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TRUMPAI 
Rašo L. šimutis SOVIETAI NETEKO 60,000 KARIU 

Ir šiandien dar gyvename 
Lietuvos Nepriklausomybes 
šventės nuotaika. IR MAŽAI KĄ LAIMĖJO 
^s,pasais,„^ ^KARELIJOSSĄSMAUKOJE cagos lietuviu, didžiosios 

priklausomybes iškilmes įvy
ksta rytoj, Jos, neabejojama, 
sutrauks daug žmonių, nes 
jose principinę kalbą sakys 
Lietuvos atstovas p. Žadei-
kis. Be jo, kalbės Baltijos 
valstybių konsulai ir žymiau
sieji vietos lietuvių kalbėto
jai. 

Švedija atsisako Suomijai 
teikti kokią nors panamą 

Susirinkę į vidurmiesčio sa 
lę (2 vai. popiet) chicagie-
čiai turės progos išgirsti žy
maus Vilniaus krašto veikė,-
jo daug kartų skaudžiai nu-

HKLSINKIS, vas. 16. — 
Suomių autoritetai pripažįs
ta, raudonieji užėmė sunaikin 
to Sumina miestelio dalį, suo
miams atsimetus j kitas pozi
cijas. 

HELSINKIS, vas. 16. — 
Nepaisant iš Maskvos skel
biamų raudonosios armijos 
"didelių laimėjimų'' Kareli
jos sąsmaukoje prieš suomių 

kentėjusio nue lenku perse- \r . „.„ . , . .. .. 
, . .. ^ «A ». .?. iMannerheimo tvirtovių liniją, 
klojimų, Kasto Stasio sveiki- . . . . . v. . .„ 

vietos kariniai žinovai pareis 
kia, kad faktai kitaip kalba. 
Mažiausią raudonųjų priekin 
pasistūmėjimai Maskva išpu-
eia. 

nimą. K. Stasys yra atgauto
jo Vilniaus burmistras. 

Kas iš mūsų nenorės* iš
girsti žodį taip iškilmingu 
momentu iš taip brangaus lie 
tuvių tautai vyro. 

Žinovai tvirtina, kad suo
miai ne visur tegali atsilaiky
ti prieš masinius rusų puoli
mus. Vietomis suomiai atsi
meta ir paskiau kontratako-

tetas pasistengė sukviesti į 
tos dienos iškilmių programa 
geriausias dainos meno jėgas 
— chorus ir solistus. 

Amerikoniškai sakant, nie
ko nėra per gero Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienai. Dėljmis kai kurias pozicijas atsi-
to bendrasis chicagiecių komi ima. 

Apie dvylikos mylių ilgam 
Summa ruože masiniams puo 
limams sovietai naudojo sep
tynias divizijas ir 700 tankų. 
Iš šių divizijų (apie 150,000 
karių) sovietai per dvi savai 
tes prarado daugiau kaip 60„-
000 karių nuūkautaisiais ir su 
žeistaisiais. Iš tankų rusams 
vargiai liko kokie 300. 

Pereitą savaitę raudonųjų 
puolimai didžiausiuoju pašėli
mu buvo vykdomi. Šią savai
tę jau pastebėta tas šėlimas 
žymiai sumažėjęs. Aaišku, 
puolėjai baisiai nukentėjo, 
apilso ir ims laiko jiems at
sigauti ir pasitvarkyti. Tuo 
pasinaudos suomiai. 

Susektas kitas raudonųjų 
tvarkos įstabumas. Pašėlusių 
puolimų laiku raudonųjų arti 
lerija įsišaudžiusi nežino ką 
daro. Leidžia iš patrankų šo
vinius į saviškių masines ei
les, siunčiamas atakuoti suo
mius. Ir taip šaudo, kad tik 
šaudyti, žudo saviškius. 

Suprantama, suomiams yra 
prastai prieš mases. Bet kol 
kas dar nėra prasčiausia. 
Raudonieji neatsiekė to, ką 
tikėjosi atsiekti. 

Tenka su pasigerėjimu kon 
statnoti faktą, kad šiemet A-
ratrikos lietuviai rūpest'n 
giau rengėsi prie Lietuvos 
Nepriklausomybės minėj "ino 
ir .beveik visos kolonijos ma
žesnes ar didesnes iškilmes 
surengė. Tai gera ir gražu. 

Amerikiečius, mat, išjudi 
PO Vilniaus krašto atgavimas 
ir rimta Lietuvos padėtis da-
i artine j Europos katastro
foj. 

Negausinga, bet narsi ir 
pajėginga, Suomijos armija 
stebėtinai gerai ligšiol laikėsi 
prieš šimtus tūkstančių Sta-
Hno raudonarmiečių. Reikia 
netžmiršti, kad vienas sm 
mis kariauja prieš 50 bolše
vikų. 

Tų gausingų priešų jėgi; 
suomiai vieni daug ilgiau ne
galės atlaikyti. Jiems bus rei 
kalinga stipri pasalinė para 
ma. Ligšiol jie tik moralinės 
(ir tai labai daug) paramo> 
susilaukia. Bet laikas jau bu 
tų ir medžiaginiu būdu sus
kubti suomiams į talką. 

STOKHOLMAS, vas. 16. — 
Suomija kreipės į Švediją 
prašydama pagalbos, pasiųsti 
kariuomenę suomiams padėti 
gintis nuo bolševikų. 

Švedijos vyriausybė neutra 
lumo sumetimais atsisakė pa
dėti. Be to, ji pareiškė, kad 
ir kitų šalių siunčiamai į Suo 
miją kariuomenei neleis vyk 
ti savo teritorijomis. 

SUOMIAI ATSIIMA 
KAI KURIAS POZICIJAS 

LONDONAS, vas. 16. — 
Žiniomis iš Helsinkio, Kareli 
jos sąsmaukoje suomiai atsi
ėmė kai kurias vakar raudo
niesiems paduotas savo pozi
cijas. Taipale bare dvi rusų 
divizijos atblokštos. 

Summa ruože suomiai nesi
kėsina sukelti kontratakų 
prieš rusus, kurie apnyko ap 
leistas -pirmosios linijos pozi
cijas, nes neturi pakankamo 
skaičiaus atsargų, kurių ne
suspėta prisiųsti. 

Per pustrečios savaitės nuo 
latiniais masiniais puolimais 
Summa ruože raudonieji pa
sistūmė pirmyn apie 3 my
lias, kai kur iki 5. 

Svarbiausias raudonųjų ti
kslas yra pasiekti Viipuri 
(Viborgo) strateginį miestą 
kurs yra už 15 mylių Manner-
heimo tvirtovių grandinio už 
nugaryje. 

BOLŠEVIKAI SAKO JIE 
SUOMIUS "VADUOJĄ" 

Girdi, suomiai "ištiesę" 
rankas šaukias bolševikų 

KOPENHAGENAS, vas. 16. kad ji niekad negali būti nu-
— Maskvos laikraščiai plačiai galima. 
skelbia apie raudonosios ar- . (Hrdi, ši armija šiandien 
mijos "laimėjimus" Suomijo- ."vaduoja" suomius iš Ma-
&- ^ nnerheimo ir Tannerio jungo 

Kai kurie laikraščiai tuos | (fieldmaršalas Maiinerheim 
"laimėjimus" jungia su rau- yra suomių kariuomenės va-
donosios armijos ir raudonojo das, o Tanneris — užs, reika-
laivyno 22 metų sukaktimi lų ministras), 
vasario 23 d. Į Anot bolševikų, suomiai iš-

Jie pareiškia, kad raudono- tiesę rankas "šaukiasi raudo
ji armija tiek "galinga", nosios armijos ir jos laukia". 

RUSIJOJE REIŠKIASI 
PAVOJINGAS NERIMAS 

VALDŽIOS BENDROVĖS 
NEATMOKA PASKOLŲ 
WASHINOTON, vas. 16. — 
Senate pranešta, kad kai 

LONDONAS, vas. 16. -
Žiniomis iš Stokholmo, sov. 
Rusijoje reiškiasi nerimas dėl'kurios federalinės korporaci-

Į milžiniškų raudonosios armi- jos skolintojams neatmoka pa
jos nuostolių Suomijoje ir dėl skolų. Daugiau kaip vienas 
nesugebėjimo palaužti suo- bilijonas dol. išmokėjimų yra 
mių atsparumo. užtęsta. 

ĮSIJFUNKI KARAN, 
ARBA TYLĖK 

KTTA& KOMUNISTAS 
PRIPAŽINTAS KALTAS 

NEW YORK, vas. 16. —, fas už gavimą paso apgau^n-
Fcderaliniam teisme prisėdaijgu būdu. 
vakar pripažino kaltu komu- Apkaltintojo tikroji pavar-
ristų par t i ja nacionalį finan- dė yra Warszower, bet pasui 
sinį sekretorių Welwel Wars- išsiimti jis panaudojo "VVeine-
zower alias Robert William 
Weiner. 

Kaip komunistų vadas 
F>iowder, taip ir šis apkaitin-

Kalbama, kad jei raudonoji 
armija greitu laiku nepajėgs 
atlikti kokios nors žymesnės 
•pažangos, diktatorius Stali
nas bus priverstas "paauko
t i " užsienių reikalų komisa
rą Molotovą ir karo komisa
rą Vorošilova. 

Šių komisarų pastangomis 
sovietai susimetė prieš Suo
miją tikėdamies, kad į vieną 
savaitę su Suomija bus apsi
dirbta ir tai su mažiausiais rio pavardę. 

Ateinantį antradienį teisė-'nuostoliais. 
jas paskelbs bausmės ištar-' 
mę. | RESPUBLIKONŲ PARTI 

Roosevelto administracijos 
laikais, pareiškia senatorius 
Byrd, dem. iš Virginia, tris
dešimts įvairių rūšių federa-
linių korporacijų sudaryta ir 
joms leista apie septynių bili
jonų dol. kapitalu verstis. Šį 
kapitalą; vyriausybė pilnai ga 
rantavo. 

IŠTRAUKĖ KALTINIMUS 
PRIEŠ KOMUNISTUS 

WASHINGTON. vas. 16. — 

KUN. COUGHLIN 
SIOLOSI LIUDYTI 

i 

WASHINGTON, vas. 16. — 
Kongreso atstovas Dies pra-

LONDONAS, vas. 16. -
Britų autoritetų sluoksniuose [Neseniai federalinė grand ju-
ir spaudoje vyrauja griežtas *J Detroite, Mich., įkaitino 
nusistatymas, kad jei J . A . ! 1 6 a s m e n u u ž savanorių rek- nešė, kad kun. C. E. Coughhn 
Valstvbės pageidauja po ka- ™tavimą Ispanijos karui 19-Į kreipės į jį .(Diesą), kad jo 
ro dalyvauti taikos konferen- 3 ? i r 1 9 3 8 n i e t a i s - j komitetas pakviestų jį išklau 
eijoje, turi šiandien įsijungti, Teisingumo departamento1 *™tl N e P a s a k y t a k o k i a i s 

karan. Priešingai gi taikos sekretoriaus Jacksono įsaky-
konferencijoje Amerika ne tu- : m i l įkaltinimas ištrauktas ir 
rės balso. 

reikalais. Matyt, kun. Cough-
lin nori komitetui ką nors 

JOS SUVAŽIAVIMAS 

WASHINGTON, vas. 16. — 
Respublikonų partijos nacio-
nalis komitetas išsprendė, 
kad partijos konvencija skir
ti kandidatą į prezidentą į-
vyks Philadelphijoj ir prasi 
des birželio 24 dieną. 

Dabar gi kai kurios šių kor 
poracijų nežinia kaip " ver
čiasi ", jei neatmoka paskolų. 
Sen. Byrd sako, kad kongresas 
turį imtis kontroliuoti šias 
korporacijas. 

SUOMIŲ MOTERYS 
ATSIŠAUKIA Į PASAULĮ 

HELSINKIS, vas. 16. -

Jei anglai ir prancūzai išti 
kro rimtai siekia sutriuškin
t i Hitlerio — Stalino fronte, 
jie turėtų eiti nuo žodžių 
prie darbų — pasiųsti savo 
ginkluotą kariuomenę į pa
galbą Suomijai 

Jei alijantai leis ir Suomi 
ją pasmaugti, kaip jie ,bido 
Etiopiją, Austriją, Čekoslova-

NEW YORK, vas. 16. — 
Iš Genoa atplaukė garlaivis 
Rex. Atvežė 957 keleivius ir 
9 milijonus dol. aukso Tarp 
keleivių yra 250 žydų bėglių 
iš Vokietijos. 

kad ir jie yra mažesniųjų tau 
tų priešininkai. 

Vasario 23 d., New Yorke 
į\yksta labai svarbus A.T..R. 
K. Federacijos Tarybos nariu 

DAUGIAU KOMUNISTŲ 
ĮKALINTA 

PARYŽIUS, vas. 15. • 

panaikintas. 

To priežastis, tai užsisene-
jęs dalykas. Kita — būtų ne
teisinga kaltinti tuos, kurie 
rekrutavo savanorius Ispani-

Karinis teisman devynis ko- jai, o neliesti tų, kurie sava-
munistus už raudonąją propa norius rekrutavo Italijos Eti-
gandą nuteisė nuo vienerių opijos ir Japonijos Kinijos 
iki penkerių metu kalėti. karams. 

naują pranešti apie kurių in-| Suomių seimo 16 moterų ats-
dividų, ar organizacijų ne-ltovių išleido atsišaukimą į 
amerikoniškus darbus. pasaulio moteris. Prašo jų 

Dies pareiškė, kad tuo klau prikalbinti savo vyrus burtis 
simu yra reikalingas visų jų.pagalbon Suomijai, kuri ko-
komiteto narių -pritarimas. j voja už laisvę, žmoniškumą ir 

teisingumą. 

SENATAS APKAPOJA 
IŠLAIDAS 

WASHINGTON, vas. 16- -
Senatas pravedė iždo ir paštų 
departamentams išlaidų už 
1940-41 metus — 1,032,784, 
115 dolerių, 11,000,000 dol. 
įrašiau nei prez. Rooseveltc 
buvo nužymėta. Bilius pasiųs
tas atgal žemesniems rūmams. 

Anglija ir Prancūzija nenori 
paderi užpultą jai Suomijai 

LONDONAS, vas. 16. — Viskas kas daroma, tai 

suvažiavimas aptarti aktuali
ai ją ir Lenkiją pasmaugti, pa us tautos ir visuomenės rei-
saulis bus priverstas manyti, kalus. 

Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad Anglija ir Prancūzi
ja neturi nė mažiausio ryžtu
mo vaduoti Suomiją pasiun
tus jai pagalbon kariuomenę, 
kuri būtinai reikalinga. 

SUOMIAI NUTILDĖ 
SOVIETŲ PATRANKĄ 

HELSINKIS, vas. 16. — 
Kone per visą savaitę raudo
nieji Karelijos sąsmaukoje iš 
savo užpakalinių pozicijų di 
džiaja patranka apšaudė Vii-
puri (Viborgą) miestą per 
20 mylių tolį. Suomiai ryžosi 

Be to, suomės moterys šau 
kias pasaulio siųsti ko dau
giau lėktuvų ir priešlėktuvi
nių patrankų. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma kiek lietaus; maža 
temperatūros atmaina. 

Saulė teka 6:44, leidžiasi 
5:25. 

siunčiama Suomijai lėktuvai surasti tos patrankos vietą. 
, - jv « • Paeraliau susekta lakūnų pa 

ir leidžiama savanoriams or- x asaiia" o u • . „ 
. . . ^ |darytomis nuotraukomis. Sur 

gamzuotis ir ten vykti. . . v. ... .. 
& J mių pakrančių artilerijos vie 

Suomija gi daug pasitikėjo n o s patrankos šūviu tuojau 
santarvės valstybėmis. 'nutildyta raudonoji " B e r t a " 

LONDONAS, vas. 16. — 
Atsižvelgus nacių subruzdi
mo skandinti neutralių vals
tybių prekybinius laivus, An
glijos vyriausybė siūlosi sau
goti viso pasaulio laivus, ku
rie turi prekybą.su Britanija. 

Anglija sako, ji savo gin
kluotais laivais visur juro-

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 Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Cbicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

mis gali lydėti neutralių vai-; Tikietus jau galima gauti 
stybių laivus. "Draugo" ofise. 
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• — • — 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negalina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunctama tam tiku-
lui pašto ženkle. Redakcija pasilaiko eau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožizros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Entered as Second-Class Matter Mareh 31. 1010. at 
Chicago. Illinois Under tbe Act of Mareli S, 137». 

i Nors velionis buvo darbininkas, daug me- d? 
tų išdirbo anglių kasyklose, bet pajėgi iš
auginti gausingą šeimą, sūnus ir dukteris 
išleisti mokslus ir išauklėti juos taip, kad 
stotų į vienuolijas ir visa savo gyvenimą pa-

Nėra abejones, daug tiksliau būtų minėti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę ta pačia 
diena, būtent vasario 16-ta. Tačiau daugeliui 
mūsų kolonijų yra patogiau nukelti į sekma
dienį, nes tuomet daugiau žmonių sutraukia
ma į paminėjimo iškilmes. 

Chicagos lietuvių Nepriklausomybes didy
sis minėjimas taip pat įvyksta rytoj. Jis į-
vyksta vidurmiescio didelėj salėj — 32 W. 
Randolph St. 

Šiemet chieagiečiai susitarė surengti bend
ra visų tautiniai nusiteikusių lietuvių grupių 
paminėjimą, norėdami pabrėžti reikalą šiuo 
svarbiu ir pavojingu Lietuvos gyvenimo mo
mentu būti vieningais. Taip pat norėta duo
ti progos visiems lietuviams bendrai pami
nėti istoriškąjį ir džiaugsmingą mūsų tautoj 
įvykį — Vilniaus krašto atgavima. Be to, 
didžiajai lietuvių kolonijai buvo svarbu, kad 
į jų rengiama iškilmę atvyktų iš Vašingtono 
Lietuvos Pasiuntinys pulk. Povilas žadeikis 
ir gyvu žodžiu papasakotų praėjusių -metų 
įvykius Lietuvoje, įvertintų dabartinę val
stybės padėtį. Ministro žodis, neabejoju, bus 
svarbus, reikšmingas ir drauge įdomus. 

Praradus Klaipėda, leidus Sovietų Rusi
jai įsteigti savo karo stovyklas ir už tai at
gavus uk dalį Lietuvai priklausančio Vil
niaus krašto, daug mūsų tautiečių gana be
viltiškai pradėjo žiūrėti į Lietuvos valsty
bės ateitį. Nelengva yra mūsų veikėjams tie 
suabejojimai ir beviltiškumai išeivijoj iš
sklaidyti. Kovai su tuo reikalinga pagalba 
iš Li/tuvos. Dėl to džiugu, kad į didžiausią 
lietuvių koloniją Amerikoj, į Chicagą — Lie
tuvos Nepriklausomybės proga atvyko pats 
Lietuves ministras, kad mus painformuoti 
ir dar labiau sustiprinti mūsų nusistatymą 
už pilną Lietuvos nepriklausomybę ir išblaš
kyti visas baimes ir abejones apie jos ateitį. 

Didžiuose Chicagos dienraščiuose ryškiai 
rodoma tendencija, kreipianti skaitytojus į 
tai, kad Lietuva jau nebėr visai nepriklau
soma, kad nuo praėjusių metų rudens ji pri
klauso nuo Sovietų Rusijos malones, nes vir
to jos kažkokia provincija. Toks spaudos nu
sistatymas yra pavojingas ir mums, lietu
viams, skaudus. Dėl to pasitikime, kad Lie
tuvos ministras P. Žadeikis ras progos pa
daryti stiprų ir įtikinantį pareiškimą anglų 
spaudos atstovams, kad Lietuva yra ir bus 
nepnJUausouoa, kad Sovietų Rusija, gavusi 
teisių laikyti Lietuvoje kelis savo armijos 
garnizonus, nesikiša į valstybes vidaus rei
kalus ir nepažeidžia jos suvereniteto. 

Tad, visais atžvilgiais yra svarbas bend
ras Chicagos lietuvių Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimas ir labai svarbus yra da
lyvavimas jame Lietuvos ministro. 

aukotų Dievo garbei ir žmonių dvasinei ge-
rovei. .. 

Velionis paliko darbštaus aaroimnko, rū
pestingo tėve ir gero auklėtojo pavyidį. Am
žiną atilsį suteik jo sielai, Viešpatie! Jo bu
dinčiai žmonai, sūnams ir dukterims reiš
kiame užuojautą. 

Italijoje rengėmės kopti į 
vieną aukštą kalną. Vadas, 
davė visą eilę nurodymų, pa
tarė neatsiskirti vienam nuo 
kito. Jo įsakymai rodėsi per-

Gyvenime visur rasime pa 
našią pasaką. Per dažnai žmo
gus nori išmintį kitiems pa
lodyti, kai pačiam redkūtų 
pasimokyti pagrindinių tai-

Angliškieji katalikų laikraščiai džiaugiasi, 
kad šį mėnesį vedamas katalikiškos spaudos 
vajus eina pasekmingai. O kaip pas mus, 
lietuvius katalikus? Juk ir mes skelbiame 
vajų. 

griežti, suaugusiems perdaug: syklių. Jeigu įvyksta klaida, 
vaikiški. Mūsų būrelyje atsi- kitiems primetama, kai tik-
rado tokių, kuriems nepatiko ras kaltininkas mano tta&fs 
vado smulkmeniški patarimai, kentėti bereikalingai, 
bandė naują kelią praskinti. , Katalikams Bažnyčia turi 

Tiesą pasakius, visi pasie
kėme kalno viršūnę. Pamoka 

| tikrai verta savo kainos, nes 
tuomet paaiškėjo, ką reiškia 
patyrimas ir paklusnumas as
meniui, kuris savo srityje su
pranta būtinas taisykles. Ku
rie nepaisė vado, negalėjo iš 
nuovargio paeiti keletą dienus, 
nekalbant jau apie kitus ne 

Respublikonų partijos kandidatai į prezi
dentus ir kitas valdžios vietas, daugiausia 
dar jauni vyrai, šaukia atimti valstybės prob
lemas iš teoristų rankų. Bet sąmoningi pilie
čiai jų klausia, kur ir kada jie įgijo prak
tikos ir patyrimo? 

• * • 

Chicagos katalikai, J. B. vysk. B. Sheil j malonumus. 
vadovaujami, rengiasi iškilmingai pasitikti; 
naują arkidiecesijos galvą J. B. arkiv. Sa-j Atsimenu kai kaimynas pa-

| muel Stritch, kuris į Chicagą atvyks kovo 
6 d., o kovo 7 d. bus iškilmingoji instalia
cija. Iškilmėse bus atstovaujami ir lietuviai 
katalikai 

Bažnyčia ir Valstybe 
St XI* "XX Amž." tarp kitko rašo: P a 

galiau Bažnyčios ir valstybės reikalai nėra 
priešingi. Kiysta tie, kurie mano, k&d rūpes
tis renginiais Bažnyčios reiKaiais katalikams 
neleidžia nuoširdžiai atsidėti valstybes ir 
tautos reikalams. Siu, dviejų reikalų Katego
rijos nėra skirtingos prigimties ir nesuderi
namos. "Antgamtine JBažnyčios meilė ir pri
gimtoji tėvynės meile, pasak pop. .Leono 
Xffl, turi savo kilmę iš to paties amžinojo 
principo. Abiejų tų meilių Kūrėjas ir pirmo
ji priežastis yra Dievas. Iš to išeina, kad 
tarp tėvynes meilės ir bažnyčios meilės ne
gali būti jokio priešingumo ir nesutarimo. 
(Sapientiae Christianae). 

"Taigi, katalikai neturi jokių politinių, 
partinių ar, kaiip kai kas vadina, JtieriKali-
nių tendencijų, kai jie nori savo sąžinėje 
suderinti tautinius, valstybinius ir religinius 
bažnytinius dalykus, daiykus, kurie iž esmes 
yra suderinami. Nesuderinami jie gali atro
dyti tik tiems, kurie į valstybę iiuri, kaip j 
sau tikslą, tariant, kurie 'valstybę suabsoliu
tina. Katalikams nėra pats sau tikslas nei 

matės puikiai nudažytas kaan-
barių sienas užsimanė pagrą
žinti savo namus. Bandyta 
jam patarimų duoti, pats ta
čiau nepriėmes, sakėsi geriau 
nusimanąs, nors dar niekad 
savo gyvenime nebandęs to
kio darbo atlikti. Baisu buvo 
pažiūrėti J tą meno "šedev
rą". Reikėjo išmesti gerą su-

vJsą eilę nurodymų, kaip šven 
tas Gavėnias praleisti, kad 
jes mums daugiausia naudos 
atneštų, šimtmečiai praėjo; tą 
lobį įvairių patyrimų Bažny
čia neslepia, bet viešai aiški
na žmonėms. Nors kadaise tau 
rodosi, kad pančiai uždėti, e-
si suvaržytas, tai daroma ta
vo gerovei. Taip kaip vadas 
duoda griežtus įsakymus, taip 
ir Bažnyčia panašiu būdu var
žo katalikų gyvenimą idant 
tikrai padėjus. 

Ligoniui kebli padėtis tu
rėti begales vaistų namuose, 
bet nežinoti, kurie galėtų pa
dėti jo ligoje. Gydytojo ran
kose net nuodai turi reikšmės, 
kai nepatyrusiam paprastieji 
vaistai esti kenksmingi. Ver
čiau, tad klausyti neklaidin 

raą pinigu, kad žmoniškiiaa' gų Bažnyčios patarimų, kaip 
atrodytų kambariai. pačiam tyrinėti. A.B.C.J. 

Po Sviete? Pasidairius 
Labs ryts! 
Vakar eidamas strytu prie 

vienų namų viduj užgirdau 
dainuojant tokią drulia 

Ar aš tau, drauge, nesa
kiau, 

Ar aš žodeliu netariau, 
Kad laisvamaniai bankru

tuos, 
Kad mūs susaidę likviduos 

Kas čia per drulia, pamis. 
lijau, ir nutariau užeiti pa
žiūrėti. 

— Koman, — išgirdau iš 
vidaus, kuomet pabeldžiau į 
duris. 

— Trys vyrai pasistatę antj 

darbavos, na, ir, žiūrėk, kaip 
nudarbavo ta susaide. Ką pa
sakys mūsų tėvas Šliupas, 
kai sužinos, kad kapai jam 
Lietuvoj nenupirkti, o ir su-

j saidės jau nebėra. 
— Ar visa tai tiesa? 
— Šiur. Va ir davadas. 
Čia parode man poperą, 

kurioj pažymėta, kad gegužės 
8 d., JI 939 metais, Attorney 
General in the Superior Court 
of Cook County, Illinois, pa-

(bis).| naikino čarterį, kuris buvo 
išduotas tai susaidei birželio 
15, 1936. 

— O kaip bus su tais pi
nigais, kuriuos tai susaidei 
siuntė kuopos: mokesčiais ir 
kalektom! 

— Tai dai; nežinia. Jei tik 
stalo bonką macniuvkes rūko] susekami, k*4 pinigai nebuvo 
cigaretus. pasiųsti Šliupui kapams pirk-

— Ką pasakysi, drauge?—'1*, čiupinėsim, padliecus, taip, 
prabilo, matyt, seimininkas. I k a d n e t čiaudys. Tegul žinos, 

Minint Lietuvos Nepriklausomybes 
2 2 Meto Sukakti 

i U Ražo Dr. S. Biežis 

feį metą mes., apvaikščioja
me ta didžiulę Lietuvos Ne
priklausomybes Švente gero
kai kitokiu upu ir kitoniškai 
nusiteikę, nes ;jau ant Gedi-

(mino pilies plevėsuoja Lietu
vos trispalvė vėliava, kurią 
reikia viltis, niekados nebe-
nuplėš priešo ranka. Jau Vil
nius mūsų ant visados. Šisai 
reikšmingas įvykis sukelia 
mumyse teigiamo ūpo, priduo
da entuziazmo hei pasiryžimo 
dar daugiau dirbti sukaupus 
visas savo jėgas. O darbą 
prieš mus stovi galybės. 

