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T R U M P A I 
Rašo dr. K. M CHICAGA1 PASKIRTAS ARKIVYSKUPAS 

Prancūzijos valdžia prašė 
visuomenes padėt išgaudyti 
Vokietijos š n i p a s kurie su pa 
rašutais nutūpė iš vokiečių or 
laivių giliai Prancūzijoj. J ie 
kalba gražiai prancūziškai, 
stengiasi prasiskverbti į mies
tus, daro salyje žalos, fr vi
suomene padeda vyriausybei 
saugot visų gerovę, padeda iš
gaudyti sveti mos valstybes 
šnipus. 

MIRUSIO KARDINOLO 
SOSTE BUS MILWAUKEE 
ARKIVYSKUPAS STRITCH 

Chicago arkivyskupija turi Sv. Grigoriaus 'kolegijoje, 
naują arkivyskupą. Cincinnati, 0., ir Šiaurinės A 

Iš apaštališkos delegatu- merikos kolegijoje Komoje. 
ros, \Vasbingtone, pranešta, • Kunigu Įšventintas 1910 m. 
kad Šventasis Tėvas Pijus 
XII Milwau<kee arkivyskupą 

Komoje. Pastoracijos darbu 
užsiėmė pirmiausia Metnphis, 

Sovietų Rusija priveisė s a - . ^ 1 1 1 1 1 ^ ! A - Stritch paskyrė i Tenn. 1921 m. paskirtas To-
vo šnipų J . Am. Valstybėse. 
J ų dauguma yra amerikiečiai. 
Bet šie Maskvos agentai yra 
prisiekę Sovietams ištikimybę, 
nors y r a Amerikos piliečiai. 

Chicagos arkivyskupu. j ledo, 0., vyskupu, o 1930 me-
J E . arkivyskupas Stritch tais — Mihvaukee arkivys-

čia užims spalio 2 d. mirusio ! kūpu. 
kardinolo Mundeleino vietą. Naujas Chicagos arkivys-

Mihvaukee gi arkivyskupu I kupijos ganytojas yra plačiai 
Savo agentams Maskva negai-' paskirtas Trentono, N. J., di-1 žinomas darbinin'kų užtarė-

li pinigų. Tai paliudijo ko- Įocezijos vyskupas Moses K . ' j a s ir vargšų šelpėjas. Perei-
munistų parti jos generalis bu-
busis sekretorius B. Gitlow. 
I r jie, naudodamiesi Amerikos 
piliečių laisvėmis, rengia kru
viną perversmą ir nelaisvę J . 
Am. Valstybėms. Tai aiškiai 

pasakė dabart inis komunistų 
part i jos Amerikoje sekreto 
rius Ear l Bromler . 

Kilev. 
Naujas Chicagos arkivys

kupas gimęs 1887 metais Na

tą rudenį jis išrinktas Nacio-
nales Katalikų Ge rove kon
ferencijos pildomojo boardo! 

NAMIAS CHICAGOS KATALIKŲ GANYTOJAS 

shville, Tenn. Mokslus ėjęs; pirmininku. 

PUSDEVINTO BILIJONO 
DOLERIŲ IŠLAIDOMS 

MURPHY PASKIRTAS 
J. A. V. VYRIAUSIOJO 
TEISMO TEISĖJU 

AYASHINGTON. saus. 4. — | Murpliy yra geras katali-
Vyriausiąjin teisman teisėju j k 4(> m. amžiaus, nevedęs, 
prezidentas Rocseveltas no-1 paskirsiant jį teisingu-
minavo teisingumo departa- | '••p'to sekretorium ji's po 
mento sekretorių Franką j n uetų išbuvę* Michigan gu 
Murphy ir senatui pasiuntė! bernatorium. 
nominaciją patvirtinti. f Murphyo vietą teisingu-

Sekretorius Murphy skir
tas užimti »pernai (mirusio tei
sėjo Pierce Butler vietą. 

įuo sekretorium prezidentas 
paskyrė solioitorių gen. R. R. 
Jac'ksoną. 

< 

WASHINGTON, saus. 4. — VViiliam E. Browder, E a r l , 
Browder ' io brolis, liudijo ĮP v e Z ' R°°^lt™ š i a n d l ™ 
Dies komisijai kartu su K a r o - ^ o n g r e s u i p a t i e k * s a v o v y " 

riausybės biudžetą ateinan-liu Marweg, kom. paHtijos ka 
sininku — saskaitybininku, 
kad New Yorko valstybės ko
munistai viso 27,000 narių per 
paskutinius 12 metų įnešdavę 
į partijos kasą po $20 kiekvie
nas. W. VVeimer'is, — kitas jų 

KOMUNISTU PARTIJA 
-- SĄMOKSLO PARTIJA 

Jo Eksc. arkivyskupas SAMUEL A. STRITCH, Mihvau
kee arkivyskupas, kurs paskirtas Chicagos arkivyskupu. 

(Acme telephoto). 

tiems vieneriems 194(^-41 j WASHINGTON, saus. 4. — 
metams. Biudžetu numatoma j'Tiriąs šaly antiamerikonišką 
iki pusdevinto bilijono dole- j veiklą kongreso komitetas, 
rių išlaidų. j'kuriam pirmininkauja kon-

Išaiškinta, kad įvairios & | gresmonas Dies. kongresui i-
teikė raportą. Pažymi, jis, ko-

SUOMIAI SOVIETŲ 
TERITORIJOSE 

ROVANIEMI, Suomija,! Anksčiau Kopenbagenui 
s a u s . 4. — Suomių kar iniai 'pranešta , kad tas geležinke-
autoritetai šiandien pareiškė, lis dviejose vietose perkirs-

laidos, išėmus šalies apsaugą, 
part i jos žmogus, sakė part i ja žymiai sumažintos. Bet apsau m i t e t a s > surinkęs krūvas ne
gavusi keliolika stambių aukų, j g a į padidintos ir visu biudže' g i n&Jaimj Hūdymų, kact šioj 
k. a, po 1,000 ir po 3,000 dol. 

tu numatomas iki dviejų bili-1 ^ a ^ 'komunistų partija nėra 
Bet stambiausios.sumos Am j o n ų d o l e r i ų n e p r i t e k l u l S . Jo .»un i S t , partija. J i vien po į k i r t u s i o s 
k o m u n a pa r tųa , p.aukdavo | š a l i e s a p s a u g a i reikaIil|ga h t u x * , p « r t y « vardu maskuo j P _ ^ ^ 

naujų pnedmių išlaidų apie 

kad suo*mių kariuomenė jau 
keturiose vietose Įsiveržusi" i 
sovietų teritorija (Rusiją) 
tarp Ark t i ko jūros ir Ladogo 
ežero. 

Matyt, suomių grupės yra 

iš Maskvos, liudijo buv. ge-
ner. sekretorius B. Gitlow. 460 milijonų dolerių. Prezi

dentas siūlo (kongresui rasti 
šaltinių padengti šias išlai-

pinigai, Maskvai nurodant, pa •, r» i v • •• i 
das. Reikalingi nauji mokes-

Komunistų partijos gautieji 

naudoti sudaryti gausiai So-
vietų šnipų organizacijai, nu
rodė W. C. Krivitskv, komu-
nistų par t . didis šulas, Dies 
komisijai. J i s pirmiau vadino
si 4< Samuelis Gingsberg", gi
męs Ukrainoje. 

jasi. Iš tikrųjų ji y ra s v e t i - l ^ " " * ° J 

mos šalies sąmokslinė grup^, 
nukreipta prieš Amerikos vy
riausybę ir gyvuojančią san
tvarką. 

; tas ir, be to, dar keletas tiltų 
sunaikinta. 

Tas geležinkelis yra viena
tinis sovietams susisiekimas 
su Arktiku, kur Maskva turi 
gausingą kariuomenę. 

Turima žinių, kad išilgai 
to geležinkelio kai kuriems 
miestams jam stinga maisto. 

LENKAS ĮVERTINA 
LIETUVIO NUOŠIRDUMĄ 
PARYŽIUS. — Čia leidžia

mam lenkų laikrašty G los 
Polski* (Lenkijos Balsas) kaž
koks vilnietis Cat rašo apie 
lietuvių nuoširdumą lenkams, 
kuriems likimas nulėmė nuo 
užplūstančių bolševikų pasprū 
kti Lietuvon. Lerikai bėgliai 
buvo labai nusiminę tikėda
mies pa's lietuvius rasti šaltą 
priėmimą. Įvyko atvirkščiai. 
Tiktai gili įamžinta, krikš
čioniška, katalikiška kultūra 
galėjo mums duoti tai, ką 
mums davė lietuviai, rašo j tiprins Lietuvą' 
Cat. Merkys, ministras 

"Atvykome į lietuvių teri
toriją apkvaitę, nuslėgiti, des
peracijos suspaust i" , pažy
mi Cat. "Atvykome kaip at
stovai valstybės, kuri dar va
kar buvo keliolika kartų di
desne, turtingesnė, stipresnė 

Lietuvos ministras 
pirmininkas Merkys 
sveikina išeivius 

KAUNAS, sausio 1 (kabe-
liu Lietuvos pasiuntinybei 
VVashingtonc). ' ' Naujų 
Metų proga nuoširdžiai svei
kinu visuose kontinentuose 
gyvenančius brolius lietu
vius, ir ypač Jus , Amerikos 
lietuviai, kurie parodėte tiek 
daug jautrumo tėvynės reika 
lams. P>u įsitikinęs, kad vie
ninga lietuvių tauta pakels 
siaučiančius Europoje karo 
sunkumus ir laimingai sulau
ks pasaulio taikos, kuri sus-

Antanas 
pirminin

kas. 

ciai. i Komitetas pareiškia, kad 
Viešosios šalies skolos au- 'komunistų part i ja Amerikoje 

ga ir jau ar t i 45 bilijonų dol. 

PRIPAŽĮSTA LENKŲ 
NEAPDAIRUMĄ 

SUOMIAI SUNAIKINO 
SOVIETU ORO BAZE 

SUOMIŲ LAIMĖJIMUS 
VADINA "FANTAS
TIŠKAIS" 

yra komunistų internaciona
lo dalinys. To internacionalo 

'centras y r a Maskvoje. Inter- jos bazę Estijos saloje Oesel 

HELSINKIS, saus. 4. — 
Suomiu lakūnai smarkiai aip-
griovė sovietų naują aviaci- n a ^ *Paudo<ie Paneš imais a-

LONDONAS, saus. 4. 
Sov. Rusijos ambasada pikti-

nacionalo priešakyje y r a Ru-
j ANGERS, Prancūzija, saus . į s l J 0 S komunistų part i ja , ku-

Kongresmono M. Dies ko- 4. - Lenkų vyriausybės I r i o s , v a d a i >' ra R™»J» *audo-
misija padarė daug gero J . A. premjeras gen. V. Sikorskis I n i e j i v a M o v a i - Amerikos ko-
Valstybėms, atidengdama ir 
paskelbdama svetimos valsty
bes (Sovietų Rusijos) šnipą 
ir sąmokslininkų legalizuotą 
komunistų partijos vardu or
ganizaciją. 

pripažįsta, kad Lenkija žlu
gusi dėka buvusios lenkų vy
riausybės neapdairumui ir 

munistų partija Čia darbuoja 
si vien Maskvos nurodymais 
— vykdo Rusijos raudonųjų 

nei Lietuva... Ir, štai, iš tos 
liaudies, tautos, visuomenės, 
kuri ilgus metus vien girdėjo 
apie lenkiškos politikos 'klai
das... neišgirdome nei žodžio, 
kurs didintų mūsų nužemini
mą, nei pašiepimo, juoko, ar
ba kartaus priekaišto... Tai 
gali patvirt inti visi lenkai, 
kuriuos likimas nuvarė į Lie-

(Saare Maa) Suomiai spėja 
kad iš tos bazės bolševikų la . 
, _ . , , c •• • tastiški pranešimai, 
kūnai puldavo Suomijos mie
stus. 

apsileidimui. Sako, istorijaį v a d l > r a " d o n W programą, 
skaudžiai nuteis buvusius ! k u r i o s P ™ * * ^ T™ P a u 
tuos Lenkijos vadus. 

Nors Amerikoje komunistai __ 
, , L . . Matvt, premjeras gen. Si 

— Maskvos agentai — vraL " . . . . , ..,. . , . . . . , 1 . korskis mintv turėjo pirmiau skaitlingi, drąsus ir įsigalėję, 

line revoliucija i r proletarija 
tinė diktatūra. 

bet Amerikos vyriausybė i r 
visuomenė atsikratvs svetimos 

Komitetas siūlo kongresui 

sia pasprukusį iš L e n k i j o s j i m t i s k o k i l * n o r s £ r i e ž t *J« 
lenkų kariuomenės vadą mar I Priemonių prieš šį raudonąjį 

Suomių lakūnai žvalgai pra 
neša, kad sovietų bazėje su
kelti gaisrai ir padaryti dide
li nuostoliai. 

Suomių karo vadovybė sa
vo komunikatuose apie tai ty 

pie suomių laimėjimus i r rau 
donų jų nepasisekimus ik ariau 
ti su Suomija. Sako, tai " i a n - ' d « J u s ministru ir baigus kai

miete senele, radome kokį tai 
išimtiną, patraukiamą, tikrai 

POLICISTAI VERČIA 
RUSUS KOVOTI 

HELSINKIS, saus. 4. — 
Pai'mti nelaisvėn sovietų ka
riai pripažįsta, kad karo fron 
tuose sovietų slaptosios poli
cijos agentai tikrai ginklais 
verčia karius pulti priešą ir 
nedrįsti trauktis atgal. 

BOLŠEVIKŲ VADAI 
NAUDOJASI SUOMIŲ 
KNYGA 

MASKVA, gr. 30. — Iške-
tuvą. Pas visus lietuvius, p r a ; ] į a m a aikštėn, kad raudono

siom armijos vadai naudojasi 

IR ITALŲ ATSTOVAS 
APLEIDO MASKVĄ 

MASKVA, saus. 4. — Ita
lijos ambasadorius sov. Rusi
jai, Augusto Rosso, apleido 
Maskvą — išvyko Italijon. 
Kiek anksčiau Maskvą aplei-

li. Tačiau sužinoma, kad so-N į r b H h l a m h a s a d o r i u s S i r 

vietų aviacijos baze puolė w i l l i a m S e e d s 

trys bombonešiai, kurių prie-

krikščionišką, giliai liuma-

knyga " K a r o žygiai žiemos 
laiku". Šią knygą parašę suo 
miu kariniai vadai. Joje yra 

nišką širdies grožį. Tai žmo- j reikalingų nurodymų, kaip 
nes, kurie svetingai ir nuo
širdžiai visus priima, vaišina 

žiemos laiku kariauti Suomi

joje. 

mm « » . . šala Smiglv-Rvdzių ir jo ben 
sau ligos — komunistų. Jau- i &. . v J 
x' U J K i i dnmnkus . 
ciama, kad kongresas paskel-i 
be Sovietų š n i p ų - k o m u n i s t ų s ( m E T Ų LAKtj įūŪ 

frontą — komunistų partiją, 
ir nori, kad šio komiteto vei
kimas nebūtų nutrauktas . 

skui imsis departuoti į Rusiją 
skui imsis departuoti į Rusiją 
tuos, kurie yra jai prisiekę iš
tikimybę. Tikrai, laikas apva
lyti J . Am. Valstybes nuo 
komunistų. 

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

BOMBARDAVO TORNIO 

STOKHOLMAS, saus. 4. 
Sovietų lakūnai puolė Suomi
jos miestą Tornio, esantį Bo-
tnijos įlankos ipaciam gale 
(šiauriuose). Matyt, ir Kcfeni 
geležinkelis sugadintas. 

RAUDONIEJI IMA 
GŪDRĖT1 

H E L S I N K I S , saus. 3. — 
Gauta žinių, kad raudonieji i-
ma gūdrėti. Karelijos tarpjū-
ry jie dirbdina apkasus. Bijo 
suomių puolimo. 

šakyje buvo italų Savoia bom 
bonešis su italu skridiku. 

