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TRUMPA 
Rašo I. Sakalas 

ull Sunaikinta dar kita sovietų divizija 
Praleidus didžiausiai šven

t e s , pradėjus naujuosius me
tus, grįžus, taip sakant, j nor
malu gyvenimą, vėl tenka kr^i 
pti dėmesio į jau nesyk] rašy
ta ir kartota — savąją spaudą 
ir jos platinimą. Dabar eina 
•Draugo*1 vajus ir dėl to vi
siems, neskiriant hiomo ir 
profesijos, reikia stoti į talką 
kontestininkams, pasiryžu
siems įnešti katalikišką laikras 
tį į kiekvieno kataliko namą. 

NUGALĖTOJAMS TEKO 
DIDELI KARO GROBIAI 

HELSINKIS, saus. 1. — arklių, 12 lauko virtuvių ir 

Visi žinome, kaip brangi 
žmogui yra sveikata. Bet ko
kiai ligai pasireiškus, tuojau 
šaukiama gydytojas, nes aiš
kiai žinoma, kad pervėlu bus 
pagalba tuomet, kaip liga a-
pims jau visą kūną. Blogoji 
spauda gimdo dvasios ligas, 
kurios labiau kenkia ir pa
čiam ligoniui ir visuomenei. 
Dėl to lengviau yra neduoti 
žmogaus dvasiai susirgti, ne
gu susirgusią gydyti. 

Suomių vyriausioji karo vado
vybe paskelbė, kad rytiniam 
fronte po dviejų parų vyku
siųjų atkaklių kautynių rau
donųjų 163-oji divizija įveik
ta, išblaškyta ir jos daugu
mas sunaikinta. Miške išblaš
kytos divizijos liekanos su 
pasiauba bėga pasienio link 

! Juntusranta kryptimi. Kau-

įlaugybė kitų rūšių ginklų, 
taip pat amunicijos. Anot 
suomių, nukauta keletas tūk
stančių raudonųjų. 

(Raudonųjų viena divizija 
yra apie 15,000 vyrų. Iš Mas
kvos trumpai pranešama, kad 
Suomijos rytiniam, fronte 
' 'nieko nauja"). 

Bd kitko suomių vadovybe 
tvnės vvko Kianta 

f 

Spauda daro daugiau įta-
* -, negu iškalbingiausias 
l^albetojr pamokslininkas. 
Kalboje niūrima kalbėtojo, 
'kas jis toks. kokį gyvenimą 
veda. Su kalbėtoju 
net pasiginčyti. t Js^ ' j^ojo 
žodžius tik pats girdėsi, bet 
nepajėgsi kitam jo kalbą per 
duoti. Kitaip yra su laikraŠ-

ežero a-; praneša, kad Karelijos tarp-
pylin'kese. Suomių karinome- jūry (Leningrado šone) va-
nes viena dalis raudonuosiusj kar visą dienų 'vyko vien 
vejasi, kita dalis — mūšių smarkūs artilerija apsišaudy-
lauke rankioja priešo pames- mai. Vakar ir užvakar rau
tus ginklus ir karine medžią- donieji la'kūnai puolė Suomi-
gą. jos miestus ir sodybas. Kul-

Iki šiol rasta 27 patrankos j kosvaidžiais apšaudė Raudo-
įvairaus kalibro, U tankų, 2 nojo Kryžiaus traukinį. Hel-
šarvuoti automobiliai, 4 prieš-1 sinkio ir kitų miestų gyven-
lektuviniai kulkosvaidžiai, 150. tojai slėptuvėse praleido se-
motorinių sunk vežimų, nuo^nųjų metų paskutines valan-
4CD iki 500 įvairių rūšių ve-jdas. 
žimų, priklaususių transporto Salia fronte suomiai sunai-
koliumnai, 120 išlikusių gyvų kino du raudonųjų tankus. 

Prezidentas reikalaus 
daugiau mokesčių 

WASHINGTON, gr. 30. —I naujos taksos reikalingos, a-
Prezidenta's Rooseveltas va-jpie tai negali būti klausimo, 

kar spaudos 'konferencijoje j kadangi vyriausybe turi gan-
pranešė, kad susirinkusio Į ti didesnes pajamas, 
kongreso jis reikalaus sukel- j Biudžetą kiek vėliau patei-
ti naujas taksas. Sako, jU į ksiav* kongresui, sakė prezU 
tai iškels trečiadienį savo pra 
neškne kongresui. Nurodys 
taksų sukėlimui keletu planų 

dentas. Biudžeto skaitmenvg 
bus Įdomios. Vadinasi, kokių 
nors lengvatų negalima tikę-

ir leis jam pačiam pasirinkti, tis ir laukti. Kongresas pre-
kuris bus tinkamiausias. Kad j zidento siūlymą nepaneigs. 

HITLERIS VILIASI 
į į* I ĮGALĖTI BRITANIJĄ 

BERLYNAS, gr. 31. — 
Naujų Metų proga diktatorius 
Hitleris išleido vokiečių tau-

čiu. Jo rašytojo nepažįsti. Su Į tai ir kariuomenei atsišauki-
laikraščiu nesiginčysi. Sakyk mą. Šaukiasi Visagalio ir 19-
ką nori — 
kinsi, kas 
Kaip kirviu nukirsta. Paga- j šus, susimetusius ją sunaikin-
liau, jei blogo laikraščio ne-j ti. 
sunaikinsi, ji's pateks dar j 
kitas rankas su tais pačiais 

SKOLINS SUOMIJAI 
SUMOKĖTĄ SKOLĄ 

Suome motina neša savo kūdikį, raudonųjų lakū
nų orine bomba sužeistų, Rovaniemi, Suomijoje. 

(Acme teleplioto). 

Tūkstančiai meksikiečių 
smerkia Meksikos kongresą 

NEJAUKU JAM BUVO 
KLAUSYTI TEISYBĖS 
MADISON, Wisconsin. — 

Čia įvyko American Student 
Union p.-nktoji metine konfe 
rencija, į kurią pakviesta kai 
beti Įvairių organizacijų ats
tovai. Pakviestas ir A'meri-
kos komunistų partijos va
das Earl Browderis, kurs kal
bėjo apie sov. Rusijos gerą
sias puses, visiškai neminėda
mas blogųjų ir smerktinų. 

Browderiui nejauku buvo 
klausyti kalbant League for 

MEt tCO CITY, gr. 31. — 
Kętyoteka tūkstančių meksi
kiečių čia susibūrusiųjų į ma
sinį susirinkimą šukele ga-

WASHINGTON, gr. 30. — l i ng» protestą prieš kongre-
la&raščio neiti- j 40 metais globoti Vokieti ją ir Į Kongreso atstovas Smith, |sa> k u r i s Pavedė kon'stitu-

atspausta. j padėti jai nugalėti savo prie- j ^em. iš Wasb., pranešė, kad c i n i P r iedą susccialistinti mo-

RAUDONIEJI KELIA 
MAIŠTUS, ŽUDOSI 

dvasios ligų mikrobais. 

Vienintelis antitoksinas 
prieš dvasios ligas, kurio
mis žmogus užsikrečia skai
tydamas blogąją spaudą, yra 
katalikiškoji spauda. Ji kiek
vienam katalikui, kaip gera 
motina savo kūdikiui: ne 
tik neduos į rankas tokio dai
kto, kuriuo kūdikis galėtų 
susižeisti; neduos nesveiko 
valgio, nuo kurio jisai galė
tų susirgti; bet ir įspės prieš 
visus pavojus. Taip ir kata
likiškoji spauda. Ne tik ne
duoda to, kas galėtų pakenk
ti žmogaus dvasiai, bet aiš
kiai nurodo, kurie laikraš
čiai yra priešingi tikėjimui ir 
dorai ir liepia jų saugotis. 

Hitleris ragina Vokietijos 
gyventojus toliau, kaip iki 
šiol, laikyti's vienybės ir su
burtomis pajegofmis atkakliai 
kovoti su priešais. Jis mano, 
kad 1940 metai šiam karui 
bus sprendžiamieji ir viliasi, 
kad Vokietija bus laimėtoja. 

Ja •' j Speiama, kad kongresas 
V z karą jis kaltina Britą- , • T I 

. . . . . . . . mielu noru tai padarys, ka-
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dangi šioj šaly Suomijos var 

kongresui jis įteiks pasiūly
mą pagelbėti Suomijai — 
neribotam laikui paskolinti 
jai iki šioliai išmo'kėtų skolų 
sumą. 

Po pasaulinio karo Suotml-
ja buvo 'skolinga Amerikai 
8,281.926 dol. ir išmokėjo 5,-
256,598 dol. 

kyklas ir neleisti jose turėti 
religinių pamokų. 

Protesto demonstracijos tę
sėsi ilgiau trijų valandų. Kal
bėtojai aštriais žodžiais smer
kė kongreso žygį. 

niją ir tikisi ją suklupdyti ir 
nugalėti, nes, anot jo, britų 
vadinamiems ^ valstybės vy
rams trūksta nusimanvmo. 

das yra nepaprastai populia
rus. 

Norisi tikėti, kad kongre
sas dar daugiau Suomijai pa Hitleris įvertina nacių 

draugingumą su Maskva ir,skolins. 
bolševikais ir tikisi, 'kad šis ' • 
draugingumas bus patvarus LONDONAS, gr. 31. — Bri-
ir abiems šalims reikšming- tų vyriausybė planuoja karo 

tarnybon pašaukti dar dau
giau vyrų, kad sudaryti iki 
pustrečio milijono kariuome
nę. 

KOMPANIJOS UNIJOS 
YRA TEISĖTOS 

gr. 

as. 

BRITŲ ATSTOVAS 
APLEIDŽIA MASKVĄ 

MASKVA, gr. 30. — Britų 

PHTLADELPHIA, Pa., 
30. — Trečiasis U. S. apy-
gardinis apeliacijų teismas 
nusprendė, irad vadinamos 
'kompanijų darbininkų uni
jos yra lygiai teisėtos taip, 
kaip ir kitos profesionalinės 
darbininkų organizacijos, jei 
į jas nesikiša kompanijų vir
šininkai (darbdaviai). 

Kaip žinoma, nacionalis 
darbo santykių boardas visų 
laiką atkakliai kovotįo prieš 
kompanijų unija tikslu jas 
išgriauti. 

ROVANIEMI, 
La p landi ja, gr. 30. 

Suomijos 
— Rytų 

link nuo čia Salia fronte vie
na raudonųjų koliumna pa
sienyje su'kėlė maištus, at
sisakiusi žygiuoti Salia link. 
kur pereitą savaitę suomiai 
sunaikino apie 2,000 raudo 
nųjų. 

Maistininkai pradėjo žudy
ti politinius komisarus ir ka
rininkus. Neužilgo atskrido 
raudonieji lakūnai ir pradėjo 
bombarduoti ir kulkosvai
džiais šaudyti 'maištininkus. 

Kol kas neturima žinių, 
kaip tas maištas užsibaigė. 
Bet, regis, visi maištininkai 
išblaškvti ir išžudyti 

SOVIETU ŠIAURINĖ 
ARMIJA ŽLUCUSI 
HELSINKIS, gr. 30. — Le

ningrado—Murmansko gele
žinkeliu judėjimas kelinta 
diena supa ra 1 i žinotas. 

Suomių lakūnai pakartoti
nai bombarduoja • bėgius ir 
sovietų traukinius su ka
riuomene ir karo reikmeni
mis. 

Čia pareiškiamą, kad so
vietų armija šiauriuose (Ark-
tiko srityje) yra žlugusi, nes* 

JudustriaL ^ m o i l t a i ^ ^ j ^ t ^ ^ s k i r s t * rmo Mm 
vui Joel Seidman iš New Yorfm i 0 Leningrado. Iš ten ji 
ko, kari* smerkė sovietų Ru- j j a u n e p i U g a u t i d a u g i a u a . 
siją dėl jos susimetimo prieš ! m i m į c i j 0 s , ginklų ir, kas svar 
Suomiją. Seidman sakė, k a d j b i a n s i a < m a i s t o < S u A r c h a T 1 -

prieš Suomiją užpuolimas y- |g e lsku susisiekimas neįmano-
ra vienas šiurpiausių raudo- L , d ? 1 užšalusios Baltosios 
nosios Rusijos žygių. j l l r o s i r ]edų 

Susirinkime daug juoko sn 
kėlė gen. V. A. Yakontovo,) Išilgai Leningrado—Mur-
buvusio caro laikų karininko, m a n s k o geležinkelio yra eilėj 
kalba. Jis tvirtino, kad bol
ševikai įsiveržė į buvusios 
Lenkijos teritorijas, nes tų 
teritorijų gyventojai šaukėsi 
Maskvos juos "vaduoti". 

SUDEGĖ VATIKANUI 
PRIKLAUSĄ RŪMAI 

ROMA, gr. 31. — Miesto i 
sudegė senovės istfo-centre 

riniai 

Didelė klaida būtų užsi-1 ambasadorius W. Seed 
merkti prieš vieną faktą: sa
vos spaudos platinime kata
likai, bendrai, stovi ant ne
aukšto laipsnio. Mes, lietu
viai, neiškntis. Imkim Ameri
kos angliškai kalbančius ka
talikus. Kokie jie skaitlingi, 

ap
leidžia Maskvą. Sakoma, jis 
vykstąs į Angliją atostogoms. 

tarpu, pavyzdžiui, "Cbris-
tian Science*' gausinga sekta 
išleidžia dienraštį, kuris da
ro imponuojančio įspūdžio ir 

o tik vieną teturi dienraštį ir! yra paplitęs po visą kraštą. 
tas menkas. O juk katalikų, Dienraštis visais atžvilgiais 
Amerikoj yra ir turtingų, net 
milijonitrių. Viencfe nei vie
nas jų nepajunta pareigos — 
paremti savąją spauda Tuo 

daro įspūdžio, kad užpakaly 
jo stovi milijonai dolerių. 

Šitie faktai turi versti vi
sus mus daugiau galvoti. 

A. D. federacijos prezidentas 
Green puola darbo sekretorę 

WASHINGTON, gr. 31. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W. Green puola 
darbo departamento sekreto
rę Perkins del jos metinio ra
porto kongresui. Prez. Green 
į'sižeidžia, kad sekretorė mi
nėtą darbininkų organizaci
ją stato lygiomis su CIO ir 
nenori aiškiai pripažinti, kad 

Am. Darbo federacija turinti 
keturis milijonus narių ir 
CIO narių skaičių sugretina 
su federacija. 

Prez. Green pageidautų, 
kad kongresinis kotaiitetas 
pakviestų sekretorę * pasiaiš
k in t i" ir iš jos "išsunkti'• 
slepiamą teisybę apie darbo 
organizacijas. 

