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TRUMPAI 
Rašo I. Sakalas 

Sovietams kitas smūgis Suomijoje 
Jau nuo kelių metų Ameri

koj gyvuoja "Legion of De-
eency" (Padorumo Legi jo
nas), kurio dėka žymiai apva
lyta Amerikos kino gamyba 
nuo veikalų, tvirkinančių žiū
rovus, ypatingai vaikus*, kurie 
nekritiškai kiekviena e k r a n e ^ m ^ k a r o vadovybe prane-
veiksmą dedasi į galva taip 
kaip parodoma. Padorumo at
žvilgiu, Legijono daug nuvei
kta, bet reikia dar daug, daug 
veikti. 

SUOMIAI TRIUŠKINA 
JŲ UŽSIMOJIMUS 

I r paninktiniausia Maskvos 
kariuomenė supliekiama 

HELSINKIS, saus. 24. — 

—*— 

PASKENDO BRITŲ NAIKINTUVAS EXM0UTH 

rastai dideliai? nuostoliais 
j raudoniesiems. 

Sykį šeštadienio popietį te-j Anot suomių, paskutinėmis 
ko užeiti į vieną artimą kino. \ dienomis sovietai ten panau-
Augusius galima buvo pirštais j doja rinktiniausią savo ka-
suskaityti, gi vaikų — tūkstan riuomenę, matyt, prisiųstą iš 

Suomiai sako, šiandien La-
dogo šiauriuose raudonieji ne 

ša, kad šiaurrytuose nuo La- paprastai smarkų puolimą >u 
dogo ežero šiandien 'suomiai kėlė. Bet, kai'p paprastai po 
dar vieną sovietų kariuome- keletos valandų kruvino imi
nės puolimą atmušė su ne!pap šio su milžiniškais nuostoliais 

atblokšti. Jei raudonieji ne
būti! savanoriai pasitraukę, 

čiai sėdi', o prie estrados dar 
stačių privaryta kelios eiles. 

Rusijos gilumos, ir kuri skai
tosi ko puikiausiai išmoksim 

Ekrane 'Diek Traey' ir kiti ta. Bet ir ši kariuomene nega-
du panašūs tam menkos ver- iį įlaužti suomių fronto, 
tes veikalai. Kiekviena scena Sovietų tikslas yra vaduoti 
surišta su kokiu nors pavo- ten suomių apsuptas ir atkįr-
jum. Nervų kutenamas ne vie
nas vaikas negali ramiai sė
dėti. Pasiekus kulminacinio 
punkto, trūksta vaikų nervų 
įtempimas, kyla tiesiog lauki
nis staugimas, klykimas. Tr 
grįžta vaikai iš 4 i š io" namo 
nukramtytais pirštų nagais, 
suplėšytum kepurėm, skepe
taitėm, o ne sykį net drabu
žiais. 

Teatrui padaryta brante, 
vaikams didžiausia žala. 

stas nuo Rusijos (pasienio dvi 
raudonųjų divizijas, kurios 
buvo pasiųstos aplinkiniu ke
liu užeiti už Mannerbeimo 
tvirtovių linijos ir suomius 
pulti iš užnugario. 

būtu buvę -visiškai sunaikin-
ti. 

Suomiai sakosi suskaldę 
•septynis raudonųjų tankus. 

Suomių autoritetai nusis
kundžia, kad sovietų lakūnai 
ir toliau su orinėmis bombo
mis terorizuoja civilinius gy-

DAUGUMUI LENKU 
GRESIA BADAS 

VATIKANAS, .aus. 24. -
Iš Vatikano radijo stoties kai 
bėtojas angliškai pasakoda
mas apie m nų ir bolševikų 
žiaurybės ok notoj Lenkijoj 
pasisakė, kad yra anglas 
jėzuitas, pask lis dieno
mis grįžęs iš Lenki-

-
jos. 

Jis sakėV kad ten iki 70 UIK> 
šimčių gyventojų gresia j -
das, kad lenkai ir žydai su
krušti į atskiras rezC acija-
kad visas maistas ir žemės 
ūkio įrankiai užgrobti ir iš
vežti j Vokietiją. Lenkų jau
nimas taip pat išvežtas Vo
kietijon privalomiems dar 
bams. 

Čia vaizduojamas patilčių Londone plaukiąs britų karo laivas naikintuvas Ex- Savo rėžtu bolševikai šim-
ventojus. Vakar, pavyzdžiui,' m outh , kurs su 175 vyrų įgulos paskendo nuo minos, ar torpedos Šiaurinėje jūroje. | tas ir tūkstančius lenkų yra 
raudonieji lakūnai įvairiose 
Suomijos srityse apgriovė net 
keturias Raudonojo Kryžiaus 
ligonines. Žuvo vienas gydy
tojas, keletas slaugių sužeis
ta. 

(Acme telephoto" 

PASKENDO KITAS 
BRITŲ KARO LAIVAS 

Prieš porą metų viešėdama 
Chicagoj viena kino artiste 
aplanke keletą aukštų miesto 
pareigūnų, profesorių ir teisė
jų tikslu išgirsti jų nuomonę 
apie filmas ir kurios jų jiems 
labiausiai patinka. Ir, dide
liam artistės nustebimui, vie-1 su kuriuo žuvo 81 vyras ir 
nas teisėjų pareiškė, kad la-! U8 kitų išvaduota. 
biausiai jam tinka filmosj Šio karo laiku Britanija 
"Mickey Mouse", "Threei prarado 22 įvairių rūšių ka

ro laivus, kurių didžiausias 
buvo Royal Oak 29,150 tonų. 

NDONAS, saus. 24* -
Britų admiralitetas šiandien! 
pranešė, kad nuo minos, ar 
torpedos paskendo britų nai
kintuvas (karo laivas) Ex-
mouth, 1,475 tonų. Jame buvo 
iki 200 vyrų įgulos ir 175 žu
vo. 

Peivitą šeštadienį paskendo 
britų naikintuvas ttrenviile, * l r P™n<*m,Ta tuojau susi-

NUTRAUKTI SU MASKVA 
SANTYKIUS KOL 
KAS NEGALIMA 

LONDONAS, 'saus. 24. -
Ministras įpirmininkas Giam-
erlainas šiandien parlamente 
pranešė, kad su sorv. Rusija 
nutraukti santykius yra svar 
bus klausimas ir reikalingas 
gilaus apgalvojimo. 

Be to, jis sakė, kad jei na
ciai įsiverptų Belgijon, Angli-

GRAIKIJOJ GRĄŽINT* N A C I Ų K A R I U O M E N E 
JĖZUITAMS TEISES R Y T I N Ė J G A L I C I J O J 

Matyt, rengiamasi į kokius 
nors naujus žygius 

mestų belgams gelbėti. 

Little Pigs*' ir panašios. I i 
pridėjo: teatras yra ne tam, 
kad žiūrovuose dorovę griau
tų, blogo mokytų, jaunimą 
prie palaidumo akstintų, vai-

SOVIETŲ LAKUNAi 
PUOLA SUOMIUS 

ku nervu sistemą ardytų, bet, HELSINKIS, saus. 24. — 

VATIKANAS, saus. 24. — 
— Iškeliama aikštėn, kad 
Graikija panaikina 17-ojo 
šimtmfe1čio uždraudimą jėzuitų 
ordinui visokią veiklą Graiki
joje ir leidžia jėzuitams grįž
ti ir užsiimti misijiniais dar
bais. 

Tuo reikalu Vatikanas bai
gia derybas su Graikija. 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
PUOLĖ BRITŲ SALAS 

LONDONAS, saus. 24. — 
Vokiečių lakūnai šiandien 
puolė Sbetland salas. Iš dide
lės aukštumos išmetė apie še
šias bombas. Paskiau bombas 

jūroje į plaukiančius 

BUKAREŠTAS, saus. 24. skinamas, kad ši kariuomenė 
— Iš sovietų okupuoto* bu- pasių/sta saugoti aliejaus žalt 

vusios Lenkijos dalie* čia at- tinius, iš kurių Vokietija ap-
vyko 31 amerikietis. Išleisti turi žibalą; saugoti geležinke 
dėka Amerikos konsulo Mas- lį, kuriuo iš Rumunijos per 

išsiuntę į Rusijos šiauriu*-. 
Kiekvienam žingsny brutalu
mas. 

Iš tos pačios stoties jo kal
ba atpasakota itališkai ir vo
kiškai. 

NACIO ARMIJOJE 
BEMĖSINĖS DIENOS 

feRITANIJA NEIGIA 
AMERIKOS PROTESTUS 

LONDONAS, saus. 24. —'• f i n i i d3 
Britų vvriausvbė prane- , • 

* * - r ; laivus. 
še, kad j i nepaiso J . A. Vals-| 
tybi„ protestų del siunčiamo SANTAKVĖ ĮSPĖJA 
i Europą amerikoniško pašto 
- - * . . , A , BELGUS IR RUMUNUS 

cenzūravimo ir trukdymo, ka 

kvoje pastangoms. Tai dau
giausia amerikiečiai lenkai, 
kurie Lenkijoje viešėjo iški
lus karui ir netekus progos 
pasprukti. 

Atvykusieji pasakoja, kad 

Lvovą Vokietijon gabenamas 
aliejus ir javų grūdai; reng
tis į naujus žygius pavasarį 
bendrai su raudonąją armija. 
Vokietija bijo, kad pavasari 

BERLYNAS, saus. 2S. — 
Pagaliau ir vokiečių kariuo
menėje įvestos kas savaitė dvi 
bemėsinės dienos. Kasdien 
gaus paprastas mėsos porci
jas tik dalyvaujantieji mū
šiuose kareiviai. * 

Bemėsinėmis dienomis ka
reiviams bus teikiamas chemi-santarvės kariuomenė per, 

sovietų okupuotoj Lenkijai'Balkanus gali užpulti Vokie-įk u brastas mėsos <titutaa, 
priklaususioj Rytinėj Galici-(tiją ir sov. Rusiją. Gali b ū t i | k u r s e s 4 s maištingesnis nei 
joj jau seniai buvo pastebėta iš Prancūzijos pasiųsta lenkų t ikroj mėsa. Substitutas yra 

dangi britų žygiai nesą prie-kad skanaus juoko, fizinio i r į S o v i e t l a k ū n a i v a k a r p u o ! ė C. 
protinio poilsio ir p a s i t e n k i n i - | N u m e s •„ ^ ^ £ £ , > * » * tarptautiniams jstaty 
mo teiktų. Ir tikrai. mams. 

vokiečių kariuomenės dali- kariuomenė, 
niai. Ypač žymus vokiečių ka 
riuomenės skaičius pastebė
tas Lvove ir apylinkėse. 

Kalbama, kad iš tos srities 
sovietų kariuomenė ištraukia 
ma iš siunčiama f Besarabi- brangus. Sodiečiai (ukrainie-
jos provincijos pasienį. 

Amerikiečiai pasakoja, kad 
R. Galicijos gyventojai dide
liam skurde gyvena. Maža. 
maisto ir šis nepaprastai 

Vokiečių kariuomenės atsi-
PARYŽIUS, saus. 24. — 

Britanija ir Prancūzija įspė
ja Belgiją ir Rumuniją, k a d j r a d i m a s Rytinėj Galicijoj ai-'ševikus ir nacius, 

tikslu suardvti geležinkeli,! ^ . . . ,_, , ,. •. ' . , , . . ' 
A. v. _ , ,. , . Į Britanija del to visą kaltę jos suma'zmtų prekiavimus su 

milteliai. Sumaišomi su van
deniu ir verdami. Iš atšaldin-
tos košelės virėjai gali paga
minti viskas kas tik yra tinka
miau, lygiai kaip iš sumaltos 
mėsos. 

Mėsos substitutas, sakoma, 
čiai) pasakoja, kad pavasarį! gaminamas iš vadinamų soys 
numatomi sukilimai prieš bot | pupelių, kviečių ir albumem 

Civiliniai gyventojai šio mė 

einantį šiaurvakarų link — j 
Tiesa, yra ir gerų f«mų,fSvedijos pasienį. 19 asmenų | . ' 

i r i o s n#>t n r a v a r t n k i e k v i e - l _ . V . . J _ A • J _ „ * •_. _ r i> g11*0-1? kurios net pravartu kiekvie-, n u ž u d y t a i r d a u g sužeista, y-
nam pamatyti, pav., " P * * L ^ kulkosvaidžiais. 
t e u r " ; sunku būtų jas čia iš
vardinti. Bet daugelis tų fil- Hyrynsalmi bombuota ligo-

vadinamų' 

suverčia pačiai Amerikai, kili Vokietija ir nepristatytų ne
neigia britų nurody-į ciams jokios reikalingos ža

liavos. mus. 

mų nepasiekia 
"neighborhood" teatrų: šiuo
se daugiausiai ir rodomos 

Smarkiai tempiasi Japonijos 

n — I I l T , filmo.s o į tokius t f l ^ t a ^ į a ' *>fl6ią šiu puoli-! 

Suomiai apsilpranta su šiais | • • ispy ¥> • • • 
puolimais. Numato, kad dar | SailtyKiai SU U . t i l l t a i l l i a 

kaip tik ir susirenka daugiau 
šiai vaikų, mokyklinio am 
žiaus jaunuomenės. 

Kodėl mūsų kinui neduoti* 
kuo daugiausiai tokių veika-i 
lų, kaip 4<Snow White", '-\Vi 
zard of Oz" ir kuo daugiau
siai "Mickey Mouse**! 

mų. Sovietai tuo būdu nelai
mės karo, pareiškiama. 

TOKIO: saus. 24. Šian-

PREKYBOS SUTARTIS 
NEBUS PRATĘSTA 
WASHINGTON, saus. 24. — 

Šį penktadienį baigias J . A. 

|dien čia gausingos japonų mi 
nios sukėlė demonstracijas 
britų ambasados priešakyje. 
Spauda aštriai puola Britani
ją ir Prancūziją. Kliūva ir 
J. A. Valsstvbėms. 

LEWIS NEREMIA 
PREZ. R00SEVELT0 

COLUMBUS, O., saus. 24. 
— United Mine Workers or
ganizacijos suvažiavime pre
zidentas J . Lewis pareiškė, 
jis nemanąs, kad prezidentas 
Rooseveltas kandiduosiąs tre
čiajam terminui. Bet jei jis 
sutiktų būti kandidatu, rinki-; 

MIRĖ BUV. ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS 

BERNES, saus. 24. — Mi
rė buvęs penkis kartus Švei
carijos ^prezidentas (Jiuseppe 
Motta, 69 m. amžiaus. Šį kar-! 

sos substituto negali gauti. 

PLATINKI (' DRAUGĄ'' 

O F 
CHIC-^GO 

s 
sitrn^ — 

Daug ša..viau; numatomas .1 tą venoms buvo Šveicarijos . n . 
guhavimas. politinio departamento virsi 

ninkas. kos į Yokahama. ir iš jo pa
grobė 21 vokieti jūreivį. Šie 
jūreiviai iš Amerikos vyko į I mus pralaimėtų, sakė Lewis. GUB. H0RNERIS TRE-
Vokketiją. 

Japonija iškėlė protestą 

Iš Lewiso kalbos supranta
ma, kad jis jau atsisako to-

Valstybių prekybos sutartis TOKIO, saus. 24. — Japo-

Kas pasakyta apie filmas, 
tą patį galima pasakyti apie 

kius "eomic" žurnalus, 

prieš tokį britų akiplėšišku-! l i a u m n t i P r e z - R«oseveltą. 
mą. Laukia formalaus atsaky 
mo. Kalbama, kad, rasi, japo-j NUKRITO BOMBONEŠIS; 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 
4:56. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

ČIĄJAM TERMINUI 

SPRINGFIELD, 111., saus. 
24. - Artimiausiomis , dieno-, A s M a n d B l y d A l u U t o r i u m 

mis valstybėje bus paskleis-1 V a n B n r e n A s h l a n d B]y± 

su Japonija. Japonų vyriau 
sybe pageidavo sutartį pra
tęsti, art>a laikiną padaryti. 

jnai pareikalaus britų grąžin-
nijos vvriausybė nusprendė;.. , , , . v. 
. x. . v . . . •« pagrobtus vokiečius, 
imtis griežtųjų priemonių prieš Britaniją Azijos Itytuo-

J . A. Valstybių vyriausybe j se. 
laikraščių sekmadienių juokų pranešė, kad ji to nedarys. \ Tomis dienomis britų karo 
priedus ir pagalios radio se
rijinius vaidinimus. Visi ji€ 

Jei Japonija nori naujos su
tarties, turi inicijuoti dery-

žalingi vaikų kūnui ir sielai. 1 bas. 

