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TRUMPAI 
Rašo J. Pilipauskas 

Daladieris s m o g i a raudoniesiems 
Mes pasibaisėdami kalbame 

REIKALAUJA IŠMESTI 
apie šen,* laiku barbariz- JUOS iŠ PARLAMENTO 
mą, pasakojam vaikams apie «J 
žiaurius senovės laikų karu> OA»V*»TTCS m v ,. v . , -i—-v. rr» v i PAKiZlLS, saus. 16. — šalinimu mažai kas bus atsie-ir plesikirs. Tada gi žmogus -. _ . . ' _. . , . n ... , r .. ... , . ... . . , Prancūzijos premjeras Dalą- kta. Įteikia pasalinti tikruo-
buvo necivilizuotas ir nekul- ,. . „. ,. .„: . . . • . , . . , ,. ._ . t ^ r , „ diens šiandien įskele reika- sius komunistų vadus — dip-tunngas! Mes — mes aukš
tos XX 
vaikai! 

amžiaus kultūrcs 
lavimą iš parlamento paša- lomatinius Stalino atstovus 
linti visus komunistus atsto- Prancūzijoje. Sako, kai Pran-

|vus, kurie su Stalinu palaiko cfizija su Maskva nutrauks 
Tačiau šiųdienis pasaulis santykius ir* viešai neišsižada diplomatinius santykius ir' 

nuo senovės laikų tesiskiria komunizmo. į | sov. Rusijos ambasada bus už 
tik tuo, kad jam trūksta tos Bet prancūzų nacionalistų daryta, komunistai Prancnzi-
švelnios misterines senovės partijos atstovai reikalauja joje savaime išnyks. 
romantikos. imtis griežtesnių priemonių Žymioji komunistų atstovų 

j kemunizmo klausimu. Jie sa- dalis yra kalėjime. Likusiuc-
Kalbant apie kultūrą ir ei- ko, kad komunistų atstovų pa sius dabar norima pašalinti. 

vilizaciją, reikia pažymėti, . — 
jog šiųdienis žmogus tiek pa
šoko civilizacijoj ir tiek su-
kultūrejo, kad nuo įvairiau-

. 

sių "sapnininkų" priėjo prie 
astrologijos. Astrologija susi
domėjimas toks didelis, jog 
visi didieji Amerikos dienraš
čiai kasdien deda ateities spe 
j Anus pagal žvaigždes. 

Keista toji nūdiene kultu-
ra! 

WPA administracija suda
rė projektą išmatuoti moterų 
juosmenis, kad galėtų nusta
tyti bendrą moterų talijos 
dydį, pagal kurį būtų galima 
gaminti moterims rūbus. La-
bai įdomus ir praktiškas už
simojimas, bet visa hėda, kad 
madoms besikeičiant moterų 
juosmens dydis taip nepasto
vus kaip Hitlerio ir Stalino 
politika. 

BRITANIJA ATMETA 
AMERIKŲ PROTESTĄ 

LONDONAS, saus. 16. — ir visur gali įvykti karo lai-
Pereitų metų spalio mėnesį a- vynų mūšiai, 
biejų Amerikų (Šiaurines ir Britanija pareiškia, kad. 
Pietines) 21 respublikos ats- Amerikų išvesta zona yra 
tovai susirinko į Panama Ci- naudinga vien Vokietijai, ku-
ty ir nusprendi Amerikas ąp- • rios karo laivai gali atviroje 
juosti jūros zona, kad Euro- jūroje plėšikauti ir plačioje 
po's kariaujančių valstybių zonoje lengvai pasislėpti. 
karo laivai nesukeltų mūšių Pagaliau Britanija nurodo, 
Amerikų pakrantėmis. Kai kad jei Amerikos laikysis to 
-kuriais pakraščiais zona iš-! savo klaidingo nuosprendžio, 
vesta gana platoka — iki 300 del to gali įvykti rimtų tarp 
mylių. Tas padaryta namines Britanijos ir Amerikų nesusi-
prekybos apsaugai. Ir apie 

RAUDONIESIEMS 
STINGA PROVIZIJOS 

HELSINKIS, saus. 16. —. lingo sau provijanto kiekio. 
Apturimomis žiniomis iš šiau 

rrytinio fronto, Salia srityje 
sovietų kariuomene bus pri
versta pakilti iš savo užimtų 
pozicijų, nes neapturi reika-

Tokios nuomones vra suomiai 
stebėtojai. 

Neužilgo prasidės nauji 
smarkūs šalčiai. Bus daugiau 
sniego. Užpuolikams tas bus 
nepakenčiama. 

CILiiriBERLAINAS 
NIEKO NEIŠAIŠKINO 

LONDONAS, saus. 16. — 
Ministras pirmininkas Cham-
berlainas šiandien parlamen
te aiškino apie įvykusias at
mainas ministrų kabinete. Bet 
neišaiškino karo ministro Ho-
re-Belisha pasitraukimo prie
žasties. 

Kalbėjo ir pats Hcre-Beli-
•sha. Ir ji's nieko nauja nepa
sakė. 

tai pranešta Europos kariau
jančioms valstybėms. 

Neužilgo po to Pietinės A-
merikos pakrantėse britų ka
ro laivai susikirto su vokie
čių karo laivu Admiral Graf 

Jo Ekse. vyskupas J. F. O'Hara po savo konsekraci-» 
jos Notre Dame universiteto Švč. Širdies bažnyčioje teikia 
tikintiesiems savo pirmąjį vy skupišką laiminimą. 

(Acme telephoto). 

neigtas, tai vra nevykdomas. 

I Spee. Tuo būdu "suignoruotas 
Laukiama, jog pavasarį S o j A m e r i k u respublikų nuospren 

vietų Rusija pradės statyti : ( H s § i u r e s p u b l i k u komitetas 

pratimų. Ir ji tikisi, kad A- % . . j . 
menkų nuosprendis bus pa- ] \aCiai paSKailUinO tllS 

%ritu povandeninius laivus 
RIO DE JANEIRO, Brazi- ~ L 

lija, saus. 16. — Čia turima LONDONAS, saus. 16. — 
abiejų Amerikų 21 respubli-1 Britanija šiandien sukrėsta 
kos komiteto konferencija. Ją i vyriausybei paskelbus, kad 

ninių laivų įgulų daugumas 
išvaduota, bet trečiasis laivai 
su visa įgula paskendo. 

PASITARIMAI 
PREKYBOS REIKALE 
WASHINGTON, saus. 16. — 

Valstybės sekretorius Hull 
praneša, kad Amerika turi pa 
sitarimus su Japonija preky
bos reikale. Hull pareiškia, 
kad Amerika darys naują pre 
kybos sutartį tik tada, kai 
Japonija Amerikai nevaržys 
prekybos okupuotuose Kini
jos teritorijose. Kitaipgi su
tartis neįmanoma. 

reikalavimus Turkijai, bet |g k § 1 § p r o t e s t a B r i t a n i j a i ir 
X č:-

atidarant Brazilijos preziden
tas Getulio Vargas pareiškė, 
kad Amerikų tautos turi teisę 

ia ji susidurs su ̂ ^ e į v o k i e ^ S£Ul t i n k a m a SaU" 
problema, negu Suomija. Jau f o n n a l i a i a t , a k o į t a p rotestą. " ""+™ * " " ™ 
šiuo laiku Turkijoj sukoncen 

Britanija atmeta Amerikų 
respublikų komiteto protestą 
ir nepripažįsta išvestos pla
čiosios saugumo zonos. Britai 
pareiškia, kad tarptautiniais 

trys nauji britų povandeni- Paskandinti povandeniniai 

i r truota 300,000 Anglijos 
Prancūzijos kariuomenės. 

Todėl, reikia tikėtis, kad 
Rusijos—Turkijos nesusipra
timas baigsis diplomatinių įs tatymars visnr pripažinta 
notų pasikeitimais. trijų mylių plati zona yra sa

vo galioje. Už tos trijų mylių 
zonos visur jūra yra atvira1 pos valstybių neigiama 

BRITAI KONTROLIUOJA 
MĖSOS PRAMONE 

Mūsų viešajam gyvenime 
dažnai pasikiša labai nesvei
kas reiškinys. Tai savojo 
" a š " garbinimas. Dažnai 
mes, kaip tas nelaimingasis 
Prancūzijos karalhrs, tikime, 
jog visuomenė tai aš ir teniš- LONDONAS, 'saus. 16. — 
drįsta mūsų niekas pakritį- Vasario mėnesio pradžią Bri-
kuoti. nes tada susilauks tam j tani joj (Anglijoj, Valijoj ir 
tikro spaudinio iš aukščiau.!Škotijoj) įvedamos gyvento-
Na, ir sėdime patenkinti sa- j a , a i s mėS Os kortelės. Mėsos į-
vojo sosto aukštybėse tvarky- sigijimas ir vartojimas bus 
darni visuomenės gyvenimą suvaržytas. 
'savaip ir kartais net jį para-, 
ližiuodami. Tai nesveikas iri fjšlllm s u t u o b r i t " ^1&xx 

naikmtinas reiškinys. S a p i e n - . ^ ™ » • > " • S a m ? b 9 P * 
t- t ? mė savo kontrolėm Vyriausy-

; be kontroliuos gyvulio sker-
dimą, mėsos paskirstymą ir 
kainas. Privati mėsos preky
ba panaikinama. 

Kontrole liečia ne tik narni 
ne, bet ir importuojamą mė
są. 

Vakar rytą žemiausia tem- Britanijai su mėsa yra var 
peratūra buvo 7 laipumai. ! go. Neturi pakankamo skai-

Saulė teka 7:15, leidžiasi ^čiaus galvijų, o turimiems 
4:46. 

gumo ir neutrale zona nepai 
sant to, kad tas ir būtų nesu
derinama su tarptaut iniai į-
statymais. 

Jis sakė, kad šis žygis yra 
ne vienos kurios, arba kelių 
respublikų. Bet tai viso Ame
rikos žemyno sujungtoji, ben 
dra valstybių valia. Ir tas ne 
turi būti kariaujančių Euro-

j ir mėsos tikisi gauti iš Airi
jos. 

^ 3RAS 
CHICAGO SRITTR — De

besuota; numatomas lengvas 
sniegas; kiek šilčiau. 

.. 

KRITIKUOJA NEPAPRAS
TĄ IŠLAIDUMĄ 

Illinois legislatūros atsto
vas H. W. Cross, resp., kriti
kuoja nepaprastą šios valsty
bės administracijos išlaidu
mą. 

J is iškėlė aikštėn, kad se
natvės pensijų mokėjimo vy
kdymui 1937 m. išleista 2,-
903,243 dol., o 1939 m. jau 
3,832,290 dol. 

Jei tiek išleidžiama pensi
jų mokėjimo administracijai, 
tai, suprantama, pačioms pen 
sijoms yra Irrnnpa. 

niai laivai iš žvalgybos negrį 
žo į savo stotis ir kai Vokie
tija paskelbė, kad naciai tuos 
britų povandeninius laivus 
pasiuntė jūros dugnan. 

Vokietija praneša, kad 
dviejų paskandintų povande- pylinkėse. 

NACIAI SMOGIA 
LORDUI LOTHIAN 

BERLYNAS, saus. 16, — 
Nacių spauda puola lordą Lo-
thian, britų ambasadorių J. 
A. Valstvbėms. 

Lordas Lothian neseniai bū 

ŽMONĖS VERČIAMI 
PIRKTI KARO BONUS 

laivai yra Starfisb ir Sea-
horse, 640 tonų kiekvienas. 
Trečiasis — Undine, 540 to
nų. Pirmuose buvo po 40 vy
ru igulos, o Undine — 37. 

'Laivai žuvo HelKolando a- d a m a s CMeagoj už šį karą 
kaltino Hitlerį, kurs pasišo
vęs ddminuoti Europoje. 

Naciai pareiškia, kad lor
das neturi ką veikti ir užsii
ma propaganda. 

KARAS SUNKINA 
SUSISIEKIMUS 

BUKAREŠTAS, saus. 16. BUENOS AIRES, Argenti 
— Rumunijos vyriausybė iš- na, 'saus. .16. — Latvių gar 
leido nacionalės apsaugos bo- laivis Arija atplaukė iš Ry 
nus ir pradėjo kampaniją, 
kad visi žmonės juos pirktų. 

RAUDONIEJI ATMUŠTI 
HELSINKIS, saus. 16. — 

Karelijos tarpjūry šiandien 
suomiai atmušė sukeltas rau-

tinga pašartės. Daug galviju donų jų atakas. 

Parduotuvininkai, klerkai 
ir visi vyriausybės tarnauto-
jai verčiami pirkti bonus — 
šalies apsaugai aukoti ma
žiausia vieno mėnesio algas. 

Darbininkai verčiami bonus 
pirkti instalmentais. 

Darbdaviai už bonus išmo
ka pilnas suJmas ir iš darbi
ninkų išrinks dalimis. 

Šiuo privalomuoju bonų pir 
kimu vyriausybė tikisi surin
kti sau stambias sumas. 

NEPATARIA PARDUOTI 
KARINĖS MEDŽIAGOS 

WASHINGTON, saus. 16. — 
Prez. Rooseveltas pataria 
kongresui pripažinti kreditą 
Suomijai, bet priešina'si, kad 
už tą kreditą suomiai galėtų 

gos. Kelionė ėmė 80 parų. 

Spalio 26 d. Arija išplaukė 
į Argentiną su bulvėmis, me
džiu ir elektrinėmis lampo-
mis. Lapkričio 1 d. vokiečių 
karo laivas jį sulaikė ir nu
lydėjo į Stettiną, kur vokie
čiai patikrina neutralių vals
tybių laivų vežamas prekes. 
Argentinos vyriausybė įtiki
no Vokietiją, kad Arija netu
ri jokios karinės kontraban
dos. 

Vokietija lapkr. 21 d. laivą 
išlaisvino. Po to britai jį su
griebė ir patikrino vežamas 
prekes. 

Taip yra ir su siunčiamu 
paštu. 

BUDAPEŠTAS, saus. 16.— 
Vengrijos vyriausybė iškelia 
kaltinimus Slovakijai, kad iš 

ĮTRAUKTA KARAN 
OLANDIJA KOVOS 

HOLLAND, Mieli., saus. 16. 
— Čia viešėdamas Olandijos 
pasiuntinys dr. A. Loudon 
pareiškė, kad jei Olandija 
bdo puolama, ji atkakliai ko
vos su užpuoliku. 

SUŽEISTIEJI ŽUDOMI. 
KARIAI ŽANDUOJAMI 
HELSINKIS, saus. 15. — 

Suomių žinių biuro specialus 
korespondentas praneša, kad 
sunaikinus 44-ąją raudonųjų 
diviziją suomiai mūšių lauke 
susekė neginčijalmą faktą, 
kad saviškiams sužeistiesiems 
raudonieji teikia tik vienų 
vieną pagalbą1— paleidžia į 
galvą kulką ir lavoną palie
ka. Tik retuose atsitikimuose, 
jei turima laiko, lengviau su
žeistieji suverčiami į sunkve
žimius ir vežami Rusijon. 