Šiandien mums jau neberei
kia giedoti antrąjį Lietuvos 

<< 

Taip, ten bado šmėkla žiū
ri į akis, ten krūtines erškė
čiuose. Juk reikia tas žaizdas 
stropiai ir skubiai gydyti, juk 
reikia didvyriškai kovoti t^ 
bario šmėkla. Tokio milžiniš
ko Jarbo nieks geriau ne«t 
liks, kaip tik mes patys. O 
ka J tai tinkamai atlikus kaip 
lieivviui pridera, mes savo vi
sas jėgas turime suburti krū
von ir bendromis pastango-

,. , , . mis ištiesti brolišką ranką 
r . ,t . „ . . , . i tims, kuris tiekdavo energi- -. , . 
L. A." sąryšy su susektu lenkų suokai- . . v. +, .j*? • .vunifeiams. Siame svarbiame 

valstybė, nei Bažnyčia, nes jos abi kyla iš 
aukštesnės valios ir jai galutinai yra palenk
tos. Šitai aukštesnei valiai įvykdyti, kata-1 himną, labai turiningai para-
likų požiūriu, reikalinga tiek viena, tiek ir šytą poeto Vaičiūno ir j pa-
antra institucija — viena, labiau patenki- dangės keliančią kompoziciją 
nanti materialinius, kita — labiau dvasinius parašytą komp. A. Vanagai-
tautiečių ir piliečių reikalus". Icio: '*Ei, pasauli, mes be Vil

niaus nenurimsim". Juk ta 

O pakelėj iš lūšnų tiesia 
ranką badas. 

Ir skalina praeiviui alkanas 
šuva. 

Tu mums grįžti liūdnai, pa
likdamas anapus 

Daug sutremptų ir Lietuvob 
dirvonų. — 

Paveju nušvilpė nupieštai? 
klevo lapas, 

Jr paukščiai svetimi pras
krido šonu..." 

— Užgirdau keistą dainą ir 
užėjau pasižiūrėti, kame da-

| lykaš. 
— O, jes, — atsake tas pats 

draugas. — Pakasynos, tai 
nutarėme pabaliavoti. 

— Kokios 
— Nu, tai dar nežinai? Ki

bą poperų neskaitai. Mūsų su-
I saide subankrutavo. 

— Kokia? » 
— Laisvamanių Atgalines 

Kultūros Susaidė, kuri kalek-
tavo pinigus laisvamanių ka
pams Lietuvoj pirkti. 

— Kibą buvot suėję su kuo 
į bendrą pruntą ir kiti jus 
prigavo? — sakau aš. 

— Noser! Prezidentu buvo 
H. Jagminas, didžiausias lais-
vamybes žinovas. Onoravn 
memberiu buvo ir kitas baisus 
laisvamanis — tarp durų sto
vėjimo daktaras. Buvo ir 
daug kitų šliuptarnių. Visi 
rašė į poperas, kalektavo, 

kad grynorių Amerike jau 
nebėra Gera buvo jiems prieš 
desetkus metų organi^u6ti vi
sokias susaides kunigams fai-
tuoti, visokias poperas, bru-
dus drūkavoti ir balšavikiškai, 
arba buržujiškai gyventi. Gry
norių kasdien atvažiuodavo. 
O ką grynorius žino vos koją 
įkėlęs į Dėdes Šamo kontrę. 
Dabar, e, na, sveiks, drauge, 
išgerk ir tu ant tų pakasynų. 
: — Ačiū, einu į mitingą. O 
žinai, išgėrus kad ir vieną 
stiklelį tarp negerusių pasi
darai pasmirdęs, kaip šeškas. 
Gudbai draugai. 

— Gudbai. 
Išėjus iš namu, vel užgir

dau trejiukę tęsiant drulia.: 

Geriau pragersiu tuos cen-
(tus, 

Negu pirksiu laisvus kapus. 
Pranešiu Šliupui apie tai, 
Tegul prakeikia juos čio-

(nai. (bis). 

• • Vargas su Jais daina, tai tarsi būtų tas šal 
avo energi 
neatlaidžiai biu Vilniuje rašo: -Kokios išvados iš slap- £ * . 1 " ^ ™ ^ r ^ Į i e i k a l e ne pasiskirstymo, nė 

tos lenkų organizacijos fakto?* Tiesiogines * °™h ****** *****>* ^ įpoUlikavimo neturi būti vie-
išvadas konkrečiai nusikaltusiųjų atžvilgiu J " " įuns mus visus jung- . 

! savo laiku padarys atitinkami valstybės or- dH™ krūvon išlaisvinti nusų1
 k į e k i š l i m t i k k a . 

ganai. Turint galvoje, kad kalbamasis šasi- senąją pavergtą sostinę. Si" . . . . g . v,. . i—ii.:: •_ A ' , . . , M . . „i.:_ :i:u_ „„„u;., J^I.., ,po lietuviai, o nesipuošti jvai-

A. A. Karolis Mačiulionis 
Vakar rytą mirS Karolis Mačiulionis, mū

sų dienraščio administratoriaus gerb. kun. 
Juosapo Mačiulimtlo, M.I.O., tėvas. 

Velionis buvo stiprus lietuvis, geras, prak
tikuojantis katalikas. Ar tik jis nebuvo vie
nintelės lietuvių šeimos galva, kuri DAVĖ 
VIENUOLIJOMS PENKIS VIENUOLIUS: 
du kunigus ir tris seseris vienuoles. Jo vie
nas sūnus kun. Juozapas yra Amerikos Ma
rijonų vice provincijolas, antras sūnus kun. 
Pijus priklauso šv. Vardo kongregacijai/ 
trys dukterys yra Sv. Kasdnriero Seserų vie
nuolyne ir visos mokytojauja lietuvių para-
pifų mokyklose. 

kaitimas organizuotas daugiausia laikinai daina pasiliks svarbiu doku-
mūsų krašte prisiglaudusio politiškai avan- mentu Lietuvos ainiams, o tų 
tiūriško elemento ir tik iš dalies jo supiliotų dviejų vyrų vardai pasiliks 
pietinių jaunuolių, nėra pagrindo manyti, r.ei^liidomi. 
kad bendra politine linija turės pagrindi
niai keistis. Bet vis dėlto tai yra pirmas 
skambutis visiems — lygiai valstybės parei
gūnams, lygiai šiaip Lietuvos piliečiams,' Pa<™ »y^'m vergia rimtai su-
kad naujuosiuose mūsų lenkiškuose sluoks- simąstyti. Mes laukėme jo grį 
niuose yra elemento, kuris visokiose aplin- ž'ino didingai ir vieningai, o'jr galingieji. Kas ka«t duobę 
kybese nebus Lietuvos draugu, nebus net visiškai ne taip kaip įvyku, įfcjtam, tas dažnai pats įkrin-
įos lojaliu svečiu. Tai nėra šešėlis visiems ką poetas V. Mykolaitis-Puti-;ta į ją_ Lietuvos per amžių* 
lenkams, bet tai yra visų Lietuvoje šiuo me-f n a s labai vaizdžiai nupiešė, k aatingasai poniškas kamiv-

l'ilniaus grįžimas mus vi
sus be išimties džiugina ir tuo 

riemis plunksnomis, oesivai-
jkydami tuščių garbių ir kre
ditu. 

Nors lietuvis buvo perblok^ 
tas per daug šimtmečių ir jo 
šeima išdraskyta stipresniųjų. 

I vienok jo dvasios gaivingu-
mą nepajėgė sunaikinti net 

tu esančių lenkų nelaimė. Mums kasdieni
niuose santykiuose nelengva skirti, kas iš 
lenkų yra Lietuvos atžvilgiu nuoširdus, kas 
ne. O toji aplinkybe, kad jų tarpe yra ne
nuoširdžių ir net nelojalių, diktuoja visu at-

[ žvilgiu atitinkamą rezervą". 

sekamai: 

"Tu mums grįžti ne taip, 
kaip grįžti turėtų vadas. 

Krūtinė žaizdose — erškė
čiuose galva, 

na s dar neturėdamas tvarkos 
na; ne ir vos tik pasaulį is-
vyjfe jau griebėsi iŠ pasalų 
savo 1 amų kaimyną apiplėšti 

((Tęsiny* 3 pusi.) 
Mrs. Franklln D. Hoosevelt pirmoji iš prezidentų žmonų 

pasirodžiusi prieš kongreso komitetą. (Acme telepkotoj, 

f ?* 
# ;. r * * W 

'>'. 
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AMERIKOS LIETUVIU ŽINIOS 
Skamba Lietuviška 
Daina Visame 
Pasaulyj! 

BOSTON, MASS. — Dar
bininkų Radio .programos va-

s-itarimo padarytas bandymas. 
Gauta radio žinių, kad ta 
programa labai gerai gavo vi
sa Central ine Europa. 

Šį kartą iš anksto praneša
me visiems, kad visi turėtų 

^ Minint Lietuvos Nepri- vistti draugišką prieglaudą 
klausomybes 22 Mėty ^ tuos lietuvius'kurillos be" 
Sukaktį 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
beteisiai užgrobdamas Vilnių 
dvidešimt metu atgal. Jis 

kank :ndamas norėjo ,-juos vi
siškai sunaikinti. Lietuvis 
kaip paprastai ir čia parode 
daug takto, išminties ir mie-
lašinhngumo, už ką žinoma 

dovybė* iniciatyva ir pastan- P r o «* klausytis. Kablegrama 
gomis, WCOP radio stoties pranešame ir Lietuvai, 
viršininkai pasirūpino, kad " Darbininko" skaitytojai 
Lietuvos Nepriklausomybes1 i r Dubininkų Radio progra-
šventes minėjimo Darbininkų m o s klausytojai gali ,pasi-
Eadio programa — HetirvLš-
kos patriotines dainos, muzi
ka ir kalbos pasiektų ne tik 
Naujos Anglijos lietuvių ko
lonijas, bet ir visą pasaulį, 
į imant ir Lietuvą. 

Darbininkų Radio progra
ma, kaip paprastai, įvyks šeš
tadienį, vasario 17 dieną, 2 
valandą po pietų ir tęsis iki 
I valandos. Pusvalandis tos 
programos bus, kaip papras
tai, o kitas pusvalandis, bū
tent, nuo 2:30 vai. iki 3 po 
pietų 'skiriamas Lietuvos Ne 

kankino ir visokeriopai per- 'nieki negales nieko primesti. 
i 

s( kiojo tv*n mūsų brolius ir ! Taip, Vilnius grįžo ir viso 
seseris per tuos porą desetkų I pasaulio lietuviai šiandien 
metų ir pagalios pats nors džiaugiasi jvykusiu faktu, o 
gal tik laikinai žuvo skau- ypač kad tai įvyko be jokio 
džiausioje tragedijoje net ne-1 kraujo .praliejimo. Nors jis 
turėdamas nei paprastos pi-, grižo suvargęs ir skaudžiai 
lietiškos drąsos ir pasiryžimo • apiplėštas, bet visgi grjžo. Sį 

džiaugti, kad Lietuvos Nepri
klausomybes švente bus taip 
iškilmingai minima per radio. 
Darbininkų Radio vadovybe 
specialių aukų neprašo nei iš 

atstatyti kad ir ponišką krū
tinę apgynimui savo žeme* 
nuo priešo. Mes šiandien šveu 
f'iauie šia Lietuvos reikšmin-
gą šventę, o tas išdidusai, su 
apgailėjimu reikia pasakyti, 

biznierių, nei is plačiosios vi- i • «, 
kaimynas turi ieškoti pneg-suomenes šią Lietuvos Nepri

klausomybes šventes m ine ji 
laados svetur ir kaip gyveni
mo nonija. tarsi norėdama pa-

...o programa perduoti visam I ̂ į m i e J k o fa r a n ( ] a n f l | 

pasauliui, nes toji programa, 
kuri bus transliuojama trum
pomis bangomis, nėra komer-
cijine. Jokių apmokamų skel
bimų antroje Darbininkų Ra
dio programos dalyje nebus. 

priklausomybės šventės minė- J e i S u k a s n o r i s k e l b t i s 1 > a r-
j j m u j bininkų Radio programoje, 

Antroji Darbininkų Radio t a i P " * « t t d m « P i r m o J« d a " 
lyje, būtent, nuo 2 iki 2:30 
vai. po pietų, kaip paprastai 
šeštadieniais. 

programos dalis: lietuviškos 
dainos, muzika ir patriotines 
kalbos bus transliuojamos ne 
tik iš WCOP radio stoties, T T r T T " 
1120 kilccycles, bet tosios J 1$ MetUl lO Da i l lOs 
programos pusvalandi, bū- ;Dr-JOS S u s i r i n k i m o 
tent, nuo 2:30 iki 3 vai. p. p.,1 
u„ A A . - , • | VVvoming Klonio Dainos 
bus perduodama ir trumpomis j * . . 
i t 4 w j v .x | Draugija laike savo metini 
bangomis (short-wave) iš ra- ' VrZ\ M *~*;„ H7DTTT 1K10 M f t 0 i susirinkimą, Sv. Pranciškaus dio stočių vvRUL, 15-13 (.19.8 i .. v v . . . 

u • WT»TTW i i parapijos bažnytinėje svetai-
metrų banga, ir WRUW, 1 1 ' . *JV! i 

nėję, Miners Mills. 

— 79 (25 — 4 metrų banga). 
Trumpomis bangomis Darbi
ninkų Radio programą galės | 
gauti visi, kurie negauna il
gomis bangomis iš WCOP sto 
ties, Boston, Mass. 

Lietuvos gyventojai, kurie 
tik turi trumpųjų bangų ra
dio priimtuvus, o kurie netu
ri, tai tikimės, kad Lietuvos 
radio stotis pertransliuos, 
gaus Darbininkų Radio prog
ramos vadovybės ruošiamą 
Lietuvos Nepriklausomybes 
šventę minėti programą. 

Ši Darbininkų Radio prog
rama, nuo jos įsikūrimo, bus 
antra transliuojama trumpo
mis bangomis visam pa'sauliui, 
įnimant ir Lietuvą. Pirmoji 
programa trumpomis bango
mis buvo pertransliuojama iš 
WAAB, Boston, 1935 m. Tai 
buvo be jokio specialaus su-

Delegatų suvažiavo iš Ply-
mouth, Wilkes-Barre, Kings-
ton, Luzerne, Pittston ir vie
tinio Miners Mills chorų 

Svarstyta apie draugijos iš
važiavimus vasaros metu ii 
kiti svarbūs reikalai. 

Pranešta, kad visa apys
kaita draugijos dalyvavimo 
Pasaulinėje Parodoje, New 
Yorke praeitais metais, kartu 
su draugijos narių paveikslu 
tilps "Muzikos Žiniose" ir 
pageidaujama, kad choristai 
užsisakytų tuos egzempliorius, 
kaip atmintį tos iškilmingos 
dienos parodoje. 

Naujai išrinkta valdyba 
1940 metams užeme savo vie
tas. Valdyba yra sekanti: pir-
min. — Viktoras Lekeckas, 
vice pirm. — Juozas Gober, 
raštininke — Ona Stučkiūtė, 

t? 