PRIPAŽĮSTA MARSE 
ESAMUS PERKASUS 

DELAWARE, O., gr. 3i:. 
Lowell observatorijos, 

Flagstaff, Ariz., astronomas 
dr. E. C. Slipher čia astro
nomų suvažiavime Marso pla 

Vatikanui priklausą 
Cancelleria rūmai. Meno žvil
giu rūmai buvo neįkainoja
mi. Statyti 15-jam šimtmety-

koncentracijos stovyklų su d<3 
šimtimis tūkstančių politinių 
kalinių. Pirmiau tie kaliniai 
dirbo mišJkuose, o dabar tai
so suomių ardomą geležinke-
ii-

Kiantajarvi bare suomiai 
sunaikino raudonųjų transpor
to koliumnų. S u o m i a m s 
teko dri patrankos, trys tan
kai ir vienas sanuotas moto-

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI 

ARCOLA, III. saus. 1. — 
Su sustojusiu čia prie stoties 
keleiviniu traukiniu, susidau
žė kitas greitai važiavęs ke
leivinis traukinvs. Vienas as-

rmis vežimas. 

netos nuotraukomis įrodo, Imuo žuvo ir daugiau kaip 50 
kad tos planetos paviršis ti- sužeista, 
krai išraižytas perkasais 
(kanalais). Tik nežinia, ar 
jie yra dirbtiniai, ar gal gam
tos padariniai. Gana to. jie 
geometriniai išvesti. Atrodo, 
tas vra inžinierių darbas. 

30. 
BASELIS, Šveicarija, gr. 
— Viešosios rimties išlai

kymui kariniai autoritetai 
čia uždare nacių ir komunis
tų leidžiamus laikraščius. 

LONDONAS, gr. 30. — Reu-
terio žinių agentūra iš Stok-
hoMno p ran ta , kad Kanados 
suomių savanorių grupė pa
siekusi Helsinkį ir tenai iš
kilmingai pa'sitikta. 

LONDONAS, gr. 30. — Is 
panijos pakraščiuose vokie
čiai patys paskandino savo 
prekybinį 2,680 tonų laivą, 
kad jis netektų britams. 

PRIEŠ NEVEIKtUOSIUS 
MINISTRUS 

LONDONAS, gr. 30. — 
Dienraštis Evening Standard 
reikalauja iš ministrų kabinę 
to pašalinti penkis senus ir 
neveikiuosius ministrus. Sa
ko, jų vietą turi užimti jau
nesni ir energingesni. 

EDISON PASKIRTAS 
LAIVYNO SEKRETORIUM 

WASHINGTON. gr. 31. — 
Iš. Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad prez. Rooseveltas kard 
laivyno sekretorium paskyrė" 
Charles Edisoną, kars iki šiol 
tik pareigas ejo. 

ORA? 
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir šalta. Sau
lė teka 7:17, leidžiasi £:3L 

:' 
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Colcago, lUlnoia, Under the Act of Marcn 1. 187v. 

žiningai eina visas pilietines pareigas, griež
tai stovi už palaikymą demokratijes, akty
viai dalyvauja politikoje. 

1940 metais yra svarbūs prezidento ir ki
ti rinkimai. Tad, būsime pasirengę juose da
lyvauti rimtai ir organizuotai. 

Taigi, jei šias pagrindines lietuvio kata
liko pareigas eisime sulyg savo nusimany
mo ir sugebėjimo kuo geriausia, šie metai 
mums bus ir laimingi ir darbais vaisingi. . 

Pradedame 1940 metus. Pradedame su t& 
viltimi, kad jie bus geresni, laimingesni, ra
mesni ir vaisingesnį gerais darbais, negu 
praėjusieji metai 

Neabejojame, kad daugumas iš mūsų Nau
jųjų Metų diena padarėme pasižadėjimų bū
ti ir geresniais katalikais, ir geresniais lie
tuviais, ir būti darbštesniais. 

Gerai yra pasižadėti, bet dar geriau ir 
svuroiau ištesėti, savo pažadus įgyvendinti. 

Ir tai, berods, nebus sunku, jei prieš savo 
akis visada turėsime tuos gyvenimo tikslus, 
kuriems mes, lietuviai katalikai, esame pa
šaukti 

J "ei norime outi katalikais pilna ta žocLno 
prasme, mes pirmoje vietoje turime gyventi 
taip, kaip Katalikų Bažnyčia nurodo. Taip 
gyvendami Šviesime geru pavyzdžiu ir ki
tus patrauksime prie kataii'iyoės. šiandien 
Bažnyčia šaukia visus tikinčiuesius dirbti. 
apaštalauti. Katalikiškos Akcijos (apašta
lavimo) darbą daug palengvins mūsų pačių 
tauraus, krikščioniško gyvenimo pavyzdys. 

Kad būti geru kataliku, šiandien nebeuž
tenka būti dievotu, bet reikia dirbti ir net 

ovoti. 
Dirbti ir kovoti vienam jokiu būdu nėra 

įmanoma. Vargu gali katalikas atlikti savo 
pareigas visoje pilnumoje, jei šiais laikais 
jis nepriklauso bent prie vienos katalikiš
kais reikalais besirūpinančios organizacijos, 
jei neskaito bent vieno katalikiško laikraš
čio, jei nesistengia ir kitus traukti prie ka
talikiškų draugijų ir jei neragina skaityti 
ir remti katauKIŠKA spaudą. 

Geram, vedkliam>gyvam katalikui reikia: 
a y būti parapijos nariu; b) priklausyti prie 

. katalikiškų organizacijų; c) skaityti kata
likiškus laikraščius; d) visur, kur tik yra 
reikalas, ginti katalikybę; e) remti katalikiš
kas įstaigas; f) šviesti dievotumo, darbštu
mo ir duosnumo pavyzdžiu kitiems. 

Ne paskutinėje, bet pirmoje mūsų darbų 
eilėje turi būti pastatyta ir šis reikalas: rū
pintis savo artimu, šetpti tuos, kurie pašal
pos yra reikalingi. Taip pat begalo yra svar
bu dėtis prie organizuotojo darbininkų są
jūdžio, kovoti dėl pagerinimo darbo žmo
nių būvio ir plačiu užsimojimu dirbti už 
ekonominę ir socialinę lygybę, laikantis po
piežių Leono XIII enciklikos "Rerum No 
•arum' ir Pijaus XI — * • Quadragesimo 
Anno"' dėsnių. 

Ir priminti nereikia — geras katalikas 
yra geras ir lietuvis. Taurus, krikščioniškas 
gyvenimas, tikrasis artimo meilės suprati
mas ir jos praktikavimas jį įpareigoja pir
moje vietoje rūpintis savo artimiausiais. Jam 
artimiausi yra jo tautiečiai — lietuviai, jo 
tauta, jo senoji tėvynė — Lietuva. Kata
likas yra geras lietuvis, nes mylėti savo 
tautą jam įsako pats Kristus. 

Dėl to — geras lietuvis katalikas ir dar
bu ir aukomis remia visa, kas palaiko lietu
vybę. Jis yra veiklus lietuvių organizacijų 
narys, jis seka tautos gyvenimą spaudoje, 

•Jis leidžia savo vaikus į lietuviškas mokyk-
r las, jis aukoja svarbiems Lietuvos reika

lams, jis . \ kultūrinius ir ekonominius 
savo tautiečių reikalus, šiuo tarpu visi geri 
lietuviai gausiai aukoja atgautojo Vilniaus 
krašto šelpimo ir atstatymo reikalams. 

Lietuvis katalikas yra geras ir šio kraš- į 
to pilietis. Jis rūpinasi krašto gerovės pa-

a laikymu, reikale yra pasiruošęs jį ginti, są- j 

Pro Domo Sua 
šiais metais, kaip buvome žadėję, 'Drau

gą leisime aštuonių puslapių kasdien. 
Tai redakcijai uždeda daug daugiau dar

bo. Bet tas darbas, kad ir sunkesnis, redak
cijai bus malonus, nes ji žinoj, kad skaity
tojai gaus didesnį, įvairesnį ir žymiai pagy
vintą dienraštį. 

Padidintas mėnraštis uždeda daugiau dar
bo ir mūsų oenaruttaroiams oei Korespon
dentams, rapiasysime jų daugiau ir daž
niau rašyti. iešKotane daugiau rašytojų ir 
korespondentų rvairiose lietuvių kolonijose, 
nes norėsime piaciau apimti visų Ametifcus 
lietuvių gyvenimą ir Veikimą. 

Pasunkėja ir administracijos našta, Ji tū
ri samdyti daugiau apmokamų darbininkų, 
turi pinai naują raidaių renkamąją mašiną, 
kuri kainuos $3,1)00.00, turi taisyti ir kitas 
mašinas. Dėd to, administracija tikisi, kad 
jai ateis į taiką skaitytojai: patys laiku už
simokės už Draugą' ir stengsis nauji* skai
tytojų gauti. Ji tikisi, kad ir mūsų organi
zacijos oei draugijos, kurių reikalus "frrau-
gas" taip dažnai ir plačiai garsina, medžia
giniai dienraštį parems. Visuomenė bus pra-
BOtfi dar gausingiau lankyti 'Draugo" pra
mogas, o biznieriai garsins savo biAniUs> nes 
tai jiems pilniausia apsimoka. 

žodžiu, padidintas dienraštis prašo visų 
talkos. Kuo daugiau talkininkų, bendradar
bių ir rėmėjų susilauksime, tuo geresnį dien
raštį išleisime. O tai, berods, yra mūsų vi
sų, visos visuomenės reikalas ir pats didžiau
sias ir svarbiausias reikalas. Be dienraščio 
mūsų visuomeninio veikimo ratai sustotų 
suktis. 

Suomiai pasisako galėsią ir toliau sėkmin
gai atremti užpuoliką, jei jiems nepritruks 
karines medžiagos. Jos, berods, neturėtų pri
trūkti, nes, kaip spėjama, ir Anglija sU Pra
ncūzija netrukus įstos į neoficialų karą su 
Sovietų Rusija. 

• ajj sj 

Visas kultūringasis pasaulis reiškia Turki
jai užuojautą dėl įvykusio žemės drebėjimo, 
kuriame žuvo daug žmonių ir padaryta mil
žiniški nuostoliai. 

• * • 

Sv. Tėvo padarytai vizitai Italijos kara
liui priduodama labai daug reikšmės. Tuo 
sustiprinta ryšiai tarp Vatikano ir Kvirina-
lo ir, be to, Italija paakstinta griežčiau sto
vėti už taiką, kuriai Pijus XII tiek daug 
dirba. 

jų Metų! Teduoda Aukščiau
sias sveikatos ir ištveri nes 

Mosu Darbai {žengiant Į 1 9 4 0 Metus 
Naujų Metų Sveikinimas Spaudos vajus 

A.L.R.K. Federacijos C'h-; Kaip kasmet, taip ir šie 
tro Valdyba nuoširdžiai s**ei- met Gavėnios metu turėsime 

• 

kiną visus lietuvių katalikų padirbėti spaudos praplatini-
veikėjus ir visus tautiečius, mui ir mūsų veikimo centro 
palinkėdamas laimingų Naii-j — Federacijos bei visų kilų 

mūsų organizacijų sustiprini
mui. Atsižvelgdami į šio 

sėkmingai vesti katalikišką j darbo svarbą ir jo didį, ir 
ir tautiška akciją, stiprinti! prie jo išanksto ir planingai 
mūsų draugijas, organizaci-1 reikia prisirengti, 
įa's, parapijas ir visas lietu
vių religines tautines ir kul
tūrines įstaigas! 
Vilniaus Vajus pratęsiamas 

ftuvd hittnonia varyti Vil
niaus vajtį tik Iki Re ledų. 
Bet šiuomi pranešama kad 
vajus pratęsiamas iki vasario 
10 dienos, flerods, iiereikia 
aiškinti kodėl. 

KRAUJU SUCEMENTUOTAS PRUNTAf 

.Bent didieji lietuvių cen 
trai tenepamiršta ir šiemet 
sušaukti rajonines kataliku 
draugijų konferencijas ir ap
svarstyti bėgamuosius tautos 
ir Amerikos lietuviu kata I i-
kų visuomenes reikalus. 

LfcK&A Vajus . 

Šių, t. y., 1940, metų sau
sio mėnesyje visu smarkumu 

Toli gražu dar ne visi niū- b u s v a r o m a s m ū s ų d i d ž i c s i o s 

sų tautiniai atidavė savo da- fraternalihes organizacijos -
Lietuvių ft K. Susivienijimo 

r ' ^ « — * aa^*a^Nay»a»i^> l^PNa»^ay*^»«J*«^^alM^a^a>>^>*a» «a» .^.«a»»a*-.^^»«a»-a»-« 

APŽVALGA 
Didieji Rūpesčiai 

"L. Ž." rašo, kad Lietuva jau turi labai 
daug rūpesčių, 'kurie reikalauja pasiaukoji
mo, reikalauja ir pinigų, ir darbo, ir kitų 
rūpesčių. Čia ir pabėgėliai ir internuotieji, 
čia ir savo vidaus rūpesčiai, kurių kaskart 
vis daugiau atsiranda, o ir tie patys kaskart 
vi's didėja, vis darosi rimtesni, sudėtingesni, 
vU sunkesni. O to atsisakyti negalima, nes 
negalima nei išvengti. 

44 Šiandien mes visuomenei turime primin
ti du dalykus: visos Lietuvos žiemos pagal
bos reikalų, ir speseialiai Vilniaus šelpimo 
reikalus, fcurienis visuomene jau pašaukta 
aukotis. 

"Tie abu reikalai yra labai svarbūs ir di
deli. Karas atneša nelaimių ir vargo visuo
met. Nors Lietuva ir nekariauja, bet ja ap
supa karo sų lygos, jai netiesiogiai ir drauge 
tiesiogiai reikia ir jausti Ir išgyventi karo 
sąlygas. Vilniaus kraštas, kuris dabar ati
teko Lietuvai, yra išgyvenęs karę, jis yra 
to karo nelaimių dalies paveldėtojas, o drau
ge su juo ir visa Lietuva". 

IĮ šiam ŠVeUtatii tautos rei
kalui ir, be to* atgautojo kra
što gyvetttbjų Šeįjoittio reika
las tebėra labai didelis. 

Praejtišių savaitę atiku į-
plauki Jier Federacijų Vil
niaus šėlpinrui iš Šių koloni
jų: 

Gerb. kun. Pr. Virmauskas, 
prisiųsdftiliUs f$o. Bostono lie
tuvių kataltkiį ir kitų Gru
bia aukų, rašo: 

1 • Federacijos 3-čiain sky-
skyriui prašant, siunčiu i 
centrą $75.00 čekį VilnflTUs 
reikalams. Tuos pinigus Fe
deracijos skyrius šukele gnio 
džio 17 d. surengtose prakal
bose M. 

Gerb. kun. Ig. Zimblys iš 
Phiiadelphia, Pa., prisiuntė 
šv. Jurgio parapijos parapi-
jonų sudėtas aukas — $26.48. 

Jonas B. Sedkus iš Phiia
delphia, Pa., savo laiške sa
ko: "Siunčiu $2.00 perlaidą 
Vilniaus pavargėliams. Nors 
ir maža aukele, bet tikiuos, 
bus nuoširdžiai priimta". 

Jonas Gedvilas iš Westvi-
Ue, t l i , prisiuntė savo dole
rinę ir l t M. $3.00. Laiške 
nusiskundžiama, kad tame 
1' lietuviškame mieste'' ma* 
žai beliko tautiško veikimo. 