Mūšių lauke suomiai rado 
pamestus didelius Stalino ir 
Molotovo paveikslus. Paimti 
nelaisvėn kariai išaiškino., 
kad tokiais paveikslais aprū
pintos visos divizijos. Pavei
kslai paruošti išstatyti juos 
viešosiose vietose ir susi-
rinkimų salėse Suomiją užka
riavus. 

Nelaisviai pasisakė, kad jie 
paeina iš pietvakarinės Rusi
jos, visi pravoslavai. Tik 
prieš porą mėnesių jiems pa
skutinį kartą teko maudytis 
pirty. Politinis komisaras su
sekė, kad jų kni kurie turi 
ant kaklo užsikabinę krikščio 
niškus medalikėlius. Komisa
ras medalikėlius nuplėšė ir 
kai kuriuos už tai dar apžan-
davo. 

ITALIJA SUSIRŪPINUSI 
HITLERIO PLANAIS 

ROMA, saus. 15. — Italija 
didžiai susirūpinusi Hitlerio 
numatytais planais įsiveržti 
Olandijon ir Belgijon. 

Jei tas įvyktų, čia nurodo
ma, Romos—Berlyno ašis tuo 
jau sulūžtų. 

CENTRO VYRIAUSYBĖS 
IŠLAIDOS 

WASHINGTON, saus. 16.— 
Prez. Rooseveltas pranešė 
kongresui, kad nuo 1935 m. 
bal. 8 d. iki 1939 m. gruodžio 
31 d. įvairių rūšių šelpi'mui 
(relief) išleista 11,776,501,-
570 dol. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SICILIJOJE 

PALERMO, Sicilija, 'saus. 
16. Per keturias sekundas čia 

BRAZILIJA PANAIKINA 
CENZŪRĄ 

RIO DE JANEIRO, saus. 
16. — Brazilijos vyriausybė 
panaikino cenzūrą iš užsienių 
apturimoms žinioms. Bet vi
daus žinios ir toliau bus cen
zūruojamos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ n 

įsigyti Amerikoj ginklų, ar tenai neteisėtai deportuojami 
karinių reikmenų. vengrai. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- jvvks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

įvykusį žemės drebėjimą ^^-C^^O S o k o l S a l ė j e 
nas asmuo užmuštas ir kele- ~-> At. o v J ># A 
tas sužeista. Eilės nam* sie- 2 3 4 5 S . K e d a e A v e . 
nos suskilo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • M H N ^ M 
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų ne* raJhzut, 
Jnt neprašoma tai padaryti ir nsprisiunčiama tam tiks
lui pašto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teist tsJU*t» 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-
dencjas aulic savo nuosturos. Korespondentų prašo m-
ftjrti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėlei 
paliekam didelius tarpus pataisymams, rengiant pole
mikos Ir asmeniškumų. Pasenusio* korespondenoUo* 
islfcraHln 

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkata 
Katared as tieoond-Class Matter Marota II, 1011. s i 

Chicago, Illinois, Under che Ant of Mareli 1, 1171. 

Komunistų spauda dažnai puola Suomijos 
uanuomenes vadą generolą M. Mamierfteini. 
# t vadina tautos įsctavucu, diktatorium ir &i 
tokiais vardais. Bai patys suomiai ir visi, 
kam yra uncuias šio garbingojo generolo 
vardas, jį vadina suomių tautos išlaisvinto
ju. *c*q vardą jis įsigijo seniau, bekovoda
mas us juomių u e ^ iKiausomybę prieš dvi
deginių su virs me*ų. Dabar tas vardas jam 
dai laoiau timta, nes jo strateginiai gaou-
mai. jo drąsa, jo didelis pasiaukojimas jau 
antras muiuo pajėgia atlaikyti besiveraian-
čią į Suomiją miizinišKą bolševikų armiją, 
pajege sunaiKinū net keietą sovietų divizijų. 

įsoiševikai, suprantama, dėl to ji ir šmei 

buomija paskelbė sa*o nepriklausomybę 
b pu \ i lis seimas gen. u. 

vaau. ~. . į po to prasiOejo Komunistų 
revoliucija, i^ask/a mėgmo įsteigti Suomi
joj sovietus n ją prie Kusijos prijungti. Oe-
neroiui ^Vuaiiieįiieimui vadovaujant bolševi
kų pastangoms buvo padarytas galas ir ap
g inu , kiasto nepriklausomybe. 

Sis generoias, kuris yra švedų-suomių šei
mos sunūs, yra tarnavęs daug metų Rusijos 
araiijwj M*TC iuikais. Kilus Kusijos revoliu
cijai, j is Oi^xo į Suomiją, pradėjo organi
zuoti suomių armiją ir iš visų savo jėgų 
dirba suomių valstybes atstatymo darbą. 

Gen. Mannerheim ne t ik šaunus karve
dys, bet geras ir diplomatas. Jo pasidarba
vimu, jo vizitomis į Londoną ir Paryžių bu
vo laimėtas suomių valstybes de facto ir 
de jure pripažinimas. Per dvyliką metų Man
nerheim nedalyvavo nei krašto politikoj, nei 
armijoj, tačiau aktyviai dalyvavo socialinių 
rtlorajų įvedime ir labdaringuose darbuose. 
1931 m. j is buvo išrinktas aukščiausios Suo
mijos tarybos galva. Tai davė jam galimu
mų susirūpinti tuo, kad suomių armija bū
tų gerai paruošta ir viskuo aprūpinta. Tad, 
išrodo, gen. Mannerheim išpranašavo, kas 
gal i atsitikti ateity, ruošė p n e to tautą, ku-
ri> besigindama nuo žiaurių užpuoliku, tie
siog stebuklus daro. 

Nors gen. Mannerheim jau sulaukė 72 me
tų amžiaus, be* yra visais žvilgsniais stip-
rm% pnikiai vadovauja kariuomenei. 

Ne be reikalo suomių tauta didžiuojasi 
šiuo garbingu vyru. 

saugos neturinčius suomių miestus ir kai
mus ir žudo civilinius gyventojus. 

Aaą dieną Didžiosios Britanijos parlamen
te kalbėjęs premieras Chamberlainas ir P*-j 
sakęs, kad per kiek laiko ] buvęs mažas n f c , m a 

luinas karo frontuose, gah reikšti t y * p n ^ * 
audrą, išrodo, neklydo. Kruvinoji karo aud- *T°* r 2 ! L „ 

5 , i- *j i v,,™™ f**1* v*du buvo išrinktas Bė
ra uetrukus gaU apimti visą Europą. * ** ^ 

Dabar yra pats laikas taikos šalininkams S*1™* b e* a l s v i* rymietis, ku
ris išeidamas turėjo prisiekti 
kad grįš nelaisvėn, nors de
rybos ir nepasisektų1. Gali į-
sivaiaduoti, ką jis jaute, pa
matęs savo mylimąją Romą. 
Ir galėtų likti namie, jei tik 

r 
Tihamer Toth 

Ką Pasėsi, Tą Ir Piausi i 

dirbti didžiausiu intensyvumu. 

Rodo Gražy Pavyzdį 
Ir Amerikos ir kitų kraštų katalikų spau

da labai gražiai ir palankiai atsiliepė apie 
premdento F. 0 . Eooteveho daromus žygius 
pasaulio taikai. Tikrai svarbu, kad * r e » - kovojantieji susitaikintų, 
dentas, kalbėdamas apie taiką, visada pa- O *w»i> ką jis darėt 
brėžia didelę religijos reikime. «K> atviras J i s uoliausiai visus įtikinę-
pripažinimas, kad visuomenės moralė yra > Besitaikinti ir toliau ka-
svarbus dalykas ir taikos palaikyme ir viso- riauti. O kai senatą* patarė 
keriopes gerovės vykdyme atskirose vabty-f įau* liktis tėvynėje, nes prie-
bese, duoda gerą pavyadį kitų valstybių va- varta išgautoji priesaika ne-
dams, kurie į tai (¥*dgi!ją ir v^uom«aia_mo- saistaati, jis atsakė; " U ž ko,- ris turi dar nesugadintų sie-
raiybę) mažiausiai dėmesio tekreipia. Del t * kią kainą norite, kad Ūkčiau Į lą, kiurio gyvenimo principai 
pasaulyje ir nėra taikos, nėra gerovė*. ^ garbė* I Oerai žinau, kad dar aiškūs ir tvirti, kurio va-

"-"" r
 ą% % sugrįžus manęs laukią baisi |lia dar nebijo jokių sunken>-

Paskola Suomijai mirtis. Bet kaip visa *ai men- 'bių. 
Jungtinių Valstybių vyriausybė, patiea ka, palyginus su negarbinga . Tvirto būdo jaunimas da-

Tat reikįa išauklėti tvirto 
būdo jaunuomenę, nepaisant, 
kad pasaulis šiandien mano 
visai priešingai, kad valios 
stGka, lyg koks baisus maraa, 
žudo žmonija, kad becliarak-
teryste laikoma išmintinge* 
niu daiktu, ne«;u tvirtos pa
žiūros, kad principų neigknao 
vadinamas realia politika. 
Šiandien nepapi*astas jautru
mas laikomas savęs priežiū
ra, sunkaus darbo nemėgimus 
pateisinamas jo negalimumu, 
nes dauguma dabar žiūri tik 
patogumų ir linksmybių. To-

rdėl reikia mums jaunimo, ku-

PROF. 

OSSSMMMm 
Po Svietą Pasidairius KEISTOS GALVOS 

prezidento Roosevalto vadovaujama, rūpjua-

davo savo skolą. 
Ta proga reikia pažymėti kad ir šiuo at

žvilgiu suomių tautos vadai pasirodė esą 
vadai pilna ta žodžio prasme. Jie lyg ir nu
jautė, kas gali atsitikti netolimoj ateity ir 
dėl to pasirūpino neužsidaryti kelių reikale 
gauti pagalbą arba paskolą. 

Liu Q4ra tauta, kuri turi tokių vadų. 

Sakoma, kad vainos metu 
tik fabrikantai - kapitalistai 
susikrauna pinigo. Tai, gal, 
buvo seniau. Dabar ne tik už 
fronto, ale ir pačiam fronte 
gahma pinigo susidėti. Ve 
kokias naujienas dedu anl 
delno iš balsa-vikų-snomių 

vainos fronto. 

Kadangi balšavikai suo
miams, sakoma, pasiduoda 

'Keisti tie mūsų laisvamaniai 
(Taip sakė draugė Magdė 

Pranei): 
Jie kala mums kasdien, nu

šilę,) 
Iš, gyvuliu esą jie kilo — 

Bet pasakyk kuriam: "Šuns 
vaike!") 

Tuoj teismui skundą bus 
įteikę!) 

įklimpsi j pikčiausią molį. 
netvarkoj, tai suonuai iš aro Į priminu* gyvuliui jo brolį! 
planų pabarstė aplikatų ant 
balšavikų pozicijų. Aplika-

Tai pyksta, šėlsta kvailio 
šmotas . . ) darbo gėda* lieriau būtų kar-ibar gyvena tokius laikus, ka-i , 

, •* , . l v tuose surašytos visokios bal- Na, pasakyk, kame jo protas ? 
ĮJOS. &uo- A c h i nebent bučiau apsiri

kus) 

si, kad suteikti Suomijai stambesne, paako- įtaginiečių belaisviu, negu su- da lengvamanių visur knibž-; ^"T T* T 
lą, nes ji pasidarė būtmai reikaJittĮSa ^ Į teršti rytaietišką savo būdą. dėte knibžda. Jie nesidomi jo ! 

gynimui nua užpuolikų. Beveik nėr* abe- -M ^ ^ į ^ g r m y s a v G ' k i o m i s d v a s i o s prcbie^^misį 
< • * * ' ? " * • * * f * * * * * * 4 * t .vp^ieigą atUksiu, Visa kita vienintelis jų rūpestis, ;kaip 

šio krašto vyriausybe daug atsižvelgia \ ,.vr4 A- >» T- x .. .- , • .-xj -W"J 
tai, kad Suomija praeity r e Į u U a r i a i l U ė . [ ^ h k l ^ #****» Jis grjžo prigauti tėvus, kaip ištrukti į Kartaginą ir po baisiausių' iš pareigos, kaip sužinoti, ko-

kankinimų buvo nužudytas. 
Tai buvo rymietiškas bū

das. 
O koks turi būti krikščio

niškas būdas? 

jkia naujausia kino žvaigždė, 
kur galima geriau paplepėti 
ir t.t. Ir tokių yra labai daug. 
O kaip maža tvirto būdo jau
nuolių! Bet tąją mažumą vi^ 

miai pataria balšavikains, I 
dar prieš - pasiduosiant, su
daryti grupe* po 6 ar 8 žmo
nes. Kad suomiai nešautų, 
balšavikai turi savo šautuvus 
nusiimti ir vamzdžius žemyn 
nuleisti. Už atiduotus ginklus 
suomiai balšavikains mokėsią 
grynais keš: už revolverį 100 

Ir giminėlės neantžtikus 
Ir taip pažeminus šunelį: 
Iš jo toks kvailas kilt negali! 

, rusiškų rublių, uz šautuvą Juk negalima reikalauti, dėlto sudaro patys ismintm-| ?' v . . v ° . . . . . . . . , ,. , į li)0 rus. rublių, uz kulkosvai-kad visi žmones būtu turtingi gieji. x\nie atrodo Unksmes-1 e! . * 1 f • _ ,. . v 4 . i di nuo 1,000 iki l.nOO rus. ^ a;ba mokyti. Ntgalima taip m, nerūpestingi, — šitie, * ; t — , , , » . . . i • v. • T • . • • rųbhų, o uz viena aroplana i pat norėti, kad visi būtų gar-1 priešingai, sunkiai grumiasi 

/ 
y-' 

— — 

Raksi** 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

Atitaiso 
Komunistų vyriausybe buvo išleidusi daug j s u s . Bet vieno galima iš visų I būdo lavinimo kely, bet, t 

įstatymų, kuriais buvo varžoma Bažnyčios ( r eįkalauti: kad būtų tvirto 
veikia, katalikiškas auklėjimas ir katalikiš- būdo. 
kos organizacijos. 

Dabartinė gen. Franco vyriausybe, giliai 
įvertindama religiją valstybes gyvenime, jau 
atitaiso katalikams padarytąsias skriaudas: 
gražinama nusavintoji parapija nuosavybe, 
vienuolynai atgavo teisę ir laisvę dirbti mo
kyklose, į mokyklas grąžinta kryžiai ir ti
kėjimo pamokos, panaikinti įstatymai, lei-
dusieji vedusiems divorsuotis, teikiamos val
džios pašalpos religinėms bendruomenėms.. 

Netrukus, reikia laukti, Ispanija ir vėl 
pradės gyventi normaliu gyvtuimu. 

nepaisydamas, aš vis dėlto no-

net 1,000 amerikoniškų dole
rių. 

riu tau įkalbėt prisidėti prie J Girdėt, kad karštesni l i e t * 
Tolimas šalis pasiekti ne- N pastarųjų, nes tik jų vie-

daugeliui pasiseka. Bet pa 
viski stalincai, Čikagoj, pla-

j siekti sielos karaliją, tą tur 
tingiausią šalį, yra toks šven 

Tyla Prieš Audrę 
Europos padangė v i s labiau apsiniaukia. 
Nors ir vakar jau rašėme, kad karas gali 

labiau užsiliepsnoti, bet šiandien atėjusios 
žinios aiškiau pasako, kad tokių pavojų y r a 

Tarp Švedijos ir Sovietų Rusijos santy
kiai pasidarė labai įtempti. Kaip praneša
ma, sovietai bombardavo švedų salą. Bol
ševikus įpykino švedų duetas jiems atsaky
mas, kad jie ir toliau teiksią netiesioginę 
paramą Sovietų Rusijos užpultiems suo
miams. 

