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TRUMPAI 
Rašo I. Sakalas 

"Tėvynes" ralakt. Kl. 
Jurgelionis labai giria savo 
šeimininką — SLA. " P a s 
mus nėra jokių persekioji
mų". "Mūsų Susivienijime 
visi yra lygūs broliai ir sese
rys" . "Mūsų Susivienijimas 
nelenda j savo nario politiš
kus ir tikejimiškus įsitikini
mus". "Mūsų Susivienijime 
vra vieta tik broliškai meilei 
ramiai apsireikšti 

Sov. Rusija pripažįsta nepasisekimus 

yy 

TUO BŪDU SOVIETAI 
PRIPAŽĮSTA IR SAVO 
DIDELIUS NUOSTOLIUS 

LONDONAS, saus. 10. —: niam fronte. Tarp kitko pa
žiniomis iš Maskvos, pašalin-' žymi: "Sausio 9 d. Uehta ba
tas iš užknamos. vietos a via ei re tarpe pėstininkų dalinių \ 

CHĄMBERLAINAS ŽADA PADĖTI SUOMIJAI 

jos pramones komisaras M. 
M. Kaganovičius. 

vyko mūšiai ir to sėkmėje so 
vietų pajėgos atsimetė atgal 
keletą kilometrų". I 

(Uehta l>aras yra Suonui-, 
ssa imi fronte—Ladogo ežero 

MASKVA, saus. 10. — 
Šiandien rytų išleistu oficia
liu komunikatu sovietu vv-! šiauriuose, kur suomiai 
rurasybi pripažįsta savo pra- naikino 44-ąją raudonųjų di-
laimėjimus Suomijos ryti- viziją). 

su-
4' Sounds goody \ Tačiau, 

kas seka SLA. gyvenimų, jm-
pažins, kad ne vienoj frater-
nalej organizacijoj nėra tiek 
politiški] ir tikėjimiškų riete
nų tarpe narių, tiek neapy
kantos, net muštynių (Chicago 
seime, SLA. centro raštinėj), 
kiek SLA. Insinuacijos per 
viršų liejasi. O tai nerodo bro HELSINKIS, saus. 10. - savo patrankas ir kulkosvai 
liiknmo, seseriškumo. Ir ne- Pranešta, kad centriniam ry- džitts. Raudonųjų pirmasis 
nuostabu. Broliškumo neaaJi tintam fronte suomiai apsupo žingsnis tavo nusisukti ir 

KAIP NUGALĖTA 44-ji 
SOVIETŲ DIVIZIJA 

būti tokioj organizacijoj, kur 
susispietę laisvamaniai, socia
listai, komunistai, neoaliežnin 
kai, jonistai ir kitokių "pol i - | SU SUOMIŲ SIAURRY 
tiškų ir tikejimiškų'* įsitikini
mų žmones. 

dar vienų sovietų diviziją. \ ginti ugnugarį, kad būtų ga 
Tai esą Kukkamo apylinkėse.! Įima pasprukti. Kai kurie da 

| liniai prasiskverbė ir leidosi 

i\ 
TINĘ KARIUOMENE, saus 
10. — Suomių kariuomenes 
daliniai įsiveržė Rusijos teri-

Jau ir mūsiškių ko- j tori j on vydamies bėgančias 
munistų spauda pripažįsta, nugalėtos sovietų 44-osios di-
kad Suomija Sov. Rusijai yra vizijos liekanas 
kietas riešutas. Esą, raiido-
noji armija ne nemanius Prieš tai suomių karo va-

dovvbė iškėlė aikštėn kad 
nuo gruodžio 24 d. Suomu-

bėgti atgal, iš kur buvo atė-

v Kiti žuvo. 

"vienu žaibišku smūgiu per 
savaitę sutriuškinti". Kareli- "™T ? . 

,. k. ssalmi fronte suomiai sunai-
jos tarpvandienvie esa tokios . . . . . T * . . ^. kino kone visa sovietų kor-pat tv,rtoves, kaip ir S . e g - , ^ _ ^ ^ ^ ^ 
friedo linija. Jei Prancūzija 
su Anglija keturis mėnesius 
bergdžiai tūpčiojo aplink, tai 
tūpčioja ir Rusija. 

Pusantro milijono valstybė 
turi tūpčioti prieš poros mili
jonų valstybėlę! 

Suomių karinė policija vi
suose plotuose rankioja sovie 
tų paliktus ginklus ir įvairią 
karo medžiagą. 

Divizija su savimi turėjo 
[daugiau kaip vienų tūkstan
tį arklių. Suomiams teko vos 
keletas šimtų. Kiti arkliai nu 
gaišo pašauti, arba iš al'kio. 
Miškeliuose arkliai apgriau-
žę visų medžių žievę taip au
kštai, kaip tik jiems buvo ga 
Įima pasiekti. 

(Spaudoje iškeliama aibejo-
jimų, kad suomiai iki šioliai 

LENKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LIETUVĄ 

LONDONAS, saus. 10. — kad Lietuvos autoritetai už-
Lenkų ambasadorius Britani-1 darė Vilniaus lenkų universi
jai britų užsienių reikalų mi- tetą. Girdi, tų universitetą 
nisterijai vakar patiekė savo šešioliktajam šimtmety įkū' 
vyriausybės protestą prieš ręs lenkų karalius Stefan Ba-
Lietuvą. Lenkai protestuoja, tory. 

GAL HITLERIS SUTURĖS 
STALINO 2YGIUS 

PARYŽIUS, saus. 10. -
Patirta, kad nacių misija iš
vyko Maskvon. Spėjama, pat-
s U: Ik-ris ją pasiunlė. Ma
tyt, misija bandys Maskvos 
valdovus įtikinti, kad jie nu 
trauktų laikinai, arba ir visiš
kai, puolimus prieš Suomiją. 
Nacių viršūnėse aiškinama, 

čiam Hitleriui. 
Susidraugavęs su Stalinu 

Hitleris tikėjosi turėsiąs galiu 
gą talkininką. Dabar gi visas 
pasaulis juokiasi iš tos so
vietų "galybės". 

Dėka Stalino nepavyki-
mams kariauti su suomiais, 

Anglijos ministras pirmininkas Chamberlainas. Anądien 
jis Londone kalbėdamas per radiją žadėjo Suomijai padėti ne j 
žodžiais, bet darbais. Sakė Britanija neužmirš Suomijos. 

(Acme telephoto). 

Maskva ir naciai prarandą rei 
kad sovietų nevykęs kariavi- kalingą prestižą centrinėj Eu-
mas sukelia didelę gėdą ne-' ropoję ir Balkanuose. Tos vai 
vien "(galingąjai'' sov. Rus* stytaės dabar jau neigia ne tik 

; jai, bet ir Vokietijai — pa sovietus, ibet ir nacius. 

Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė antilinčinį biliu ~ .. .v . ,. Naciu 23 milijonų darbinin-

Suomiją iš viso pasaulio jau.., £ . v. . , -o* . . v. . į 'kų fronto viršininkas Rotoert apturi apčiuopiama pagalba T ,.. , , , _ • , 
. : . , 1 1 . *jeY VeT radiją kalbėdamas 

WASITTNGTON, sau*. 10.—Jius pravestas pietinių v a l s - ' ^ n h savo nepriklausomybę. ' { m k a d « Anglija ir žy 
| — r v • i. 1-!.. _J.-i L - - L I Atlffiri rrinlrln Iroitn rrnnAriin I ̂  

SUOMIJA GAUNA 
SAU PAGALBOS 

ŽENEVA, saus. 10. — Suo
mijos atstovas T. Sąjungoje 
Rudolf Holsti praneša, kad | 

NACIAI SAKO, ŽYDAI 
APNYKĘ ANGLIJA 
BERLYNAS, saus. 10. 

Šis armijos korpusas buvo 
47-asi's 'korpusas ir priklausė 
devintajai sovietų armijai. 
Suomiai sunaikino 163-iąją 
ir 44-ąją divizijas ir 164-osios.j ma'm fronte sunaikinę ir ket- I-iai. 

Kongreso žemesnieji rūmai lybių atstovams protestuo-
po nepaprastai karštų svars- jaut. 
tymų šiandien dauguma bal- Šiuo bilium norima pada-
sų pravedė antilinčinį bilių i r | ryti galą nusikaltusių negrų 
pasiuntė senatui. Spėjama, se 
natas neprip-ažins biiiaus, ka
dangi prieš jį atkakliai kovo-

tris sovietų divizijas ry t i - 1 ^ pietinių valstvfbių senato-

divizijos mažiausia vieną pul 
ką — iki 4,000 karių. 

44-oji sovietų divizija prieš 
suomius pasiųsta išnykus 163-
iąjai divizijai. Naujoji divizi-
."*" v . _ . .. " T» i tų prasimanvmus, tai 
ja uzeme pozicijas tarp Ka-jA_. *. _ _ . ' ; ,_,1„ 

"Nedyvai, kad nūdien dau 
g\be žmonių išsikraustė iuS 
proto Už tai nemaža atsako
mybe krinta ant spaudos*'. 
Taip rašo Brookiya'o lietu-
vių komunistų laiknš*is. Esa, 
buržuazinė spauda, kini t a i p [ k u l k o s v a i d ž i a į b u v o n u s u k t i 

pat apima klerikaline ir men- v a k a r ų i r g i a u r i ų p u s g n > n e s 

ševistmę spaudų, am.i įai su- a t u § o n ų t i k § t a s i s u o m h l 

gedus. Tik d a r b i n i n k e s p a u | p u o l i m o T a č i a u s u o m i a m s p a 

da prisilaikanti n m i i c ir p a - L y k o u ž e i t i n e v i e n jg JjM/m 

dorumo. ^ §ono> D e t d a r įr jg u v n u 

Darbininkiškąja spauda k o - ! g a r i o h . raudonieji netikėtai 
munistai skaito 9W*jų spau-1 

da, kuri, reikia pripažinti, sa 
vo " r imtumu" ir "padoru
m u " tikrai ne vienų žmogų 
yra iškrauseins iš proto. Pa
vyzdžiui, kas gali sakyti neiš-
sikrauseiusius iš proto tuos, j 
kurie tiki komunizmu ir jo 
rojum? 

virtąją diviziją jau turi į-
trau'kę j spąstus. Girdi, tai 
negalimas daiktas. Į tai jie
ms atsakoma: Suomiai tei&y-
bę praneša. Nes jei jie skelb-

Žemesniuose rūmuose 

linčiams. Numatytos aštrios 
bausmės ne tik linčininkams, 
bet ir valdininkams, kurie ne 
sistengtų linčių sulaikyti, ar
ba išsisukinėtų susekti ir 
traukti tieson aktualius Hn-

bi-! čininkus. 

Apturi ginklų? karo medžia
gos, vaistų ir maisto. 

Holsti pareiškia, kad tik 
po karo Suomija tegalės pas-

BRITAI DARBUOJASI 
U. S. ĮTRAUKTI KARAN 

sovie-

BRITŲ LAKŪNAI PUOLA 
NACIŲ BAZES 

dai turi būti išnaikinti". 
Anot jo, Anglija perdėm 

Apnykta žydų intelektualiai, 
politiniai ir ekonominiai. Žy-

kelbti, ko kiek iš kur visko dai Anglijoje naudojasi lais-
bus gavusi. l-vėmis ir britus išnaudoja ir 

jiems vadauja. 

Ley 'sakė vokiečių darbinin 
ką frontui, kad iš visų šalių 
lik vienoj Vokietijoj vykdo
mas "socialis teisingumas ir 

R00SEVELT0 SVEI
KINIMAI LENKAMS 

. ., tai "jau seniai būtų Suomiją! LONDONAS, saus. 10. —j 10. — Britų lakūnai pereitą 
ate ežero feuomussaimi | ^ ^ ^ B r i U } v y r i a u s y b ė i r s p a u d a n a k t j p u o l ? Vokietijos karo 
Raudonųjų visos patrankas ir | ^ ; \ . t . / v / . H Q I I W , l a r W - o c - f ; V c l l l T A !,.'.._ i„_x_. i . 

PARYŽIUS, saus. 10. 
Lenku telegrafų agentūra pa 
skelbė, kad Lenkijos prezi- i teisingas visų gerybių paskir-
dentas W. Račkievič Naujų stymas". 

TOENDER Daniia sau, ^ s v e i k i n i m u s « a v « s i r i š J is sakė, kad daug darbi-TOENDER, Danga, s a u s . l p r e z BMse^lto_ p ^ d e n t a s į n i n k l J n e t u r i diilU m a n g . 
savo linkėjimais tarp kitko 
pareiškė, kad jis viliasi nau-

miai naikina prieš juos siun- ^ a u § tlarouojasi tikslu J. A . | ] a i v u j r lėktuvų bazes Helogojji metai lenkų tautai atneš 

buvo suremti antkart iš visų 
šonų. Giliam sniege nebuvo 
lengva raudoniesiems sukioti 

SPROGIMAS KASYKLOJE 
UŽGRIOVĖ 85 

BARTLEY, W. Va., 10. — 
Ponk Creek Pocahontas Coal 
Co. kasykloje Bartley No. 1 

Mamas raudonųjų divizijas) 

KOMUNISTAI I Š M Ė S T T 
Iš PARLAMENTO 

nai buvo pakilę kovon. 
Valstybės įtraukti į europonį | l a n d e i r 8 y l t e > Vokiečių lakū-
karą. Vyriausybės viršūnėse 
reiškiama nuomonė, kad ne
tolimoj ateityje prez. Roose-, 
veito administracija įtikins T. SĄJUNGAI 20 METŲ 
J. A. Valstybių gyventojus j ŽENEVA, saus. 10. T. 

laimingesnes dienas. 

PARYŽIUS, saus. 10. — nusikratyti neutralumu ir įsi-
Vakar atidarius Prancūzijos kiš ii karan Britanijos ir 

: parlamento paprastą sesiją,; Prancūzijos pusėje, 
tarp kitų atstovų atėjo ir aš
tuoni komunistai kariai, bur 
vašieji atstovai, kurie pasau-

Yra juokas, kad vaikutis * i a n d i e n P°P i e t i ^ 8 sPTQg[ 

buvo labai nepatenkintas m o - i m a s ™š™™ 85 angliakasius. 
tinos pažadinimu iš m i e g o . ' K a l kaL" s a k o > k a d l 2 5 - U ž " 
Jis sapnavęs, kad gavo ska- friautl"u l i k i m a < k o 1 kas ne-
naus ais/krimo ir del pažadi- žinomas. 

Anglų spauda daug rašo 
apie J. A. Valstybių neutra-

Sąjungai šiandien sukako 20 
metų. Sukaktuvės neibus mi
nimo.-. 

ŽENEVA, saus. 10. — Bra 
r , r , zilija, Australija ir Airija 

kti kareiviauti ir kuriems pa ' : n f . ™™^m. kurs nesu- . . k a d 
derinamas su amerikoniškais r . v . - , - , .« 

pasiryžusios padėti Suomijai 
gintis nuo raudonųjų užpuoli-

sitaikė būti urliope. 

Kaip žinoma, komunistų 

So-

idealars ir laisve. 
žinoma, 

partija išteisėta ir jos parla
mentiniai atstovai išbraukti 
iš atstovų sąstato. 