Bazė dukart atakuota. Pir
miausia žemai 's>krizdami bom 

PARYŽIUS, saus. 4. — Iš
keliama aikštėn, kad pr ie ' 
Maskvos išjudimą prieš suo
mius Prancūzija ir Anglija 

bonešiai ten išmetė turimas Suomijai pasiuntė 40 nulijo-
bombas ir paskiau grįžę darĮnų dol. vertės municijos. Pa-
kulkosvaidžiais apšaudė. [skiau pasiųsta dar daugiau. 

i r už tai užmokesties neima". 

Cat pareiškia, kad jis ap
leidęs Lietuvą "pr ieš lietu
viu kariuomenės įžvgiavimą į 

* . ,, * die numatoma giedra ir Sal
mano mylima V i l n i ų . Kas v. 

* . (' i a u 
Vilniuje darosi, jis nežino. 

ORAS 
CHICAGO SRITTS. — Šian-

Saulė teka 7:17. leidžiasi 
4:32. 

MASKVA, saus. 4. — Čia 
atvyko japonų prekybos de
legacija tartis dol prekybos 
sutarties. 

ROMA. saus. 4. — Arti le
dine nirslinkusi kalno dalis 
užvertė gyvenamus namus. 
11 asmenų žuvo. 

Baigda'mas savo rašinį Cat 
pabrėžia ir apie lenkų lietu
vių santykius ateityje. Tie 
'santvkiai tai būsią politinis 
abiejų -broliškų" tautų sol i-1 "Draugo Metinis 
darumas. KONCERTAS 

į - įvyks -
PARYŽIUS, saus. 4. — Va S a u s i o - J a t l . 2 1 , 1 9 4 0 

kariniam fronte prancūzų pa 
trulis staiga užklupo vokie
čių patrulį. 20 vokiečių ka
rių nukauta. 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 
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"DRAUGAS" 
T i l t LIT H l i.MA.N DAILY l Itll-NO 

%M*A SOUTH OAKt-CV A V I . . CHICAOO. ILL1NOIC 

PublUhad Daily, Ezcept Sundayt 
•»fcwil|Ulonr One Year — 16.00; Siz Months — 

11.(0; Three Month* — $2.00; One Month — 75c 
Karope — One Year — $7.00; 81x Monthe — $4.00: 

Copy — I cente. 
ln "Drauge*" brlnss beet rteulte. 

"DRAUGAS jy 

sakė Prezidentas — kad diktatūros ir jėgos 
filcsofi.fr, kuri pateisina ir seka diktatūras, 
beveik kiekviename atsitikime prasidėjo rei
kalingume dramatiškos veiklos pataisyti vi^ 
daus būvį, kur demokratiškas veikimas dėl 
kokios nors priežasties nepajėgė atsakyti į 
moderninius reikalavimus". 

Atsižvelgiant į tai, prez. Rcoseveitas sa-
£ £ ^ > " £ * £ : " J U S T j^kerikoeMivtietybi«: f kė» k a d didžiausio dėmesio reikia kreipti į 

žmonių socialinius ir ekonominius reikala
vimus, aprūpinant darbininkus darbu su žmo
nišku už darbą atlyginimu. Ypatingo dėme
sio esą reikalinga kreipti į priaugantį jau
nimą, į jo ateitį. 

Be te, Prezidentas labai energingai ragi-

Metams — $6.00; Pusei Metui — $1.60: Trims Mtae 
ft-nm — $2.00; Vienam MOnealui — .76c. Kitose val-
•tybtoe prenumerata: Metama — $7.00; Pusei Meta) 
— $4.00. Pavienis numeris — »c. 

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina. 
Jei aprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui j>aAto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teisę tais> it 
tr trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-
denejas suiig savo nuožiūros Korespondentų prašo rą
žyti trumpai ir aiškiai (Jei g-alima rašomąja mašinėle) j 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant Pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios koreepondenctjoe 
laikražtin nededamoa 

Skelbimų kainoe prisiunčiamos parelkalavua 
Entered as Second-Class Matter Marcb SI. 1916. ai . 

«"-Mr-«.ico Illinois. Ifnder tne A.ct of Marcb t . 1870. 

Tūkstančiai Cenzorių Ieško Šnipu 
(Specialus laiškas is Londono) 

Londoniškė spauda dar vis zūros. Ji čia buvo visai ne-
nėra patenkinta informacijų reikalinga. Tariau atitinka-
ministerijos veikimu ir ypač i mos YVhitehallio Įstaigos ne
jau "neglosto" jos cenzūros' snaudė ir iš lėto ruošėsi tiems 
departamento. Kai kuriuose laikams, kada ji galės būti 
laikraščiuose beveik regulia- reikalinga. Buvo iš anksto iš-
riai pasirodo prieš ja. nukrei-; dirbti visi reikalingi planai, 
pti straipsniai, karikatūros iri Tik reikėjo paspausti iiiigtu- Po Sviete Pasidairius 
pan. (Jalittna sakyti, Londone 
įėjo į madą, kritikuoti gar-

j šiųjų ministerija, jos vado-

kų — kas buvo padaryta na
ktį i rugsėjo 1 dieną — ii 
visi paruošimai virto 'sklan 

Tūla* .1 .1. Žukas, rašyda
mas savo patylimus Lietuvoj,i mėšlus 
sako, buvo nuvažiavęs ir į 

Sykį jo vežikas už nusikal
timą buvo nusiustas draus
mės batalijonan. kur vežiojo 

na tauta prie vieninarumo kad išlaikyti de-1 

T , , ^ ^ * ' ^ ^ MM<*^jvi u« i cenzorius! ka i pritruks- dziai veikiančia masina. Pei: Prienus pažiūrėti dalies l>tn-
mokratiją, kad atremti iš kitur atvežamas » , , * , •, v w - . . . _ _ , . . . . . , .. „ , . 

, . i tania taktu, tuomeč laikras- viena naktį susiK.ure tikrai i lino atsiustos armijos "Lie-
pastangas sukurstyti grupe prieš firrupe, ti-l . . ,.. -v, . . . v. .. , 
, _ . . . . . . , - . ; . T. I čuu susmalvoia įvairiausi! milžinišku organizaena. Sian- tuvai ginti nuo kapita.istų. 
kejuną pnes tikėjimą, rasę prieš rasę, klasę 

Vieną dieną Fridrichas, at
silankęs tvirtovėn, sutiko sa
vo buvusįjį vežiką. 

"Na, kai]) klojas, Kristų 
: „ ^ ^ = , p r l e š laaaę p a s č t i n ; a p y k a i l t a k e r ^ T o . pikantiškų anekdotų. Žinoma, Mien pašto cenzūros departa- Ir, vietoj armijos, pamatęs p a i , i m u j ( ) j o j v i e t o j r , j u o f c . 

NAUJASIS CHICAGOS 
ARKIVYSKUPAS 

^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ —• ^ ^ ^ < 
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ * ^ > 

^^•~^~- Į 

kie dalykai priveda prie diktatūros. kartais jie vaizduoja visai mentų aptarnauja daugiau, i būrį driskių. M midi ra i iš re 
tos, šiurkščios materijos. Pa
siūti taip, kad jog ir lanki. 

damas paklausė karalius. 
Kristupas rimtai atsake: 

vis ti< "(Jalu gale matl 

Jo Šventenybe Popiežius Pijus XII Chi
cagos arkivyskupu paskyrė J. E. Milwaukee, 
Wisc., arkivyskupą Samuel A. Stritoh. 

Chicagos imones, Katalikai ir nekatalikai, 
. tikrai nekantriai lauke, ką Jo šventenybė 

paskirs Pirmojo Vakarų Kardinolo (Jurgio 
Mundeleinc) įpėdininku. Galima sakyti, kad 
ir visas katalikiškas pasaulis laukė to pa
skyrimo, nes velionis Kardinolas Mundelein, 
didysis švietėjas, statytojas ir gabusis ad
ministratorius, Chicagcs arkidiecezijos var
dą plačiai pasaulyje buvo išgarsinęs. 

Ir reikia nuoširdžiai pasakyti, kad tuo 
paskyrimu neapsivilta. 

Haujasis Chicagos Arkivyskupas tikrai 
vertas užimti didžiąją arkidieceziją, kuria 
taip garbingai valdė pernai mirusis kardi
nolas Mundelein. Jo asmeny šio miesto ka
talikai susilaukia didelio, gabaus ir šviesaus 
vado, nes arkiv. Stritch yra pasižymėjęs 
mokslininkas, uolus visuomenininkas, nuo
širdus labdarys, nenuilstantis kovotojas už 
demokratija ir socialinį teisingumą. Ameri
kos hierarchijoj Arkivyskupas užima žymia 
vieta. Jis yra vienas iš jos šviesiausiųjų va
dų. 

Valdydamas Milwaukee, Wisc, arMdiece-
ziją nuo 1930 metų, arkiv. Stritch parodė 
didelius administracinius gabumus, ir dva
sinius ir materialinius arkidiecezijos reika
lus aukštai iškėlė. 

Bet jis nebuvo užsidaręs vien savo arki-
diecezijoj. Jis uoliai dalyvauja visos Ame
rikos katalikų visuomenės gyvenime. Jis pas 
save namie išjudino katalikiškąjį veikimą — 
pasauliečių apaštalavimą, bet rūpinosi, kad 
ir kitur tas veikimas eitų; platesniu mastu. 
Jis stiprus rėmėjas ir vadas Amerikos ka
talikų veikimo centro — National Catholic 
Weuare Conference. štai, pernai rudenį A-
merikos vyskupų suvažiavime J. E. arkiv. 
Stritch išrinktas to centro vadu — pirmi
ninku. -

Neabejojama, kad ir Chicagos lietuviai 
džiaugsis naujuoju arkivyskupu. Kiek teko 
patirti, Mihvaukee arkivyskupijoj gyvenan
tiems lietuviams arkiv. Stritch yra daug 

7 palankumo parodęs. Tad, atvykdamas į Chi-
caga — **į didžiausią lietuvių miestą pa
saulyje* , miujvaŝ s arkivyskupas su lietu
viais, jų reikalais ir troškimais jau bus ge
rai susipažinęs. 

Ilgiausių metų naujam Chicagcs katalikų 
Ganytojui! 

Daugelis 

Prezidentas pabrėžė ir tai, kad Amerikai t i k n V s a t * i t i k i m u s - A n t a i ne-1 kaip trys tūkstanttai žmonių. 
į Europos karą nesikiš. Tiesa, yra reikalas! s e n i a i l a i k r a ^ i a i nemažai juo- 'Ir tai nėra paprasti valdmm-
^eriau apsiginkluoti, bet tai tik tikresnio!kgsi i š v i e n o a t * i t į k i m o < kai į kai, nes šiandien cenzūra yra j kad kur nors siūlas pasileis '^, ^ š l u s vežu, ar jūsų Ma 
saugumo sumetimais. cenzūros departamento "au- virtusi svarbiu mokslu ir cen-jir iš mundiro paliks î U'his i011N-jj 

Reikia pasakyti, kad ir kai kurie demo
kratų administracijos opozicijos vadai pa
lankiai atsiliepia apie šią Prezidento kalbą. 
Ir ne be reikalo: ji buvo turininga, apiman
ti pačius aktualiausius krašto reikalus ir 
tikrai istoriška. 

cenzūros departamento "au
k a " buvo tapęs pats to de
partamento šefas. Buvo taip. 
Admirolas Usborne lankėsi 
Paryžiuje ir ten anglų - a'/iuj-

virtusi svarbiu mokslu ir een-įir iš mundiro 
zoriais yra įvairių sričių mok-! skudurų 
slininkai, profesoriai, lingvis
tai, slaptaraščio ekspertai. 

Kongresmano Dies komitetas nori pasi
kviesti iš Meksikos Trockį liudyti apie ko
munizmą (stalinistų) veiklą Jungtinėse Val
stybėse. Bet daug kas mano, kad to pono 
nereiktų judinti. Mat, yra baimės, kad sykį 
Trockis išvažiuotų iš Meksikos, to krašto 
vyriausybė jo nebeįsileistų ir Jungtinės Val
stybės neturėtų kur jo padėti. O reikia pa
sakyti, kad Trockis yra nemažiau pavojin
gas šio krašto demokratijai už Stalino ap
mokamus agentus. 

, • " 

Vilniaus Reikalu 
"Vilniaus Ba l s a s " (28 nr.) rašo apie Vil

niaus miesto tvarkymą. Lenkams šekiiiiiin-
kaujant miestas buvęs gerokai apleistas. Be-
veįk pusė gatvių tebėra negrįstos, o lygaus 
grindinio apskritai nedaug tėra. Darbas pra
dėtas, bet sąlygos dabar labai nepalankios. 

Nesąmonė būtų reikalauti šio ūkinio pa
krikimo metu, kad Vilniuje gyvenimas iš 
kar to, lyg pagal magiškos lazdelės mostą, 
imtų normaliai suktis. Jain j normalias vė
žes įstatyti reikės daug rūpesčių, pastangų 
i r visų geros valios ir nuoširdaus bendradar
biavimo noro. Juo šių dalykų visuose sluoks
niuose bus daugiau, juo Vilniaus miestui bus 
lengviau išgyventi dabartinius dėl karo ki
lusius krizės padarinius. Bet jau ir dabar 
turime visi pripažinti kad visų Vilniaus ligų 
tikriausias vaistas turi būti organizuotas, 
dabartuiėniis sąlygomis galimas ir i mano
mas visų sričių darbas. Viena ar kita for
ma teikiamos valstybinių, savivaldybinių ar 
privatinių įstaigų pašalpos turėtų būti kom-. • P n e z l u r o J ° 

Pašto cenzūros departame-
rikiečių spaudos klubo s u r u o š - | n t a g y m į s i k u r ę l ; . v i e n a m e p i 0 

tuose priešpiečiuose pasakė 
kalbą. Už valandos tos kal
bos santrauka jau buvo Lon- ^ 
done, bet prieš tai kol pa
siekė redakcijas, kaip ir kiek
viena spaudos telegrama ar 
telefonograma, ji pirmiau tu
rėjo pereiti per gerbiamų ce
nzorių rankas. 

Ir kų? Pasirodė, kad seno
jo admirolo būta labai atviro 
tą dienų i r jis buvo pripasa
kojęs tokių dalykėlių, kad ce
nzoriai buvo priversti gero
kai sutrumpinti jo kalbos san
traukų. Esą cenzoriai ilgai ta
rėsi, kol pasiryžo karpyti sa-

vincyos 'mieste, "kaž Kur 
šiaurinėje Anglijoje. Pirmiau 
uose namuose buvo viena 

futbolo poolių — rezultatų 
spėjimų — bendrovė... Tai la- I z in01111 

bai milžiniška .salė, kurioje 
vienu metu gali dirbti 'keli 
tūkstančiai žmonių. Kol kas 
cenzūros departamentas turi 
apie 3,ii(K) tarnautojų — cen
zorių. Bet darbas vis plečia
si ir cenzorių skaičius su kie
kviena savaite sparčiai auga, 
todėl su laiku jis lengvai ga
li padvigubėti. Didelį nuo
šimti sudaro moterys, bet 
jos daugiau užsiima taip va-

paliks glėbi? 
naginėti. 

Vietoj aulų, blauzdos apvy
niotos purvinais skudurais, 
virvelėmis aprištos. Visi , be 
apatiniu marškiniu. •. . Dvvi-
josi jis, dyvijosi ir visi. 

Koks čia dvvas, tavoiščiai. 
.Juk toji armija atsiųsta i š . . . 
" ro j aus , " o ten mundirai ne-

l*o tokio atsakymo karą. 
liūs, sutrumpinęs bausmę, pri
ėmė vežikų atgal į senųjų 
vieta. 

il-

PRAŠAU NESIJUOKTI 
— Kodėl barzda vėliau 

sta, negu galvos plaukai ? 

Tik vieno dyvo ma-' ~ l m t o> k a d J1 2 0 m e t u 

no delnas negali išfigeriuoti: J a u n esne. 
jei toji armija be apatinių] ~ K o k i ^ vienintelę paslap-
marškinių, tik mundiru apsi-l rl motprys gali nutvleti f 
vilkus, tai kokioj uniformoj 
ji pasirodys, kai ateis vasara 
ir reikės jai mundiras nusi
vilkti ? 

Apie savo amžių. 

Vokiečių karalius Fridri
chas Ii mėgdavo sąmojingus 
atsakus, kad ir piktus ir ivž-

vo šefo kalbų, bet jie netu-' dinamos privačios korespon-
gaulius sau. 