Tai gali būti priežastimi atviro karo tarp 
Švedijos ir Sovietų Rusijos. 

Didelį alarmą Europoje sukėlė Belgijos 
ir dalinai Olandijos paskelbtoji mobilizacija. 
Belgija traukia savo karo jėgas prie Vokie
tijos sienų, nes esama daug galimumų, kad 
vekiečiai gali ją pulti, Įsistiprinti ir iš ten 

su an.'^.is. 
pat neramu. Italijos fa-

fcfetai pa&r&čt. Be to, "pastaremis dienomis 
sovietai didesniu intensyvumu puolą Suomi
ją, š imtai lėktuvų bombarduoja jokios ap-

Del Lietuviu Kalbos Vilniuje 
44Vilniaus Balsas'' , nurodęs, kaip kraštu-

tiniškai buvo ujamos nevalstybinės kalbos 
kiekvienas rašo: 

Paskutiniu metu Kauno žydų laikraščiai 
nežinia kodėl pradėjo mokyti, kaip Vilniuje 
turime kalbėti, o vietos lenkų laikraščiai 
tuos pamokymus mielai persispausdina. Kam, 
kam, o Kauno žydams reikėtų mažiausiai į 
šį reikalą kištis ir geriau padarytų patys 
tinkamai išmokę valstybinę kalbą. Bet jei 
kalbos vartojimo klausimas, keliamas spau
doje, tai dėl jo norime ir mes pasisakyti. 

Lietuva, ne Lenkija^ kitų kalbų neuja, jas 
pripažįsta. Tačiau kiekvienam piliečiui rei
kėtų visam laikui įsidėmėti, kad Lietuvoje 
pirmoji vieta priklauso valstybinei —- lie
tuvių kalbai. 

Toliau, pabrėžiant, jog vien del to, kad ne 
visi Vilniaus krašte lietuviškai moka, nega
lima versti lietuvius valdininkus nustoti kal
bėti lietuviškai, rašoma: 

Mes gerai žinome, kad dalis atvaduoto 
Vilniaus krašto gyventojų lietuviškai nemo
ka ir kalba kitomis kalbomis. Šitos kalbos 
yra ir toleruojamos ir pripažįstamos, kaip 
pripažįstami kitataučiai gyventojai. Bet tai 
ne argumentas, kad dėl to mūsų valdininkai 

nų gyvenimas yra vertas tik- j nuoja ne tik gerą biznį pasi-
ro gyvenimo vardo. *' Valia Į daryti, ale net milijonieriais 
padaro žmogų ir kilnų ir ne- patapti. Jie planuoja važiuo

tas, toks kilnus uždavinys, 1 dorelįM — sako Šileris. O ve- j ti į Sov. Rusija ir įstoti į 
jog jis laukia kiekvieno žmo-lngrų filosofas barona's von Stalino armijų. Esą, atidavei 
gaus — be išimities. Kiekvie- Eoetvoes prideda: ''Žmogaus j SUOmįams viena Sov. Kusįjos 
no žmogaus! O kaip daugelis verte pareina ne nuo proto k a r o j a i v 4 i r v ažįuok sau į 

— Ar jau ženota? 
— O, jau penki metai 

Ir vaikų turite t 
Du. Jurgiukas penkių, o 

Maryte keturių metų. 

— Vaje! Kaip greitai tas 
laikas bėga. xVš maniau kad 
penki metai, kaip ženoti, o 
čia pasirodo, kad jau devyni. 

to nepadaro! Bet tu, padary
si! Ar ne tiesa? Padarysi! 

Būdas nėra loterijos bilie-

pajėgumo, bet nuo valios. Ir 
kam jo trūksta, tą didelės 
dvasios dovanos tik silpnina, 

žemėj sutvėrimo, kaip genija 
Ii dvasia* — bet be cbarakte-
rio". 

Pavasarį eina ūkininkas 
per suartą lauką, žiūri į gra
žiai suverstas vagas, lyg no
rėdamas klausti: "Dirva, ką 

• • ' • ' — 

tas, kuriuo galėtum išlošti ir , ir , tur būt, nėra niekingesnio 
be savo pastangų) Būdas nė
ra nė garbingas sentėvių var
das, gaunamas gemant visai 
be mūsų prisitįėįimo. Būclas 
yra auklėjimosi pasėka, pa
sėka sunkių grumtynių ir •sie
lom kovų. Šias kovas turi kie
kvienas kovoti pats vienas. 

Kiek visa tai turės vertės, 
dabar, gal būt, dar negali, 
kaip reikia, suprasti. Bet kai 
nukris nuo tavo sielos uždan
gos, prieš kurias tiek kovo, 
jai% įr dvasia pakite į jai pri 
derančių aukštumą^ tada su
šuksi iš džiaugsmo, kaip ka
daise Haydnas didysis muzi
kas, girdėdamas savo " Su
tvėrimo " išpildymą: "Mano 
Dieve, argi aš tai* būčiau su
k ū r ę s ! " 

"Homines sunt votunta-
t e s " — sako šv. Augustinas. 
"Žmogau'3 vertę parodo jo 
valia", Ir dabar vis labiau 
imama suprasti, kad šiandie
ninė mokykla yra vienašališ-

Ameriką milijonierium. 

T E I S Ė J A S : Tai kam gi 
vogei smuiką, kad sakai ne
moki griešti? 

VAGIS; Tiesa, griešti ne
moku, bet labai mėgstu smui-
kos muziką. 

tu man duosi šiais meta is !" 
O dirva atsako: "Pirma pa
sakyk, ką tu man duosi!" 

Taip lygiai ir jaunuolis sto
vi prieš slaptingus gyvenimo 
vartus ir klausia: "Gyveni-j ,. v "T" . .„ 

i J -a ir * Dažnai sermėga ansivilkn-
me, ką tu man duosi? Kasi . ., xv. L/? J T : ' , , . < , „ si vaikščioja tikroji įšrumti^. manęs laukia* r* J* i Liaudies priežodis 

O gyvenimas, kaip anoji 
dirva, atsako: "Tai pareis 
nuo to, ką tu man duosi! Kiek 
dirbsi, tiek turėsi; ką pasėsi, 
tą ir piausi!" (Liepsnos) 

Į Darbą! 
m i p « » 

nustotų kalbėję lietuviškai. 
Gal vienas kitas valdininkas ar policijos ^ ka(j. jį lavina tik protą, o 

pareigūnas kartais ir padaro netakto su ue- beveik visiškai užmiršta auk-
mokaneiais lietuvių kalbos gyventojais, bet l § t į Y ą l į ^ č i a - %Q H ū d . 
šitokie sporadiški atsitikimai neduoda pa- n Q f f t k t o p r i e ž a s t i k a d n e t 
grindo darvti generalių išvadų. Šiaip abso- L \ . 
f- x- »•••"• i • ,- •• J ' l r suaugusiuose daugiau yra 
hute valdininkų ir policijos dauguma sten- ° f • i - i . , , : m o k y t ų gaivu nearu tvirtų as-; ciasi su Miionemis, kaip mokėdami susikal- : . ? , , > . , T 
v-*- rv • u v u • i n* •;«: Uor Imenvbių. O vis dėlto visuo-i 
neti. Tačiau ne valdininkai kalti, jei kar- • ° _TO I 
U i s Interesantai pnfada darvti Beenas, ne- W ^ * h' va!st>^>ė4 apsauga 
norėdami suvirškinti fakto, kodėl lietuvis >™ m mokslas, bet moralė,. 
valdininkas nemoja taisyklingai svetimos ,ne turtai, bet garbė, ne bai-
kalbos. !lunie« \H charakteris. - * _ » • ^ 

%& Gopyricht : j ( Lincoln New§p«per Ffeatures, Ine. 

' 
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KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščiu, Žurnalo Ir Knygų Apžvalga 

veda Eduardas J. Kubaitis 

Lietuvos Spauda Apie Amerikiečius 
(Pereita vasara d. g. knn. 

Dr. Jonui Navickui lankantis 
Lietuvoje, žymesnieji Lietu
vos laikraščiai patalpino pa 
sikalhejimus įvairiais klausi
mais su gerbiamu sveriu iš 
Amerikos. Žemiau paduoda
me viena iš tų pasikalbėjimų, 
kuris, nors atspausdintas 
prieš' keletą mėnesių, tebėra 
įdomus ir aktualus mums 
K. J. K ) 

'* Lietuvių nutautėji
mas eina smarkiu tempu.'* 
Kas žmogui arčiausia prie 
širdies, nuo to pradedama 
kalbėti. "Lietuviukai tarp sa
vęs jau niekada nekalba b'o-
tuviškai. Jeigu išbirsi kal-

rim mokytojų, svarbiausių 
— mokytojų. 

Amerikoje lietuvių kalbos 
mokytojų ruošimas universi
tete silpnas. Profesorius gali 
dėstyti lietuvių kalbą tik ta
da, kai jis aprūpintas kitais 
dalykais ir padaro pragyv;* 
nimą. Ten studentas per mo
tus moka 70 dol. 2-3 tų pi
nigų atitenka profesoriui. Ta
čiau didesniuose universite
tuose yra lietuvių kalbos pa
skaitos. Pensilvanijos un-te 

SAO BENTO VARPAI 
Į Dainuoju naktį — juoda., — 

akliną, —) 
Tai kam neatsibos? 
Krūtinės niekaip neįprafinu 
Dainuot aušra dainos. 

Aš nieko neturiu. Kaip elgeta. 
Tik nerimą širdy. 
O, broliai mano, ko jūs ver

kiate?) 
Ko, seserie, verki? 

m& 
Kasyklų sprogime, Bartley, W. Va. žuvusiu, angliakasių lavonai išimami iš kasyklų. fcpn 

girnas buvo užgriuvęs 92 žmones. (A/mi? telephoto) įį 

Sunkus ir liūdnas 

Be jokių žiburių 

šitas va
karas,) 

KATALIKYBĖ 

dėsto Alfredas Senn, šveiea- °> broUai ™no, mano seserys, 
ras. J is yra Naujųjų Kalbų Į Ką jums dainuot turiu? 
Departmento (fakulteto) de-

Matau pavasario žydėjimą 
Pro peleną akių 

kanas! Princeton'e dėsto vie
nas iš žymiausių, prof. Ben 

bant, greičiausiai tai bus Ma-' d e r l i New Yorke — Kolum,-, O, broliai! Prieblandų spin-
rijanapolio kolegijos auklėti- , D į j o s un_te m o k o Rimavirius. 
niai. Iš kitos pusės, angliškai 
kalba visi, o lietuviškai norint 
kalbėti, reikia būt baigusiems 
gimnaziją. Tai jau savotiška 
garbe kalbėti lietuviškai. 

Kodėl toks tautinis tirpi
mas vyksta? Pirmiausia, pra
džios mokyklose dėstomoji 
kalba privalo būti anglų. Tik 
aukštesnėse, tėvams pagei
daujant, leidžiama dėstyti sa
vo gimtąja kalba. J . Valsty
bėse yra 42 pradžios, moky
klos. ICai kuriose jų mokosi 
iki 1,000 vaikų. Aukštesniųjų 
— berniukams 2, mergaitėms 
3 ir aukštoji — Marianapolio 
Kolegija. Lietuviškose mo
kyklose mokosi per 12,000 
lietuviukų. Kadangi Š. Ame
rikoj yra apie 800,000 lietu
vių, tai mokinių skaičius ne
didelis. Visi kiti lanko angliš
kąsias mokyklas. 

Mes negalime išlaikyti kul
tūrinės konkurencijos. Kiek 
darbo padės, pav.. mokykla 
a r draugija, kol suruoš vaka
rą. O ką atėjęs į vakarą ras? 
Ar negeriau užmokėjus 25 

Kodėl jūs tiek mažai raso
te apie mus? Mes savo laik
raščius užverčiam žiniomis iš 
Lietuvos, o jūs arba nieko ne
rašot — jums mes nerūpime 
— arba neproporcingai mažai 
terašote. Vis dėlto trečdalis 
tautos ten. Urugvajaus lietu- v p a t i n g 0 8 iniciatyvos ir pa-
viams skiriate daugiau vie- g t aT lgu? gyventi. Amerikietis 
tos, negu J. A. Valstybių.' 
Taip, jūs užsiėmę savais ru

dėj ime) 
Aš su jumis verkiu. 

i7,enanciju8 Alisos 

Amerikoje — Lietuva auksi
nė būtų. Bėda, kad čia dar 
vis tebesiekiama valdininko 
vietos, kur gali ramiai, be 

I (Ištrauka iš Conzague de 
Reynold'o " Tragiškoji Eu
ropa," išversta lietuvių kaj-
bon Br. Stočkaus, išleista 
Sakalo) 

Matome tą begalinį vaidme
nį, kurį katalikybė pašaukta 
vaidinti ir jau vaidina dabar
tinio pasaulio atstatyme. 
Bandykit ją mintyje panai
kinti: liks r. e tik bedugnė, 
liks pragaro gelmė. Visa, kas 
dar laikosi, pajustų pavojų. 
O protas pirmiausia. 

Vienas konvertitas kartą 
pareiškė: "Ne dėl to, ^ad aš 
priklausau konfesijai, esu ka-

TIESA IR GĖRIS 

pesčiais viduje ir užsienyje.. . 
Amerikos babelyje vyksta 

įdomios varžytynės tarp at
skirų tautų. Švedai beveik vi
sus Amerikos miestus valdo 
Lietuviams priklauso tik vie
nas kitas miestelis. Didžiau
sią atsparumą rodo prancn-

ciją jy 

nežiūri, kokį darbą dirba. Čia.talikas, bet dėl tc? kad abso-
studentas vasara eina karvių liūčiai įsitikinęs, jog viena 
melžti, pardavinėja ledus, ka- Bažnyčia šiandien gali išgel-
sa anglis. Jis turi per vasa- bėti pavojuj esančią civiliza-
rą užsidirbti kelis šimtus do
lerių, kad rudeni vėl galėtų 
vykti j mokyklą. Lietuviai 
būna gabūs sportininkai. Nė
ra universiteto, kurio futbolo 
komandoje nežaistu lietuvis. 

J i viena atstovauja vieny
bės principą, o tuo mes bet 

(Ištrauka iš A- Jakšto 

"Aukščiausis Gėris") 
Vokiečių tautinis pažymia 

yra nuolatinis tiesos ieškoji
mas ir progresyvus gėrio ty
rimas. 

Belgų — tiesos reikalo nu
jautimas, gėrio gerbimas. 

"Danu — tiesos studijavi-
mas, gėrio branginimas. 

Ispanų — tiesos įrodinėji
mas, gėrio fanatizmas. 

"Junginiu Š. Amerikos Vai-
stybių — tiesos siekimas, gė
rio tyrimas. 

Prancūzų — tiesos atgimi
mas, gėrio entuziazmas. 