Danielius ir Aniele" Slėniai 
iš OHicagOs suteikė* suvargu
siems vilniečiams $5.00. 

V. Kalinskai iš Kington. 
Pa. prisiuntė $1.00. 
Rengkim§3 prie Vakario 16 d. 
minėjimo 

Mūsų spaudoje jau buvo iš
keltas klausimas, kad šie-
met basario 1$ d., Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, rei
kia minėti ypatingu iškilmin
gumu, j tą minėjimą reika
lingą įtraukti kiek galima 
daugiau jaunimo ir anglų 
spaudoj plačiai išgarsinti. To 
kio išgarsinimo reikalas d*t-
bar yra ypatingai didelis. 
Gausingais susirinkimai-., pla 
tesnio užsimojimo veikimu, 
plačiu savo darbų išgarsini
mu parodysime Amerikos vi
suomenei, kad lietuvių tauta 
yra gyva; kad Lietuva ii* bus 
nepriklausoma valstybė: kad 
ji, jei tik įeikalas iškiliu, už 
savo teisei ir laisvę kovotų 
suomių t^uitos ryžtingumu. 

Tad* prie vasario 16 d, mi
nėjimo gerai ir rūpestingai 
pasiruoškiine. | 

Amerikoj naujų narių prira
šinėjimo vajus. Nauji nariai 
yra priimami be įstojimo mo
kesčių. Lietuviai katalikai į 
šią organizaciją tiiretų at
kreipti įimto dėmesio. Ji to 
tikrai yra verta. Ji stipri sa-
vo finansais, garbinga praei
ties darbais, gausinga na
riais, gerai yra sutvarkyta j 
valstybių apdraudos departa
mentų pripažinta ir kontro
liuojama. Susivienijimas pri
ima vaikus, jaunimą ir suau
gusius žmones iki 55 metu 
amžiaus. Ji priima vyrus ir 
moteris. 

Federacijos skyriai iv aps
kričiai yra prašomi, kiele 
jiems laikas ir aplinkybės 
leidžia 
Susivieni 

STALINAS: Dorogoj tovarišč (brangus drauge), įria^ 
jau 60 metai amžiaus. 

HITLERIS: Sveikinu. 
STALINAS. Spasibo (ačiū). Vokietijos ir Sov. Sąjungos 

Lietuvių ivatahkų ' žmonių draugingumas, krauju sueeanientuotas, turi reikahn-
ijimo kuopoms pa-' giausius pagrindus prasitęsti ir net virsti pastoviu. Ar pas 

gdbėti sėkmingai pravesti Sį I tave dar yra kraujinio cemento? 
HITLERIS: Juk jauti. 
STALINAS; Jaučiu. Ačiū. Man taip gera. 

vajų. 

Leonardas šimutis, 
ALRKF sekr. 

2334 S. Oakley ai e., 
Olrieago, 111. 

•r,-- • 

Ir tas laimingas, kurs u; 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at 
siekti garbės pilis. 

A. MickeviCiu 

TAUTIEČIAI , VEIKIM KOL DAR 
NE VĖLU! 

Šiandien Vilnius jau mūsų., je tas ilgai lauktas, trokšte 
Lietuvoje, pačiame Vilniuj tą j trokštas, svajot* svajotas ne
istoriškai i'VTykį> *&of minė-japsaI'om;s vertės įvykis tin-
ję labai iškilmingai, (neiskil- kame s.m ūpo nesukėlė. Vie-
mingiau, manau, negu vertė- nur, vitur šis ta< padaryta, 
tų). Amerikoje gi... Ameriko /f*,. . « , v 

- & (Tęsinys 6 pusi.) 

HEALTHY, VVEALTHY AND WISE / 

J\ 

MOST OP" THE T IME 
IS LE55 U K E t y 
"TO MAVE COLD5, 

ORL TO CATCH CKSEAfeES LIKĘ 
TUBERCUUOSI&, T M A N ONE W H O 

IS SMUT !N ... 

. U»c1« ą*wip«p« r—tarm. lae. C**™* 

, - -
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Antradienis, sausio 2 d., 1940 

SENIEJI IR NAUJIEJI METAI 

Kilnus, lyg angelas; lyg rakąs, jo apsiaustas, 
Kaip gedulas, tamsus, skaudaus likimo austas, 
Plaeiai banguodamas, nuo jojo žemėn krinta, 
Kur ilsisi tyloj, svajonių nuraminta. 

Apsiausto kampeliu jis veidą prisidengęs; 
^ Palinkęs jam stuomuo; galva liūdnai nusvirus; 

Tuoj mes žrmiuoę jis, į mėlynuosi u> tyrus 
Tuoj skris, nuskos tenai, kur amžinos padanges. 

Kas jis, tas angelas! Jisai — Senieji Metai; 
Jisai tuoj skris tenai, kur praeities verpetai 
Beskaifiai iriasi ir nyksta amžinybėj 
Tamsioj ir slėpiningoj, viliojančioj, beribėj... 

Kelionėn lydi jį Ateinančiųjų, Metų 
Skaistveidis angelas, kursai nuo Grįžo <Katų, 
Lyg žaibo mirgesys,* galingas, žemėn krito — 
Ir dyvina grazna nakties gelmė nušvito. 

Baltaisiais rūbais jis, kaip 'sniegas saulėj, žėri; 
Jo veidas primena aušros malonų gėrį, 
Kai gesta įstabiai gegužės mėnesiena. 
Kai mėlynas dangus giedriausią žada dienų. 

Viršum kilnios kaktos skaisti žvaigždė jam žiba 
Ir skleidžia spindulius po vi'są plačią žemę. 
Tatai -žmonių viltis... Ką ji žmonijai lemia?.; 
J i siekia spinduliais toliosios laimės ribą... 

DRAU9AS B 
"DRAUGO" 1940 GARBĖS RCMEJAS 

Senajam angelui rūsčiai Jaunasis sako: 
"Greičiau į praeitį! šalin nuo mano tako! 
d ana jau tą žmoniją vargingą kankinai! 
Gana, tau viešpataujant, prisiverkė jinai! 

Gana to purvino nelaimių, skurdo tvano! 
Gana neapykantos k nuodėmės puvėsių, 
Kuriuos, tau matant tai, varguoliai čia gyveno!.. 
Aš jiems neleisiu skurst! aš jiems pakilt padėsiu!.. 

Greičiau į praeitį! šalin nuo mano tako!" 
Atgręžęs veidą, jam liūdnai Senasis sako: 
"Einu, einu... sudiev! linkiu šviesios kloties!.. 

Gyvenk ir veik! Atmink tačiau: 
Koks tu esi, toks aš buvau; 

Koks aš esu. 
Toks būsi tu !" M. V. 

Jo Malonybe Prelatas kun, Mykolas Krušas, šv. Jurgio 
parapijos klebonas, kuris skiria "Draugo" Spaustuves 
Mašinų Fondui $100.09. Nuoširdžiai tariame jam ačiū 
už paramą mūsų dienraščiui. 

Šios dienos "Draugo" radio programas dedikuojamas 
"D." Garbės Rėmėjui. 

Pertvarkomas 
Geležinkelį Tinklas 
VILNIUS (E). — Plačiųjų 

geležinkelių Vilniaus srityje 
atgauta apie 380 kilometrų. 
Didžiausioji geležinkelių sto-

1 tis vra Vilniuje, kur vra di-
j dėles garvežių ir vagonų re
monto dirbtuves ir kuro *an-

įdėliai. Dar nemažos stotvs v-
Į ra Lentvario, Naujosios Vil-
j nios ir Turmonto, siaurųjų 
geležinkelių teko tik kelies 

I stotys ir tų geležinkelių ša
kos nesiekė buvusios adiuini's 

l 

t racijos sienos. Dėlto, vos at
gavus Vilniaus kraštų, buvo 
tuojau nutiesta siaurojo ge
ležinkelio linija nuo Švenčio
nėlių iki buv. administracijos 
linijos, tuo būdu sujungiant 
Švenčionėlius su Panevėžiu. 
Bi? to jau tiesiama nauja ge
ležinkelio linija nuo Lentvario 
į Naujuosius Trakus ir tiesia
mas antras geležinkelio ke
lias nuo Lentvario Į Kaunu. 

Tėvų Marijonų Kongregacija $100.00 
Jo Malonybe Prelatas kun. Mykolas Krušas $100.00 
Advokatas Juozapas Grisius $10.00 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 1 

KARIUOMENE TEIKIA NEMOKAM* 
MEDICINOS PAGELBĄ 

SANITARŲ APSILANKYMĄ VILNIEČIAI SKAITO 
APVAIZDOS MALONE 

KAUNAS (E). — Lietuvos jį kartų teikė mūsų 'kariuo-
kariuomenes sanitarijos va!- menes sanitariniai būriai. Gy-

Q 80 nuoš. nelietuvių 
auklėtinių 

VILNIUS. — Daugui ras 
Vilniaus jaunųjų kunigų yra 
ne mirsų krašto. 80 nuoš. Vil
niaus kunigų seminarijos k ii e 
rikų būdavo iš Lenkijos gi
lumos (XX a. XI. 22 .1). 

dyba yra padariusi nejkai-
nuojainą paslaugą suvargin-

ventojai visų 19 metų buvo 
be sveikatos pagalbos, nes 

tųjų Vilniaus krašto gyven- sanitarinių punktu nebuvo, o 
tojų masėms, pasiųsdama ten' pas gydytojų eiti niekas ne-

Varguomene Labai 
Reikalinga Pašelpos 

f V f t ^ I U S (B). — Vilniaus 
ne tik*mieste, bet ir krašte y-

\ ra labai daug varguomenės, 
reikalingos pašalpos. Vyr. j 
KonNitetas Vilniaus Kraštui 
Remti tuotarpn jau yra su
rinkęs davinius apie pagal
bos reikalinguosius Švenčio
nėlių apskrityje: pačiose Šven 
eionėliuose 300. Pabradėj 200, 
Dnkste 100, Ignalinoj 100, 
Kaltinėnuose ir Lbikmenvse 
po 50, kitose vietose dar 100, 
viso 850 šeimų. Skaitant šei
mą po 4 asmenis, Švenčionė
lių apskr. reikia Šelpti apie 
3000 žmonių arba per 6 nuo 
šimėius visų apskrities gy
ventojų. Pašalpos reikalingas 
šeimas sudaro: naš^s su ma
žais vaikais, ligoti ir nedar-1 
bingi tėvai su mažais vaikais, 
luoši, paliegę, seniai ir senes. 
Šeimos buvusių lenkų karių, j 
dingusių be žinios arba grį
žusių sužeistų, buv. emeritų 
šeimos, palikusio/s be maitin
tojų. Iš kaikurių vietų pašal
pų šaukiasi ištisi kaimai, ku
rių milžiniška gyventojų ma
se yra bežemiai arba mažaže
miai. — CJruodžio 6 d. Vilniu
je suvažiuoja Žemes Ūkio mi
nisterijos pareigūnai, nusta-! 
tyti Vilniaus krašto žemes ū- į 
kio pertvarkymo planus. Da-j 
lyvauja Vilniaus krašto agro
nomai ir ekonominių lietuviš
kų organizacijų atstovai. 
Svarbiausia suvažiavimo te
ma bus žemės reformos klnu-

Sparčiai plinta vėjo 
malūnėliai 

JONIŠKIS. — Elektrai ga
minti, Joniškio valsčiuje jau 
daug kur kaimuose ir vien
kiemiuose galima pastebėti 
ant namų stogų vėjo malūne 
lių, kurie aptarnauja gerai ir 
patvariai gamina elektrinę 
šviesą. 

ištisus būrius su gydytojais, 
sanitarais ir slaugėmis teik-

turėjo pinigų. Lenkų valdžių 
.pataikavo tik dvarininkams, 

kdania" žmonėms nemokam!) • kaimiečius skriausdama" po-
medieinos pagailiu, Grįžę gy
dytojai ir sanitarai pasakoja 
jaudinančiu nuotykių iš savo 

Mašinos trečiam 
cukraus fabrikui 
jau užsakytos 

KAUNAS. — Mašinos tre-
ziam cukraus fabrikui jau 
galutinai užsakvtos (Das Ško-
des Čekijos protektorate). Ki
tais metais taigi tikrai veikė
jau trys cukraus fabrikai. 

Tilžės pareiškė, kad per savo 
ilgą gyvenimų jis tik du fcfcl 
tų į lietuviškas "Valgio" 

nu naudai. Lenkų valdžia te
mokėjusi iš žmonių mokes
nius lupti. Sanitarų apsilan-

; patyrimų Vilniaus 'srities kai-kymų vilniečiai vadina sta 
i į 

| mc gilumos. Viena gailestin- čiai Apvaizdos jiems siųsta girdėjęs švelnų žmoniška žo 
jgoji sesutė pranešė, kad vii- malone, 'geneliai sakė, kądldį. tai buvę 19^0* metais, ira
niečiai gyventojai ašarodami, dabar jie galėsiu ramiai nu- d a buvo atėjusį Lietuvon ka-
IMsakojosi nebebuvę turėję mirti, nes žinosiu, kad jų vai-- 'riumenė, ir dabar, 
medicinos pagalbos nuo 1920 kai bus žmonių, o nebe iš
metu, tai yra nuo to laiko, naudotojų valdomi. Vienas 
kai čia tokią pagalba pirmų- senelis gudas nuo Vilniaus G A R S I N K I T E ' D K A r o F V 

Viso $210.00 
Ačiū aukotojams už prisidėjimų prie "Draugo" Spaus

tuvės Mašinų Fondo. 

KOOPERATYVAI SUVAIDINĘ SVARBIA ROLĘ 
"Maistas", "Pienocentras" ir "Lietūkis" 

Pirmieji Žygiavo Su Kariuomene 
kandines per tų laikų pralei
dusi apie milijonų žmonių, 
statybai (pernai 24 mil., lt.)." 
Kaune į statybą j dėta lygi 
puse tos sumos, būtent apie 

• • - . 