Japonų jūreivių uniją nu-
•peikia Asama Maru kapito
ną, kurs leido britams pagrob 

laivas Japonijos pakrantėse ti vokiečius. Pažymima, kad 
sulaikė japonų garlaivį Asa- i kapitonas uto būdu išdavė Ja 
ma Maru, (plaukusį iš Ameri- ponijos jūreivybę. 

tos peticijos rinkti parašus 
gubernatoriaus Hornerio tre
čiajam tarnybos terminui. 

4 ŽUVO 

RIVERSIDE, Cal., saus. 
24. — Viesulo su lietum pa
gautas į Box Springs kalvos f LONDONAS, saus. 24. — 
viršūnų smogęs nukrito ka- Iš tikrų šaltinių patirta, kad 
riuomenės bombonešis. Iš 6 į j sov. Rusijos ambasadorius 
gulos 4 žuvo, 2 parašiutais iš Ivana's Maiskis i švykta Mas-
sivadavo. kvon. 
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Pritarė Naudingam Darbui 

Jungtinių Valstybių kongresas užgyro kon
gresui, luamn iries Komisijos oaroą ir wat-
J© baisų aauguma nuoaisavo. Kaa toji p. mes 
vadovaujamoji komisija ir tonau airutų. 

Kongrese yra šimtai muštinių zmomų. Jie 
nesisnuoino i/ies darbus tuoj uzgirti. Tą jie 
paaare po ilgų tyrinėjimų ir CUSKUSIJU. ir 
j ei po to viso Komisijos veuomas DUVO UŽ 
girtas, tai reisiua, kad jis yra reiKaungas ir 

Dies komisijos rūpesčiu yra ištirti prieš
valstybinių organizacijų veiKimą šiame mas
te, ir, reuaa pasakyti, kad Dies Komisijos 
dalbas neouvo ujr^zuzias. Ji ištyrė ir paro
cijų, KUIIOS, pi\u>iutu^u^ios visai neKoktais. 
vardais, varė ufcrai puacią Komunistinę pro
pagandą visuomenėj, ypač tarp daroininkų, 
studentijos ir net kareivių. Ji nusmaukė kau
kę nuo "bendrų frontų" organizatorių ir pa
rodė, kad jie yra Maskvos bolševikų agen
tai, kad jiems nerūpi nei taika, nei kova 
prieš lašiama, nei darbininkų reikalai, bet 
uk sugriauti esamą tvarką ir įsteigti čia so
vietus. 

Komisijos darbas ne vienam suklaidintųjų 
atidarė ains ir tie jau spiovė Maskvos pro
pagandistams j akis ir su jais atsiskyrė. 
Gana daug amonių buvo įtraukta į tikrai 
grasiais vardais pavadintas organizacijas, 
pavyzdžiui; "International Workers Order , 

North American Comniittee to aid Spanish 
Demccracy* n, "American League f ©r Feace 
and Democracy", "American Students U-
nion ir daugelį kitų. Kongr. Dies įrodė, 
kad tos organizacijos, tai komunizmo lizdai. 

Dies Komisijai rūpi ne tik priešvalstybi
nės komunistę veiklos tyrinėjimas. Ji išvil
ko švieson ii' kitokių Amerikos priešų dar
bus — nacių ir kitų. 

Bolševikų, nacių ir fašistų diktatūros Eu
ropoje terorizuoja žmones. Jos terorizuoja 
visą Europos kontinentą. Jau ne vieną ma
žesnę valstybę prarijo ir grasino daugeliui 
kitų. Tos diktatūros nori įleisti savo šaknis 
ir čia, Amerikoj. Dėl to čia knibždėte knibž
da jų diriguojami ir apmokami agentai Šio 
krašto ir politikos ir visuomenės vadai ne
gali Mūrėti į tai per pirštus. 

Jungtinėse Valstybėse žmonės naudojasi 
demokratijos garantuotomis teisėmis ir lais
vėmis. Diktatūros, kaip greit tik įsigali, ati
ma iš amonių visokias teises ir laisvę. Dėl 
to visi piliečiai turime budėti ir padėti iš
saugoti Amerikos demokratiją. Taip pat tu
rime pritarti ir padėti Dies Komisijai, kuri 
suranda demokratijos priešų lizdus ir pa
deda juos išardyti. 

Valstybe Ant Smilčių... 
Lenkai po Didžiojo Karo savo valstybę 

pastatė ant smilčių. Dėl to po poros dešimtų 
metų gyvavimo, Lenkija susmuko. 

šitoks tvirtinimas yra remiamas tuo. kad 
lenkai, steigdami savo valstybę, stengėsi kuo 
daugiausia svetimų teritorijų prisigrobti. To 
kios iš visokiausių tautų sulipdytos valsty
bės jie nepajėgė suvaldyti žmonišku, demo
kratišku būdu. Dėl to reikėjo įvesti dikta-
tūią, keri persekiojo, kankino. Ji nesirūpi
no žmonių kultūrinimu, jų dvasine ir mediia 
gine gerove, bet tik žiūrėjo, kad išlaikyti 
pavergtus kraštus ir kad tykoti progų dar 
daugiau pasigrobti. 

Lenkija skaudžiai ui tai buvo nubausta. 

statyti ant smilčių. 
Well, priežodis sako, ką Dievas nori nu

bausti, pirmiausia atima jam protą. 

Šis Tas Apie Socializmą 
Šiandien pasaulis turi daug mindavo įvairių dalykų. Ta 

ir įvairių rūpesčių. Didžiau- |da daug darbininkų pasidarė 
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MŪSŲ Tvirtove 
Sausio 31 d. baigiasi Lietuvių R. K. Su

sivienijimo vajus. Girdėjome, kad jis nebus 
pratęstas. Vajus yra tuo svarbu, kad, no
rintieji įsirašyti į šią seną ir stiprią mūsų 
apdraudos organizaciją, gali tai padaryti 
žymiai palengvintomis sąlygomis. Patartina 
šia proga pasinaudoti. 

LRKSA kuopos veikia visose mūsų para 
pijose. Suinteresuojantieji prašomi kreiptis 
į jų valdyas. 

Vargu surasti šiame krašte žmogų, kuris 
nebūt apdraudęs savo sveikatą ir gyvybę. 
Tai aiškiausiai įrodo, kaip svarbi yra ap 
drauda. Daug mūsų tautiečių apsidraudžia 
kitataučių organizacijose ar kompanijose. Is 
esmės, žinoma, nieko prieš tai negalima pa
sakyti. Tačiau, jei žinodami, kad turime sa 
vo apdraudos organizaciją, kuri yra taip ge 

sią rūpestį ir nerimą kelia 
socializmas bei komunizmas. 
Meni komunizmo ir soeializ-

nebereikalmgų. Juos ėmė at
leidinėti iš darbo. Darbininkai 
pristigo uždarbio. lieikia 

mo laukia kaip gervė lietaus, . kreiptis į turtuolį. Tas į dar 
nes tikisi juo pasinaudoti ir 
lengviau pagyventi. Kiti jojo 
bijo kaip žydas kryžiaus, ne* 
bijosi pasikartojant Meksikos, 
lsjjanijos, iiusijos įvykių. To
dėl šioje vietoje tenka tuo 
klausimu šį tą pasakyti. Sa 
kau šį tą, nes norint plačiau 
kalbėti, reikėtų storoką vei
kalą parašyti. Taigi čia pa
aiškinsiu tik svarbiausiuosius 
komunizmo ir socializmo 
bruožus. 

Socializmas ir komunizmas 
labai dažnai imamas per vie
ną ir ta. patį dalyką. Vis dėl-

bą priima, bet moka mažesnė 
*4gą. Dėl to vieni pralobs t a 
ir darosi kapitalistais, o kiti 
lieka vargšais. Prasideda dar
bininkų skersakiavimas į ka
pitalistus ir darbdavius. — 
Bet pragyventi reikia. Del to 
tenka darbininkų šeimos na
riams ieškotis darbo įvairiose 
įstaigose. Apleidžiamas vaiku 
auklėjimas, levai ataušta nuo 
vaikų, o vaikai nuo tėvų. Šei
mos pradeda irti ir girtauti. 
Tokia netvarka ilgai negalėjo 
trukti. J i turėjo praliupti 
keršto šauksmu. 

2. FILOSOFINĖ. Aną eko-to skirtumo esama. Komuniz-
ra ir stipri, kaip ir kitos f o gal dar stip- , mas yra socializmo viena ša- nominę netvarką pagilino i'i-
resnė), dedamės prie kitataučių, darome ne- ica? kurių yra gana daug. Mes j lpsofinė revoliucija. J. J. Ku-
gerai, ne patriotiškai. Dažnai keliame šūkį & a komunizmą ir socializmą ; sas (Rousseau), žiūrėdamas 
"savas pas savą'', bet taip pat dažnai t a m | i m s i m e beveik viena ir tai pro juodus akinius į gyveni-

P o S v i e t e P a s i d a i r i u s ~ **o, vo keik ons kaštou, 
— klaus ė viel vuokitis. 

L a b s * * ! - Pėnkė roblė - nabron-
Šiandie dedu ant delno kre-; && Ale ka žėnuotomi — bai-

ditus žemaičiams. Valug ma- I s š mėsa skani. A žėna, kad ir 
no figerių, žemaitis, tai kaip' «** kon tėi pėnkė roblė! 
airišis. Amerike mes matom, , Kon padarisi, užmuokiejė 
kad didžiausi savo kilmes pa
triotai yra airišiai. Nors sa-

vuokitis penkis roblius.. Par
nešęs nomėi ė sako pate: 

vo šnekos nemoka, ale airišis1 — Ši, mamunalė, nupėrkau 
ir gana. Taip ir žemaičiai.! olbena. Nupešk, iškepk, paga-
Nei viena lietuvių gentis:' tavuok gerus pėitus. Užėjau 
dzūkai, aukštaičiai, zanavykai,! tuoki dorna žemaiti, katras 

Šukiui nusikalstame. 
Priklausydami prie savų lietuviškų orga

nizacijų, dėdami savo centus į krūvą, veik
dami savose organizacijose, stipriname taip 
reikalingą mums vienybę, auginame savo jė
gas, statome tautinę tvirtovę, kurioj ir mū
sų vaikų tautybei bus saugu. 

L B J £ » A yra svarbi organizacija na tik 
medžiaginiu (apdraudos) atžvilgiu, bet taip 
pat religiniu ir tautiniu. Būti jos nariu yra 
ir garbinga ir naudinga. 

• i Į 

Vilniaus universitete iš 94 personalo na 
rių buvo tik 11 kilusių iš Lietuvos ir Vil
niaus krašto. Visi kiti atėjūnai. Iš to gali
ma suprasti, kam toji mokslo įstaiga tar
navo. 

Prof. K. Pakštas Chicagos apylinkėse bųs 
nuo vasario 2 d. iki vasario 7 d. Tikimės, 
kad jis sutiks čia padaryti bent vieną pas
kaitą. 

I o 

"Dar Nežuvę, Dar Gyvuojami" 
Taip rašo S. P, Vaičaitis "Studentų Žo

dyje' ' . Atpasakojęs esamus lietuvybei pa
vojus, sužymėjęs kai kuriuos džiuginančius 
reiškinius lietuvybės palaikymo atžvilgiu, S. 
Vaičaitis padaro tokią savo rašinio išvadą: 

"Visi šie reiškiniai aiškiai rodo, kad 
lietuviškumas dar ne visai išsekęs iš jau
nojo lietuvio. Jame dar yra sveikų gyvy
bes syvų. Dar yra lietuviško jausmo ir 
prisirišimo. Dar yra jaunimo, kuris gy
viau atjaučia kas lietuviška, kuriam tėvų 
palikimas yra artimas ir brangus. 

"Tikrai tenka džiaugtis tokiais gražiais 
reiškiniais, tačiau vienu džiaugimuosi ne
galime pasitenkinti. Čia tik pusiaukelė. 

pačia prasme. 
Ko siekia socializmas? Jo 

tikslas yra pakeisti darbarti
nę esamą visuomeninio gyve
nimo santvarką visai kita, 
geresne, kuria visi žmones 
būtų lygūs, vieningi ir be 
privatinės nuosavybės arba 
su apkarpyta nuosavybe. 

Kaip matome, socializmo 
pati mintis ir siekimai yra 
labai gražūs. Bet gyvenimas 
aiškiai rodo, kad tos minties 
ir siekimų negalima įvykdy
ti. Kodėl? Ogi todėl, kad gra 
žios mintys ir siekimai įvyk
dyti priklauso nuo tvirtų pa
matų ir reikiama priemonių. 
Socializmui kaip tik ir trūk
sta pamatų ir reikiamų prie
monių. 

Kad geriau pamatytame 
klaidingus socializmo pamatus 
bei priemones, trumpai pa
žvelgsime į socializmo istori
ją. 

Socializmo pėdsakų galima 
rasti jau senovėje, pav. Pla
tono, Lykurgo ir kitų veika
luose; paskui gnotikų ir ki
tų teorijose; dar daugiau 
ženklų randama, valdensų ir 
albigensij išvedžiojimuose. 
Tikrąja prasme socializmas 
išsivystė XVIII ir XIX šimt
metyje. 

Socializmo priežastys yra, 
galima sakyti, šios trys: 

1. ekonominė, filosofinė ir 3 
religinė. 

1. EKONOMINE. Aštuo
nioliktajame amžiuje ėmė la

mą, paskelbė, jog žmogus iš 
prigimties esąs geras: žmo 
gij sugadinusi tik kultūra. 
Todėl jam atrodė, kad panai-

kalakūtai nėra tokie savo kil
mės patriotai, kaip žemaičiai. 
Nors savo šneką (tarmę) jau 
baigia pamiršti ir persiimti 
lietuviška, ale "mas žemai
čiai" ir gana. 

Kadangi ir savo tavorščių 
tarpe turiu nemažą žemaičių, 
todėl reikia, nors retkarčiais, 
ir jiems ypatingo malonumo 

kinus privatinę nuosavybę, ; J ) | l d a , y t i _ j l } t a r m e p a š l l ( J 
skirtum* tarp tavo ir mano,: ^ o v i s i e u ] g m m y s M ž e . 
tos visos.bėdos išnyks, J«k, m a i ž i a l l ) ! . u e b u s p r o j , u fc_ 
žmogaus prigimtis esanti ge 
ra, visi žmonės esų lygūs, ly 

anon monėi tėp pegė pardevė. 
— To pats domius, nuo na 

žemaitis, — pasiota bartėis 
pati ont patėis. — Nešk grei
čiau atėdoutė! Jog če juod
varnis, vuo na olbėns. Ė par. 
nešk grėčiau penkis roblius. 

Pats kon daris — išėjė. 
Žemaitis tėp ir mėslėjė, 

kad vuokitis gal apėnt atėtė. 
Todiel iš onksta susėmėslėjė, 
kon padėrbs, kad atės vuoki
tis. Ka pamatė, kad vuokitis 

gios esančios ir jų teises. -
Kaip išganymo mokslo šių i KAIP ŽEMAITIS VOKIETĮ 
teorijų pirmiausia griebės j APGAVO 

maitiškos šnekos pasimokyti, jau atėt, sušoka zūbus ė stuov 
Taigi, prašau: j pri vežėma. Priėję vuokitis ė 

saka: 
— Ši. č-.iiiaiti, ar kartas na 

prancūzų revoliucija. Bet šių 
teorijų pasekmės buvo skau
džios, nes neteisingi ir blogi 
yra jų pamatai. 

3. KELIU 1N Ė. Kai vanduo 
sudrumstas, lengva žvejoti. 
Šitokiose aplinkybėse žmonių 
tikėjimas geste geso: turtuo-

Vėino siki, žėima, žemaitis 
vežė i torgu pardoutė medžiu. 
Bavažioudams kelie rada ne- ^ ^ ^ 
palekonti joudvarni. Mėsleje, 

to monėi pardevė ton olbena? 
Žemaitis atkert trumpa: 
— Aš tavėi nikuokė olbena 

rėk pas i j imte. Saka, gal, ra-
sietas, sotėkso torgou tuoki 

— Tuo žemaite, nu katruo 
aš pėrkau ton olbena, zūba 

_ , Į bova.teise, — saka sau vuoki-žmuogo, katras anon nuperks. 
tis, — vuo smo kap tik su-Kap rėk pnėt pri vezema 

liai savo dievu ėmėsi statytis | tuoks vuokitis ė saka: 
turtus ir laimę, o neturtingie-' _ g į žemaiti, vuo kuoki če 
ji, matydami, kaip turtuoliai ' p a u k į t i atvežė pardoutė? 
nesilaikydami tikėjimo ir do-| _ y U o tata olbėns, puona-
ros dėsnių, juos skriaudžia,1^ _ atSako žemaitis, 
ėmė girtauti ir laukti keršto. 

soktė. Tėp su tou nieką na-
grajėjės, vuokitis nuėjė ėiš-

i kuotė tuo žemaite, katruo zū
ba bova teisė. 