INTERNATIONAL LIŪUOR CO. 
Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
IietuviSko Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

— o— 
6246-48 S. California Av. 

Chicago, Illinois 
TeL REPublic 1538-9 

Sav. FRANK VIZGARD 

^ 

iždininkas — muzikas Petras 
Karašauskas, iždo globėjai — 
Katarina Brazyte ir Pranei*-

a 

ka Krasauskaite. 
Po susirinkimo delegatai 

pasivaišino užkandžiais ir ge 

syk] įeikLa stipriai tikėti, kad 
jis amžinai pasiliks Lietuvos 
nepriklausomos valstybes sos
tine su nenusileidžiančia savo 

i 
Dingo Jean Owen, 19 n i. 

turtingos Winnetka, 111. šei-
mos duktė. Ji dingo nuo Nau-

vėliava ant jo įkūrėjo pilies, j to M e t » v a k a r 0 * < A e m e te* 
Nauji ir pilnai teisėti šeimi
ninkai, be mažiausios abejo
nės, sugebės ir pajėgs ją pa
daryti pavyzdingiausia civili
zuoto pasaulio sostine, kaip 
savo išvaizda, taip ir kultū
ros aukštumu. 

.f pnoto) 

nimi nešdamos turto destruk
ciją ir neišpasakytą skurdą 
nekaltiems žmonėms, kad tik 
laimėjus pirmenybes. Kas 
šiandien gali pasakyti kaip 

Dar nevisos Lietuvos žemes ***** pragaras toli išsiplės ir 
grjžo, dar ji? randasi dvejose k ™ 'Pusė laimės, Tokio gal-
didžiulėse kaimyninėse valsty- vočiaus kol kas dar nesama. 
bese, kurios šiandien žūtbū- j Vėliaus ar anksčiaus turės 

rimais. Pr. tinai grumiasi su kardu ir ug- - taika įvykti ir visos sąiskai 

UA&&£A&&£A^^ 

BUDRIKO METINIS VASARIO MĖNESIO 
RAKANDŲ PERVIRŠIO 

IŠPARDAVIMAS 
Perkant dabar neapsakomas sutaupymas. Prekės palaikomos iki 

vasaros ir už tai nieko neskaitoma. Daugybė prekių parsiduos 
už pusė kainos, kad padarius vietos vasarinėms prekėms. 

Ant geriausios radijos dabar sutaupysite 50 dolerhj. 

WJS5SWSR!;S::: .M : :O.*.>.'A-.'»:V. mrSSSŽHiiS; 
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2 Šmotų Parlor Setai, 

padirbti uzsisakyman, 

vertės $95.00, po —• 

*49.50 
Graži lempa dykai. 

^ 

KROEHLI 
jJuilt 

$200.00 vertės Setai, po $11 9.00 

Studio Couches, po $ 1 6 9 5 

8 šmotų valgomo kambario setai, vertės $98.00, už $ 3 9 5 0 

Dideli vatiniai Matracai, po $ 3 7 5 

Simmons Innerspring Matracai, po $ 1 1 . 9 5 

Naujos Skalbiamos Mašinos — Maytągt Norge, po $49.95 

1940 m. Elektrikinės Ledaunės, vertos $150., dabar už $ 9 9 a 9 5 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, — PO 15 CENfFŲ Į DIENĄ 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St. Chicago 
RADIJAI PATAISYTI ŠAUKITE: YARDS 3088. 

Turiningas Radio Programas iŠ Stoties WCFL., 970 k. nedėlios vakare 5:30 
iki 6:30. Krautuve atdara ir nedaliomis iki 4 vai. po pietų, o pirmad. vakarais 
iki 9 valandos. 

tos bus suvestos. Lietuva irgi 
įeis į tu sąskaitų subalansa
vimą. Kaip ją tas visas pa
lies? Atsakymo šiuo tarpu 
niekas negali išpranašauti. 

Įsižiūrint į šią labai kom
plikuotą situaciją šiandien bo-
šveryiant mes visi turime .ja
vo jėgas bendrinti, jas kaup
ti ir būti pilnai pasiruošus 
rimtai Įvertinti visokia staig
menas, kurios gali iškilti ma
žiai ~sia i laukiamu momentą. 
Todėl vardan šios reik.šmin
gos šventės visi vienykime* 
ir būkime tik lietuviais Lie
tuvos valstybės didžiuose rei
kaluose šiuo taip reikšmingi 
ir sparčiai besikeičiančiu lai-
kjtaipiu. 

Užtroško Jaujoje 
Ariogalos v., Gėlovos vienk. 

gyventojas Juozas Bereekas, 
kuriandama jaują, nuo gari) 
sugaravo galvą ir vietoje mi
rė. Velionis buvo susipratęs 
ūkininkas, buvo seniūnu ir vi
sos apylinkės mylimas žmo
gus. Velionis paliko žmoną ir 
tris mažamečius vaikus. 

— Stiklo ir imi^ortininkų 
pasitarime buvo nustatyta, 
kati šių prekių atsargų užteks 
iki ateinančio rtatybos sezo
no, o sekančiam statybos se-
zonui tikimasi tos medžiagos 
pakankamai gauti iš SSSR, 
Latvijos ir Estijos. 

I Pastovumas -
^ ^ • ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ « ^ — ^ - ^ — » ^ — » — — — • • — — — — • — — — ^ 8 C B S 5 M 

Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

% 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyta savo pinigus. 

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. 
IndSliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Federailneje Įstaigoje. 

t? 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Piraias 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 Victoty 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 

ffl 
Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius? 

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

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro- I 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
"VYTIS*' — lietuviu Vyžių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Dlinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

i" "S* S —+ "f-fi 
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! WISCONSINO LIETUVIŲ 2INI0S 
ČcStadienis, vasario 17, 1940 

Kenoshos Kronika Paminėta Vasario 
Š e š i o l i k t o j i ftisirinkimai I 

RAUNE. - Vasario 11 dJ R y t *° f , un ,0R ***** *H 
parapijos svetainėj r a c i r u ^ c i š k i e ^ * * " * * i r B i r u t § * [ 
eiai švente 22 metų Lietuvon, d r _ j o s ; 
nepriklausomybės sukaktuves.( *. 

Kun. Alfonsas Jagminas. Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų ir judamųjų paveikslų. 
Programos vedėju buvo kle
bonas kun. J . S. Martis. J i s 
daugiausia ir darbavos suren
gime iškilmių nepadarydamas 
išlaidų, pats padengė lėšas. 

Pirmiausiai Šv. Cecilijos 
choras, vad. varg. Kailiukai-
čio pagiedojo " Lietuva, tė
vynė 111118 '̂ i r kitą tautišką 
giesmę. Paskui klebonas trum 
poj kalboj nurodė svarbą ir 
tikslą susirinkimo i r pakvie
tė svečią, kun. b . VUkų, M, 
I.C., kuris plačiai aiškino Lie
tuvos reikalus ir kaip bran
giai jai kainavo atgauti lais
vę. Ta ip pat kalbėjo, ka ip 
dabar reikalinga pagalba, at
gavus Vilnių ir apylinkes, nu
vargintiems lietuviams gyven
tojams, kurie buvo po lenkų 
jungu. Kalbėtojas apgailesta
vo, kad atsitiko nesmagumas, 
nes prieš pat išvažiavimą ki
tas kalbėtojas, kuris turėjo 
su juo važiuoti Racinan, bū
tent dr. A. Rakauskas, iš
šauktas pas ligonį operaciją 
daryt i ir dėl tos priežasties 
turėjo vienas atvažiuoti. Dr. 
A. Rakausko ypač laukė L.R. 
K.S.A. nariai , kaipo centro 
daktoro-kvotėjo ir visiems ži
nomo visuomenės veikėjo. 

Po to klebonas 'paprašė su 
sirinkusių paaukoti Vilniaus 

M.I.C., sakė pamokslus rytais 
ir vakarais per 40 vai. atlai
dus. Žmonės gausiai lankė 
bažnyčią tomis dienomis. Pas
kutinį vakarą buvo daug sve
čių kunigų ir bažnytėlė buvo 
perpildyta. 

Pirmadienio vakare, 6 vai., 
mirė »po trumpos ligos Mari
jona Tctilienė. J i turėjo 55 
metus amž. Paliko vyrą Joną, 
sūnų ir dukterį. Palaidota va
kar &v. Jurgio kapinėse. 

i 
1 KAS GIRDĖT VMUKEGANE 

^ 

Trumpos Žinutes ras (01e» ciub) progresuoja. 
Po pirmo pasirodvmo draugi-

A u n a n t į Šeštadienį, va.a- ^ y a k a r e > į̂  ^ fevie 

no 17 d., šv. Baltramiejaus t i . „ u d a h v a u t i k i t u r p r o g ) . a . 
draugija eis vdykinės išpa- , „ o s e N o , i n t i e j i į s t o t į . . 
židtjes, o sekmadienį, vasario „ t , _ _ _ • ,. • •• , 

. " .. i eiiurą vyrai, kurie gah dai 
18 d., prie sv. Komunijos as- „ ^ p r a » o ) n i ^ -{ ^ 
tuntą vai. ryto. Sulig m e t i m o . ^ ^ b f m a ^ ^ 
nutarime, visi draugijos na- (( v a k H % Uetnvlų A u d i t o 

riai privalo susirinkti pu^ę po 

nė j ; Stanislovas Dambinskas • LIETUVIAI DAKTARAI 
ir Pranas Kapturauskas. Au
ditorija priklauso Šv. Juoza
po ir šv . Baltramiejaus drau
gijoms. Enrikas 

septynių ryto į Lietuvių Au
ditoriją ir iš ten " i n corpo-
re*' eisim į bažnyčią. 

Mūsų biznieriaus Aleksan
dro Mockaus žmona buvo au
tomobilio nelaimėj. Vasario 8 
d. trokas įvažiavo į automo
bilį i r padarė apie $75.00 
nuostolių. Ona Mockienė ne
sužeista. 

Praeitą savaitę automobi-
liaus sunkiai užgautas lietu
vis Juozas Maziliauskas ran
dasi Sv. Teresės ligoninėj. Ka 
daipe priklausė prie keletos 

Oricago, Iii. — Carl Eriek- ' patalpinių draugijų, bet ne-

njoj . 

son kaltinamas savo geriau
sio draugo Herbert Wolff nu
žudymu. (Aeme teleplioto) 

Wall St. Tavern rinktine 
padarė 807-869-794 taškui 
prieš Bitautas Tavern 769-
858-863. 

Vic's l a v e r a rinktinė pa
darė 788-814-851 taškus prieš 
Ben's Tavern 718-846-825. 

Ryt mūsų klebono kun. Į ^ » 1 0 P a m t S h o P nak t inė 
Pranciško Skrodenio, M.I.C., 'padare 826-929-815 taškus 

laimės netikėdamas, pametė. 
Gaila. Dabar pašalpa būtų 
reikalinga. 

gimimo diena. Visi Šv. Petro 
parapijos parapijonai linki il
giausių metų ir sveikatos. 

Skaudi Bausme 
Už Pabėgime 

Iš Marijampolės kalėjimo 
buvo pabėgės kalinys J . Ja -

Bedirbant dirbtuvėj Kleo- 'nušaitis, baustas tik 3 mėn. 
fui Laurinaičiui nupiautas!! kalėjimo. Pusę bausmės j is 

Per Gavėnią trečiadieniais 
7:30 vai. vakare bus Graudūs 
Verksmai, o penktadieniais 
7:30 vai. vakare šv. Stacijos. 

prieš Sparco Bubble Up 96] 
8C4-779. 

'Praei to šeštadienio, vas. 10 
d., dienr. " D r a u g e " , tūlas 
' Koresp.', >pranešidamas apie 
būsimas prakalbas Pietų A-
rcerikos lietuvių reikale, skel
bė, jog įvyks Sutkaus svetai
nėj. Nežinau, ar toji klaida 
ledakcijos, ar rašytojo, bet 
tarėjo būti Lietuvių Audito
rijoj. Kai kurie parapijonai 
buvo suklaidinti, nes Sutkaus 
svetainės nėra. Yra vien tik 
j>ašto skyr. ir apdraudos ofi
sas. Taigi vyručiai, " E n r i 
kas" * už tai neatsako. 

Pas mus vis daugiau ir dau
giau atsiranda dienraščio 
" D r a u g o " skaitytojų. Vieni 
atnaujina prenumeratas, kiti 
užsisako. Mat, sako, is Wau-
kegano telpa daug žinių ii 
dienraštis lengva skaityti 
Vienas aiškina dar ta ip : skai
tęs kokį laikraštį su " s z " . 
' c z \ Dabar skaitydamas 'Drau 
gą' rjramoksiu ir lietuvių tik
ros kalbos. Tas tiesa. "Drau
g a s " eina gražioj lietuvių 
dalboj, tikroj katalikiškoj 
dvasioj ir paduoda žinių ne 
tik vietinių, bet ir iš viso pa
saulio. Taigi, ar kasdien skai
tai "Draugai"? 

— Valstybinio radiofono 
orkestras sausio 22 išsikėlė į. 
Vilnių, kur pastoviai duos 
koncertus p w Vilniaus radio
foną. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

[vienas pirštas. Linkime greit 
'pasveikt. 

823-941. 
Vic's Barber Shop rinktinė 

padarė 874-869-794 taškus 
prieš Mockus Bakery 849-797- mo 
941. 

. lietuviams. M. Darlarrtait . i į f f f v ' J ^ 0 B ° W ^ ***. _ 
I L. Gutauskaitei perėjus per f ^ B " ~ B ¥ * *?£* 

* • t • n l i m B P a d a r e 872-856-873 taškus 
. svetainę, aukojo po $1.00: B. * . 
: Sir tautai tė , A. Zizminskaitė, P n e * A k u t i s I ood Shcp 82*j 

kun. J . S. Martis, J . Darkin-
; tis, S. Šapikas, B. Vaiskus. 
. Ki t i po mažiau. Viso $15.00. 

Pinigai pasiųsti Federacijos 
; centrui, kad persiųstų Vil-
- niaus lietuviams. 