Grekų — grįžimas tieson, 
tęsimas gėrio. 

Olandii — tiesos gynimas, 
gėrio palaikymas. 

Italų — tiesos velinimas, 
gėrio konservavimas. 

Žydų — tiesos viltis ir gė-

PERIODINĖ SPAUDA 
Periodinis raštas yra ski-

riamas tam, kad jame tvak
sėtų tautos gyvenimo pulsas; 
periodinis raštas yra knyga, 
iš kurios galėtume išskaityti 
patys save, savo pačių pažan
gą ir likimą. Bet jis toks ne
bus, kol neturės daugiau ko-i žurnalas. Prenumerata &2.00, 

ATSIĮĮSTA PAMINĖTI 
GIMTOJI K^ALBA — Lap

kričio mėn. (Bendrinės lietu
vių kalbos mėnesinis laikraš
tis. * Prenumerata įmtams 
80e, "Pažanga," Laisvės aL 
29, Kaunas). "Tvirtai Gai
vinkime Lietuvių Kalbą Vii* 
niaus krašte, ' ' "Dėl Kkrybos 
(Comma) Pagrindų," "Žo
dis Sakinyje," Klausimų ir 
Atsakymų skyrius, Apžvalga, 

NOVENA Už S1KLAS 
SKAISTYKLOJE — Gra
žioj, patogioj formoj išleista 
novenos maldaknygė Išleido 
kun. K. Juozaitis, O.S.A. Ša
lia maldų, yra paaiškinimų ir 
gražių pavyzdžių. Galima 
gauti per "Draugą." 

CATHOLIC ACTION — 
December, 1939. Mėnesinis 
National Catholic Welfare 
Conferenee (Amerikos Kata
likų Hierarchijos) žurnalas. 
Ypatingai aprašoma pereitų 
metų nuveikti darbai Katali
kiškai Akcijai. 

CENTRAL BLATT & SO-
CIAL JUSTICE - (Mėnesi
nis Catholic Central Yeret* 

respondentų- Mūsų inteligen
tų vis atsiranda daugiau, są
lygos laikraščiams darosi pa-
togesnėį, o savo žinių vis 
dar peį maža. 

# * * 
Į 

Kuo magiau bus gyvenimo 
smulkmenų, aikštėn velkamų, 
ir kuo daugiau bus rašoma 
apie visuomenės reikalus, tuo 

( fražiau kartumo bus mūsų 

3835 AYestminster Plaee, S t 
Lems, Mo.) Rimtai, nuodug
niai gvildenami įvairūs šių 
dienų aktualiausi socialiniai, 
politiniai, religiniai, etiniai, 
kultūriniai klausiniai. Pav.,. 
šiame numeryje: Stačiatikių 
Bažnyčios Suirimas; Socia
lizmas ir Bažnyčia; Prieš-
Vestuvinių. Egzaminų įstaty
mai; Lioterijos; Leon Blum, 
Masonerijos Apaštalas; Sv., 

tarpe, ir daugmu pasirodys £ ^ J | m n i m a g ; i r d a ū g 

gyvojo darbo. Baisu, kad mes 
perdaug nesusmulkėtume ir 
dar šakotnesni, kaip dabar, 

kitų. 

zai. Tiesa, jų yra Kanadoje | T o f e ? ža i (iejas jau pragyveni-
arpie 2 mil., kur visiška lais- m ^ t u r i ^Amerikoniuko sva 
ve, be to iš metropolijos gau-| ;™5 y>ri« o.arci„ a™r+;rn*TiVi 
na nuolatinę paramą. Jų cen
tras parapija, kurioje yra 
mokykla, dažniausiai vienuo
lių laikoma. Prancūzas laiko 
negarbe namie kalbėti angliš
kai. Smarkiai laikosi lenkai, 
bet nepajėgia išsilaikyti. 

Dar viena mūsų blogybė, 
amer. • centus užeiti į kinu. j k m l i r nesurandame ir neiš-
kur šviesos tviska, paduoda- \ ™ ^ ° j a m e Amerikos rinkų. 

žodžiu V^nas New Yorkas per dvi 
dienas suvalgytų visą, ką 
Lietuva pagamina. Lenkai, 

jone būti garsiu sportininku, 
kuriam plotų milijoninė mi
nia >> 

kuria kaina turim paremti pa- j r i 0 laukimas, 
šaulį, nenorėdami, kad jis j 1 > e n k ų _ t i e s o s laukimas —\ 

1 gėrio viltis, 
pilnas Portugalų — tiesos megž-

oras. mas grynas 
patogu. 

Kitos tautos auklėjasi pas 
save amerikoniukus, kurie su-
griže sąmonina tautiečius. 

griūtų ir sudužtų. 
Šis pasaulis jau 

griuvėsių. Bet Bažnyčia vis 
stovi viduryj tų griūvėsilj. 
J i laiko didžiąją mūsų laikų 
viltį, bet paskutinę viltį. 

Katalikybės vaidmuo civili 
zacijoj — saugoti nepaliestas 
esmines vertybes. J i saugoja 
nepaliestą Dievo s:\voka. Ji 
saugoja nepaliestą Apreiški
mą. Ji saugoja nepaliestas 
tikėjimo dogmas, teisės ir, 
moralės principus. Ji saugo- taikytis, kam priešintis, 

"Ka ip atrodo mūsų pavil
jonas pasaulinėje parodoje?" 

" O , neblogas palyginus su 
kitų valstybių paviljonais. 
Rugsėjo 10 d. bus lietuvių 
diena. 70 amerikiečiu chorų 
dalvvaus. Lietuviams būtų di
delė garbė, jeigu atvyktu vy-
riausvbės atstovas. J atidarv-
mą visi atsiuntė garbingiau j J a nepaliestą vienybes prinsi-1 liktų tik blaškomos dulkės 

džiojimas, gėrio reforma. 
Švedų —. tiesos kultūra, 

gėrio praktika. 
Šveicarų — tiesos palaiky

mas, gėrio gynimas. 
Turkų — nepasitikėjimas 

tiesa, gėrio fatalizmas. 

. . Iloene- Wronskis 
(Lenkų filosofas 1778-1853) 

jos 

aiškiau kitas kitą matysime 
* * • 

V%L ' V '"91 L' $ ^ 

Mūsų; spauda* *dar maž&s 
vaįkaš, J i žaidžia, kaip tas 
kūdikis, nfsimanydamas, ką 
darąs. Tma drugelį ar muse
lę savo rankįotėsin, nuplėšo 
jai sparnelius , į t nenuvokia, 
kad vabzdeliui skauSda. Jis 
nenori kamuoti to Dievo pa
daro, ne, jis tik įdomauja, 
kas iš to išeis, kai bus nuplė
šyti sparneliai, kaip jis 

zvembs. 

čekai, japonai 
rinkas. ' ' 

užversdavo 
Mes nesulaukėm. P * ^ t a i *W ko Jo s doktrinos visi vijokliai netektų 

Švedai miniomis siunčia "Ka ip atrodo Lietuva?" 
Švedija. O mes! Reikia suda-t "Lietuvą išgelbės tik pra
ryti sąlygas dabar bent 10. kybą. Jeigu klestėtų prekyba, 
žmonių pasiruošti Lietuvos žmonės šilkuose gyventų. Ko-
universitete. Aukštesnėse mo-| kia Lietuva turtinga palygi-
kyklose, kur yra po 200 mo- j nus su Italija, Pietų Prancū-
kinių, tėvai gali pareikalauti [ yiją! Jeigu lietuviai Lietuvo-
lietuvių kalbos, bet mes netu- je dirbtų, kiek jie dirba gyvybe 

sius žmones. 
Tai bent dabar. Su dideliu 
susidomėjimu laukiame uni
versiteto choro-'* 

(XX Amžius) 

savo 
nepalenkiamumas yra būti- ąžuolo. Nerimas, pasiprieši
nąs protui išsaugoti, šiandien nimas ir anarchija klajotų po 

NAUJOJI ROMUVA IR 
netaptume. Kliuyamos šakos' KARTS (per Lietuvos Kon-
metas apgenėti, tuomet bus sulatą). (Naujoji Romuva -
giedriau mūsų padangėje, ir savaitinis kultūros gyvenimo 

žurnalas. Prenumerata $480, 
Laisvės ai. 31, Kaunas.) (Ka-

jį i rys — Lietuvoj jgariuome-
nės savaitinis laikraštis. Pre~ 
numerata $3.60, Miškų g-ve 
g$į Kaunas) Specialūs, padi
dinti, gausiai iliustruoti Vil
niaus atgavimui paminėti nu
meriai. 

&V. JURGIO BAŽNYČIA 
— 1914-1939 — Šv. Jurgio 
parapijos, Brooklyn, N. Y. 
Jubiliejinė Knyga. Šalia įdo
mių istorinių bruožų, ypatin
gai reikia paminėti nepapra
stai gražų knygos apdarą, ko
kį retai sutinkama mūsų lei
diniuose. 

kaip ir kitados, šiandien la
biau kaip kitados-

Jeigu to nepalenkiamumo 
Religija, kada ji yra tikrai nebūtų kur nors, tada niekas 

pažinta ir praktikuojama, nė- nebūtų galima, net šalia kata
rą žąslai, bet syvai, kurie te- likybės net be jos. Idėjos ne-1 O tai būtų lėtas grįžimas į 
ka mumyse ir gaivina mūsų tektų savo tvirto centro. Ne-

griūvėsius, nes pasaulis regė
tų nykstant paskutinį ir es
mingiausią saugumą, tą, ku
ris turėjo viešpatauti dvasios 
gyvenime. 

urvų amžių, 
Lacordaire būtų žinoma, prie ko jos turi sužvėrėjimą. 

į džiungeles ii • ! 

Būsimosios kartos vargiai 
beg supras, kokia kaina mes 
spaudos laisvę* esame atpir 
kę, kiek mes dėl jos esame iš 
kentėję, kiek aukų pakloję. 

« * * 

Mūsų sodietis moka vaiz
dingai pasakoti ir puošti sa-

! vo pasakojimą įvairiausiais 

žodžiais, o mūsų inteligentas, 
rašydamas ilgiausią straipsnį, 
tenkinasi kokiais dviem šim
tais žodžių. 

Prezidentas Aminuos ftmetona 
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EIECTIONS AftC 
TAKING PLACE 
ANO WHILE 
TM€ VOTES 
ARE BEING 

COUNTED \V€ 
PINO THE 
ANXlOOSlY 

ANMAJTING TH£ 
RESULTS, 

OUTSIP6 TH6 
*JUNIOR 
LEAGUE' 

HEADOUAftTERS 

By Irv Ti rman 
rr*5 JN TM' BAG, JY'LOOK KINDA 

K>GLETHORP 
OC' BOY.' 
A CINCM/ 

"*W 
T H ' W»NNAH A N ' &+ 

N6W PRESIDENT 
OGLETHORP 

,GONKLE < 
. 4 

I 

I 
t 

I! 

SICK, NERVOUS 
PDAU^Y "EVERY Q 
uRAIl IVI MONTH" i 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearWoman'sFrieiid"! 
Some women snflfer serere monthly 
pain (cramps. bat'kache, headache) due 
to female functional dbordera while 
other's nerres tend to become upset and 
they get cross, rebUess and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound made etjKciaUy 
to help tired. run-down, nervous wom-
en toto smiling thru "difficnlt days." 
Pinkham's Compound ccntains no opi-
ates or habit-forming ingredients. It 

!s made from nature's own beneneial 
roota and heHbs —eaeh with its own 
•pertai purpose to HELP WOMEN. 

Famous f or over 60 yean—Pinkham'i 
Compound is the best known and one 
of the rnošt effective "woman's" tonics 
obUinable. Try it! 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
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J? 

Paskerdei kiaulę -
Mirk 

K L A I P Ė D A ( E ) — Suimti 
ii* laukia teisino keli asmens, 
ue leidimu pardavė, arba sau 
papiovę kiaulienos. Joniškyje 
kriminaline pol'eija suūmė 
Jurgį lgnerį , kure vieiuj kiau
le pardavė kitam, o kitą glap-
U i sau papiovč. Fuliciju jo 
•SKuneje po šienu rado nu»>ą 
ir ja atOme, o Igne r j atidavė 

Baigtas Aukštaičių 
Plentas 

K A U N A S (K) — Aukštai
čiu plentas, prasidedąs iš Že-
mak'ių plento 31 klm. už Kau
no palei Babtus, einąs per 
Kėdainius, Ramygalą, Pane
vėžį, Pasvalį į Biržus ir dar 
toliau, ikį der maniški u nebe
toli Latvijos sienos, jau visu 
ruožu baigtas ir naudojamas. 
Kiek kraštas plentus įverti-

Ittumui. Satrią kaime suimtas, na> parodo faktas, kad žemės 
Martyna* Klavs, be leidimo d a i n o s pagal plentą bematant 
papiovęs kiaulę ir mėsą par , .paki lo beveik dvigubai. 

įuavęs. Suimti ir trys žmonės, I 
I kurie iš Klavo mėsą pirko. 

Trumpai Apie 
Lietuvos Žvejus 

K A U N A S ( E ) — Suregis
travus visus Lietuvos pajū-

Dvigubi Mokesčiai 
K L A I P Ė D A ( E ) — Kuo 

11)40 m. sausio 1 d. pradeda 

te ir apskrityje buv. Lenki
jos kariuomenės karl | i , kari
nių organizacijų nariai ir po
licijos tarnautojai turi užsi
registruoti. 

K A U N A S JK) — Per pe
reitų metų pirmuosius 10 mė
nesių, nuo 1939 m. sausio iki 
spalių, Lietuvoje buvo 15,209 
jungtuves, gimė 46,317 kūdi
kiai, mirė 27,937 asmenvs ir 

I priaugo 18,380 asmenų. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

K A U N A S (E) — Nuo Nau
jų Alėtų iš Kauno į Vilnių 
gabenama kelios dešimtys di
džiųjų autobusų, kuriais bus-, 
palaikomas susisiekimas Vil
niaus mieste ir didesnėmis 
susisiekimo linijomis su visa 
Vilniaus sritimi. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akinu, su pilna garaneija 
Kgzanunavimas akių voltui. Leust) 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempehai DOc. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nui kartis rau
da i didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas diena, ir nedėlioję iki 
4-tos valandos popiet. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

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

' • ' • ' « M » HBlflock i l t i 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR OHIRUR&Af 
2415 W. MARquette ko 

">fi«n valandos: 
10—12 f * ryte 

2—4 ir 8 —8 vai. vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniai. 