Reitaid, B. P4U (Z. P.) 

Socializmo raida yra iš txi-' naudojimo, kurių pirmoji glū ir tikėjimu. Juk Marksas pir-
jų tarpsnių. Pirmajame ta rp -^ in t i daikto naudingume, e mas religiją pavadino "liau-
snyje buvo bandoma. Tam 
tikslui buvo daromos vadina-

antroji — kainoje. Dėl to ka-' dies opijų.': 

Nors pilnai -sutinkame su "Amerika", 'bal smarkiai daugėti visokių 
"kad nereikia nusiminti (t. y. despair. išradimų, mašinų ir kita. Tais 
Pabr. ir vert. S. P. V.) dėl jaunimo lietu- išradimais galėjo pasinaudoti 
viškumo likimo", tačiau tegul niekas ne- tiktai turtingieji! Jie jonii-
supranta šių žodžių toj prasmėj, kad vis- greitai, gerai ir daug prisiga 
kas gerai ir todėl net nėra kuo rūpintis! 
Viena yra nusiminimas, o visai kas kita 
susirūpinimas gynimuosi nuo 'pavojaus. Pa
vojaus gi yra ir kadangi tas pavojirs yra 
nemažas, todėl turime imtis rimto darbo 
ir atatinkamų priemonių. Atsiminkime, 
nors esame ligoniai, tačiau dar nesame la
vonai; nors ir ne pačioje stipriausioje svei
katoje, tačiau dar esame gyvi! Kol gy-
vuojam — kovokim! Kol nežuvę — stip-
rinkimės ir vystykime jėgas prieš gresian
čią mirtį! Kol gyvi — nepasiduokime mir
tingiesiems ištautėjimo mikrobams. Tokiu 

pitalistai gerią darbininkų 
mosios falangos. Kiekvienoje | ašaras ir kraują, 
turėjo gyventi po 2,000 žmo- , gitam Markso mokslui la-
uių. Viskas buvo bendra. Bet foj pritarė darbininkų masės. 
pasekmes buvo labai liūdnos. | ^ u o \įiU\u tarp turtuolių ir 
Bandymas nepasisekė. Ieško varguolių plyšys vis didėjo. 
ta kitų kelių. 

Antrasis tarpsnis buvo 

(Bus daugiau) 

V'LNIUS (E). Panaikinus 
leidimus, nuo gruodžio 11 d. 
dar labiau padidėjo keleivių 
judėjimas tarp Vilniaus ir 
Kauno. Ners tarp tikrosios ir 
laikinosios sostines kursuoja 
jau 5 poros traukiniu, visi 

— Kiti šitas Markso teorija-* 
pavartojo kovai su tikėjimu, 

mokslinis. Siame tarpsnyje į D§J tos ekonominės netvarko? 
buvo stengiamasi visas paziu-|į r klaidingų filosofinių pažiū- traukiniai tebėra perpildyti 
ras susisteminti. Tai padarė r u prasidėjo kova su Dk-«l keliaujančiais. 
K. Marksas (1818-1883) savo . \ 
veikalu "Das Kapital." Ka- ! 

pitalas esąs ne kas kita, kaip 
iš darbininkų neteisingai iš

plėštas darbo vaisius. Tą sa 
vo teigimą remia dvejopa 
daikto verte: vartojimo ir su-

"Draugo" Spaustuves Mašinų Fondas 

Bet, vis dėlto, lenkų vadai nepasigydė iš ir rimtai svarsto lietuvybės išlaikymo prob-
jų valstybę praiudziusio imperializmo. Besi I lemas. 

Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdiet 
padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri Kainuos $8,000.00. 

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

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

"Drauiro'' Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
būdu ir mes išliksime ištikimais mūsų tau- 1 9 4 0 ^ujus De Soto Automobilius laimėjiim/i. šio piknike 

pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui. 
"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Sote 

automobiliaus dovaną. 
Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinų 

Fondo prisidėti pagal išgalės. 
KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C, 

"Draugo" Adininistratorius 

tai ir mūsų darbai neš vaisių, kai jau dirb
ti daugiau nebeįstengsime". 
Tikrai yra džiugu konstatuoti faktų, kad 

patys mūsų jauni rašytojai taip nuosekliai 

Mašinų Fonde buvo $925.00 
.jonas Brenza, Metropolitan State Bankos, 
Cbicagoj, prezidentas $100.00 

Viso $1,025.00 
Ačiū Aukotojui už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 
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MUŠU MOKYKLOS 
— • - - - — - - • ^ - - - i • • i i . _ i -

K A S S K A I T O , R A Š O — D U O N O S N E P R A Š O . 
M 

VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAP. MOKYKLA 
Roselando lietuviai anksti 

. suprato švietimo reikšme. J a u 
1905 m. pradeda steigti para
pijos pradžios mokykla, nors 
tada da r neturėta nei tinka
mų patalpų, nei pasiruošusių 
tam mokytojų. 

Visų šventųjų parapijos 
pirmieji mokytojai t a rp 1JH16 
ir 1911 metų buvo pasaulie
čiai. Dažniausia sunki moky
mo našta, o kartu su klebo
nais ir pats mokyklų orga
nizavimas tekdavo vargoni
ninkams. Taip ir šioj parapi
joj teko daug darbo i r inicia
tyvos įdėti vargonininkui, 

kompozitoriui Ant. Pociui, 
dabartiniam Bridgeporto lie
tuvių parapijos chorvedžiui i r 
žinomam muzikui bei dirigen
tui. 

Kai Šv. Kazimiero seservs 
įsitvirtino Chicagoj, ,1911 me
tais buvo pakviestos vesti Vi
sų Šventųjų parapijos moky
klų. Tai buvo pirmoji para
pija Chicagoj ir antroji viso
je Amerikoj (po Mt. Car-
mel), kur Kazimierietės vie
nuoles pradėjo mokytojauti. 

Mokinių skaičius nuo tada 
sparčiai augo, — vienu metu 
buvo pasiekę net 320. 

1931 m. dar buvo 202 mo
kiniai su 7 mokytojomis. J 

Po to reiškėsi žvmi tenden-
cija kasmet mokinių skaičiui 
mažėti. Parapi jos vadovybe -
klebonas Ju rg i s Paškauskas 
i r kun. Viktoras Černauskas \ 
pradėjo studijuoti, kurios prie 
žastys yra to mokinių skai- , 
čiaus mažėjimo. T r be mano 
jau minėtų praėjusiuose l 4M. 
M.** puslapiuose m o k i n i ų 
skaičiaus mažėjimo priežasčių 
(bendras ekonominis stovis, 
vaikų gimimų mažėjimas, miš
rios vedvbos, ar tumas vai-' 
džios mokyklų) kun. J . Paš
kauskas išaiškino, kad ėmi
mas nuo mokinių mokesčių, į 
daugelį tėvų priverčia savo 
vaikus leisti į viešąsias moky
klas a r net ir svetimtaučiu , 
parapij ines mokyklas. 

Todėl nuo 1939 metų ru
dens Visų Šventųjų parapijos 
mokykloj panaikinti mokesčiai 
už mokslą. Tai pirmas gra-
žus reiškinys Chicagoj. 

— O a r tas mėginimas da-; 
ve tinkamų rezultatų? — su
sidomėjęs paklausiau klebo-j 
no J . Paškausko. 

'*Aišku! Iš pirmųjų mete 
rezultatas gana gražus. Štai, 

Kviečiame Bendra
darbiauti! 

Maloniai prašome seselių 
mokytojų, mokinių, studentų i 
visas žinias apie mokyklų į-
vykius, parengimus., sukak- Į 
t is, įdomias fotografijas ir j 
kitirs straipsnius prisiųsti 
šiuo adresu: <'Dratųras , , (A. 
Skiriui), 2334 So. Oakley A 
venue, Chicago, m . J ie bus 
panaudojami "Mūsų Mokyk
lų ' ' puslapyje. Dėkojame iš 
anksto i r laukiame. 

K T X . J. PAftKAFSKAS, 
Visų Šventųjų par. klebonas. 

vietoj sumažėjimo 5 — 7 mo
kiniais, dabar padidėjo pen
kiais. Esu tikras, kad kitais 
metais padidėjimas bus žy
miai didesnis. ' ' 

— Po kiek paprastai yra 
imama iš vaikų už mokslą l 

"č ' ia būna skirtingi parapi
jų nutarimai. Žinau, kur mo
kestis imamas po $0.r>0, $0.75 
ir net $1.00, — per mėnesį. 
Tikrai toms šeimoms, kurios 
leidžia mokyklon po kelis vai
kučius, jau be knygų ir apren
gimo dar sudaro žymias iš
laidas mokesčiams už moksli). 

" J e i kitos parapijos, ypač 
didžiosios, kurios ir šiaip eko
nomiškai yra stiprios, panai
kintų mokesčius už moksle 
tikrai ir tenai nebūtų moki
nių skaičius mažė jan t i s / ' 

Visų Šventųjų parapijos 
mokykla yra virš bažnyčios, 
antrajame aukšte, o iš galo 
pastato yra seselių gyvena
mieji kambariai. Žodžiu, ir 
salė,svetaine (skiepe), ir baž
nyčia, i r mokykla, ir seselių 
kambariai yra viename dide
liame pastate. Pirma taip pat 
jame buvo ir klebonija, betj 
1939 m. šalia bažnyčios pasta-i 
tyta graži, moderniška klebo
nija. Jo s darbo, svečių, mu
gamieji kambariai Įruošti la
imi skoningai ir tvarkingai, 
visos grindys ir visi laiptai | 
iškloti raudono antspalvio ki
limais. 

Mokyklos kambariai švarūs 
ir šviesūs. Mokykla tvarkoma 
ir seselių vedama pavyzdin
gai. A. Sk. 

Iš Pasikalbėjimo su 
Mokyklos Vedėja 

Kai noriu gauti daugiau ži
nių apie parapijos besimokan
čius vaikučius, a»pie mokvma 
ir laimėtus jo rezultatus, pa-
sibe'džiu i auklėtoju ir mo
kytojų dnri's. 

Visų Šventųjų parapijos mo 
kyklos vedėja sesuo M. Ani-
ta (berods Chicagoj gimusi 
ir augusi lietuvaitė) maloniai 
sutiko mano painformuoti. 

" T i k daug nepasakosiu, kad 
peniau*;- ne^r i rašytumei" — 
iš karto mane perspėjo. 

"CJerai. sesele, kuo maliau 
papasakosite, tuo daugiau pa
inei uosiu" — atsikirtai!.. 

Kokia mokyklos pažanga? 
Mokykla tobulėja visai'.* at

žvilgiais, tiek savo turiniu, 
tiek mokinių skaičiumi, t iek, baigs, kurie sugebės ir laik 
techniškomis sąlygomis. raseiams parašyti. Gražiai lie-

Mes džiaugiamės, kad bn- tuviškai rašo Ona Veidm'onai-
vo panaikinti mokesčiai už . tė , St. PalrckairP, 'Pl^SCūnas 
mokslą, nes po to prad§jo j ir Krikščiūnas. -.*« 
mokykloje didėti mokinių skai 
čius. 

Visų Šventųjų parapijos mokyklos VII ir V1TI skyriaus mokiniai. 

Nuostabu bet Vafc 
kai šių mokslo mįi 

M 
! gavome j pirmąM 
berniukus aha i QC 

Ar dane: šiemet padidėjo? 
Praeitais metais mokvk.a1 b o r n l u ! a i s ***)M 

lankė 118 vaiku, o šiais m o k - i W i u s U e t u v i S ^ < f P t v i 

lo metais jau 123. Pirmo, ir!* J , i ^mokė jo angliš%Jį ; Ma 
antroj klasėj turime 31 moki-

m 
nf, o septinoj ir aštuntoj kla
sėj — 29. Šiemet aštunta sky
rių pabaigs 13 graduantų. rei
kia f»hr§žti, kad visi yra lie
tuviai. 

Tur būt. kitose klasėse 
turi te i r nelietuvių? 

Visoj mokykloj yra 4 airiu 
vaikai. Kiek daugiau, npie 
11-12. pirmojoj klasėj yra 
iš mišriu airių, lenkų ir l-e-
tuvių šeimų. Visoj mokykloj ©jyne). 

Iš Marianapolio 
Gyvenimo 
Pasibaigus Kalėdų atosto

goms ir prasidėjus naujam 
semestrui, gyvenimas Maria
napolio kolegijoje smarkiai 
pagyvėjo. Visur reiškiasi jau
natviškas gyvumas, energija 
ir entuziazmas Kalėdų ato
stogų metu pailsėję studentai 
grįžo su atnaujintom jėgom 
ir pasiryžimu tęsti antrųjį 
mokslo metų semestrų ir gy
vai dirbti organizacinį darbą. 

tyt tėveliai sutprato^^yMiuvuj 
Kalbos reikšmę ir [ta^fl kad 
•vaikams daug lengviau •>-
mokti mokykloj anglų kalba, 
negu lietuvių, nesimokius iš Didelis gyvumas pastebimas 
mažens. J iedu dabar gerai kai- studentų planumo kuopoje 
ba ir lietuviškai ir angliškai ir kiekvienoje sekcijoje. 
Ar turite iš šeiniu Sausio mėn. 14 d. įvykusia-
po keletą, vaikų? me studentų plenumo kuopos 

Taip, turime net po ketu- susirinkime apsvarstyta kuo-
ris vaikus iš Jankauskų ir pos veikimo gairės naujam 
Jesulaičių šeimų (pastarosios semestrui prasidėjus. Susirin-
^vMinos tėveliai jau Amerikoje kimui vadovavo kuopos pirm. 

matosi iš nuolat plaukiančių 
prenumeratos užsakymų 

Naujieji Metai sutiko Ma
rianapolio studentus su dau
geliu pasikeitimų kolegijoje. 
Buvęs kolegijos vicerektorius 
ir High Scbool direktorius 
prof. kun. d r. J . Vaškas atsi
skyrė su kolegija ir M.T.O. ta
po paskirtas Tėvų Marijonų 
vedamos jAušros Vartų para
pijos, Chicago je, klebonu. Kai 
kuriuos jo mokslo dalykus 
dabar dėsto prof. kun. V. An-
driuška, M.T.C. Marianapol'o 
studentai gailisi netekę per 
trumpų laikų visų pamėgto 
profesoriaus kun. dr. J . Vaš
ko ir linki jam geriausios 
sėkmės ir Dievo palaimos 
garbingose bet ir sunkiose 
naujose pareigose, o taip pat 
prašo nepamiršti kolegijos ir 
"Studentų Žodžio." 

Prof. kun. dr. J . Vaškui iš-

tokių mišrių šeimų vaikų su
sidarys virš 20. 

Gal turi te gerai lietuvių 
kalba mokančiu vaikučių, 
kurie galėtų straipsnelių 
parašyti? 

P . Aikšnoras. Pranešimus pa-

sataitė, 87 Green St., Water-
bury, Conn.; trečių — Mari
jona Paleis, 724 W. 14tb Pi.,j vykus, Akademijos vcdėjii( 

Chicago; ketvirtų — Mary Si-j M.T.C. paskirtas prof. kun. 
polin, 100 Pleasant St., New Petras Malinauskas. D i d i 
Britain, Conn. Pelnas paskir-j Gerb. provincijolui ir Kole
tas pirkti dovanoms sporte gijos Rektoriui kun. dr. J : 
pasižymėjusiems Marianapo- j Navickui aukštos dvasinės tar 
lio kolegijos studentams. nybos reikalais išvykus į Chi-

Spalių 15 d. įvyko spaudos 
sekcijos susirinkimas, kuriam 
vadovavo sekc. pirm. Skeivis. 
Susirinkimas praėjo labai gy
voje nuotaikoje ir buvo ap
svarstyta daugelis aktualių 
klausimų, susijusių su spau
da. Visų nutar ta glaudžiai 
bendradarbiauti su "Stnden-
tų Žodžiu" i r visa kit:: kata
likiškąja spauda. 

Šiomis dienomis pasirodė 
1-masis šių metų "Studentų 

Kaip žiūrite į Amerikos 
lietuvių jaunimo ateitį? 

Žodžio" numeris, atspausdin
tas " A m e r i k o s " spaustuvėje 
Brooklyne. Žurnalas ir klišės 

cago, prof. kun. P. Malinaus
kas eina taip pat ir Kolegi
jos Rektoriaus pareigas. 

Buvęs gamtos mokslų pro
fesorius Ranieri išvyko dirb
ti į kitų kolegijų Bostone. J o 
vietoje dabar turime naujų 
profesorių p. Jeronimų Ris-
kevičių. 