Pirmieji socialistai atsto
vai sukėlė protestą prieš atė
jusius komunistus. Jiems pri 

įtarė visi kiti. Socialistai puo-

ku. 

nimo nespėjęs jo suvalgyti. | 
Bet ka sakysite apie Šv. Be-j salės statybos fondui gavęs'lesi išmesti komunistus. Kilo 
nedikto parapijos, Atclirson, nuo vieno asmens čekį $600 susistumdymai, triukšmas 
Kas., vikaro kun. M. Hali j sumai. Už dviejų dienų tik- Sesija suspenduota iki grą-
sapnų. Vieną naktį jis sap- rai gavo čekį, tik ne $600, bet žinta tvarka. Komunistai pa-
navo, kad negrų bažny,eios ir $1,000 sumai. j šalinti. 

Sako, jei J. A. Valstybės 
pasimes su neutralumu, tas į 
vyks prez. Roosevelto dėka. 
Girdi, prezidento tendencija 
iš karo pradžios buvusi \si-[ u • 
kišti karan. 

PARYŽIUS, saus. 10. — 
Prancūzijon atvyko Kanados 

iuomenes vadas gen. A. *&* 
i L. McNaughton su savo šta-
ibu. 

SUIMTA APIE 50 
SOCIALISTŲ 

MANILA, saus. 10. -
cialistų unijos vadai vykdo 
darbininkų streiką cukraus? 
nendrių plantacijose, Filipi
nuose. Streikininkai tarp ki
tų skaudžiai apmušė katali
kų kun. S. Gnann, kurio pa
rapija turi nendrių plantaci
ją. Dėl šio įvykio apie 50 so
cialistų areštuota. 

LONDONAS, saus. 10. -
Užplaukęs ant minos Angį i 
jos pakrantėse paskendo bri
tų garlaivis Dunbar Castle, 
10,000 tonų. 

VENGRIJA NORI TAI
KINTIS SU RUMUNIJA 

BUDAPEŠTAS, saus. 10. 
— Vengrijos vyriausybė pa
reiškia, kad ji nori vienaip, 
ar kitaip baigti nesusiprati 
mus su Rumunija Transylva-

PARYŽIUS, saus. 9. - - Ar- Inijos klausimu. Vengrija sa-
ti Orly priemiesčio susidaužė j ko, po to būtų galima suda-
prancūzų kariniai traukiniai, j ryti stiprų Balkanų blokų 
7 asmenys žuvo ir 18 sužeista, prieš Rusiją. 

lies pristigimo. Vokietija tu-
jri daug anglies kasyklų. Bet 
per maža darbininkų anglis 
kasti ir iškastąsias paskirsty 
ti. Daugumas jaunų darbinin
kų atlieka karinę prievolę. 

Pačiam Berlyne anglis iš
vežioja kareiviai. Pranešta, 
kad prie šio darbo , bus pa
šaukti studentai. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lengvas sniguliavi-
mas; kiek šilčiau. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:39. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 
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Šiame kongrese yra svarstamas įstatymo 
projektas, kuriuo siekiama uždrausti linčių 
teisumu. Bet reikia tik stebėtis, kad dėl to 
dar ginčijamasi, kad tiek daug atsiranda 
kongreso atstovų, kurie priešinasi taip rei
kalingo įstatymo pr a vedimui. 

Katalikų Bažnyčia priešinasi linčių teis
mui Katalikų organizacijos Amerikoj, ypač 
Nacionalė Katalikų Geroves Konferencija 
jau seniai darbuojasi už tai, kad įstatymo 
keliu uždrausti linčiavimus. kad kaltinin
kus traukti atsakomybėn. Juk linčiavimų ki
taip negalima pavadinti, kaip paprastesnis 
žmogžudystėmis. Minių teismas gal ir patei
sinamas barbarų kraštuose, bet ne civilizuo
toje Amerikoj. 

Meilus Pašnekesys 

Šaukiasi į Hitlerį 
Sovietų Rusija, pasirodžiusi bejėge kare 

prieš Suomiją, niatyu, šaukiasi Hi-Laio p a - T " ' T _. . ,.„ _„'_.. A_ ,_.j l l ^ramente. 

Parapijos bažnyčioje jauku 
ir malonu. Lauke šąla, čia — 
šilta; lauke trūktinas, čia — 
tyja. Padabintieji altoriai, 
šventųjų rimti atvaizdai, mir-

I katančios įvairiaspalves lem
putes šešėliais gaivina statu
tas, linksmina užėjusią p*--i-
meisti akį. Deja, nedaug su
silaukia V. Jėzus lankytoji-. 
Vienus slegia gyvenimo d i > 
hų našta, kitus kamuoja liga, 
bet daugiausia yra tokių sie
ju, kurios visai pamiršta, jog 
jų tarpe gyvena tikrai, aktu
aliai ir realiai pats Išganyto
jas, Jėzus Kristus, &vč. Ša

galuos. Tai galima suprasti iš to, kad na 
ciai siunčia daug kariuomenes prie Baltijos 

^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ pakraščių, ten stiprina savo karo laivyną. 
Pastaruoju laiku dažnai matote mūsų dien- j N o r s> k^P pranešama, stiprinimasis Bal 

raščio adnanistratonaus gerb. kun. Juozape- Į ^J05 pakrašciuosie esąs tik tam, kad pabau-
Ma&idiono prašymą prisidėti prie fondo, ku- i a * * skandinavų valstybes — Švediją, Nor 
riuo bus perkama nauja, moderniška raidžių ! ****** •* Etenite nedrįsti išeiti prieš Vokia 
renkamoji mašina. Ji kainuoja aštuoni tūks- ' tiJ% ** Sovietų Rusiją, laikytis neutraliai, 
tančiai iolerių. 

širdį, jis išsigynė manęs. To 
dėl ir tu bijaisi aiškiai pasi
sakyti. U erai, sūnau, jei tavu 
lūpos nedrįso atsakyti, atsa
kys tavo darbai. Jais parody
si, ar tavo Dievą myli ne vieš 
žodžiu ir liežuviu, bet dar DU 
ir tiesa. 

—• Sūnau, kas draugą tik
rai myli, dažnai jį prisimena, 
dažnai apie jį mąsto, su juo 
mielai bendrauja. 

Ar patsai mėgsti atsiminti 
mane, būti mano akivaizdoje, 
pasikalbėti su manim maldo
je, mane aplankyti šventovė
je! Jei tai mielu noru darai, 
pasitikėk sūnau, tu mane my-

PROF. 

immimi 

ii. 

Tai /ra didelė pinigų suma. Dienraščio 
bendrovė, net ui ėdama savo ižde tiek pinigų, 
nutarė prašyti visuomenės paramos. Jų nu
tarė įesKcti 80 įkLonių, kurie, įvertindami 
sunkų dienraščio leidimo darbą ir brangin
dami "Draugo", kaipo vienintelio religinės 
ir tautinės minties dienraščio reikšmę šio 
krašto lietuvių gyvenime, skirtų spaustuvės 
mašinų tondui po šimtą dolerių. 

beprašome toą pinigų sumos uždyką. Tai 
bus įsanksto azmoKėta prenumerata. Po šim
tinę sumokėjusieji, gaus "Draugą" dovanai 
visą savo amžių, nors ir iki šimto metų gy
ventų. 

Tokiems mūsų bičiuliams, tokiems lietu
viško katalikiško dienraščio brangintojams 
tiks duoti DRAUGO GARBES SKAITY
TOJŲ IK RĖMĖJŲ VARDĄ. 

Džiugą šioj vietoj konstatuoti faktą, kad 
jau susidarė fendo graži pradžia, kad jau j 
garbės rėmėjų eiles įstojo, kaip jau praneš
ta. J. M. GEKB. PRSUL. M. KRUŠAS, GERB. 
XI)D'. JER. VAIČŪNAo, GERB. M. ŠVEI
KAUSKAS, TĖVŲ MARIJONŲ KONGRE
GACIJA ir šiomis dienomis prie jų prisidė
jo GERB. KUN. JONAS VAITEKŪNAS, 
Providence, R. I., lietuvių parap. klebonas, 
tuo grasiu savo žygiu lyg ir norėdamas pa
brėžti tą faktą, kad "Draugas" nėra vien 
chieagiečių dienraštis, kad jis tarnauja ly
giai visai Amerikos lietuvių visuomenei, kad 
ir dienraščio išlaikymo našta būtų dedami 
ne ant vienos kolonijos, bet ant visų šio kra
što lietuvių pečių. 

įtikime, kad "Draugo" garbės rėmėjų 

tačiau nedaug kas tam nori tikėti. 
Stalinas su Hitleriu sudarė militarinę su

tarti. Sovietai padėjo Hitleriui Lenkiją su
skaldyti, dabar naciai turi padėti Stalinui 
Suomiją nugalėti ir išgelbėti bolševikus iš 
tos baisios gėdes. į kurią jie pateko, užpul
dami mažytę tautą ir nepajėgdami ją nu
galėti. 

Ar bus taip ar kitaip, netrukus paaiškės. 

&tai pro didžiąsias duris į-
eina savo Viešpaties apku-, — brangusis, kas draugą 
kyti H darbo grįžtąs darbi-j tikrai myli, — jam atveria 

Kardinolas Apie Spaude 

ninkas. Įeina, su pagarba pri
klaupia, savo žvilgsniu skrie 
ja prie Altoriaus Namelio, 
prie Mylimo Jėzaus. 

i*-- Jėzau, tikiu Tave esantį 
švenčiausiame Sakramente, 
res Tu pats įsteigei Dieviš 
nūs Meiles Sakramentą, pats 
pasilikdamas Eucharistijoje 
po maisto — duonos panašu
mų priedanga. 

— Aš myliu Tave, Jėzau, 
už Tavo begalinę meilę, m 
neišsakytą Tavo gerumą ir 
no?iu Tave mylėti amžinai. 
Mano Jėzau, turiu viltį Tavy
je, kad gyvenimo vargus bai-
ges, 'sulauksiu dienos, kai pra
dėsiu amžinai danguje Tave 
garbinti. Padėk, Viešpatie, 
suprasti man Tavo-valią ir ją 
gerai įvykinti. 

Sunertos maldai rankos pa
rėmė svyrančią nuovargiu ga-

Bostono Kardinolas O'Connell savo laiške 
a 

arkidiecezijos klebonakirs apie katalikiškąją 
spaudą taip rašo: 

"Katalikų Bažnyčia nesibijo tiesos." J i ne
sibijo teisingai dėstomos istorijos. Bet ji ne
gali pakęsti iškraipytų žinių ir suklastuotųjuvą, bet širdis pajuto įsta-
šmeižtų, kuriuos sufanatizuoti bedieviai sklei
džia apie Katalikų tikėjimo mokslą ir apie 
Bažnyčios istoriją. Šių dienų istorija susi
daro iš smarkiausios propagandos. Valst> k v i e t i m o tiesos spinduliai, 
bes eikvoja milžiniškas sumas pinigų tam; Į _ . M y iėk , sūnau, tavo Vieš-
kad pakreiptų skelbiamas apie jas žinias• ,• 1A. „ • v. r 

* • V , v • 7i_:__ J „ V „ : „ , jpaų Dievą vi'sa savo sirdnm. 
vi&a savo siela, visa **VO m i 

baus džiaugsmo. Viešpats yru 
jo sieloje. Ir Jis prabyla my
linčiai sielai švelniais prote 

niKiui savo širdies paslaptis, 
su juo dalinasi savo laime ii 
skausmu, ieško jo patarimų, 
su džiaugsmu priima jo vai
šes, maloniai kviečia jį prie 
savojo stalo. 

Ir tu, sūnau, ar esi pratęs 
pareikšti man savo širdies lū
kesčius ir skausmus; ar su 
gniletečiu ir paprastumu išpa 
žįsti Atgailos Sakramente sa 
vo kaltes ir nuodėmes? Ar 
dažnai ieškai pas mane pata
rimo gyvenimui tvarkytį, ai 
gautąjį nurodymą ištikimai į-
vykdai? Ar pratęs esi su džiau 
gsmu artėti prie mano Alto
riaus ir, vargšų pasigailėda
mas, jų asmenyje mane prie 
savo stalo pakviesti! 

. . « ūnau, jei tai iš tikrųjų 
darai, pasitikėk; mane tikrai 
myli. 

savo naudai. Ir tos žinios išeina dažniau 
šiai neprietelingos Katalikų Bažnyčiai. Ta* 
klaidingas žinias stengiasi atitaisyti Kata 
likų spauda... Debesiai, kurie renkasi Nau
jųjų Metų išvakarėse, neduoda stiprios vil
ties, kad sekamuose mėnesiuose šmeižtai ir 
'melagystės prieš Katalikų Bažnyčią pasi
liaus. Jau nebe šiandien susipratę katalikai 

_ pastebi, kad didelės pagonų pajėgos smar-
tkai&ui augs, kad prie jų dėsis ne tik at- ! k i a i v e i k i a p a s a u l y i r m ū g ų ^ k r a ž t e T a 
skiri asmenys, bet ir mūsų garbingosios drau
gijos, kurių reikalams ir veiklai skelbti mū
sų dienraštis nesigaili savo brangios vietos. 

Reikalas gerinti ••Draugo" spaustuvę, įsi
gyti naujų, moderniškų mašinų, raidžių yra 
didelis. Spaustuvės trukumai atsiliepia ne 
tik į laikraščio teknišką pusę, į jo išvaizdą, 
bet labai dažnai ir į turinį. Dėl ko, berods, 
ir aiškinti nekeikia. Dtilaai gendant ma&-
noais, redakcijos priduotų raštų laiku nesu
renka, žinias suvėlina. Dėl to, leisdami dien. 
"Draugą" kasdien aštuonių puslapių, nere-
dami jį padaryti gyvesniu, įvairesniu, ma
tome gyva reikalą modernizuoti spaustuvę, 
kad ji atsakytų šių dienų •• Draugo" reika
lavimams. 

šiais tai sumetimais kviečiame visus bi
čiulius į talką išauginti dienraščio spaustu
vės mašinų fondą ir prisidėti padaryti' Drau
gą' tokiu, kokiu visi norime kad jis būtų: 
8 puslapių, su vėliausiomis žiniomis, ilius-
truotas, gražus. 

pagoniška agitacija privalo būti atremta per 
gerai sutvarkytą ir visada budinčią kata
likų spaudą, kuri paduoda pasaulio žinia.-
teisingoj šviesoj ir visiems suprantama kal
ba" . 

Įdomūs Ginčai 

ntimi, nes tai yra didžiausis 
ir pirmas mano įsakymas. Tai 
daryk, sūnau, ir amžinai gy
vensi. Jei nedarysi, — iš tik
rųjų, sakau tau, neįeisi į ta
vo Viešpaties džiaugsmą, ne
būsi mano buveinėse, nebe
matysi mano veido. 

Tu tai tiki, tai skelbi savo 
Bet 

tavo širdis? 
Pasakyk, sūnau, ar iš tikrųjų 
tu mane myli! Kodėl nedegr 
ta meile, kuria liepsnoja ma
no širdis f Tad, ar myli ma-

šeimai. Ir 
kodėl negryna 

gerai darai. 

— Kas tikrai (myli draugą, 
jo norus ištikimai ir greitai 
įvykdo. Nuo visa to, kas 
draugui nepatinka, — atsar
giai susilaiko. Tu gi, sūnau, 
ar ištikimas esi mano įsaky
mams f Ar bėgi, ar vengi nuo
dėmės, kaip nuo mirtį esan
čios gyvatės? Nusikaltimų aš 
labiausiai nekenčiu. 

Sūnau, jeį visa tvarkingai 
darai, pasitikėk, — tu mano 
myli. 