Paskui buvo rodomi juda
mieji paveikslai. Juos rodė 

; klebono draugas kunigas (sve 
I t imtautis) iš ttary, Ind. Pa

veikslai buvo iš kelionės po 
•ys 

• Enropų ir Eucharistinį Kon-
• gresą Vengrijoj. J i s su mūsų 
: klebonu važinėjo 1938 met. 
• Žnionėms viskas patiko. 
• Garbė Racino lietuviams už 
* p a m i n ė j i m ą L i e t u v o s nepri -
Z klausomybės sukakties. 

jau buvo atkalėjęs ir dar 
šiais metais būtų buvęs lais
vas. Bet_-pasinaudojimas *pro : 

g a ' J . Janušaičiui išėjo ne-
naudon. J i s po kelių dienų 
buvo sugautas ir už pabėgi
ma šio mėn. 16 d. apygardos 
teisme nubaustas 1 ir pusę 
metų sunkiųjų darbų kalėji-

Šv. Antano draugijos nau
jai suorganizuotas Vyrų cho-

Vasario 11 d. metiniam Lie
tuvių Auditorijos Komisijos 
susirinkime tapo išrinkta val
dyba 1940 m., būtent, .pirmi
ninkas Benediktas Mačiulis, 
raštininkas Mykolas Malinaus 
kas, kasininkas Pranas Bak
šys, svetaines nuomotojas An
tanas Butkus, kiti komisijos 
nariai : Pr . Rumšą, Pr . Alek
na, Jonas Urbaitis ir Vladas 
Špokas. Darbininkai svetai-

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonai SEEley 0434 

telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C t 
OFISO VALANDOS: 

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

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Ra. 
OFISO VALANDOS: 

19—12 nd. ryte 
ii—4 ir 0 —o vai. vakar*. 
Treciadienais ir Sekmadieniai! 

Susitarius. 

«. iaros 1146, 
VAi-AJMJOb. Nuo 11 iki L , 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
^u-nadieiaaia; Z iki e ^ 7 db t 

cveniaaieniaia: U uc. 1* 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGJM* 

ir akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Stret* 
UK. r. AlUUCIUNAS 

1 DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Clceio 
^AU«ai«»uuuii, ik«ivirt«ui<»uia«k . 

Penktadieniais 
Valandos. 19-12 ryte, H 7 4 K « . 
3147 S. Halsted St., Chicago 

funiMdieanua, l'roeiauieniais v 
Sestadiemau 

Valandos: 3—8 P. M. 

I 
Ortam IAJ&CL 

Sfieciciti&t*, TVAOT maJce, 
vuįįfuną 
i rourcLtA. GmtAoUedbj 

B. v: 

Je i tn nori ištesėti, mąstyk j 
dažnai apie tavo meiles sie ! 
M- i 

r o r E C O N O M Y and 
SATISFACTION use 

Thubk Jėsled/Doubfe/kfioiif 

Į V V POVVDER 
5amehkeTod&/as45)karsAii9 

25 ounces for 254 ' 
Fui I Pack ••• No Slack Fili ind 

MiLUONS OF ^OUMOS HAVE 3EEK 
USID BYOUR GOVERSMEHf 

SKELBKITŽS "DRAUGE^ 

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief 
Museles were so sore 
»he could hardly touch i 
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Fcel ita prompt warming action easc pain-
bnng soothing relief. Plcasant oc'or. Will not 
5tam. Mouey-back guarantee at all drug storos. 

V 
i 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
W8BC — 1210 kilocydes. 

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grnp§ 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

I » » A « + » m + + mmm + »,«mm m * +•+ + < . • ^ • • • ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • * • » • • » 

H A M L I N S 

Akiniai, visokių madų, oi $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzanūnavimas akių veltui. Lcnsa, 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
teiupeliai 50c Adiustavimaa veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budrike 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poe:et. *v 

JOSEPH F. BUDRDC 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Tardą 2151 

VVIZARD OIL 
LINIIV1F.NT 

For MUSCULAR ACHES .imt PMNS 
RHEUMATIC PAIN—LUMBAGO 

AKIŲ GYDYTOJAS 

M A C A R O N I -
,AND-CHEESE 
RtADY IN 9 MINUTES 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETI'VIS 

Suvtrš 20 metų praktlkarlmo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kas e» 
'i priežastimi galvos skaudfljimc 
svaigimo, akių Jtemplmo, rarruotu 
mo, skaudamą akiu karštį, atitals* 
trumparegystę Ir toliregystę. Prtren 
gia teisia gal akinius. Visuose atsiti 
kimuose egzaminavimas daromas s> 
elektra, parodančia mažiausias klai 
Įsa. Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus Kreivos akys ari 
taiftomoa 

Valandos: euf 10 iki 8 vai. va* 
Nedeliomla pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys aUksiso 
mos be akinių. Kainos pifftoe*Wi 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

*%Ę^ 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Mod rnizavltno 

Ar Seno Mortglčio Atmokėjimo 

INSURED 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutari}. 
Ofiso telefonas PROsport 6737 
Namų telefonas Vlfiginia 2421 

PEL. 7ARDS 5557 

DR. FRANK G. KWINN 
(RVIKOtNSKAti) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir Paira? Rntart* 

•ei OANal 6969 

DR. VVALTER J . PHILLIPS 
• » ' l ' M ' U J A t IK U&iŽLUitttJ* 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

X — 4 ir 6:30 — 8:30 • 
ir pagal sntartį. 

DR. P. J . BEINAR 
(BBINARATJSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortn 1618. 

Res. — Yarda 3956 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar-
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 
2158 West Cennak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Utiso VaL 2 - 4 u 1—W 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Ros tei. Oanal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
4729 So. Ashland Avtw 

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 8880 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų; ir nuo * iki 8:30 T. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryts 

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

TeL rARds 0994 
jžes. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ. APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedrai Savlngs and Loan Insnnmce Corp., WashingUra, D. O. 

ST* ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATTON 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

^ai 6958 8o. Talman Ava 
%oa. TeL GROveMU 0617 
Of f ios TeL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 8—4 ir 7—8 vak. 
K.tT ir Nedeliomis 

I 

Telefonai YARds 1873 

P 

Kviečiu visos kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Masiny Plovimas. 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Jnknia, sav. 

2 3 3 5 South VVestem Avenue 
i TELEFONAS CANAL 3764 

2423 YV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYBIOIAN tad BUR«10I 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal sa tartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Vmron TaL PROepaot 1888 

Tai OAJUl «188 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandoss 1—8 poriiet ir 7—8 v. • 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californsi Ave. 

nas REPibUe 7868 

aL YARds 6881 
(ee- KSVwood 6197 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—%M 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TaL VTR«inia 0086 
Beaidancijoe tai BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—S iv 6—8JO P. M 

Offieo Phone Res aa\d Offia* 
PROspect 1098 8869 8. USfttt » 
Vali ^4 pp. ir 7-8 vak. CANal 6768 

DR. J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 YV- 63rd St, Chicago 

20 

So. OUr«monl Aft, 
Valandos 8—10 A. M. 

Nedeliomia pairai rotartį. 

Cal OANal 0867 
Bas. TeL PROspect 

DR. P. Z. ZALATORIS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Eleridencija 6600 So. Artesiaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki ° vakar* 
TeL YARds 8848 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 8 ryto iki 8 vakare 
fW*doi pagal eatarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer AveflM 
Telefonas Lafayetle 8888 

Intraitiertaie, Ketvirtadieniais Ii 
Penktadieniais 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARds 8884 

U 

' . • 
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FILATELISTU KAMPELIS 
C e n t r a l Federation of yra kaip ir pinigas (bankno-

Stamp Clnbs ( 4 i CHIPEX") tas), vyriausybės kontrolėje, 
pašto ženklų paroda, I^aSalle' Pirmas falsifikuotas (padirb-
viešbutyj, Chicagoj, prasidė
jo vakar ir baigsis sekmadie
nio vakare. Parodoj bus ik 

tas) pašto ženklas pasirodė 
1852 metais Lombardijoj. Vė
liau vienas asmuo padirbo 

statyta virš 500 renių pašto Anglijos pašto ženklus 1840 
ženklų. Kolektoriams įdomu | metų laidos, tačiau buvo su
tras pamatyti ne tik Amer. J.; gautas ir nuteistas 20 metų 
V., bet ir kitų valstybių paš
to ženklų rinkinius. 

kalėti. Vokietija 1880-3 ir 
1893 metais leido labai pras
tos poperos pašto ženklus, dėl 
to labai lengva buvo juos pa
dirbti, už tai Vokietijos iždas 
turėjo didelių nuostolių. Ame-

Ar Pasirengęs Matyti "Gudrų Boleslove'? 
Jei dar nesi pasirengęs, tai, lietuviai, pasitikėkite ir įver-

šiandie ar rytoj tai padaryk J tinkite Moterų Są-gos 2-troa 
nes "Gudrus Boleslovas'' at-'kuopos pastangas, nes be jū-
vyks į Moterų Sąjungos 2-rofc sų paramos, jųjų visas dar-
kuopos vakarą, kuris įvyks :bas veltui. Kadangi pusė šio 
sekmadienį, vasario 18 d., pa-;vakaro pelno yra skiriama ir 
rapijos salėje, Cieeroje. Tai, I parapijai, kaip tik pravartu, 
ištikrųjų, kiekvienam lietu-1 kad į jį kuo skaitlingiausiai 

susirinktų įr paremtų, už ką 
ne vien sąljungietės bus dė-

•ąjungietės savo rengiamais j kingos, bet ir patsai klebo-
vakarais niekados praeityje nas, gerb. kun. J. Vaičūnas, 
susirinkusiųjų neužvylė, ir, be, o apart to, turėsit? malonu-
abejonės, jos kuo gražiausiai! mo pamatyti "Gudrų Boles-

viui verta ir gera proga at
silankyti ir pamatyti. 

Sa 

Ney York, N. Y. — Po smarkios pūgos valomos miesto gatvės. (Acme tekphoto) 
.-

^ = Žymiems amerikiečiams pa
gerbti Amerikos Jungt. Val
stybės jau išleido dvi serijas 
pašto ženklų, būtent poetų ir rikos Jungt. Valstybėse įvai 
rašytojų. Iš poetų parinkti: rių ženklų padirbinėtojai yra ^ — 
Henry W. Longfellow, John | padarę valstybei taip pat di- A t l i k i m e T a u t i n ę 

CICERUS LIETUVIŲ NAUJIENOS 

rengiasi ir prie šio vakaro. 
Už tat, malonūs cicerieeiai, 

bulvariškiai ir kitų kolonijų 

G. VVhittier, James R. Kuss-' dėlių nuostolių. Dėl to per-
ell, Walt Whitman ir James; kant pašto ženklą, ypatingai 
W. Riley. Iš rašytojų: VVash- retą ir brangų, visuomet rei-
ington lrving, James F . Coo-; kia pirkti iš taip sakant gerų 
per, Ralph W. E m e r s o n , ! rankų (kolektorių, dylerių,ku-
Louiaa M. AJcott ir Samuel rie priklauso filatelistų są

jungoms) ir reikalauti garan
tijos su jo paties parašu, kad 
ženklas yra tikras. 

L. Clemens (Mark Twain). 
Pašto ženkliuose įdėti ir jų 
atvaizdai. Šie pašto ženklai 
nepanašūs į iki šiol išleistus 
Amer. J . V. ženklus, daugiau 
panašūs į 

Didžiulis Detroit dienraštis, 
Pietų ^Amerikos atspausdino žemiau dedamą 

valstybių ženklus. "The Detroit News" neseniai 
straipsnį apie Lietuvos pašto 
ženklus, perspausdintus Vil-

Pareigę 
16 dieną Vasario tai mūsų 

lietuvių tautos Nepriklauso
mybės Šventė. Jau 22-oji iš 
eilės. Šįmet visi bendra; Ne
priklausomybės Dieną minėsi
me šį sekmadienį, vasario 18 
d. 

Mūsų Ciceros koloniji Ne
priklausomybės Šventę šiaip 
apvaikščios; Sekmadie n i o 
ryte 10:30 Šv. Antano bažny 
'".•oje bus iškilmingos Mišios 

/ 

ar svetainėje. Mes visi esame 
vaikai, sūnūs ir dukterys, 
Lietuvos. J šalį palikime vi
sas siauražiūras, tai yra, visą 
tą kas liečia tik " a š " arba 
" a š part i ja" bei pažiūras. 
Šiandien visi būkime lietuviai. 

Paminėję ryte bažnyčioje, 
po pietų 32 W. Randolph S t 
salėje. Šiandien gerbkime kas 
lietuviška ir kas gerbia Ne
priklausomą Lietuvą. 

Kun. Jerome Vaičūnas 

čienės, jaunos Rekašienės, 
Baltkontes, Stašaiti >n«K Ma- ' ' 
tulaitienės ir Maksvitienės kas, Geo. Jankauskas, šiau-
labai gražiai sudainavo kelio-

lovą" ir gražiai praleisite lai
ką ir paremsįte gražų tikslą. 

J. K 

lika lietuviškų dainų Vil
niaus Oirkas vadovaujant M. 

lis ir Mikulis davė linksmi
nančios. F. Zajauskas visuo
met gausiai savo parap. re-

Marcinkui ir kitiems parapi- mia aukomis. Šį sykį Pranas 
jos komitetams tikrai puikiai 'sako: "Reikia pamaišyti — 
savo cirkiškas roles atliko, duosiu ruginės, vyno ir eiga 

Pranešimas 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

ir Pašalpos Klubo knygų pa
tikrinimo komisija, kviečia vi
sus narius, būtinai atsilanky
ti į susirinkimą šį sekmadie-

Na, o žemaitiška Tručyzna j rų." — Pranas, yra tikrai I n*> v a s* ^ <*., 1 vai. popiet, 
ir Liekarsta tai jau tikrai j juokdarys. Jis nevien aukavo 
puikiai savo dalis išpildė ir bet atėjo į Užgavėnių baJių. 
iki soties susirinkusius pri- I Bet atėjo taip pasirėdęs, kad 

Šįmet cicerieeiai turėjo la už Lietuvą ir Lietuvos veik* 
Milwaukee Journal "Por t - ^ R i u s penpauscuuas v n- ^ ^ fe ^ . ^ ^ ^ l i n k s m a s u ž g a y - n e s y R . 

ai Oddities- sekcijon nesenai « « * a * a v _ " " u ' J £ T ™ tonas nuoširdžiai ragina visu. sario 6 d., parapijos salėj 
jd«jo atvaizdą pašto ženklo,' į"n ū w u a ' *". • W B e D r M e s ,hi p r f e g y Komnnijo* mi- Žmonių atsilankė nemažai 
daugiausiai priduodančio bai- j « « « " » «* »™» Lėtose Mišio«e arba bil.> Mi i Muzika vadovaujant jauna- t i k r a i parėmė Užgavėnių ba-
mfe "Mirties angelas" (The I *? overpnnted set of LUb- j ^ ^ J a a u k o t i ^ U()iavos j a m B t a m i r S t a i š i ū n n i b l l . hų: Al. Waštak ir John Bud 

juokino. 