Suaitariua. 

i i 

LiHUViAj DMMAKAi 

John J. Pryur, demokratų vadas Kansas City, M o., nuteis-
galioti ir Klaipėdos krašte 'rio žvejus ir jų žvejybos ^ i S j į J ^ J ? 8 metams kalėjimo už taksu s u m o k ė j i m ą . (Acme 

tatymas, kuriuo visi sulau- ventorių,. rasta kad žvejų Lie-

| VILNIUS (U) (kuodžio 18 
j d. Vilniuje įsteigtas Vilniaus 

lietuvių sporto klubas. Spoi 
Kadangi te dalyvausiu ir abiejų lietu 

.e 18 'metų turi mokėti žalejtuvos pajūryje yra apie 2 5 0 " M o k s l e i v i u IT 
avo pajamų mokesčio dar pi- žmonių, j ie turi 50 motorinių1 

iteių ar vgalvos mokesčius, 
urie šiais karo metais pa

lai vų, keliolika kuterių (di
delių ^motorinių), 35 burlai-

Motery Sekcijos 
V I L N I U S (E) 

. .d t i 600 nuošimčiais. Taigi, vius, 46 irklinius laivelius ir Vilniuje i r srityje yra daug | viškųjų gimnazijų Vytau 
Uakvienas turįs metimų pa.-'apie 600 tinklų. 
„amų iki 4500 markių, turi 
uar mokėti po 36 markes p i - | K a l e d o S B e E g l a i Č l Ų 
aečio 'mokesčių. Turintiems1 

daug vaikų daibininkams I K A U N A 8 ^ ~ 1 > i o r s J a u 

viliodama palengvinamų-

vargstančių moksleivių, rei- to Didž. ir Kunigaikštiene? 
kalingų globos nuo pirmosiom Isirutes, -moksleiviai. 
Vilniaus, išvadavimo dienom, 
tano tikslui prie Draugijos j VILNIUS (1£) — l ie tuv ia i 

Lietuviška Ceitunga 
.Nebeišeina 

Vilniaus Kraštui Remti suda , prekybininkai Vilniuje įsteigė 
įSieistas įsakvmas, kuriuo , , . . v . . , . . , , 
. l v . ., .. „ . . . ryta moksleivių šelpimo sek-' savo importo iv eksporto ben

dra uidziania aikvoti Kalėdoms :. , * . , ,1 , . . _ . . 
. .. . - . cna ir moterų sekeiia, kuri drovę, kuri rūpinsis prekių 

augančias eglaites ir žmones .° . . . . . . , , . , • • , --• • ., 
, , . iir tiesioginiai rūpinasi mokslei- mainais ir būtinųjų reikmenų 

pasigamino neblogesnius "Ka- . ° , . 
, _ , , . * . , , , . . .. vių aprūpinimu. 
ledų eglaičių medelius iš i 

i importu. 

eglaičių šakų, tačiau daug 
kur ir šiemet buvo mėginta 

kuose pilnus vežimus vežt. į 
miestus. Pradėjus vežėjus tir-

e 

- K L A I P Ė D A (6) — Per 60 
aietų vokiečių leistas klaipė- !

 A . . . .. . . , . .. .tokių eglaičių prikirtus mis 
v.iskiams lietuviams vokiet in-! . T, 

i iškraipyta l ietuviška tar 
..ii' laikraštis "Lietuviška 
. , : , , ». ^T . . iti, pasirodė, kad visi toki 

i t iuiga" nuo sių Naujųjų! » *f_T ' , . 
. . e t ų nebeišeina. Taip pats tas • p a f" u t ' ***«&** J<*1 » 

. . . . . - • i valdžios arba prrvacių mis-
| ik rastis pranešė savo skai- * 
y tojams. Dabar visoje Mažo-

, ne Lietuvoje beliko vienas 
\ - L i -i S4- • • V 7 V I L N I U S (E) — Gruodžio ^.etuviskas laikraštis, tai Til- ,_ , v. , ' . . m . „ „ , . - , « • • 44XT 17 d. cia buvo įsteigtas Vilėje feidiiamasis *'Naujas . , . . ilž^s Keleivis'*, kurs yra 

"įč ių lietirvių redaguojamas 
ir leidžiamas ir aptarnauja 
pietinį ir siaurini Nemuno 

niaus lietuvių prekybininkų, 
pramonininkų ir amatininkų, 
bendrai tariant Verslininkų 
Sąjungos, skyrius. Į valdybų 

rantą, taigi ir Klaipėdos' j*™"4. v ^ » Prov- N a r 

rašto lietuvius. 

. Jebegauna Žaliavos 
KLAIPf iDA ( E ) — Anks-

i iau iš Suomijos į Klaipėda 
utgabeudavo daug popiermal
kių KlaipėVlos, Tilžės ir Ra

gainės fabrikams. Prasidėjus 
Suomijoje karui, dabar tie 
a brikai nebegauna žaliavos. 
š Sov. Rusijos jų taip pat 

nebeateina. Dabar vokieeia* 
'abai susidomėję malkų rinka 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse. Medžio kaina ui -
. ienių rinkose smarkiai pa-
.ilusi. 

butas, inž, Blažys, pramoni
ninkas Žmuidzinas, Kisielius, 
Špokas, Leskevičius, Gudai
tis, Prantkelevičhis. 

Vytauto Did. 

Kultūros Muziejus 
VILNIUS ( E ) — Įvairių 

kultūros paminklų globa, ap
sauga, išlaikymas ir restau
ravimas yra pavesta Vytauto j 
Didžiojo Kultūros Muziejui. • 
todėl nuo šiol ir visokį ka'si-1 
nejimai bei tyrinėjimai pilia- l 
kalniuose, pilkapiuose, senkc- | 
piuose, pilyse, pilių griuvę- , 
šiuose ir panašiose vietose 
v ra draudžiama be V. D. Kul-
•v 

tūros Muziejaus leidimo, taip 
pat draudžiama be leidimo 
remontuoti griauti ar perdir
binėti senoviniai, istorinės 
vertės pastatai. 

VILNIUS (E) - Vilniaus 
miesto karo komendanto įsa
kymu visi esa Vilniaus uues 

V I L N I U S (E) — Vilniuje 
jau pilnu tempu dirba pirma
sis valstybinis tabako fabri
kas su 230 darbininkais. Tuo 
tarpu dar dirba viena pamai
na. Fabrikas savo gaminiais 
galės patenkinti 60 nuošim
čių Lietuvos tabako rinkos 
pareikalavimų. Fabrike yra 
nemaža žaliavos atsarga. Ne
trukus fabrikas išleis naujas 
tabako ir popierosų bei ciga
rečių rūšis. 

Nepaprastas Palengvinimas i 
Reumatiškų Skausmu 

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir liaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduota. Todėl neati-
dėjiodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutės. 

telefonas HEMlock 2001 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOB 

Kuo 9 ryte iki 8 vakare 
- ̂ Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

3 

K A I N A S (K) — Vidau--
'.veikalų ministerijos žiniomis, 
Lietuvoje veikia 7B9 draugi
jos, iš kurių 109 draugijos 
yra ugniagesių. 

• • • 

Kidnevs Nust 
Clean Oul Acids 
btoo< vn n » 0 M i ekirtty Vm u B t e t o i . U r a t ą 
(tettott* KMncf tuWs or Slters. 
ort»«le v*i r*oa-*j*t*mic dteimten of UM 
Kidntys •* BIMMM m*t c*ua» OcUtec Op 
lichta. teMnmiiiiniM. L M Pmlns. CirctM Un-
>*r Sye«. DlsxiD*ss. Baekath*. I v t l l t n 
Vnktei, wr Bunuoc P» •••«•• in mama aufh 

• M M U M diuntte Mtlto ut UM D>teW» vn-
scrlpilon Cr%U* h*lps UM KMĮMT? cie»n out 
ITiciite Acln- Ttats plūs the pt&iallTe work of 
C**m mf eaaU» make jrou f*«* akt » tmm 
penan te PMk a hm <tay*. Trr ( M n un4»r 
• be fuarantee of mooey teus uateas oom-
ptoiĄr <»UtfMd- Cp**x estu ooij ic • 4ott 
it draff&ts tad UM gusraotee proteeta yoa. 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

Clik««oj Ir Apklinkėn \ Licngvals lšinokčj.niais; pirkiniui, 
pataisymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME Ql 
Dividendų už padėtus pinigus 

Rk-k\U-no asmeas tau pima i yra apdrausti iki $5.000.00 IMT 

I'ctleral s a \ i n g s and Loan Corporation, Washington, D. O, 

l>tL I N F O K M A C U t KUIIIPKITĖS Į 

1 940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji " D r a u g o " Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. X Lietuvą Su Persiuntimu — 30e. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

-8- = 

ffl 

e S 3E= 1 m 
K L A U S Y K I T E 

EDERALSAVINGS 

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

A N T B Ą D I E N I O VAK., 8:00 V A L A N D A , iš stoties 
W S B C — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grnp§ j; 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

Tel. Cicero 1484. 

UH, 5. K. PALU f SlS 
akJJiTOdAb iii uautOAliAb 

Kamp. lotos Gat. ir 491h Ct. 
OFISO VALANDOb: 

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

Kes. 1625 b o . DUUi A v e n u e 
TeL Cicero 1484. 

DR. A. JENUKS 
(Lietuvu; 

GYDYTOJAS Ui CHIKURGAS 
2500 VVesr 63rd Mreet 

OFL&O VALANDOS: 
JN*UO i — 4 ir nuo 7 — 9 vakart 

Taipgi pagal suca/.*. 
Ofiso teieionas PROspuei 673V 
Namų telelonas Vliigiuia 2421 

fil i* » M i ; a d&b7 

DR. FKANK G. KWINN 
GYDYTOJAS IK CfilKUKliAU 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakar*, 
ir Pagal Sutarty 

~ DR. P^J. BEINAR " 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Rea. — Yarda 3965 
OFISO «ALANDOb; 

l iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti. 

Tol Tardą 3148. 
VALANDOS: Nuo 11 iki 

2 iki 4 u 7 iki t 
"iT-uadieniaia- 2 iki 1 ir 7 ik 

Sv^ntadieniau: U iki tf 

DR. V. A. ŠIMKUS 
9YDYT0JA8 X& CHIRURO/ 

-r akiniuB pritaiko 
3343 S. Halsted Streev 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DUrTI8TAB 

• 446 So. 49tb Court, Cicetx 
Amtradioniau, Ketvirtadieniai* i 

ptmktadifinmii 
VaUndot: 10-12 ryt*, 2-8. 7-9 h. m 
3147 S. Halsted SU Chicagc 

Pirmadieaiais, Trediadieniab o 
6e6tadieniai« 

Valandos: 3—8 P. M 

Tel OANal 5988 

DR. VVALTER J. PHILUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak ROM 
OFISO VALANDOS: 

A — 4 ir 8:30 — 8:30 
ir pagal sutarti. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
I'MYSIOIAN AND SURUfiOa 
2158 W. CERMAK * Q A D 

Ofiso tai Canal 2340 
Ofiso VaL 2—4 ir /—9 

Res. 2305 S. LeaviU St 
Rss tel Caual 0402 

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

2-tro8 lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietij ir nuo 7 iki 8:30 v. t 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjt l 

DR. M A U K KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel YARds 0994 
Uos. Tai PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaA 
NedeUoniis nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

AMLK1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAK1A1 

|AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 VVest Cermak Rd. Chicago, t)L 
Teieptioue CAKal S887 Ben J. Kaaanauskas, Šecrelary 

K A i T l N t i * VALAMKte: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 «. \ , 
Ketverge nuo t ryto Iki 7 v. v. 
Seredoj nuo t ryto Iki 12 dt UJ* 

^7^i^^^^^I7r^^i^^^^^^*srn tŽ£^» v^S 

.oi. 0968 So. Talman A?a 
ies. ToL GROvoMU 0617 
•f fica Tol HEMlock 4348 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—i ir 7—0 ?ak. 
Katr. ir Nedaliomis nuitariJ 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIItOL'IS 
PMYS10IAJH and SURGBOl 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOSi 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL Tak. 
Nedeliomis pagal sutarti 

Of f ics Tol YARds 4787 
Namų TOL PROspact IBM 

Tol YAJUis o92i 
los,; KE»wood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo ir**! nuo 6:30—8:34 
756 VVest 35th Street 

Tol O AJsal 81M. 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
balandos: 1—8 popiet ir 7—8 T. I 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californla Ave. 

Telefonas REPublio 7888 

Ofiso ToL VTRginis 0080 
Rosidenciioi tol BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bftid<TWjo 
8939 So. OUramom AfO. 

Valandos S—10 A. M 
Nedeliomis pagal •atarti. 

Tol OAHsJ 0867 
Ros. ToL PROipect OHS 

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

Rezidencija 8600 So, Arteeian Ava, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

Of f įee Phone 
PROspact 1028 

Res amd Offiee 
8869 & LaaTitt St 

Vali 2 4 pp. ir 7-0 vak. CANal 0711 

. J. J. *0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Treeiadiaaiais ir Sekmadienisia 

TeL YARds 2248 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DAMTI8TAS 

4 6 4 5 S o . Ashland A v e . 
arti 47th Street 

TaLi nuo 0 ryto iki 8 Tąkart 
Seredoj pagal ectartį 

DR. V. L SEDLIHSai 
DAJTT1BTAS 

4143 South Archer Avemit 

4631 So. Ashland Ave. 
Tol YARds 0004 

• 

1 
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Trečiadienis DRAUGAS 
j < > — — 

AMERIKOS LIETUVIU ŽINIOS 
f 

T. J. Kidyko, S.J. 
Misijos 

T. J . Kidykas. S..J. atfinan-
čią gavenię misijas v« s šio>» 
parapijose: 

Pirmę ir antrn. savaite —j 
Visų Šventųjų: 10809 S. State 
Str.. Clii«W£of I'* 

Treeią savaitę - 6v. Jur
gio: 30 St. (iecrge A ve., Nor-
wooti, Ma'.->. 

Ketvirtą kr penktą — Ap 
reiškimo: 239 N. Fifth S t , 
Brooklyn, N. Y. 

Šeštąją savaite — Pater-
son, N. J . 147 Montgumeiy 
St r . 

Gerbiamieji klebonai norn-
tieji gauti greitesnį atsakyu ų 
jrašouii siųsti laišku> j nu
rodytas vietas. Tačiau laiškai 
visada gaunami ir pagal nuo 

VLADAS MUČINSKAS 

Vokiečiai naikina ne tik savo laivus, bet ir orlaivius. Paveiksluose "Dorner 17" bi/inba-
nešis, kuri vokiečiai sudegino, kad nepatektų į nelaisvę, ir paimti nelaisvėn lakūnai vo
kiečiai. (Acme telephoto) 

Amerikos ir Lietuvos vi
suomenėje jis žinomas laik
raščių bendradarbis ir skait
lingų ekskursijų į Lietuvą or
ganizatorius bei (palydovas, 
sėkmingai dirbęs Švedų Ame-

latinį adresą, S t I g n a c u : , r i k o * unijoje NfW Yorke, lie-
lligh Sehool, 1076 W. Boose- į tuvlu gyr iaus vedėjas parei 
velt Ril, Chieago, III. 

Vyrams Ištikimybes 
Kryžiai 

BALTL\fORE, M l>. r Sau
sio 14 d., p?r mišias 8:30 vai. 
ryto 130 švč. Vardo dr-jos 
narių gavo ištikimybės kry
žius už tai, kad 1939 metais 
neapleido nei vieno mėn. iv. 
Komunijos su savu draugija. 
Kai kuriems tai bus šeštas ir 
septintas ištikimybės ženklas. 
Dievui vienabn tėra žinoma 
geras, kurį padarė įsikūrimą? 
Švč. Vardo dr-jos mūsų pa 
rąj)ijoj. šiandien 263 sename 
čiai ir 40 jaunamečių priklau
so šiai garbingai organizaci
jai. Kiekvieną antrą mėnesio 
sekmadienį per dr-jų mišias 
viduris baauiyčios prikimštas 
lietuviais vyrais, kaip ažuo-

gose. Per dešimtį metų ir e-
'nergingai populiariaaves Klai 
pėdos uofetą. Iš minėtos lini-

•• = = 

L A B D A R I Ų D I R V A 
^ i tiems ir aukojantiems Prieg-

I landos namui! 