— Jei už porų pirštinių 
moki '2 dok, kiek mokėtum už 
vienų, jei kitą pamestum t 

— Taippat 2 dol. 
— Dėl ko? 
— Dėl to, kad, pametus 

vienų, reiktų pirkti nauja 
pora. 

rėjo kito pasirinkimo... 
Taip. Londoniškė spauda 

dažnai pasi juokia- iš Malet 
Streeto cenzorių. Tačiau ne
galima sakyti, kad toji 'spau
da būtų ką nors parašiusi 
prieš pašto cenzūros departa
mentų. Mat nuo pat karo pra
džios Anglijoje veikia dvi 
cenzūros sistemos: spaudos ir 
pašto cenzūros. Spaudos cen
zoriai — viso keli šimtai žmo
ni^ — dirba informacijų mi
nisterijoje ir dar telegrafio 
stočių įstaigose: nors jie ir 
turi specialius šefus, minėtą
jį admirolų Usborną ir sirų 
\Valter Monktoną (spaudos 
cenzūra neįeina į lordo Mac 
millano kompetencijų), tačiau 
vra vidaus reikalu ministro 

taip sakant, jie 

dencijos skaitymu. Ir tai be- l ž i n o v a i A n t a i r a d i j o reikme. p e r s U ) hindustanų kalbų tar-
ne pati įdomiausia sritis... Į | n į m i s pi.ekiaujaiičios firmos įmes. Prie vieno stalo darbuo-
tokių laikraštininko pastabą I a i g k u s s k a į t o tįk tai radijo j jasi žymus anglų profesorius 
užkalbintoji moteris cen
zorius atsakė: "Ta ip . Kitų 
žmonių laiške skaitymas su
teikia daug malonumo, tačiau 
neilgam... Pradžioje kiekvieno 
laiško rašėjų įtari esant šni
pu, į tart inai atrodo kiekvie
nas sakinys. Su laiku tačiau 
realizuoji, kad daugumoje tai 
visai nėra šnipai, o šiaip žmo
nės, kurie kartais pamiršta 
apie atsargumų. Toliau 

specialistas, kuris žino visus 
terminus ir 1.1. Didžioji salč 

J., kurs 1HJ kita ko skaito ir 
lietuviu kalba rašvtus laiš-

yra padalinta į tam tikras se-ikus. P^r pirmus du mėnesiu; 
kcijas. Kiekviena sekcija — 
vienas ar keli stalai — turi 
tam tikrus parašus, kurie pa
aiškina sekcijos paskirtį. Pa
vyzdžiui/" pašto ženklų (fila
telijos), aviacijos, jūrų inži-

jo vietoje dirbo vienas An
glijoje natūralizavęsis lietu
vis. Tačiau apskritai kalbant, 
čia labai mažai svetimtaučių 

Paprastai ant cenzoriaus 
stalo guli padidinamas stik
las ir krūva popierėlių, ant nerijos medicinos, filmų, ma 

nufaktūros ir įvairios kito-'kurių yra parašyta "passed 
kios sekcijos. Toliau eina kai-j by censor": jie kartais esti 

vysto ^ tam tikras nu jau t i - j b ų sej-cįjOS> Cenzoriai yra vi- 'pripildomi ant peržiūrėtų lai-
(soms pasaulio kalboms. Pne i škų — vokų. Jei kuriam cen-mas... 
kai kuriu stalu sėdi žmonės. Vyrai cenzoriai rūpinasi 

prekybine korespondencija, kurie visų savo gyvenimų pra 
Kiekvienai sričiai vra atskiri leidc tirdami atskiras Kinų. 

zoriui kyla neaiškumas, tada 
laiškas siunčiamas i labora-

(Tęsinys 5 pusi.) 

pensuojamos šelpiamųjų darbu. 

Šauni Prezidento Kalba 
Praėjusį trečiadienį pasakytoji Jungtinių 

Valstybių kongresui prezidento F. D. Rocse-
velto kalba buvo šauni visais atžvilgiais. 

Pirmoje vietoje tenka džiaugtis, kad Pre
zidentas paragino kongresą ir visą kraštą 

Rūpinasi Tautos Ateitimi 
Ispanijoje, nugalėjus raudonąjį siaubą, vi

sose gyveninio srityse atstatoma anarchistų 
sugriauta tvarka. Neseniai Ispanijos vidau? 
reikalų ministerija visiškai uždraudė lanky
ti bendrus kinus asmenims, neturintiems 14 
metų. Jiems bus speialios, auklėjančios fil-
nios. 

Naujoji Ispanijos vyriausybė katalikų nio-
vieningai dirbti už pasaulio taiką, nes jis ! ^ ^ tvarkymą grąžino Katalikų Bažny-
gerai nusimano, kad jei nebus taikos Euro
poj ar kitame kontinente, nebus gerovės ir 
Amerikoje. 

Prezidentas visai teisingai konstatavo, kad 
kituose kraštuose siaučia neramumai, karai, 
nes ten buvo pamiršti svarbieji ir aktualieji 
socialiniai ir ekonominiai reikalai. Nekrei
pimas dėmesio į tuos reikalus, veda valsty
bes prie revoliucijų, diktatūrų ir karu. Ame-

čiai ir panaikino vyriausybininkų įstatymą, 

nieko bendro neturi su kari
niais organais. Tuo tarpu va
dinamas pašto cenzūros depa
rtamentas jau yra karo mi
nistro priežiūroje, tvarkosi 
kariniais pagrindais ir tokios 
įstaigos niekas nedrįsta kri
tikuoti karo metu. Ją globo
ju kiti — daug griežtesni — 
įstatymai. 

Kuo skiriasi pašto cenzūra 
nuo spaudos cenzūros ? Pir
miausia, pašto cenzūra api
ma žymiai platesne, galima 

Mažųjų Vargai 

kuriuo vedusieji galėjo išsiskirti vyriau- sakyti, net labai plačia sritį. 
svbininkai buvo moteryste atskyrę nuo tiky- Pašto cenzūra paliečia visų 
binio momento ir jungtuves buvo padarę iš- privačių, biznio ir kitokių ko-
ardomas. respondenciją bei siuntinius:. 

• 

Po trijų metą pertraukos vėl atidarytas' 
Madrido universitetas. Po pamaldų buvo iš
kilmingai įneštas kryžius į univ. auditori
ją. Švietimo minrsteris pareiškė, kad lspa-

viska, kas yra siunčiama į 
svetimus kraštus. Tai reiškia.! 
kad per pašto cenzūrų perei
na milijonai laiškų. 

rikoje tie klausimai esą mėginama išrišti, nijos kultūrinis kelias negali būti atskirtas; Kaip žinoma, taikos metu 
sutvarkyti taikiu būdu. "Jūs visi žinot — • nuo katalikybes. j Anglija neturėjo jokios cen-
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Notaro Pareigos 
Kai žmogui reikia le- už prasižengimą, 

galio patarimo, nrna pagal- Keliose valstijose, kaip Co-
bos, išpildymui dokumentų, 
morgieių. sutarsiu, paskutinio 
testa-niento, ar kitų legalių 
dokumentų, lai kreipiasi prie 

nneeticut, Rhode Tsland ir į 
New Ifampsliire notarai gali ! 
imti liudijimus kokius ima. 
taikos teisėjas (justice of the j 

atsakomo advokato. Tokiuos jpeacv). Notarų pareigos šioje j 
atsitikimuose notaras, kuris dalyje yra varžomos. Jucs aps-
nėr advokatu, negeli duoti pa- krifiai. kur jie dirba, autori-
galbos, nors jis ir sako galįs z^oja administruoti- priesai-
duoti legalių patarimų. Ne k a s , k a ( 1 davus teisingumą pa-
advokafas notaras, teikdamas 
tokių patarimų peržengia j-
statymą. Kaip patyrimai pa
rodė, daug pinigų žuvo dėl 
netinkamai išpildytų doku
mentų, kuriuos notarai, netu
rėdami jokio legalio prasila-
vinhno. žtnonems pagamino. 

Miebael F. Wafeh, N. Y. 

rašytiems dokumentams. 
Paprastai, Valstijos Sekre

torius ant rekomendacijos tei-
sdario ar rekordų teisVno pa
skiria notarus dviems metams. 
Privalo būti Jung. Valstijų 
piliečiai, bet legalis išsilavi
nimas nereikalaujama kvalifi
kacija. Kuomet notaras, kuris 

B 
LIETUVIAI DAKTARAI . line valstybes struktūrą. 

Tačiau lietuviai savo na
mie dabar visai ramūs. Jie 
pilnai pasitiki duotais žod-
Kais, pasižadamais ir raan„,| 2 4 J 5 w MARguetteKa 
kad nebus apvilti. Jie mano, 'ofiso valandos: 
kad amerikiečiai irgi yra šiuo 
metu nemažu Lietuves reika
lais susirūpinę ir norėtų kuo 
nors Lietuvai padėti, ar bent 
bendrai rūpesčius pasidalinti. 
Tšti'rrujii, dabar, gal, ir būtų 
progų. Vilniečių kultūriniai ir 
ekonominiai reikalai pagei
dauja rimtesnio susirūpinimo 
ir paramos. 

Ikvnokratų vadai (iš kairės į dešinę) "Yvii.iam Bankhead, Vice-prez. John N. Garner, 
Alben Barkley, Sam Rayburn. (Acme telephoto). 

4r 
Valstijas Sekretorius išleido ™ advokatas, apsiima gamm 

i i . • J : „ ~ « 1 gali 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

toriją, kur jau į darbą palei
džiami įvairūs aparatai, spi
nduliai arba chemikalai. Ka
rtais laiškas atsiduria slapta-

persergė,umą notarams, kad 
be advokato leidimo jie nega
li sekti teisia praktikos. Tas 
primena notarams, kad jiems 
draudžia veikti oficiaiiškai Tūkstančiai Cenzorių 
legaliuose dalykuose; jų pa- J e ^ o Š n i p U 
neigos yra tik prisiekdinti 
žmones, imti afideivitus ir 
patvirtinti pripažinimus. 

Daug svetimtaučių tfki, kad 
notarai šioje šalyje turi to
kias pareigas, kokia'* turi kai 
kuriose Europos šalyse, kur, 
kartais, jis yra vienintelis 
žmogus paga»minrme sutarčių, 
morgičių, ir kitų raštų ir per
vedimų. Tr todėl kai kurie 
notarai taip elgiasi su žmonė
mis ir kurie nežino apie no
taro pareigas. 

New Yorko valstijos įsta
tymai sako, kad notarai ne
gali kištis į legalius dalykus 
ir negali duoti patarimų apie 
įstatymus. Jie negali rašyti 
jokių legalių popierų, kaip 
paskutinius testamentus, do-

ti legales popieras, jis 
netekti leidimo ir dar gali būt Į 
nubaustas. F.L.I.S. 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
>Įi kalbančių, 

t i tautvbiu i 
I 

V ILNIJA SU V I L N I U M IR 
MOŠŲ V ILTYS 

(Mūsų korespondento) "0, taiP> dar užvakar va
kare mes per radijo girdė
jom iš pačios Maskvos. Tasso 
pranešinu}, kad Vilnių ir dalį 
Vilniaus krašto susitarta era-
žinti Lietuvai... Žmonėse dau£ 

Dabartinio gyvenimo dienos 
vis tebėra labai nepaprastos 
Lietuvoje. Ir dėl to nėra, ži
noma, ko stebėtis. Gana keb
lioje padėtyje atsidūrė Lietu
vos "šlėktos" t. v. 'seni Lie-

bet lenkų ir kitu 
tautybių gyventojų. Ypač žy
dų ir sulenkėjusių tarpe at
siradę daugybė lietuviškai 
kalbančių, įmanomai mokan
čių pirmiau niekinamą lietu
vių kalbų. 

Bendrai, pergyvenama dar 
nemažo susijaudinimo dienos. 
Tvvkiai vystosi dideliu &rei-
tumu. Visi pamiršo kasdie
nius savo rūpesčius, nes mūsų 
pašonėj, ir dar gi pas mus 
pačius, tebevyksta didelių, is-

UETUVIAI DAKTARAI 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagral susitarimą 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

10—12 v s l ryte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Tre&aditmais ir Sekmadieniai* 

Susitarius. 

Tei. Yards 3146. 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pimadieniais- 2 iki 4 ir 7 ik> # 

šventadieniais; 11 iki 13 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ,* 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Streev 

rašeio ekspertų rankose. Ceii- t u v o s b a j o n ] p a l i l a u m > 3 i r 

zūra nepraleidžia jokįul pa- § k i p s n ] e T l k ^ ę š l i n b ajo r ia; . i r 

veiksluotii atvirukų — net net tikri lietuvių vaikai. Taip 
kalėdinių sveikinimų! — nei ( d a r p e r e į t ą pavasarį vienas 
laikraščių iškarpų. Tiesa, p e r j t o k j u "Siektų" arba "lenkų" 
cenzūros departamentą mažai šypsodamasis sakė: "Lietu-
pereina laikraščių. Žinoma, I v į a i Klaipėdą atidavė..., bet 
angių laikraščiai bei žurnalai lenkai Dancigo tai neduosią". 
ir toliau yra siunčiami į už- Šiomis dienomis tas pats 
sienj. Tačiau spaudinius gali 
siųsti tik pačios redakcijos, 
leidyklos ir specialios agen
tūros. Mat šioje srityje vei
kia lyg ir "pasitikėjimo sis-

kalbų ir daug džiaugsmo. Jau 
vilniečiams greitai ruošiama torinių dalykų. Vakarai, t. y. 

teima": redakcija ar įeidyk-
kumentus, pardavimo bvlas, . , . ,. n . , . 

. la gavus leidime (kiekvie-morgicins, sutartis, inkorpo
ravimo popieras ir kitus do
kumentus, tik jeigu turi lei-

4Menkas" netyčia užsiminus 
apie Lenkijos tragediją visai 
neatrodė labai nusiminusiu. 
Jis nereikalavo jokios užuo
jautos sakydamas: "Et, buvo 
baisi "panščizna',

) todtl ir 
pražuvo. Žmonės tik kentė... 

nam leidiniui ats'kirai), gali O ar mums Čia blogai?" Ba'i 
laisvai siųsti spaudinius į už- toliau pastebėjo: "Ko mes tu 

rim gailėtis svetimos (?) vaisiem; ne nėra cenzūruojami, 
dimą praktikuoti. Jie negali m ,_. * , .. , ... 

. , .* x- v , v , Todėl redakenos arba tikriau stvbesf" 
pasidalinti užmokesčiu su ad- . . . 
vokatu. negali imti nors da- *»™*™**» »«" *™> ce- 1 > a b a r - . S V e t i m o s v a f e ^ s . 
lėle advokato užmokesčio g.- * " * f : , » P?™*" "***>; l

M k u r i o s netolimoj praeitj 
vusio už legalį biznį. Jie ne- **"] l"*""0"1 ^ Z ' ' jie drįsdavo atvirai niekinti 
gali garsintis faOnHhm. ir nm- k a d k a r t n *" I a l k r a s « ' u Lietuva. į 
pan. kad duoda patarimų a- n e b m , J P " " * * " ! : o k s n o l s Kaip Matyt Lietuvos "ten-
pie įstatymus ir kad gamina ****** •» V*®*--

medžiaginė ir dvasinė m^ai-* 
ba. Jau suaukota ir aukojama 
daugybe knvgu lietuviu kai-
ba. Aukojaima ir duona, t. y. 
dešimtimis ir šimtais centne
rių javų, grūdų maistui ir ki
tokios kasdienės pagalbos nu
kentėjusiems. 

O vilniečiai, kurie atatenkn 
Lietuvai, begalo džiaugiasi. 

Europos Vakarai — labai nuo 
mūsų atsitolino o prisislinko 
TJytai, t. y. Sovietų Rusija. 
Mes nuo šiandien jau turėsi
me naują kaimyną, ne tik pa 
sieny, bet ir valstybės šieno-
se jie turės savo bazių. Dėl 
Įtakos, tai — parodys toli 
mesnis gyvenimas. Tik, kiek 
žinome, jie pasižadėjo pilnai 

neminint lietuvių, lietuviškąjį gerbti mūsų politinę ir socia-

legalius dokumentus ar popie
ras. 

I 

M E M B E R 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Moti riii/.a\ iino 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 

^ A N G ? 