— i 

.-

sunaa. m 

VILNIUS (E). — Kokią 
svarbių rolę atgautosios sos
tines maitinimui sunkiausio
mis pirniomis dienomis su
vaidino didieji Lietuvos koo
peratyvai "Maistą*". "Pie- 33 milijonus (pernai 22 mil.). 
centras" ir •"Lietūkis", bus 
aišku iš pasikalbinejimo su 
jų direktoriais. Jie su mais
to pilnais vagonais atvažiavo 
kartu su Įžygiuojančia ka
riuomene. Pradėjus duoti ke
tvirtį kilogramo už 2 zlotus, 
bematant gatvėse prie krau
tuvių susidarė ilgiausios 
žmonių eiles. Buvo įvestos 
laikinos korteles, tačiau eiles 
per keletą, dienų nemažėjo. 
40,000 gabalų sviesto buvo 
išpirkta bematant. Maisto 
produktai buvo paleisti per 
200 su viršum krautuvių. Vev 
pirmų mėnesį Vilnius išpirko 
per 125,000 klgr. sviesto ir ar 
ti milijono kiaušinių. " Pieno 
centras" Vilniuje baigia įs
teigti 7 savo krautuves ir UŽ-Į 
baigia lenkų pradėtus statyti 
didelius šaldytuvus, kuriems 
reikia pridėti dar 250,000 li
tų. Tie šaldytuvai bus ypa
tingai reikalingi pradėjus ek
sportų į Rusiją ir Tolimuo
sius Rytus. "Valgio" ben
drovė įsteigė Vilniuj dvi už-
kandines-valgyklas, kurias 
kasdien lanko apie 1000 žmo
nių. Bar žada įrengti kavinę. 
Be to žadama pastatyti Vi1-

Statomoji Turniškiuose 
Hidroelektrine stotis 
Aošvies ir Kauną j 

Lietuvai prie Vilniaus ati
teko ir Turniškiuose pradėta 
statyti vandeninė ol.ktrinė 
stotis. Lenkai į stoties staty
bų jau yra įdėję apie 1,5 mil. 
zlotų. Stočiai baigti dar bJS 
reikalinga maždaug 15 mil. 
litu. Manoma, kad šia stoti 

ninip lietuvių viešbutį, l^cn- * 
niuje ueiuwĮ ; pastabius, bus galima isspręs-
kai pradžioje bandė varyti | 
propagandą, kad žmonės nei-

Šiu Metu Statyba 
KAUNAS (E). Šiemet Lie

tuvos miestuose pastatyta ar 
tebebaigiama statyti 4,980 
trobesiai, į kurios įdėta apie 
65 milijonai litų. Pernai bu
vo pastatyta 5,500 trobesių 
su maždaug 53 milijonų litų 
kapitalo. Pereitųjų ir šių m£r 
tų statyba Lietuvoje laiko
ma rekordine, nes anksčiau 
tokios 'sumos į statybų nie
kuomet nebuvo įdedama. An
kstesniais metais būdavo sta
toma per metus už 20-30 
milijonų litų. Į gyvenamuo
sius namus šiemet įdėta apie 
45 milijonai, pernai 34 mil., 
iš kurių 31 mil., litų mūrinei 

tu iš uniformuotų zmomų 
užkandines, bet dabar ir pa
tys ateina. Bendrai Vilniuje 
'"Valgio'' valgyklose žmonės 
pavalgo už 1 litų. "Valgio'" 
bendrovė Kaune per 11 mėne
sių yra padariusi 1,550,000 li-
tų apyvartos ir per savo ūž

ti ir lig šiol nei§spi't»*id-zia-
mas (painus) Kauno švieti
mo klausimas. Todėl kaunie
čiai šios stoties statyba seka 
su nepaprastu dėmesiu. 

Šv. Jurgio parapijos 
WGES radio stoties, ši 
rapijos klebonui. 

Antifonalis Choras, kurį šiandie išgirsim "Draugo" radio programe 7:30 vai. vakare iš 
programa dedikuojama Jo Malonybei Prelatui kun. Mykolui Krušui, Šv. Jurgio pa-

Gilins Šventosios j 
Uostą ] 
ŠVENTOJI (E). — Būti

nais sumetimais nusistatyta 
Šventosios uostų pagilinti iH 
11 metrų, kad į uostų galttų 
įplaukti ir didieji jūriniai 
laivai. Gilinimo darbams per
kama didelė žemseme, kuri 
galėtų kasti jūros dugnų iki 
11 metrų ir iškasti apie 200 

Chicagb Sokol baleje j kubiniu metrų j ū r o s gnmi0a 
2345 S. Kedzie Ave. Be to perkamas vienas tvir

tas vilkikas ir 3 žalandos iš
kastoms žemėms šalin perga
benti. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausto-Jan. 21, 1940 i 

Chicago 

j 
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Ar galima sunaikinti Maginot 
ir Siegf riedo linijas 

« * ' • " 

Liniją naikini—ai bodai 
ir priemones 

Pasaulinis karau parode, kad 
;ariaujančio.ns valstybėms la 
a i svarbu laiku ir tvarkin
iai įvykdyti mobilizacijas. 
Cad mobiižaiijij būtų galima 

_ 
1-iims lmd.s. Vrsa linija 

r skandinama t i rš t iuse dū
muose. Paskandinta " dūmuo
se linija iš jos gynėjų atima 
bet kokį galimume taikyti j 
ja puolančias technikines da
lis bei pėstininkus, todė Ii 

BULGARIA 

r t j tttorbut 

BhckSea 

i i ' , s gvnpjni priversi i visą 
arkų ir tvarkingai įvvkilvti, . ., . ' , • - ! • » » 

lai'.ca sauilyti araganiskai, to eikim putniausia aps.draust. k [ u b f l d u e i k v o d a m i n e p a p . 
įuo staigių priešo įs.brovimų ^ ,. ^ ^ s v i ( , , i n i ų h . ,,„,_ 

savo tsritorija-Kadang! ka- k u o d a m i p ^ ^ ^ potencia-

hnę. pabūklų jėgą. Liniją ap-•rinei kariūnui, nei ne ris-d n 
rali pavykti atlaikyti stai-
jius priešo prasiveržimus, 
ai prancūzai pirmieji ir su 

akinti dūmais gal*' na taip pa; 
trimrs būdais: a. jei vejas pa
lankus, dmr.us galima leisti 

(mlvojo nuo Vokietijos, kaip ^ ^ „, s k a r d i n i „ ; fcuriose 

jie sukoncentruoti; b. Uniją 

shocks 
t n ttiis oreo; 

rown$ in mins 

* Tokor 

• ¥**9od # S i ¥ a s 

Cente r of quoke; 
town of 60,000 
nea rly wJ ped o«? 

SYRI& IRAQ 

tikriausio kaimyno, atsitvci 
:i tam t ikrą sutvirtinimų H-
įija, kuri būtų ne tik mobi-
izacijos priedanga, bet ir ie 
rivo sulaikantis priešo armi
jos žygiavimą barjeras. &tą 
iniją prancūzai pavadino j^;s 

apmetant dūminiais sviedi
niais iš pabūklų bei lėktuvų 
ir c. dūmus paleidžiant tie
siog iš lėktuvų. 

Apakinus liniją ir atėmus iš 

Šio.ais dienomis T u r k i > j įvyko žemės drebėjimas, žemėlapy j atžymėta labiausiai drebė
jimo paliestos vietos. (Acme telephoto) 

jos gvnėjų galimumą taikvti. 
numanytojo ir kontruktoriaus ' 

galima ją pulti liepsnosvai
džiais ir jais naikinti ugnia-

.daginot vardu. 
Prancūzų pavyzdį pasekė 

Čekoslovakija, Belgi.;a ir ki-
^os valstybes, kurios beveik 

rietės, t. y. kulkosvaidžių ii 
i patrankų lizdus. Naikinti ug 
iniavietes ga!*ma ir pabūk-

jaraidžiui kopijavo Maginot v. . . 
^ r J lais, tačiau tikslernj*- ir grei-
planą. Pagaliau prancūzus pa i . . . . 
i o <t. c, . . . . . , tesnis naikinimas Įmanoma* 
sekė ir vokiečiai. J ie taip pat j . . - , . 

; liepsnosvaidžiais. Sis buck^ 
auo prancūzų ahi tverč-pnnn-
šia sustiprinimų linija, kaną 
r avadino savo mitologino di 
dvyrio Si?gtriedo vardu- I r 
vienos, i r kitos linijos reikš 
mė labai didele. I r vieni, ir 
kiti tvirtina, kad jų linijos 
yra nenugalimos. 

yra greitasis būdas. Taigi jis 
panaudotinai tada, kai prie
šas linįjc nori įtaigiu puoli
mu gniaužyti. 

2-ras būdus. §is būdas yra 
lotas, 

vizijas, o t&i jau 'a-bai sun- Sunaikinąs ugniavietes, ap 
kiai įmanoma. sigynimo linija pasidaro ne-

3-čias būdas. Vykdant ant- pavojinga, nors joje būtų su-
žeminę operaciją, t. y. apa- : lepti ir labai dideli kariuo-
kinant liniją, lėktuvais, gali- uienės kiekiai. Tada užtenka 
ma naikinti geležinkelių Km- p-"ie ištirtamųjų angų pasta-
jų, kuriomis pris fatomi gyni- tyti stipresnes sargybas ir 
mosi linijai sviediniai ir ben- naikinti ten tūnančia karino-
drai šaitdmenos, mazgus. Kai 
kurie strategai net mano, kad 
tam reikalui būtų galima pa
naudoti oro desantus, kurie 
nuleisti iš lėktuvų linijos už
nugary, gali labili sėkmingai 
sunaikinti geležinkelio lini
jas. Sunaikinus geležinkelio 
tįniju svarbesnius mazgus, 
šaudmenų pristatymas bus 
paraližuotas, o tada labai 

menę dujomis ar kitomis 
uion&r.is. 

prie 

P. K. (XX) 

AKIŲ GYDYTO !AS 

\41&[ 

KC 
ug-

Kadangi 

bet laimi varginantis | lengva sunaikinti linijos 
ir kankinantis linijos gynė- | niavietes. Pristatyt i linijai 
jus. Panaudodamas antrąjį į. Į Naudmenas automobiliais ne-pastarųjų dienų-

įtvirtinimų linijos naikinimo | paprastai sunku, nes vieną 
u praneša, kad- . , . „ . . K F . , . .., 

būdą, priešas kasa minų ga-1 traukinį tegali pavaduoti tik 
250 sunkvežimių. 

tinimus ir, ten padėjęs dide- I . 
liūs sprogstamosios medžią- P i r m a s i s Kll lMŲJŲ 1 9 4 0 

spa J« l f u t^ jas -kasa minų ga-1 ^ i r 
^ n c u z t j o . amnga perėjoj ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vokietijos sieną ir artinasi j 
Siegfriedo liniją, o kai kurie 
šaltiniai tvirtina, kad prancū 
>.ų armija kai kuriose vietose 
iau net pralaužusi ją, — ka
liniu požiūriu įdomu, a r to
kios linijos iš viso yra pra
laužiamos. Kadangi tos lini-
k» yra vienodo tipo, vieno-

BAKING 
POVVDER 

Šame Pr/ce Todaų, 
as 45 y^ars Aqo 
25ounces25^ 

MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVĘRNMtNT 

/ 

OR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių Įtempimą,, kas es-
'1 priežastimi galvos skaudėjimo, 

i svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
| mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikui* Kreivos akya atJ. 
taisomos 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedelionris pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 S O . ASHLAND AVE. 

Telefonai YABd* 1373 
2403 YY\ 63rd St., ChJcago 

LUSTEH-T0AMO1VES 
TEETH THE M0ST 

MAARVSLOUS LUSTER 
AND SPARKLE. 

Reaches decay-r idden " B l i n d Spots" 
that ord inary pastes, powders . . . 

even water . . . may not enter 
l t ' s here! The nu>st deligtufuU.v difTercnt 
to*)th pašte you evor heard of. \N hen sali va 
and brush toach the N KW formula l.isterinn 
Tooth Pašte, sui)ercliargi«d with Luster-
F iau i detergent, it instantly spriiigs into 
an anvazitife "bubble bat-h" that įuak*^ your 
mouth tingle \vith life. So fine it surges into 
and cleans daivger sjK)ts tliat ordinarv den-
tifricesmay never even hav'ereached. Cieans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay ^tarts. 

Get the big 25f tube, or better still. tho 
double-size 40t tube containing mor»> than 
^4 pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lainbert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

T H I NEW FORMULA 

USTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

vvith 

LIETUVIAI DAKT/VRAi 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTS1S 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1481. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonu HEMlock *28* 

DR. A. G. RAKAUSKAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURbA* 

2415 W . MARquet te k o 
Ofiso valandoe: 

10—12 TaL ryW 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekniadieuiau 

Susitari ua. 

i m. aaiOa 3144. 
VALANDOS: huo 11 M I i . 

2 Ua 4 ir 7 iki t 
Pu-nadieniais • 2 iki 4 ir 7 kfc/ 

-vemauieuiaiB. U ikt i» 

DR. V. A. ŠIMKUS 
UGDYTOJAS IR CH1KUEOA 

ir akiiuua pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. A. JENKSHS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVesf 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/4-
Ofiso telefonas PROspoH 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
OAMTZ8TAB 

1440 So. 4ittfc Luuri , Cictrv 
Aatradi6niaia, Ketvirtadieniais > 

r'euitutuieuiai* 
Vaiauoiot: 10-12 ryve, SML 7-« t. m. 
3147 S. Halsted St. Chicagu 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* v 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 

TeL CANal 5909 

DR. VVALTtR J. PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Rom 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vak«*» 
ii pagal sutarti. 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
IH^SICIAN AND SUi&G£0* 
2158 W. CERMAK i O A D 

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt S t 
Res tek Canal 0402 

TEL. YARDS 5557 

OR. FRANK C. KWINN 
( K V I k X 3 U I « K A ^ ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir Pagal Sutarti. 

gos kiekius, sprogdina. Vie
nintelis būdas nuo tokio puo
limo gintis — kasti kontrmi-
nines galerijas ir iš jų fjprog-
dinti priešo kasamas galeri
jas. Gynimasis tačiau labai 
sunkus, nes priešas savo ga-

,« s p a s k i r t i e i r beve.k vi«-1 ^ . ^ s t e n ? i a s i b i l<ienin»ai, 
noJo s t i p r u s , tei Stuo atve- j s u k l a i d i n t i K y n ė j u s k u r i o j e 

j u kalbėsime ik apie varna, v ^ y n n i l s i k a s ę 6 T a i 

— apie t% apie kuric dabar 
..aip tik dabai* gali būti dau
giausia kalbama, atseit — 

i .iegfriedo liniją 

Ar galima pereiti Siegfrie 
i o linija f Į ią kiausiina tu-
.ės atsakyti artimiausių die
nų įvykiai Vakarų fronte. 

gi galima labai tengvai sus
progdinti ka ip tik ne tų gale
rijos vieta, kuii įtvirtinimui 
yra pavojingiausia. Tuo tar
pu puolantiesiems tikslas ai
škus ir pastovus. 

Metų Kūdikėlis 
Kasmet su didžiausiu rū

pestingumu laukia visuome
ne, kas gims pirmasis Naujų
jų Metų pradžioje. Šiemet 
lietuvių džiaugsmui tų laimę 
gavo Šv. Kryžiaus ligoninėj 
gimęs Tomas Balis. J is gimė 
lygiai vieną minutę po pu
siaunakčio. Tuo pačiu laiku 
dar gimė dvi nnergaite's Šv. 
Bernardo ir ftv. Marijos li-

fc mt 

goninese. 
Tomas Balis yra sveikiau

sias ir sunkiausias už visus, 
sveria 10 'svarų ir 6 uncijas, 

jis yra pirmginiis sūnus. Tė
vas Dominikas Balis gyvena 

Galima ir abudu puolimo yT& jg-ų c c į i u i l g i o B e t0y 

būdus pavartoti kartu, ir ta-
tvaip ga l ina ta linija pu l t i ! į ̂  s u n a i k i n i , m a s m n i r s tįr> 
Kaip t ik apie tai ir pakalbę- j ̂ ^ l i n i j o s M{ų t ikras, ^ s M o r g a n g a l v , j e > M o . 
b U u e v tačiau e i a kliūtį sudaro ne- t i n a 0 m faų^ jaučiasi 

Kaip sako karo meno ŽIBO- vienodas abie.ių puolimų tem- l i n k s m a i r l a D a į patenkinta, 
\-ai ir strategijos specialistai, ' pas : viršutinis g m t a s , P<>že-Ištikėtai pragarsėjusi. Tėvai 
tokias įsitvirtinimus, kaip minis lėtas. Norint paspav- Į ^ v r & ^ a u n i ) k b a į gražf i s, 

tinti darbą po žemę, reikėtų 1 ^ ^ ^ ^ ^ a u k š t o ūgio. 
sutraukti ištisas pionierių di- j N a u j a g i m į u į a t e i n a n t į pa-

DR. P, J. BEINAR 
( B H I N A K A U S R J % S J 

GYDYTOJAS IR GHIEUEGA8 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI • 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Eea. — Yarda S966 
OFISO VALANDOS: 

•2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 

GR. MARLES SEGAL 
(iYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So . Ashland AVB. 