% 

Senelių Prieglaudos 
Namas 

Vis žmonės užsidme, susi
rūpinę jvairiais savo arba vi
suomenės reikalais. Taip pat 

jos pasitraukė, verčiamas Eu- r e i k t u susirūpinti ir šituo lab-
ropos karo, dėl luirio turiz- ė r i n g u darbu tai yra, kad "gas zig. — $1.00, Muskie Ber-
mas į Lietuva, kaip ir į kitas Speičiaus b« t lJ pastatytas rei- niee — $1.00, Bukauskas V. 

kalingas seneliams Prieglau 

Jonas — $1.00, Masiliūnas 0-
na — $1.00, Fabro Peter — 
$1.00, Cicero Department 
Store — $1.00, Andrejauskas 
K. — $1.00, Česokas A. — 
$1.00, Ogentas A. — $1.00, Jo-
varauskas A. • $1.00, Šriupr 

Siųskite aukas šiuo adresu: 
Re v. A. M. Linkus, 12259 E-
merald Ave., Chicago. Telef. 
Pullman 1200. 

Europos valstybes, sustojo. V. 
Alučinsko buto adresas: 106 
Etna St., Brooklyn, N. Y, 
APp'egatc 6-7717. 

Turizmo žinics 

darbe teini. Jei atsirastų ko
respondentų, ir pas mus rastų 
daug medžiagos rašymui. 

Kalėdų ir Naujų Metų šve
ntes praleidom labai gražiai. 
Bažnyčia, ypatingai Betlie
jaus kūtelė, buvo labai gra
žiai išpuoštos. Kalėdose Pie
menėlių Mišios 9V. buvo 12 
vai. naktį. Choras, vedamas 
varg. (ilomžos, kalėdinėmis 

dos namas Chlcagoje. Nelau
kime kada karai pasibaigs, 
kada auksiniai laikai ateis, 
bet dabar darykime gailestin
ga ir reikalingų darbų. Mū
sų, lietuvių seneliai neturi 
čionai prieglaudos. Daug su
vargusių be prieglaudos se
nelių jau dabar laukia tokios 
įstaigos. 

Jei tolimesniems, kad ir 
reikalingiems", reikalams gali
me paaukoti dolerį, kitų, tai 
šiam, taip artimam, taip sa-
\&m} mūsų visų yra pareiga 
prisidėti auka. 

Seneliams Prieglaudos na-

— $1.00, Šlauteris A. — $1.00, 
Krimtiene Vol. — $1.00, Ka
minskas A. — $1.00, Klimie-
nė M. — $1.00, Laurinaitienė 
A. — $1.00, Mankienė Ona — 
$1.00, Brenčienė M. — $1.00, 
Pocius A. — $1.00, Paterabas 
J. — $1,00, Matulaitis R. — 
$1.00, Chmeliauskas J. — $1, 
Bukauskas S. — $1.00, Pau-
zienė F. — $1.00. 

Surinko M. Česienė 
DovkUiuskas So£ — $1.00, 

Vaišvilienė Valerija — $1.00, 
Chasas J. — $1.00, Bislis A. 

Iš Labdarių Veikimo 
Š. m. sausio 14 d. i vyko 

Labdarių 3 kuopos susinąs, 
kurį atidarė pirmininkas A. 
Jankauskas. Po nutarimų per
skaitymų, senasis pirminin
kas užleido vietą naujai — 
Kotrynai Sriubienei, l$uri už
imdama vietų nuoširdžiai pa
kvietė visus vieningai dirbti. 
Visai valdybai užėmus vietas 
prasidėjo nutarimų pravedi-
mas ir laiškų skaitymas. Pir-
•masis laiškas buvo iš Mari
jonų Rėmėjų — kvietimas į 
seimų, kuris įvyks vasario 4 
d. Išrinkta atstovai: Antanas 
Jankauskas, Eduardas Misiūs. 
Ona Misienė, Mykolas Tribi-
čius ir Ona Bukauskienė, ir 

- $1.00, Smulckis J. - - $1.00. paskirta $5.00 auka. 
Dėkoju visiems darbuojan-| Federacijos 12 skyriau; 

lais, kurie yra katalikai ne giesmėmis priminė Kalėdas m a s bus pastatytas anksčiau, 
Lietuvoj. Pats klebonas pa- a r vėliau, bet daug gero bū-tik iš vardo, bet praktikuoja 

savo tikėjimų. Valio tos dr-
jo* (Kasios vadui, kun. Anta
nui Dubinskui, valio tcs dr-

sveikino parapijomis metinių 
švenčių proga. Dėl ligos, 

tų padaryta, kad greičiau bū-

niai buvom gia*dėje klebono 
se~ tų pastatytas. Tik nelaukda-

jos valdybom*, kurios pas į - jh^S-
Šventusiai rūpinasi ugdyti ti- ^ poros savaičių bus pa-
kSjimo ir ištikimybės dvasių rapijos vakariene, kurioje šei-

savo nanuoso: » N. mininkau^ šaunios moterys: 
[Gužienė ir Paulauskienė su 
j savo pagalbininkėmis. Tiki-
t 

mosi, kad vakarienėj dalyvaus 
visi parapijonai. 

Sausio 14 d. mūsų jaunknas 
(choras) buvo surengęs gra-

pasakymo, kad skaitytojai pa žų vakarų. 
4genda žinių 'Drauge*. Taip,' tiinlėjau, kad Ražaneavos 
tai Indiana llarfcor 'skaityto-! draugija taip ^at rengiasi 

Skaitytojai Pasigenda 
2iniy "Drauge" 

INDIANA HARBOR, IND. 
— Kai kurie, gal, stebėsis iš 

jai pasigenda žinių iš savo 
kolonijos veikimo. Kur din
go mūs korespondentai, kurie 
seniau parašydavo apie kolo
nijos veiklų! Veikivuo yra ir 
tarp jaunimo ir tarp senimo, 
taip pat draugijų ir 1.1. Iš 
kaimyninės kolonijose dažnai 
matosi "Drauge" žinių ir, at-

prie savo vakaro. 
Senas šnipas 

Ir tas laimingas, kurs U7 
viltas kovoje .kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas Kitiems at 
siekti garbės pilis. 

Koks n.enuo, toks ir laiks 
trodo, kad ten lietuviai būtų koks tėvas, toks ir vaiks. 

mi paskutinių, prisiųskite sa
vo aukų, o seneliams nania^ 
bus greitai pastatytas. 

Prisiųskite savo aukų ir 
paprašykite kitų, kad prisi
dėtų prie šio labdaringo dar
bo. 
Senelių Prieglaudos Namo 
Statymo Fondui aukojusių 
vardai: 

Kandratas A. J., Cicero — 
$5.00, Bukauskai S. P., Cice
ro — $1.00, Stancukas L., Ci
cero — $1.00. 
Jonas Dimša pridavė: 

Antanaitis Dom. — $5.00, 
Mažeika St. — $2.00, Petraus
kas Iz. — $1.00, Radavičiu 
Ig. — $1.00 Aidukas K. — 
$1.00, Lovikas St. — $1.00, 
Jokeris Ig. — $1.00, Pocius 
A. S. — $1.(K). 
A. "Jcvarauskas pridavė: 

Sabai F. — $1.00, Čepaitis j Lowe. (Acme telephoto) 
Tvarstomas pirmasis sužeistas Anglijos kareivis, Milės 

» ^ * w n " 

SOCKO THE SEADOG 
MC*nw«r 
ĮNTRENOLD 
&GHDAD,r*t 

tfGOIN -j 
SIGHTSEEIN 

* i 

WELL SCUTTLE ME 5HWBOlES( 
IF IT^AINTMi OLP CHM 

SLOBGKBHTHE 
FAKIRf AMC7/ 

SUOBBY/ 

fGSEETlNGS, 5AH1B SOCkD/ 
SEAT KXJRSELFSOWE . 

MAY TALK1N CXDMFORT/ 

BvTeddv̂  

ra nutaręs pagerbti mūsų Misienė. Salukienė ir Ona &i-
kleboną jo 25 metų kunigys- leikienė. 
tės sukakties proga ir kvie
čia Labdarių kuopų prie pa
gerbimo, kuris įvyks Imlan-
džio 21 d., prisidėti. Kvieti-

Vienas svarbiausių nutari
mų — paminėti kuopos 25 
metų gyvavimo sukaktį. Kuo
pa suorganizuota balandžio 

mas priimtas ir išrinkta at-'2b' d. 1914. Per tuos 25 metus 
stovai: Mykolas Tribičius, O- kuopa yra sušelpusi daug ne-
na Aleksandravičienė ir Bar- turtelių, gausiai prisidėjus 
borą Kučienė. Parengimui prie Š\\ Kryžiaus ligoninės. 

rengiamas 

kuopa prisideda ir $50.00 pi
nigine parama. 

Be to, pranešami iš Fede
racijos 12 sk. paaiškėjo, jog 
šįmet Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas 
18 dienų vasario. 

r> • + 4. . -v T i t itininkas perskaitė iš 
Priimta raportas iš Labda

rių Sų-gos centro. 
Neturtingųjų šelpimo komi

sijos pranešimu visi neturtin
gieji aprūpinta. 

Uruodžio 3 d. įvykęs kuo
pos vakaras davė $46.84 pel
no. Išlaidų turėta $18.50. Pir
mininkė nuoširdžiai padėkojo 
už darbų. 

Už vajaus knygas $30.00 
perduota kun. A. Linkui kaip' Tai toks mūsų kuopos vei-
koimisijos pirmininkui. Mūsų kimas. Reiškiame vilties, kad 
kuopa jau yra padarius su- per 1940 m. jis dar padidės, 
virš šimto dolerių. A V a l a n č i u s 

Gavėnios metų nutarta su
ruošti vakaras. Šiam reikalui 
prie valdybos priskirta Ona 

Aprašyti kuopos darbus 
Labdarių Kamp^lyj paskirta 
Anastazas Valančius, Kotrv-
na Sriubienė ir Antanas Jan
kauskas. 

Juozas Motekaitis pranešė, 
iš knygų peržiūrėjimo, 0 raš-

nutari-
'niŲ knygos. 

Per 1939 metus kuopa tu
rėjo $531.60 jeigu. Balansas 
iš 1938 m. $991.10. Visos [ei
gos — $1,522.70. 

Išlaidų per 1939 m. buvo 
$541.60. 

Dabar kuopa turi $9810.4. 
Raportas priimtas ir visų pa-
sirašvta. 

SKAITYKITE "DRAUUĄ »» 

DAROME 

ik P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Mo«l rnizavimo 

Ar Seno Mortgirio- Atmokėjimo 

INSURED 

tL cc 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
per l e d ra I Savings and Loan Lasiunuice Corp., YVaslilngton, D. O. 

ST, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING 8t LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COUKT 

TEL. C1CEKO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS. 8ecreUry 

IMP0RTANT! 
medical tęst reveal 
howthousands(f VV0» EN 

HAVE BEEN 
ABLET0 GET NEW ENERGY 

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy friends to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired, cross woman— 

Ali you may need ia ą good reliable 
tonic. If so, just try famoue Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate gastric juices to help digest 
and assimuate more vvholesome food 

which your body uses directly for 
energy to help build up more physi-
cal resistance and tbus belp calm 
jittery nerves, lessen female func-
tional distress and give you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound- Results 
should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

liSL WO«TH TRVING. * 

THINGS THAT NEVEJR HAPPEN 
Copyright, 



CHJtygis Trečiadienis, sausio 17, 1040 

r 

DIENRAŠČIO if DRAUGO n 

Sekmai Sausio- 1940 
I 

S0K0L SVETAINĖJE 
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C H I C A G O , I L L I N O I S 

JACK BARRY'S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 

Koncertas, j o šokiai 8 vai. vakare 
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Šv. Kazimiero Akademijos Choras, kuris išpildys dalį dienraščio "Draugo" koncerto 

T dalyvauja Šv. Jurgio Parapijos Antifonalis Choras, Vyrų dvigubas kvartetas ir kiti. 
Visiems artistams vadovaus komp. prof. A. Pocius. 

Kuomet Emilija Mickūnas 
pirmu kartu Chicagoje da
vė koncertą, Chicagos laik
raščiai šiaip apie ja. išsitarė: 

"It is easy to believe re-
ports of this young artist's 
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 go' metiniame koncerte 

the point where she cansing 
"tina voce poco fa" from 
the Barber of Seville and the 
Bell Song from "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 
behaif every phrase that she 
sings. Pergolesi's "Nina" 
for example becomes a quij« 
different wcrk when it is 
projected by her voice." 
(Chicago Daily Tribūne). 

Dabar ir vel turėsime pro
gos pasiklausyti Emilijos 
Mickūnas dienraščio "Drau-

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

RENGĖJAI 

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

j 
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Gražiai Paminėtas 
Sidabrinis Jubiliejus 
Bažnyčia per pamaldas ir 
salė per bankleia buvo 
pilno* paranijcnu 

ĮVEST SIDE. — Nors oras 

ga huvo atgiedotas padėkos 
himnas, "Te Deuni". 

^Jkienė; Tretininkų draugija — 
Judikienė; Moterų Sajanuos 
vietine kuopa — M. Petrai-
tiene; Aušros Vartų Moterų 
ir Merginų draugija — J). 
Casparkkne; Panevėžiečių 
choras — Budaitiene. S. Bal-

Po visų iškilmių baznycio- x . , . . , . . . / . . . . : ciuniene sveikino klebono Al 
je visi kunigai ir klierikai da-

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 

lyvavo puikiuose pietuose kle
bonijoje. 

Vakare pradedant apie j/u-

buvo šaltas ir mažos sniego 8« P° š e S i ų P « r W s " W * 
pūstynės iėn*, kaa geriam * y y k 0 D e ^ ^ o m a i P a ^ k n u n - „ . , _ «,„ . ..... . 
namie sėdėti ir kojos į lauka « a s ***»" - .J u b l l l e J a u s Jap,kri tvs - D. Varnas, Auš-! " £ £ ^ S w " L 

Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdien 
padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausia INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui į-
neš $100.00 bus įrašomi į -DRAUGO ' BENDROVĖS GAR 

V " " BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
taip pat seimininkių vardu. t i e g d o v a n a i ' ' • « - * "• - •* 
Taip pat sveikino Scdalieeių; <* Draugo'' Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
draugija — ti. Miliauskaitė, 1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
Vyčių vietinė kuopa - - K. pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 
Saunoras Vyčiu Chica^os "Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sotc 

toriaus Puošimo draugijos iri 

ių metų kunigysta jubiliejų 
tiek ryte kiek ir va':ar3 buvo 
pilniausias pasiseki ia.-. 

Nuoširdžios padėkos žodj 
tariame visiems ir visoms ban 
kieto darbuotoj «u.., darbuoto
joms, prograir ;.> pi u ly tojams, 
piklytojoms ir T «<le-^ ir vi
soms dalyviai)^; dalyvėms. 