S. F. 

Jung. Valstijose notaras y-
ra asmuo apskrities autori
zuotas imti priesaikas, afidei
vitus ir liudyti pripažinimus, 
arba dokumentų ir kitų raš
tų įrodymus. Įstatymas nu
stato jo mokestį (New Yorke 

Nepaprastos Palengvinimas' 
Reumatiškiį Skausmų 

reikalin, 
'ŪksKUM 

Nekentekite bėreiJcaJmgai raumenų 
skaudėjimu. Tuksiančiai žmonių 
patiekė nepaprastą palengvinimą 
reumacišku skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsifrindami su 
Pain-Ezpelleriu. Sis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa-

mokestrs už pah'irtinimą pa- lengvinimą. Viri 17 milijonų bon-
v nf, .v . kučiu jan išparduota. Todėl neati-

raSo 25 centai), ir, jeigu jis « f c * 3 3 5 S T l r j f t s b o o t e t t 
r e i k a l a u j a a r i m a n e l e g a l i ų P«in-Expellerio. Reikalaukite Pain-

M , • + ; Krpellerio ra inkaru ant dJžutčs. 
mokesčių, JJ galima nubausti 

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais -Draugas" išeina kasdien 

padidintas 8 poslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE masiną, kuri kainuos $8,000.00. 

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui y 
neš $100.00 bus įrašomi į DRAUGO1 BENDROVĖS GAR, 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Dav (Rugsėjo %) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Sotc 
antomobiliaus dovaną. 

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

KTJN. J. MAČIULIONIS, M. L O.. 
"Draugo" Administratorius 

kų" -nuotaika žymiai pasikei-
Špckas te. Matyt, čia turi įtakos Jlįt-

, lerio naujai išrasta metoaa 
— mažumų perkraustymo me
todą. 

Jie dabar, matyt, galvoja: 
" Geriau būt ištikimam pilie
čiui tai valstybei, kurios glo
boje gyveni. Taip elgiantis 
mažiau rizikos". 

Bet Lietuvos žmones dabar 
gyvena nepaprastą nuotaiką 

Trečiadienis, spalių 11. An
ksti n ta ateina kaimynas ir 
•sveikina su link&na žinia, ku
rią tik ką 6 vai. girdėjęs: 
Vilnius grąžinamas Lietuvai. 
Kitą dieną aš klausiu kito 
kaimyno: ar girdėjai, kad Vi
lnius mūsų! 

Su 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedrral Savinas and I.oaii Insurance Corp., Woshingrton, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
L I T H U A N I A N P A R I S H 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Secretary 

Tel. Oicero 1484. 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS TR CHIRUKGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 
ir pneal Rntartį. 

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

DR. A. JENKI8S 
rLietovis) 

GYDYTOJAS TU CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgri paenl auta?'.}-
Ofiso telefonas PBOspeH; B737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

TRT. YAPDS BR67 

DR. FRANK C. KW!NN 
(KV1EOTNSKAS) 

OYDVTO.TAS TR nHIPTTRGAS 
1651 West 47th Street 

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

ir_ PagaT Sutart; 

OR. P. J . BEINAR 
(BETNARAURKASJ 

aVT>VTO.TAP IR CHIRURGAI 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAT-
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3965 
OFTSO VALANDOS? 

2 iki 4 popiet 7 iki » vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAHTISTAB 

U46 So. 49tb Court, Cicen. 
Ajitradieniaia, Ketvirtadieniai* r% 

Penktadieniais 
Valandos: 1 M 2 rvte. 2-<L 7-fl p . m. 
3147 S. Halsted SU Chicagc 

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
Šeštadieniai* 

Valandos: 3—8 P. U. 

Tel. OANsJ B9fi9 

OR. WALTER J. PHiLLIPS 
GYDYTOJAS IR OHIRURGAs> 

2155 VVest Cermak RoaH 
OFISO VALAND08: 

1 _ 4 ir 6 :30 — 8:30 m 
ir pagal sutartį. 

DR. F. C. VViNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGSOI 
2158 W. CERMAK &OAD 

Ofiso tel. Canal 2340 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P 

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

OR. CHARLES SEGU 
GYDYTOJAS IR CmRURGAS 
4729 So. Ashland Avfc 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietg. ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS n t CHDRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 0994 
Kez. Tel. PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena, 

AMFRJKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI 

r S H E LOŠT 2 0 
POUNDS OF F A T 

Feel full of pep and poasess tho 
slender form yon eravê — ŷou cant 
lf you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
aiy sweet3 — eat more fruit and 
Vi getables and take a half teaspoon-
tvl of Kruschen Salta in a glass of 
bot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., wrltea: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now." 
r No drastic catnartica—no consti-
Sation-—but blisaful daily bowel ac-

on when you take y.-tr little daily 
of Kruschen j 

ALEX AUESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

So. Westenn Avenu< 
REPUBLIC 6051 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
R A D I O P R 0 6 R A M 0 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Lonie-Louie Komediška GrnpS 
ir didele eile kitų radio žvai^ždžiŲ. f 

Res fiOB8 80. Talman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel HEMlock 4848 

OR. 1. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—8 rak. 
HLetv ir Nedėliomis rasitarcs 

2423 W Marguette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PKY8I0IAH and 8UROBO* 

*«45 S<i Ashland Avenue 
OFIBO VALANDOS) 

Nuo 2 iki 4 ir nno fi iiti 8 vai. rak. 
Nedėliomis pasjsJ satartį 

Offics Tel YARdi 4787 
Namu Tel PROtpsct 18Sf 

•»•«» YARds 5881 
Re« • ^TBNwood 5107 

OR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: Jino 6:30—8:34 
756 VVest .35th Street 

DR. BIE2IS 
tYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos? 1—8 popiet ir 7—8 •- •• 

REZIDENCIJA 

6631 S. CaUfornJa A ve. 
Telefonas REPnblio 7868 

Offiee Phone 
PROspect 1088 

Res and Offiee 
8868 & Learitt Si 

Ofiso Tel VTRHtiia 0O5W 
ResidAvcijos tel BEVarlv 8844 

OR T DUNDULIS 
GYDVTOJA8 IR CHTBURGA8 

41»C7 Arehpr AvPftifP 
Ofino va i . : 1—3 ir 6-^8:30 P. M. 

ROSO Bo Olaramotit Ava 
Vft lRn^na ft—10 A. l f 

Vp<lp1ioTni« r*ur*) «nt»rt i 

"••i nsjfal 0857 
R*S. T«l FRO«n«MH ^Sfif 

OR. P. Z. ZALATORIS 
GVTtYTO.TAS TR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

RprinVnonu 6W>0 8o. Artflsian A*« 
VALANDOS- 11 v. rvto iki 3 oopisl 

B ilri O vakaro 

' e i v \ R d s 8846 

OR. C. Z. VEZEL'IS 
UANTISTA8 

4M5 Sn. Ashland Ave. 
arti 47th fffr*M 

Vai • nnn O rvto ?V? <> ••kars 
^•Tod'v? rimtml •ntarti 

DR. v. i SS mv 
T»A Af) 

Vai- 8-4 pp. ir 7-0 vak. CANaJ 07f i 4 1 4 3 S o u t h A r c h e r AvetMM 
n n I I s f n i i f i D TeiafssMSi Lafavatta M80 
U K i J i J I H U f l A n 4 n H ^ i ^ a i . lT.t^H«i);«nia!s ll 

(KOWARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TraJisdiasriais ir Sekmadieniai. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0884 

Pirmadieniai*. Tre^iadiaaiaia i§ 



6KXt7&XR Penktadienis, sausio H, 1940 

o Vadus MOTINOS VARGAI 
11 Seena. 

"1937 met. suor-pamaivom Ta pati grįeia. Scenoj M o 
kuopų iš vien tv»rgaičią ir jų tina Maiste. Abi ruošiasi, 
pavadinom " Feminine Fan- šluoja aslą, valo suolus e t c 
ries/9 anot jos pačios žodžiu. 
"Šiai kuopai ir šiandien* pir
ui bunkauju. 

Kuopoj be pašalpinio tik
slo turime dar auklėjimos ir 

MOTINA. Ruoškis, vaikeli, 
ruoškis. Svečiai, ilgai netru
kus, gali atvykti. Žinai, kuni
gėlis greitas, nepajusim, kai 
bus beįeinąs. Jeigu ras mus 

įminimos tikslus. Susirinki-
, , , .. nepasiruošusius, visa parapi-

muosc duodamos paskaitos . v. r r 

j a zmos. Žinoma, kunigėlis 

U 

pia-
urių 

lie-
ne, 

moterų klausimais. Į ''Fėmi
mu, Fancies" kuopą tepriima-
moa .margaitės baigusios high 
school. Šįmet kuopoje turime 
28 nares." 

Ne garbei bet idėjai. 

Lietuvių organizaciniam 
darbe ji jau senokai dirba. 
Yra veikusi įvairiose organi
zacijose j r sąjungose — Liet. 
Vyčių Cluįįgos apskri tyj , 

! Vvčių chpSL . Susivienijimo 
163 kuopoj, "kįjctuvvos..Uki-
n inko" draugijoj ir dsiųg.p-
tur. Dažniausiai būdavo r a ^ 
tininke. 

per 
labai 
unų-

" Lietuvišką veikimų labai 
pamilau" — pareiškė ji , — 
"Veikiu ne dėl garbes, bet 
dėl idėjos/' 

Nepamiršo ji ir lietuviško
sios spaudos. Yra rašiusi 

V 1 S | " D r a u g u i , " "Darb in inku i , " 
P a " A m e r i k a i , " "Muzikos Ži-

P l a" n ios" , " G a r s u i " etc. Šiuo 
laiku veda " G a r s e " mergai
čių skyrių " O u r Gir ls" . 

Chicagos lietuviai ją. ge
rbiu tariant jos balsą, labai 
gerai pažįsta iš radio, nes ji 
vra 

nieko nesakvs, bet Bažnvčios 
tarnai, tie tai jau neiškęs ne-
išsiplepėje, nepasijuokę. Pa
imk iš komados tą naująjį 
staltiesį, patiesk ant stalo. 
(Maryte skubiai išeina atsi
nešti staltiesį, netrukus grįž
ta ir dengia stalą. Įeina Sta- s k i t ( s t *sy tė su Jonuku sto-
svte ir Jonukas.) J a i e i l ? ' i ' a n k u t e s ties kruti-

J O N U K A S . Mamyte. a š n e s u n e r i a i r l a u k i a - M a r y t e 
su draugėmis kalba.) 

MARYTĖ. Na, kaip jums 

Buk drąsus, nebijok. Kunigė-
u* gerus vaikus myli. 
(Tuo tarpu įbėga gerai nusi
leidusios dvi mergaites kai
mynes. ) 

MARGAITĖS. Garbi' Jė
zui Kristui. 

VISI. Per amžių amžius. 
(Maryte jas sutinka, link
smai sveikinosi) 

MERGAITĖS. Mes jau pra 
leidom kalėdninkus. Kunigė
lis apsistojo pas Daitiekūnų, 
ten truputį užtruks, nes vaiši
na arbata. 

MOTINjA. Vaja! Iš Vaitie
kūnų gi į mūsų kiemą. Vaiku
čiai, būkit pasiruošę, nesnau-

Lietuviu Studentu 
Veikimas 

Tiesa, ka<i per šventes žmo
nes daug energijos išeikvoja. 
Taip pat tiesa, kad daugeli* 
hemaža pinigų išleidžia vie
nas kitan, <iurpryzų suteik
dami, t. y. pirkdami dovanų. 

i ar šiaip koki bankietelj iškel 
I darni. Už tą materialinį nuo 

stolį ir fizinį nuovargį, žmo
nes gauna nepalyginamai di : 

dėsnį atpildų moraliniu bei 
psichiniu būdu. Ne vienas iš-
sireiškia, kad esų.s mirtnai 
nuvargęs, bet nesigailįs, nes. 

i oh, pasitenkinimas buvęs ne 
pakeičiamas. 

Su Kalėdų ir Xaujų Metų 
šventėmis atgyja žmonių dva
sia — gera valia. Daugelis 

Lietuviu Skautu Skyrius 

JIIIP-

l,u-
jos 

jų ir 
nga 
»eios 

ir 
nuo 

jau nusiprausiau, naujus or-
eiukus užsimoviau. (Motina 
žiūri į jį) 

„. MOTINA. Oi ausytes ar 
niazgojuirf (Vaikas tyli.) 

STA^YTjfi. Nemazgojo. Aš 
jam sakiau '*Jonuk, žiūrėk, 
kaip prikretusios ir juodos ta
vo ausytes. Nusiplauk. Bet 
jis sake — nereikia. 

MOTINA. Vargas su tais 
vaikais. Maryte, atnešk van
dens. 
(Tuo tarpu griebia rankšluo
stį ir sako vaikui.) Eik čia! 

(Vaikas prieina, nenoroms. 
Motina pašlapina rankšlostj 
vandeny, valo ausis, kaktų ir 
visų veidų, sakydama) Ne 

j vien ausų tu, tingini, nenusi
plovei, bet ir viso veido. Tu 

pasisekė, ar daug pokerių ku
nigėlis klausia. 

MERGAITĖ. Labai gerai. 
Manęs paklausė Penkių Baž
nyčios įsakymų. 

ANTROJI . Manęs klausė: 
Be Moterystės Sakramento ar 

j galima būti išganytu ? 
MARYTĖ. Tai kaip tu pa

sakei ? 
ANTROJI. . Sakiau, kad ga

lima. Pasakė " g e r a i ' ' ir davė 
gražų paveikslėlį. 

ko, padaryti kai kų. 
Todėl mes tik galim* 

džiaugtis, kad yra tokia šven
čių tradicija, prisiminti ki 

MARYTĖ. Gerai, kad pa- , tus, palinkėti vienas kitam 
klausiau; aš būčiau pasakius ! laimės, na, ir turto. Vien iš 

tarimas tų žodžių nuteikia 
žmones smagiau. 

Tegyvuoja šventės ir tradi 
' ei jos! 

' * negalima. ' ' 

ftfCitt 

arc-
Vide. 
okg-
iero 
1929 

*ių 

ika-
El-

air-
ine-
?tus 
aul 
e s-
tur-
ko 
aus 
ivi-

vedusi L.K.K. sus-mo j l a o i a u panašus į murinų ka-
programų ir vėliau per pus - ' " * u negu į padorų vaikelį. 
antrų metų " Pas iun t in io ' \ (Nuvalius vaiką, jį lengvai 
programas. Tačiau, susida- pastumia i r sako) Eik dabar, 

stok prie Stasytės ir lauk ku
nigėlio. (Apsivalius toliau kai 
ba). 

MOTINA. Gi prisakymų ne
užmiršai? 

JONUKAS. Neužmiršau. 
MOTIN.A. Eikš. (vaikas 

ateina) Pasakyk, kas sutvėrė? 
JONUKAS. Dievas Tėvas. 
MOTINA. Kas a tp i rko! 
JONUKAS. Dievo sūnus. 
MOTINA. Kas apšvietė? 
JONUKAS. Šventoji Dva

sia. 
MOTINA. Bažnyčia ant ko 

pastatyta ? 
JONUKAS. Ant Šv. Petro 

uolos. 
MOTINA. Žiūrėk, nepa

miršk, kai kunigėlis paklaus. 

rius perdaug darbo, 1939 pa
baigoj radio programas ji 
metė. 

Taigi štai keletas būdin
gesnių bruožų iš mūsų jau
nųjų mergaičių visuomeninio 
darbo, kuris žada daug vil
ties ir skaistesnį rytojų. 

A. Skirins 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausto-Jan. 21, 1940 

Chicagt> Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

PIRMOJI . Mūsų Tadukas 
— pusberniukas, ar žinai, 
baisiai bijo kunigo, kad ne
paklaustų poterių. Tai jis 
paėmė, įlindo į šiaudų kaugę 
ir ten it kurmis po žeme lin
dėjo, iki kalėdininkai neišva
žiavo. Kaip jie jo ieškojo! 
Visur išlandžiojo, bet nera
do. Juokėsi kunigėlis, juokė-
mėms mes visi. Bet jam, tur
būt, ne juokai buvo šiauduose 
gulėti ir drebėti. 