— Gerasis Jėzau, su gilia 
pagarba, karšta sielos meile, 
pilniausiu ir visišku Tau at
sidavimu imsiuos įkūnyti Ta
vąjį žodį. Padėk, Viešpatie, 
man tavi1 kasdien karščiau 
mylėti, visada Tau savo dar
bais įtikti, per Tave ir su Ta
vim aukoti Švenčiausiai Tre
jybei, vienam Dievui, mano 

; gyveninio vargu,, darbu boi 

Po Sviete Pasidairius 
Sandariečiai - laisvamaniai, 

minėdami Sandaros 25 metų 
bilijušą, nieko apie tą savo 
organizaciją neparašė. Maty
damas Bostono "Darbinin
kas," kad sandariečiai taip ir 
liks nieko nežinanti apie savo 
mace, nutarė tą spragą užpil
dyti ir sandarieČiams suteikti 
žinių. " D . " rago: 

' ' Sandarieečiai jungia savo 
organizaciją su mirusiu laik
raščiu "Atei t is ." Bet tas 
/aikraštis pradžioje buvo nė 
sandarietiškas, nė laisvama
niškas, tik A. Rimka, pradė
jęs jį redaguoti, sulaisvama-
nino. Sulaisvamaninta ft Atei
tis" subankrutavo. Nuskriau
dė nemažai šėrininkų. Tai bu
vo laisvamanių - sandariečių 
triksas "nusavint ' ' " Atei
t ies" mašinas. Sandariečiai 
subankrutavusios ' ' Ateities'' 
mašinomis pradėjo leisti 
' 'Sandarą," kuriai nesisekė 
Bostone. Mašinos sulūžo, o 
naujų neišgalėjo nusipirkti. 
Turėjo kraustytis iš Bostono. 
Nusikraustė į Chicagą, bet 
spaustuvės taip ir neįsigijo. 

"Sanda ra" mažai turi įta
kos mūsų visuomenėje, patys 

darą" vis dar nori ja maitiir 
ti savo skaitytojus." 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

Užėmus Vilniaus kraštą bal-
šavikams, kareiviai pradėjo 
viską plėšti. Vieną dieną at
bėga moteris pas balšavikų 
komisarą ir skundžias; 

— Ponuli, vai nuskriaudė, 
nuskriaudė mane tavo kaie»-
v i a i . . . visą išnešė, ką tik 
rado Ponuli, ką j tai sa
kysi! 

Užraitė komisarus ūsus ir 
išdidžiai paklausė: 

— Na, babuška, prisipažink, 
ar nieko jie nepaliko? 

— Ponuliuk, paliko trupu
tį, paliko.. . . 

Susiraukė komisaras ir, nu» 
modamas, ranka, tarė: 

— Eik šalin, babuška. Tai 
buvo ne mano kareiviai. Ma
no kareiviai kai plėšia, tai 
nieko nepalieka. 

Jonas Bindza supykęs savo 
draugą Petrą Papliuškj pa
vadino asilių. Papliuškis jam 
taip atsakė: 

Nesuprantu. Ar todėl aš 
sandariečiai apie ją atsiliepia1 esu tavo draugas, kad esu 
neigiamai. Laisvamanybė at-I asilas, ar todėl esu asilas, 
gyveno savo dienas, o "SMU Į kad esu tavo draugas. 

Tautininku laikraščiai ginčijai su " X X » e-
Amžium" ir "Lietuvos Žiniomis" apie tao-j ~ Viešpatie, ką as galiu, rūpesčių aukso taure, lavim, 

Tau atsakyti. Tu viską žinai 
geriau, negu aš. Neteisk, Vie

tos vienybe. Tautininkai tautos vienybe va
dina p. Smetonos garbinimą ir vyriausybėm 
laikymą vienose tautininkų rankose, k,uo-

Linčiy Teismas 
Amerikai daro gėdą vadinami linčių teis

mai, kurie labiausia p u i k u o j a m i pietinėse 
valstybėse, kur labiau negrais apgyventa. 

Nusikalto pilietis, užpuolė jį minia ir, vie
toj suimti, į kalėjimą uždaryti, į teismą pa
traukti, brutaliu būdu nužudo, nulinciuoja. 
Tai nežmoniška, žiauru, barbariška Panašių 

met katalikų ir liaudininkų laikraščiai visai 
kitokią nuomone reiškia. Pavyzdžiui Ig. Pet-
rikonis 4 'XX Amž." tarp kitko rašo: 

Kelias iš pažiūros labai rimtas klausimas, 
kur arbitras, kur kriterijus, kai bendro dar
bo dirbti sueina 'kirtingų pažiūrų žmonės. 
Atsakymas čia y r a tik vienas — tautos ir 
valstybės interesai, bendroji gerovė, teisin
gumas ir teisė. Kito'kio kriterijaus nėra ir 
būti negali, juoba, viena " l inkmė" negali 
tokio kriterijaus pasiūlyti, nes tai būtų aiš
kus posūkis vienos sroves keliais, o tai nei 
mūsų tautai, nei mūsų valstybei į gera ne
gali išeiti. Esame permaža tauta ir perdaug 
pavojingus laikus gyvename, kad visų prin
cipinių klausimų sprendimą galėtume sudėti 
į vienos srovės žmonių rankas: Trejetos mi-
lijonų lietuvių iš tikrųjų nėra perdaug, kad j Siant*> 

špatie, manęs; bet suteik man, 

iš jų reikėtų išskirti desėtką ar kitą tūks-dalykų civilizuotų žmonių tarpe, rodos, ne
turėtų būti. Tačiau jie gana dažnai pasitai- tančių išrinktųjų ir jiems pavesti spręsti 
ko cia, mūsų kraite. I visą tautos ir valstybės likimą. 

ką įsakai, ir įsa'kyk, ką nori. 
Pamokyk, Jėzau, Tave mylė
ti, kad nedvejodamas drįs
čiau Tau atsakyti:> "Mario 
Dieve, iš tikrųjų Tave my 
liu". — 

— Mano sūnau, teisingai 
galvoji, nes tikrai nori karš
tai mane mylėtį. Be tos mei
lės, kas nors būtum — niekis 
esi; ką nors turėtum — nieke 
tau nepadės. Kai paklausiau. 
ar myli mane? tu išsigandai 
nedrvsai atsakyti. Prisimeii 
mano Apaštalą šv. Petrą pa 
skutinės vakarienės metu tei-

jog pasirengęs esąs 

Viešpatie, pasitikiu ir nebū
siu užgodintas per amžius.'..— 

Praslinko ramiai valandėlė. 
Du prie lėliai viens kitą ap
lanke: pamaldžioj] 'siela pa
kvietė Jėzų atvykti, bent dva
siniu būdu, į širdį ir visada 
joje pasilikti. 

Gęsta bažnyčioj žiburiai; 
tamsa gobia altorius; bet Die
vo 'meiles šviesa spinduliuoja 
pamaldaus darbininko širdy
je, beskubant jam vakarienės 
į savo šeimg. 

i r mes, gr]žuami iš darbo, 
jei galime, aplankykim Jcv/», 
trumpam pašnekesiui: — Jis 
laukia mūs. 

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 

"Draugo" Spaustuvės Mašinų Fonde Uuvo $420.00 
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. i. Lietuvių 
Parapijos Klebonas $10o.00 

Viso $525X10 

Ačiū Aukotojui už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu-
vės Mašinų Fondo. 

dėl manęs eiti į kalėjimą, į 
mirtį. Ne po ilgam, pagun
dai užėjus, baimei sudrebinus 

Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išmintis. 

Liaudies priežodi* 

"Draugo" Spaustuves Masini Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują* 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kamuos 38,000.00. 

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

Autotcjai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui į. 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVfcS GAR-
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjime, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui. 

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

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgales. 

KITN. J. MAČIULIONIS, M. I. C, 
"Draugo" Administratorius 

k • 

http://FlUtv.Nl


•PHi^iipp^pppnpi^^^pnp^ii i i i 

KetvirtadNnis. sausio 11. 1940 DRAUGAS S 
• • • • » • - » • • • • • • • - ' 

MUŠU YKLOS 
K A S S K A I T O , R A Š O — D U O N O S N E P R A Š O . 
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Ko Pasiekėme 1939 Metais? 
J a u užskleistas 19:>9 me- ant galvos užsikrauti naujų 

tų mūsų vekinio knygos va rgų" , "bū tų gerai turėti 
paskutinis puslapis. Ta proga mokykla, bet kažin kiek tas 
būtų neprošalį pažvelgti j kainuotų, ar būtų mokinių", 
praėjusius metus ir įvertinti Tokia stagnacija ir baime te
tai, ka mes esame per anuos ko pastebėti Pennsylvanijos 
metus fmsiekę švietimo srity- ir Naujosios Anglijos kai 
jo. jkuiiose didžiulėse parapijo-

„ ,- • v. . .. se. Tikime, kad 1940 ni. pa-
Praursime nuo švietimo pa- .. * 
• i »-• i i i rapiju klebonai ir komitetai 

grindo — pradžios mokyklų. „ . . 
„ , j • • i •-• • švietimo sritvje pareikš dau-
Bendras mo'Kinių skanius vi- . . . . 

r 4 • • .. - giau iniciatyvos ir laimėjimai 
suose lietuvių privatinėse pra ^ 
džios mokyklose beveik nepa-j 

daug žvmesni. 

stkeites. Vienose mokyklose 
dar ryškus mokinių niažėji-

Žvilgterėkime dar, km* nau
jo įvyko mūsų aukštesniosio-

mas (kasmet po r>-10), o tuo se ir aukštosiose nekokiose. 
tarpu kitose jų padidėja. 1939, Rudeni J . M. prelatas Kru
ni, pavasari lietuviškas pra- šas įsteigė Cbieagoj, Bridge-
džios mokyklas lanke apie porte naujų bigh sehool. Šiais 
10,000 •mokinių. Visos l ietu- 'metais veikia dar tik pirmo-
vių .pradžios mokyklos Ame- šios dvi klasės, bet kitais 
rikoje yra išlaikomos katali- j metais bus atidarytos ir ki-
kų parapijų ir ved^n-os <ese-'tos dvi klases 
lių vienuolių. r . ,_. . _ . 

l je tuviskos aukštosios mo-
1833 m. baigiant mokslo kyklos dar sustiprėjo, gaudą-

metus buvo toks mokyklų ir mo*s valdžios institucijų pri-
nio'kinių pasiskirstymas: 'pažinimą mūsų mokyklų is-

8v. Kazimiero seserų — 27 įduotus laipsnius ir diplomus. 
mokyklos su 4,467 'mokinių. Štai pernai džiaugėmės, skai-

šv . Pranciškaus seserų — tydami spaudoje, kad Pran-
20 mokyklų su 3,684 moki
nių. 

Nukryžiuoto Jėzaus seserų 

šv. Paneles Gimimo Parapijos Pradžios Mokykla (Marąuette Parke ; 

3 mokyklos su 150 moki-

MODERNIŠKIAUSIA CHICAGOS LIETUVIU MOKYKLA ciškiečių vedama aukštesnio
ji mokykla buvo valdžios pri
pažinta, šv . Kazimiero Aka- Kas pirmų kartę pamato statyta su viltimi, kad moki 
dėmi ja Chieagoje ir Mariana- ®v* Panelės Gimimo parapi

nių. polio Kolegija, Thompsone to-
Šv. Dvasios seserų (pranc . ) ( kį pripažinimų jau airi seniai. 

— 1 mokykla su 8$) mokinių. 
Šv. Dominiko seserų — 1 

mokykla su 240 mokinių. 
Viso r>2 mokyklos su 9,341 

mokinių. Jose dėstė apie 380 
seselių 'mokytojų. 

1939 mokslo metų pradžios 
tikslių davinių neturiu surin
kęs, bet is padarytų pasikal- ' 

Pavasarį. Kazimieriečių (79 
abiturientės) ir Pranciškiečių 
akademijas baigė gražus skai
čius lietuvaičių, kurių dau
giau negu pusė lanko kolegi
jas. Marianapolio Kolegija 
1939 m. birželio 11 d. išleido 
pirmųjų laidų. Penkiolika jau 
nuolių gavo j rankas B. A. 
laipsnius ir diplomus. Ypatin
gai džiugu pažymėti, kad nė 
vienas iš baigusių nesutingo, 

liejimų ir gautų pranešimų 
reikia spėti, kad nebus suma
žėjęs mokinių skaičius. 

Turime pasidžiaugti vienu bet siekia aukštesnių laipsnių 
įvykusiu gražiu faktu — tai įvairiuose Amerikos universi-
naujos mokyklos Girardville, tetuose. Mūsų troškimas, kad 
Pa. įsteigimu. Amerikos lie- kasmet toks skaičius ainbi-
tuvių visuomenei ypatingai cingų jaunuolių baigtų kalė

jos f Marąuette Park, 6915 8. 
Washtenaw ave.) pradžios 
mokyklų, nustemba, kad ji 
y ra daug didesnė už bažnyčią. 
Mokyklos namas yra trijų 
aukštų, prie gatvės, o bažny
čia — už mokyklos ir tik vie-
no aukšto (maždaug, dviejų 
mokyklos aukštų dydžio.) į 
bažnyčių ir į salę, kuri vra 
po mokyklos, įeinama per vi
durines mokyklos duris — 
reiškia bažnyčia yra sujung
ta su mokykla. 

kiais. Priekyje stovi mokyto
jos stalas su mokslo priemo
nėmis ir knygomis. Kambario 

nių skaičius augs: joje gali viduryj prie grindų ant vie-
tilpti apie- (100 vaikų (dabar ' uos metalinės kojos pritvir.-
tėra dar tik 321). 

Mokyklos statybos darbus 
tvarkė lietuvis inžinierius ar-
chit. ŽaJdokas, o klebonija 
statė kontraktorius D. Gri
cius, tai gražus pavyzdys ki
tiems, kaip reikia savuosius 
palaikyti. Mokyklos ir bažny
čios statyba atsiėjo 140,000 
dolerių, o mokyklos vidaus 
įrengimai (kėdės, stalai, len
tos ir' k.) dar kainavo 15,000 
dolerių. 

šv . Panelės Gimimo para- ' Pabrėžiau, kad šioji moky-
pijos mokykla yra naujausia I kla yra moderniškiausia. Ko-
ir moderniškiausia ta rp Chi-' del gi f Jau pats namas atro-
cagos lietuvių kolonijų. J i j do gražiai, tvarkingai, didin-
baigta pastatyti kartu su baž-' gai. J i yra švariausioje ir 

tinti staleliai ir kėdės — kiek
vienam mokiniui atskiras sta 
lelis (viso apie 50 klasėje. 

Kiekvienoje, klasėje yra 
knygų spintelė. Mokiniai į 
r r 'kvkla tesineša tik sasiuvi-
i į ir pieštuką, o knygas gau
na, pasinaudojus jomis tvark
dariai surenka ir atgal j spin
telę sudeda. Ant lentos kabo 
mokinių pamokose dalyvavi
mo lentelė ir kiti tvarkaraš
čiai. 

Mokyklos sienas puošia re-

BIRUTĖS KALNAS 
Liliana Juozapa vinute 

Nuo senų senovės yra likę 
daug gražių kabu ir kalne
liu, bet niekur nėra tokio jdo-
maus kalno kaip Birutės kal
nas Palangoje. 
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MŪSŲ MOKYKLA AUGA 
w 

Iš pasikalbėjimo su šv. Pa
nelės Gimimo mokyklos vedė
ja Sesele Marijona. 