2-tro8 luboa 
CU1CAGK), 1LL, 

TeL MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto> nuo 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekniad. nuo 10 *ki 12 vai. ry^ 

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A v e. 

TeL STARds 0994 
nez. TeL PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dicu% 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6343 So. Western Avenue 
REPUBLIC 605) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIĮOS NARIAI 
Tąl YARdf 6921 

: E£lfwood 6107 

DR. A. J, BERTASH 
R.es 6958 8o. Talman Ava 
Rei. TeL GROvabiD 0617 
Offic* Tel. HEMlock 4848 

tokius įsitvirtinimus, kaip 
Siegfrmlo ir Maginot linijos, 
ga lkna pulti trimis būdais. 

"Draugo" Spaustuvės Masini Fondas 
šaulį rūpestingai iv numaniai 
patarnavo daktaras Antanas 
Kakauskas ir daktaras Petras 

i ^ ^ f l * j Brazis, kuris eina ligonines 
Kadang i m Nai ja i s 1940 Metais "fkmęm" *į* kasdien * 

padidintas 8 pus lapiu taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kur i i a inuos $8,000.00. 

" D r a u g o " Bendrovės direktoriai nutarė steigti ' D R A U -
GO SPAUSTUVES MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kur ie " D r a u g o " Spaustuvės Mašinų Fondui į 
M Š $100.00 bus įrašomi į DRAUGO BENDROVĖS GAR-
BtS N A R I U S ; b) gaus m i s ų dienraštį • D r a u g ą " iki mir
t i es dovanai. 

*'Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2J Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimai, š io piknike 
paltims ^r i^^nM^ " D r a u g o " Spaustuvės Masinu Fondui. 

* 4 D r a u g o ' ' darhaninkflms atimama teise laimėti šią De Sotc 
Automobiliaus dovaną. 

Visiss kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinųlį" 
Fondo p&Mm pagal išgalės. ^raugai ir pazistanu prašo 

KUN. I. MACIUUONIS, M. I O, \m hSoni aplankyti. 
"Draugo'' Administratorius Rap. 

Naujam lietuvii] tautos gi
nui linkftne sveikai augti ir 
stiprėti. 

Serga Adomas 
Tamošaitis 

&\\ Kryžiaus ligoninėje 
serga jau dvi savaites Ado
mas Tamošaitis. J i s yra se-

(nas " D r a u g o " skaitytojas. 

č^L< 
M E M B t R 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

OR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

Vml 2--4 ir 7—9 *«k. 

2423 W. Marguette Road 

1NSURED 

^W 1>Č1 P i r k i m o — P a t a i s y m o \ $ £ . 1T000. S§ 

A r S e n o M o r t g i č i o A t m o k ė j i m o 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA7. APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fe*l- ral S a v i n g s an«l L O A D Insuramc-c C o r p . . W a s h i u g t o n , D . O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PAR1SH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th OOUBT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

DR. STRIKOL'IS 
PVY8I0IAV and SUR»XO* 

4645 S o . Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
NJedftliomif pacral «atartj 

Offict Tel. YARdi 4787 
Mama TeL FROipect ltSS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; »«"> 6:30—8 ^ 

756 VVest 35th Street 

H - » M 

fc.. — . 

KLAUSYKITE 

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

A N T R A D I E N I O VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grupe 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

Mflitumimnir'umiifHT-1 — IT mtušmĄ 

T-i OASaI f l t t 

DR. B E I S 
tYDYTOJAS IR OHIRUROAfl 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 •. i-

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefoną* REFublio 7868 

Office Phone Ree and Offiee 
PROepect 1088 8868 S. Leavitt B* 
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 0788 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARBKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Treeiadiaaiaie ir Sekmadieniau 

Ofiae TeL VIRginia 0036 
Reudencuoe tel BEVerly 8244 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-S:30 P. 1L 

R**id«aeijs 
89S0 8 a Olaramont Ava, 

Valandos 0—10 A. 11. 
Nedeliomia pagal •atarti 

Tai CANal 0267 
Ree. TeL PROfpact 666* 

DR. P. Z. IALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

g iki 0 vakare 
TeL YARdj 2246 

OR. C. Z. VEZELTS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
erti 47th Street 

VaL: nao 8 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi pagal atitarti 

OR. Y. E. S O U N S t l 
DAVnBTAl 

4143 South Archer Aveave 
4ntrmda—i«i«, Katvirtadit 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai Y ARdi 0894 

Pirmadieniai*, Trečiadieniai* >? 

< J i& 

file:///vith


Antradienis, sausio _ €••» i .'"T* i DRAUGAS 

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
i Suaugę 

Pakrikštyti 
BALTlMOliė. MIX - Kum 

Kupiškis, Vytauto g. 4, 
Lit įmania. 
Tas pats ir d«M laišku j at

gauta Vilniaus kraštą: u z * 
dr. Mendelis, gruodžio J b' d., šykit kaimą, |>ašta arba va's-
net penkis protestantus pu- .'-ių, ir U užte':s, jeigu u /.i 
.krikštijo katalikais. Atsiver- not naujai įvestų Vilniaus 
tėliais buvo keturios mergai- krašte apskričių ir prie kurio 
tes ir vienas jaunuolis. Jie koks paštas priklauso, 
visi prieme phnnąjų šv. Ko- Chas. K P k cl. 
inimiją sekmadienį, gruodžio A. L. E. C. p i n . 
17 d. per Mišias, 10 vai. ry-
te, o po Mišių visi buvo įiu- V a i z b o s B u t y 
syti į niiančiaus ir škap ie- K o o p c f a v i m a s s u 

naus brolijas. Kaip teko nu
girsti, 1939 metais kun. dr. 
Mendelis išmokino ir jjakrikš-
tiao arti 50 suaugusiu neka-
talikų. Tikrai apaštališkas 
darbas, kur j matyti Dievas 
gausiai laimina. R. 

Kaip Rašyti Laiškus 
Į Lietuvę 

Daugelis Amerikos lietuvių 
adresuodama laišką. į Lietuvą 
užpildo visą voką. Tokio di
delio adreso kaip daugelis už
rašo ant voko, nereikalinga. 

Štai kaip daugelis dar ad
resuoja laišką j Lietuvą: 

Jonas Jonaitis, 
Sausšakių kaimo, 
Prienų gmino (ar valse.), 
Prienų pašto, 
Marijampolės apskr., 
Suvafkų gubernijos, v 

Europe Lithuania Lietu«*a 
Jonui Jonaičiui laišką pa 

siųsti užtenka šitokio adreso: 
Jonais Jonaitis, 
Sausšakiai, Prienų pa5. 
Lithuania. 

Gubernijų Lietuvoje jau nė
ra. Paštų sistema gerai su
tvarkyta ir, jei tik parašai 
kaimo vardą ir .paštą, laiškai 
nueina net neužrašant aps 
krities. Jei koks mažas, nau
jai įsteigtas paštas ar pašto 
agentūra, kartai* reikalinga 
užrašyti ir apskritis, l»et ne
rašykit jokių gubernijų, nei 
apskričių, jeigu tik miestelis-
parapija kiek žinomesne. Ir 
užtenka parašyti tik: Lithua
nia, kad žinotų Amerikos pa>-
tas į kurią šalį laiškas siun
čiamas. 

Ekonominiu Centru 
Prasidėjus Amerikos Lietu-

vių Ekonominio Centro pa gv. -
vintam veikimr.i, Velėta? Lie 
tuvių. Vaizbos Butų taip pat 
sukruto aktyviai veikti savo 
kolonijose ir daugiau bendra
darbiauti su Ekonominiu Cen
tru. 

Pinu utinis keletos Vaipbos 
Butų aktyvus bendradarbiu 
vimo žygis buvo tai ^ s iun 
timas delegatų į Ekonominio 
Centro suvažiavimą Xew Yor-
ke rug**ejo 11 d. Dalyva\ t 
delegatai nuo šių Vaizbos Bu
tų: 

Brooklyn. N. Y., 
Long Tsland, X. Y., 
Chieago, Illinois, 
Clevel m<l, Ohio, 
Pittsburgb, Pa., 
Newark, N. J., 
\Vaterburv, Conn. 

Prie to, dalvvavo AnierTfto? 
Lietuvių Laivakorčių Agentu 
Draugija, kaipo viena plates
nio masto A'merikos Lietuvių 
Ekonominhj organizacijų. 

Sekantis žingsnis yra tai 
susirišimas visų Vaizbos Bo
tų su Ekonominiu Centru. 

Pittsburgbo Vaizbos Butas 
buvo pirmutinis padaryti tą 
žingsnį, paskirdamas Ekono
minio Centro reikalų vedim -i 
$20. Laukiama kitų veik Iii, 
Vaizbos Butų prisidėjimo. 

Taipgi pasitikima kad tuoj 
atgis ir susitvarkys veikti h 
tie Vaizbos Butai kurie iki 
šbl snaudė arba nematė rei
kalo veikti savo kolonijoje 
nei bendradarbiauti su Eko
nominiu Centru. 

paprastai Švarūs kaimiečių 
nameliai, erdvios mokyklos, 
kooperatyvai — kooperatyve-
liai, daugybė įvairiausių lai
kraščių ir žurnalų sako, kad 
čia gyvena darbšti, kultūrin
ga ta.ita. 

i i \ s gamta pa iko žy
mių }>ėdsakų gyventojuose. 
kovoje sa nepalankiomis jos 
sąlygomis, susikūrė suomio 
tipą*. Suomis kieto būdo žmo
gus; darbštus, atkaklus, są
žiningas, tvarkinga.-. Suomis 
n mėgsta daug kalbėti, bet 
jei pasako, tai lyg kirviu nu
kerta. Suomis knyli savo jū
ra, miškus, ežerus, pelkėtas 
ganyklas, nederlingą žemę, 
kurią žiemą dengia sniego 
kalnai. 

Tūkstančiai Amerikos sunkvežimių Staten Island, N. Y., iš kur jie bus siunčiami Europon — Anglijon ir Prancuzijon. 
(Aiuie telephoto) 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
paieškomi asmenys: 

Aitutis Mateušas ir jo duk
tė OnaVf žinomi dar ir pavar-

Advokatų Dr-ja, Amerikos National Trust Bank, 177 Sinclair St. 
| Lietuvių Daktarų Dr-ja ir Broad\vay 
kitos profesionalų organizaci
jos. 

Amerikos Liet. Ekonominio 
cen' ro valdyba: 

Chas.K. Pikiel. pirmininkas 
Dr. M. J. Colney, T v. pirm. 
F. Petrulis, TT v. pirm. 
A. S. Trečiokas, ižd. 
K. S. Karpius, sek r. 

Kai kuriems iš ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 

jį'ali tekti svetimiems 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai pra
šomi rašyti: 

Liet. 

Patapąs Pranas, 1913 nu 
tais gyvenęs 178 Tro's (?) St., * i m e 

Brooklyn, N. Y. 
Uasimavičius Kazys, kilęs 

iš Griškonių k., Butrimonių 
valsč., Alytaus apskr., 1926 
metais gyvenęs Amesbury, 
Mass. 

Šateikaitis Jonas, kilęs iš 
Biržų, į Ameriką atvykęs 
1904 metais ir - pradžioje gy
venęs Philadelphia, Pa. 

Vaidila Kazimieras, kilęs 
iš Vaiguvos miestelio, Rasei- LONDONAS (E). 

Generalinis Konsulatas 
16 West 75 Street, 

New York Citv 

Londono Lietuviu 
Kolonija 

Žvilgsnis į Suomi ję 
Suomija yra labiausiai į 

šiaurę nusitęsusi valstybė. 
| Prieš milžinišką 'Rusiją Suo-
I mija yra nykštukas. Tačiau, 
; pavojui artėjant, Suomijos 
balsas sujudino Skandinaviją 
ir Ameriką. 

Suomijos žemėvaizdis savo
tiškas, šalia tūkstančių eže
rų čia švino spalvos miškai, 
granitas... 

Lon-
nių apskr., į Ameriką atvykęs dono lietuvių kolonija gruo

de Eitutis, 19b0 metais gyve- tais 
prieš 38-39-m4QĮ» ir 1914 me- da*t> 3 d. .minėjo Vilniaus at-

jrvvenaneiam 
o. 

Mieste 
. ka parašyti: 

Pranas Pranaitis, 

užter- Toliau, labai pageidautina 
kad susirištų su Ekonomini". 
Centru Amerikos Lietuvių 

Klausykite 'Drayio' Radio Prograimi 
Antradieniais 
WGES(1360kil.) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasadausyti Uų radio programa nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

nęs 19 Carpenter St., Green-
point, N. Y., ir vadinėsi s Mike 
Aitutis. Jiems priklauso tur
tas Lietuvoje. 

Bikelis Kazimieras, žion-
mas dar kaip Charles Baker, 
į Ameriką atvykęs 1913 me
tais ir iki 1920 metų gyvenęs 
Milnor, Nortli Da'kota. 

Batatis Juozas, dar neseniai 
gyvenęs 4. Mitchell St., Pitts-
fcflfc, P a . 

Diringis Jonas, kilęs iš Ilg
ši lio kaimo, Luokės valsč., 
Telšių apskr., Į Ameriką at
vykęs 1913 metais ir 1927 
metais gyvenęs Philadelphia, 
Pa. 

Kasperavičius Adolfas, ži
nomas dar ir pavarde Kas-

! per, į Ameriką išvykęs 1923 
metais ir prieš kuri laiką gy
venęs 2724 E. Ontario Street, 
Philadelphia, Pa. 

Kriučiūnai Pianas ir Anta 
nas, kilo iš Sintautų valsč. 

*Hlamų kaimo, Šakių aps'kr. 
[Turimomis žiniomis jie gyve 
Inę ir mirę Brooklyn, N. Y. 
Iwt nežinoma katne ir kada 

i Jų likusio turto Lietuvoje 
reikalams sutvarkyti reikalin 
ga mirimo metrikų ištraukos 

'kurių negalima išgauti, neži 
nant kame ir kada jie mirė. 