Kauno gaspadinės: Kučie-
nė, Paužienė ir Paseckienė 
lietuviškais Užgavėnių val
giais tiek skaniai pamylėjo, 
kad net ir Kanapinskis užsi-

jį — mažai kas galėjo pažin
ti. Pranas prijuokino kitus, 
pats pasilinksmino ir laiku 
ėjo namon. 

Klebonas širdingai dėkoja 
visiem Ciceros biznieriams, 

gavėti nenorėjo. Vis jis sa- j parapijonams, komitetams, 
kė: "Oi kaip skanu!" 

Ciceros Tavern biznieriai 

Angel of Death). Tas ženklas u a n i a u stamps is the first 
yra Lietuvos oro pašto išleis-1 P h i l a t e l i c recognition of Po-
tas "Lituanicos Didvyriams j 1** a d ' s P&rtition by Germany 
Atminti" (Dariaus - Girėno a i d Russia. The įset, consist 
tragingam (1933 m.,) žuvimui 
paminėti.) Ženklas juodos 
spalvos. Jo dugne mirties an
gelas nusileidęs ant lėktuvo 
griaučių. Ženklo nominale 
kaina t litas. 

Yra žmonių, kurie ne tik 
dirba netikrus pinigus, bet ir 
pašto ženklus. Pašto ženklas 

Lietuvos Pašto 
Ženklai 

Mes turime didelę atsargą 
(stock) Lietuvos pašto ženk
lų: nevartotų, vartotų ir įvai
rių rūšių paprastųjų ir su 
klaidomis. Mes taipjpat turi
me didelę atsargą pašto žen
klų Latvijos ir Estijos. 

Mes esame visuomet pir-

ng of four values, was issued 
tl* connnemorate the restora-
ti-- n to Lithuania of her form-
er capitol city, Vilna. The 
basic stamps of the ne\v rc-
lease are part of the set is
sued earlier this year in com 
memoration of the twenti..th 
anni^ersary of the country's 
independence. The values o-
verprinted vėre the 15 centai 
dark red and 35 centai ied-
lilac pieturing the reading of 
the act of Independence, and 
the 30c deep green and 60c 
dark blue portaying Presiclent 
Antanas Smetona. 

Vilna hm been lošt and 
won to Lithuania twice since 
the country become indepen-
dent in Februarv 1918. At 

• 

that time Vilna was the capi-
tal of Lithuania, but in Nov-
ember, 1919, the city was air
ei! to Poland by treaty. The mieji eilėje pirkime kolekci

jų pašto ženklų Lietuvos, Lat- .Lithuanians regained their 
rijos ir Estijos. Didelis pasi
rinkimas Lietuvos pašto žen
klų pirmųjų laidų ir vėlesnių 

capitol in August, 1920. but 
held it for onlv two months. 

• 

On Oct. 10, 1939 shortly aftei 
paprastų, oro pašto, nevarto- R , l s s i a s invation of Poland 
tų ir vartotų, taippat vokų ir t h e Soviet handed Vilna back 
tt 

reikalus. Mieliausieji, stebuk
lingu būdu mes atgavome Lie
tuvos laisvę. Taip pat stebuk
lingu būdu, mums nesitikint, 
atgavome savo tautos sostinę 
Vilnių. Kuomet mūsų kainy
nai, lenkai, daug stipresni už 
mus, nuo žemėlapio nubraukti, 
mūsų tauta lig sustiprėjo. Už 
tai mes padėkokime Dievo 
Apveizdai, priimdami Šv. Ko 

i muniją ir pasižadėkime, kari 
i mes, šios kolonijos lietuviai, 
nuo šio laiko dar sargiau da
bosime savo tautų ir jos visu? 
reikalus uoliai remsime. Mo
kėkime suprasti Dievo pareiš
kimą: " K a s Dievo yra, ati
duok Dievui, o kas tautos yra, 
atiduok t au ta i / ' 

Didžiumoje šios kolonijos 
lietuviai tą obalsį pilnai su
prato. Tuo obalsiu remdamie
si visur darbavosi, todėl ir 
nuveikta daug Dievui ir Tėvy
nei. Garbė Šv. Antano para
pijos žmonėms. 

Mišiose bus pasakyta pro
gai pritaikintas pamokslas. 
Po Mišių suteikta palaimini
mas ir už Tėvynę atkalbėsime 
maldą. 

Pirmą valandą po pietų vi-
i si, kurie turėsite savo auto-

vo tikrai puiki. Dainos mylė- ' riek paaukojo po pusbaekį 
tojų choras susidedąs iš: Bar- alaus. F, Zajauskas, A. Pet-

2417 W. 43rd St. 

Knygų peržiūrėjimo komi-
sija turi labai svarbų rapor
tą, iš knygųf valdybos ir tur
to stovio. Tad visi nepraleis
kit šio susirinkimo. 

Taipgi nariai yra prašomi 
atsivesti naujų narių. Mokes
tis 50 centų į mėnesį. Mirus 
nariui-ei, klubas palydi jį į 

gaspadinėms, visiems, kurie bažnyčią ir į kapines, išmoka 
dalyvavo programoj, ir kurie 
atsilankė į užgavėnių balių. 
Gryno pelno nuo minėto ba
liaus lieka $180.50. 

210 dolerių, 3 grabnešius ir 
vežimą grabnešiams dykai. 

B. Putrimas ir kom. 

Klebonas PLATINKITE "DRAUGĄ" 

to the Lithuanians. 

Jei Tamsta renki pašto žen-1 
klus Lietuvos, Latvijos, E s t t - į S P ° r t o ¥***** 
Jos užeik į mūsų krautuvę — j D i r b t u v e 
Foster Stamp Shop — rasi VILNIUS (E) 
kokių tik nori. 

Jei negali akmeniai atsilan
kyti, rašyk laišką. Kiekvie
nas pareikalavimas (want list) 
išpildomas greitai, dideliu at
sargumu ir už tikrą kainą. 

FOSTER STAMP SHOP 
ROOM 406 

109 N. Dearborti St, 
Chioago, Illinois 

mobilius suvažiuokite prie sa-
, vo parapijos mokyklos. Čia 

rasite tris busus kuriuos tra™-
sportacijai duoda Ciceros de^ 
mokratai. Į busus priims vež-

Vilniuje' ti tuos, kurie turės į svetainę 
veikia iš amatų mokyklos j įžangos tikietą. Iš čia, susiri-
perdirbta sporto įrankių dirb jkiavę, važiuosite į vidurmies-
tuvė, kuri dabar perimta Kū
no Kultūros Rūmų ir per 
tvarkoma. Dirbtuvėje sudaro
mi du skyriai: sporto įran
kiams ir sportiniams laivams 
gaminti. Įrankių skyriuj bus 
dirbamos slidės (ski), ietys, 
diskai, ledo rutulio lazdos, 
saidokai ir k t ; laivų skyriuj 
bus statomi baidarės, irkli
niai laivai ir net burinės jo-
lės. 

tį, 32 W. Randolph St., ka
me randasi svetainė ant 14 
aukšto. Šioje svetainėje įvyks 
kalbos, dainos ir kitos pro
gramos dalys 22 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
ties paminėjimui. 

Širdingai raginu visus va
liuoti į šį L. N. paminėjimą, 
programą. Lai nebūna nei vie
no lietuvio šioje kolonijoje, 
kuris nedalyvautų bažnyčioje 

" «Hia«HiM| IŠPARDAVIMAS 
'50.000 

Vertės Rakandų Bus 
Išparduota Žemiau Pusės Ju Kainos 

IŠPARDAVIMAS P S VISA. VASARIO MĖNESĮ 
2-jų dalių Parlor Se tas . . . 

5-kių dalių Kitehen Setas. . 

3-jų dalių Bedroom Setas. 

1940 Metų Gesinis Pečius 

ROOSEVEIT FURNITURE COMPANY 
2 3 1 0 W. Roosevelt Rd. Phone Seeley 8 7 3 2 - 8 7 6 0 



DKitruas Šeštadienis, tasario 17. 1940 

<f 
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 

^ i 
Sv. 
Akademija Vel 
Pasižymėjo 

Praeita šeštadienį, vasario 
10 d., 6v. Kazimiero Akade
mijos choras dalyvaudamas 
Muzikos Fes'tivale tarpe 12 
katalikiškų aukštesnių mo
kyklų, Chicagoje, laimėjo 
aukštesnį laipsnį (Superior). 
Chore dalyvavo 75 akademi-
:€s vadovaujamos sesers M. 
Bernardos. Akademikes išpil
dė I u numerius: 1. Motetas, 
Emitte Spiritum Tuum, Schu-
etky ir 2. Giannina Mia iš o-
peros "The Firefly" Friml. 
Akompanistė, Gloria Stankū-
uas. . 

Teisėjų šio festivalo buvo 
Harry Seitz, kuris y ra muzi
kos direktorius Detroit, Mich., 
viešųjų mokyklų. Tarp kitko 
Seitz pareiškė akademikems 
Bavo kritikoj "Very fine style 

— lovely tone in the high 
register; you are doing a fine 
piece of work. Keep it up — 
CongTatulations'\ 

Kadangi iš viso 4 mokyk
los laimi jo " Superior*• laips
nį, apart Šv. Kazimiero aka
demijos, kur studenčių skai
čius yra, palyginamai, labai 
mažas prieš tokias mokyklas 
kaip Immaculata, Šventes 
Scholastikos ir Providence, 
tai mes lietuviai katalikai ga
lime vel didžiuotis savo vie
ninteles mergaičių akademijos 
laim§jimais. Dirigentė sesuo 

joj, sekmadienį, vasario 25 
d., tai bus proga išgirsti cho
ristes - akademikes; bus pra
vartu įsigyti bilietus i.š anks
to, nes visi norėsime išgirsti 
pirmo laipsnio choristes. 

Jbseph J. Grish 

GERB. KUN. JUOZUI MAČIULIONIUI, M.I.C., 
dienraščio 'Draugo' administratoriui ir Amerikos 
Marijonų vice provincijolui, jo brangiam tėveliui 
mirus, reiškiame gilios užuojautos. 

"Draugo" Redakcijos ir 
Administracijos Personalas. 

Akad. Rėm. centro rengiamos Janušauskienė 

I r l i p i n ė l i a i 

TOWN OF LAKE. — Sek
madienį iškilminga procesija 
pasibaigo novena į Nekalto 
Pras. P. Šv. Liurde. Žmones 
skaitlingai lankėsi, nes kun. 
A. Valančius su kun. S. Va-
lucku gražiais pamokslais ir 
maldomis vadovavo novenai. 

— Nenuilstanti veikėja B. 
Pivariūnienė, plačiai žinoma 
kaip visų darbų rėmėja, sma
giai leidžia vakacijas, Miami, 
Floridoje. Linkime linksmai 
praleisti poilsio laiką ir grįž
ti sveikai prie veikimo. 

— Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 

! tradicijines puotos, vas. 25 
I d., 6 vai. vak. vienuolyno au-

iškėlė tikrai 
karališką vakarienę. Juozas 
ir Alika.ina Janušauskai yra 

ditorijoj. Daug žada važiuoti.! stambūs biznieriai ir žmonių 
— Beje, jau kalbasi tarp dėl malonaus būdo labai my-

saves ir laukia tos "Dainų limi. Gausiai aukoja parapi 
dienos" šventės, kurią ren- jai. švt\ Panelės Nekalto Pra-
gia "Draugas" su Chicagos si dėjimo bažnyčioj yra jų į-
parap. vargonininkais. Gra- j taisytas langas. Be to, jie 
žus užmanymas! Omega , nuoširdžiai prisideda pvie 

'Labdarių, Seserų ir Marijonų. 
P l l O t a P a s ^ r a nuolatiniai "Draugo" 

skaitytojai. 
Janušauskai išauklėjo gra-

BRTGHTON PARK. — Va- &>* šeimyną - du sūnus ir 
sario 4 d. įvyko pas plačiai *«vi dukteris. Sūnus Petras 

Kauliukų ir Kortų 
Pramoga 

Šiuo prašom visus ir visas 
atsilankyti į šv. Teresės K. 

' J. draugystės kauliukų ir kor-
,tų pramogą, kuri įvyksta va-
isario 18 d., šv. P. M. Gimimo 
parap. svet., Washtenaw ir 
68th St. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Įžanga 3i)c. Komisija 
rūpinasi, kad ši pramoga pa
vyktų i r atneštų kuo dau
giausia naudos. Kurie atsi
lankys, maloniai bus priimti. 
Prie kiekvieno stalo bus do
vanėlių ir prie įžangos tikie-
tų dovanėlės. Ant pabaigos 
skaniai pavaišins. A. Slažas 
ir komisija lauks visų atsilan
kant. Komisijos narys 

Tuo būdu biznierei Elzb. 
Skinderienei dabar reikia ir 
ligoniu rūpintis ir biznis pri
žiūrėti. Koresp. 

PLATINKITE "DRATJGĄ" 

Gttėa Mylintiems.. 
Vestuvėm*. Banlrtc 
tams. Lakiotu* ėm> 
Ir l*uošlmauis. 

Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išmintis 

Apmąstymas yra šaltinis iš 
kurio teka dievotumo žodžiai. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Janušauskus 

žinomus bilnierius J. M. Ja
nušauskus, 4601 S. Wash ti
na w ave., šauni puota. 

1 skyrius smarkiai ruošiasi Kalėdojimo proga dalyvavo 
prie metinio vajaus vakaro, kun. kleb. A. Briška ir kun. 
kovo 10 d., Šv. Kryžiaus par. ' S. Jonelis, varg. Kudirka, zak. 

jau vedęs, sūnus Juozas veda 
tėvų biznį, o dukrelė Leonora 
lanko Švč. Panelės Nekalto 
Pras. parapijinę mokyklą, 
Berta lanko Šv. Kazimiero a-
kademiją. Dalyvis 

Biznierius Skinderis 
Sunkiai Serga 

TOWN OF LAKE. — Teko 
patirti tai, kad šios koloni
jos populiarus biznierius Ju
lius Skinderis, 4528 So. Wood 
St., sergąs taip, kad įprisėjo 
jam vykti ligoninėn. 

salėje. Bus graži programa. 
Lauksime visų 7 vai. vak. 