Per tas pačia* duris, pro 
'kurias mnrquettieč.iai eina į 
bažnyčia, galima patekti ir į 
parapijos mokyklą. Antraja
me pastato aukšte yra klasių 
ir seselių kj 'nbariai. Gerokai 

, pavaikščiojęs ilgais korido
riais, surandu mokyklos raš-

[ tinę. Moky'klos vedėja su ki-
ta sesele besimokančios loty
nų kalbą. Mat jos ir mokyto
jauja ir dar studijuoja, sie
kia aukštesniu mokslo laip
snių. 

Kaip laikosi Jūsų vedama 
mokykla? 

Labai gerai. Mokinių 'skai
čius kasmet didėja. Pernai 
visuose skyriuose buvo 319 
mokinių, o šiemet — yra 32U 
kai 1934 m. t.muvo tik 140. 
Vaikų darželyje yra 24 vai
kai, pirmame skyriuje - 45; 
antrame — 38, trečiame — 
.°)7. Šie skaičiai parodo, kaip 
kasmet įstojančiu į mūsų 
mokvkla vaiku skaičius di-
deja. 

Kiek šiemet baigs Jūsų 
mohcyklą,? 

Šiemet boa viena iš di
džiausių baigusiųjų laidų — 
baigs 45 graduantai, pernai 
baiį»ė 41. 

Kiek reikalinga mokytojų 
Prieš šimtmečius lietuviai j a u l d e t i 321 mokiiiiiii? 

rą, medžius, gyvulius, paukš
čius, gamtos reiškinius, per
kūnų, saulę, žvaigždes). 

Šioje vietelėje su ašarotais 
veideliais ieškodavo paguo
dos, melsdavosi ir prašydavo 
pagelbos. Visi tie jų iš šir
dies gelmių plaukių jausmai, 
išreikšti giesme ir malda prie 

liginiai ir tautiniai paveik- j Birutės kalno, kartu su jū-
slai, virš mokytojos stalo ant r c s bangu ūžesiu tildavo i 

prie šito kalnelio susirinkda- j D a ] m r e g a m e 1 0 i n o k v t a j ų # 

vo garbinti gamtos jėgų (jū-; M a ž d a u j r kiekvienai mo'kvto-

•smagu sutikti šį įvykį, nes gijų ir siektų M. A., Pb. I). n v <x i a 1( )29 metais birželio1 naujausioje Amerikos lietuviu 
tai y ra nepaprastai reta kregž- ar kitus aukštesnius mokslo m e n > c , (1 i > a r a p i j o s mokvkla'kolonijoje, kur gyvena beveik 
dutė Pennsylvanijoj. Kunfgas laipsnius. 

sienos kabo gražus, didelis 
krvžius, o kertėse stovi Ame-
rikos ii" Lietuvos valstybinės 

vien labiau pasiturintieji. Ne- i vėliavos. Pasižvalgius po 
X. Daumantas .parodė ki tdms t Tenka pabrėžti, kad Maria- gsta girtis kultūra ir pažan- toii mokyklos yra gražus j klases, tuoj pastebi, kad vai-! £ų skambėsi. Vaidilutės, skais-
parapijoms puikų pavyzdį- napolio Kolegija ir studentų g a ? Kiek jie pažengė švieti- Marquette Parkas, aplinkinė- ; kai auklėjami naujausiais čios mergaitės virš psnkioH-
Kiek dar yra pavyzdingų, di- skaičiumi ir ekonominiai tvir mo, mokslo srityse? Kiek tu- se gatvėse nėra gatviakarių, mokymo metodais ir naudo- j c o s m e t ų , dienų ir naktį lai
delių ir turtingų parapijų, tėja. Štai įsigijo nauja ri mokyklų, kolegijų ir kitų mažas automobilių judėjimas jantis patobulintomis mokslo į rendavo aukure šventąją ug-
kurios neturi pradžios moky- nuosavybę — kolegijai patai- j švietimo institucijų? Ar bent —tas nesudaro vaikams pavo- priemonėmis. | n j # , 
klų. Kas kaltas? Parapijie-klų. Kas kaltas? Parapijie- pas ir gražų parką. j kokios pažangos padarė per jaus. Prie pat mokyklos via Parapijos ir mokyklos or 
čiai. parapijų komitetai ir Hinsdale kunigų seminari- šiuc* metus. Nieko. J visus didelė aikštė vaikams palaks- ' ganisatorius pirmasis ir d& 
parapijų vadai? Negalima tie-; ja išleido p4rmųjių kunigų, klausimus galime "pastatyti tyti ir pažaisti. Ibartinis klebonas yra kum 
siog visą kaltę vienai kuriai i gražų būrelį, o šiemet dari didelį nuli 
pusei suversti, nes skirtingo
se vietose skirtingai pwisireiš-
kia. sehool ir kolegija, Thompson, 

Kai kurie parapijiečiai klai-jConn., ir Hinsdale kunigų se-j klausimais yra tik tuščias bi 
dingai galvoja, kad be mo- iminarija yra pavyzdingai ve- bulas. I r kogi jiems rūpin 
kyklcs bus žymiai lengviau!damos Tėvų Marijonų, 
pakelti parapijos ekonomine Amerikos lietuvių katalikų 
naštų: kitur dėl kelių para- visuomenė, pažvelgusi į savo 

Pats mokyklos sujungimas , Aleksandras Baltutis. Moky. 

jai tenka 32 mokiniai (imant 
aritmetinį vidurki). Šiaip dė
stome kiekviena savo klasėje 
vi'sus dalykus. 

Kurį nuešimtį sudaro miš
rų šeimų vaikai? 

Gal bus apie penki iš šim
to — (5—7%). Mišrų šeimų 
vaikų tėra tik pirmuose tri
juose skyriuose, — aukštes
niuose skyriuose beveik vi
sai nėra. Aišku, vra tenden-
ei ja mišrų šeimų vaikų skai
čiaus nuošimčiui preporeio-
naliai bendram mokinių skai
čiui didėti. 

Ar gabūs lietuvaičiai? 
Darbštūs ir gabūs. Stropes

nieji gerai pramoksta lietu
vių kalbos. Kai kurie gali 
mintis lietuviu kalba ir rasiu 

mėms, iš rastų aukuro akme-j išreikšti. Pav. Gilbertas Mie-
nų buvo pastatyta grotelė, keliūnas, T,. Juozapaitytė, A. 

padanges. 
Vai delučių giesmės kartu 

su vėje!iu, kuris meiliai pate 
pro pušynus, suteikdavo gra-

Senovės aukurams užgesus 
ir nutilus vaidilučių gies-

pijors komiteto narių priešin
go nusistatymo kenčia visos 
parapijos religinio ir lietuvis-[pasididžiuoti. Ne veltui gyve-
ko auklėjimo reikalai; o y r a į n o m e ir dirbome ištisus me-
ir tokių vietų, kur pasireiš- jtus, mūsų pasiekti rezultatai 
kia sutingimas, sustingimas švietimo, kultūros srityje bus 
i r nerūpestingumas parapijos j naudingi jaunajai kartai ir 
vadų. J i e numoja su ranka —j lietuvių tautai . Bet ka šioje 
jau per vėlu, "never ta sau srityje pasiekė tie, kurie -mė-

didesni skaičių gavo naujų! Visos mūsų idėjos priešų* su bažnyčia palengvino sese- ; k l o s p a s t a t y m a s ir sutvark-- kurioje dabar garbinama 8v. ,Bakai ty tė , L. BraderytS, g t 
kandidatų. Marianapolio Higli j kalbos, raštai, pasigyrimai pa j lems ir mokiniams atlikti dva- [ m a s p r į k l auso kun. A. Baltu-j P a n e l « Marija. Ten yra Šv. j Branauskas ir k. (kai kuriuos 

•a^pppo^ kultūros, švietimo ainius reikalus. Nereikia per L į 0 iniciatyvai ir sumanumui. I t anelės Marijos stovyla. O j j ų rašinėlius skaitysite šita-
lietų ir sniegų toli vaikščioti. Ufarquette Park kolonijos lie-j a n t k a l n o i S šimtamečių pu-j m e puslapyje — A . S.) 

Mokyklos vidus tvarkingai, j tuviai katalikai džiaugiasi j ^ pastatyta nedidelė koply- Savo darbštuinų vaikai 
tis švietimu, kai daug leng- i švariai ir pavyzdingai jreng- i j a l n .̂  Baltučio parodyta j tel€, kurioje yra Šv. Panelės 
viau suagituoti tamsius žmo- į tas. Ilgi, platūs koridoriai, I eneririja steigiant mokvkla i r ' a l t o r i u s i1" paveikslas 
nes, kurių protas mažiau iš-1 didelės, šviesos ir švarios! : a ( j a D a r ugdant, tobulinant ! 1 ) a r i r d a b a r a n t B i r u l ^ s j prieš Kalėdinj vakarą aštun-

pa
rodo ne vien moksle, Ivet ir 
organizaciniame darl>o. š t a i 

švietimo laimėjimus 1939 me 
tais, turi kuo pasidžiaugti 

tas skyrius išplatino 101 bi 
lieta, antrasis — 80. 

lavintas. Katalinai mokslų tin- j mokymosi klapsės. Norite pa- j stiprinant. Mes tikime kad kalno tebedygsta ir tebeau-
kamai įvertino ir neapsiri-Į matyti, kaip atrodo klasė? \ w r Į ^ ^ ( į e i j m t metu moky- 8" P u ^ v s - Gražios ir plunk-

ko — jų organizaeijos, pa- ; įženkime i vienų iš jų. Pla- k l o g s k a i ( x h l s t i k r a i padidės | s n u o t o s y r a p u ? Ų v i r § f i n 6 s » | Kokics mokykloje veikia 
rapijos vis auga, tvirtėja. 

Baigdamas noriu palinkėti, rys, iš dviejų šonų langai, o ' pučiant. Kalneliai apaugę ža,- į Yra didelis mokinių orkes-
iš kitų dviejų sienose Įtvir- * » * ? • " ž *!&&** moky- | ^ ^ ^ ^ M - l y n a s ( l a n . L _ . . 3 Q „ ^ ^ 
tintos didelės rašomosios l p n - ; k l a s l r ( ' i a duodamas gražus j g ^ j ū r o 8 Į r pUąų šlamėji- sodaliečių ir ministrantų kilo
tos, kurių viršūs išpuošti vai- ' lietuviškas, katalikiškas an- mas traukia prie tos myli- p 0 s . Jos veikia tvarkingai, 
kų paišinėliais ir gražiais šv- klojimas. A. Skirius. j mos vietelės. A. Sk. 

kad 1940 metais švietimo pi-
jonienai tęstų šį didį kultū
ros darbų dar didesniu pasi
ryžimu ir energija. A. Skirias 



IJRIUGIS 

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS ^ 

J 
Kaip Pasiklosi, 
Taip Išmiegosi 

KAULAS: Jonai, ar žinai, 
kad aš netekau artimo drau
go, kuris, galiu sakyti, įSve-
v..' inuiK} ir daug tokių, kaip 
aš, iš gero ke»io. 

JONAS: Kas jam pasida-
1 i I 

KAULAS: Žinai, kaipo mo
kytas žmogus, ji- galėjo skai
tyti laikraščius, net ir pra
kalbas mums pasakydavo. Ta ; 

mes jam gerai užfundidavo-
įni'. J is visados (buvo "links-
mas", gerokai išsitraukęs. Da
ktaras sake, kad degtine jį 

udegino. 
JONAS: Kadangi jis visa

dos buvo degtines linksmybes 
;ų imtas, tai kaip jis galėjo 
j mus prakalbas sakyti ir mo-

. i . y t i * 
KAULAS: Žinai, Jonai, ka

da jis būdavo blaivas, tada 
uieko negalėdavo pasakyti. 
iivt kai gerokai iasitraukda-
.o, tuomet pasidarydavo ge-
IJIS pryčeris. J is mums saky
davo, "kad nėra liito Dievo 

niau, neklajok!'' Kad ir kaii 
jis būtų praš^B, niekas nebū 

\ tų jam prileidęs kunigų. 

JONAS: Teisingas, y r a, 
Kaulai, pasakymas: *'KĄ sė 
si, ta ir rinksi f\ arba: "Kaip 
pasiklosi,' taip ir išmiegosi*. 
Tavo draugas gyveno de* deg
tinės, degtine svajojo tušty-
bea, degtinėj rado iškalba ii i 
degtines apsuktu protu kitu.* į 
klaidino. Kur jo svajones j , 
Kur jo kalbų vaisiai, Sugedi- j 
ma skleidė, bUgedime mirė. 
Kę ten rado f "Kaip pasiklo
si, taip išmiegosi". Kaulai, 
kad dabar tavo draugas ga
lėtų ateiti pas tave, ką JIP sa
kytų? Kuomet reikėjo stoti 
ant Dievo teismo, ką jis ga
lėjo išgirsti? "Kas užsigins 
.Mane prieš žmones, tą Aš už
siginsiu prieš Tėvą dangiš
ką", sako Viešpats Jėzus. 

KAULAS: Jeigu taip šv. 

rengti sirinkimėli ir nutarė 
kortų pramogą Slavokų sve
tainėje sausio 28 d. Bo to. 
nutarta švelninti Msosiprati-
ttiUh ir kuo daugiausiai mo-

T\>tvirtndi*rn.*, Nansio 11. 1 M 

UTTfTVMT OAKT4RA! 
'•UfniiM HEMloek A28* 

DR. A. 6 . RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A T 

o 
;terų sutraukti vienybe*, prie -vJJ 

Pietuose siautė vėtros su lijundra, kurios išvartė medžius. Vaizdas Atlanta, Ga. (Acme 
U tapnoto) 

bendro darbo bažnyčios labui 
Moterys kas metą sugebėjo 
sukelti arti tūkstančio dole
riu parapijai. Jei tas kam 

i nepatinka, tai normai neno
rams priseina toki asnenj i-
tarti blogoj valioj. Jis, reiš
kia, savo tuščią panajberiją 
aukščiau stato už bažnveios 
gerovę. Gaila, kad taip yra. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

2415 W. MARquette Ko 
•«« **1 ardos -

10—12 vaL ryte 
2—* ir 6 —8 vai. vakari 

Tre^i«dienai8 įr Sekmadieniai 
Susitariąs. 

UfclUVlAJ OAKIAKAJ 

apskrities valdyba buvo susi- N o t t h S i d e 
rinkusi pas kun. J. Vaišno
re pasitarti Lietuvos nepri
klausomybės dvidešimt ant
ros sukakties minėjimo rei
kalais. Mūsų tautos metinės 
šventės iškilmes nutarta su
rengti Vasario 18 d., Piliečių 
K l u b o s a l ė j e . Į p r o g r a m ą įe is 

Raštas sako, t a f nekoks ten, d a h l (*> k a l b o * i r n m z i k a - l ) a 

lyvaus trijų parapijų chorai: 
Šv. Kazimiero, Šv. Vincento 
ii Dangun Žengimo. Kalbėti 
apsiėmė inž. A. Mažeika. Tu-

:bus piknikas. O kas svarbiau
sia, kad per amžius bus ne-
a t mainyta. 

JONAS: Kadangi pradėda

vęs tik komunistai gali pa
daryti pasaulį laimingu. 