Š. m. sausio mėn. 14 d. 
Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko LDS 
kuopos surengtas spaudos va
jus su prakalbomis. Vakaro 
vedėju buvo kuopos dvasios 
vadas kun. A. Petraitis. Tarp 
kitų kalbėtojų kalbėjo dar darė visų sekcijų pirmininkai, ^spausd in tas labai švariai ir 

Spaudos sekcijos pirm. j t e i k i a p a s igė rė t ina estetinį - kun. P. Malinauskas ir Ma-
Su gražiomis viltinlis. Ne- ' Skeivis pranešė, ką sekcija j į g p f l d į .T ik imės , kad "Stmfeft- rianapolio stude 

manome, kad nutaustiį, J u k nuveiks i r ką mano veikti. S i ų | ^ g o d i s " šiais melais bus salė susirinkusių; 
entai. Pilna 

! neveltui keletas šimtų moky- ( metų pradžioje. Visų esama 
I tojų mokome tūkstančius jau 

Manau, kad mūsų mokyklainuoliu. A. Sk 
didelio pasiryžimo dirbti. 

Mes esame priešingi visom 
šio amžiaus erezijoms, ka
dangi mes neįsitikinome, kad 
bent kur pasaulyje laisvė 
skelbti erezijas būtų davusi 
ko nors gero. Pati laisvė mo
derniškų laikų barbarų ran 
koše patarnauja tik susprog
dinimui mūsų civilizacijos 
pagrindų. 

Olivera Salazar. Visų Šventiijų parapijos mokykla ( I I aukšte). 

dar įdomesnis: patobulės sa
vo turiniu, iliustracijomis if 

Meno sekcijos pirm. Kle- j techniniu atlikimu. Laukiama, 
bauskas pranešė, kad valdyba j kad ir skaitytojų skaičius 

, ruošia plačią programų, pa- i Ims žymiai didesnis, — kas 
I minėti Lietuvos Nepriklauso- I 

mybės sukakčiai vasario mėn. j 
Į Blaivybės sekcija taip p a t | 
1 rengiasi plačiai išvystyti sa- i 
I vo veiklų. J .,'_ 

1939 m. daugiausia veiklos. 
yra parodžiusi Sporto Sekei- . 
ja, kuriai vadovauja stud. V. 
Atkočius. Marianapolio stu-i 

I dentai sportininkai dalyvavo i 
i daugelyje futbolo rungtynių 

su įvairiomis aplinkinėmis 
Naujosios Anglijos komando 
mis ir visur gražiai pasiro
dė, suteikdami kolegijai gar
bės. Paskutiniu laiku Maria
napolio studentai sportinin
kai gerai užsirekomendavo 
žaizdami krepšinį su Norvich 
Free Academy ir AVorcester 
komandomis. " M . " klubo 
naudai, veiklaus sporto pir
mininko Valentino Atkočiaus 
iniciatyva, buvo surengta ge
rai pavykusi loterija. Pirmų 
premijų — 5 dol. — laimėjo 
Eduardas Pranait is , Mariana
polio studentas; antrų M. Ka-

" S t u -
rinkusiųjų tarp kitko 

buvo supažindinti su 
dentų Žodžiu" ir "Draugu 
ir atnaujinta keletas prenu
meratų. 

A. R. 
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Iš Šapelio 
Neskaldyk Vežimo 

JONAS. Gerai posakei, Ra u 
lai. Jei iigirdea ko'cią kalb.j 
ar BJJte kaimyną, ar apie ar-

RAl'LAS: Jonai, aš esu gir- tima " un»i jos už ^ryną pi-
dėjos tokį posakį: 4Mš &ape-joiga prieš patikrindamas tu 
iio priskaldo vežime*'. Ką tai tiesa, jos ncskleisi dar i£ 
reiškia toks posakis f savęs pridedamas būtų ir ne 

JONAS. Raulai, m- esi k u u - | b f t t ' * * * * " t i k n"^""k 

•Mt buvVs k o r i u i nori i»a>i- si- t a , , a i r km S l P u l 1 0 n o s k H l 

linksmini.,... | arke (Amu*.-]***— 'h,M"> v r f l , , ! 0 - U - r ' r 

• M t I'ark), na, ,akv>im. ka.l * " k n • * * • • • »P'«' * a v " 
ir Chieago Hiv..,vi(-w ,.u | .k . : kaimyną ar a.t.in,j, n..s,JU0:-. 
Ten yra įrengtas veidrodžių! • * " * I'aa.sk.nk. kad toj 
kaniluiN- I netiesa, o nenešiok, neskleis' 

KAULAS. Taip, esu buvęs.! t* rP k i t * » * • • * « * * * 
JONAS. Uerai D a u buvu'n .v k b l o - a • P i e w t * n i e k l 

juoko, net žandai pavargo.' 
Prieini prie vieno veidrodžio, 
save pamatai labai trumpa u 
story. Prieini prie kito, sava 
pamatai kreiva. Kitame nia- j 
tai save labai aukštą ir lai
ba, ir dar kitaip. O kuomet 
. įėjai prie tiesaus veidro- j 
džio, save pamatei tok], koks j 
ir esi tikrumoje. 

RAILAS. Tiesa, bet ką 
reiškia " I š šapelio priskaldo 

> I K t 

Taip 

10 

nelinkėk kitam bloga 
gyvendamas niekuomet 

iš mažo dalyko netlarvsi di-
delio. iš šapelio neskaldysi di
delio vežimo. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

OOLUMBUS, O. — United Mine Workers of Aifierica šven
tė 50 metų sukakti suvažiavime, kuriame dalyvavo C. I. O. 
viršininkas John L. Levvis (dešinėj). Kairėj kalba Ohio va
dovas John ()\vens. (Aeme telephoto) 

Pastabos 
Paskutiniu laiku Amerikos 

jaunosios kartos auklėtojai 
vis drąsiau pasisako už įve
dimą religijos pamoku į \ie-
šą'cias mokyklas (publie sėlio-

; gaus gyvenimo prasmes su 
pratimą. Būtų didelis prasi
kaltimas, jei tų pasišventė
lių darbo neįvertintume ir 
jiems nepadėtume. 

\\zimą. 
JONAS. Kaip tik ir priei- o l s ) - J i e Padeda kas kart 

name prie klausimo. Kaulai, 8**M suprasti, kad pats 
ar nėra pasitaikę dėl menko mokslas, be atsakomybės prieš 
dalyko susipykti, susibarti su ,)iev<J pajautimo už piktu* 
savo kaimynu bei prietelium * » * • * >Ta t i k pagalbininkas 
arba savo artimui ; kriminalistiškai nusiteikusiai 

Vasario J- d. Piliečių klubo 
salėje yra rengiama pramoga 
— Card Party Šv. Pranciš
kaus seserų naudai. Šv. Pran-
ciškaus seserys priklauso tų1 

auklėtojų eilei, kurie sugeba 
įsunkti į jaunos sielo's gel- j 
mes pastovui vertybių meilo 
hemkime jas. u 

Wi,iiam-iRobeit, Wm. Jon;s 
ir Catherine Vizgailiūtės sū
nelis. Kūmais buvo Antanas 
Ramoška ir Mrs. Mary Mil 
ler. Laimingai augti. 

A 

KAULAS. I r dar kaip. Kax { ****** prigimčiai. Dar ne 
tais per mėnesius ir metus ne- t a i P s ( i n i a l b u v o skelbiama, 
galėjom susieiti ir atvirai pa- k a d žmogaus nedori darbai 
sikalbėti. •'*'***. ignorancijos vaisius, i i j I N o r t n o l d e 

JONAS. Paprastai, tas at- k a d mokslo pagalba būsią ga- Sausio 21 d. pakrikštytas 
sitinka visiškai dė menko da- , i m a kriminalinius žmogaus 
lyko. Pavyzdžiui, iš ryto ne- palinkimus suvaldyti. Š'.an-
pasveikinai savo kaimyno — ( t i e n ą niekas tam daugiau n<r-
tas jau ir supyko. Nugirdo. , ) e t l k i - gyveninio faktai aiš-
kokį žodį, tuojau jį atvirk?- * M įrodė, kaip skaudžiai su 
ėiai išvertė. Taip sakant iš klysta tie, kurie pasisakė už 
mažos kibirkštėlės dideliausį>! žmogaus sudorinimą be reL-
gaisrą sukuria. O tikrenybėje ^ i o s pagalbos. 
birvo visai mažas dalykas. " 

RAILAS. Kodėl taip yra? Katalikų bažnyėia laiko sa-
JONAS. Raulai, mažiausiai vo tiesiogine pareiga auklėti 

grfulelį mikroskopus cadidi- \ 1riauganėiąją .karta. Kad tą 
na. Žiūrint gryna akim, grū-' užduotį geriau atlikus, ji 'stei-
delis mažas, bet padėk jį poĮlP* mokyhlas iš jaunos eilės 
mikroskopu — jis pasidarys»Amokstiaiino pareigas pave-
kaip kubilas. Arba paimk va-Įda gilios erudicijos ir aukč-
balelį, kurį gryna akim vos tos moralės asmenybėms. Ifo 

Dangun Žengimo parapijom 
susirinkimas įvyks 'sausio 28 

« t o / 

d., 2 valandą, po pietų, Sla 
vokų svetainėje. Tuojau pc 

Jby "RakiniĮ 7hiode/u 
Sp.ecialūt6, TvAamoAc* 
•nothuvcĮ Au6 HaJcisicf 

&p*A£&iemtiič 

for ECONOMY and 
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parapijos susirinkimo prasi Turime ateinančiai kartai 
dės kortavimo pramoga toj tą palikti. 
pačioj svetainėje. Pramogai 
vadovauja moterų klubas. Vi- Kas lietuvybę myli ir trokš-i 
sų -arapijonų parama yra a jai ilgo amžiaus Ameriko 
reikalinga. jje, tas turi dėtis visomis jė-1 

tgomis prie mūsų parapijų 
Mūsų moterys savo gra- darbuotės, nes mūsn parapi-, 

/iais darbais bažnyčios nau- (Tęsinys 5 pusi.) 
*'ai, kaip saulė, švieėia vi'sai . 
mūsų kolonijai. Jos ne tik 
pačios daug gyvybės rodo, bet 
n- kitus iš saldaus miego pa
žadina. Jųjų darbai daug na
šesni ir pasekmingesni, jei 
turėtumėm nuosava svetaine. 
Moterų klūban turėtų susi-
spiesti visos moterys, kurionr.-
parap-ijos gerovė yra arti šir
dies ir lietuvių geras vardas 
nėra svetimas. Gerų darbščiu 
moterų pas mus yra šimtai, 
tik reikia jas pakalbinti dė
tis prie klubo ir stoti darban. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

LIETUVIAI DAKTARAI 
•"•'''"OM HEMlorlr ftBS* 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
G y RYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vL iyte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 

TreČiadienais ir Sekmadieniai* 
Susitari us. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETHICALLY AKIŲ 
LIETUVIS 

Kuvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

t'a lengvina akių {teinpuiią^ kas e»-
1 prieias.rlml galvos skaud&jimo J 

svaigimo, akių įtempimo, r.srvuotu- i 
mo, skaudamą akių kaist}, atitaiso ", 
trumparegystę ir toliregystę. Priren Į 
gia teisiDgai akinius. Visuose atslli 
Kiniuose egzaminavimas daromas s» 
elektra, parodančia mažiausias klal 
las. Speciale atyda atkreipiama ) 
mokvkinp i/a'Ru* K"r*»ivoą aky* ati 
taisomo*. 

valandos: DUO 10 Iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimu altvs atitMso 
mos be akiniu, (kainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YATldji 1X7S 
2403 W 63rd St., Chicago 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonai SEEley 0484 

Aeleionas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tek Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHiKUttkrAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tek Cieero 1484. 

iw. Sfard* &1M. 
VALANDOS: Nuo 11 iki U ; 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pu^adieniaia; 2 iki 4 ir 7 ifto t 

šventadieniais: U iki 12 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 

3343 So. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
• U i U t t - l i t U t t U . , fA.fl V LT U * O A « I I I H U , 

Penktadieniam 
Valando*. 10-12 ryte, Z-d 7.9 ^ — 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Piruiaoieaiaia, Ireciauieuiaja w 
Šeštadieniam 

Valandos: 3—-8 P. l £ 

_ DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Lft CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOb: 
Nuo i — 4 ir nuo 7 — 9 vakart 

Taipgi pagal suca/.į-
Ofiso telefonas PROspca 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

I ek UANaJ 696V 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
• • vo tT t i JA is kk UiURURGaa 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — t ir 6:30 — 8:30 f) 
ir pagal sutartį. 

matai ir padėk po mikrosko
pu. Jis atrodys, kaip arklys. 
Arba imkim kitokį pavyzdį. 
Sakykim, vista ant šiukšlyno. 
Juo ji giliau tą šĮiukšlyną 
kapsto, tuo jis labiau dvokia. 
Manau, dabar bus aišku. 

RAULAS. Gerai Jonai, bet 
kas reik daryti, kad maži da
lykai nepasidarytų dideliais! 

JONAS. Raulai, ką darai, 
kai atsistoji prie kroivo veid
rodžio, kuris tave visaip iš
kraipo! 

Pi AULAS. Ką darau... Na 
£*t, juokiuos ir viskas. 

sų mokyklų velėjai, prakil
nių idealų gaivinami, didžiau 
siu atsidėjimu skiepija jau
nųjų protuose tikrosios žmc-

tb^. XArCDS S60? 

DR. FRANK G. KWINN 
i ivv UUUIA »ik a> ) 

O Y; D K T O J A S IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

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

A FLAV0R A l i 
*ITS 0WN THAT 
MIUIONS PRErER 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

diicagoj Ir Apieliukėa^, Lengvais Išmokojiinais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujųi namų. 

MOKAME Oi 
DlvideiHly už patletus pinigus 3r° 

Kiekvieno asmens tau pi nia i yra aiMlrausti iki $5.000.00 per 
1 

Tcdcral Savings & Loan Insuranee Corporation, Washinjrton. D. C. 

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So. VVestern Avenue 
REPUBLIC 6051 

DR. P. J. BEINAR 
l l3Jfc-l , , \ArtAL.NKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
d900 So. Halsted Street 

TELEFON.AI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards S956 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 

DR. F, C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 VVest Cennak Rd. 
Ofiso Tel. Canal 2345 
O tiso Vai. 2 - 4 ir r—fc 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res te l Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS" 
4729 So. Ashland Ava. 

2-tros lubos 
CHICAGO, LLL. 

Tel MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pieta ir nuo 7 iki 8:30 v. 1 

Sekmad. nuo 10 iki 12 va i ryt* 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave, 

Tel Sf ARds 0994 
rtez. Tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-6 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

» 

K L A U S Y K I T E 

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

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

Programe dalyvauja St. Looie-Louie Komediška Grapė j ; 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

11 

&«•. 6968 80. Talman Art. 
Hm. Tek GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—0 rak. 
Ketr. i i Nedėliomis • v a i t a m 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PKY8I0IAN and 8URGEOM 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal ntartį . 

Office Tel Y ARde 4787 
Namu Tel PROepeet 1888 

lek YARdl 6881 
aet.- KHNwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—H'M 
756 VVest 35th Street 

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8844 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Akisiai, visokių madų, ui $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garantija 
l^puuniiiavimas akių veltai. Lensij 
sui^ui.vti| išdarome ui $1.00. Nauji 
teiiųieliai 50c Ailiusta\imas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi ditliiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieuą ir nedėlioję iki 
4-tos valaudos poD:et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yards 2151 

. 

2202 VVest Cermak Rd. 
Teleplione CANal 8887 

SiMAlMO PAIJKjyVTOff 

EDERALSAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 
Chicago, III. 

Ben 4, Kazauauskas, Secretary 

KASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo • ryto tkl 7 v. v. 
Seredoj nuo » ryto iki 12 di ną 

SBEįSSSfiaEB&g? 

i i 
1 940 

iii 

3B 

KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

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

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

Tel OAVaJ <18S 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJ AS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 • . r 

REZIDENCIJA 

6631 S. Califorrria Ave. 
Telefonas REPnblic 7861 

8939 8 a Claremout Afe. 
Valandoe 9—10 A. M. 

Nedėliomis pagal rotariį. 

te l CAtfal 0867 
Res. Te l FROipect 08M 

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

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

6 iki 9 vakare 

Offiee Pnone Res aad Offiee 
PROspect 1088 BS69 S. Leavitt St 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal §7M 

DR. J . J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

Tr*eia<&miais ir Sekmadienisja 

TeL YARds 8846 t 

DR. C. VEZEL'IS i 
DANTISTAS 

4645 So. Asoland Ave. 
erti 47th Street 

T e l : nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pairai sutarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Arcder Av 
Telefonas Lsfiyette MN 

Antradiaaiaia, K«tvirt*dianii . 
Penktadieniai! 