Maselis Aleksandras, kilę? 
iš Puodžiūnų km., Linkuvon 
varse., Šiaulių apskr., nese
niai gvvenes Brooklyn, X. Y. 

Pakeltis Baltras, kilęs iš-
Užulunių kaimo, į Ameriką 
atvykęs 1913 metais ir apsi
gyvenęs Chicago, Ll. 

Paškevičius Kasperas, iki 
1929 metų gyvenęs New Yoi-
ke. Tuo laiku savo adresą jis 
nurodydavo tokį: TLe Public 

gvvenos Wilkes-Barre, 
Pa. Jo ieško Kanadoje 
nantis brolis Jonas Vaidila 

gyve-
vadavimą į kurį prisirinko 
labai daug lietuvių, kiti atva
žiavo net iš Maneli esterio. Po 

Nedaug terasi tautų, kurios 
taip, kaip suomiai, mylėtų 
savo seną, gražią kalbą. 

Suomiai susipratusių ūki
ninkų ir darbininkų tauta. 
Laisves ir demokratijos idė
jos bei šūkiai rado poiikią 
dirvą Suomijoje. 

Suomiai nega'i įsivaizduo
ti savo gyvenimo be politinių 
ir pilietinių teisių be seimo. 

Po Didžiojo karo Sucttiija 
stoja į nepriklausomų valsty
bių eilę. Nepriklausomybes 
pradžiai ir suomiai turėjo iš 
Amerikos paimti nemažą pa-

i skolą. Kai krizio metais vi
sos Europos valstybės atsisa
kė Amerikai grąžinti pasko
los ratas. Suomija vis tiek 
kasmet pilnas nustatytas ra-

Tačiau gražus miestai, ne- tas mokėjo. 

NO EXTRA COST 
YITAMI 

Varaškevičius Motiejus ir į prakalbų buvo priimta rezo-
jo sūnus Ignas Varaškevičius,: liucija, sveikinant Lietuvos 
kurie 1934 -'metais gyveno 791 ! Respublikos Prezidentą, vy-
Washington St., Ne\v York,! riausybę ir grįžusius prie Lie 

i 
N. Y. tuvos brolius vilniečius. Yil-

Zakarauskas Aleksandras, i niekiams šelpti surinkta dau-
i'yvenęs Pottsville, Pa. 21Ggiau kaip 4(K) litų. 

(CAROTENEj 

SMITH BROS. 
C0UGH DR0PS 
(BLACK r; *\_ 'THOL-5*) MARK 

riiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiauuiHiiiir'ifiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiimtiiiimitiniis 

p.'/ĮM'.vBĮ L£0 NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

AMBROSIA & NECTAR 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryt* Giiicagoj. VTHI fien» n mėgsta 
5 AMBROSIA Alų, b«»t, prie io iš*lirlM-j«i nu,>|>i«ucl< pudirfcti dar ge-
s resnj alų. kurį u/, vardino NECTAR. Šis Alus y r* pagaminta* ii im 
S eortuotų pmuoh rūžies produktų 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas ištaigus. Vi-
S snomet kreipkitės paa NORK\J, kur gausite greitą ir teisingą pa t ar-
S navimą. 

| 2423 West 64tb St. Tel. Hemiock 6240| 
^IIIIMIIIIIIlIUIlIflIlIlIlItlItllMIlIlilIlIlIlIliinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj 

t£r 

lVi'^.i•^^>X^^^**'•''^'•'•^^•"•v^'.*.'^-^^^^^^^^^v^Xv%\:\-.<<'.*.<•'.« C-.i" .̂".*.'. -••-.vivi 

Vienas rusų kareivių pasiduoda suomių nelaisvėn. (Acnie 
telephoto) 

^ 

MALDAKNYGES 
= ^ , 

Angelas Sargas, juod. virš. pauk $l.ol> 
Maldaknyge ir Bai. Vad. odos virš $l.2o 
Maldaknygė ir Bai. Vad raud lap. kraštais 60r 
Maldų Rinkinėli*, odos virš $1 •*» 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 7»V 
JHUB Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2 f> • 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ava. Chicago, Dlincis 

J? 

1 9 4 0 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
J A U P L A T I N A M I 

Graiūs Lietu viski Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji "Draugo" Skaitytojai ir Naujai Užsiraku
sioji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite: 

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

< 
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L Teisiy Skyrius 
Rašo Cha* Kai, 6322 S. AVestern Ave., Cliica^o 

^ i 

KLAUSIMAS. Mirdamas 
tėvas paliko turto vertės $8,-
(XX). Tą turtą testamentu už
raše dviem mano broliam, pi 
man — nei vieno dolerio. Ar 
toki testamentas yra legalus? 

ATSAKYMAS. Tėvas dar* 
lestamentą pagal savo įsiti-

•4-

* —«»-
5 

» ^ » ^ » ^ « B » < « ^ ^•—"•«P'«^«<P'-<»1^ ' ~^>^-^**-^>-^ ' Į 

INKSMU IR LAIMIN
GI! NA!!jy METŲ 

L.HKJIMAI 

C L E A N E R 
PLŪS 

DUSTING TOOLS 

kmimus ir meilę vaikams. Jis 
su savo turtu galėjo daryt, 
ką tik norėjo: galėjo visą tu
rtą užrašyti vienam vaikui, 
arba padalinti tarp visu; ga 
lejo taip pat turtą paskirt vi
sai svetimam žmogui, a r ta 
kuriai nors įstaigai, [staty
mai leidžia žmogui su »savo 
turtu pasielgti taip, kaip jam 
protas diktuoja. Testamentą 
galima sulaužyti tik tada, jei 
bus j rodyta, kad darydamas 
testamentą buvo ne pilno pro
to. Kitaip testamentai yra le
galūs. 

< Šita yra priežastis, kodėl 
Amerikos lietuviai šiandien 
daugiau liūdi, negu džiaugia
si. Su kuo tik man teko tuo 
reikalu kalbėti — inteligen
tu, profesionalą ar paprastu 
darbininku, visi vienodai ro
si rupine. 

Rusu karininkai Suomijoj gauna Įsakymus tęsti iki šiol nesėkmingą karą. (Acme telephoto) 

Taip greit po apsivedina ma 
no vvras gali reikalauti 

KLAUSIMAS. Mano namo lietybes popierų? 
pi-

Moda and guaranteed by The 
Hoover Company—a guarantee 
of efficiency and long life. This 
©ffer b for a short time only. Easy. 
tomu, with small carrying chargo. 

Bud riko Rakandų ir Ra
dijų Krautuvėje dahar ei
na inventorinis išpardavi
mas didelių prekių kainu j 
sumažinimu. 

nuomininkas liovė mokėjęs 
nuomas iš priežasties, kad 
susirgo ir negali dirbti. Sa
vo namą aš galiu išlaikyti 
tiktai nuomomis. Kaimynai 
pataria uždaryti šilumą, tai 
turės išsikelti. Ar galiu taip 
darvti tai yra neduoti šilu-
riKto! 

ArI SAKYMAS. Kiekvienam 
• įt ikime yra įstatymai, ku-

rių reikia laikytis. Uždary 
damas šilumą Tamsta nesi-
skaitysi su įstatymais, ir pa
naudosi savo metodą, del ku
rios galite susidurti su nema
lonumais. Nuomininką iškelti 
galima tik įstatymais. 

i 
n šioįami Fonografai f 

po 

Mariukes Radi jos po 
$4.95 

9 tūbų Zenith Radijų su 
Viktrola kombinacija ir 12 

rekordų už 

1939 General Electric Re 
frigeratoriui, 5 kub. pėdą 

v 

uz 
$85.00 

Naujos, dideles baltos 
Skalbiamos Mašinos po 

$39.00 
Studio Couches, sofos, po 

$19.50 
Gražūs 2 šmotų Parlor 

Setai po 
$49.50 

Gražūs, tvirti Karpetai 
vl2 po 

$ 19.50 
įmočių kombinacijos 4 ir4, 

po 
.50 

Angliniai Pečiai po 
$14.50 

7 šmotų Dining Room 
Setas po 

KLAUSIMAS. Atvažiavau 
į Ameriką 1913 metais, J 929 
metais Lietuvoj mirė tėvas 
nepalikdamas jokio testamen
to. Dabar vienas brolių vy-
vena ūky ir jį valdo. Ar aš, 
Amerikoj vyvendamas, galiuJ 

paieškoti savo dalies ir ją 
parduoti "kuriam nors Lietu
vos gyventojui? 

ATSAKYMAS. Jei miida-
-nas tėvas nepaliko jokio tes
tamento, turtas turi būt pa
skirstytas taip, kaip tos val
stybės įstatymai rodo. Brolis 
negali ūkio pardnoti. arba 
ant jo paskolos užtraukti be 
sc tikimo kitų brolių be* se
serų. Ir Amerikoj gyvenda
mas gali paieškoti savo da 
lies ir ją parduoti. 

ATSAKYMAS. ."?.-• — r 
yra nelegaliai įvažia^"v i \ 
meriką ir tik apsiv^iimis , 
piliete jį legalizavo. }\< \w'> 
išgyventi tris metus. 1 \ ! •< ; 
jis yra į variavęs į / : ' r 
legaliai, pilietybes pcp;»•••«. ::.•« 
Ii reikalauti kad ir tv•* •> MI 
apsi vedimo dieną. Tokiu ir 
panašių klausimų gaunu labai 
daug. Visų, kuriems tokie 
klausimai galvas kvaršina, apie baisų, žiaurų mūsų tan-
prašau įsidėmėti į ši pasta- tos lietuviško kūno suterlio-

Tautieciai, Veikim 
Kol Par Ne Včlu 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

bet, bendrai imant, Amerikos 
lietuviai, pasitikę pirmąia Bi
rele su karščiausiu Valio, 
"•reitai ataušo. Kodėl?... Tik 
'"u ne dėl patriotizmo, seno-
^: s tėvynės, žilgalvio Vil
niaus meilės stokos. 

Kaip žiemą šaltas 'su ledais 
vanduo, taip netikėta žinia 

Šio straipsnio tikslas — y-
ra atsišaukimas į visus Alme-
rikos lietuvius. Tautiečiai, su
kruskim", darykime visą, ką 
tik mes šiame, mūsų tautos 
svarbiausiame reika'e galime! 

I Ir veikime tuojau, neatidėlio
jant! 

Per Pasaulinį karą, dėlei 
vokiečių okupacijos, mūsų su
varžyti broliai Lietuvoje ne-

rąjį atsakymą. j imą, sudraskymą sukrėtė, už

šaldė mūsų čia Amerikoje ši-iPelekų i r Švenčionių yra to-,daug ką galėjo, — amerikie 
kių vietų, kur Sovietų sargy- «eiai tada labai daug nusve-
bos punktai vienas su kitu re. Šiandien Lietuvoje kas tai 

rdis. 

Kaip galima linksmintis, 
džiaugtis, kuomet, atgavus 
Vilnių, jo — tautos širdies 
artimiausios dalys, arterijos 
gyslos, taip nežmoniškai, žiau 
riai sužalotos, apkarpytos, at
kirstos, atplėštos nuo jo! Gry
niausiai lietuviškos parapijos, 
kaip Apsas, Pelekai, Rimšė, 
Daugėliškis, Švenčionys, Ma
rcinkonys ir kitos palikta So
vietų pusėje, o nualintas, api-

galės ir turės susisiekti tik 
per Lietuvos sausžemę, nes 
dėl ežerų ir pelkių ten Sovie
tams susisiekimas bus labai 
vargingas, beveik neįmano
mas. Lygiai ir gelžkelis Vil
nius — TmUiontai vietomis 
beveik siekia rubežiu. 

KLAUSIMAS. Geras ma
no pažįstamas yra skolingas! 
man $3,000. Bet dabar neži-l 
nau, kur jis gyvena. Kaip <m- j 
lėčiau atgauti iš jo savo pi
nigus? 

ATSAKYMAS. Tamsta ne
parašei svarbiausio dalvko. 

apylinkė m šimtu tūkstančių 
žydų, vietinįų ir pabėgėlių, su 
ko ne 300,000 lenkų, gudų ir 

būtent kokioj formoj b u v o / ^ s o k i ų kitų ne lietuvių, taip 
toji paskolai Ar skolinot ant p a t V i e t m i l ] i r P a b ^ H u , su 
,„„ ' •* :„ * „ r a • sugražintu Vilniumi, palikta 
morgicių, vadinamos promi- . . l 

. ,, v . j Lietuvoje, 
šory note , ar šiaip sau drau
giškai? Jei būtumėt parašę. 

I visą tą atsižvelgus, no-
roms nenoroms skverbiasi į 
galvą baisi mintis, kad So-plestas Vilnius ir artimiausia . . . . . . 

,. , - j v . ,., , v vietai kokiais tai ? sumetimais, 
(laikino lietuvių palankumo) 

panašaus dedasi. Taigi ir mes 
čia Amerikoje elkimės irgi 
panašiai... Per mūsų organi
zacijas, masinius susirinki
mus, mitingus prašykime, rei
kalaukime Lietuvos valdžios, 
reikalaukime nuo Sovietų val
džios, kad tą negirdėtą, ne
žmonišką klaidą atitaisytų: 
lietuviškąsias parapijas, vals
čius grąžinti Lietuvai. Jei so
vietai to nepadarys, tai aiš
ku, kad mums nėra kuo džiau 
gtis, o Sovietams pasitikėti, 

akyse pasaulio švelnesnio pa- būtų pragaištinga klaida. Vie 
sirodymo, o gal ir Hitleris, j t o j pasitikėjimo Sovietams, 
parduodamas Pabaltį, taip 
panorėjo, šiandien Vilnių nors 
ir atidavė Lietuvai, bet su
darė tokią painiavą, tautos 
vivisekviją, kad lengviau bū-Be to rubežius taip praves-

kokioj formoj skolinot, būčiau tas, kad ne tik jau etnogra-
atsakęs ir davęs patarimą pa- fijos, bet ir elementarinės ge-' provokuoti, surasti priekabį 
gal įstatymus, Pakartokit ografijos visi dėsniai galutį- i ir greičiau juos galutinai pa
klausimą, nai paneigti. Pa v., ruože tarp j smaugti. 

reik greičiau ir plačiau pa
sauliui skelbti jų veidmainys
tė, barbariškumo, o patiems 
ieškoti tinkamiausių kelių ir 
būdų, kad: Lietuvon atplėštus 

tų lietuvius nusilpninti, su- j p j o t n g i r pavergtus mūsų bro
lius greičiau grąžinti namo. 

Emil. M. Paukštis 

Hoover Speiial Dulkių ; 
Valytojai po 
$19.50 

Krautuve atdara ir nede 
liomis iki 4 vai. po pietų 

JOS. F BUDR1K 
F i ^ iTb i HOUSE 

s 3409 S. V -STED ST. 

KLAUSIMAS. Mano d ak
lė, čia gimus ir augus, nori 
•ipsi vesti su lietuviu prieš 
avtuonis metus atvykusiu į 
Ameriką nepiliesčiu. Ar apsi-

j vedus su juo ji praras pilie
tybę! 