JONAS: Kaulai, kadangi 

i~ 

ne naujus metus, Raul-ai, pra-
..aip tik ruskių komunizmas.I ,-, . . . . ., . 

j dekime sėti gerą sėklą, mei-
i les Dievo ir artimo, klausyti 

Dievo ir Bažnyčics, duoti gra
žų pavyzdį kitiems, pamok v 

„ts prvcino jums apie komu- •• i •„ u- i . K J • . .: U kitus eiti doros ir tiesos 
iiizmą, kodėl nei jis, nei jūs 
nevažiuojate į Rusijos komu-
.listų dangų f 

RA ULAS: J is mums pasa
kodavo, kad Rusijoj yra ge-i 
i ai. Dėl to, sakė, mes čia tu- ' 
linie Į.adaryti tokį "rojų 

keliu. Tokiu būdu per metus 

Praibėgus šventėms, gyveiu-
mat' mūsų kolonijoj grįžta \ 
senąsias vėžes. Galvos skau
dėjimas bei pagautas per Ka
lėdas " ša l t i s " pamažu praei
na. 

n i s šių metų veiklai. Mūsų 
moterys, kaip paprastai, pir
mutinės griebiasi darbo. Sau
sio 7 d. vakare jos turėjo su,-

AK1Ų GYDYTOJAS 

Ligonės: Sadauskienė Alle-
gheny General ir PlukienC 
Bellevue hospital eina geryn. 
Veikiai imažum grįž į savo 
namus. Venckienė jau sugrį-

ielefonas HEMloek 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susiturima 

I* 
*SJ Yanls 3146. 

' VMH)H Nuo 11 iki 
2 iki 4 ir 7 iki f 

'••- .mitemaie 2 iki 4 Ir 7 i | 
-^ntadieniaia U iki U 

QR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURiU 

•f akinius pritaiko 
3343 & Halsted Stre* 

ri niaįs daviniais, Lietuvos *o namo iš Mer.cy ligoninės 
Valstybės gimimo diena b u i " n o r * dar nelabai stipri, bet 
gražiai paminėta. 

Mūši] tėvų gimtojo krašto 
Nepriklausomybė yra visos 
tautos nepaprasto pasiryžimo 
atkaklios kovos ir didelio nu

kasėsime daug geres sėklos, j siaukojimo išdava. Būtume 
o po to rinksime gausius vai
sius. J. V. S. 

>* Pastabos 
t 

j.ad nebebūtų nei Dievo, nei Jau kelinti >metai Pittsbur-
tik mes (komunis- ghe veikia Katalikų Federa-

ai) viską valdytuknėm, ki- ei jos apskritis. Per savo gy-
lems sakytumėme, kas raikjvavimo laikotarpį ta organi

zacija yr a išvariusi dide į ba
ra, religiniai tautinėje dirvo
je mūsų apylinkėje. Tik "sal-

neverti lietuvio vardo, jei ne
sidžiaugtume savo tauto? 
džiaugsmais, jei istorinio įvy-
Kio nepažymėtume ypatingu 
dvasios susikaupimu. 

jau pavai'kšto ir gana yra su
sirūpinus savo ateitimi. Rei
kia visgi nepamiršti, kad 
Dievas gailestingas ir gerų 
Bronių dar nestinga pasau
lyje. Astrauskienė, nežiūrint 
savo senatvės, ir stiprėja. 

.aryti ir kaip daryti. 
JONAS: Baulai, kadangi 

oks svarbus buvo tavo drau-
;as, ar parodei jam savo drau tttįos ramybės" ištroškę 
iškurna! Ar padėjai jam pri
rengti prie amžinasties, 
RAULAS: Kas tau! Nehu-

o galima nei prisiminti apie 
unigą! Kaij> tik paminėjau 

vv-
m 

ir 
apskri 

vai nemato jos nuopelnų 
nuveiktų darbų. Ne 
ties kaltė, jei ne visa buvo 
padaryta, kam užsimota, bet 
lų, kurie, dėlei stokos pas sa-

pie jo sielos padėtį, tuojau!™ ^mo pajautimo, nebeuž-
... draugai pasakė: "Kadan- uodžia 44šeškų" kvapo... 
? i mus 'mokinai: nėra Dievo» 
\ėra sielos, tai dabar, dur-! Praeitą savaitę Federacijos 

TCe9u£Su saasass 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

Ckk«foj Ir ApieUukėA . LeniCvaL^ Išmokėjimu-: pirkimui, 
pataisymui ir sta:ymui nauju namų. 

MOKAME Oi 
l>i\kKtMlų ui |Mui$tus piiiigu> 3r° 

Federacijos apskritis susi
lankė naujų jėgų. Praeitame 
suvažiavime buvo kooptuoti 
innsų Veikimo Centro pilna
teisiais nariais inž. A. Ma-
ivika ir A. Blažaitis. Ananas 
Mažeika yra gerai žinomas as
muo plačiajai katalikų visuo
menei. Jis dirba įvairiose mū
sų organizacijose, rašinėja ka 
talikų spaudai ir savo gražia 
iškaflm žadina lietuvišką sa 
monę išeivijos tarpe. Antanas 
Blažaitis mokinosi Mariana-
polio 'kolegijoje. Mes tikimos 
s ugi laukti iš jo stambaus vei
kėjo. Sveikiname naujus pa
siryžėlius visuomeniniam dar-

w 

bui. J. 

Mūsų draugijos su savo na u 
jomis valdybomis daro p!a-

OR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETKlCALLY AKIŲ 
LIETUVIS 

SuvirS 30 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akių {tempimą, kas es-
'1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
.svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste Ir tolifegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. SpecialJ atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikua Kreivos akys ati
taisomos. 

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

Daugely atsitikimo, akys atitaiso 
mos be akinio. Rainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonu YARdj 187S 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

BE 

U 
^ 

"DRAUGO"* KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

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

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

^ 

TeL Cicero 1484. 

DK. S. K. PALU t SiS 
GYDYTOJAS IR CHIRUKOAS 

Kamp. l5tos Gat. ir 49th Ct. 
OFISO VALANDOb: 

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

Kes. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484. 

DR. A. Mm 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVesr t>3rd Street 

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

Taipgi pagal suca/.j. 
Ofiso telefonas PROspca 6737 
Namu telefonas VlRguua 2421 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAHTI8TA8 Į 

446 So. 49th Court Cidm 
VAtradifniais, Ketvirtadieniai* > 

Penktadieniais 
Valandoe: 10-12 ryte. 2-ft. 7-9 h m. 
3147 S. Halsted SU Chicagc 

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
Šeatadiemiau 

VaJandoa: 3—8 P. M. 

Tel CANal 5969 

m, WALTER J. PHILLIPi 
. GYDYTOJAS IR OHIRURGAi 
2155 West Cermak Raac 

OFISO VALANDOS: 
i — 4 ir 6:30 — 8:30 v aka. M 

ir pagal sutarti. 

l'LL. YARDS 5567 

OR. FRANK C. KWINN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutarti. 

DR. P. J. BE1NAR 
(BEINARAUKKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. F. C. WfNSKUNAS 
1-JdtSlClAN AND SURG£OA 
2158 W. CERMAK EOAD 

Ofiso t e l Canai 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tel. Canai 0402 

I R . CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJ 
4729 So. Ashland Ave, 

2-tros lubot 
CF1CAGO, ILU 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS; 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. lyte 

" DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 0994 
nez. TeL PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena 

Ki«-k\J<iM> išima-. t*ii[Mit.ai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
IttK^ral Savinas and Loaa Corporation, Wasldngton, D. C. 

1>£L 1M>X>KMACIJV KlU.'ll'Kl'U N | 

M M H I i M 

2202 VVest Cermak Rd. 
Tek-phonc CANal 8887 

DAUKANTO/ 
EDERALSAVINGS 

\ N D LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO 

Chicago, UI. 
Bcn J. Kasanausltas, Secrctary 

AMERIKOS UETUV1Ų DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Kai. 6958 So. Ta l inu Ava, 
Oea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketv. i i Nedeliomis rautam 

2423 W. Marąuette Road 

Ta) TARdJ 6981 
Rot.: K£Hwood 6107 

OR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—3:31 
756 VVest 35th Street 

DR. STRIKOL'IS 
PmYSIOIAJT and 8UR«BO» 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomis pagal ratartį 

Office TeL YARda 4787 
Varnų TeL PROipact 19M 

KASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki & v. v. 
Ketvergv nuo 9 ryto iki 7 t. \ . 
Sereuoj nuo 9 ryto iki 12 dl ną 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio J an. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

R A D I O P R O G R A M O 
ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kdlocycles. 
Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška Gmpe 

ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

fal OAJtal 6121 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CBORUBGAa 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 • . c 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
» 

Telefoną* REPnblio 786i 

Offiee Phone Ree » d Ofiiee 
PROipect 1088 8869 B. Laaritt BJ 
Vali 2r4 pp. ir 7-8 vak. CANal 0 7 N 

DR. J. J. K0WAR 
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Tra^iadianiaia ir Sekmadianiaii 

Ofuo TeL VIRginia 0036 , 
Reiidencijoi tai BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai . : 1—3 ir 6—8:30 P . M. 

Rerideaeija 
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. U 
Nedėliomia pairai tntart). 

Ta) 0Alfai-0257 
Rea TeL PROipect 6oo» 

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian A.w. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 
TeL YARda 8246 

DR. C. Z. VtZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

Vai. t nuo 9 ryto iki 8 vakarą 
Seredoj pagal sutarti 

DR. V. E. S O U N S K I 

• 

4143 South Archer Avetiut 
Telefonas LafayetU 8860 

antradissiiais, KetvirtadisniaM H 
pgnlrt>dissiiiis 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARds 0994 

Pirmadieniais, Tre&adianisis H ; 
i 

IsjMBas* 4 n 

v. - ii 

• 

. * 
. Jį • ' 
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Ketvirtadi n i? n MM DRAUGAS 

Pittsburgh LietuviŲ 
Žinios 

North Side 
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

Kalltedami kasdieninį poterč 
\\ " T ė v e mūsų '. įsigilinkime 
j jo prasme. Je i * 'IV* ve mūsų 
jau paburtame, a r b a jį kal
bame beprasmiškai, tai jau 
kitas dalykas. 

Sausio 7 d., moterėles po 
L'ioba Šv. Marijos Nuolatines 
pairj&ibos e jo prie* šv. Komu
nijos. 

šv . Jono draugija laike nie- ; 

tinį susirinkimą, kuriame vie-
nbalsiai užgyre senąją valdy-

Sausio 14 d., įvyks koria-
viino pramoga, kurią šauniai 

j .engiu Šv. Vardo draugijom 
euriuL Pramoga bu> parapi-

katpoje | 0 Į | a h u i p p ^ ^ j j 3.30 {>0-
f*aeityj« pasi taikydavo -daug ^{% mokvklos svetainėje. 

ir rūgonių, F a i p g i ^ „ ^ , 4 d j v v k s r i n . 

Mūsų Sus-mo S* 

kuopa neturėjo atskiro iždi- kliava bažnyčioje vilniečiams 
mnko. Sien.s metams ksaie-j 8f1įsf^m V o k u d a u g a^fo, 

i r ta. tat tikinta, kad rinkliava 

Bridgeville 

nutarta narių mokestis prii
minėti tik kuopos susirinki 
inuose, o ne ant gatves, arba 
kur naknuose. Manding, bus 
geresni tvarka ir bus išveng- Sausio 4 d. pasimirė Mari-
ta daug klaidų. Jo™a Saunoriene. Iškilmingos 

—•• laidotuves įvyko sausio 8 d. 
Sausio 7 d. įvyko paranį- Velionė buvo prakilnios sir-

jos komiteto susirinkimas, dies moteriške. Priklausė S. 
Nepi išeina gailėtis, kad pa- L. R. K. Am. vietiniai kuopti 
lapijos komitetan pateko visi ir Moterų Altoriaus draugi-
l>eveik jauni čia gimė vyrai jai. Susiv. kuopos nariai pa-
Kuo greičiau mūsų įstaigos ivdėjo a. a. Marijoną į baž-
pateks į jaunųjų rankas, tuo nyčią ir po šv. Mišių į ka 
toms į'staigoms ir draugijoms pu. UŽ jos vėlę užprašė šv. 

Ir U. S. kariuomenės lndianas National Gards užsimaska vę a la Suomija, daro manevrui. (Aeme telephoto) 

bus sveikiau. 

West End 

Mišias giminės ir draugai. 
K-ailas, protestoniš'kas p a 
piotys pirkti gėles ir apkrau
ti numirėlio grabą pradeda, 
ačiū Dievui, išeiti iš imado* 
r pas mus. A. a. Marijona 

DEDIKACIJA "DRAUGO" 
RADIO PROGRAMOS 

GERB. KUN. H. J. VAIČŪNUI 
(Kalba kun. J . Mačiulionio, ronimo Vaičūno duosni širdis. 

Sausio 2 d. vietos jaunimą.* 
jau galutinai atgaivino Vy 
eių kuopą. Valdyba išrinkta J ^ ^ j į s u s h . ū p i n u s į i r U" ū d g . 

>io perimtą vyrą, tris sūnus 
ir vieną dukterį. Ilsėkis ra

tą sekančių narių: Jeval tas 
Povilas pirmininkas, Šimelis 

MIC, pasakyta iš WGES) . 

Tikintieji žmonės savo sie
loje nešioja neapsakomą vil
tį būsimo gyvenimo. Kad tą 
viltį sustiprinus, tikintieji ne
pasitenkina Dievą pagarbinti 
bile kaip. J ie stato gražiau
sias mūrus, juos puikiausia j 
įrengia i r juose dažnai ren-
kffri, tartum, pasisemti dau
giau to būsimo gyvenimo lai-
įneš . 

Kun. Jeronimas Vaičūnas, 
&v. Antano parapijos klebo-

Aš nemačiau Tėvų Marijonų 
Draugijos 'seimo, kuriame ne
būt buvęs ir tai su stambia 

"Draugo" Radio 
Programa 

Antradienio vakarą, p -sc 
po septynių vakare per stotį 
WGBS (1360 kil.) vėl pasi
girdo graži ir įdomi dienraš
čio "Draugo" radio progra
ma. auka. Tėvų Marijonų semi

narijoje randasi spalvuotas1 š i P™grama buvo dedikuo-

Battrua viee pienininkas, &.] ^ . ^ ^ j mamyte, iš 
meiiūtė.Marcelė^P~tokol, r a - ' ^ r g ^ ^ fcmg8 v a ^ 8 v / ^ i r g i r o d o didele viltį § ̂ ^ ^ ' k l e ^ " ^ s t a 
^i i n i n L - a d o i i l i i i t - A l4.lun.iLi f i n o . i - _ • • L J _ — a r 

gražus langas — kun. Vaičū
no auka. Kazimierietems ir 
kitiems labdaringiems tiks
lams nemažiau aukojęs. 

Spauda pas kun. Jeronimą 
stovi aukštoj vietoj. J is , su
prasdamas spaudos galę, iš
auklėjo savo žmones katali
kišką spaudą branginti, ja 
šrviestis i r savo gyvenimą puo 

ta kun. Jeronimui Vaičiumi. 
&v\ Antano parapijos klebo
nui, kuris, atjausdamas rei-
kalinguiną remti katalikišką
ją spaudą, .paaukojo $100.00 
i k 

št "minkė, šauliu t e Elena fina 
n>ų raštininkė ir Marcinkevi
čius J. iždininkas. 