ANTROJI . Maryte, kai 
juos iškalėdos, ateik pas mus, 
parodysi, kokį būsi gavusi 
paveikslėlį. Mes tau savo pa
rodysim. 

(Bus daugiau) 

BENDRADARBAVIMAS 
SU TĖVAIS 

Juo skautas geresnis, juo 
daugiau jo tėvai prisidės 
prie vieneto darbo. Juo la
biau tėvai domėsis skautybe, 
juo nuoširdžiau skautas 

nusistato planus ir rezoiiuci- stengsis įgyvendinti savo žo-
jas ne tik savo materialiniu] ,dį. JLš to galima išvesti dvi-
gyvenimui (ypač biznieriai), gubų reikalavimų: 
bet taip pat ir asmeninei) 1. Užsitikrink tėvų dėmesį, 
kontrolei: sveikatos, elgimosi į 2. Kelk skautų kokybę, 
bei moralės atžvilgiu. Tie nu- ' Sužinok, kuo skautų tėvai 
sistatymai dažnai nesti ilgai verčiasi. Gydytojas gali mo-
praktikuojami, tačiau kol jie kyti skautus pirmosios pagal-
nėra nublankę, teikia ypatin- bos ir sveikatos dalykų, inži

nierius padės braižyti. Me
nam iš tėvų pasiekus kų nors 
nepapras, pakviesk jį pasi
pasakoti. Maisto atsarga sto
vyklai ir pan. daiktai perka
mi pa»s skautų tėvus. Moti
nos kviečiamos daryti tvars
čius, sign. vėliavėles ir riet 
palapines. Jos, reikalui esant, 
taip pat padeda ruoštis. 

Bendradarbiavimas su te

gu pasitenkinimų tuo pasi
šventimu: atsisakyti nuo kai 

" Dieve ir Žmogau, kurs 
gimei iš Mūsų Panelės panys-
tos! Padaryk kad dejavimai 
užgimtų mano širdyje, ir a-
šaros mano akyse, kad aš tei
singai melsčiaus t» 

Nors sakoma, kad yra ly
gybė, tačiau tai nėra visiška 
tiesa. Pavyzdžiui, lvties skir-
tumas suteikia vienam dau
giau teisių, o kitam mažiau 
Neskaitant daugybę didesnių 
progų bei pirmenybių vy
rams ekonominiame gyveni 
me, jie turi savo rankose ir 
meilės bei vedybų vairų. 

Pažintis tarp vyro ir mer
gaitės yra palaikoma tik vy
rui norint. Žinoma, mergaitė 
turi visad tų galimybę atsa
kyt, bet neturi tų privilegijų 
jų išugdyti, jei ji nori išlai
kyti savo mergaitiška presti
žų. Tiesa, yra daugybė netie
sioginių būdų šitam santykių 
palaikymui, kuriuos moteris 
vartoja apskaičiuodama, jaus
mo veidama, arba tiesiog in
stinktyviai. 

Tačiau mes juos čia nena
grinėsime, o tik prisiminsi
me, kad te vyrai būnie prisi-
ruošę šiais metais visokiems 
siurpryzams. 

Jau dabar L.U.C mergai
tės, pasinaudodamos " L e a p 
year ' tradicijų teisėmis, ruo
šiasi " a t a k u o t i " vyrus. Nu-
matoma, pabaigoje vasario 

vais palaiko moralę. Apsilei. 
dęs skautas, vadui pasitarus 
su tėvais, susitvarkys. Jei tė
vai " n e kokios nuomonės" 
apie skautus, berniuko susi
domėjimas gali silpnėti ir uet 
užgęsti. 

Vra daug klausimų ir prob
lemų kurie sprendžiami ben
dradarbiaujant su tėvais. 
Mes raginame visus, vadus 
ir skautus, nepraleisti progos 
jei sąlygos leidžia, suorgani
zuoti tėvus į rėmėjų būre
lius. Formalus ryšys bus dar 
naudingesnis. 

Iš Skautų Aido 
* * • 

Kad skautai ir jų vadai 
galėtų geriau bendradarbiau
ti, Čikagoje buvo suorgani
zuota Skautų Vadų Taryba, 
į kurių įeina ne tik mūsų tri
jų būrių skautų vadai, bet. ir 
mūsų skautų rėmėjai. Si gru
pė dirbs bendrai su skautais 
ir su skautų motinų grupe, 
kuri jau smarkiai darbuoja
si pareimt skautų darbus ir 
visų jų veikimų. 

* * •# 

WEST SIDE TROOP 
With the coming of the 

\ e w Year the West Side 
tro< ;• is hereby resolvetl t J . 

Do their best under all cir-
eumstances. 

Do their duty to (JKKI, their 
mėnesio suruošti arbatėlę country, and to obey the 
Helen SLakis namuose, kur 
mergaitės atsives vyrus ir 

Scout Law. 
Help other people at all 

kiekviena su visu, iš anksto times. 
išsimokytu, formalumu pasi
siūlys viena kuriam vyrui. 
Pasiūlymas galės būti atmes
tas tik su atsipirkimu. Dar 
nėra numatyta, kokių pabau
dų uždėti atsisakiusiems. Vis
kas "i 'or i 'un," bet gali pasi
taikyti ir ne " fo r fun.' 

B. P. 

FAtTS YOU NfcVfcK KJ By Bob Dart 
I n e LOWI_V A N T 

IS FAR MORE ClVt-
L ITED THAN MANY 

H O M A N PACB5 
TMERE A R E AAAIsjy 

COUNTR1CS VVm-tOUT 
5-TRCETS, GRA1NERI56, 

HK3HWAYS, MOUSES, 
STABLES, CATTLE AND 

NO KNOWLEOGE O F 
WyG»ENE... YET T H E 
AMT MAS TH1S A M D 

M O R « 

f*;-2' 
ip:\. 

SERVED THE cSNkSW|8 

K v 

TUS STRE-eTs o'p." 
LONDON tm % 

^ f c ^ -P^i 

®* H.VV ^ ^ - ' 

C V L T H O O G H RDOERT 
FXJOON »S CREDTTED 
WITVl INVENT1NG T H E 
FIRflTT S T E A M 6 0 A T 

IN MOT, A WILLIAM 
SVM1NC3TON DENV-

ONSTRATED A 
PAODLE STBAMER 
IN E N G L A N D A S 
EARL.V A S 

I78T/// 

msm?, 

W J 

i l A A A e o O D l - E S 
C . SHARPE AAIIMOR 
IS THE: NAME OF 

A PIANIST".... 

/ / 

Keep nientally awake, phy-
sically strong and morally 
straight. 

Be trustworthy at all times. 
Be on their lionor at all 

times. 

\Vith these resolutions in 
mind, ever guiding us to the 
right j>ath, there is no doubt 
that the coming year will be 
happier for those we come in 
contac-t with. I n all our work 
we will try to live under the 
Christian principle, obey the 
Golden Rule, and in such a 
way attempt to set an exam-
ple tliat wlil reflect our t rue 
heritage a« Lithuanians. Witii 
the beginning of a new de-
cade, our hearts are on the 
trail toward the rising sun 
aehieved ambition! 

John A. Šarkausfcas 

file:///Vith
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m DRAUGAS 

tjr 

SPORTO ŽINIOS 
^ TIKISI LAIMŽTI ČAMPIJONATĄ 

# 

M I D W E S T LITHUANIAN BASKE TBALL CHAMPION-
S H I P T O U R N A M E N T DCADLINE JAN. 18th, ifcOO P.M. 

The fina; devis'on regurdinK the definite dayi of tii« 
p relinu nary paines has b e e n s e t t'or .lan. 29, 30, 31., at th* 
Lincoln School in Cicero, 111. 

Entr ies are open to thn l»t 16 teains that enter. 

E N T B Y BLANK 
Midwest Lithuanian Basketball Championship 

Jan . 29, 30, 31, 1940. 
Finais Feb. 4thf Cicero Stadium 

N anie oi' team 
Manap r 
Address 
Phone 

Mail to Tournauient Conunitte; 6912 So. Western Av«. 
Cliicago, 11L 

• S P O R T A S 
J . L. Juodaitis. 

Nauji metai ir be abejo at
siras nauji sporto eampionai. 
Pereitais metais lietuviai pra
rado viena pasaulio čampio
natą kada Johnny Goodman 
nepasisekė antrą kartą laime 
ti golfo čampionatą, bet lie
tuviai įgyjo naują čampioną, 
būtent Bowling Ali Events 
A.B.C. pasaulio čampionas 
Juozas Wibnonas. Taipgi šeš
tu kart teko laimėti Handball 
pasaulio tituty Juozui Plata-
kui. 

Todėl baigus 1939 metus 
mūšy lietuviai džiaugiasi tu
rėdami du Juozu pasaulio 
iainpijonais. 

Amerikos lietuvių tampio-
nai kituose sportuose yra 
sekanti: Basketball — Cieve 

land JLith. Ath. Club; Bowl-
ing _ pit tston Iloly Name 
Society; Softball - Gary ir 1 o ^ ^ ^ ^ ^ 
Cleveland (neišspręstas) ; l ^ ^ ^ P e n n s y l v a i l i 

Golfo — Stanley Trainis, Chi \ ¥ a t e t y b g e čampionatą. 
cago ir Andy Augaitis, Day-
ton; Tennis - \Yaterbury K Į Sausio 20 Dn Bois klubas 

tuvių merginų sporto lyga 
Chicagoje, bet kad žaidikes 
atsiekė netikėtai aukštus re
kordus. 

• * • 

Wm. Osmanskis iv Cbuck 
Apolskis, du iŠ profesionalų 
futbolo žymių žvaigždžių, 
žais basketbolą su Cicero Tu~ 
'mavic'ks lietuvių komanda, 
kuri tikisi laimėti lietuvių 
turnamentą ir būti La koman 
da, kuri žais didžiulėj lietu
vių Dienos parengimo progra
moj, vasario 4, Cicero Stadi-
jone. 

Indiana Harbor L. Vyčių 
krepšininkai pereitą savaite 
sumušė Marąuette Parko ko
mandą ir tikisi gerai pasiro
dyti krepšinio turnamente ir 
pr ieš kitas komandas Chica
goje. 

• * • 

Rytoj, Sausio 6 d., Cleve-
. lando lietuviai Basketbolinin-
kai vvksta i Du Bois. Perm. 
susiremt tu to miesto lietuvių 

Marųu:tte Parko L. Vyčių 112-tos kuopos merginų bo\v3-
ing tymas, kuris pereitą savaitę sumušė visus rekordus V\ -
čių lygoje ir tikisi lengvai laimėti pirmą L. Vyčių mergina 
Bowling Lygos čampijonatą. Stovi: J . Juozaitis, mgr., Am. 
Woicek, Marga ret Kazlauskas, Mary Juozaitis ir Helei* 
Skirmontas. Sėdi: Ona Juozaitis, Klla Woicek, Helen VVoi
cek ir Adele \Voicek. Paveiksle n,ėra Angeline Shaudikas. 

L. VYČIU B0WLING 
LYGOS STOVIS 

L P Nuo. 

B" 28 14 666 
25 17 590 
22 20 524 
20 22 476 
17 25 405 
14 28 333 

Marųuette 
West Side 
•K of L Press 
Marąuette " A " 
North Side 
Brighton 

Pereitą savaite Marąuette 
" B ' tymas ir vel netikėtai 
laimėjo visus tris žaidimus ir 
dar stipriau užsitikrino pir
mą vietą, ypatingai tuo, kad 
West Side komanda ir vėl 
pralaimėjo net du iš trijų 
žaidimų. J v . of 
mandai, kuri 
stipriai veikia 

L Press ko-
dabar labai 

Vakar lyga baigė 
trečdalį savo sezono, 

pirmą 
dabar 

dar lieka 20 savaičių žaidi
mo. Numatoma, kad dabarti
nis stovis mažai dar reiškia. 
Net lengvai galima sakyti. 
kad bus didelės permainos 
kol sezonas baigsis. 

INDIVIDUAL STOVIS 
Y Pirmi Dašimts) 

Kadžius, W. S. 187.23 
Manstavice, N. S. 180.30 
Milleris, W. S. 177.14 
Norkus, W. S. 172.31 
Balehunas. W. S. 172.26 
J. Keser' , M a r ą . . " B " 171.10 
Neffas, K o f L Pr. 170.10 
Balutis, Marą. " A " 167.2,1 
B. Churas, Brighton 167.7(1 
Stankus, W. S. 165.29 

Bridgeport, 16 kp. 9 3 750 
Brighton, 36 kp. 5 3 625 
North Siilt, 5 kp. 3 6 3& 
Choir, Ch. Distr. 3 6 33;>> 
West Side, 24 kp. 3 6 333 
Cicero, 14 kp. 2 7 222 

Pereita savaite merginu Iv-
Į. oje įvyko didelės permainos. 
Marąuette Parko komanda 
lengvai sumušj pirmos vietos 
Bridgeporto komandą ir atė-
Inė iš jų pirmą vietą. Kadan
gi merginų sezonas yra gana 
Lrumpas ir n.užilgo baigsis, 
iis laimėjimas bt-veik užtikri
no Marąuette Parko koman 
d ai šių metų čampionatą. 

Įteko r lai ir vėl puolė kaip 
žirniai, nes visi buvo antr^ 
sykį šį mėnesį sumušti. Pa
nelės Anna VVoicek, Angeline 
Shaudikas ir Adele VVoicek 
išmušė naujus rekordus viens] 
po kito ir galų gale rekordai 
nauji padaryii toki, kokių ne 
buvo tikėtasi merginų lygoje 
padaryti . 

REKORDAI 

High team avergae, 3 
games. Marąuette — 2100. 

High single game, team — 
Marąuette — 738. 

High individual, 3 games, 
A. Woicek — 503. 

2nd High individual, 3 
games — A. Shaudikas 452. 

High single game — Adele 
VVoicek 185. 

2nd High single game -
Ann \\roieek 178. 

AIR BATTLK OVER T115 ROSK BONYL. Southern 
California's lel't halfback, Bob Hoft'man (left) and Tenne-
ss te ' s halfback, Bob Andridge, stage an aeriai battle for 
a pass that finally fell ineomplete during a tense moment 
at the annual Koše Bowl drama, Pasadena, Cal. U.S.C 
whipped the Yolunteers, 14-0. (,Acme Telephoto.) 

Visi žaidimai įvyks 8:30 v. laikys prieš VYaukegan, lia-
vakare, McCormick Club 
House, 26th-ir Oaklev Ave. 

cine, (iarv ir 
mus r 

Chicagos ty-
J. L. »J. 

CICERO TURĖS TRIS 
KOMANDAS DIDŽIULIAM 
TURNAMENTE 

MERGINŲ LYGOS 
STOVIS 

Marąuette 112 Icp. 
L P Nuo. 

11 1 i) I. j 

Trečiadienio, Sausio 10 d. 
žaidimai. 

Merginų: Cicero prieš Ap 
skir. Korą. 

Vyrų: Marąuette A 
K of L Presą. 

Brighton prieš \Yest Side. 
North Side prieš Marąuette 

B. 

Per daug metų Cicero lie
tuviai buvo pripažinti karaly
ste geriausių Amerikos krep
šininkų. Ir šiandien Cicero 
gaus progos ta garbe pasisa
vinti ir taliaus, jei nors vie-
na iš jų komandų galės atsi
laikyti prieš Chicagos ir apy-. 

P linkės geriausių lietuvių ko
mandas, rengiamam vakarinių 
valstybių krepšinio turnamen-
to. 

Nreužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatideliok ateinan 
ciam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmones tave ai* 
mirs, n epu tu manai 

/ of L ; Baseball — Joe Kra 
kauskas. 

• * • 

1939 m*tai Chicagos ap-fc 

skrit io Vyčių sporto sąjungai 
buvo istoriški, nes ne tik bu-
vo atgaivinta trys lygos — 
Softball, Basketball ir Bowi 
ing, bet d a r pirmą kart suor
ganizuota, merginų bowling 

»lyga, kar i nustebino visus ne 
tik tuo, kad vra vienatinė lie-

vyksta pas Aiiu^terdam, N. V. 
lietuvius, pamėgyti jų stipru
ma šiame sporte. Visi šie ty
m u rerfįriasi prie Amerikos 
lietuvių turnamento, kuris 
įvyksta Oevelande, Balan
džio 6 ir 7 dd. dėl U. S. titulo. 