ATSAKYMAS. Pirmas 
kausimas, ar tasai lietuvis 
v ra legaliai įleistas į Ame
riką! Jei jis yra legaliai įva
žiavęs, tai ištekėdama duktė 
iam dar palengvins įgyti pi-
ietybę, žinoma, po apsivedi 

mo. Kai tik juodu ap^ivc*, 
vyras tuojau galės pareika
lauti pilietybes popierų Ka
dangi jis bus vedęs Amerikos 
iilitjt'\ jam nereikės imti pir-
nU ;" .popierų. Tapti pilnu pi-
\h Pin iam truks apie trys mė-

t 
* • 

r " • 
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"Draugo" Metinis Koncertas 
SAUSIO--JANUARY 21 f 1940 EMILIJA MICKONAS 

C H I C A G O Š O K O L S A L Ė J E 
2345 South Kedzie Avenue 

Chieago, Illinois 

• 

Tel. .ds 3088 

nesiai. 

WCFL, — 970 k. Radio 
Valanda nedėlios vakare 
5:30 iki 6:30 P.M. Vaidy-

los Makalai i r žvmūs 
dainininkai 

KLAUSIMAS. Skaitau die 
nraštj "Draugą" ir visadcs 
Teisių Skyrių, iš kurio kai 
kuriuos klausimus net išsike
rpu. Dabar ir aš norėčiau pa
klausti vieno dalyko, būtent 
1937 m. apsivedžiau su ne ri-
liečiu (aš buvau pilietė). 

Po koncerto įvyks šokiai prie šiaunios brkestros, kurios 
muzika visi galės pasidžiaugti ir smagiai Uikę praleisti. 

•• 

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI 

" 

* 

Dalyvauja soliste Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai. 
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KAS iij,J)t, U'Milk 
* PAVYZDINGA PORELĖ 

Jaunavedžiai Jadvyga Ka-
- A > tu .o *r čitaiuslovujj Vai 

i.^iuuiskas. Judviejų isi»il..nn-
<rūė šliulas įvyko Špiliu 2b v a i s t i n ^ j 
..'., 1S3D iu., dv. Kryžiaus pa

s i jung ta prie Lietuvo 
i'-nai ivavalčikai be šio. 
nuotakos užaugino ir pavy<. 
uJugai išauklėjo sūnų Alto. 
&*, Kuis j ra oaigęs aptieKo. 
stes mokslus. DaJbar dir. 

ir ilgainiui keti*. 
laiiaisvti nuosavą vaistine 

tapgos bažnyčit / £nubą su- A b u j a u n a v e d ž j a i y r a p o p i 

v nuotakos K-lt g«-ib. l i a r ū g j a u n i m o t a r p e i r ^ 
klebonas kun. J . Cuiauska* iš V € 8 t u v § g b u v o l a b a i j s p u a . . 
Waukegan, 111. Bažnyčia bu- g o g > 0 p o k i ] i s t a i t i k m i k a i , 
vo specialiai išpuošta, žinomi; m&& P a m e T g i u i r p a b r o l . 
buvo prisirinkę labai duu?:, b u v o n e t a ž t l l o n i o s p o n , 
>pae daug buvo Mnksinaus fiiog p o r o g b u V Q t ( > k i o j e t v a 

jaunimo. Nuotaka Jfiuvygn k o j e . j a u i o s i o s b r o l i s Aif01l. 
xra duktė pločiai nuo *eim* g f tg ^ ^ g u p . , e E l e o n o l , 

tgiMuny biznierių Domlee.es ir M a s t a u s k a į t e , Edvardas Kari 
^Kaj i tono Ivavalčikų, kurie tu- ^ ^ s u p . l e 8tella Miku 

ri valgomųjų daiK'.i k r a n t u - l f t i t e> j a u n a v e r i ž j 0 brolis Viii 
adresu 4404 S". V i , , , Si „i ^ g u p . l e Brone Juozapavi 
yra baigusi Šv. Kryoaus pa- m t ^ J o n a g K a n c i u s s u p_i0 

Adele Andrijauskaite, Teo
doras Bartkevičius su p-U 
Sofija Stankaite, K a z i m i e ^ 
Mikutis su p-le Lillian Black 
matron of honor buvo p-nia 
Pulcherija Penikauskiene, o 

bearer" buvo matro 

rapijos mokyklą ir Sv. Kazi
miero Akademiją. Dirba ofise 

„vienos dideles kompanijos. 
Jaunavedys Stanislovas Vai
čekauskas, sūnus Rozalijos ir 
Vincento, augęs Bridirepovto 
kolonijoj. Dabar su tėvais gy
vena nuosavam name ant n o g d n k t g > j a u n a l n e r g & i t P 

Town of Lake, 4617 So.Pau- M a r i m a > g i a i gauniai porelei 
liną St. Kitus namus tari l i n ketina ilgiausių ir laimin-
Mount Grecmvoode. Be to t u - 1 ^ ^ m e t e I i l J j ų naujame 
ri keletą lotų. Tai yra pasi- g y v e n i m e . Jaunieji, savo ke-
turinti šeimyna. Jaunavedys . l m d a b a r N a u j ų M e t ų p r o g a 

dabar dirba už mašinistą 8 v e i k i n a s a v o brangius teve-

n ng 

Harvey Metai Co. Kaip nuo
takos, taip ir jaunavedžio tė
veliai yra geri, pastovūs ka
talikai ir tokiais išauklėjo sa
vo vaikus. Primintina. kad 
p-nas Kavalcikas yra kilęs iš 
Vilniaus krašto, kurio tėviške 

Stanislovas ir Jadvyga Vaicekauskai 
liūs, gimines, draugus, drau
ges, kaimynus ir pažįstamus. 
Visiems linki geriausios klo
ties visuose jų naudinguose 
darbuose ir sumanymuose. 

Raporte ris 

Nuoširdi Vieša padėka 
Šiuomi reiškiu nuoširdžią 

padėką visiems, kurie kuomi 
nors prisidėjo prie surengimo 
puotos, kurioje Lietuvos Kon
sulas Cliicagoje Petras Dauž-
vardis įteikė man nuo Lietu-

VnfCOfiKTAS RAZUTIS 
(gyv. po num. 2954 W. 39th PI., tel LAF. 2358) 

Mirė gruod. 31, 1939, 4:20 v. pp., sulaukęs 50 m. amž. 
Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Veviržienų par., 

Lemsodžio kaime. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Antaniną, po tė

vais SkirmoUtaite, augintinį sūnų Kazimierą, seserį 
Petronėlę ir jos sūnų Juozapą Bludžius, švogerka Oną 
ir švogerį Povilą Čekanauskus ir jų šeihią, švogerius 
Jotią ir Kazimierą ir jų šeimas Skirmontus ir švogerį 
Joną ir šeimą Knitus ir daug kitų giminių ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį Barborą ir švogerį Petrą 
Grudžius ir jų šeimą. 

Prlklatisė prie Keistučio Dr-jos Kliubo, Chicagos 
Lietuvių Dr-jos, Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
ir L. D. S. 76 kuopos. 

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 S. 
California Ave. Laidotuves įvyks ketvirtad., saus. 4, 
1940. Iš koplyčios 8 Y. ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasld. Paneles švč. par. bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu-
nulyd£tas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Motelis, Augintinis. Sesuo, Svogeriai, Švo-
gerkos ir kitos Gimines. *• 

Laid. direktorius J . Liulevičius, tel. LAF. 3572. 

ii 

vos Valdžios Didžiojo Lietu- k . v m 9 , laikraščiams: Draugui, 

už gražią įžanginę kalbą; o-
,peros dainininkei J. (kicaitei 
ir radio dainininkei 0. Juo
zaitienei už gražų dainavimą, 
o prof. A. S. Pociui už akom-
psmavimą. 

Dėkoju visiems už atsilan-

gliton Star ir kitiems už da-
imą vietos savo skiltyse ap-
išymui pokylio. Radio valan-

'ų leidėjams bei vedėjams. 
os. Budrikui and Co., Peo-
)les Furniture Co., Progres? 

Furniture Co., Margučiui — 
kompozitoriui Ant. Vanagai 
v,iui, Sopli. Barkus ir Povilui 
"bltimierui, kuris ne tik gar-
uno per visą savaitę, bet pat> 
tsilankė su visais savo ra

dio artistai?. 

Negaliu pralei'sti nepadėk, 
jęs už telegramas bei sveiki 
nimo laiškus, kurie buvo pa 
siųsti pokylin bei į namus. 
Ypatingai ačiū Šv. Kazimiero 
Seserų Oeneralei Motinai Ma
rijai, Chicagos miesto majo
rui Edvvard J. Kelly ir Coun-
ty Clerk Michael J. Flynn. 

Nors dirbau ir per ilgus 
metus, bet niekuomet nesiti
kėjau susilaukti tokios pagar
bos, kokią man šiuo laiku ta
po suteikta. Šis įvyki's pri
duoda man dar daugiau Įkvė
pimo ir pasišventimo dirbti 
savo tautos labui. 

Brangūs broliai ir sesutes! 
Kurie tik kuomi nors prisi 
dėjote prie šio iškilmingo po 
kylio, pasiliksite mano dėkin
goje širdyje ir atmintyje iki 
juoda žemelė mano akių ne-
užbers. 

Dr. J. P. Poška 

PALAiMi.VIO K A V . O N M 
Ll'LL KASDIENINĖS 

MINTYS 
!š angliško vertė 

Kun ant. M KaruiiSki 

dos, nešančią kūdikėlį savo 
rankose, pamanyk apie Dievo 
Sūnaus Užgimimą, kurs gu
lėjo vargingai aprengtą mūsų 
švenčiausios Panel§s ranko
se. 

Numylštinitš vaikščiojo už-
į simąstęs, mąstydamas apie 
savo Mylimąjį, ir kelyje jis 
rado daug žmonių ir dideles 
minias, kurie klausė jį žinių. 
Ir Numylėtinis, kurs džiau
gėsi savo Mylimuoju, davė 
jiems ne to, ko jie prašė jo, 

j ir sakė, kad jis nega.ėjo at
sakyti į jų žodžius, neatsi-
skyręs toli nuo savo Mylimo
jo-

Nesunku tiems nugalėti k i 
* u s. kurie vra nuealene Ra ve. 

Šv. Tomas Kempietis 

URBA G e \ ė s Mylir.tiemi 
Vestuvėms, Baukie 
tams. Laidotuv. ui* 
ir Puo&imams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUfc 
Phone LAFayette 5800 

vos Kunigaikščio Gedimino 3 
laipsnio Rikijaus Ordiną, 
gruodžio 2 d., Sherry viešbu
ty, Chicagoje. 

Pirmiausiai tariu nuoširdų 
ačiū Lietuvos Valdžiai, kuri 
įvertino mano praeities dar
bus bei nuopelnus lietuvių bei 
Lietuvos Respublikos naudai 
ir įrašė mane į Gediminiečių 
garbingą narių skaičių. Taip
gi nuoširdų ačiū Lietuvos ko
nsului P. Daužvardžiui už tu
riningą kalbą, įteikiant ordi-

NaUjienoms, Garsui, Darbini
nkui, Amerikai, Sandarai, Šv. 
Kazi'miero Akad. Aidams. 
Chicago Daily Tribūne, South 
town Bconomist, Southwesi 
News, Bridgeport News, Bri-

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 
Ar kenčiate niežiejimi} 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odoa 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko 
se. 35c, 60c $1.00. 
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SKOLINAM PINIGUS >V^-
si I M l t l <« \ 

V 4*£ ANT 1-MŲ MOBGIčip 

M. D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežioto jas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikus ir t. t. 

Reikale 
Dzimidą, 

kreipkitės pas M. 
- gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave* TeL LAFayette 0401 
i . 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

31% | 
I Oriso vai: 9:00 vąL ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket- S 
S virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. = 

1 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 § 
JOHN PAKEL, Pres. = 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I 
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!? 

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

ną, o Dauzvardienei už prie- = 
lankumą bei atsilankymą po- 1 Mokame UŽ 
kylin. I Padėtus Pinigus 

Toliau širdingai dėkoju ko
mitetui, kuris, vadovybėj Al. 
Kumskio, surengė nepapras
tai gražią puotą, ir už dova
ną — auksinį wrist watch, 
taipgi už apdovanojimą mano 
žmonos gražiu corsage ir di
deliu chrysanthemum bukie
tu. Komiteto vieningas dar
bas sukvietė rinktiniausią pu
bliką, kuri susidėjo iš dva
siškių, daktarų, advokatų, bi
znierių, veikėjų, Gediminiečių 
ir k. 

Dėkoju teisėjui Jonui T. 
Zūriui už gražią kalbą ir už 
vedimą programos; Kumskiui 

LAiDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
m U V B I A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (BTAIftA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

4447 South Fairfield Avenue 
TeL LAFAYETTE 0727 

T\ V V A T koplyčios visose 
* ^ A I X r k * Chicagos dalyse 

Klausykite muso radio programo Antradienio ir 
•oitedlcnto rytais 10.0€ valanda, iš WHTP stoties (1480.) 

Bn PDTIIU Saltlmlern. 

Kada tik matai skaisčią 
jauną moterį, vargingai ap
sirengusią, ir teisingos išvaiz-

A. t A. t 
TADAUŠAS MORKIS 
M i r ė g r u o d . 31 , 1939, 12 v. 

ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap

skr., Šiaulėnų par., siauienų K. 
Amerikoje išgyveno 26 met. 
Paliko dideiianu1 nuliūdime, 

moterį Oleoną, po tėvais Rat
kevičiūtė, UUKterį Antaniną., 
posūn] Joną ArletsKj, pusbroij 
Vincij. L.ukošaitj ir jų šeimų, 
švogerių ir švogerkij ir daug 
kitų giminių, • draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko se
serį Oną Janušauskienę, švo
gerį Vincentų ir jų šeimų ir 
daug kitų giminių. 

Velionis prigulėjo prie Sal
džiausios J'ėzaus širdies dr-
gystės, So. Chicago, 111. 

Kūnas pašarvotas namuose, 
8857 So. Houston Ave. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., sausio 
4 d., 1940. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Juo
zapo par. bažnyčių, So. Chica-
goj, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Po
sūnis, Pusbrolis, Giminės Ir Pa
žįstami. 

Laid. direktorius J. F. Eudei-
dis, tel. YARds 1741. 

M • D 

JONAS 3IREIKIS 
(grjrr. adr. S828 S. Ixme Ave.) 

Mirė gruod. 31, 1939, 5 v. 
vakare. 

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Naukuntu kaime. 

Amerikoje išgyveno 32 met. 
P a l i k o d i d e l i a m e n u l i ū d i m e : 

motterį Barborą, po tėvais Lit-
kevlčiutė, 3 sūnus : Joną, mar
čią Silviją, Julijoną, marčią 
Frances, Antaną ir marčią So
fiją, dukterį Oną, brolį Petrą, 
seserį Anelę Zubrickienę ir 

jos šeimą (Goodman, Wis.), 
pusseserę Magdaleną Grajaus
kienę, švogerį Benediktą, Jie-
vą Skirgailą ir jos šeimą, švo
gerius Joną ir Jurgį Litkevi-
čius ir jų šeimas, pusbrolius 
Viktorą ir Albin Sereikius ir 
jų Šeimas ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoje paliko tėvą 
Juozapą, 2 seseris: Agotą Er-
ingienę ir Veroniką Ermgienę, 
ir pusseserę Poloniją Kriaučiū
nienę. 