Jaunimas, atgaivinęs Vyčių 
kuopą, nusistatė plačiau vei
kti 'savo ir parapijos reika
lais. Nutarė kas trečiadienio 
vakarą rengti draugiškus su-
slrinkimelin*. Tam išrinktos Jai- nepaisydami šalčio, gilaus 
sekanfios nari*: Žukauską* s n i e ^ l a n k o •«**«•» i r 

rūpestingai rengiasi prie di
delės metinės iškilmės — ko-

RemeJŲ Darbuote 
Visur i r visuomet pasišven

tę žmones uoliai darbuojasi, 
ne vien savo labui, bet Die
vo, Tėvynės ir apšvietos, Šv. 
Pranciškaus vienuolvno rėmė-

Amilė, Karužiūtė Ona, Birbi
las Stefanija ir Ruz^iūtė A 
nielė. Visos darbščios, tat ir rtavimo vakaro, kuris bus š. 

nes, kad ir vakarėliai bus »"• vasario mėn. 4 dieną, Lie
tuvių Piliečių salėje, 1721 
Jane Street, S. S.. Pi t tsburgb. 

gražiai suruošti. 

Sausio 14 d., Šv. Vincento 
Moterų klubai laikė mėnesi 
nį susirinkimą, kuriame nuta
rė suruošti didelį bingo va
karą parapijos labui. Vaka
ras įvyks vasario 6 d., moky
klos svetainėje. Po sus-mo tu
rėjo draugišką vakarėlį, kurį 
suruošė jaunos moterėlės — 
Larr imer ir Fletcher. 

Ar Nevirškinimas 
sugadina jūsų 

linksmumą? 
Jaustis gerai, tai yxa raktas ) tikrą 
pasitenkinimą gyvenimu. Bet jūs ne
galiu- tfkotls jaustis goriausiai, jei 
ju.su viduriai gerai nevirškina. Kada 
tas jus vargina, Jums greieiauslai 
reikalingas liuosuotojas. Šiuo atveju 
vartokite Kx-Lax. 
Kx-Lax yra viskas, kuo geras liuo-
suotojus turetŲ būti. Jis yra malo
nus priimti, turi gardaus Šokolado 
skonj. Jis yra veiklus, bet švelnus t 

ikime. 
Kada jums reikės liuosuotojo. paini- ' 
k»t«* Ex-Lax ir persitikrinkite patys 
kaip geriau jūs jausitės. Ekonomiš
k o s 10c. ir 25c. dėiutCs kiekvienoje 
vaistinėje. 

Pa. 
Kadangi šiais metais mūsą 

sesutės pradėjo didelį staty
bos darbą, jos reikalauja pa
galbos ir, ačiū tiems, kurie, 
suprasdami sesučių naštą, a-
teina į pagalbą. Beveik visi 
mūsų gerieji lietuviai, pitsbu-
rsriečiai ir apylinkės, susido-

būskno gyvenimo, nes 30 rū 
pėsčiu pastatyta Ciceroj vie
na iš gražiausių lietuvių baž
nyčių Amerikoje, J i išdeko-
ruota taip, kad kuomet joj 
meldiesi, nenuvargsti, bet at-
gauni jėgas — norą Dievo 
garbei dar daugiau aukotis, 
prie kiekvieno švento daribo 
kuomi nors prisidėti. 

Kam nėra žinoma kun. Je-

mėję mokyklos statyba ir no
ri kuo daugiausiai pelnyti per 
vakarą. Kviečia ir visus ki
tus prisidėti. Nepamirškite 
d M tos. Lauksime visų. 

Prie rėmėjų prisirašė dvi 
naujos narės: Ona Martino-
nienė ir Rozalija Virbickiene, 
kurios žada dang pagalbos ir 
vienuolvnui ir statybai. 

Pasisekimo rėmėjams ir 
darbininkams per šiuos me
tus Rėmėjas 

.- — šią laikiną kelionę. 

gom Šv. Antano parapijonys 
spaudoje stovi pįrtnoje vieto
je ir " D r a u g a s " eia turi dau
giau skaitytojų, negu kurioje 
kitoje parapijoje. 

Bet man daibar^ tenka pa
sakyti padėkos žodį kun. Je
ronimui Vaieūnui už paskyri
mą aukos "Draugo Spaustu
vės Mašinų Fondui" , Kada 
Šv. Antano pamaldūs parapi
jonys 'siųs karštas maldas į 
(Jailestingąjį Dievą, prašyda
mi jo sielai amžinos šviesos 
ir ramybės, jo stambi auka 
"Draugo Spaustuvės Mašinų 
F o n d u i " tiems patiems ge
riems jo parapijonanis ne? tie
sos šviesą ir sąžinės ramybe 
užtikrins šioje žemėje. Tad 
linkime kun. Jeronimui ilgiau 
'sių metų darbuotis Šv. Anta
no parapijoje ir gausaus už
mokesčio pas Dievą baigus 

Draugo" Bendrovės Mašinų 
Fondui. Šiuomi norime pa
reikšti kun. J . Vaičūnui gilų 
padėkos žodį už suteiktą au
ką. 

Programos klausytojus pa
linksmino Šv. Antano para
pijos mergaičių kvartetas, su
sidedąs iš: Franoes Jirrgelai-
tės, Stellos Kučiūtės, Agnės 
Jurgelai t is , Stefanijos G erd
vi laitės i r Veronikos Simo-
nauskaitės. 

Solo dainavo Franees Jur-
gelaitė, Pociaus parašytą "Il< 
gų metų". O kvartetas labai 
gražiai išpildė sekančius nu
merius: — "Geismai ir sva
jonės" — Petrausko, " K a m 
mane meilė kankino" , "Nak
tis svajonėms papuoš ta" — 
Vanagaičio, "Gyvenki, juokis 
ir mylėk" — Žižiūno, "Blez
dingėlė ' ' — Vanagaičio. 

RAr<H>KIT*S f'AM£C,l>tlOJI U ' 
4 T S I S A K V K I T J I P A K « I C I A X « * V ! 
G a m i n a m a t ik T I U I I J t i k r a s 
Ex-Lax. Įsidėmėkite raides 
tumėt seras pasekmes reika-
*E-X—U-A-X" ant d6iut€s ir 
kiekvienos p lyte lės Kad *au-
laukite ortehuUio Ex-Lax. 

— Napoleoną jo vaikystėje 
išgelbėjo nuo prigėrimo airių 
kunigas Tėvas Nedmondas. 

Kldfi.**'s MusI 
Clean M Acids 

Kxcess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed cniefly t hru 9 million tiny 
dolicate Kidney tubes or įllters. And non-
organic and non-systetme disorders of the 
Kidneys or Bladder m ly cause Oetttng Up 
^ights, Nervousness, Leg Paina, Circles Un-
• 'cr Eyes, Di*aiaess, Barkachc, 8wollen 

nkles, or Burning Papsages. In many such 
i ases the diuretic ac; ion of the DjUor's pre-
seription Cys»ex heL ' th>. i..ai. -s deau out 
Excess Acids. Thte plui tae paiiiaiive wjrx of 
Cyatc-s uaay easily įuase you fset lUse a oew 
person in just a few days. ri'ry Cy*tt>x utider 
the euarantee oi money back unlesi com-
pletely satisfled. Cy»te\ costs ouly 3c a 'lose 
a t druggists (.ad thi gr.ara .tce i roteets you. 

Ir Italija ruošias apsigynimui nuo or'.iiviu. 
Mus-olmi lipa iš vienos Romoj paiuo-tą s»u-

^ujno lūfcių nuo orlaivių. (Acme tel^pltoto) 

. 
• ^ 

Pirkit Naują Buick 
M^DA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkvieeia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 VEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai * 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 

Tariame širdingai a&t dai
nininkėms už tokį gražų pa-
dainavimą. Taipgi norime iš
reikšti padėką biznio įstai
goms, kurios remia programą 
garsinimais — Shnano Dau
kanto Federal Savings and 
Loan Association; Lewis Style 
Shop; People's Furniture Co. 
ir Paulina Baths. 

Nepamirškite užsistatyti sa 
vo radio aparatą ateinančio 
antradienio vakarą ant tos 
paeibs stoties, kada vėl išgir
site įdomią programą dien
raščio " D r a u g o " leidžiamą. 

L. G. 

BUDRIKO RADIO 
VALANDA 

Pereitą sekmadienį Budiiko 
radio programa, kaip ir vi-
sadrs. išėjo labai gerai ir 
klausytojams buvo smagu jos 
pasiklausyti. Išpildė ją sim
fonijos orkestrą, solistė dai
nininkė Ona Juozaitienė, Rose 
lando Moterų Šakar-Makar 
.choras ir vaidyhi grupe Ma
kalai. Visi savo numerius iš-
] '"idė labai gerai. 

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienį vakare nuo 7 
iki 8 vai. vakare Chicagos 
laiku iš stoties VVHFC 1420 
k. Bus akordijonii muzika ir 
gražios lietuvių liaudies dai
nos. Taipgi bus svarbūs as
menų ir draugijų, pranešimai, 
juokai ir svarbesnės pasaulio 
žinios. Bus įdomu pasiklau
syti. Radio Mėgėjas 

Koks mėnuo, toks ir laiks; 
koks tėvas, toks ir vaiks. 

į VALGIU GAMINIMAS • 
! IR 
NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS 

i 
; Didelė 223 puslapių knyga;; 

sn naujausiais receptais į ! \ 
vairių valgių gaminimui,; į 
pyragų pajų ir duonų kepi j 
mui; įvairių komservų Et j! 
preservų darymai, paukš ;; 
tienos kepimui ar virimai,;: 
daržovių ir vaisių užiaiky-'' 

! mat, ir t t Taipgi yra vi-;; 
' šokių naudingų patarimų 1! 
; Šeimininkėms. <• 

u 

ftią knygą galima gauti p«r p>**-;; 
i tą arba ratinėje: 

i 

A FLAV0R ALI 
' ITS 0WN THAT 
MILUONS P?!FER 

KAUTA SU PBEbnJHTIinJ 

^1.10 
BLAJTTJTĖJl 

£1.00 
' D R A U G A S " I 

į 2334 So. Oakley A ve. 
j CHICAGO. ILL. 
S x t » I M M H I M » t > t M I H > H 

• • ' { ^ • ^ • ^ ' ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ . ^ ^ ^ ^ s g . ^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ « ^ ^ ^ . ^ s ^ y 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

* • » • • 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 
I 

A b^<ty* DAROME 

« M PASKOLAS 
1 ANT VISOKIŲ NAMŲ •lil! il: 

INSURED 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Mod rnizavimo 
Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 

K I E K V I E N O TAUPYTOJO TAUPINIA7 A P D R A U S T I I K I $5,000 
per Fedratf Kavines aml l/oen Insunutre Corp., Wa6hln^ton. D. C. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISI! 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COUKT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. G R I B A C S K A S , Secretary 

•m-m 

http://l4.lun.iLi
http://ju.su
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DIENRAŠČIO DRAUGO n 

KONC 
-

Sekmai, Sausio-January 21,1940 
• 

SOKOL SVETAINĖJE 
2 3 4 5 S o u t h K e d z i e A v e n u e 

C H I C A G O , I L L I N O I S 

JACK BARRY'S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 
' 

-. 

Koncertas Prasidės 5 vai., o šokiai 8 vai. vakare 
/ 

Šv. Jurgio parap. AnrifonaKs Choras, po vadovyste komp. p. A. Pociaus, kuris išpildys 
žymią programo dalį. ~^ 

EMILIJA MICKŪNAS 
L, 

Kuomet Emilija Mickūnas 
pirmu kartu Cliicagoje da
vė koncertą, Chieagos laik
raščiai šiaip apie ją išsitarė: 

"It is easy to believe re-
ports of this young artists 
successes abroad... Of all her 
sisters of florid song heard 
here recently. she is by all 
odds the best in point of na 
turai vocal resource. Her 
taste, her feeling for the mo-
vement and impulse of melo-
dy, the warm, glowing timbre 
of her voice are assets that 
should be marketable evenin 
this moment cf depression."; 
(Chicago Herald and Exami-| 
ner). 

"She is by all odds the best, 
coloratura soprano heard here 
in a number of seasons. Tech-! 
nically she has developed to 

the point where she cansing 
'Una voce poco fa" from 
the Barber of Seville and the 
Bell Song frcm "Lakme" 
with all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers 
have done these and will con-
tinue to do them. Where Miss 
Mickūnas excels is inasuper-
latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark-
ling bead of vitality in it, 
that beautifies on its own 
belia'f every phrase that she 
sings. Per golesi 's " Nina' • 
for example becomes a quite 
different wcrk when it is 
projected by her voice.'' 
f Chicago Daily Tribūne). 

Dabar ir vel turėsime pro
gos pasiklausyti Emilijos 
Mickūnas dienraščio "Drau
go" metiniame koncerte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti dien
raščio "Draugo" koncerte ir pasigrožėti lietu
višku grožiu bei menu. 

RENGĖJAI 

Tikiety kainos: #1.00 - 75c - 50c - Šokiams 35c 

:^5s 

Į 

<" 
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.1 .C, D. G. Kun. J. Jakaičio, 
Išleistuves 

V i e t a atsisveikinimas iVkuuskns. Marquette Parko 
Marijoną Vienuolijos B * biznier ių, laikrodininkas 

jnejai, visuomeniniai -veikėjai Andreliūna*. Town of Lake, 
i r kun. J . Jakaičio, M I C , ar- Marijona Sudeik.enė. 
" U i ' j ' draugai viešai at-l ^- S"k»'** * v e i k i n ° « « -
sisveikino su išvykstančiu j * Sveįl*< h u k 5 J ° J a m l a l -
nauja didelį misijų darb* Ar- n"n«V D U V>k u s> « * ? * • " 

MARIJONŲ RfiMEJŲ DRAUGIJOS 
SEIMAS IR PAREIGOS 

įtaikąs greitai bėga, o to vai. po pietų, taip, kad dar 
darbo Marijonų Rėmėjų Drau- bus galima suspėti ir j " D r a u 
gijai devynios gaiyfcos — t i - ' g o " koncerto; Cieeroj, 2l-»io 
kra ru^iapiūte. skyriau* sausio 28-tą dieną 

Kaip žinote, malonūs Tėvų parapijos salėj; Marquette 
Marijonų rėmėjai ir priete- Park, Jurgio ir Aleksandros 
liai, kad vasario 4-tą dieną!Pūkelių namuose, sausio 28-tą 
įvyks svarbus mūsų garbin- 'd . ir North Side, kur gyvtna 
gos Marijonų Rėmėjų Drau- šios draugijos pirmininkas A. 
gijos įvykis, būtent metinis' Bacevičius, kurios diena dar 

{seimas, kuriame paaiškės visų' nežinoma, btt yra žinių, kad 

Taigi, rengiainasi ir gražiai 
dirbama, b?t dar smarkiau 
sukruski'me, kad Cicero gar
bingos kolonijos neužvilus. 

J . K. 

gentinon D. U. kun. J . Jaka i - * " * « * " keietos centrinių o-
čiu, MIC. Tai įvyko sausio rganiaaeijų ir - D r a u g o - va-
7 cL, Aušros Vartų parap. sa- , "* 
lėje. Visi penki Ugi stalai bu- ' * o r t h ^[dleils ^enuilstan-
vo pilnai svečių užimti. Da rb - , t f a v e i k § J a s A* B M w i f i " P a" 
scios šeimininkės skaniai p * * * * * * t u r ^ s l a * t e i n a n t i 
vaišino vakariene. j sekmadienį kun. Jakait* šv . 

Mykolo parap. bažnyčioje, nes 

metų šios organizacijos dar-' bus sis-tas. 