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tą, kurs dulkes 
per veją neša. 

Khtykite Draugo' R a l i Programų 
Antradieniais 
WGES(1360kil.) 
7:30 valanda vak. 

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

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

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

Turnamento dienos galuti
nai nustatytos ir jvvks sau-
sio 2!), 30 ir 31 d. Linco'-i 
School gyni, Ciceroje. 

Lig šiolej is Cicero 
randasi net keturios koman
dos, Cicero Red Koše, Cice
ro Tumavicks, Cicero Towns-
men ir JSt. įAnthony's C.Y.O. 
Šios komandos vra žinomos 
esančios stipros, b^t ar atsi 

<Ci9Ud. 
MACARONI-
AND-CHEESE. 

RtADY !N 9 MINUTES 

• 

SCHTNDLER AND THK U.S.C. WIN, 14—0, (A i Al TKNNKSSKE. Ambrose Schind-
ler, Southern California's ąuarterback, (24), sniashes through Tennessee's line to score 
second period touchdown as 92.000 watched the FSC team smother the Southerners, 14-0, 
in the annual Rose Bowl Classic, Pasadena, Cal. (Acme Telephoto.) 

K l M B R O r t i H ' S POWER B E A T S TŪLAME, 1 4 - 1 3 . lohn Kimbrough, Texas A. 
and M.'s all-american fullback, puts the ball down just two yards short of a touchdown 
in first ąuarter of the Aggie's Sugar Bovvl game at New Orleans, La., with Tulane. 
Kimbrough put the ball over on the next play and scored again in the lašt ąuarter to 
bring a 14-13 victorry to his team. _ (Acme Telephoto.) 

r^ 
M A L D A K N Y G E S ^ 

Angelas Sargas, juod. v!r^. pauk $1.50 
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad raud lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis, oaos virš $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais 
J»tus Mano Pagelba, didelėmis) raidėmis (2.59 

" D R A U G O " KNYGYNAS 
1^2334 So Oakley Ave Chicago, Illinou 

<f> 

Jr ^ 

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

(iražfis Lietuviški Kalendoriai Su Visomis ftven-
ir"»inis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Grąžų Paveikslą. 
Senieji ' ' D r a u g o ' ' Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sirji (Jauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
- 25e. J Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite: 

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

l\ 
u - ' 

. • 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 
ri/1 

SULAUKUS NAUJŲJŲ METŲ 
1939 metai pasitraukė iš gy- ju pasielgimas kai kada yra 

venimo. O ką jie nusinešė su pateisintinas. Pilietybe, pro-
savimf Daug gero, daug blo- tesi ja bei aplinkybes gali 
į o, daug neišsipildžiusių sva- aaug ką reikalauti. Kitos, gal, 
jonių. Bet jauimsis 1940 at- juufiia, kad atras ten daugiau 
vyksta taip džiaugsmingai naudos bei garbes. Tiesa, kad 
kupinas energijos ir gero le- dažnai savųjų tarpe gabumai 
miantis, kad smarkiau prade- nėra taip vertinami ar apmo
ka plakti kiekvieno širdis vii- j kam i. Ir Šv. Rašte parašyta, 
t imi giedresnes ateities. 

Moterų Sąjungai praeitieji 
ii c tai buvo labai reikšmingi. 

Juose minėjom mūsų 25 me
tų gyvavimo sukaktį, išleis-

kad Mpranašas nėra vertina
mas savo krašte". Bet reikia 
atsiminti, kad meilė i avo kra
štui turi viską; viršyti. I r vi
sos, kuriose dega nors mažy-

WEST SIDE 
ŠvenčiŲ Įspūdžiai 

Šventes: Kalėdų ir Naujų 
Metų prabėgo ganu lai ii. in
gai, ramiai lietuvi t: tarpe. 
Vieni pas kitus vaišinosi, šve
nčių įspūdžiais dalindamiesi, 
ypaf- Naujų Metų laukiant ir 
senus ralvdint. (Jirdet. kad 
daugelyje vietų pa kelias šei
mynas susimetę lauke Naujų 
Metų. J . ir A. Ambrasų na
muose būrelis Federacijos 
skyriaus narių sutiko Naujus 
Metus. 

damos jubiliejinę knygą. Jos-te kibirkštėle lietuvybės, pri
apu pilni mūsų nuveiktų da- j val#tų paaukoti savo geriau-

r Dievui, tėvynei ir arti
kulu. ? naujau iais me
tais p U naujas pusla
pis mūsų organizacines veik
los. Jis dabar visiškai gra
žus, nepaliestas. Pridera jame 
r švti vien tik kimiausias re-
zDliucijas ir jų sėkmingą vy
kdymą. Kokia turėtų būti mū-
.:ų darbuote? Svarbiausia, kad 

šias jSgas lietuvių pažangai. 

Keliaudama po Italiją gro
žėjausi didingomis marmuro 
rkulptftromis ir grandioziš
kais pastatais, bet vis lyg iš
tolo. Italų kultūros sostinėje 
buvau svetima — ateive. Bet 
Lietuvoj! Tie paprasti medi
niai kryžiai, tie savotiški rū
pintojėliai padare man neiš-

Lietuvių moterų dukterų 
draugijos sekmadienyje, sau
sio 7 d., Lietuvių salėje įvyk
sta vakarėlis. Programoje bus 
vei'kala's "Teta iš Amerikos". 
Įdomu pamatyti. Minehvi 
draugija visuomet veikalus 
gerai suvaidina. 

rio, Lietuvių salėje. Visų tri
jų parapijų lietuviai katali
kai turės progos išgirsti daug 
ką įdomaus iš mokslo žmo
gaus. Ypač jaunimas tą va
karą turėtu atsilankyti. 

Šv. Antano parapijos cho
ras rengiasi prie 16 Vasario 
pi/.ninejimo. Programa bus 
pritaikinta tai dienai. Šiemet 
jau galima linksmesnes prog
ramas ruošti, nes Lietuvos so
stinėje, Gedimino kalne, tri
spalvė plevėsuoja, vilniečių, 
veidai pralinksmėjo. 

•»—«.'»* V J M 

Būtų gražus lietuvių kata
likų pasidarbavimas Detroite, 

.̂u*i.g vuciseouio'lronjjei visos trys parapijos, susi-
Man") paskirtas New Yorko! tarusios, ar Federacijos sky-
parol bordo^komisijonierium. rius, sutvarkytų taip, kad pa-
(Acme telephoto) , siskirtų kokį mėnesį dienraš

čio ' 'Draugo" vajui. Kas gy-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
i GCTT ;rms 

TKllOR AAADE OVTFtf 
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Pa buvo paskolinus parapijai 
$300. Dabar nutarė tą skolg 

va's tuo laiku padirbtų skai
tytojų eiles padidinti. Didelę 

išgvildentumėm praeitų metų 
veiki,. Kas girtina, pakarto- * , d ^ » ffffi.& ? * M b u ; 
kim — kas peiktina išveng 
fcim. Taip dirbkime, kad mū 
•ų organizacijos 1940 metų 
istorija vkais atžvilgiais bū
tų pažangos ir laimėjimo me-
tai. 

^u šiais naujai'sials metais 
prasidtJ naujų narių vajus, J 
kuris tęsis per šešis mėnesius. 
Svarbu mūsų veikloj sukurti 
glaudesnius santykius tarp 
čia Amerikoje gimusios, mok
slus einančios, jaunosios kar
tos ir senosios atvykusios iš 
Lietuvos. Atsiranda mūsų iš
eivijoje daug inteligenčių bei 
profesijonalių, kurios dirba 

Mm svetimtaučių tarpe. Tas 

fV i i e i y GAMINIMAS) 
IR 

h m PRIŽIŪRĖJIMAS! 
.'• 223 puslapių knyiru;: 

J i innsiais receptais i !! 
vi uy valgių gaminimui.;; 
p ragų pajų ir duonų kepi J j 
i ui: įvairių komservų i i -
L- »»<ervų darymai, paukS j 

;Henos kepimui ar virimai !! 
i-ir*ovių ir vaisių užlaiky j j 

\ .*#. ir r t Taipgi yra vi ;; 
* i 11 *»krų naudingų palarimų. 
* *'• "įininkėms 

• • 

tū FIBSlURTIMi: 

*1.10 
• 

$1.00 
D R A U G Ą Sv 

334 6o Oakley A ve 
( fllCAOO 11.1. 

vo taip širdžiai ^artima, nes 
i"*ia Lietuva, tėvelių gimtinė, 
čia viskas sava. 

Taip ir mūsų jaunesnioji 
karta jausis kaip pradės veik-

[ti lietuvių tarpe jei sugebė-
sim taktiškai su ja pasielgti 
Vieton atšalusias lietuves, lie
tuvaites įžeisti savo užgau
lingu pasmerkimu stenpkimės 
taip jas ir visuomenę sudo
minti savo gražiu &ugyveni-
mu ir įvairiu veikimu kad 
jose pakiltų noras arčiau pa
žinti mūsų organizacija. O 
pažinusios Moterų Sąjungos 
aukštus idealus, lietuvių tik
rų charakterį i r Lietuvos ga
rbingų praeitį, pamils lietu-; 

viška veikimų ir visa širdimi 
pasiaukos tėvynės labui. 

Parapijų klebonai turėtų j 
spėti savo žmones, k a i nesi
duotų išnaudojami. Pastaruo
ju laiku pradėjo kokis i i 
lietuvis kunigas, niekai.! ne
žinomas, lankyti lietuvių šei
mynas ir prašyti aukų mi
šioms. Kai kur pasisako, būk 
vietos kunigai leidę tas au
kas rinkti. Žmonės kalba, kad 
gal, jis nei ne kunigas, tik 
kunigo drabužiuos išnaudoja 
žmones. Prieš šventes, sako, 
atsirado net ir vargonininkas 
nepažįstamas, kuris nešiojo 
plotkeles. Tokius dalykus kle
bonai turėtų ištirti ir paskel
bti žmonėms. 

parapijai paaukoti. Klebonas j pažangų padarytų tame spau 
parapijos vardu dėkojo vy
čiams už gražią auką. Daba: 

dos darbe. Kaip gražu "Drau-1 
ge' skaityti apie vajų po 

Detroite vyčiai savo veikim;]' Chįcagos lietuvių parapijas. 
vykdo kaipo pašalpinė drau- j Kaip ten didėja eilės dien 

ima laiko kol kiekvienų, ap
lanko. 

Naujų Metų šventėj pasi

rodė truputis sniego ir uže.ja 
šaltesnis oras. Atrodė, kad 
tikrai žiemos sezonas. * 

Švenčių Keleivis 

rašei o "Draugo" skaitytojų. gija. Centras turėtų patirti, 
gal, naudinga būtų pasekti 
ir kitoms kuopoms detroitle- §v> Antano parapijos bingo 
čių veikimo planą. lošimas perkeltas iš Lietuvių 

salės į parapijos mokyklą. ! 
Šv. Antano pašalpinė drau- E s t i k a s s a v a i t c trečiadieniu 

gija rengia metinį balių sau-1 vakarais. Parapijiečių parei-

Šv. Antano parap. gyvuo
janti Lietuvos Vyčių 102 kuo-

sio 6 d., Lietuvių salėje. Na
rių pareiga dalyvauti draugi
jos metinėje pramogoje, taip 
pat kviečiami ir ne nariai at
silankyti. 

Federacijos 4 skyrius ruo
šiasi prie prof. Pakšto pra
kalbų, kuriog-bus 9 d. vasa-

ga dalyvauti, paremti para
pijos praimogas. 

Su sausio antra diena Sv", 
Antano parapijos klebonas 
pradėjo lankyti savo parapi
jomis. Kadangi parapijonai 
išsiblaškę po visą miestą, tad 

Taupykit Pinigas Sicj Saugioj Įstaigoj 
1. Kiekvienos yp&toa pinigai .apdrausti iki $5,000 00 by An Ageney 

of the U. S. Government. 
* 

2. Pinigiis galite pasiimti kada norite ir kiek norite. 

3. Nebuvo mažaus išniokota dividendg kaip 

Jeigu padegite pinigus iki Jau. 10, DIVIDENDAS roknofiis nuo 
Jan. 1. 

SKOLINAME pinigus ant pirmų morgičiu nuo 1 iki 15 metų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 

Padėti Pinigai Kas Mėnesf iki 11 Dienos Neš Nuošimtį IUIO 1 Dienos. 

Gediminas Building 8C Loan Association 
4225 South Falrfield Avenue Tel. Lafayette 8248 

Charles Zekas, Sec. 

Mūsų rezoliucija naujie
siems 1940 metams: lai būna 
tokia: 

Kad mūsų širdyse u i vieš
patautų Kristaus dvasia h 
taika. 

Kad kiekviena narė steng
tųsi būti katalikybės bei lie
tuvybės apaštale, įtraukdama 
savo pažįstamas ir drauges į 
Moterų Sąjungos veiklą. 

Lietuvių katalikių moterų 
dirva plati. Tam darbui rei
kalinga parama kiekvienos 
lietuves-aites, didesniu ar ma-

Į žesnių gabumų. La: bendras 
i pripažinimas viena kitos nuo
pelnų riša visas j vienybę, ku
rioje yra tikra galybe. 

Ona Kratavi';iene, 
Mich. Valst. Direktore 

i 

EE 

"Draugo" Metinis Koncertas 
SAUSIO--JANUARY 21, 1940 

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

Chicago. Illinois 

UNI\ CRSAL 
RĘST A < R ANT 

» t-ttynom Ir Kita 
fct»m BKB»•-•« Sutelktam P» 

^O W ^lsi Street 
NORKUS, sav 

i , •ictorx9670 

Aukso Grūdeliai 
I r tas laimingas, kurs ui 

viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu topo tiltas kitiems at-

1 siekti garbes pilis. 
! A. Midcevičto 

•'Vargas tai sielai, kuri nuo 
i Dievo atsiskyrus, dar tikisi 
šiame pasauly rasti ka nors 
^erosaio už Jį. Ne, tada jau 
Tali ,*ifireti į priekį ir užpa
kalį ; j dešinę ir kairę, aukš 
tyn ir žemyn, o visur girdėsi 
tuo6 pačius žodžius: visur var 
gas be Dievo". 

i 
-« 

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūšy 
dienraščio koncerte. v RENGĖJAI 

Dalyvauja soliste Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai. 
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šventes praleidus 
BRIDGEPORT. — Kalėdų 

ir Naujų Metų šventes — pa
maldų, linkėjimų, dovanų ir 

Didelis 
Bruzdėjimas 

^lEfc PAKEVMLECIŲ CHO 
CHORAS DALYVAUS 
PROGRAMOJ 

West SUtc. - - Kun. M. Ur
bonavičiaus, M.I.C, 25 m. ku
nigystės jubiliejaus bankieto, 
kuris rengiamas sausio 14 d.. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, programoj taippat daly
vaus ir Panevėžiečių choras, 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Jau kelinta sa-

vaišių laikas. Nebuvo veikį v a i t ė > k a i p p i r m j> i v a n a u s . 
mimų bei šeimynų, kur nes i - | k i e n § s u s a v o talkininkėmis k w » s yra susimokius net 

specia'.ę jubiliatui pagerbti 
dainą. Chorą programai ruo
šia varg. J. Brazaitis. R. K. 

raišinta, ''nebaliavota' taįp s t r o p i a i rengiasi prie Marijo 
tariant. Eglaitės, vainikai la
nguos, gėlės, puošia, kad ir 
kukliausį namelį. Bet ne vi-

nų Rėmėjų vakarėlio, kuris 
susidės iš kauliukų žaidimo 
ir laimėjimo brangių ir gra 

»ur vienodai, ne visur su dai- ž į ų d a v a n u . K i e k t e k o g i r d e _ 
le ir skoniu. Bet čia norėčiau j t į ^ d o v a n o s -n e Zabova". 
paradyti truputį apie v i e n ą j a v e p t o g d-m^Q i p į g i g y„ 
jaukų namą, kurio šeiminiu-. j į m o A t e i k i t e i r pamatysite 
kės yra dvi mergaitės, būtent _ g f t l l a i m ė s i t e 

Katriutė ir Franutė t^anic.-
kaitės. Jų mylimas tėvelis 

Gerb. kiui. Ig. Albavičius 
yra didelis Tėvų Marijonų 

pasimirė pereitą geg. n*ne- L f i i | t B o a i r t o d r 4 j o j o p a a p k 

DEPOiTIACIJA J LENKIJĄ 

NEŽMONIŠKUMAS 

1928 metais į Jungtines 
Valstybes nelegaliai atvyko iš 
Lenkijos Mr. ir Mrs. Boraea, 
kurie šiomis dienomis norėta 
išdeportuoti atgal į Lenkiją. 