R. K 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško vert 5 

Kun. Ant, M. Kaniliškis 

nekelti, tačiau nepaisant vi
so to labai nemalonaus oro 

bankietas su turininga prog
rama. Bankieto metu skanios 
kalakutienos ir kitko buvo imones ir šviesuomenė Auš 

ros Vartų parapijos ir kitų P ™ * ^ B a n k l e t ° — b u ' 
kolonijų suplūdo į AuJros v 0 : hurch?vai> Wak«*« s u 

ir 4 i u prieskoniais, saldžios bulvės, 
Vartų parapijos salę jiagerb- F . v . . . 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašiną 
ros Vartų parapijom choras — j Fondo prisidėti pagal išgalės. 

KUN. J. MACIULIONIS, M. I. C, 
"Draugo" Administratorius 

J. Šarkauskas. Visos vi imi 
nėtos draugijos su pasveiki
nimu kartu kun. Urbonavi
čiui įteikė dovaną. Sveikino rengė vietinis A. R. K. Fede- Salėje tvarką prižiūrėjo pa 
jubiliatą ir dovaną įteikė taip; r a c iJ° s skyrius kartu su ren- rapijos komitetas, s,<a A. Po

li kun^MyVolą Urbonavičių mišraininis saladas, spanguo- K o l u m b o V y ( , i u V v s k giamuoju komitetu. Bankiehii vilausku priešakyje. 
sekmadienio sausio 14 d. va- lių P*dažas> d u o n a : oh*ohų Ketreler kuopei per savo*Oi-

dį Vytį Thomas Bogon; do-
vanas įteikė dar parapijos 
mokyklos Seseles su vaiku
čiais ir Jonas Brenza, Metro
politan State Bank pirminiu-

karų. Iškilmės buvo kun. JI- S"**™' f*?*** J ^ ^ 
Urbonavičiau MIC, 25-kių * n , o m » , b a n k i e t e * ^ f * ' 

4 •__ • ±* r » i i moie dalvvavo virs 4tX) — 
metų kunigystės sukaktuvių . J " -. . , * » _ « 
paminėjimas. v l e n u - ž o d z m> V l s * s a l e k i m š " 
* Visas sekmadienis bus pa- | t e u ž k i m * t a ' 
įvestas šioms sukaktuvėms j Programa buvo 'sekanti: l)jkas. Per parapijos vikarą ju-
P»minėti. Ryte 11:30 valandą Jubiliato pasveikinimas — biliatą sveikino taip pat šv. 
jvyko iškilmingos pamaldos mokyklos mergaitės; 2) Jubi-
Aušros Vartų bažnyčioje. Ku-Miejans aidai (vaizdelis) — 
nigas M. Urbonavičius atna-i mokyklos vaikučiai; 3) Muzi
kavo iškilmingas šv. Mišias.'kantai — mokyklos mažyčiai; 
Jam asistavo kun. Vladislovas 4) Gimtinės prisiminimas — 
Urba, dijakonu, kun. Bronis-! mergaitės (solo L. Brazaity-
lovas Urba, subdijakonu ir te); 5) a) Vivat, b) Pavasa-
dijakonas Juozas Kuprevičius,' rio daina — Karoso — mo-
MIC, ceremonijų magistru, ky k los choras; 6) solo, pasi-
Smitkintojn buvo Abdonas renkant Irena Aituti's; 7) a) 
Brazaitis, akolitais Eduardas j Prašom atydžiai — Budaitie-
Karlavičius ir Raimundas Še-' nės, b) Plaukia debesėlis — 
mėžis. Labai įspūdingą pa- liaudies, c) Motka savo senį 
mokslą per »mišias pasakė kun. 'barė — liaudies — Panevėžio 

Vardo ir Aušros Vartų Vyrų 
ir Moterų draugijos. 

Dalyvavusiųjų tarpe matė
si: adv. Grish, J. Brenza, B. 
Kazanauskas, dr. Jacobs, adv. 
Lapinskas, dr. Smetana, J. 
Mickeliiinas, P. Č*ižauskas, dr. 
Stulga, adv. Kučinskaitė, J. 
Skelly, kun. J. Jakaitis, MIC, 
kun. J. Mačiulionis, MIC, A* 
J. Sabai h. 

Labai gražų 4-ių puslapių 
programos lakštą sidabrinėm 
dulkelėm apibarstytą ap»mo-
kėjo Simano I*aukanto Fe-įJurgis Paškauskas. Prieš mi- choras; 8) a) Mano sieloj šian 

šias visa asista buvo iškil- die šventė — Kelpšos, b) Duk-į deral Savings and Loan Asso-
mingai atlydėta į bažnyčią ružėlė — Sarpaliaus — Kon- ciation of Chicago. Šiai ben-

rengti komitetas buvo sudary
tas iš šių asmenų: Ig. Saka
las, pirm., Elz. Yurkštas, sek
retorė; nariai: kun. M. Jod a, 
M. Petraitienė, A. Varaniiitė, 
varg. J. Brazaitis, St. Balčiū
nienė, J. Klikūniene, O. Bud-
rikienė, A. Stankus, J. Gle-
bauskas ir A. Poviiauskas. 

Bankieto šeimiir.nkės buvo 
Moterų Są-gos 53 kuopos na
rės; vedėja buvo St. Balčiū
nienė. 

Patarnautojos pri'r sla!ų 
buvo Nekalto Pra b išėjimo Šv. 
P. Marijos sodaiietės. 

Iškilmės paminėti kun. My
kolo Urbonavičiaus. MIC, 25 

Mylėtinu sakė: "Tasai 
kurs nesibijo mano Mylimoj.' 
turi visa ko bijotis, o taiji 
kurs Jo bijosi būti drąsus ir 
prie to uolus visame". 

G A I S R E I Š G E L B Ė T A 4 0 Mandagumo takai tai man 

Pietinėj Clrcagoj gaisras 
išvijo gyventojus j šaltj. 

Kilęs gaisras 3 aukštų 
apartamentų namuose, 815-
817 B. 53rd St., išvijo į žie
mos šaltį virš 40 žmonių. 

Gaisras, padaręs virš 
$5,000 nuostolių, kilo rūsyj ir 
išsiplėtė pirmam aukšte. 

dagios minty*. 

URBA Gėlės MyltnUeiu*.. 
Vestuvėms. 1 lai. klo
tams I,aKt<>tint ui> 
Ir PuošJuuuii*. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENITE 

Phone LAPayette 5800 

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A N T A N I N A BRAZArnEivĖ 

labai gražia procesija, kurią|stancija Skelly; 9) Dainos, pa-
sudarė parajnjos mokyklos sirenkant — Aušros Vartų 
ntsių tarnautojai ic^.mergai^ pai-ąpijos choro sikstetas; 10) 
tes su berniukais visi baltai 
•— sniabro artimai spalvai — 
a p*i rengė. Didysis altorius 
buvo skoningai apdėtas bal
tom gyvom gėlėm, sidabrinėkn 
gėlėm ir palmėmis. Sanktua-
rijos kraštai ir buvo sidabri
nėm gėlėm aptaisyti. 

Sanktuurijoj be asistos mel
dėsi per misiąs d. g. kun. J, 
Navickas, MJ.C, Marijonų 

Dainos, pasirenkant — Liet. 
Vyčių Chic. apskr. choro gru
pė, vadovauja muz. J. Sauris; 
11) a) Ilgiausių metų, b) Pa 
sveikinimas — Žilevičiaus, c) 
Ghntinis kraštas — kun. J. 
Cižauskas — Aušros Vartų 
parapijos .choras. 

Didžiausios ovacijos susi
laukė programos trečias nu
meris, būtent mokyklos ma 

drovei vadovauja J, ir B. Ka-
zanauskai. 

Vakarui alų padovanojo 
kongresmanas A. J. Sabatli, 
taip pat dalyvavo ir iškilmė! 
se salėje. 

Bankiete ir programoje da
lyvavo apie 40 narių iš Ko
lumbo Vyčių Vysk. KeUeler 
kuopos. 

Bankietą ir programą su-

Provincijolas Amerikoje, kun. įžyčiai *<Muzikantai,^ Jie bu-
H. Vaičūnas, kun. J. Mačiu
lionis, MIC, kun. J. Vaškas, 
MIC, kun, J. Pauluikonis, 
MIC, dijakonai A. Naudžiū
nas, MIC, M. Šmigelskis* 
MIC, ir P. Aukštakalnis, 
MIC, ir subdijakonas J. Bal
trušaitis, MIC Tvarką vedė 
parapijos vikaras, kun. M. 
Jodka, MIC Per iškilmingas 

vo antru kartu atšaukti dalį 
savo pasirodymo pakartoti. 
Mokyklos vardu kun. Urbo
navičių scenos eigoje pasveiki
no F. Klikūnaitė. 

Dainų tarpuose ėjo kalbos. 
Kalbėtojai buvo iš eilės kun. 
I. Albavičius, dr. Biežis, Ko
lumbo Vy&ų Vysk. Kettelet 
kuopos Didis Vytis Thomas 

mišias giedojo parapijos cho-;Bogon, kun. A. Jagminas, 
ras. Solo pagiedojo Irena Ai-
tutytė ir A. Skamarakienė. 
Bažnyčia b u v o pilnutė
lė pamaldžių garbintojų. Pir
muose suoluose matėsi dele
gacija iš Kolumbo Vyčių Vys
kupo Ketteler kuopos. Po mi
šių kun. Urbonavičius sutei
kė piltai minimą su Švenčiau
siu Sakramentu. Prieš pabai-

• • • » 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sm»io*jan. 21, 1£4Q 

Chieagt Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 
v Chicago 

MIC, J. Brenza, L. Šimutis, 
d. g. kun. J. Navickas, MIC, 
Petraitis, J. Kazanauskas, dr. 
Rakauskas, D. Varnas, J. Šar
kauskas, d g. P. Daužvardi*, 
Lietuvos konsulas ir pasku
čiausia pats jubiliatas kun. 
M, Urbonavičius, MIC, kuris 
ir lietuviškai ir angliškai pa 
kalbėjo. Programą atidarė 
rengkno komiteto pirmininkas 
Ig. Sakalas. Programai vado
vavo Aušros Vartų parapijos 
vikaras kun. M. Jodka, MIC 
Vokalini programos daliai va
dovavo muz. J. Brazaitis. 

Savo kleboną, kun. Urbo
navičių sveikino ir visos pa
rapijos draugijos per savo 
pirmininkus arba atstovus. 
Sveikino parapijos komitetas 
— P. Balčiūnas; Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų vie-

M tinė kuopa — M. Dobrovols-
m 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave In 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 

. J I . 
Thlnk of it—how thls old world 

does make progp-eas—now comes a 
preseription which ia known to ph&r-
macists as AUenru and wlthln48 
bours after you start to take thla 
b vilt acting formula palo, agony and 
Inflammation caused by excesa urio 
reld has started to depąrt. 
#\llenru does just what thls notlca 
Bays lt will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bot tie at lead-
Ing drugstores everywhore for 85 
cents and if lt doesn't brlng th« joy-
ous resuhs you espect—your aoney 
«hole heartedbr returnart. 

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną An
taniną Brazaitienę. 

Netekome 'savo mylimos sausio 18 d., 1939 m. 
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime 

u&niršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amži
ną atilsį. 

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias 'su eg
zekvijomis sausio 18 d., Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, 7:45 valandą ryto. 

Kviečiame vįsus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažystamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasi
melsti už a. a. Antanino's sielą. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Sesuo, Brolis ir 
Giminės, 

A. "j" A. 
Petronėle Vensloviene 

(po tėvais Dauginaitė) 
Mirė sausio 15, 1940, 9:27 valandą ryto. 
Velionė yra gimus Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime tris dukteris: Oną Įtar

iau, Marijoną Sarnowski ir seserę M. Gabriele (Šv. 
Kazimiero Vienuolyne), žentą Kazimierą Harlan, a-
nūką Juozapą Sarnovvski, brolį Juozapą Dauginą ir jo 
šeimyną ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas 10741 So. Lafayette Ave., tel. 
Pullman 1088. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio liS d. Iš na
mų 8:30 valanda ryto bus atlydėta į Visų Šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, Anūkas, Brolis, Giminės. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, telefo

nas YARds 4908. 

•ART. IKD. LAIDOTUm? DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

e*mn*ia» PaiaraaTlmu — Moteįia patarnauja 
Phome 9000 680 W. 16ta A*± 

^lUHIlIHUIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIlMIlII' 111111111:: 

SKOLINAM PINIGUS i ; * ^ 

4 *V> 
ANT 1-MĮĮ M0RGIČIĮ1 

I Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per = 
s Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 

Goversment priežiūra. 

' • - 3 1 % [ 

• • - • • » • 

DON'T BE 6REY 
Grc/ b** 

joa look old uul fed oU 
try dm lfaxktn* li«thod ior Co*. 

U* . . . CLAIROL. T « d | 

M o aleacalag BĘĘĖĘĘA te 
tb« halr whmx 

CLAnOL. TWllCv« HM 

HOV. 

ruttMfvuy•MI'UI 

^ V H a t U b a k r t t i 

* ~ 

«T 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 

Oriso vai.: 9:00 vai ryto iki 5:00 vai vak. Pirmadieniais, Ket- i 
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į 
iiiiįiaiiHiiuiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii:? 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
•SJTIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IBTAIftA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

4447 South Fairfield Avenue 
Tcl LAPAYETTE 0727 

DVK 1 koplyčios visose 
• Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C P A T A R N A V I M A S 
HlYlDUL A N U t DIENĄ IR N AKU 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Lafa icz ir Sanai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572 

Klausykite mūsų nulio pvogrmmo Antradienio Ir 
JlilUlIrBln rytala 10.04 Talanda. 15 WBXP stotlee (1480.) 

8a PorUn 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I. J. Z0lD 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YAEda 0781-0782 

Petkus 4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

P. j . Ri tas 3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

• 



C H I C A G O J IR 
APYLINKfiJ 

šiandie 

Chicagos simfonijos orkestro 
treoiojoj jauniesiems skiria
moj programoj, Orchestra 
Hali, skambins piano salo 10 
metų, septinto pradžios mo-
kvklos skyriaus mokinė Dia-
na Brodsky. J i skambins ron
do airOrgharese is Haydeno 
"pianoforte eoncerto. 

Stanley Ftelds 
vSl išrinktas pirmininku 
Fields Museum of Natūrai 
History. Pirmininko vietai jis 
išrenkamas jau 32 kartę. 

Norintieji 
stoti į CCC, turi įsirašyti iki 
ketvirtadienio, sausio 18 d. 
Illinois CCC raštine yra 1257 
North Paulina St. 

Įvairus Parengimai 
Dabartiniu laiku mūsų ko

lonijos jaunimui didžiausias 
darbymetis, nes jau eia pat 
Šv. Vardo Vyrų Draugijos di
dingas metinis parengimas, 
kuris įvyksta 20 d. sausio, di
džiulėje "IVieker Park svetai
nėje, kurioje telpa keliolika 

Kur Praleisti 
Linksmę Valandėlę?! 