4631 So. Ashland Ave. ; 
Tel YARds 0984 > 

Pirmadieniais, Trečiadieniai i i 

M i 

http://fA.fl


Ketvirti Ii"" n s • o m to DRAUGAS 

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS 
North Side 

West End dr y ^ 

% 

bo padėta, ka ip mokyklos vai- ; Sausio 16 d. įvyko naujai 
kų taįp ir sfserų mokytojų atgaivintos Vyčių kuop< 9 

(Tęsinys iš 4 pusi.) Ypatingai sesuo Pranciška draugiškas vakarėlis. Jame 
;os ir mokyklos lietuvių var- ^»US d i r b o vadovaudama vi- dalyvavo gana skaitlingas Jau M l t i e S V a s a r i o 1 6 - j ę 
dų ilgiausiai išlaikvs šioj ša- ^ n i e surengime. Už tokį sim- nimo būrelis. Jaunimas šio. 
lyje. Je i ne mūsų" parapijos ku dai-bą p r i k l a u s didelė pa- kolonijos, matytis,, pagfidau- ' 
su mokyklomis, tai kas f NV dėka. Buvo atsilankė daug ja organizuotai veikti Bažny-
le t iau atsakvmo. Galima mū- *>*&^ k u n - K Vasiliausko eios ir Tautos reikalais. J au 

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
^ 

Taigi, šalę medžiaginės pan« 
mos, kiekvieną proga kelkiui į 

N asa- baisa Sov. Kusi jai ir Vokie 
Sv. r . Marijos Nuo- tijai, kad mes nenurimsim be] 

latinės Pagalbos paiąp. svet. emograflBiai priklausančių' 

O. 

tu Kataliku Bendruomene 
ra tikrasis lietuvių katalike 
centras, kur koncentruojasi ir 
suaugusiu ir jaunimo ir vai 
kūčių organizuotas veikimas. 

Yaldybon susirinkimas iš
rinko J . Paukštį, L. Jarma
lavičių, J . Skoiupski, St. BuU 
rimą ir kun. P. llagažinską. 

v i cm, s v 

m. Skripkus. Knn.in>mas išmintingai ir gudrisi f™ ™n&*<M L i e t u o s nepri- j j i e t l l v a i ivwių_ Dabartinis lai 
Z S ^ j J Z E L S . V - i H - k a s ir kun. S k r i , - ' d a r o . nes vien tik o r g a n i z n , k i a u s o m y ^ pannnejnnas. «„- k a s v r a 

ginčyti jų nuopelnų l ietuv\-
l»ei. 

j tainė. 
Parapijos susirinkime sau- Svetaines at idarymas 

Uus pakalbėja Žmonių prisi- tai galima plačiau ir smar 
linko virš 303 — pilna sve 

sio 113 d. be abejo taps iškel
tas nuonavos svetainės klau 
>imas. Seserų Pranciškiečir 
pas mus apgyvendinimo klau
simas, konvertų įvedimas baž
nyčios aukoms, .porčių pasta
tymas prie klebonijos ir daug 
kitų dalykų. Reikia t ikėt :s, 
kad panupijonys rimtai ap
svarstys tuos dalykus ir nu
tars žengti pirmyn, o ne sto-
vfcti ant vietos. Tenesibijo 
i ortbsaidiečiai išlaidų. Reikia 
vienybės — kiti dalykai s i -
vaimi atsiras. 

Vasario 4 d., 6 vai. vaka
re, įvyks didelis bankietas ir 
bus atidarymas naujos gražias' Kadangi oras buvo labai šal 

vienas patogiausių, 
rengimu daugiausiai rūpinasi Vokietija nėra tikra, kad lai

kiau veikti. Toks jo pjsie!Ki- k l i n ' d r ' K" & į r v a i t i s - J i s ž a V ' i ė s karą. Sov. Rusija daugia,, 
mas, be abejo patrauks dau d a *m'™Xh š l * didžiąją Lie- g a v o ^ r imperialistiškus dau 

tuvos švente, kaip tėvynėje t i s n u o Suomijos, negu kas 
Lietuvoje rengiama. Pelnas tikėjosi. Je i sįalių mėnesy 
bus skiriamas nukentėjusiems Lietuvos atstovams Maskva 
Vilniaus lietuviams. Progra- p o n a i b u v o išdidūs, nepriei- l "^lavichis. 
ma bus graži. Koresp. n^mi. tai šiandie jie jau Uos N a u j a Draugija 

giau jaunimo į savo būre i. 

Sausio 21 d., sodalietės ėjo 
bendrai prie iv. Komunijos. 

Revizijos komisijon: P. Šū
ki, J . Masiulį ir P. Šimonį. 

I bažnytinį komitetą -
Sprindį, šimbelį, Saidūna, 
Linkevičių. Jakaitį ir Šukį 
Susirinkimas praėjo darbin
goj nuotaikoj. Prezidiume uu 
vo kun. Arminas ir L. Jai 

s% etainės. 

Homestead 
Homestead lietuvių koloni

ja nuo daug metų buvo vie
na veikliausiųjų ir labiausiai 
susipratusių. Vadovaujant a. 
a. kun. Čepananiui, dideliem 
patrijotui ir žymiam veikė
jui, ši kolonija buvo žinoma 
visuose plačios Amerikos už 
kampiuose. Gal niekur kitvir 
jaunimas nebuvo taip griež
tai auklėjamas lietuviškoj 
dvasioj, kaip Homesteade. Ta 
gali paliudyti jaunuoliai, iš
ėję is kun. Čeipananio mokyk

l o s ir globos. J i e gražiai kal
ba ir jaučia lietuviškai ir nuo 
lietuvybės darbo nesisalina. 

Sv. Petro ir Pauliaus lietu
vių parapija gali dar ir tuo. 
i ui pasigirti , kad visokie "c i -
fMlikeliai'* negali nei nosies 
čia įkišt ir nei nebando. Three 
cheers for Homefstead. 

A. a. kun. Čepananiui ilgus 
metus sergant ir neturint nuo
latinio .pavaduotojo, lietuvių 
veikimas lyg buvo apmirę>. 
Draugijos buvo pradėję krik
ti. Žmonių ūpas nupuolė. 

Kun. Čepananiui mirus, Šv. 
Petro ir Pauliaus parapijos 
klebonu tampa jaunas čia 
gimęs kun. E. Vasiliauską?. 
Žmonių ūpas pasitaiso, veiki
mas atgyja, bažnyčia išpuo-
šiama. Visur jaučiama palo-

1 trior svetainės stoka. Atremon 

Sis vakaras bus su 
mis, kalbomis ir muzika. J a u 
paimta viena geriausių orkes
trų. Kviečiami lietuviai ne 
Hk Homesteado, bet ir Pitts-
burgho dalyvauti šiame bar-
kiete ir pamatyti naują s**-
tainę, įrengtą su visais pato 
gumais. 

Ir mes rengiamės 

Homesteado choras, vado
vystėj varg. S. Kimučio, i r 
visi lietuviai rengiasi daly
vauti Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjime, kuris į 
vyks Lietuvių Piliečių svetai 

I tas, tad mėnesinis jų siisirin-
. . kimas atidėtas į tolimesnį lai

ka. 

Sausio 18 d. mirė š. a. Ona 

Lietuvis Biznierių 
Są-gos Pirmininkas 

sukalbamesni, arba juos iau 
be (lidelių sunkumų galima V i l a Celinos lietuviu bažny 
tekiais padaryti. Tik reikia. (V'lo.l v i e n 9 sekmadieaj buvo Į 

CLEV&LAND, 0 . — Supe-
rior Avenue Business Men's n a ; kurie, 

Kupcikienė. Velionė buvo la- Association 1940 metams pir- n e t ' stotu 

kad Lietuvos vyriausybė-
prieky stovėtų žmonės ne ba< 

r e i k a l u i priėjus. , 

į eiles ginti savo 

'spūdingos iškilmės. Aštuonių 
lika vyresniųjų ir 26 jaunes 
nes lietuvaitės įstojo M arijo*. 
Dukterų 

mišių metu, ėjo pri< 
sv. Komunijos, apsirengusiu^ 
Laltuniis su k ne lomi* ir su vo 
HonaK< ant galvų. Po pamal
dų buvo mokykloj susirinki
mas. — 

ši nauja dnfcgija daug pri-
s^dės prie* lietuviško jaunimo 
e'iginio susipratimo pakėli

mu. 

Dainavo per radio 
(Jruodžio 8 d. Bcndruome 

nes jaunučių choras, vado
vaujamas Seselės Marcelino*, 
dainavo per stipriausią pietų 
Amerikoj radio stotį 4 tExel-
sior". Nors dar tik pirma-
bandymas, tačiau gerai pasi
sekė. Stoti- perdavė labai aiš
kiai. Visa sudainavo 4 dalv-
kus. Tris daineles ir Salve 
Maria. Sis clioras dar tevei
kia tik metai laiko. 

bai pavyzdinga ir daugel nu- 'mininku išrinko lietuvį Eddy tėvvne kain kad Petr Sviri- , ; , i š i u b u v o įteiktos juostei 
tų priklausė prie Sv. Vincen-jAnnoną, Portage Market Su- hufnid, 78 metų amžiaus, 

Kjlūbietės perior krautuvės vedėją. Šio
je organizacijoje priklauso 
visai mažai lietuvių biznie
rių. 

! 
to moterų klubo, 
visos sykiu nuėję 

i U 

nėję. S. S. 
vai popiet. 

Pit tsburgb, 3:30 

Sausio 21 d. buvo rinklia
va bažnyčioje Vilniaus lietu 
viams. A Z 

sukalbėjo 
dalį ražančiaus ir atsisveikino 
su savo mylima nare. Velio
nė ilgai sirguliavo. Paliko di
deliame nuliūdime mylimą vy
rą Vincą ir tris dukreles. Lai
dotuvės įvyko sausio 22 d. 
Dalyvavo kunigai: J. Misins 
ir J. Pikutis. Palaidota Sv. 
Kazimiero kapinėse. 

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jai amžiną atilsį. 

Iš Skiepo - Puiki Sale 
Sv. Petro ir Poviio parapi

ja Homestead, gyvuoja! Sau
sio 21 d. suruošta graži prog
rama, tpagerbiant kleboną, 
kun. E. Vasiliauską, jo vardi
nių proga. Programą išpildė 
mokyklos vaikučiai, sesučių 
Pranciškiečių išmokinti. 

Homesteado lietuviai t ikrai 
atjaučia savo klebono uolu
mą, darbštumą. Naujoji salė 
buvo kimšte užsikimšus žmo
nių. 

Sv. Vincento moterų klūbn& 
šauniai darbuojasi ruošdamos 
didelį bingo vakarą, kuris į-
vyks vasario 6 d., 9 vai. va
kare, mokyklos svetainėje. 

Vasario 18 d., Sv. Jurgio 
parapija rengia Lietuvių Die
ną. Programoj dalyvaus baž
nytinis choras ir jaunamečių 
chorai. Koresp. 

Laukiamos 
Prakalbos 

ves 'Suomijos prezidentas, pir
mutinis stojo į tėvynės gynO-
jų eiles. 

Tad ir mes, ročesteriečiai, 
Šios šventės proga ne tik ])C-
iemsime Lietuvą medžiagi
niai, bet ir pasakysiu* atvirą 
žodį Lietuvos vadams. Jei 
mes tik užmerktomis akini'-
duosim Lietuvai kad ir kuo 
daugiausiai aukų, nekokią p- -
rainą teiksim savo brangiai 
tėvynei. Ant. Žiemys 

(E) . Keliolikai Vilniaus 
Draugijom Sveniu j lietuvių studentų per Vilniaus 

kraštui remti komitetą suteik
tos stipendijos po 100 lt. mė
nesiui. 

draugijos narėms. Gražų įspū 
rli darė, kai virš 50 lietuvai 

Pietų Amerika 

Kalbant apie salę, reikia pa 
sakyti, kad per daug metų 
Šv. Petro ir Povilo parapija 
neturėjo vietos pasilinksmini
mui ; neturėjo scenos, kur mo
kyklos vaikučiai galėtų paro
dyti savo gabumus. Salėj ir 
mažas žmogus galėjo lubas 
pasiekti ranka, o ką sakyti 
apie kleboną kuris vra sep-

tuojamas ir puikiai į r e n g i a - ' t y m u p ^ aukS&o. Bet da
mas bažnyčios rūsys. Vasario b a r j a u v ^ į ^ k i t a i j p B 

4 d. 7-tą valandą vakare įvyk-
>ta iškilmingas pobažnytinės 
-vetainės at idarvmas su ban 
kietu, kalbomis ir įvairiair 
painarginimais. Reikia būtinai 
dalyvauti toj istoriškoj iškil 
mej. (Jirdėjau, kad homestea-
diečiai Vilniaus pavargėliam^ 
Miauk o jo 70 dol. su viršų n. 
Bravo! Kaimynas 

Sausirs 21" d. buvo parapi
jos susirinkimėlis - pasikalbė
jimas. Susirinkimėlyje tarta 
si, kaip ir kokiu būdu atmo
kėti nuošimčius ir šiek-tiek 
skolos. Gasparas Uzdras su 
manė ir apsiėmė pasikviesti 
į talką pagelbininkų, kad su
ruošus milžinišką pikniką at-
mokėjimui skolos. Taipgi it 
moterėlės nepasiduos vyrams. 
Jos taip pat suruoš ką nork« 
parapijos labui. 

Darbams pagerėjus, be abe
jo, sumanymai bus sėkmingi. 

Sirguliuoja Kmieliauskiene 
ir Samulis. Linkime greit pa 
sveikti. Vietinis 

ROCHESTER. N. Y. — W 
serio 11 d. jau netoli. Visi 
Kochesterio ir apylinkės lie-

įt'jviai laukia vietos Federa- S u t e i k ė P a r a p i j i n e s 
cijos skyr. rengiamų praka! J B a Ž n y Č i o S T e i s e s 
•m. Mat.. Rocįe&tery niekad! 
dar nėra kalbėjęs prof. Kazys ' ^AO PAULO. — J. K. Sau 

iii r l(/R"Vt 
L. - X 

Y O R Y O U R 

E VE s 
j VVr/fe for Free Book 

"A World of Comfort for Yoor Ey»i" 

Night and Morning 
Dėl Aklų pavargusių nuo Saolėa, 
Vėtfo AT Dulkių, vartokite kelis la
šus Marine: Palengvina DU vargu* 
slas akis. 
Saugus Kūdikiams Ir Buaugualema 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ CŪMPANY^rAco 

I ll 

Sausio 21 d., parapijos mo
kyklos -vaikai turėjo progra
ma paminėdami vanio dieną 
klebono Ernesto Vasiliausko. 

Buvo įvairių šokių, dainių 
ir vaidinimo. Suvaidinta ope
retė **Pelenė". Viskas buvo 
ai likta puikiai, ypatingai di
delis jvairumas. drabužių da-
K gra ių įspūdį. Pianu akom 
panavo Vincevifiutė ir Mi!Ti
ni ūtė. 

sklepelio padaryta puikiausia 
salė; aukšta, iš visų pusių 
langai, sienos baltos, švarios; 
vienu žodžiu, moderniškai į-
rengta. 

Garbė klebonui, komitetui 
ir parapijonams, kurie taip 
gražiai ir vieningai darbuo
jasi. Svečias 

Matfei kad buvo daug dar- Lauksimą 

RemejŲ Darbuote 
Sausio 28 d^ tuojau po pas

kutinių šv. Mišių, visi šv . 
Pranciškaus Seserų rėmėjai ir 
darbininkai susirinks pas se
seris, 2112 Sarab St.. S. S., 
svarstyti kortavimo vakaro 
programa. Vakaras bus vaka
rio 4 d., Lietuvių Piliečių sa
lėje. 1721 South Jane St. 

Prašomi visi susirinkti. 
Valdyte 

Nori Tapti 
Lietuvos Piliečiu 

VILNIUS (E) Arkivysku
pas Jalbržikovskis įteikė sa
vo dokumentus Lietuvos pi
lietybei ir pasui ^r.uti. Ta
čiau jis yra apsigyvenęs Vil
niuje tik nuo 1926 metų. 