Kalbėtojai 

Kalbėtojų buvo įvairių ir 

" šiandie, sako, buvo atkelia
vęs jo pirm taku na s, KUO. Br. 

daug. Kiekvienas jų reiškė V i t k u s ' M I C > ? k u r i * * * P a t 

savo mintį, besirengiant iske- l ž v y k s * Argentiną. 
Aliauti į vargingą, bet imtiną, Misijomenus kun. Br. 
misijų darbą visų gerbiamam ku*> M I C " ^ l i e jos i , kad 
kun. Jakaičiui . 

Įžangos pagrindinę kalbą 
pasakė J . M. D. G. prel. M. 
L. Krušas. J i s smuTkiau at
pasakojo, ką pats savo aki
mis matęs Pietų Amerikoje, 
koks ten yra lietuvių dvasios 
skurdas, ka ip jam galutinai 
pavykę įkalbinti Amerikos 
Marijonų Provincijolą neati
dėliojant imtis didelės naštos. 
Džiaugėsi, kad Marijonai pa
siryžo aukotis Pietų Ameri-
lC£s lietuvių naudai i r žadėjo 
katalikiškos visuomenės var
du nepamiršti toli išvykusių 
kun. Marijonų į misijų dar
bą. 

Vit
kum 

J . Jakai t is , M I C , taip greit 
rengiasi išvažiuoti. Palieka 
vakaruos keliolika parapijų, 
ku r reikėtų pranešti apie tos 
misijos svarbą, paprašyti pa
ramos. 

J . Kulikauskas teikė Misi-
jonieriams vilties, kad jei 
jiems bus misijų darbe sun
ku, kad per Rėmėjų dvasios 
v&dą atsišauktų į Rėmėjus ir 
susilauks skubios pagalbos. 

D. Gasparkienė šeimininkių 
vardu sveikino visus, pasisa
kė, jog šeimininkės darė visa, 
kad misijonieriui daugiau at
liktų kelionei. 

Prof. A. Pocius nurodė į 
Pietų Amer. lietuvių apverk
tiną dvasios .būklę ir 

sunkiam darbui. 

Kun. cl-ra's Juoz. Vaškas 

Kun. Ig. AUbavičius pabrė
žė kun. J . J aka ič io , -MlCrgs^ > 
. . , , i r žmonių sielų meile paragino 
bumus prie statybų Worces- T . .T Tliz ~ .-.. 

„ . „ . „ . . « kun. Jakai t i , M I C , aukotis 
teryje, Manau Hills, jo kars
tą norą daugiau gero pada
ry t i žmonių sieloms, jo pasi
aukojimą darbui i r pareiškė į gražiai ir ilgokai kalbėjo, jog 
pasitikėjimą, kad kun. J . Ja - Kristaus meilė verčia vienuo-
Jtaitis, M I C , nežus naujuose liūs aukotis brolių naudai. 
darbo plotuos. . T1 v. ,v . . „ _. 

Ilgai, nuoširdžiai kalbėjo 
kun. Jonas Jakai t is , M I C At
pasakojo P . Amerikos lietu
vių ir misijonierių vargus, 
naujus sumanymus ir būti
nuosius darbus. 

Adv. J . Brenza, Metropoli
t an State Banko Direktorius, 
asmeninis kun. J . Jakaičio 
draugas , apgailestavo, netek
damas kun. Jakaičio, nes, sa
kė, misijonierių reikia ne vien 
Pietų Amerikai , bet ir vieti-
niems " ind i jonams" . 

Adv. K. Česnulis į visą rei
kalą pažiūrėjo prakt iko aki-
tois. Palinkėjo sėkmingai da
rbuotis . 

Karš ta i kalbėjo Mar i jonų ' v i u klebonas. 
^Vienuolijos Rėmėjų dvasios Programa 

vadas , kun. J . Dambrauskas, 
M I C J a m pr i tarė visi susi
rinkusieji. Su noru paėmė vo
kelius ir čia pat per jo ran
kas įteikė Brangiam Misijo
nieriui auką kelionei. 

Kun. J . Mačiudionis, M I C , 
pabrėžė, kad siunčiant kelis 
Marijonus į Pietų Ameriką, 
likusiems Jungt . A. Valstybė
j e darosi sunku panešti turi
mus darbus. Reikšta vilties, 
kad V. Dievas atlygins Šią 
vienuolijos auką naujais pa
saukimais. 

Kun. M. Urbonavičius, MIC 
reiškė vilties, kad Pietų A-
merikos misija tiek savo lai
k u sustiprės, jog galės teikti 
paramos šio krašto darbuotei. 

Karš tas laimingos kelionės 
linkėjimus patiekė Cicero, III. 

^reikėjas A. Valančius; Brigh-
ton Parko darbuotojas P . Vai-

Antru kar tu kalbėjo kun. 
J . Dambrauskas, MIC visų 
•susirinkusiųjų vardu, bet dau 
giausiai kar tų kalbėjo vaka
ro vedėjas kun. d-ras K. Ma
tulaitis, M I C , Londono lietu-

T>ai. Tai begalo svarbu. Pra
eitam apskrities susirinkime 
visų Chicagos kolonijų atsto
vai bei atstovės daug tuo rei
kalu kalbėjo, tarėsi, pasiėmė 
laiškus-kvietimus į seimą, kad 
paskleisti savo parapijos drau 
gijų tarpe. Tai vienas svar
biausių i r didžiausių darbų, 
kad susilaukus iš garbingų 
lokalinių draugijų bei frater-
nalinių organizacijų skyrių ir 
kuopų, o taip pat ir plačio
sios visuomenės kuo skaitlin
giausios kooperacijos, kad Šv. 
Antano parapijos 'salė, kurioj 
įvyks šis seimas, būtų ,pilna 
klausytojų. 

Kad palengvinti rėmėjams 
šį ta ip svarbų įvykį, Tėvų 
Marijonų vadovybė mums pa
skyrė dvasios vadą, asmeny
je gerb. J ė v o Dambrausko, 
kuris yra jaunas, pilnas ener
gijos, mylintis dirbti, savo ne
paprasta ugninga iškalba, ku
rią Dievulis suteikė, atsidavęs 
visa siela ir jėga mūsų — rė
mėjų reikalams. Taigi, bran
gieji Marijonų Rėmėjai, nau
dokimės proga. Je i kur pa
tys negalime atlikti, kvieski
te kun. J . Dambrauską į tal-

Iką, o jisai su didž. gerb. kle
bonų pagalba, visuose reika
luose padės. 

Mes, Marijonų Rėmėjai, ti
krai dėkingi didž. gerb. Pro
vincijolui, kun. J . Navickui, 
už paskyrimą kun. Dambrau
sko, M I C , dvasios vadu šiai 
draugijai, ir tikimės, kad 
ateityje ne vien mūsų jėgos 
padvigubės, bet ir darbai — 
kaip parapijoms, kurias, mes 
rėmėjai, statome pirmoje vie
toje, bet ir Tėvų Marijonų 
Vienuolijai. 

Už tat, brangūs broliai ir 
sesės rėmėjai, kaip tik šio
mis dienomis, kada artinamės 
prie metinio seimo, padirbė
kime kuo daugiausiai, rūpin-

A.L.R.K, FED, CHICAGOS 
APSKR. SUSIRINKIMO 
NUTARIMAI 

1940 m. sausio 3 d. buvo 
mėnesinis A.L.R.K. Federaci
jos Chicagos Apskr. susirinki-

A. A. 
ANTANINA BEINORAITE 

(gyveno po num. 324 W. Normai Park\vay) 
Mirė sausio 10 d., 1940 m., 1:45 v a i popiet, su

laukus pusės amžiaus. 
Gimus Lietuvoje, Raseinių apskr., Viduklės mies

telio. 
Amerikoje išgyveno 30 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime seserį Prancišką Kas-

mauskienę, švogerį Stanislovą ir jų šeimyną, brolį 
Liudviką, seserį Veroniką Jablonskį, švogerį Antaną 
ir jų šeimyną, brolienę Stanislavą Kuizinienę ir jos 
šeimyną, švogerį Antaną Petroką ir jo šeimyną, švo
gerį Antaną Beržinskį, brolio dukteris Stanislavą Ro-
zanskienę, Eleną Beinoraitę, pussesere Oną Malsevi-
čięjię ir jos šeimyną ir daug kitų giminių. 

Priklausė prie Moterų Sąjungos 1 kp ; Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos, Gyvojo Rožančiaus, Amži
na Narė Marijonų ir Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų ir Labdarių Sąjungos. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Li-
tuanica Avenue. 

Laidotuvč|fe įvyks šeštadienį, sausio 13 d. I š kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. 

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

Nuliūdę: Seserys, Švogeriai, Pussesere, Brolio 
Dukterys ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius S. P . Mažeika. Telefonas 
Yards 1138. 

LĮiiimtmmmmiiiiiiimiiimm iiinuiiimnmiiininmuniwn - • iimi:: 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy 

S Kiekvienos ypatos padėta pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per I 
5 Tederal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 

Goversment priežiūra. 

31% Mokame Už 
Padėtus Pinigus t - ^ 2 

Oriso vai.: 9:00 vai ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- į 
kimės kad surasti garbes ir s virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

amžinų rėmėjų, kad šis sei J ggjg ^ Western Ave. Phone GRO. 0306 " 
mas duotų kuo geriausias sė
kmes ne vien tik medžiagi-

Meninę vakaro dalį vyku
siai ir gražiai atliko Irena 
Aitutyte solo. J a i pianu pri
tarė prof. A. Pocius; Ona Juo 
zaitienė; K. Sabonis. Šiam 
pianu pr i ta rė muzikas J . Sau-
ris. Susirinkusieji griausmin
gais plojimais visiems artis
tams nuoširdžiai dėkojo. Va
karėlis baigėsi tuoj po 10 vai. 
vak. K. M. 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hour» 
Happy Dayt Ahead for Yoo 

niai, bet ir moraliai. 

Paskutinėmis savaitėmis į-
vyks da r keletas įvairių pra
mogų šiose kolonijoje: Town 
of Lake, sausio 21 d., 1:30 

JOHN PAKEL, Prea. = 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll? 

Think of it—how thi» old vorM 
do«s mfcke progre*<»—now comes a 
prescription which ia known to phar-
macistt as Allenru and within 48 
bours after you etart to take this 
kirlft actingr formula pain, agony and 
Inflanimation caused by excesa urlo 
rcid taas startod to depart. 
# \ ) l en ru does just what tM* trotlca 
•ays lt wUl do—it ia guarantaad. You 
can get one grenerons bottle at lead-
Inc df»»»tores everrwhero lor SS 
centą and if it doesn't bring the joy-
»us reaults you eipect—your 3 » i « y 
mkoU haartadly returoad. 

H0V» IU tLEASoc ANU SOOTIit 

TIRED 
STRAINED'EYES 

• Don'tsufferfrombum-
ing, s m a r t i n g cyca . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
ąuick, aznazinį relief. 
Murine's six eztra in-
gredients completely 
wash away eye irrita-
tion-make y o ur ey es feel 
clean.freah.alive! Use Murinę twicedaily. 
•Ey«strainductoduat.drivin«.giare,cloaework, 
movit3,reading.latebours. Murinę willnot cor-
rect eye deficiencie*. For treatmentof organiceye 
disorders, *ee a competent prntf>eiiniM>| at i 

,ow EVES 
A7 ALL DRLG STORES 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
•MTIAŪ8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IBTAIftA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage A ve, 

4447 South Fairfield Avenue 
TeL UFAYETTE 0727 

— • • » • — 

T\ V JT A f koplyčios visose 
t J x * * r k • Chicagos dalyse 

KuuisykJt« mūsų r ad lo programo Antimdlenio Ir 
rytate 10.M Talanda, i i WHTP BtoUes (1480.) 

Ro P o n i a fialtlmlera. 

mas. Nutarta priimti konsula
to pMįttfymą šiemet vasario 
16 d. minėti kartu su kitomis 
lietuvių visuomenes grupėmis. 
Tam sudaryta komitetas iš 
eentralinių or-jij atstovų. 

Nauja valdyba išrinkta iš: 
pirm. Igno Sakalo, vie^-pirm. 
Antanas Baeevičius, sekr. .An
tano Skiriaus, iždininko Ben. 
Nenartonio ir iždo globėjų 
Konst. Zaromskio ir Elzbie
tos Paulienes. 

Federatujos susirinkimai 
dai'omi kiekvieno mėnesio pir-
mą trečiadienį, 8 vai., Aušros 
Vartų parapijos kambariuose 
( I I aukšte). 

Prašome dalyvauti visų ka
talikiškų organizacijų valdy
bas ar bent atstovus, nes 
svarstomi visiems katalikams 
svarbūs klausimai. A. Sk. 

Aukso Grūdeliai 
Neužsitikek draugais ir gi-

;minemis ir neatidėliok ateinan 
čiara laikui tavo išganymo: 
nes greičiau žmonės tave ož 
mirs, negu tu manai. 

I r tas laimingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis. 

Religija, kada ji yra tikrai 
pažinta ir praktikuojama, nė
ra žąslai, bet syvai, kurie te
ka mumyse ir gaivina mūsų 
gyvybe. Lacordaire 

^ 

URBA 
• • • H A M M . 

Gėlės MylinUeins.. 
Vestuvėms, Baiikie-
tams. I.ai(l«.in\t iu> 
ir l\K)šimaiiLs. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Rėmėjos Kviečia 
Į Pramogą 

Sv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyrius rengia 
Bimco Par ty sekniad., sausio 
14 d. 2 vai. popiet Aitučių 
namuose, 4540 So. Honore. Vi
si esate kviečiami atsilankyti 
į šią pramogų. 

Aitučiai visus maloniai pri
ims ir pavaišins. Kviečiame 
rėmėjus ir rėmėjas iš kitų ko
lonijų. Lauksime visų atsila
nkant. / 

Bus gražių dovanų visi gau 
site po dovanų. Įžanga tik 
25c. Būsite visi pavaišinti. 
Jūsų visų atsilankymas bus 
labai įvertintas. Seselės savo 
geradarių nepamirš savo mal
dose. Remeja 

Meilė, kaip seilė: greit pra
gaišta. 

• 

A. t'A 
AMELIJA STANKIENĖ 

1K> levais Rimkevič iū te 
Mirė sausio !) d., 1940 m., 

10:00 vai. ryto, su laukus 66 
metų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr. , Laukuvos par.. Stungai-
čių kaime. 

Amerikoje išgyveno 28 met. 
Pal iko didel iame nul iūdime: 

draugus , ka imynus ir iRtžįsta-
mus. Lietuvoje paliko brolio 
vaikus ir gimines. 

K ū n a s , pašarvotas Juozapo 
Bagdono namuose 1702 South 
Despla i ius Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus a t lydėta į Dievo Ap-
veizdo parap . bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vellionės sielų. l 'o pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažįs-
t amus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nul iūdę: Draugai , Paž įs tami 
ir gimines. 

Laidotuvių d i rektor ius S. M. 
Skudas, tel. Monroe 3377. 

Laidotuvėms rūpinusi Bagdo
nų šeimyną. 

ir n i — — i 
« — . — — m - • - — 
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«ABY. nry LAIDOTUVTU DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z 1 N 

••nmosla* Patar&aTlinM — Motoru p*tarn»tij« 
0000 620 W. 15U Aw. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

D V \T A T KOPLYČIOS VISOSE 
I ^ Jt\ 1 MIESTO DALYSE 

Anthony B. Petkus 
Ladiawicz ir Sunai 

6834 So. WeEtern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E . 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Cahfornia jAve. 
Phone LAFayet te 3572 

P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
l»hone YABds 1138-1139 

Antanas M.PhilIips 
I.J.MĮ 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Piione YABda 0781-0782 

Alfaert V. Petkus 
4704 S. Western Ave. 