TOWN OF LAKE. — vi-JMarijoiiŲ Remejy 
jau kalbalma kaip Town. A p s k r i t i e s SllS ttias 

Lake Marijonu Rėmėju 
Beliko vos trys savaitės 

sur 
of Lake Marijonų .Kemejij | 
skyrius rengiasi prie kauliu
kų žaidimo pramogos, kuri prieš T ė v ų M a r i j o n ų 

nmose. 46*34 So. Marshfielcl 
šimtų žmonių, ir kuri žinoma Ave. Beje Cepanių Sūnus An-
visoje North Sidės apylinkė- tanas yra naujokas Tėvų Ma-

Draugijos valdyba ir did
žiulė rengimo komisija dirba 
dieną ir naktį, kad tik viską, 
tinkamai sutvarkius ir 
visiems atsilankiusiems užtik-

įvyks sausio 21 d., 1:30 vai. Rėmėjų metinį seimą, o daug 
po pietų, p-nų Čepanių n a - | b ū t i m * i r svarbių dalykų liko 

dar apsvarstyti ir nutarti, to
dėl šį vakarą, ' D r a u g o ' ' pa
talpose šaukiamas priešseimi-
nis susirinkimas 7:30 vai. va
kare, kad visi dalykai būt iš
lyginti ir tvarkoje, kad tokiu 
būdu seimas būtų kuo sek-

rijonų naujokvne, 
III. 

Hinsdale, 

Pirm. Town of Lake Mari-

kad ^ m * • * « 8 " t o s k y r i a u s M - Ū b a u s i ą s . 
Sudeikienė su talkininkėmis' Kiekvienas susirinkimo da-

ran 

Antru kartu 
užklydęs žiemos šaltis Chica-
goj užsiliksiąs ilgiau. Šį kar
ta su šalčiu laukiama ir dau
giau sniego. 

Apskaičiuota, 
jog Amerikoj randasi du 
kart tiek žiurkių, negu žmo
nių. Esą visoj Amerikoj yra 
virš 250,000,000 žurkių, ku 
rios kasmet padarančios bent 
$500,000,000 nuostolių. 

jas, kuriij Šv. Juozapo ir vie
tinis politikos klubas pasiža
dėjo net in corpore atsilan 

Vėl pradedama 
pieno trusto byla, kurion pa
traukta 17 įmonės ir pavie
niai asmenys. 

Harry A. Elder kaltina Ho-
mer Martin, A. F. of L., auto 
unijos prezidentą, ėmusį pi
nigų iš Fordo kompanijos. 
(Aeme telepboto) 

PASKIRTAS VIRŠININKU 
VAIKU SVEIKATOS 
PRIEŽIŪRAI 

Majoras Kelly vakar pa
skyrė naujai $400,000 sveika
tingumo programai pravesti 
Dr. Carl Greenwald, Sveika
tos Dept. dantist biuro virši
ninką. 

Dr. Greenwald prižiūrės 
200 dantistų, kurie bus pa
skirti egzaminuoti mokyklos 
vaikų dantų sveikumą. Į pro
gramą Įeina tie vaikai, kurių 
tėvai neišgali jų sveikatingu-j įžangą — tik 35c. Graži sve-

. . . I E. ir J. Gedvilais, P. Tius- K—:,, +„W;«, „+„I~,W,- _• 
rinus linksmiausius laikus. I ' lyvis turės atskirai prie 
r> i u • v. . . | kiene, O. Sriubiene, V. Ka-'i_._ jumimL^mm^^ *^J= , *• 
Rengia labai gražią ir juo-' '. '. kos dienotvarkę, todėl čia ir 
i • i , . . v- • v • tauskiene, B. Cicemene, S. „,v«wiu: i x- • i i 
kmgą komediją. Kviečiame ir . . » neskelbiam plačiai kas bus 
visos mūsų kolonijos draugi- š l m k f n e > Varnienė ir ištisa s v a r s t o m a p r i e š s l l s i r i n k i m ą 

eile kitų pagelbinmkių deda j a u p e r s k a i t ę d a r b o t v a r k e , 

C U T S - B U R N S - S C A L D S 
«houid be ąokkly treated to jr-'vrnt bad after. 
effectsMTCUMrelievepain. C«cOIL-of-SALT. 
Wonderful too for »ore. rired feet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. Kor 
free sample wn te Moaao Laboratories, 215 Sou Lb 
Uavitt Street. Chkago. 

QUICK RELIEF FCR FEEf 

Folh Songs and M 
WWAK, I W T 8 w f e y 1 

3 8 S. Clark S t , Chieajr© — Bar. 

Švediškas Kūno 
Masą Z d d 

visas pastangas ir jėgas, kad 1 § s i m e „ p r a d ž į ų . 
parengimas pasuktų. As ma- : j m t u o t i s j , tokiu b M u t u r g 

, , _ nau, kad pasiseks, nes praei- '„:,„« ^ „ « « J « „ ^ • 
kyti, ir Įi savo kasų paskyrė > r 9 F sime daugiau nuomomų 
po auka. Klubas net penkis I t y j e T o w n o f L a k e m e k l l ° - i klausimai bus greičiau iš-
d<>1 ' /met nepasidavė, bet visuomet j ™. ę s t j 

Nebijokim šalčio, nes afcvy-

on-

į r 

ejo irgi pirmose eilėse su ki 
Didžiausia parengimo sen- ' t a i g V ė j a i s . Tad, nėra abe-

sacija bus didinga orkestrą, f j o n g g > k a d p a s t a n g o s p a d v i . 
kuri nusideda iš dešimts mer- • ^ ^ t ^ ia i lkiama gražaus 
gaieių, kurios jau yra labai ^ £ 1 ^ ; ^ 
pasižymėjusios dixieliuose pa-| 
rengimuose ir per radio. Jos T o w T 1 o f ^ k e rėmėjų val-
padaro laike šokių ir Floor-! d y h a i r P" n a i Čepaniai nuo-
Show, kas lietuvių parengi- širdžiai kviečia visus Town 
muose yra, retenybė. Tad jau
nime iš visij kolonijų, nepra
leisk šią progą neatsilankęs į 
šį parengimą, kad linksmai 
pasišokti prie rinktinės or 

kę į susirinkimą, būsite visi 
karštai priimti ir keliaujant 
į namus pavaišinti, kaip jau 
čia įvesta per apskričio susi
rinkimus. 

Malonėkite* visų kolonijų 
atstovės ir atstovai dalyvau-

of Lake gyventojus atsilan- ti, nes čia yra gyvų reikalų 
kyti ir paremti tą tikslą, ku- svarstyti, taip pat nuoširdžiai 
riam yra dirbama, ypač kad kviečiami ir tie atskiri asme 
Marijonų Rėmėjų 'seimas ar- nys, kuriems Rėmėjų reikalai 
ti, kad šis skyrius galėtų gra- arti prie širdies. Ranka į ran-

kestros ir tai už labai mažą; ^ a ^ atstovauti skyrių sei'me. ką galėsime nudirbti daug 

Vytauto Parke 
1940 m. Piknikai 

&vr. Jurgio parap. gegužės 
19 d. ir rugpiūčio 25 d. 

Šv. Kryžiaus parap. birže
lio 23 d. ir rugpiūčio 18 d. 

Nekal to Pras id . P . Š. pa r . LUten to and A d v erti t e ovtr 

erzelio so 4. ij rugsėjo 15 d NUKOEOn YUGOSUY*RJIDi 
Gimimo P. «v. parap. bir

želio 9 d. ir rugsėjo 1 d. 
Šv. Antano parap. birželio 

16 d. ir rugsėjo 8 d. 
Visų Šventų parap. gegu

žės 12 d. ir liepos 14 d. 
Dieve Apvaizdos parap. bi

rželio 2 d. ir rugpiūčio 4 d. 
Šv. Mykolo parap. Uepob 

21 d. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 

gegužes 5 d. ir liepos 28 d. 
Šv. Juozapo parap. gegužės 

26 d. ir rugsėjo 29 d. 
Šv. Kazimiero parap. liepos 

7 d. ir spalių 13 d. 
Aušros Vartų parap. rug-

piiieio 11 d. ir spalių 6 d. 
"Draugo" balandžio 28 d. 

ir rugsėjo 2 d. 
Lietuvos Vyčių liepos 4 d. 
Labdarybės gegužės 30 d. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų rugsėjo 22 d. 
Jei būtų permainų ar pa

taisymų, prašau tuojaus pra
nešti valdybai. 

mu tinkamai rūpintis. tainė, žavi orkestrą ir links-
Tyrinėjimų davimais Cbiea-1m m Jaunimas turėtų patrau-

goj" randasi tarp 255,000 i r j
k t i kiekvieną lietuvį jauną ar 

285,000 pradžios mokyklos ' sen<% * * ? a r ™ a ^- # 

Vakar 
pro Chicagą pravažiavo keli 
šimtai vokiečių vykstančių j I 
vakarus, iš kur jie išplauks 
į Vokietiją. Tai pabėgėliai 
nuo sudeginto laivo Colum-
bus. 

Circuit teisme 
iškilo klausimas ar eountv 
teisėjas Edmund K. Jareeki 
turi teises pravesti investiga-
eiją balsavimo byloje. Circuit 
teismas norėjo jį sustabdyti. 

51 metu 
Labert Anderson mirė Coun-
ty ligoninėj. J is nusižudęs, 
nes jam nepranešta apie mo
tinos mirtį. Laiške jis rašo: 
"Gyvenimas nieko nevertas 
be brangiausios motinos. Aš 
neįsivaizduoju, kad galėtų 
kas nors būti toks niekšiškas, 
kad nepraneštų man apie jos 
mirtį. >» 

vaikų, kuriems būtina geres
nė priežiūra. 

Sveikina programą. 
Programą nuoširdžiai svei

kina Chieagos Dental Society. 
Savo telegramoj majorui 
Kelly jie pareiškė: 

4 * Chieagos Dental Society, 
turinti virš 3,000 narių, reiš
kia sveikinimus jūsų paskelb
tai mokyklų dantų sveikatin
gumo programai. ' ' 

" Jūsų programa yra svar
biausia ir toli siekianti iš vi-1 
sų bet kada paskelbtų svei-i 
katingumo projektų mokyklų • 
vaikams. 

Lietuvytis 

Šlove, 1134 Felton St., vai
kų. Mrs. Šlove gyvena pas 
tėvą, John Mulkern, kuris tuo 
pat laiku rūpinasi ir kitomis 
savo dukters dukterimis, 
Peggy, 12 ir Frances, 11. Ki
ti penki vaikai Angel Guard
ian našlaityne. 

John buvo atiduotas Mr. ir 
Mrs. Michael Kirch. 

Kitų kolonijų rėmėjai, kiek \ gražių darbų, 
teko girdėti, užtikrina šios j Kviečiame ir laukiame 
kolonijos rėmėjus, kad jie 
gausiai arvyks. Žinome gerai, 
kad Čepaniai gražiai ir mie
lai priims ir pavaišins. 

Tad: Marijonų kauliukų pa 
rengimas. 

Kur: Town of Lake, Čepa
nių namuose, 4634 Marshfield 
Ave. 

Kada: Sekmadienį, sausio 
21, 1:30 po pietų. J.A.D. 

J.A.D. 

Girtam iš vieno du rodosi 

UNIVERSAL 
RESTAURAN7 

festavėm. Krikštynom tr Kiu, 
tiem Banklet&m Suteikiam PA 

tarnavimą. 
Unkoma* PatarnaTlmas Vl*lenu 
750 W. 31st Stree? 

k A NORKUS, sav 
Te!. Victorv 9670 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

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 

BERNICfE'S BEAUTY 
S H O P 

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Yard« 2771 

16 metų ^tyrimo. 

»* — — — — -~- — — — — — ^ — — — — — — — ^. — —. — — j — ,- r ^ < ~ j - j ~ j ~ j ~ j ~ j - j - j _r J ^ J ~ J T _0~ _»~,r^rj~j~-<~J~M~ f^*^*^ 1 

''Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 

: 
i 

' i ! 

Nors žalia varle šokinėsiu, 
bet už ano netekėsiu. 

Vaikas Pabėgo Iš 
Tevy Namų 

i 

14 metų vaikas pabėgo iš ' 
įsiminusių jį tėvų namų ir 
grįžo pas motiną. Tačiau jo 
senedis atidavė jį jaunamečių 
teismui. 

Vaikas, John Šlove, yra 
vienas aštuonių Mrs. Corine 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Pastovumas — 
' • i, 

Tą liudija įstaigos 44-riu metų gyvavimas. 

w 
Si bendrove, kaip mfuų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

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

CM 

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

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
IadiUal kiekvieno taupytojo apclrmusU 

iki $4,000.00 FederaUn^je fstalgoje. 

f 

£E 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. J 
m 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2 3 3 5 Sou th VVestenn Avenue 
TELEFONAS OANAL 3794 

• 

Ii 

ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3 1 /2% už pa 

dėtus pinigus Duodam pa 
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAN ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTIN MACK1EW1CH. Pree 

Ghartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 AROHEE AVENUE 

VAI,.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 0 Hd 12:00 p. Seštad.: 0 iki 8;00 v4 • . 
• .*>»» « ' # ^ - - : • : 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta pir 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo<-
šviesomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

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

I 

39 

KLAUSYKIME 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušf^s naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokf taisymo dar
bą be jokio cash Įmokejimo, am 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausį atlyginimą U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darai 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimu 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr ip-
ldtės prie: 

Jįį 

' 1 
1 
t 

\ 

4 

•M" 

'.'-

Y^< % 

^ w ^ ^ B R ^B 

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

Standard C M 
Švelni Degtine—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnes Degtinės 

o i Tokia Kaina 
TIE $1.00 PT A 4 p A 
4-5 Kyor toa . . . * ! , 0U 

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
15c. KKSESŽ 

MUTUAL LIQUOR OOMPAKT 
Distribntoriai 

4707 S. HALSTED 8TREET + 
Phone Boulevard 0014 

Saltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

a a i I š STOTIES PROGRAMŲ "so KO. 
1 , w 10:00 VAL. EYTO 

W.HJ.P. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LKHGVAIS I&MOKCJIMAI8 

Barsk is F u r n i t u r e House, Inc. 
•THB HOM1 OF i m FURMTUKE" 8INCB 1»04 

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069 

CLASSIFIED 
PARDAVIMO NAMAS 

Pardavimui namas su krautuve, 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50, 
gryvenimui kambariai užpakaly. Bei-
smontas. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 kary garadžius 

Savininkas: 2435 W. 71st S t 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle-
tai po 4 kambarius. 4246 S. Artesian 
Avenne — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PAIEŠKAU SEIMININKAS 
Našlys paieško šeimininkės, tarp 40 
ir 45 metų amžiaus. Darbas ant ti
kės (farmos). 

Atsišaukite telefonu: 
Iiafayette S928 

REIKALINGA 
Likerio pardavėju 8U 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 
komisas. 

Atsišaukite Pirmadlenyj ir Antra-
dienyj nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
CAPITOL WINE & LIQUOR CX>. 

1618 Milwaukee Ave. 
PARDAVIMUI NAMA8 

6 kambarių medinis namag. 
Stu vandeniu apšildomas; ant dids-
Jų lotų. 2 karų garadžius, į n i l 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bevar-
ly 488 S. Bargenaa. 