.yje, bet l i p i e j i vaikai, bro- ^ p r f e Mn&i ^ d ' ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ 
liai, 'seserys, tebepalaiko tas 
tamprias šeimynėlės tradici
jas: svetingumą ir draugišku 

rbų nenueina veltui, ir įvai- Valstybių Apeliacinis teismas 
rios vietinės kuopos remia 
lietuviškas įstaigas. Tarp jų-

ma. Visa šeima su vaikais L fc r a n d a s i T g v ų M a r i j o n ų 

renkasi pas Katriutę ir fra 
nutę Kūčių, Naujų Metų lau
ktuvių ir t. p. Aplink tas dvi 
mergaites spiečiasi keturi ve
dę broliai su žmonomis ir vai-1 
kais ir viena ištekėjusi sesuo 
su vyru ir dviem vaikučiais. 

kuopa. Tikslas ir pelnas įvai
rių parengimų Tėvų Marijo
nų Rėmėjų kuopų savaimi aiš
kus. 

per teisėją Otto Kerner pa
reiškė, jog deportuoti Bora-
cas į Lenkiją "būtų nežmo
niška ir skandalinga.'* 

Ten ir Santa Claus ateina jau 
nučianu dovanas išdalinti, i t o s kolonijos žmonių •vaišin-
ten visi susirenka ir nepnpra- ^ " 9 l r v S l Patirsite tą patį 
sta eglute pasidžiaugti. l l n a l o n u P"ėm»na kaip ir ki-

tais laikais. Jie laukia ne vien 
Garuckaitės eglute su % UeYQ A p v a i a d o s parapijos, 

Deportacijos įsakymą, ku
ris vakar buvo atmestas, bu-

jvo pasirašęs Federalio teis-
Daug kas patyrė biznierių m 0 tei^ydS C h a r i e s E. Wood-

Ivanauskų, Bukantų^ Banke-jwar(j 
vičių, Stučinskų ir kitų 18-* 

Dabar, teisėjų manymu, pei 

ypatinga scenenja 
Kiekviename name puošia-

Boracas deportuot, tai gali
ma deportuoti į Kanadą, bet 
ne į Lenkiją, nors jie reko
menduoja juos palikt U. S. 

bet ir iš kitų kolonijų sve
čių, ir be abejonės, jų ir bus. 

n»a eglute, čia rodos nieko j N e u ž m i r š k i t e s a u s i o 7 . t o s d i e . 
naujo. Bet kuomet Oaruekn p o m i s 3 . 3 ( ) y a l p Q 

nuim-lyje. .dregn 3339 S. U-\pietų> t u r i m e k u r nms pi& 

tuanica ave. pastatomi eglu- , . .. .. , , ... 
* ° . leisti linksmą vakarėlį, tai 

te — pusė Bridgeporto ir . ._ ,L ... ,.. • —a i. • ynl'f'T"-̂ 1**- .proga Dievo.Ap-svėrių iš visos Chiffagoswirte»- . . . . . . . . ¥.A. vaiados parapijos salėje. 
na ,l*|ja pasigrožėti. 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško verte 

Kun. Ant. M. Kamži»ki« 

Sakė M vietinis savo Mvli-
majam: "Tavyje randasi ir 
įiiano pagydymas ir mano liū
desys: kuo tikriau Tu mane 
pagydai, tuo didesnis darosi 
mano liūdesys; ir kuo dau
giau aš silpstu, tuo daugiau 
sveikatos Tu man duodi". 
Mylimasi satsakė: "Tavo mei
lė yra antspaudą ir įspaudą, 
bę prieš žmones''. 

Žmones pajuok* ir papeikė 
Mylėtinį, kad jis vaikštinėjo 
kaip kvailys vardan meilės. 

, 0 Mylėtinis paniekino jų pa-
j peikimus, ir pats juos išpei
kė kad jie nemylėjo jo Myli
mojo. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

Jauna Jean Stamnoulis išbuvo sudaužytam auto pusę va
landos su įlaužtu nugarkauliu. Nelaimė įvyko Old Westbury, 
L. I. (Acme telephoto) 

Katriutė CJaruckaitė netik 
reikli visuomenininke, bet ir 
lailimnkė. Jos pagamintos de
koracijos stalams puošia ne 
vieną vestuvių bei puotų sta
lą. Jos dekoracijų originalu
mas ir pirštų miklumas ne 
paprastas. Štai Kalėdų eglu
tė žėri auksu, sidabru, tropiš-
kais vaisiais, gėlėmis ir visa 
suelektrizuota. Bet po apa
ria eglutės — per pusę kam
bario tęsiasi visas "miestas". 
'Sniego" kalnai, prakartėlė, 
veidrodžio prūdai, kur čiuoži
nėja vaiki; būriai, namų eilės 
apšviestos elektra, net ir baž
nyčia, su "parapijonais" ir 
1 kunigu klebonu*'. Svetimtau 
Šiai begalo brangina, net ir 
pa rodo n stato miniatiūrinius 
reikalus. Katriutės Garuckai-

Būsikne ir mes. Č. A. 

Gera Naujų 
Mėty Pradžia 

BRIDGEPOftT. — Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo B-
vė, 3236 So. Halsted St., Šau
niai pradėjo naujus metus. 
Bendrovė netikėtai susilaukė 
daug gerų naujų koetumcrių. 
Daugelis jų pradėjo taupymo 
sąskaitas. Kai kurie iš jų a-
tėjo su stambiomis taupymui 
sumomis. Kiti atsilankė su 
paklausymais apie paskolas 
ir kitokius real įstate reika
lus. Taigi Naujų Metų p ra 
džia labai gera. 

Visuomenės žiniai pravartu 
priminti, kad Bendrovės ofi
so valandos yra tokios: pir-.mais? paveikslais, 
madieniais, antradieniais ir' 

Susirinkimai 
Šį Vakarę Susirinks 
Lietuvių Dienos 
Komitetas 

Šį vakarą yra šaukiamas 
svarbus susirinkimas dėl va
sario 4-tos parengimo, Cicero 
Stadione. Susirinkimas įvyi'S 
Sandaros salėj, 814 W. 33rd 
St. 8:15 vai. šį vakarą. 

Bus laikomas galutinas pro 
gramos sudarymas, komisijos 
narių nuskyrimas ir kiti svar
būs reikalai. Visa komisija 
kviečiama dalyvauti. 

Galutinas nusprendimas k ag 
link krepšinio turnamento į-
vyks sausio 29, 30, 31, Lin* 
coln School Gym. Gauta ži
nia, kad dalyvaus Lietuvos 
Valstybės Krepšinio žvaigždė, 
Pranas Lubinas, kuris atvyks 
iš Hollywood, California su 
Lietuvos ir Vilniaus kruta-

J. L. J. 
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ONA KAZLAUSKIENĖ-
SMITH 

(gyv. po mun. 430 N. Ti-oy St.) 
Mirė sausio 1, 1940, 6:00 

vai. vak., sulaukus pusos auiž. 
Gimus Liietuvoje, šakių ap

skrityje, .Lukšių par., Arijų k. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą L<ouis, seserį Antaninų 13i-
tinienę ir jos šeimų (kovva-
nee, Illinois), sesurį Marijonų 
Petkunas (Argentinoje), švo-
gerį JN'ikodemą, seseis vaikus 
— Pranciškų ir Onų ir daug 
kiti^ giminiu. 

Kūnaa pašarvotas B. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 4 91 h 
Coutt, Cieeroje. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
sausio į d. Iš koplyčios 8 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Anta-

'ho "par. bažnyčia, kurioj J-" 
vyks gedulingos pamalios už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydt'ta j šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Seserys, 
švogeris ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109, 

lės dailės darbą taipgi labai penktadieniais nuo 9 vai. ry-
[vertintų. Nors ir lietuviai šve to iki 6 vai. vak., treėiadie-
avių .proga lanko jų namą ir 
stebisi ir grožėjasi nepapras
tu reginiu. 
Vaišes 

Nepasitenkinusi vaišėmis 
šeimos ratelyje, Katriute Ga 
ruckaitė, ARD centro finansų 
rast. gruod. 30 d. susikvietę 
rentro narius iš ARD ir drau
ges ir iškėlė šaunią puotą vi
soms. Malonu vaišintis na
muose, kur tiek draugiškumo 
ir jaukios Šilumos rodoma net 
visuomenės bendradarbiams. 
Bet matomi net ir viešai pa
dėkoti, taip nepaprastos as
menybes mergaitėms, kurios 
aors ir našlaitėmis likę, mo 
(a taip gražiai savo gyveni
mą patvarkyti, tiek ne sau-
neiliškumo parodyti ir tokią 

niais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. dienos, ketvirtadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 

Bendrovės sekretorius vra 
Juozas Mozeris, 

Sėrininkas 

jaukią atmosferą sudaryti ne
tik savo artimiesiems — gi
minėms, bet ir draugams ir 
bendradarbiams. Tikrai jos ne 
veltui gyvena — nes ne visn 
sau gyvena. X 

List e n to and A d vertis r o per 

NLJUOECH'S TUGOSUV 'RADO 

BRIDGEPORT. — Šv. Ka-
zimiero Akad. Rėmėjų 2 sky
riaus metinis susirinkimas j -
vyks penktadienį, sausio 5 d. 
Visi nariai ir narės prašomi 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių prirašyti. Šiame susi
rinkime užima vietas nauja 
valdyba. Koresp. 

x %>t 
S. (3axk SL, Chicaro — H*r. 

Žinių - Žineles 
Vokietijoje uždrausta be 

leidimo pardavinėti aukso 
žiedus ir kitus aukso dirbi
nius. Laikrodininkai ir auksa
kaliai gali priimti užsakymus 
padirbti iš aukso tą ar kitą: 
daiktą tik tuomet, kai užsa
kytojas atneša auksą. Dabar 
Vokietijoje sutuoktuviniai žie
dai bus dirbami iš geresnės 
rūšies plieno 

£r 111 n I I 11 f i n j j i n 1111111111111 n 1111111111 n i n M 111111 n 11111 • 11111111 ti 111 e^ 111 imi: 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIČIįĮ 

Kiekvienos ypatoa padėti piuigai yra apdrausti iki $5000.00 per 5 
Federal Savingg and Loan Insurance Corp. po United States S 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3z% 

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

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

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION Į 
flllliilillltlllllHllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiir: 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
KUTIAU8IA IB DIDŽUTJSIA LAIDOJIMO ĮBTAlmA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

4447 South FairfJeld Avenue 
Tel LAFAYETTB 0727 

D V IT A 1 koplyčios visose 
* I V * • L Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo progrsmo Antradienio Ir 
imifmrmt- rytais 10.M Talanda, 19 WHTP stotlee (1480.) 

Sa Porlla Saltlmlern. 

: 

A. t A. 
P E T R O N Ė L Ė 

ALLOMIEUĖ 
(1M> tėvais IMliia-oakaitė) 

gyv. po num. 13Z2 boum 
4atn Ave.. Ciceroje 

Mirfi sausio 3, 1940ni., BU-
lauHus pust» a'i.ziaus. 

Uimus l^letvivoj, Tauragūs ap
skrityje, fcškauiJvilės parapijoje, 
i 'nsudas kaime. 

Amerikoje išgyveno ^5 met. 
ir'aliuo aideiiaiue nuliūdime: 

vyrą igrnae^, z dukteiis: Teo-
Oorą ir Genovaitę Pilitauskienę, 
žentą Joną, 2 sunūs: Memartą 
ir Henriką, 5 pusbrolius: Mo
tiejų, Jurgj ir Pranciškų Pili-
tausKUs ir Joną ir Juozapą Stjr-
bius ir j u šeimas, pusseserę O-
ną ir švogerj Juozapą Varna-
&ius ir jų šeimą, švogerj Pran
ciškų Aldonis ir jo šeima ir 
kitas giminos. 

Lietuvoj paliko 2 brolius: An
taną ir Pranciškų Pilitaut-kius 
ir jų šeimą, 2 seseris: Oną Me-
linienę, švogerj, seserį Barborą 
ir švog-erį Liek utis ir jų šeimas 
ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, .3319 Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., sau
sio 6 d. Iš koplyčios 9 vai., ry-
lo bus atlydėta į šv. Antano 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapir.es. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žentus. Sūnui, .Seserys, Pusbro
liai, Pusseserė lr Gimiuės. 

laidotuvių direktorius Anta 
nas Petkus, tel. Cicero 2109. 

URBA Gėtės MyltnUem*.. 
Vestuvėms, Bankie-
tama, Latdotuveius 
ir FvioSlmanis. 

GEUNINKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

JONAS C. ŽILIUS 
(Gyveu«» po num. S137 \\ t>t 

42nd Ptace) 

Mirė J-auhio 2 d.. 1940 m.. 
7:55 vai. ryto, sulaukė* puse* 
amžiaus. 

•ginies Lietuvoje. Kilo iš 
Teisiu aptiki-., lt k-tavos parap., 
Pivcrų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 31 metus. 

Paiiko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijonu, po tėvais Vir-
žintaitė, 4 sūnus: Vladislovą, 
Jora . Pranciškų ir Julijona, i 
marčias: Felicija ir Marijoną, 
i anūkus: Doiores. Arthur ir 
Povilą. 2 brolius: Vincenta ir 
Antane Patriius ir ju šeimas, 
pusseivere Veronika V'enckiene 
r jos šeimą ir kitas gimines. 

Lietuvoie paliko 2 seseris: il-
miiija Norvaišiene ir Liudovi-
i,a Juciene ir ju šeimas ir ki
tus Kimines. 

Priklausė prie Simano Dau
kanto draugijos. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
PbilUus koplyčioje, i 30 7 Li-
tuauica Ave. Laidotuvės ivyks 
šeštad., sausio ii d. Iš kopi.v-
Čios .S vai. rylo bU8 atlydėtas i 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės Dar. bažnyčia, kurioj i-
vyks sedulingoa pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bua 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapinus. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Molei is. Sūuai, 
Marčios Anūkai, Broliai. Se
serys, Pusseserė ir G i l inės . 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, tel. YAR. 4908. 

•ABT. IK7). LAIDOTUTTŲ DIBBKTOBIAI 
K E L N E R - P R U Z I N 

•ananalat Pataraarlmat — Hotaru patturaanĮt 
Phoae 9000 MO W. lfttt 

NARIAI CHICAGOS, CICER0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l b C DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109 

2314 West 23rd Place 

Lachavvicz ir Senai & « » -Phone PULlman 1270 
4348 So. California ^ve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YABd« 113S-1139 

Antanas M. Phillips 
I. J. Zolp 

3307 litnanica Ave. 
Phone YAlUs 4908 

1646 West 46tn Street 
Phone YABda 0781-0782 

Albert V. Petkus 4704 a We»tern Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

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

http://kapir.es
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Argentinos Misijos 
išleistuvės kun. Jakaičio 
Į Argentiną 

Nuvažiavo, pamate ir pa
milo! Kada kun. Jakaiths pir
ma kartą 

Penktadienis, ?an.«!o fi, 

West Pullmano 
Naujienos 

(Jruodžio 29 d. mirė plačiai 
visiem* žinoma ir stambi pa
rapijos remeja, Barbora Žit
kevičiene. Velione sir#o vos 

ir vyko \ Argentiną, k e l i a s d i e n a s i r m i v e ž t a j 
niekas neįmanė, kad jis tenai K o s e l a m l Commimitv ligonine 

j>ersiskyrė m šiuo pasauliu. 
A. a. Barbora, sausio 2 die

ną iš ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčios, po labai iš-

kada nors visuomet pasilik 
Tai ką me> manėme negalint 
Įvykti, šiandien tapo realybe. 
Kun. J . Jakaitis yra skirtas 
Argentinos namų viršininku. 
Jojo pareigos reikalaus, kad 
jis tenai nuolatos apsigyven
ti;. (Jyvi reikalai verte jį grį
žti atgal į šiaurės Amerikos 
dalis, būtent, rinkti aukas, j -
vairiose parapijose, kad to
kiu būdu pagerinti tikėjimo 
būkle Argentinoje. 