SHE LOŠT 20 
P0UNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
slender form yon erave—you can't 
If you listen to gossipers. 
J To take ofF excess fat go Hght on 
fatty meats, butter, cream and sug-
a iy sweets — eat more fruit and 
vi getablas and take a half teaspoon-
ful of Kruschen Salts in a giass of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. E lma VeriUe of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now." 
* No drastic cat harties—no consti-

Eation—but bllssful daily bowel ac-
on when you take your little daily 

dose of Kruschen , 

Pakštas ir vietos lietuviai nč-
ra minėję Vilniaus atgavimo. 
Tai bus viena geriausių pro
gų žmonėms pasiklausyti Įžy
maus kalbėtojo ir pasidžiaug
ti Vilniaus prijungimu p r* c 
Lietuvos. Be abejonės, bu> 
iškeltas klausimas ir kokio 
mi^ priemonėmis prijungti 
prie Lietuvos ir likusias po 
Sov. Rusija ir Vokietija lie
tuviškas sritis, būtent tas, ka
lios Rusijos pripažintos Lie
tuvai sutartim 1920 m., liepos 
12 d. Nors šiandie pats svar 
biausias reikalas vra — rė-
minias Lietuvos medžiaginiai 
bet, sale to, nemažiau svar
bu? reikalas yra susirūpinti 
atvadavimu okupuotųjų kraš
tų. Negalime pasitenkinti tik 
centru, kuris grąžintas Lie
tuvai. Didelis reikalas rūpin-jmis kryptimis. Bendruomenės 
tis atvadavimu ir pasilikusia iždo apyvarta rer vienuolika 
mūs brolių po svetimu jungu, j mėnesių pasiekė virš 20 kon-

Paulo Arkivyskupijos arkivv-
«" e j * , 

kupas Dom Jose Claspar Al 
l'on seca e Silva, didelis lie
tuvių katalikų prietelius, lie
tuvių katalikų bažnyčiai Vila 
>'elinoj suteikė visas parup?-
iinės bažnyčios teises. Tai v-
įa didelis lietuvių katalikų 
laimėjimas. 

Bendruomenės susirinkimas 

Villa Zelinoj įvyko Beiiu-
rromenės susirinkimas, kiii'.o] 
darbų tvarkoj buvo: praneši
mai apie praeitų metų veik 
liĮ. sudarymas p'}inų šių m* ' 
tų veikimui ir linkimas bend 
ruomenės valdybos. 

Iš valdybos ir revizijos ko-1 
misijos pranešimų paaiškėjo, 
kad Bendruomenė progresuo- > 
ja. Veikimas p'ečiamas viso-

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

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

Urmo (wliolesale) kainosnis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės x>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą p-alaraavima. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 
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CUTS-BURNS-SCALDS 
•bould be qukkly treated top*'vent bad after-
effects M veli as relieve pain. oac OIL-of-SALT. 
Wooderful too for aore. t*nd feet At your 
dm«K»tV-rooncy back it' not aauafiad. For 
fc«e aaomle wri te Moaae Laboratories. 215 South 
VeavittStreet, Chka«o. 

OUICK REUEF FOR FEE f 

. 
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Kviečiu nsus kaimynus, draugus ir pažvstamii* 

naudotis mano patarnavimB 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Masiny Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TELEFONAS CANAL S7M 

8 a ' 8 asa 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
4* 

INSURED 

AtA.HQ4^ DAROME 

Ė&te PASKOLAS 
^ H | 1 | | p ^ A N T V I S O K I Ų N A M Ų 

< S ? , K ^ D č l Pirkimo — Pataisymo 
M f * F * r t \ V ^Io«l rnliaTlmo 

A S Y ^ ' Ar Seno Mort*ičJo Aunokėjinio 
K I E K V I E N O TAUPYTOJO T A U P I N I A J A P D R A U S T I I K I $5,000. 
per Fed<ral Savlngs and Loan Insurance Corp., Washington, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 432 JOSEPH F. G R I B A U S K A S . SecreUry 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
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Brangus Tautiečiai! 
Ilgai lauktas Lietuvių Tau

tos siekimų įvykdymas galop 
virto realybe. Mūsų sostinės 
Vilniaus i r jo Krašto okupa
cija yra skaudžiai sužalojusi 
mūsų sostine ir Vilniaus Kraš
to. 

Visai Lietuvių Tautai rei
kės ilgų metų ir didelių pas
tangų, lenkų padarytas kraš
tui žaizdas išgydyti ir atiti li
kusį nuo Laisvos Lietuvos 
gyvenimo Vilnių i r Vilniaus 
Kraš t e įjungti į gyvosios Lie
tuvių Tautos buitį. 

Tautiečiai! Mes gerai žino
me, kad mūsų išeivija visuo
met buvo ir yra jautr i savo 
Tautos reikalais. J i niekuo
met nebuvo nutraukusi ryšių 
su Lietuvos gyvenimu. Lais
vosios Lietuvių Tautos rūpes
niai ir siekimai buvo lygiai 
ir mūsų išeivijos rūpesčiais 
ir siekimais, ji ejo žingsnis i 
žingsnį su visa Lietuvių Tau
ta. Taip jausdama, mūsų iš
eivija daug yra padejirsi Lie
tuvai. 

Šiandien Lietuva, atgavusi 
Vilnių ir jo Kraštų, deda daug 
pastngų Vilniui ir Vilniaus 
Kraštui padėti. Jos darbinin
kai, ūkininkai, prekybininkai, 
pramonininkai ir valdininkai, 
nežiūrint sunkių ištikusio Eu
ropoje karo padarinių, auko-j rakteris : tvarkomi miškai, 
ia Vilniečiams ir Vilniaus,' uoliai taisomi keliai, kurie čia 
Krašto paramai net kelių die- buvo netaisyti per 20 metų, 
nų savo uždarbį. Yra žmonių j miestuose (Senuose ir Snval-

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti (larbes Pirmininke, 

Jadvyga Tū-elienė. 
Pirmininkas, 

Jonas Navakas. 
Vicepirmininkas, 

Agr. St. Jakubauskas 
Iždininkas, 

Marcelė Kubiliūte 
Sekretorius, 

Adv. Jck. Golaberg;;s 
Nariai: 

Vladas Tiškus 
Fran. Pikčilinfriene 
Jonas Vilkaitis 
Kun. V. Mieleška 

Kontroles Komisija: 
Felic. Bortkevičiene 
Antanas Mačiuika 
Juozas Papečkys 

Kaunas, 
1939 m. gruodžio 10 d. 

Dies komisija .palikta veikti dar vienus nvctus. Paveiksle balsavusieji prieš repr. Frank 
Hook, Mieli, (kairėj), Adolf Sabath, 111. (viduryj) ir už Leo AJlen, 111. (Acme telephoto) 

Visame krašte nebėra K enę ir Naktį 
vienos krautuves, kur žmones TVJLg. f u L . , 

ž pinigus bent pagal * 

Naujienos Iš Vokiečiu 
Okupuoto Suvalky 
Krašto 

KAUNAS. (E.) — Iš vo
kiečių užimto Suvalkų krašto 
vienas ten buvęs be kt. pra
neša, kad nors ir šiandien 
dar dažnas vokiečių pareigū
nas tikina lietuvius, jog vo 
kiečiai čia esą tik laikini sve
čiai, tačiau atrodą., kad vo
kiečiai čia turį kitokius pla
nus. Skubu tempu keičiamas 
visas krašto vaizdas ir eha-

galetų u | pini 
korteles nusipirkti reikalin- KAUNAS. (E.) — Paven-
giausių prekių. Druskos^ enk- čio cukraus fabrike kasdien 
raus, degtukų gauna tik vo- dirba 1200-1300 darbininkų 
kiečiai, bet kur jie tas prekes trimis permainomi* po 400 ir 
perka, jų kaimynai nežino. p e r dieną pagamina apie 1500 Į m e t a n V ( . s u n k ių jų darbų ka "-
Lenkų zloto kursas palaiko , maišų cukraus. Vidutiniai š i ? Į j m i 0 Q n a piaulokiene už tai, 

fabrikas per sezoną pagami- k a d klausiusi užsienio radio 
na apie, 15 milijonų tri logra, , i r p a s a k 0 j u s i kitiems ką srir-
mų cukraus. Šiemet pagamin 

Klausei Užsienio 
Radio - Du Metai 
Kalėjimo 

KLAIPĖDA (E) Ypatingo
jo teismo posėdyje po trijų 
valandų svarstymo nuteista 2 

kurie aukoja keleriopai dau
giau. 

Žinome, kad mūsų išeivija 
jau pradėjo didįjį Vilniui ir 
Vilniaus Kraštui paramos va
jo-

Tikime, kad ji, dalyvavusi 
Lietuvos atstatyme ir įsikū
rime, organizuotai prisidės ir 
prie Laisvosios Lietuvos pas
taugi) sugrąžintą lietuviškąjį 
Vilnių ir jo Kraštą atkurt i . 

Tautiečiai! Padekite Lietu
vai ir šį kartą! 

Aukokime savo dienų už
darbius, o kas gali ir dau
giau Vilniui ir Vilniaus Kraš
tui paremti. 

Lai nelieka nei vieno dar
bininko, nei vieno ūkininko, 
nei vieno pramonininko a r b a ' s t y t i žydai, apsivalyta 
Šiaip išeivio, kuris pasiliktų! nepageidaujamo lenkų 

kuose) griaunamos senos i r 
gaisrų bei bombų apgadintos 
trobos. Kraštas padalintas į 
18 valsčių, kurių kiekvienam 
paskirtas vokietis viršaitis. 
Pa ts kraštas y ra priskir tas 
Gumbines apygardai . Lietu
viškieji valsčiai gavo teisę iš
sirinkti lietuviškas savi valdy
bas, kuriose neturi būti ne 
vieno lenko, bet ir lietuviš
kiems valsčiams paskirti 
griežti vokiečiai viršaičiai. 
Vietiniai gyventojai traktuo
jami nevienodai. Vokiečių gy
ventojų čia nedaug, bet jais 
labai rūpinamasi ir jų žodis 
čia svarus. Nepaprastai greit 
čia buvo surašyti dvarai, val
diškas ir žydų tu r tas , iškrau-

nuo 
ele-

mas tas p a t s : už rugių cent
neri — 8.5 zl., už kviečius — 
9 zl., už miežius — 8 zl., už 
kiaules 50 klgr. gyvo svorio 
— 45 zl. Taip pat zlotais se
nu kursu tebemokama už dar
ną, tačiau zloto kursas — 40-
50 zlotų už vieną m a r k . To
kiu būdu zlotas yra visiškai 
be vertis ir už ji niekas nie
ko neparduoda, o kas juos 
gauna už savo darbą, yra vi
siškai veltui dirbęs. 

Dauguma lenkų, kurie dar 
nesenai lietuvius skriaudė ir 
skunde, dabar vokiečiams įro
dinėja, kad esą tikriausi lie
tuviai. Pav. Vyžainių para
pija, kuri buvo labiausia su
lenkintas kampelis Suvalkų 
krašto šiaurėj, dabar kiaurai 
pasisako už lietuvius. Lietu
vių mokyklos leistos ir jose 
dėsto lietuviai mokytojai. 
Taip jau įsteigta pirmoji vo
kiečių mokykla Suvalkuose. 
Lenkų mokyklos uždarytos. 

Del didelio higienos ir sa-
nitorijos pagalbos trūkumo j 
plinta epidemines ligos. Kai
muose serga dizenterija, ši I 
tinę ir nors vokiečiu admini-
stracija pradėjo su ligomis 
kovą, tačiau susirgusių mir
tingumas, ypač vaikų ir kū
dikių, esąs labai didelis. 

ta ir gabalinio cukraus 14 tūk
stančių dėžių po 50 kilogra
mų kiekvienoj. Runkelių cuk-
ringumas šiemet buvo mažas, 
kad cukraus bebus galimo 
pagaminti daugiau kaip kitais 
metais. 

Reikalauja T Ų Pačiu 
Patalpų 

VILNIUS (E) . Vilniaus 
Vytauto Diclž. gimnazijos mo
kiniai prieme rezoliuciją, kad 
lietuvių Birutes gimnazijai 
būtų grąlintos patalpos, iš 
kurių 1920 m. lenkai išmetė 
į gatvę lietuvių mokinius ir 
patys tim įsirengė lenkišką 
Oržeškįenes gimnaziją. 

dėjusi. Piaulokiene yra klai
pėdiške, ištekėjusi už vyro 
iš 1). Lietuvos; ji turėjo mažą 
krautuvėle. 

SKELBKITĖS 'DRAUGE • y 

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Biessed Relief 
Museles were so sore 
shecouldhardly touch i 
them. Used Hamlins "VVizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Fcel its prompt warming action easc pain,* 
bring soothing relief. Plcasant odor. Vv'ill not 
stain. Money-back guaraniee at all drug s t ores. 

HAMLINS 
VVIZARD OIL 

LINIMENT 
For MUSCULAR ACHES and.PAINS 

RHEUMATIC PAIN—LUMBAGO 

<F 

neprisidėjęs prie Vilniaus i r mento — valdininkų, mokyto-
Vilniaus Krašto paramos! jų, kunigų be parapijų ir kt. Lietuva ir Vatikanas 

MARIJONA KUZJV1ICKIENE 
(Po tėvais Klimaitė) 

Mirė sausio 21 d., 1940 m., 7:00 vai. vak., sulaukus 
90 metų amžiaus. 

tjimus Lietuvoje, Suvalkų apskr., Veiverių parap., 
Grabavos kaime. Amerikoje išgyveno 14 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyra Andriejų, sūnų 
Juozapa ir šeimą, Roekford, 111., sūnų Kazimierą ir 
keturias dukteris — Oną Stankiene, Agotą Mikšienę, 
Marijoną Bacevičiene (Roekford, 111.), Prancišką Viz-
bariene ir jų šeimą ir daug kitų giminių. 

Namų telefonas SPAulding 6332. 
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 1735 "VVabansia Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, sausio 25 d., 1940. I š 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv . Mykolo 
par. hažn\v ;- \ kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sieli . Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimine*?, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, Sanai, Dukterys i r jų šeimos, gimines. 

Laid. direktorius S. P . Mažeika, tel. Yards 1138-9. 
(Prašome gelių nesiųsti.) 

KAUNAS (E) Šveicaru 
spaudos agentūra " K i p a " 
paskelbė, kad, jo patirtomis 
žiniomis iš Vatikano stuoks-

įnių, baigiama eiti prie susi-
itarinio tarp Šventojo Sosto ir 
•Lietuvos. Šiuo susitarimu į 
Lietuvos- bažnytinę provinci
jai būsianti įjungta ir nese
niai Lietuvos respublikai ati
tekusi Vilniaus sritis. 

Pastovumas -
Tą liudija įstaigos 44-HŲ mėty gyvavimas. 

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

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

L 

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

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indeliai k iekvieno taupyto jo apd raus t i 

iki $5,000.00 Fedei-allnčje įstaigoje. 

S 

OAMOKSLU 
Kunigai turetg isi£vt' 

Vyskupo P e t r o Prancf t 
kaus Riičlo, M.I.C. para 
* vt a 

UJO puslapiu knyga. 

Kaina #1.75 

' D R A U G A S 
2334 So. Oakley, Ave 

Chicago, 111. 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausyki te m ū s ų radio p r o g r a m o Ant rad ien io Ir 
šeš tad ien io ryta is 10:00 valandą, iš W H I P s t o t o s (1480 k . ) 

Su Povi lu ša l l imie ro . 

Nauji Garvežiai 
KAUNAS (E) J a u gauti 

visi G naujieji garvežiai, ku
rie buvo prieš metus užsaky
ti čeku " S k o d a " fabrikuose. 
(Jarvežiu greiti* yra 130 kilo
metrų per valandą. .Jie bn< 
paleisti su greitaisiais trau
kiniais ta rp Kauno ir Vil
niaus ir kitomis linijomis. — 
Paliktiems tarnyboje Vilniaus 
krašto geležinkeliams nusta
tyta, kad jie sausio 15 d. tu
rės laikyti egzaminus iš t ech 
ninių dalyku be to visi pa
liktieji mūsų geležinkelių tur-
nvboe buvę lenku gekžinke-
lių tarnautojai ir darbininkai 
turi išmokti lietuvių kalbą 
raštu ir žodžiu. Apie padary
tą pažangą jie bus patikrina
mi kas mėnesi. 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
IS angliško ver t? 

Kun . Ant. M. K a n i / i - k i -

Myletinis klausė supratimo 
ir Valios, kurs iš jų radosi 
arčiau jo Mylimojo. Ir abu 
!>ėgo, ir Supratimas p riejo 
arčiau Mylimojo nekaip Va
lia. 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

JRBA G<»Jcs Mylintiems.. 
Vestuvėms, Itat.kle 
tams. 1.ai<l<>to\i-ui> 
tr PnošUmnms. 

1 
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800 

DON f BE GREY 
gtvy tuif. Orty bust 

mmkm ftm look old *nd (ed <rid 
Try the 'lftodm* Method lor O * 

. . CLAIROL. Yorfl 
ffee tĮTtfrtf, Htif int tmfr 

No bUachiaf r«ialr*d t» 
•oftta the halr whm 
CLAIMOU YouH fcv» th* 

hair — bcautifnl, 

NOW. 

rustmrauy ~*irum 

rthi m*mwį*m*m * *<* «* įį 

I 

1 I k. 
EMILIJA MELLENS 
Mirė sausio 24 d., 1940 in., 

5:u0 vai. ryto, su laukus 5<» mo
tu amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap-
skirtyje, Žagarės parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 30 met. 
Pal iko dideliame nul iūdime: 

dvi dukter i s : Paul ine ir Aliee, 
du sūnus : Antaną, marči.ą Ks-
(elle, ir Walt*r ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. 