Kurias pašarvotas S. P. Ma
žeikio koplyčioj, 3319 S. Li-
tuartfea Ave» Laidotuvės ^ 

vyks ketvirtad., saus. 4, 1940. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Nativity par. baž
nyčią, 37th ir S. Union Ave., 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdį: Moteris, Hunai. 
Marčios, Duktė, Brolis. Kesuo, 
PUsseseris, Svogerls. Pusbrolis. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARds 1138. 
ti**MMlMI0iitfltfiltfiHtai 

•AET. IND. LAIDOTUVIŲ nTREKTORIAJ 
K E L N E R — P R U Ž I N 

•enauaiai Pataraarlmai — •otaria patarnauja 
Phoie 9000 810 W. lftŪ Ar* 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVI? 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
MmDULMIlUL DIENĄ IR NAKTĮ 

D V 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV r \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Lachawicz ir Sanai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

S. P. Mažeika 

4348 So. California ^ve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I. j . ZūlD 

3307 Iituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YAEds 0781-0782 

AJbert V. Petkus 
P. J. Ridikas 

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

\ 
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DR. A. RAKAUSKO RADIO KALBA 
APIE LRKSA 

(Pasakyta gruodžio 26 d.) labdarybe, švietimo, lietuvy-
bčs ir katalikybes srityse. 

Kasmet išmokamos tūks-
Brangūs Chieagos lietuviai: 

Kiekvienos gražios, pavyzdin-

Linksmos Ievy Vardines 

tautines sumos lietuvių lab- ! 

gos, idealios šeimos yra svar- Į darybas ir kultūros reikala/ms, 
bus gyvenimo rūpestis užtik-įleidžiamas savaitraštis "(Jar-
rinti savo senatvos pragyve- j sa.s", teikiamos per kuopų 
nimo sąlygas ir paruošti vai- susirinkimus, radio, suvažia-
kams saugesnę ir šviesesnę 
ateitį. TaPm mes per vi«ą sa
vo amžių sunkiai dirbame, 
tam auklėjame ir leidžiame j 
mokslus vaikučiu'*. 

Bet šiavne audringame, ju
driame gyvenime dažnai mus 
ištinka staigios nelaimes: li
gos, susižalojimai ir mirtys. 
Jos kartais atvyksta j mūsų 
gražias šeimas visai mums ne
pasiruošus, tam nesutaupius 
atitinkamų pinigų sumų. Ta
da nelaimes būna trigubai 
skaudesnės. 

vimus tautiniais, religiniais 
ir švietimo klausimais pas
kaitos. 

Lietuviai jaunuoliai, jums 
durys atviros j kuopų ir j 
centro valdybas, j vadovybes. 
Tik pirmą, įstokite į narius ir 
tam darbui pasiruoškite! Jū
sų, jaunime, laukia senesnių
jų sukrauti milijoniniai tur
tai, fondai, šimtai švietimo 
ir kultūros įstaigų, draugijų 
ir laikraščių. Visas tų insti
tucijų vadovybių vietas turė
site užimti. Tik daugiau aty-

Būtinas yra reikalas atitin- d o s i r susirūpinimo- Tiesa, 
karnomis sumomis apsidraus- d ž h l S u pavežti , kad jau tu-
ti save ir šertuos narius. Bra- r i m e i r Susivienijimo vyriau-
ngūs tautiečiai, galime pasi- j s i o J e vadovybėje jaunosios ge-
džiaugti ir tai tinkamai įver-; aeracijos atstovi); jų tarpe y-
tinti, turėdami didžiulį Ame 

R A D I O tuo yra graži parama sesu y gražų būrelį gabių jauname* 

ŠĮ VAKARĄ KALBĖS 
IGNAS SAKALAS 

Šį vakarą lygiai 8:15 vai. 
vakare iš stoties AVSBC per 
\YJrite Eagle Brewing kompa 
nijos radio programą, kalbės 
LRKSA Cbįcago Apsk. sekr. 
Ig. Sakalas. Kalbų vedėjas 
bus apskričio organizatorius, 
J. A. Miokeliūnas. Susivieni
jimo nariai ir pašaliečiai 
prašomi pasiklausvti. 

šv. Kaz. Akad. Rėm. 9-to 
skyriaus priešmetinis susirin
kimas įvyks šiandie (sausio 
2 d.), 7 T . v., Šv. Antano ik;o-

AVestsaidietė Ieva Šaulienė, lienė savo žentais, kurių turi .kyklo-s kambaryje. Narus pra-

tėms, kurios yra pašventusios 
savo visą gyvenime vien mie-
laširdvstės darbams — mokv-
tojauti, ligoninėse slaugėmis, 
ir t.t. 

Užsibaigus susirinkimui į-
vvks "sočiai" — draugiškas 
vakaras su įvairumais. Atvy
kusios sužinosite kas bus. 

Čia yra tinkama prisiminti, 
kad 9-tas skyrius turi labai 

eių rėmėjų. Jų darbai visada 
yra pelningi, štai vėliausias 
jų nuveikimas. Gruodžio 17 d. 
jos suvaidino veikalą "ŠV4 
Germaną". Atsilankiusi pub* 
lika gėrėjosi ir džiaugėsi. Ga
rbe jums, mergaitės, už jūsų 
nuveiktinus ir-gabumus. To
liau darbuokitės — ačiū daug 
kartų jums ir jūsų motino* 
lems už leidimą ir prirengi-
mą. Anastazija Valančiere 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

gyv. 4142 S. Artesian ave., 
kuri Kūčių dienoje minėjo 
Amerikoj 53-eias vardines. 
Buvo surengta šauni vaka
rienė su plotkelemis, užpra-
lyta dukterys, žentai, anūkai 
ir giminės. 

rikos Lietuvių Romos Kata
likų Susivienijimą, š is Susi
vienijimas saugiai apdrau 

ra dabartinis centro sekreto
rius, Vincas Kvetkauskas. 
Kai tik atsiras jaunimo dau
giau inicijatyvos ir narių, kai 

džia nuo vaiko iki senolio tik pasiruoš tinkamu kandi-
sumomis nuo $150.00 iki $2,- datų, tuoj bus perduotos ir 
000.00. Jis turi milijoninius kitos pozicijos, 
atsargos kapitalus, garantuo
ja kiekvieną išmokėjimą sku
biai. Mūsų Susrvienijimo sva-

Ieva Šaulienė džiaugiasi iš
auginusi 8 dukteris, kurios 
jai senatvėj pagelbsti. Ypač 
daug ja rūpinasi dukterys A-
delė ir Alesia, kurios gyvena 
su ja. Taipgi džiaugiasi Šau-

šešis ir anūkais, kurių yra 12. 
Ieva Šaulienė laimingai at

šventė vardines savo gausios 
Šeimos tarpe susilaukusi gau
sių ir 'malonių dovanų. Mi
nėtina yra ir tas, kad Šaulie-

j nė atvyko Amerikon turėda
ma 16 metų amž., taigi ji 
dabar jau eina ir 69-tus sa
vo amžiaus metus. 

Šaulienė yra Marijonų gar
bės narė ir daug veikia jų 
parengimuose. 

Ran. 

Į darbą, jaunime! Kiekvie
nas turįs savarankiškumo, e-
nergijos jaunuolis gali suor-

rbiausias tikslas yra garan-' ffanizYl0ti jaunimo Susivieni 
tuoti pinigine parama mir
ties, ligos ar kitų nelaimingų 

jimo kuopeles. (Gražų pavyz
dį Cbicagoj parode Ieva Lu-

fwiwwĮa 

atsitikimų metu. Bet turiu kfMm i r vaistininkas Julius 
pabrėžti, kad be to dar susi- R ^ ^ D a r j a u n i m a s ? y p a c ; 
vienijimas sėkmingai dirba M t Q r t i 3 l s e s n i e j i studentai ga

li užsidirbti kelis šimtus do
lerių savo pragybenimui ir 
mokslo reikalams, nes Susi
vienijimas moka didelius nuo
šimčius už įrašymą naujų na
rių. 

Susivienijimo vajus tęsis 
iki 1940 m. vasario 1 d. Per 
tą laikotarpį palengvinamos 
įstojimo sąlygos, sustiprina
mas narių verbavimas. Chica-
goje naujų kuopų organiza
vimo, narių verbavimo ir į-

stojimo reikalais kreipkrtės į 
centro pirmininką, Leonardą 
Šimutį, vyriausią daktarą 
kvotėją, dr. Antaną Rakaus
ką, orkanizatorių, Juozą Mic-
keliūną, 6747 So. Artesian 
Ave., arba telefonuokite Hem 
lock 2096), bus suteiktos vi
siems plačios instrukcijos ir 
informacijos. 

Aukso Grūdeliai 
Juo esi didesnis, juo labiau 

žemink save visame ir rasi 

Graži Ir Įdomi Naujy 
Mėty Programa 
Dainuos Mrs. Abekienė, Mrs. 

Dockiene ir kiti. 

Linksmų Naujų Metų. To 
linkėdami People's Bendrovės 
nariai rengia tikrai smagią ir 
įdomią Naujų Metų pirmą ra
dio programą kokia bus tran
sliuojama šiandie, antradienį, 
7-ta vai. vak., iš stoties W.G.-
E.S. Programos išpildyme da
lyvaus žymios dainininkės ir 

somos atsilankyti, nes bus 
1940 metams valdyba renka
ma; taipogi malonėkite užsi
mokėti 1940 metams mokertį. 
Būtų malonu, kad kiekviena 
narė atsivesti] po vieną nau
ją nare. Mokesti* vi^ai ma
žas — tik $1.00 metams - - hJ 

Dockiene ir kiti, kurie visi 
padainuos daug linksmų 
liaudies dainelių ir rinktinių 
kompozicijų. Smagi muzika, 
Įdomūs pranešimai, patarimai 
ir sveikinimai pilnai suinte
resuos kiekviena klausytyoią. 
Patartina pasiklausyti ir 
Naujų Metų valandėlę links
mai praleisti. 

Rap. 

Tbermic Macbineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Naujiems Metams gaukite 
Facial ir susitaisykite plau

kus laukti Naujų metų. 

Turime puikių orcbids ir 
violets nuo 75c aukščiau. 

BERNICE'S BE AUT Y 
S H O P 

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo. 

List e n to and Adoertise oi 

NUNOECH'S YU60SUV RAM 
Folk Songs and Mmmc 
icrmbrmtza CsTchentrii 

•U.UOB WW AE. Evary Bmmimj 1 to I 
Har. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Klt. 
klem Bankletam Suteikiam P» 

tarnavimą. 

UtaMmnmm Pa tarnarlma* Tirtam. 

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

Tel. Victory 9670 1 

S <~— 
TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00 
Dabar mokam 3V2% ^ Pa" 

Į; dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

Įtariauias špionažu Vokie
tijos naudai dr. Colin Ross. 

(Acme telephoto) 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

malones pas Dievą. Eccl. I I I 
Siek ten, kur vyzdis nepa- dainininkai. Dainuos pasižy 

siekia, laužk tai, ko protas [mėjęs savo harmonija moterų 
nepajėgia. ;duetas Mrs. Abekienė ir Mrs. i; 

'! 

' i 

' I 

' I 

ŽSE 

S 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

# 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti 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. 
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 FederaJinčje į t a i g o j e . 

M s ^ « m ^ 

SE 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimą. 

Midmrest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2335 South VVestern Avenue 
rELEFONAS CANAL 3764 

= : = 
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STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
fX)AIf ASSOCIATIOM 

OF CBnOAGO 
JUSTIN MAOKIEWIOH, Pree. 

S 
S 

' ' i 

1 

S 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUE ' 

Standard Club 
ftvelni Degtine—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnes Degtines 

nž Tokią Kainą 
TIE $1.00 PT A4 A M 

4-5 Kvorto.. . . • l i ū U 
Reikalaukit 

BAVO APYLINKĖ8 
TAVERNOJ 

1 5 C * PRINKSA8 
MUTUAL LIQUOR OOMPAKT 

Distribntoriai 
4707 8. HALSTED STREET 

Phone Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
RE?fDON KRAUTUVE 

Rendon Krautuvė ir pagyvenimui 
kambariai užpakalyje. Tinka bila 
kokiam bizniui. Renda pigi. 

Atsišaukite; 1943 West Cerniak 
Road, Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Dviejų-aukštų namas; 4157 Marmo-
ra Ave. Kreipkitės j : Tėvus Marijo
nus, 2334 So. Oakley Ave.. Chiraro, 
Illinois. 

S VAL.: 9 iki 5 p. p . 
i , 

Trečiad.: 9 IkJ 12:00 p. 
i , 

SeStad.; 9 Iki 8;00 v t v. ;• 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metų. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West 37th Place, 
tel. UAFayettc 5936. 

3S 

KLAUSYKIME 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi. s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visoki taisymo dar
bą be jokio cash Įmokejimo, ani 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų) . Darą J 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale k r ip-
kltes prie: 

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

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Naujenybių ir įvairenybių Krau-

i tuvS pardavimui. 2R19 W. 63rd St. 
įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuves. Parduodu i i 
priežasties senatvgs. $2,000.00 caah. 
Ag'entai nepageidaujami. Telefonas 
Prosncct 0430. 

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Pardavimui 1037 m. Oldsniobile, 

6 cyl 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje Atsišaukite: 4004 S. Rock-
well St... 3 aukSfas. užpakalyje. 

^ 

Šaltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

— , . . . . » STOTIES 
PROGRAMŲ " » K a 

10:00 VAI.. RYTO W.H.LP. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furniture House, Inc. 
THM B O H I OP FDTB F U R N r n j R B , » 8INOB lt©4 

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

PARDAVIMUI KANARKOS 
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite fieštadien} arba 
sekmadieni: 2341 West 2Srd Street, 
1 - mas aukštas. 

Parsiduoda arba išmainoma bl«-
bizniava namą Brichton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevad* 
8039. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fIety namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West .lackson Blvd., tele
fonas Nevada 80S9. 

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas: antras aukStas. Atal-
Saukite 4225 Prlnęetop Aveone. 

PARDAVIMUT NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui pilnai {rengta groser-
nč; medinis namas. AtsiSaukiU: 
4225 Prfaiceton Avepjie. 

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis P ie 
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieSkO 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKTTES-
PUMPUTIENĖS ( ? ) , kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yr* 
prašomi užeiti į dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue. 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio UI 
Argentinos parvežtąjį siuntini. 

PARDAVIMUI NAMAS 
t kambarių medinis namas, kar

stu vandeniu apšildomas: ant dvto-
jų lotų. 2 karų garadžius. 11111 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bevar-
ly 4883. Bargenas. 

POCAHONTAS Mine Run i i gelausių mainų! 
daug dulkių iSlmta. Perkane 5 tonus ar 
giau už toną 9'* 
PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to-

nus ar daugiau, tonas $7.75. Salea tax ekstra. 

_- • • • — — — . — • — -
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