— Nekalto Pras. P. Šv. mer 
gaičių Sodalicija rengia vie
nų iš šauniausių "#ard and 
bunco par ty" , kovo 17 dieną, 
3 vai. (po pietų, parapijos sa
lėje. Girdėtis, bus gražių do
vanų ir įvairumų. 

— Šv. Cecilijos giedorių 
draugija rengia linksmą, va
karą — šokius, Velykų die
noje, Unity Club-room, prie 

M. Bernarda jau daugelį kar-|46-tos ir Marsbfield ave. Visi 

Zaubenis ir daugiau svečių. PLATINKITE "DRAUGĄ" 

tų prirengė orkestrą.- praeity
je, kai Šv. Kazimiero akads*-
mija laimėjo pirmą prizą, jei 
neklystu, 4 kartus paeiliui. Ir 
štai dabar pasirodo, kad ir 
choras yra jpirmoj eilėj. Ka 
dangi Šv. Kazimiero akade
mijos rėmėjos rengia metinį 

turėsite smagų laiką. 
— Parapijonai nuolatos mel 

džiasi į Aukščiausiąjį už kleb. 
Al. Skripkaus pasveikimą. 
Klebono asistentai visados 
prašo parapijom] atsiminti 
maldose. 

— Sv. Kaz. Akad. Reme-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

• 

bankifetą, mokykios auditori-1 jos platina bilietus Šv. Kaz. 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

A. A. 

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

Su Povilu šaltimieru. 

ROKAS BUNDZA 
(gyv. antrašu 4327 South 

Marsh field Ave. 
Mirė vasario 15 d., 1940 m., 

sulaukęs pusčs amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap

skrityje. .Šiaulių miestelyje. 
Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolj Juozapą ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. O 
Lietuvoje paliko seserj Amiliją 
Kvetkienę ir jos šeimyną. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eu-
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Ave 

Laidotuves jvyks pirmadieni, 
vasario 19 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. ' 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Brolis, Sesuo ir Gi
mines. 

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741. 

£ 

,ooo UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
VVestern Ave. Chicago, I l l ino is 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

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

KAROLIS MAČIULH3NIS 
Mirė vasario 16 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Mariampolės apskr., Igliaukos 

parap., Slavaneių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 60 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Elzbieta, tris 

sūnus: kun. Juozapą, M.I.C., kun. Pijų, S.V.I). ir 
Jurgį, 6 dukteris.: Sr. M. Leokadiją, C.S.C., Sr. M. 
Klotildą, C.S.C., Sr. M. Juditą, C.S.C., Petronėlę 
Aziukienę, Marijoną Špokienę, Agnietę Lapinskienę, 
gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 
West 23rd Place. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 21 d., ,1940. 
Iš koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Dukterys, Gimines ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių Direktorius Laehawicz ir Sūnai. Te
lefonas Canal 2515. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M 0 C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N u t DIENĄ IR NAKTĮ 

D v Tf A T KOPLYČIOS VISOSE 
I JV A l MIESTO DALYSE 

Lachawicz ir Simai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2^15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

S. P. Mažeika 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. P i i p s 
I. J. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

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

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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 Av* 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge1 
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Skaitlingai 
Dalyvaukim 

BrightonpirkiečUi tkaitlifi-
gai dalyvauja Lietuvos ne
priklausomybes paminėjime. 
Prašome visus, kurie turite 

Wcst PuIImano 
Naujienos 

Vasario 16 dieną pripuola 
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukakti*. Šiais metais 
Lietuvos nepriklausomybes 

automobilius, papuošt juos diena yra švenčiama ytpatin-
Araerikoa ir Lietuvos vėlia- g» reikšme bei pažymėjimu — 
vumls ir atvažiuoti prie baž
nyčion 12:1d. CU visi įsigy
s i ! tikietui įžangai | salę 
(26e) ir važiuosime prie Da
riaus-Girėno paminklo, k-ir 
boa padėtas vainikas. 

ftjmet apvaikidiojam Lietu
vos nepriklausomybę jau su 
sostine Vilniuje. Tad ir mes 
biightonparkieėiai visi va

šu atgautu Vilnium. 

Mes, vestpulmanieviai, ta 
dieną turėsime ypatingas baž
nyčioje pamaldas ir pasimel
sime, kad Lietuva išsilaikytų, 
ir pasiliktų laisva ir nepri
klausoma. 

Praeitą sekmadienį kleb. 
B , , ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ M. Linkus iš sakyklos ra-
žinojam į nepriklausomybė*! ^ r i m g k a i t l i n g a i d a l y . 
i£kilmes vasario d, W. ' v i r a t i v a g a r i o 1 8 d bendrame 
Randolph St. 

žymiausia; kalba pasakys 
Lietuvos ministeris P. Žadei-
kis, be to, trys garsus cho
rai: Vyčių Chicagos ap*kr., 
Birutės ir Pirmyn. 

Federantas 

Iš Marijona 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

WEST SID& — Vasario 
14 d., Marijonų Bendradar
bio; Draugijos 19-to skyriaus 
jvyko gražufe susirinkimas, į 
kurį atsilankė gražus būrelis 
malonių Tėvų Marijonų prie-
telių. Kadangi gerb. dvasios 
vadas, kun. Juozas Dambraus
kas dar tebeserga, jį pavada
vo gerb. kun. Adomas Mor
kūnas, jaunas, iškalbus, pil
nas energijos ir mylintis šią [piknikas bus gegužes 5 dieną, 

visų Chicagos lietuvių rengia
mam Lietuvos Nepriklausomy
bės 22 metų apvaikščiojime, 
32 W. Randolph St. 2 vai. po
piet ir j rengiamas iškilmes 
Morrison vie&butyje. West 
Pullmano lietuviai iškilmėse 
skaitlingai dalyvaus. 

sų ARD skyrių prašome pri
duoti narių mokesčius, kurie 
\ra užsimokėję. 

A. Nausėdiene. 

R A D I O 

Joseps Trobon, 12 m. ašarodamas atsisveikina su tėvu, nes 
teismas priskyrė jį motinai. Abu tėvai po perskyrų vedę. 
(Acme Jelephoto) 

Budriko oro teatras vasa-
įio 18 d. bus gausus muzika 
ir dainomis iš radio stoties 

(WCFL, 970 k. nuo 5:30 iki 
Rytoj, vas. llS d., 1 vai. p o | 6 : 3 0 v a l v a k a re . Programos 

p^tų įvyksta svarbus drau-' t u r i n y s y r a t o k 8 : -Kareivio 
gijos * Lietuvos Ūkininko'' me daina)>> dainuoja Vyrų Kvar

tetas; "Estudiantina," val
sas, orkestrą; *'Tasai žmogus 

Taipgi išgirsime raportą iš besmegenis," dainuoja Vyrų 
bal'aus komisijos. Prašoma Kvartetas; -Mano sieloj/' 

nekris susirinkimas. Bus 
svarbių reikalų svarstoma. 

narių susirinkti. Nariai atsi
likę su mokesčiais, malonė
kite užsimokėti. 

J. Žurkauskas, pirm. 

TOWN OF LAKE. — §v\ 
Pranciškos Rymietės dr-?tė[ 
laikys mėnesinį susirinkimą, 
sekmadienį, vasario 18 d,, 2 
vai: p. p. parapijos svetainėj. 
Narns malonėkit atsilankyti. 

dainuoja soprano Jadvyga 
Oricaite; " Žygis į Vilnių," 
dainuoja Vyrų Kvartetas; 
"Ugdė motuše," dainuoja te
noras p. ZurlisJ "Parsive-

] džiau mergelę,;' dainuoja Vy
rų Kvartetas; Makalai: Gy-

Vasario 18 d., parapijos sa
lėje, 7;30 vai. vakaro, Apaš
talavimo Maldos brolija ren
gia kauliukais žaidimo vaka
rėlį ir su gardžiais -užkan
džiais. Rengėjos sako, kad 
turi labai daug gražių ir nau
dingų 'dovanų žaidėjams. 

Pramogėles visas pelnas — 
bažnyčios reikalams. Visus 
kviečia dalyvauti. 

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žineles 

Klebonas kun. Albavičius 
jau išdalino konvertukus baž
nyčioj aukoms Vilniaus lie
tuviams šelpti. Pas mus yra 
daug gerų žmonių ir tinįmes, 
kad "visi pilnus sugrąžins. 

Platinama bilietai del Lie
tuvos Nepriklausomybes mi
nėjimo, vasario 18 d., 32 West 
Randolph St., 2 vai. p. p. Bi
lietų galima gauti pas A. Gri
sių, 1827 S. Unicn ave., Oną 
Zdanevičhitę, 731 W. 18th St. 
ir J. Žemantaitę, 17.11 S. U-
nion Ave. 

vo tiesiogines profesijos s su
randa dar laiko aktyviai veik
ti ar dalyvauti ir politikoj. 

Koresp. 

pijos 
Petro ir Povilo para-
pirmas ir pavasarinis 

Marijonų Bendradarbių Drau
gija, ir jos prietelius. Susirin
kime buvo patiektas raportas 

Vytauto parke. Jau iš anksto 
prie pikniko visu stropumu 
rengiamasi, kad piknikas bū-

is 'praėjusio Marijonų Benįra- tų sėkmingas. Komisija veikia 
d«*ių seimo, kurį su d$&* £r tfaro planus, kad pikniko 
lia džiaugsmu ir malonimn dienoje nustebinus svečius iš 
visi priėmė, kad visais žvilgs
niais kuo geriausiai pavyko. 
Taip pat gražia ir turiningą 
kalbą pasakė kun. A. Morkū
nas ir džiaugėsi Marijonų 
Bendradarbių gražiais dar
bais ir linkėjo, kad ir atei-
tyje Dievas laimintų gražiems 
sumanymams vykdyti ne vien 
tik Šioje kilnioje organizaci
joje, bet ir kituose labdarin
guose darbuose, ypač neuž
miršti savo parapijų. 

Susirinkime gražių minčių 
patiekė Ig. Kryževičius, D. 
Uasparkienė, C. Druktenis, P. 
Šliogerienė, M. Stumbrienė, I. 
Bitinienė ir M. Drukteniene, 
pareikidami, kad dabartiniu 
laiku smarkiai rengiamasi -, 
prie Sv. Kazimiero Akademi- | 
jos Kėmėjų centro vakarie- j 
nes, kuri įvyks vasario 25 d., 
akademijas auditorijoj ir kvie 
tė joje dalyvauti. 

Po kalbų, sekė įvairiais rei
kalais pasikalbėjimai, pasita
rimai, ir pasiryžta, kad šiais 
metais ne vien tik veiklą pa
dvigubinti, bet ir narių skai
čių. 

Tuomi susirinkimas baig
tas su linkėjimais gerb. dva
sios vadui sveikatos, kad kuo 
greičiau galėtų grįžti į mūsų^j 
darbų tarpą. J & 

Chicagos. Konirsijon išrinkta 
darbštūs vyrai: L. Konstant, 
S. Kimkus, C. Bimba ir J. Pe-
redna. Rap. 

Kam ir lazdą nešiočiau, jei 
ja nepasiremciau. 

Realestatininkai 
Naujom Vieton 

BRIGHTON PARK. — Real 
estatininkas J. P. Stankowicz 
turėjęs ofisą ties 6912 So. j 
\Vf stern avė.,' dabar jau per
sikėle į naują vietą adresu 
4706 So. "VVestern ave. 

Su juo kartu yra persikė
lęs ir realestatininkas Ben 
Dirmeikis. 

Tenka pridurti tai, kad biz
nierius Stankovičius šalia sa-

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas, 
iškeliamas į antradienio va
karą. Susirinkimas dėl Lietu
vos nepriklausomybės iškil
mių, nukeliamas į antradie
nio vakarą, vasario 20 d. 7:30 
tai. punkt. Šy. Kazimiero a-
kadenujoj. 

Visų ARD skyrių prašome 
atsiųsti atstoves su pilnais ra
portais, kiek kiekvienas sky
rius jau turi pardavęs bilie
tų centro vakarienei, kuri į-
\ \ k s vasario 25 d. Taip vi-

venimo drama; "Karvelėli" 
dainuoja soprano solo Jadvy
ga Grieaite; "Leiskit į Tėvy
nę," dainuoja Vyrų Kvarte-

V a l d y b a | tas; "Senovės karo daina/' 
dainuoja Vyrų Kvartetas. 

Draugystės Visų šventų 
Moterų ir Vyrų susirinkimas j dainos pritaikintos Lietu 
yra atidėtas nuo va.ario 181 vos Nepriklausomybės pami 
d. į vasario 25 d., dėl Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimo. Pirm. Jonas Šileikis 
gavo pensiją) iš Western Elec
tric €o., išdirbęs 25 metus. 
Kompanijos vyresnieji ir dar
bininkai suteikė atsisveikini
mo "Good Bye" puotą vieš
butyje, kuriame dalyvavo 125 
žmonės. Draugystės nariai ir-
gi sveikino. Valio, Šileiki! 

Draugyste rengiasi prie kle
bono Vaičūno 25 metų kuni
gystės pagerbimo vakaro. Na
riai yra nusistatę, dalyvauti 
"in corpore" Ir nori būti di
džiausias būrys iš visų drau
gysčių Ciceroj. 

Rast. E. W. Mikutis 

Į L IETUVĄ. . . 
. . .AR AMERIKĄ 

Vikingų Laivais 
Per Gothenlrarg*, flvedij* 

Laivų išplaukimai 
Iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM 
Kovo 16, Balandžio 27 

Tamstos kelionei niekas ne-
patarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos apielinkėj vie
tinis laivakorčių agentas. 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 Ko. Michigan Avenue 

Chicago. Illinois 

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
ant stoties WGES, 11:30 va-! 
landą prieš piet, ryt, sekma
dienį ir pasiklausyti gražios 
reguliarios sekmadienio radio 
programos. Kaip ir visuomet, 
taip ir Ši programa bus gra
ži, žavėjanti ir įdomi. Skam
bės gražios dainos, muzika, 

Į patarimai, pranešimai ir t. t.-nėjimui. Išpildys patyrę ar
tistai. Visos dainos lydimos 
didžiulės koncertinės orkes- į Priminkite ir savo draugama 
tros. Radio Mėgėjas ' pasiklausyti. Rap. Z, > 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanora. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniai* 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St 

M. 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 t. t. 

* 

Telefonas BOUlevard 4552. 