K ū n a s pašarvotas 214C West 
23rd Place. 

I^aidotuve-s jvy'ks šeš 'adienj , 
sausio 27 d. II namų 8 30 vai. 
ryto bus a t lydėta į Aušros Var
tų parapi jos bažnyčia, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nu lydė ta į šv. Kazimiero k a 
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažįs
t amus -a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nul iūdę: Dukterys . Sūnus, 
M a n i i r Gimines. 

Laid. d i rektor ia i I>aoha\viez 
ir Sūnai, tel. CANftl 2515. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
m D U L A N o t DIENĄ IRNAKTJ 

D V I / A 1 ><OPLYCIOS VISOSE 
I V t \ I MIFSTO DALYSE 

Anthony 6 . Petkus 
6834 So. WeeterD Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109 

Lactiawicz ir Sunai 
2314 West 23rd Plact* 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PT'Lhnan 1270 

+348 So. California Ave 
Phon^ LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABili* 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
IJJi 
Albert V. Petkos 
P. J. Ridikas 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 W**8t 46th Strent 
PIMMN- YARdn 07«l MM 

4704 S We»teni W^. 

Tel UAfWjN<t» Hini4 

XVM S O HHlt*t*Hl St 

Ttbftmmm YARit* !4IH 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 



/ 
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Į CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
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Laukia Saviškių ir 
Svečių! 

CICERO. — Šiomis dieno
mis Marijonų Rėmėjų 21-mas 
skyrius jan baigia platinti ti-
kietus ir kviesti svečius i jų
jų rengiamą vakarei], kuris 
įvyks sausio 28 d., parapijos 
salėje, 6-tą valandą vakare. 

Teko kalbėtis su rengimo 
komisija, kur i išgyrė" aukoto-

Ciceriečiams reikia padėti, 
nes nori gražiai pasirodyti, y-
pač kad šįmet Tėvų Marijonų 
Rėmėjų seimas įvyks jųjų pa
rapijoje, jie deda visas pas
tangas, kad vakarėlis atneš
tų gražaus pelno, kad galėtų 
gražiai pasveikinti seime. 

Todėl, aš manau, kad mi s 
atvyksime ipas čicerieeius ir 
mielu noru prisidėsime prie 
jųjų vakarėlio. Lauksime ii 

jus, sakydama, kad kai kurie tikimės, kad mūsų kitos kolo-
net kelias dovanas aukojo, nijos irgi sekmadienį atva-
tikietus net svetimtaučiai per- žiuos pasisvečiuoti pas oice-
ka. Visur matyt i darnus susi- j riečius. Č. A. 
klausymas ir pagalba kits ki 
tam. PLATINKITE ' D R A U G Ą " 

<? 

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 
= ^ 

ė 

Sidabrinis Jubiliejus 
Marąuette Park. — Sekma- | t e tO V e i k l O S 

dienj, sausio 28 d. įvyks Ado-j Bridgeport. - Šv. Jurgio 
mo ir Magdalenos Oskeliūnų;

 p a r t ^ ^ ^ g m i s i o 14> | 5 i r 

šaunios sidabrines vestuvės. \ 1 ? J į vakarais, o dienomis 
Celebrantai ims palaimini- jj raokvkios vaikučiams, TT 

mą Gimimo Paneles ftr. pa- j M a r į j o i m Misijų klubas rodė 
rap. bažnyčioje, 10:30 vai. į b r a n g i u s spalvuotus paveik-
ryto. Jų 25 metų vedybinio i g l u s s e m t u s g katekizmo ir 
gyvenimo sukaktuvių puota! g v istorijos (seno ir naujo 

Iš Kat. Akcijos Komi- West Pullmano 
Naujienos 
Sausio 28 d., 7 vai. v.;1:, 

labai gerai gyvuoja, kur va
dovauja kun. A. M. Linkus. 

Bap. 

parapijos salėje, ŠŠ.-Petro 1J 
Povilo parap. choras, vado
vaujant muz. 8. Railai, ren-, 
gia vakarę su įvairia pro- ' Amerikos Lietuvių Dakla-

Susirinkimai 

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimo 
Diena, Vasario 18 d. 

Prieš kelias savaites Lieto-, keturioliktam aukšte, 32 W.| Žmonos, Leviira Griggs, (vir 
vos Konsulate Chicagoj, buvo Randolph St . Lietuvos Min i - šu j ) reikalavimas alimonijos 
sušauktas susirinkimas visų steris P . Žadeikis buvo p a - p r i v e r t ė pilote Marion Griggs 
veikiančių organizacijų i r as- kviestas dalyvauti. Taipgi Es- pasilikti namie. M. Griggs 
menų, pasi tar t i a r yra reika- tijos ir Latvijos Konsulo at- norėjo stoti Kanados Royal 
las turėti bendrą Lietuvos stovai bus pakviesti per vie- ^ l y i n g Corps. (Acme teleph.) 
Nepriklausomybes Minėjimo 
Dieną. Laikraščiuose apie tai 
buvo paskelbta kitiem, kurie 
norėtų prisidėti patriotiniam 
darbe. Tą vakarą toksai klau
simas buvo perduotas susirin
kusiem i r įnešimas turėt i 
bendrą paminėjimą buvo vien
balsiai pri imtas. Valdyba bu
vo išrinkta, kuri nuo tos dio-
nos vykdo tą darbą. P i rm iš
siskiriant tą vakarą na r i a i 
suaukavo $40.50 lėšų paden-
gimui. 

Ka ip papras ta i , d i d e s n e 
grupes t a rp lietuvių tur i sa
vo privačius minėjimus tos 
dienos. Komitetas numatė, 

kad yra reikalas masiniam 
susirinkimui, kuriame daly
vautų visi lietuviai, kuriame 
r imtai tos dienos svarbumas 
būtų išreikštas mūsų žmonėm. 
Nežiūrint į privačius reika
lus, nekreipiant dėmesio į 
privačius asmeniškumus, tam 
paminėjime skambės tik vie
na tema — lietuvi patriotiz
mas. 

K a d padaryt i įspūdingesni 
vakarą komitetas išnuomavo 
salę Chieagos vidurmiestyj, 

Ar Vidurių Užkie
tėjimas Kliudo Jū

sų Darbui? 

tinį Konsulą P . Daužvardį. 
Taipgi pakvietimai buvo iš
siųsti Pirmyn, Birutės ir Vy
čių Chorams apsiimti išpildy
ti didesnę dalį programos i r 

Duosnus1 Lietuvis 
M. Šveikauskas, g y v e n ą s 

šv. Kryžiaus par., Town of 
, . . • 4 -i- -»i M i „„ i Lake, buvo vienas iš pirmu-baigti tos dienos iškilmes kar- [ . / . . K. .* 
tu paainuojant mūsų tautinį 

spaustuves .» >» hymną "Lie tuva Tėvyne. 
Apar t muzikalio programo, 
Akademijos šokėjos, kurios 
savo gabumą kelis kartus jau 
yra parodę, pašoks tautiškus 
šokius. 

Sekantis susirinkimas komi
teto įvynsta ketvirtadienį, 
sausio 25 d., pas pirmininką, 
24)15 W. Marąuette Kd. No
rintieji pasidarbuoti Lietuvos 

bus Marąuette Park salėj, 
69th ir AVestern Ave., 12:00 
vai. 

Oškeliūnai yra veiklūs ii 
draugiški šios kolonijos pilie
čiai, už tai turi įsigyję dau
gybę draugų. Veikliai daly
vauja katalikiškose ir visuo
meniškose organizacijose. 

Pažiūrėjus į šios kolonijos 
istoriją ir lietuvių nuveiktus 
darbus, mažai jų randasi 
prie kurių A. Oškeliūnas nė
ra prisidėjęs ne vien savo 
laiku, bet ir materijališkai. 

Celebrantas yra šios para
pijos fundatorius, taipgi trus-
tistas per daugelį metų. 

Gyvena savame puošniame 
name, užima atsakingą vietą 
geležinkelio kompanijoj. Taip 
gi augina vienturtį sūnų Ado
mą. Mažasis jAdomukas rodo
si seks " s e n i o " Adomo pė
domis. Būdamas 6-me skyriu
je parapijos mokykloje, jau 
aktyviai dalyvauja visuose 
parengimuose. 

Linkėtina celebra n t a m s 
daug laimės šiame sidabro 
jubiliejuje, taipgi kad laimin
gai sulauktų aukso ir deiman
to jubiliejų. F . A. 

įstatymo). 

gramą. Choras padainuos 
daug gražių dainelių. Be t a 
bus ir juokingas vaidinimas 
44Meilės Aleksyras ," kurį iš-

Tais paveikslais Bridgeporvį pildys North Side artistai, 
to tėveliai mažai pasinaudojo, j vadovaujant žinomam visiems 
Atrodo: blogosios spaudos veikėjui A. Rekifi. 
pasekmės tėvelius sulaikė. Pasibaigus programai bus 
Q a į ] a pasilinksminimas-šokiai prie 

Bet mokyklos vaikučiai la-| geros muzikos. Visi kviečiami 
bai daug pasinaudojo. Dome- vakare dalyvauti. Įžanga 25c. 
josi ir su įtempimu sekė ir 
teiravosi apie paveikslų tesi- Sunkiai serga mūsų koloni-
nį sekančiose dienose. jos žymi veikėja Joana Puč-

Linkėtina, kad klebonų ir j korienė. Linkime Joanai gre*-

rų Draugijos metinis su.-irin-
kimas įvyks penktadienį, sau
sio 26-tą dieną, 9-tą valandą 
vakaro, daktarų Strikolio-Ve-
zelio ofise, 4645 So. Ashland 
Ave. Visi būkite laiku. 

Dr. A. J . Gussen. sekr. 

mokytojų rūpesčiu tie pa
veikslai pasikartotų visose 
parapijose, ypač vaikučių 
auklėjimo palengvinimui. 

Norint gauti virš minėtus 
paveikslus, 

to sustiprėjimo. 

jas 

prie " D r a u g o ' ' 
mašinų fondo. 

M. Šveikauskas gausiai re
mia ne vien tik mūsų spaudą, 
bet visus gerus tautinius ir 
l a b d a r i n e s ' dSrbus. J i s stam
bių aukų yra paklojęs ir Lie-1 V a r d a i l M . p . L. Am. Pi-
tuvai. Dėl to, Lietuvos Prezt- j ^ K l ū b o l i n k i u j u m s . į i g u 

dentas, įvertindamas jo nuo- y m e t i a į m į n g a į g y v e n -

Lai gyvuoja mūsų nepail
stantis visuomenes darbuoto-

Adomas Oškeliūnas, M. 
A.daui 

TT. Marijonų Seminarijos 
Misijų Klubą, Hinsdale, 111. 

Bridgeportui minėtus pa
veikslus išrūpino Kat. Akci
jos Komitetas. 

J. Šliogeris 

IŠVAŽIUOJA ATOSTOGOM 

Milijonas Lity Už 
Obuolius 

KAUNAS. (E.) — 1939 m. 
eksportuota obuolių už visa 
milijoną litų. Supirkta Vilka-
viskio apskrityje 123 vago
nai, Rokiškio apskr. 77, Kau
no apskr. 54 ir t. t., o viso 
eksportuota 263 vagonai, 1938 

i m. 221 vagonas. 

" " M a i s t a s " susitarė su So
vietų Rusija ten parduoti 
kiaulių ir bekono už 12 mili-

Parap i jv.^ metinėj apyskai- j jonų litų ir pieno produktų 
toj matosi, kad šio mėnesi* už 9.3 milijonus. Be to ka tik 
įl5 d. atmokėta parapijos sko- : pasirašyta Lietuvos Italijos 
los $8,000.00. Dabar parapi- | prekybos sutartis, kuria žy-
jos skolos beliko tik $4,000.00 miai padidina prekybą ta rp 
66. Petro ir Povilo parapija Lietuvos ir Italijos. 

Mūsų parapijai paskirti 
1940 m. trust is tai : Leo Kon-
stant ir Pe t ras Mikolaitis. 

reikia kreiptis j j Abu patyrę i r sugebę tas pa 
reigas eiti. 

Jr 

Oškeliunienė ir sūnus 
J r . 

pelnus, paskyrė jam Gedimi 
no .medalį, kurį jam įteiks 

ti. 

laimi visados tur i pilną teisę konsulas p . P . Daužvardis. 
dalyvauti susirinkimuose, nes Linkime duosniajam savo 
komitetas pašvenčia savo lai- tautiečiui ir toliau laimingai 
ką tam reikalui. Visas pelnas | darbuotis ir g j venti ilgiau 
iu vakaro ivkilmių yra ski
r iamas Lietuvai. 

Pirm., A. J . Malinskas 

Ar jūs a tsmekate savo darbfe — ne-
pajčgiat atlikti savo užduoties gerai. 
ctttto, kad jaučiatės prastai, nenorma
liai, esate pavargę? Tad patikrlnkit 
patą save. Gal dėt vidurių užkietėji
mo jūs taip jaučiatės. Gal jums 
reikalingas liuosuotojas. Jeigu tai 
jums yra — pamėginkite Kx-Lax! 
Paimk plytelę ar dvt prieš einant 
gntU Šiąnakt... Ex-Lax gardas kaip 
skanus šokoladas. O ryte pamatysi 
kaip daug geriau jausies po gero 
visiško vidulų išvalymo. Kx-Lax vei
kia gerai — bet SveMal, be issi-
temptmo ar nesmagumo. 
Ex-Lax yra patikimas seimyntafa 
liuosuotojas — geras visiems, nuo se
nelio iki maio vaiko. 10c. Ir 25c 
##xut$s visose vaistinėse. 

Metines Sukaktuves 
a. a. Stasio Stoškaus 

MARCįUETTE PARK. — 
Sukako vieni metai, ka ip ne
laimėje žuvo a. a. Stanislovas 
Stoškus. Paminėjimui metinių 
sukaktuvių, už jo sielą Gimi
mo Paneles Šv. bažnyčioj į-
vyks gedulingos pamaldos 
sausio 27 d* 

»AruoKJTCs rAMec.ntioji .n* 
traiSAJCTlOT J | PAIOnCIANCU ? 
Gaminamą tik vienas t ikras 
Kx-Lax! įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes r*ika-
"E-X—L.-A-X" ant detutSs ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite ortĮctnatto Ex-Lax. 

Šv. Mišios bus C, 7 i r 7:45 
valandomis iš ryto (su egzek
vijomis). A. a. Stanislovo tė
veliai, seserys ir broli-? kvie
čia gimines, pažįstamus ir 
draugus dalyvauti šiose pa
maldose i r kar tu pasimelsti 
už jo sielų. 

A. a. Stanislovo tėveliai y-
ra seni šios kolonijos parapi-
jonai, tėvas Stanislovas yra 
parapijos komiteto narys per 
ilgus metus, motina Julijona 

(rpriklauso prie vietos draugi-! 
JŲ, taipgi ir seserys dalyvau- ' 
ja draugijiniuose darbuose. 

S. Kanapeekiene eina Šv. | 
Kazimiero Akademijos B§m& 
jų 8-to skyriaus viee pirmi
ninke* paivigas. 

Motina, tėvelis i r seserys 
priklauso pr ie Marijonų Rė
mėjų Draugijos. Brolis Jonas 

sius metelius! \ 

yra studentu Marianapolio 
kolegijoj, Thompson, Conn., 
kur taipgi įvyks atmintines 
šv. Mišios už jo siela sausio 
28-tų dienų. S. K. 

Je i tu nori ištesėti, mųstyk 
dažnai apie tavo meilės sie
kį. 

Jonas Bankeviėiufc-B a n k y 
šiandien išvažiuoja atostogom 
i šiltąja. Floridą. Kadangi va
saros mefu jis buvo labai už-

j imtas pardavimu naujų Buiak 

; 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuiHau-
sias ir vertas JŪSŲ pasiklausymo. 

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

Suvalkiečiai 
Smarkiai Rengiasi 

J a u metai, kaip suvalkie- 'automobiliij, tiktai šiuo laiku 
terado progios pasiilsėti Flori
dos saulėtoj padangėj. 

Banke vičius-Banky vyksta 
kelionėn savo nauju 1940 
Buick, o pasilsėjęs pora. savai
čių žada grįžti laiku dalyvauti1 

L i e tu v o s Nepriklausomybes 
sukaktuvių minėjime ir toliau 
praplėsti Buick automobilius 
lietuvių tarpe. 

Bankevičius-BanKy darbuo
jasi prie Gordon Buick Co., 
6633 S. AVestern Avenue. 