TeL LAFayette 8024 

3354 So. Halsted S t 

Telefonas YARda 1419 
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C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

Edvvard Ivvanski, 
44 m<*tij amžiaus, 2074 Mil-
waukc»<> A ve. užvakar, <lėl fi
nansiniu nepasisekimu, hande 
nusižudyti paleisdamas gesą, 
bet pusbrolis jį sulaikė. Ta
riau naktį jis persišovė ir po 
keiiu, valandų mirė S i Elfe* 
beik9! ligoninėj. 

"Children's Hocr" 
drama, kuria paraše Lillian 
Ih-llman ,lSl3i> metais buvo la
imi išgarsėjus. Pulitzer pre
mijai ją pralenkė "The 01d 
Maid." Šiuo laiku Chicagos 
cenzoriai svarsto ar ji (Child-
ren's Hour) leistina statyti 
Chicagoj. 

DAKTARAS PRISIPA
ŽĮSTA APVOGĘS 
KITUS DAKTARUS 

Chicagos gydytojui, Dr. Le-
on Boim, 738 Sheridan Rd., 
keliama byla už vagystes. An»-
tradienj jis prisipažino Wau-
kegano policijai, jog jis iš
vogęs $128 iš dviejų ddktarų 

West Pullmano Cicero Organizacijos 
Naujienos Nutarė Prisidėti 

SS. Petro ir Povilo parapi- Pereitą savaitę, kelios Ci-
jos komitetai! 1940 metams cero žymesnes draugijos ir 
išrinkta darbštūs vyrai: Ka- organizacijos savo susirinki-
zys Alvinskas, Jonas Andru- jmuose nutarė prisidėti bendra 
ška, Kaz. AlešausRas, Kaz. I pagalba ir parama. Rauronos 
Bimba, Pet. Čepkenas, Vinc. 
Daugintas, L?o Konstant, 
Bronius Kapočius, Mat. Kiu-
pelis, Jr., Jpn. Mackevičius. 

Auto nelaimėse 
vaka r žuvo šerifais Victor 
Parazitiški, 60 m., 5678 New 
Hampshire ave. 

Mirtinai sužeistas Wm. 
liaker, 19 m. bevažiuodamas 
dviračiu, kai ant jo užvažiavo 
Southern Ltd. autobusas prie 
139th St. ir Brainerd Ave. 

Neužsimok ėjus $165 viešbu
čiui, suareštuota Sheila Errol 
Smythe. (A.cme teleplioto) 

jo įvykti šjmet per pasaulinę 
sporto Olimpijada Helsinky, 
(Suomijoj. Helsinkio simfoni
jos orkestrą turėjo diriguoti 

jDr. F. Stock. Tai buvo per
inai. Šįmet Suomijoj karas. 
H r. Stock diriguos Chicagos 
simfonijos orkestrą Sibeli
jaus kūrinių programai Orkes
trą Hali, šiandie, sausio 10 d. 

kišenių, kai tie operavo ligo- J o n M e ž k ž m s k a s , P e t . M i k o . 
n i u s - laitus, Jon. Peredna, Vincas 

Jo paties prisipažinimu, , Pustelnikas, E voki Radavi-
pereito rugsėjo 7 d., Sv. Tere- čius, Stasys Rimkus, Ad. Šlu-
sos ligoninėj, Waukegan, 111. žas. Jon. Sinkevičius, Vlad. 
jis iš Dr. Louis F. Kompare, Šiužąs, ir Mike Sinkevičius, 
kuris tuo laiku darė ligoniui [Visi viršmineti vyrai yra ge-
opt raciją, kišeniaus išvogė j ri parapijos rėmėjai ir, rei-
$55. Sausio 5 d. Victory ligo- kia tikėtis, kad šiais metais 
ninej jis panašiai ištraukė iš šauniai padirbės parapijos la-
Or. Kwald's drabužių $73- bui. 

suvažiavimų , 
Chicagą šiuo 
laiku užklupo 
banga. 

Vakar Įvyko 22 suvažiavi
mai, šiandie prasideda devy
niolika, septyniolika penkta 
dienj ir devyniolika šešta 
dienj. 

MEDICINA CHICAGOJ 
IŠGELBĖJO 30,000 

A. 

Norima 
pratęsti Miehigan Avenue toli 

j pietus. Šiuo laiku Miehigan 
Ave. baigiasi 63rd St- Šj su
manymą kelia aldermanas 

Arthur G. Lindeil. 

Anthony Kasmauskis, 
2(> m., 70,'U S. Fairt'ield Ave., 
namuose prausykloj persipio-
ve gerkle ir guli Biidevvoli 
ligoninėj. Tėvų pasakojimu, 
paskutiniuoju laiku K a s o m * 
kis laimi rūpinęsis del ne
darbo 

Savo kalboje Dr. Yl'ni 
Pussey, pareiškė, jog < 
medicinos progreso šiandie 
30,000 chieagiečių džiaugiasi 
gyvenimu. D r. Pufsey kalbė
jo priruošiamoj medicinos pa
rodoj, kuri po mėnesio bus 
atidaryta vioinm* nėj Museum 
of Science and Industry pa
talpose. 

POLICININKAS IEŠKO 
SŪNAUS IR DVIEJŲ 
JO DRAUGŲ 

Policininkas Edward Flynn 
ieško savo 14 metų sūnaus 
Roberto ir jo dviejų draugų. 

Policininko pranešimu vie
nas jo sūnaus draugų, Melvin Į k v į e c i a visus į savo namus, 

Sausio 15 d. SS. Petro ir 
Povilo parapijos bažny&oĮJe 
j vyks iškilmingos pamaldos 
už a. a. Barboros Žitkevičie
nės sielą. Bus ekzekvijos ii 
šv. Mišios. Visi gimines ir 
draugai-es a. a. Barboros 
kviečiami ateiti į bažnyčią ir 
pasimelsti už veliones 'sielų. 
Po pamaldų A. Žitkevičius 

ROY^S klubas ir Šv. Antano 
draugija nutarė iš savo iždų 
nupirkti daug rezervuotų bi
lietų ir prisidėti prie rengi
mo su darbininkais ir publi
kacija. 

Girdėti, kad ir kelios kitos 
organizacijos .prižadėjo paim
ti nuo 5 i'ki IK) dolerių vertės 
bilietų. Cicero (biznierius, A. 
Matui, jau atspausdino kelis 
tūkstančius didelių plakatų 
(posters), kurie bus pasklei
sti per visa. miestą. 

Komitetas kviečia ir kitas 
draugijas ir organizacijas pri 
si dėt i. Stasys 

bus renkama nauja valdyba 
ir kandidatas bus perstatytas 
i AYard Committeeman. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

Visi organizacijos nariai ir 
visi 12 Mardo piliečiai kvie
čiami atsilankyti. 

Valdyba. 

mą kviečiami visi. Pradžia 
7.30 vai. vak., įžanga 25c. Vi
si svečiai ir viešnios turės 
gerą "good time". Rėmė j c 

Įvairus Parengimai 
Ketvirtadieni, sausio 11 d. 

Sv. Jurgio parap. salėj Įvyks 
rėmėjų rengiamas "sočiai" 
su užkandžiais. Į tą parengi-

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir ras i* 
malonės pas Dievą. Eccl. TĮT, 

,-t/je-
TZZĮį 

mfe % & 

\i*#*± 

Švediškas Kūno 
. Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

Sheila Errol Smythe, 
linksmai ir ištaigingai pagy
venus Drake viešbuty j , kuria
me ji sudarė $165 bylų ir He-
galėjo apmokėti, atsidūrė 
County kalėjime. J i sakėsi tu
rinti turtinga šeimą Los An
geles esanti garsi Holly\voo-
do modelistė ir ištekėjusi už 
garsaus pianisto. Tačiau da
bar išnyko ir turingoji šeima 
ir garsus pianistas ir jos 
modeliavimas. 

Sibeliaus, 
garsaus Suomijos kompozito
riaus, kurinių koncertas tuiv-

Pirmieji Chicagos gyven
tojai. 

Savo kalboje Dr. Pussey 
trumpai perbėgo medicinos 
vystimos Chicagoj istorijų, 
kuri prasidėjo su kun. Mar-
quette. 

Kai 1674 metais kunigas 
Marquette atvyko į vietą, kur 
dabar yra Chicaga, jis rado 
prie dabartinės Damen Ave. 
dvi lūšnas. Vienoje gyveno 
gydytojas, kitoje pirklys. 

Medicinos plitimas. 
Iš pat pradžių medicinos 

apsauga Chicagoj buvo auk
štoj plotmėj. Kaita su mies
tu augo ir gydytojų ir ligo
ninių skaičius Ir, jei ne me
dicinos smarkus progresas 
šiuo laiku Chicagoj "būtų 
lmve 60,000 mirimų per 1938 
metus vieton 30,000.' 

Rademacher, 13 m., 4412 May-
pole Ave., palikęs raštelį, jog 
jie tryse porai mėnesių išvyk
sta kelionėn. Trečiasis jaunuo
lis, Willard RPO, 304 S. Kil-
dare Ave. prieš kelius mėne
sius buvęs Californijoj ir kal
binęs draugus kada nors ten 
vykti. 

F O R 
• 

I TCHING 
S IA I PI 

Ar kenčiate niežiejimą. 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko-
se. 85c, 60c. $1.00. 

FOe , S * tįsint R R I T A T I O N S 

11748 Peoria St. pietums. P-
nas Žitkevičius man pranešė, 
kad sausio 15 d. ivl a. a. Bar
boros siela; bus atnašauta 30 
šv. Mišių, kur yra užprašyta 
vienuolyne ir kitose bažny-į 
čiose. 

Sausio 21 d. įvyksta dien. 
"Draugo" metinis koncertas 
ir šokiai Sokol salėje, 2345 
Kedzie ave. Kaip matyt 'Drau 
ge' garsinant programa bus 
begalo graži. Iš anksto gali
ma spręsti, kad salėje neuž
teks visiems sėdynių. 

12 Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos susirin
kimas įvyks šiandien, sausio 
11 d., Hollywood Salėje, 2417 
West 43rd Street, 8:00 vai. 
vkare. 

Sus i r ink imas svarbus , nes 

B AK ING 
POWDERl 

Sime fiHce Todou-
3*45 YearsAqo 
2 5 ounces25v 

Trbk]e$JblcAction> 
MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT 

1 l 

UNIVERSA1 
RESTAURAN1 

festnvėm. Krikštynom Ir K. u. 
clem Bandėtam Suteikiam P* 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

750 W. 31st Street 
K A NORKUS, 8&v 
Tel. Victory 9670 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 
BERNICE'S BEAUTY 

S H O P 
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel. Yards27i3 
16 metų jsityrlmo. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
'i mos rūšies su mo

derniškomis užlaido-
Į mis ir Hollyvvood 

11 šviesomis. D a r b a F 
I G a r a n t u o t a s . 
i 

420 W. 63rd St mmmmmi 
Tel. ENG. 5883-5840 

LUten to and Adoertise ovtr 

NUIMS YU60SUV MM 
Folh Songs and Mumm 
Jctmbzrrrtzo OrchestM 

f M u « WWAK, Kvnj S « d a y 1 to • 
<w S fHark SL, Chiearo — Har. 

'Sausio 28 d. gg. Petro ir 
Povilo *parap. choras, kuriam 
vadovauja muz. S. Raila, re
ngiasi prie gražaus vakaro. 
Bu« graži programa, kaip tai: 
dainos solo ir vaidinimas. Vi
si kviečiami atvykti į minėta, 
vakarą. R&p. 

Y Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 
! TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 

SEE 

GABSINKITfiS "DRAUGfc* 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy metu gyvavimas. 

Ęt 
Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininką apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

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

^ ^ 

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

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki $5,000.00 Federaiuieje įstaigoje. 

^ ^ 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimo. 

PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Masiny Plovimas. 

1 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. « 

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TELEFONAS OANAL 3764 

P I j 

ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00 
Dabar mokam 31/į% už pa 
dėtus pinigus. Duodam pa 
skolai ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

aad 
LOAH ASSOCIATIO* 

OP C3HIOAGO 
JUSTIN MACRIEVV1CH, Pree. 

Oiartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHEH AVENUE 
1 

- ii 
VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. geštad.: 9 iki 8;00 v. v. j 

Standard C i 
ftvelui Degtinė—100 Proo 

BOTTLEr TV BONP 
Wėra Gteref»nė8 Degtiną* 

už Tokia Kainą 
riK $1.00 PT A4 A A 

•-5 Kvortos • l » Ū U 
Reikalaukit 

BAVO APYLINKl!8 
TAVERNOJ 

1 5 C « PRINKSAS 
tfUTUAL LIQUOR OOMPANY 

Distributoriai 
*707 S. HALSTED STREET 

Phone Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
REIKALINGA 

^ 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųši* s naujus na
mus ant leng^-ų mėnesiniu išmo
kėjimu. Darau visokĮ taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimu. 
(Išgaunu geriausj atlyginimą iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusią n a m ą ) . Darą J 
paskolas ant naują ir seną namą, 
ant lengvą mėnesinią išmokėjimą 
nuo & iki 20 metą. Reikale kp. ip-
kites prie: 

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

Likerio pardavėjų su South Side 
tavernų pažintim. Didelė ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūšių platinimas. 
Taipgi rinktinių, privačių antspaudų 
(labels) ir žymiausių rūšių. Alga ir 

K . komisas. 
Atsišaukite Pirmadienyj ir Antra-

dienvj nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
CAPITOL WTNE & IJQT*OR CO. 

1618 Milwaukee Avo. 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas patyręs jautienos plo

vėjas (beof splitter). Gera alga pa
stovus darbas gerai patyrusiam žmo
gui. Atsišaukite laišku; "Draaigas"A 
2334 South Oakley Ave., Boz 906Ff 
Chicago, Dlinois. 

REIKALINGA VARGONININKAS 
Reikalingas pastovus vargonininkas, 
mokantis savo amatą; geras katali
kas, mokantis vesti choru, ruošti 
kada, nekada vakarėliu.?. Vieta gra
ži, alga geram žmogui vidutinė pa
lei vargonininko veiklą. Kreipkite* 
lai.šku j "Drangą", 2334 S. Oakley 

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

su: 3943 West .laokson Blvd., tele
fonas Ncvaila 8030. 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
, '. . . . . IS STOTIES 

PROGRAMŲ M W K O . 
10:00 VAL. R7T0 W.H.LP. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS I8MOKfiJLMAIH 

Barskis Funniture House, Inc. 
"THJ H O M 9 OP PDTB PURNITURBT* 8INCK 1904 

1748-50 W. 47th S L Phone Yards 5069 

R E N D O N FLETAS 
Rendon 6 kam gariu f lėtas, naujai 
išdek oru otas: antras aukštas. Atsl-
Saukite 4225 Prineeton Avenue. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui pilnai {rengta groser-
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prlnceton Avenue. 

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEDTIO ir ONOS DEVEIKTTĖS-
PUMPUTIENfiS (T) , kuHe gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio i i 
Argentinos parvežtajj siuntini. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna?, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie* 
jų lotų. 2 karų garadžius, l l l t Y 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever-
ly 4888. Bargenaa. 