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 

— Vilniaus Geležinio Fon
do Komitetas prašo atatinka
mi; pareigūne Vilniaus pasų 
ir ženklelių platinimą vykdy
ti ir toliau taip, kaip buvo 
vykdomas lig 1939 m. kovo 
mėnesio įvykiu. 

3C 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

— R E N G I A — 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio-April 21 D., 1940 M. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Bu ren St . i r Ash land B l vd . Chicago, I I I . 
Pradžia 5:00 vai. vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

TKIETUS JAU GALIMA GAUTI "DRAUGO" OFISE. 

m 
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SKOLINAMI PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮJ 

• • 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insnrance Corp. po United States 
Goversment priežiūra. 31% Mokame Už 

Padėtus Pinigus 
Oriso vai.: 9:00 vai ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, 

s virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

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

I M A G O SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
?ą|l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lC 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos* 
Mėnesį - Padarykime Bent Vienę Pasiaukojinų: 
Katalikiškajai Spaudau 
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RYTOJ CHIcAGOS LIETUVIAI RENKASI I:-

DIDĮJĮ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMĄ 
Konsulo Daužvardžio 

Kvietimas 
Į Bendre ir Iškilmingą Lietuvos 

Nepriklausomybes Minėjime 
Vasario 18 A, 32 W. Randolph St. 

Lietuva praeitais metais atgavo savo sostinę Vilnių. Vil
nioje šįmet ji švęs savo Nepriklausomybės šventę. Ta švente 
bus istorine ir labai reikšminga. Ji demonstruos lietuvių 
džiaugsmą, nepriklausomybes įvertinimą ir pasiryžimą savo 
nepriklausomybę bei laisvę vieningai saugoti ir, reikalui esant, 
ryžtingai ir atkakliai ginti. Tame triumfe ir pasiryžime da
lyvaus visa tauta; Lietuvoje gyvenantieji lietuviai susijungs 
su užsienyje gyvenančiais lietuviais. Lietuviai žiūrės į Vil
nių, o Vilnius amžių patyrimu ir didvyrių dvasia kalbės įĮtuvos ministras Vašingtone, 

Pulk. Povilas Zaūeikis. Lie-

visus lietuvius — į visą pasaulį. ' šiandien atvyko į Chicagą, o 
Reikšmingi žodžiai bus tarti Vilniuje ir atsilieps visuose ' rytoj, 2 vai. po pietų, pasa-

paremgimuose netik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tie žodžiai j kys pagrindinę kalbą Lietu-
duos protui medžiagos ir širdžiai bei energijai ugnies. Lietu- v o s Nepriklausomybes pami-
vižkos medžiagos ir ugnies mums visiems reikalinga. TAD n ej į m e rengiamame 32 West 
KVIEČIU VISUS CHICAGOS IR APYLINKES LIETUVIUS ~ d o į h įt auditorijoj. 
PASISEMTI TŲ GERYBIŲ BENDRAME LIETUVOS NE- Į 
PRIKLAUSOMYBES MINĖJIME ŠĮ SEKMADIENĮ, VA
SARIO 18, 2 VALANDĄ POPIET, 32 W. RANDOLPH ST. 
AUDITORIJOJE, šitame minėjime dalyvaus iš Washingtono 
Lietuvos Ministeris, P. žadeikis — jis patieks dabartinį Lie
tuvos vaisdą. Be jo kalbos bus gražus koncertas ir Vilniaus 
majoro P. Stasio sveikinimas. 

Kas tik galite, atvykite į šį parengimą ir parodykite savo 

Vilniaus Majoro 
S v e i k i n i m a s 
Chicagieaams 

Šį sekmadienį, vasario 18 
d., 32 West Randolph St. Au-

Hetu^kūmVbei pareiškite vieningą~ir stiprų lietuvišką nu- j &**i*i, prašome visų laaku 
sistatymą. 

Lietuvos ateitis ir lietuvių tautos gyvybe priklauso pirmo 
je vietoje nuo pačių lietuvių sąmoningumo ir vieningumo/ 
Tad būkime sąmoningi, gyvi ir vieningi. Atsiliepkime jautriai" Sveikinimas bus labai įdomus 
į Vilniaus balsą. Švęskime iškilmingai ir skaitlingai Lietu- į r pasiliks kiekvieno širdyje 
vos Nepriklausomybės Šventę. PRIPILDYKIME KUPINAI a n t visados. 
32 W. RANDOLPH ST. AUDITORIJĄ. Parodykime lietu
višką galę ir norą bendrai celebruoti bei dirbti. DIDŽIĄJĄ 
LIETUVOS ŠVENTĘ — ŠVĘSKIME DIDINGAI VISI LIE-
TUVIAL 

Lietuvos Vyčių Cliicago apskr. choras, vedamas muz. J. Saurio, ryt dalyvauja Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjime, salėje adresu 32 W. Randolph St. Šis atvaizdas nutrauktas 
Chicago geležinkelio stoty prieš išvažiavimą. į Lietuvių Dieng, Ne\v York Pasaulinėj Paro
doj, praeitais metais. 

(2 vai. popiet) sueiti ir Vil
niaus Majoro p. Konstantino 
Stasio sveikinimą išklausyti. 

Visi Kai Vienas Į Iškilmes 
Minint Lietuvos nepriklau- my^s minėjimas. 

šis Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas (vasario 

Ir Žydy Atstovybe 
Dalyvaus Lietuvos 
Nepriklausomybes 
Minėjime 

Sąryšyj su Lietuvos Ne
priklausomybės 22 metų su-

i 
Irime visi. 

somybės 22 metų sukaktį, j Lietuviai! nors Šįmet mes ir 

r2*V d a r k a r t * at" švenčiam Lietuvos Nepriklau-
kreipti Chieagos lietuvių «*. s o m y b , s s u k a k t į j a u s u s a s t į . 

e.<t j sekmadieny t. y. į va- | n e Vilniuje, bet užtikrinto ra-jviai vasario 18 d. turėtų pri 
d., i tą didžiule mū- J m u m Q L i e tuvoje, daug ma-!pildyti tą didžiulę vidurmies 

&} tautos šventės diena Chi-
cagoje. Tą dieną džiaugsime* 
Iietuvos nepriklausomybe, 
jau su lietuvių tautos sosti
ne VMniuje. 

Tos dideles visų Chieaco 
lietuvių tautiškos iškilmes į-
vyksta 32 W. Randolph St. 
Pradžia tų iškilmių didžiulė
je vidurmiesčio auditorijoj 2 
vai. po pietų, dalyvaujant žy
miems svečiams, k. a Lietu 
vos ministras Wassingtone, 
Povilas Žadeikis, konsulai 
Chicagoje, Estijos p. Coldron, 
Latvijos p. Bontux, Lietuvos 
p. Daužvardis. 
. Tos dienos programoj da
lyvauja žymūs lietuvių kal
bėtojai, trys žymūs chorai, k. 
a. L. Vyčių, Birutės, Pirmyn, | 
solistai: Darlis, Bartush ir ki
ti. 
• Tą diena, t. y. vasario 18, 
lygiai 12:30 vai. ant Dariaus-
Girėno paminklo bus uždėtas 
vainikas nuo Chieagos lietu
vių, tas pareigas žada atlik
ti dvi lietuvaites — viena jų 
turės simbolizuoti Ameriką, 
kita Lietuvai. Iš ten automo
bilių paradas didingai trauks 
vidurmiescio link, kur pake
ly sutiks kitų kolonijų paro-
duotojus, vykstančius l ietu-
vos Nepriklausomybes celeb
racijoms į 32 W. Randolph 
St., tenai antrą valandą 
prasidės Chieagos lietuvių di 
džinlis Lietuvos Nepriklauso- Į 

žiau šįmet negu pernai buvo. cto auditoriją, 32 W. Ran 

18 d.), bus istoriškas turiniu, Ikaktim iš Lietuvių žydų gau-
tad padarykime jį istorišku ta sekama telegrama: 'Fe-
ir savo atsiliepimu bei skaito deration of Lithuanian Jews 
lingu atsilankymu. Dalyvau- join with you in celebrating 

the 22nd birthday of your 
glorious reprablic. And the 
officers of the Federation 
and affiliated organizations 
will participate in your cele-
bration Sunday afternoon. 

Federation of Lithuanian 
Jews, B. S. Levine, sec'y." 

mažoms tautoms, sykiu ir Lie
tuvai, kas gali pasakyti, tai 
ir štai kodėl Chieagos lietu-

Europos padangė labai debe
suota ir labai rūsti, .pilna mis
terijos, neramumo, tą labai 
n.ato ir jaučia mūsų gimtasis 
kraštas Lietuva, ir jos sosti-

dolph St., išgirsti rimtas a-
pie Lietuvą kalbas ir tiks
liausius pranešimus. Įžanga į 
tą 22 Lietuvos Nepriklauso 
mylės minėjimą tiktai 25c as-

Atvyksta j Chicagą Šiandien per reguliarią ži
nių programą iš stoties WGN, 

Šeštadienį, vasario 17 d., 3 y a l ^ ^ b u g ^ ^ 

nė Vilnius, ką rytojus žada meniui. B.J, J. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios ryži-s naujus na
mus ant lengvu mėnesinių išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
( lšgaunu geriausi atlyginimą iš 
Pire 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 kr . ip-
kitės prie: 

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

Bunco Party Įvyks 
Brighton Parke 

iŠ v. Pranciškaus Rėmėjų 2 
skyrius rengia Bunco Party 
setkmadienį, vasario 18 d., 
1940 m., P. Vengeliausko sve-
'tainėje, 4500 So. Talman A-
venue. Lošimas prasidės 2:00 
vai. popiet. Bus gražių dova-
nų ir door prizų. Visus kvie-

'čiame atsilankyti. Įžanga tik 
25 centai. 

Skaitykite biznierių barge-
nus. 

1:55 vai. po pietų į Chicagą, 
atvyks pulk. Povilas Žadei
kis, Lietuvos ministras Jung
tinėse Valstybėse. Gerb. Sve-
jias atvyksta į Grand Cen
tral stot] (Wells ir Harrison). 

Sekmadieni, vasario 18 d., 
2 vai. po pietų Lietuvos At
stovas kalbės bendrose Chi
eagos lietuvių Lietuvos Ne
priklausomybės šventės pami
nėjimo iškilmėse — 32 West 
Randolph. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pir 
mos rūšies su mc 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo> 
šviesomis. D a r b a : 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street. 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883. 

Res. — ENGUewood 5840., 

mas Lietuvos Nepriklausomy
bės. Pasiklausykite. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
• g 

Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 

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

Chicago, Illinois 

M 

KLAUSYKIME 

ir 

Šaltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
• •-:-!.-L. 18 STOTIBS 
PROGRAMŲ M » KO. 10:00 VAL. RYTO Vv.H.I.P. 

Drobe Paklodėms ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Pančiakos, Pirštines 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 3}Ą% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOCIATTOM 
OF CHICAGO 

JUSTTN MACKTEWICH, Ere*. 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALL.Y 

I N S U R E D 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 0 iki 5 p. p. Treflad.: 9 11d 12:00 p. Seštad.: 9 lkl 8;00 •. •» 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHGVAI8 I8MOKAJIMAI8 

Barsk is Funn i tu re House, Inc. 
HOl OP F U r s FURNITCRE" BTNOB 1104 

Į 
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Dr. Antanas Rakauskas, Lie 
tuvos Nepriklausomybei Mi
nėti Komiteto pirmininkas, 
•pirmininkaus gražioms ir į-
spūdingoms nepriklausomy
bes minėjimo iškilmėms. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas Ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

H0LLYW00D INN Prop. 
Svetainę rendnojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Iii. 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

Yestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa-

tarnavlm*. 
U B V T I ^ PatAjnmrlmjta TMema 

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

Tel. Victory 9670 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
REIKALINGI DARBININKAI 

Reikalingu vedusi pora prižiūrėti fl-
kj. Nereikia arti žemės. Tereikia tik 
vištas prižiūrėti. Kambarys, užlaiky
mas ir $15.00 J mėnesj. Atsišaukite: 
A. Grinius, 3424 W. 67th Street, teL 
PROspect 8985. 

RENDON KAMBARIS 
Rendon kambaris su visais paranku-
mais. Tinkamas merginai ar vaiki
nui. Su valgiu ar be valgio. Pagei
daujamas teisingas ir blaivus. Atsi
šaukite: 3440 So. Emerald Avenue. 

2-tras aukštas. 

NAMŲ VERTĖ SMARKIAI 
KYLA 

Pirk Namą Dabar — Laimėsi. 
6 fl. po 5 kamb., moderniškas 

namas, randasi Marquette Parke, 
rendu neša $290.00 f mėnesj. Kaina 
tik $16,500. 

9 fl. po 4 kamb., kampinis, mū
rinis namas, apšildomas. Rendų ne
ša $4.200 J metus. Kaina tik $14,000. 
Įmokėti $4,000. 

Bizniavas mūrinis namas. 2 krau
tuvės tr 3 fletai. Randasi Marąuette 
Parke. Kaina tik $11,500. 
ir Bizniavas mūrinis namas, krau
tuvė ir fl. viršuj. Gera vieta bizniui 
Kaina tik $6,800. įmokti $2,000. 

Bungalovvs: 5 arba 6 kamb., ran
dasi ten, kur jūs norite pirkti. Par
duodame su mažių {mokėjimu. 

Bankos ir reciverlai jsakė muraa 
parduoti namus už aukščiausia pa-
siūlijimą. Kaip tai: bungalow, 2 fle-
tus, apartmentinius namus, publlč-
nus garažus, Storus Ir lotus. Taria
mos nuosavybės randasi išblaškytos 
po visa Chicagu ir priemiesčius. Tad 
rasite sau nuosavybę tokioj vietoj, 
kur jūs ieškote. Kreipkitės pas įga
liotini: 

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th Street 

(2-roe lubos) 
1M. PROspect S140 

PARDAVD>fUI NAMAS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite- Karimleras Lau
cius, 2830 South Wallace Street. 

1748-50 W. 47th SL Phone Yards 5069 

R E N D O N ŪKIS 
40 aker i u ūkis, 116 myliu nuo Chi
eagos. Renda $18.00 i mėnesj. At
sišaukite BRUnswiok 8898. nuo 6 iki 
10 vai. vak. B. P. 144S Vo. BeH 
Avenue, Chicaeo. RL (Užpakalyje) 