čių draugija susitvėrė. Tam 
paminėjimui rengiasi prie pui 
kaus parengimo. Dedama pa
stangos sudaryti puikią prog
ramą, i r pasilinksminimą. Šo
kiams grieš S. Lesčiausko or
kestrą. Parengimas bus sau
sio 27 d., Holywood 'svetai
nėj, 2417 W 43rd St.. 7 vai. 
vakare. J . M. 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiški jai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

^ 

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais $2.25 

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais $1.50 

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J . 2ida-
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J . Aleksa, M J . C , Kauno Sem. Dv. Tėvas $0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro-
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas , . . . $4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Parašė Kun. P . Vaitukaitis. , . . . . . $ 0 . 2 5 

Skubėkite pi rkt i šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chkago, IU. 

Ss 

t? 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Chieagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

i r dienraštis 'Draugas ' 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. $1.50 
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė ir Bai . Vad, raud. lap. k r a š t a i s . . . . . . 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 75c 
Jtsus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.50 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chlcago, Illinois 

^ : 

^ftčhin? CETREUEF 
TkisFastHbŲ 

-srMeneyBacfc 
Forąoick relief frora itchinR of eezema, pimples. 
athfete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused skin tr*ubles, use vvorld-famous. 
cooftng, antiseptic, liquid D . D . D . Preąaiption. 
Greaseless. stainlese. Sootbes irritation and 
quickly stops intense itchmg. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRiPTION. 

2iiiiiiNiH"'iiiiHiiiiiuiiiiiinmiiiiimiiiiiiiiiiiifmiiiiiifiiiiuiiiwiHiM'MiMiniimiiii: 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-Mp MORGIčlįĮ 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per ] 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 

r Goversment priežiūra. 
Mokame Už 

Padėtus Pinigus 31% 
Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket- į 
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

1 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 j 
E JOHN PAKF.L, Pres. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION i 
iiiiiuiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiniiS »IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!IIII 



nHTtmss j ^ , - * , . : , . * . , !:„.,•, , „rrt r>- TC)_U) 

DEDIKAajA "DRAUGO" RADIO 
PROGRAMOS KUN. J. VAITEKŪNUI 

šios Tais laikais ir mūsų 
dienos soliste Emilija Miekū-
nas mokinosi Romoje muzi
kos. I r t i n i Ii ja dalyvaudavo 
tose pamaldose ir vakarėliuo
se. Būdavo is viso apie 20 lie
tuviu — graži rinktine kuo
pele. 

Mes linkime kun. Vaitekū
nui įnešti į Providenee lietu
vių gyvvnima daug to bran
gaus turto, kurio jis tiek daug 
pasisėmė bestudijuodamas Ro 
moję. 

Ta ip pat tariame nuoširdų 
ačiū už parėmimą miteų dien
raščio, aukojant $105.00 Spau
stuves Mašinų Fondui. 

(Kalba kun, J . Mačiuiionio, 
1 L U \ , pasakyta iš W G E S ra-
dio stoties). 

Roma -vadinama amžinuoju 
miestu. Kam teko jį pamaty
ti, arba jame pagyventi, tas 
negali užmiršti įgytų bran
gių įspūdžių. 

Romoje gyvena Katalikų 
Bažnyč i a galva, šventasis 
Tėvas, kurs valdo 400 mili
jonus tikinčiųjų, priklausan
čių prie šios dideles organi
zacijos. 15 čia išeina įstaty
mai, kurie liečia ne vien mū
sų šį laikina gyvenimą, bet 
ta ip pat primosią mūsų sielą 
būsimam, amžinam gyvenimui 
danguje. 

Kiekvieno buvusio Romoje 
širdį t raukte t raukia ir jos 
meno branguanynai. Čia ran
dasi Miehelangelo, Rafaelio, 
Bernini i r kitų žymiausi kū
riniai. Vien iš knygų pasi
skaitymo negalima tinkamai 
įvertinti šias pasaulio bran
genybes. 

Kun. Jonui Vaitekūnui, lie-.'prašė už negalėjime, dalyvau-1 D u T V S A t d a r O s — 
tuvių parap . klebonui. Fro- ti programoje iš priežasties p r a X o r n T e i t i 

dideles slogos, programa sn-

"Draugo" Radio 
Programa 

Antradienį, 7:30 vai. vaka
re, ka ip paprastai , vėl girdė
jom dienraščio " D r a u g o " ra
dio įprogramji. 

Kadangi Umilija Mickūnas I advokatu. (Acme teleplioto) 
atsilankiusi radio stotin atsi-

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

Aerodromo 
praplėtimui paskirta $3,283. ' P r i s i p a ž i n o V o f f e s 
Tiek kainuos geležinkelio bė- ^ k&n&į& d a u g ^ • 

kvotą kovai su vaikų paraly
žium. Ateinančią savaitę 
skautai paskleis 250,000 atvi
rukų, kuriuose įdėjus dešim
tukus pasiųsti tiesiog VVasn-
ingtonan. 

gelež 
gių perkėlimas. Nuosavybės 
savininkas reikalavo $6,533.26 
daugiau. 

Sol omon G. Lip-pman, chi-
cagieriui, primetama neužten
kama patyrimo būti NLRB 

vidence, R. L, teko ilgesnį 
laiką pagyventi Romoje. At
simenu gerai tas brangias stu
dijavimo dienas. J i s dažnai 
užsukdavo pas Tėvus Marijo
nus, gyvenančius netoli šv . 
Pe t ro Bazilikos. Dažnai pa-
sikalbėdavom anais laikais a-
pie mfrsų laimę studijuoti Ro
moje, k 

Koks y ra kun. Jonas šian
die, toks j is buvo ir t ada : 
labai gyvas, nepraleidąs pro-
gos«j)asinaudoti Romos, kaip 
Ka&likų Bažnyčios gilėsimi 
mokslu, ta ip ir meno bran
giais kūriniais. 

Vasario 16-tą švęsdavome 

daryta iš rekordų. 
Nepamirškite pasiklausyti 

sekančio antradienio vakaro, 
kuomet vėl išgirsite dienraš
čio " D r a u g o " programą iš 
stoties W G E S (1360 kil.) pu-
'sę po septynių vakare. * 

Norime taipgi ati taisyti 
klaidą, kuri įvyko šeštadie
nio " D r a u g o " numeryje. 
" D r a u g o " Spaustuvės Mašinų 
Fondo aukotojų tarpe pažy
mėta kad Ona i r Antanas Ka-
paeiai iš Cbicago aukojo šim
tinę, o turėjo būti Ona ir An
tanas Kasputis. Prašome at
leisti už įvykusią klaidą. 

Kur — Pūkelių namuose, 
€447 So. Washtenaw Ave. 

J a u bus t ikras Šnruim Bu-
rum! Šokiai, vaišės, gražios 
kalbos, malonūs svečiai 

Auto nelaimės 
nuvarė į kapus 73 metų Mrs. 
Sophie Kalas, kuri buvo su
žeista sausio 6 d. J i m i r ė 
Walther Memorial ligoninėj. 

Kitas žuvęs auto nelaimėj 
buvo Kdward Jaeobsen, 46 
m., 3232 Plaini'ield. 

C iga re t a s 
sukėlė gaisrą 1408 N. TTono-
re ir padarė $400 nuostolių. 
Dėl kilusio gaisro turėjo išsi
kraustyti H a r r y Good ir šei
ma ir dvi kitos šeimos. 

99 metu senelė 
patar ia kaip palaikyti vyrus. 
Anot jos, moterys neturi pa
tingėti iš ryto atsikelti ir pa
tiekti savo vyrams pusryčius. 
Mrs. Evans, kuri. šventė savo 
99 gimtadienį, dar ir šiandie 
teberuošia pusryčius. 

Vakar 
i r suimtas penktas 

terys! 
20 metų Wm. Lester pasi

ryžo eiti tiesiu keliu, nes jo 
mylimoji patarė jam prisipa 
žinti vagystes ir klastojimus. 

Kar tą Lester pasipasakojo 
savo mylimajai, 19 m. Emily 
Groh, 4921 \Vinnemac Ave., 
jog jis apiplėšęs keletą pašto 
dėžučių ir iškeitęs apie $250 
vertės čekių. 

J i patarė jam pasisakyti 
policijai. 

Lester nuvyko į N. Damen 
policijos stotį ir prisipažino. 
Laukdamas bausmės, jis pa
reiškė, jog: 

"Emi l i ja prižadėję manęs 
laukt i . " 

Tasai kurs ištikimai laiko 
si džiugiai gyvena. 

Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išmintis jų rugsėjo 22 d. 

1940 m. Piknikai , 
Vytauto Parke 

&v. Jurgio parap. gegužės 
19i d. ir rugpiūčio 25 d. 

Šv. Kryžiaus parap. birže
lio 23 d. i r rugpiūčio 18 d. 

Nekalto Prasid. P . S. par. 
birželio 30 d. ir rugsėjo 15 d. 

Gimimo P. Šv. 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. 

Di evc Apvaizdos parap. bi
rželio 2 d. i r rugpiūčio 4 d, 

Šv. Mykolo parap. liepos 
21 d. 

ŠŠ. Petro i r Povilo parap. 
gegužts 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
piūčio 11 d. ir spalių 6 d. 

" D r a u g o " balandžio 28 d. 
ir rugsėjo 2 d. 

Lietuvos Vyčių liepos 4 d. 
Labdarybės gegužės 30 d. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėme-

Jei būtų permainų ar pa
taisymų, prašau tuojaus pra
nešti valdybai. 

f 
CONRAD 

Fotografas 
Studija jrengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 

\ mis ir Hollywooo 
i Šviesomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 W. 63rd St. 

n 

Tel. ENG. B 5883-5840 

KLAUSYKIME 
Undervvood 

nuoširdūs rengėjai — ko dau- g a u j o s banditas. Tai gaujos 
giau trūksta? Jūsų! Todėl, 
Marijonų Rėmėjų 5-tas sky-

vadas 32 metų Lester Ųnder-
wood. š iuo laiku suimta pen-

rius nuoširdžiai kviečia jus k i g a i l j o s n a r i a i . ieškoma dnr 
visus* neišskiriant nei vieno, 

Lietuvos Nepriklausomybėm 
šventę. Rytą vykdavome į D U L R I r V i l n i a u s 
bažnytėlę netoli Kan i to i imno l | ^ , „ , l a j 
pasimelsti už žuvusius Lietu
vos kareivius, o vakare rink
davomės pas Lietuvos Atsto
vą. ČernJBokį užkandžiaut i r 
pasidalinti naujais Romoje į-
gytais įspūdžiais. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

įžanga $1.00 — 75c — 40e 
Šokiams 35c 

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas »* 
o« 

KAUNAS. (E.) - Praugi-
i« Užsienio Lietuviams Rerv 
ti pasiuntė nemažų skaičių lie 
tuviškų knygų ir mokslo prie* 
monių užsienio lietuvių moky
kloms ir skaitykloms. Be to, 
DULR rūpinasi Vilnium at
bėgusiais lietuviais iš rusų ir 
vokiečių užimtųjų sričių ir 
globoja buvusius politinius 
kalinius Lenkijoje. 

atvykti j Pūkelių namus, sek
madienį, sausio 28 d., 2 va
landą po pietų, tenai pralei's-
ti kelias malonias valandėles 
ta rp saviškių marketparkiečių 
i r iš ki tur atvykusių svečių. 

Taip pat girdėjome, kad te
nai išgirsime naujų dainų, 
kurios buvo neseniai atsiųstos 
iš Lietuvos. 

Pelnas to parengimo jums 
i gerai žinomas, ne kam kitam, 

k<¥£ W '^Uiu&į J e v ų . Mari-
)oįĘĘftč&tfWm&m^ Vai
siai jaU matomi, ' ir. mets po 
metų tie vaisiai bu's didesni, 

vieno. 

Edith Patterson, 
Sterling, 111. paaukojo vėžio 
klinikai, Passavant Memorial 
ligoninei $50,000. 

Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
PROGRAMŲ Z f f S T 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIU 
W.HJ.P. 

Cook County 
pasieks nustatytą $100,000 

tai dėka Marijonų Rėmėjų Dr-
jai, kur i visas pastangas 
deda, kad pagelbėti šioms į-
staigoms. Todėl ir mes savo 
atsilankymu Pūkelių namuose 
paremkime tą gražų darbų. 

Kvieslys 

RHEUMATISM 
Pain—Afony Starts T o Leave io 

* 24 Hours 
Happy Days Ahead for Voo 
Thlnk of lt—how thia old world 

6o«a inake profreas—now comea a 
pnacrlption whlch ia known to pfaar-
macista aa Allenru and within 48 
boora after you atart to take thla 
fcirtft actiog formula pain, agony and 
Inflammation caused by eicesa urio 
• cid haa started to depart. 
#&llenru doea Juat what thla notice 
•aya lt wtll do—it ia guaranteed. You 
can get one gtnerous bottla at lead-
Ing drugatoree everjnrhere for Si 
centą and if it doean't bring tbe joy-
aua reaulta you ezpect—your aao^ey 
«rhol« heartedly r«turn*A. 

UNTVERSAL 
RESTAURAN1 

featuvėm. Krikštynom ir Kito 
ftiam Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimą 

t inkama* Patarnavimas Tialaiaa 

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

Tel. Victory 9670 

i 

J 

She's pretty as 
a picture, 

but 
Ko one can tolerate halitosb (bad breath). 
It can ruin almost any girl'a popularity 
. . . her closest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some au t horit ies to be a maior cause of 
balitosis. And the insidious tning about 
thia offensive condition is that any o ne 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course. . . only too well. But, un-
fortunately. it is such a delicate subject 
they won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is ao simple to take 
precautions by gargi ing with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer-
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Literine Antiseptic habit. TJse 
H . . • inoming and night. and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Lotos, Missouri. 

LISTEBINE 
for BALITOSIS 

* |BA9 BREATH) •> 

^ ^ 
^ 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: 

-

" D R A U G A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metama $6.00. 2334 South 
Oaklev Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S ' ' — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

" DARBININKAIS; • — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kar tu savaitėje. Metam's 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
" A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
" M O T E R Ų D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 

" S T U D E N T Ų Ž O D I S " — A.L.K. Studentų ir Pro- |oj 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 2334 South Oakley Ave., 
Chicago, Illinois. 

" M U Z I K O S Ž I N I O S " — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga, Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenne, Chicago, 111. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visok| taisymo dar
bą be jokio cash jmokejimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausj atlyginimų iį 
Fire Insuranee Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimu 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

V Padėti Pinigai kas Mėnes| iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos 
ji T U R T A S VIRŠ #4,000,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 9/%% nž pa-

detns pinigus. Duodam pa- <įĮĮ 
skolas ant namu. 1 iki 20 m. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 u i $10 

N o 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kit i $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICE'S BEAUTY 
S H O P 

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Yardj 2771 

16 metų patyrimo. 

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtiaėa 

ui Tokia Kainą 
TIE $1.00 PT C4 p A 
4-5 Kvortos. . .^ '"0U 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖ8 

TAVERNOJ 
15c. DRINKSA8 

MUTUAL LIQU0R OOMPAVT 
Distribntoriai 

4707 S. HALSTED 8TEEET 
Phone Boulevard 0014 

3ES 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAW ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTDf MACKIKVVICH, 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALL.Y 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAIi.: 9 iki 5 p. p . Treciad.: 9 iki 12:00 p. fieštad.: 9 iki 8;00 v* T. 

1 

S 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI XA3fAS 

3-aukšty mūrinis namas. 8 — f 
kambariu fletai; 2-kaxu mūrinis g^,-
radžius. Rend u $70.00 j mgnesj. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Specialė kaina $4,950.00 Atsišau
kite; B. R. Pietkiewicz. 2«0* West 
47th Street, Chicago. Illinois. 

ATYDA! 
Taisau visokiu rūšių siuvamas ma
šinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės i: 
J. Kudirka, 4539 S. Washtenaw AvM 

Chicago, Illinois 

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

Sarininkas: 2435 W. 71st St. 

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

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 111J1 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever 
tv 4881 Rarrenaa 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barsk is Funnitune House, Inc. 
"TBJT B OMU OF FDTB FURNTTURE" SINCB 1§04 

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

PARDAVIMUI PIGIAI k 
Kas nori pieriai pirkti Marųųiette 
Parke, mūrinj namą. krautuvę ir 3 
fletis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotu ar kitokios mažos nuo
savybes, kad ir ne ChicagoJ. Maty
kite ar rašykite: 

JOE VTTJMAS, 
0800 So. Mapl<»wood Ave. 

TeL Hemlock 2323. 

PIGIAI RESn>ENCIJAI 
Marąuette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parklų. Gera tran-
sportacija. Jei norite pigiai ir gra
žiai gyventi greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VIIilMAS, • 
0800 So. Maplewood Ave, 

TeL Hemlock 2323. 

file:///Vinnemac