Rodos reikėtų pasilsėti, bet 
ne, tas jojo pasišventimas ne
užgesęs, jis vis nori ką tokio 
o&ugiau padaryti. Čia Ame-| 

NAUJAS CHICAGOS 
ARKIVYSKUPAS 
Milvvaukee arkivyskupas 
Samuel A. Stritch paskirtas 
Chicagos arkidiocezijos 
valdytoju 

Chieaga ruošiasi sutikti 
naująjj arkidiocezijos valdy
toją arkivyskupą Samuel A. 
Stritch, kuris užima buvusio 
Kardinolo Mundelein vietą. 

Arkivyskupas Stritch yra 

1816 metais paskirtas Nasb-
ville vyskupo sekretorium ir 
1921 metais lapkričio 30 pa
keltas į vyskupus. 

1930 metais lapkričio 9 d . Į r n m | | | | | | f f 
paskirtas Mihvaukee arkivy-' 
skupu. 

bes Užsienių Santykių Cbica 
gos skyriaus suėjime, Palmer 
House. Jo kall)a palies šiij 
dienų Europos karo klausimą 

j Paskyrimas nesurištas su 
kardinolatu 

idaro 

j kilmingų pamaldų, palaidota j 52 metų amžiaus, baltaplau
kis, didžios energijos žmo
gus. Jam teks vadovauti apie 
1,250,000 žmonių, ir tuo pa
čiu laiku vesti Nacionalės Ka
talikų Gerovės Kįonierenei-
jos administracinius reikalus. 

N v. Kazimiero kapinėse savo 
šeimynos lote. Reikia pažy
mėti, kad už veliones sielą 
laidojimo dieną buvo atlaiky
tos trejos šv. Mišios. Prie di
džiojo altoriaus Mišios buvo 
su 
na žmonių 
buvo visų mylima ir nuo pat 
parapijos susiorganizavimo 
buvo žymi parapijos rėJmėja 
ir darbuotoja; priklausė prie 

asista. Bažnyčia buvo• pil- j m M i a s p a s k y r i n l a s 
žmonių. Mat. a. a. velione, * 

Paskyrimas buvo netikėtas 

riko* jo v a r d u yra glaudžiai s e k a n ( M u d r . j u . š v V e ro„ikos, 
s«s,l,e.j,.s s u daug nuveiktu M o t ^ A - t Ma,_ 
darbų Marijonų Kongregaci
joje. Mes nei kiek neaoejoja-
me, kad panašius darbus irgi 
nuveiks Argentinoje, nes e-
nergijos jame daug, o jo aki
ratis labai toli siekia. 

Todėl jam paskutinį kartą 
esant mūsų tarpe, pridera 
kad tokiam garbingam Argen 
tinos misijonieriui palinkėtu-
mėm daug pasisekimo ir gra
žiai išleistumėm iš mūsų tar
po, kur kažin ar kada nors 
grjž. 

Jam rengiama išleistuvių, 
bankietas sausio 7 d., 1940, 
Aušros Vartų parapijes salė
je 6 vai. vakare. Tikietas vien 
tik 50 oentų. 

Brangieji ehicagiečiai ir a-
pylinkė*s misijų darbų mylė
tojai atsilankykite į šias kuk
lias išleistuves. Sudėkime jam 
mūsų karščiausius linkėjimus, 
kad jis grjžtų j Argentiną su-

dos ir &v\ Pranciškaus broli 
jos. 

Paliko labai liūdinčius sa 
v 

[ir pačiam arkivyskupui ir di
džiumai Chicagos katalikų 
veikėjų. 

Šv. Kryžiaus Katedros rek
torius, monsinjoras Joseph 
P. Morrison apie naująją val-
dvtoją pareiškė: 

"Mes visi džiaugiamės. Ar-
o mylima vyra Antaną, drau ] | * * * * * * Stritch pažinojom. 

ges ir gimines. Gražiai nuliū
dimo valandoje patarnavo gra 
borius J. F. Eudeikis. 

Tegul gerasai Dievas būna 
jai gailestingas. 

Praeitą savaite parapijos 
skolų atmokėjimo fondui au
kojo: Stanislovas ir Viktori
ja Stankus $25.00, Vladas ir 
Barbora Jurijonai $25.00, Sta
nislovas ir Anna Raila (varg.) 
$25.00, Albinas Štaras $25.00 
ir dar vienas asmuo, kuris 
prašė negarsinti $25.00. Au
kojusiems dėkojame. Rap. 

Pirma 1940 m. 
Auka Vilniečiams 

^ ^ ^ Petras ir Mikalina Kondra-
stiprėjes jūsų parama, galėtų t a i savo sūnelio Stasiuko var-
taip pat kitiems Tėvams Ma-jda Vilniaus biednuomenčs še-

per daugelį metų ir ^Kardino 
\las Mundelein jį aukštai ver
timo. Jis garsus savo mok
slingumu ir vertingas pirmo
jo Vakarų kardinolo pasekė
jas." 

Trumpa biografija 

Arkivyskupas Stritch yra 
airių kilmės. Jau jaunatvėj 
pasireiškęs gabumais. 17 me
tų baigė St. Gregory's kole
giją, Cincinnatij gaudamas 
bakalauro laipsnį (1904). Vė
liau šešis metus studijavo 
Amerikos kolegijoj, Romoj, 

, kur įgijo Ph. D. 1906 metais 
j ir šventosios teologijos dak-

toratą 1910 metais. Į kunigus 
įšventė Kardinolas Resphigi 
gegužio 21, 1 10. 

, Sis naujasis paskyrimas su 
kardinolo titulu nesurištas. 
Pav., Kardinolas M u n d e-
lein išbuvo Chicagos arkivy
skupu beveik devynis motus 
ir tik vėliau susilaukė kardi
nolo titulo. Tiesa, tikintieji 
tikisi, jog ir arkivyskupas 
Stritch vėliau *bus pakeltas į 
kardinolus. 

{žengia j naujas pareigas 
tikėdamasis Dievo pagalbos 

Apie savo naująsias parei
gas Arkivyskupas išsitarė: 

"Vien pagalvojęs apie at
sakingumą ganant tokį skai
čių netekčiau dnjsos, jei ne
būčiau tikras Dievo pagalbos 
man ir dvasiškijai, kuri pra
eityj parodė didelį pasišven
timą." 

" S u Dievo pagalba ir išti
kimai dvasiškijai padedant 
mes dėsime visas pastangas 
būti ištikimi šiam šventajam 
paskyrimui ir būti nepalau
žiami Išganytojo liudininkai 

ją pieno kainos numušimą pa-. gavo iš Lietuvos telegrama, 
skelbė \Valter R. Schaub, j kuria prašdma Lenkijos karo 

pabėgėliams žydams Lietuvoj 

y i 

4 arkidiocezijos valdytojas 

rijonams, dirbantiems Argen
tinoje pasakyti, kad Chicagos 
lietuviai ištikrųjų įvertino jų
jų pasišventimą ir tokiu bū
du ranka į ranką jūs ir jie 
galėsite toliau tęsti Dievo ir 
tėvynės darbą. 

Iki pasimatymo sekmadie
nyje. Č. A. 

lpimui aukojo $1.00. Juos pa
sekė su dolerine pas juos gy
venąs Justas Staniulionis. 

Tai pirmos aukos vilnie-

atvaidins Šv. Germaną ir p^-
rą kitų trumpų komedijų. Vi
si prašomi atsilankyt":. Pra
džia 6 vai. vak. Įžaii^a tiktai 
25 centai. 

Šiuo paskyrimu jis tampa 
vienas didžiausiu ir turtin-

K 

giausių pasaulio katalikų dio 
cezijų valdytojų. Jis yra ket
virtuoju provincijos, į kurią 
įeina Belleville, Peoria, Rock-
ford ir Sprfngfield diocezi 
jos, valdytoju. 

Mihvaukee įis Imivo penk
tuoju arkivyskupu. 

dvi meno parodas Chicagoj. 
Viena, L. Mahaly—Nagy, pa
roda atidaryta vakar l\ntha> 
rine Kuli Uallerv, 540 N. M i-
chigan ave., antra, Richarci 
Aberle Florsheim darbų pa
roda atidaroma šiandie. Quest 
GaHeries, 810 N. Michigan 
ave. 

Meno institutas 
atdaras vakarais, kad chi 

cagiečiai galėtų pamatyti Ita 
lų meno parodą. Šeštadienį, 
sekmadienį, pirmadienį ir an-
tradienį meno institutas bus I 
atdaras iki 9 vai. vakare 
įžanga 25 centai. 

Parapijinėms mokykloms 
atsisakoma duoti WPA pro 

jektanis teikiamų pajamų. Ai- 11 
tornev General John E. Cass-
idy pareiškė, jog parapijinei? 
mokyklos nėra valstybinės įs
taigos todėl jos negali naudo 
tis valstybės iždu. Trinity Lu 
theran School, Danville, 111. 
pareikalavo $84 į mėnesį ai 
goms septyniems šalpos dar
bininkams, dirbantiems moky 
kloj. 

Vakar tūkstančiai 
ciiicagiečių susilaukė nema

loniu laišku, kuriuose buv( 
1939 metų taksų pranešimai 

Šių metų taksus reikia su
mokėti iki šių metų kovo 15 
dieną. 

Pieno kaina 
numušta iki 81/oc. Šią nau,-

Meadowmoor Dairies, Inc. 
pirmininkas. Meadowmoor 
Dairies, Inc. pardavinės pie
nų kaip ir pirmiau — kvor
tomis. 

Fordo dirbtuvėj 
2(300 Torrence ave. gaisras 

padarė $25,000 nuostolių. 

ŽYDŲ PABĖGĖLIAMS 
REIKIĄ DRABUŽIŲ 

Amerikos Lenkijos Žydų 
Federacijos Chicagos skyrius 

žieminių drabužių. 
M Skubiai reikia šiltų dra

bužių ir apavo pabėgėliams. 
Dėl artėjančių šalčių kyla 
epidemijų pavoju.-. Jei gali
ma telegrafuokit, pasiuskit iŠ 

Į Amerikos drabužių.'p 

Pasirašę Jonas Vileišis ir 
Dr. Ruvim Rubinšteinas. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

Thermic Machineless 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 orchids ir 
violets nuo 75c aukščiau. 
BERNICE'S BE AUT Y 

S H O P 
1725 W E S T 47TH S T R E E T 

Kamp. Heriuitage. Tel. Tards 2771 
16 metų patyrimo. 

Standard Club 
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnes Degtiuėt 

oi Tokią Kainą 
TIK $1.00 P T 01 Cfl 
4-6 Kvor tos . . .* I | DU 

Reikalaukit 
SAVO AFTLINKE8 

TAVERNOJ 
1 5 C . PRINKSA8 

MUTUAL LIQU0R COMPANY 
Distribntoriai 

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

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAS 

Reikalingas patyręs jautienos plo
vėjos (be<vf splitter). Gera alga pa
stovus darbas gerai patyrusiam žmo
gui. Atsišaukite laišku : "Draugas", 
2334 South Oakley Ave., Box 906F, 
CNoago, niiįvois. 

»,» l - l - l - ^ J - J - J - J . J ^ - . - -

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

Lothlan Markizas, 
Anglijos ambasadorius 

Koresp. Jungtinėms Valstybėms, kal
ciams 1940 m. Jos priduotos -
Federacijai. 

Kondrotai ir Staniulionis ir 
kitu atveju gerai naujus me
tus pradSjo: susidėję užsisa
kė visiems meta'ms dienraštį 
Dranga. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

Gražus Vaidinimas 
Geram Tikslui 

BRIDGėPOKT. — Ateinan
ti 'sekmadieni Šv. Jurgio pa r. 
sakėj įvyks gražius vaidini
mas, kurį rengia Šv. Kazi
miero Akad. Remejij 2 sky
rius vietines parąp. mokyk-] 
los naudai. Artistes 15 Cicero ; 

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

# 

Si bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, knrie yra savininkų apgyventa, Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

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

/** v 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

. Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Jukms, sav. 
• 

2 3 3 5 South Westei>n Avenue 
TELEFONAS CANAL 3784 

a = 

ffl 

I Įi 
j TURTAS VIRŠ - - - - - įį000,000.00 : 

ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD į 
FEDERAL ' 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATIO* 

OF CHICAGO 
JCSTIN MACKIEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAIi.: 9 Iki 5 p. (p. Trečiad.: 0 Iki 12:00 p. Seštad.: 9 iki 8;00 v< v. 

REIKALINGA VARGONININKAS 
Reikalingas pastovus vargonininkas, 
mokantis savo amatą; gtras katali
kas, mokantis vesti chorą, ruošU 
kada, nekada vakarėliu?. Viela gra
ži, alga geram žmogui vidutinė pa
lei vargonininko veiklą. Kreipkitės 
laišku J "I>rsuiga", 2334 S. Oakley 
Ave., Cliloogo. 111. B o i 207A. 

B ARGEN AI SOUTH SIDi:.!i: 
Pardavimui 2 fletų medinis namaa 
Elektriką, gasas, maudynės: 2-ka-
rų ccnu.ntuotu fl-oru garadžius — 
$1,050.00. 
Krautuvė ir 3 flctai. Elektrikas, ga
sas i,r ma'ikJvriės. Krautuvėje Įkur
ta Liquor Store oizni.^. Kaina $2,500. 
Krautuve ir 4 fletai; medinis namas. •§ 
Maudynės, < lektrtka. gnsas. Krau
tuvėje randasi Beauty Parlor. 15-
dirhtas biznis. Kaina $2.500. 

Visi namai gerame stovyje. Par
duosim ant lengvu išmokėjimų ar
gą mainysim. 

CHAS. URVICH (URNIKAS) 
250O W. «:j„i Street. Chicag 

Telefonas l»ROvpoer «025 

R E N D O N KRAUTTTV15 
Rendon Krautuvė ir pagyvenimui 
kambariai užpakalyje. Tinka bll« 
kokiam bizniui. Renda pigi. 

Atsišaukite: 1943 West Cermak 
Road. Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAS 
DvieJu-aukštu namas; 4157 Marmo-
ra Ave. Kreipkitės j : Tėvus Mari|o-
nus. 2334 So. Oakley Ave.. Chicago, 
Illinois. 

PARDAVIMUI RIZNIS 
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metu. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 Wcst 37th Place, 
tel. LAFayette 5936-
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KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N. NO. 1 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Secy. 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki $5,000.00 FederaUnėje įstaigoje. 

KLAUSYKIME 

I 

Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . . . . „ H IS STOTIES 
PROGRAMŲ « » • * Birrn 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIŲ 
flf.HJ.P. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios njš i . s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išmaunu geria usį atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo S iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

mmm *m 

Ujįįss^B 

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

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Naujenybių Ir įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2R19 W. 63rd St. 
Jsteigrta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu i i 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Ag-ental nepageidaujami. Telefonas 
Prosncct 6430 

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Pardavimui 1937 m. Oldsmoblle, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Geram* sto
vyje. Atsišaukite: 4004 8. Rock-
we11 8t... 3 aukStas. užpakalyje. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS ISMOKPJIMAI8 

Barskis Furn i ture House, Inc. 
*VHB HOMK OF FDTB FURATTTTRE" SlNGB 1M4 

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

PARDAVrartJI KANARKOS 
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite SeStadienl arba 
sekmadieni: 2341 West 23rd Street, 
1-mas aukštas. 

Parsiduoda arba iSmainoma bic-
bizniava namą Brigrhton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. AtsiSaukit* 
pas savininką telefonu — N e vada 
8039. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre

su: 3943 West .lackson Bivd.. tele
fonas Nevada 8039. 

RETVDOII FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas. naujai 
išdekoruotas; antras aukStas. Atsl-
Saukite 4225 Prlneetcm Avenue. 

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai {rengta groser-
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenue. 

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis P i e 
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKTTĖS-
PUMPUTIENĖS (T) , kurie gyven* 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
praSomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę. 28S4 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio II 
Argentinos parvežtąjį siuntlnĮ. 

PARDAVIMUT NAMAS 
6 kambarių medinis namas, k a * - * 

Stu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžiua, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Berar-
ly 4883. Bargenaa. 

-
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