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T R U M P A I 
Rašo dr. K. M SIBIRO DIVIZIJOS SUOMIJOS FRONTAN 

Ruošiamės garbingai ir šau 
niai paminėti Lietuvos Nepri
klausomybes 22 metų sukak
tuves. Turime kuomi pasi
džiaugti ir turime kur parody 
ti kultūringai savo džiaugsmą. 

SAKO, DIDELIUS ŠALČIUS 
JOS PAKELSIANČIOS 

Suomiai a ts iėmė Pitkaranta 
Ladogo ežero šiaurnytuose 

Mūsų gyvenamu laiku grei
tai keičiasi Europos valsty
bių ribos, keičiasi žemėlapiai. 
Kaip Lietuvos Nepriklauso
mybes pirmais metais, taip* 
dabar mūsų tauta jaučia Die
vo Apvaizdos ranką, pagalba. 
jViešpačiui Dievui padėkosime 
mūsų bažnyčiose, kad Lietuva 
išliko nepaliesta Europos val
stybių tarpe ir kad mums grį
žo tikroji sostine Vilnius su 
Aušros Vartais, šv. Kazimie 
ro ir Vytauto Didžiojo palai 
kais. 

, 

o i . — 

Vasario 18 d. visi Chicagos 
lietuviai rerifcasi į bendrą 
džiaugsmo šventę 32 W. Ran-
dolph St. j dangorčžio audi
toriją. Čia atvyks Chicagos 
žymiausieji lietuviai pasidžiau 
gti Tėvynes Nepriklausomybe 
ir pasiryžti dėti daugiau pas
tangų, kad Lietuva išeitų iš 
esamo Europoje karo nepa
liesta, suvienyta, atgavusi vi
sas žemes ir žmones, kurie 
jai teisėtai turėtų priklaupti . 

Kodėl Rusijos komunistai 
pralaimi karą su suomiais, 
dažnas teiraujasi. Atsakymas 
glūdi komunizmo klaidingoje 
santvarkoje. Tas jiems esąs 
be vertes žmogus, kurio del
nuose nėra pūslių ir kuris ki
taip galvojo negu Stalinas. 
Komunistai išžudė visus pro
tingiausius rusus, iššaudė pra 
silavinusius komunistų vadus. 
Liko su nedamokytais, ar ne
mokšomis. Kare-rgi ne viską 
lemia jėga. Suomiai parode, 
jog vienas mokytas suomis 
gali nugalėti 50—60 rusų. Pa
saulio akyse Sovietai karą 
pralaimėjo Suomijoje. 

LONDONAS, saus. 
Žiniomis iš Tokio (Japoni
jos), Sibiro fronte raudonųjų 
kariuomene žymiai perkilno
jamą. Kai kurios divizijos iš 
Sibiro siunčiamos į Suomijos 
frontą. Sakoma, kad Sibiro 
raudonarmiečiai yra pripratę 
prie šalčių, tad ir Suomijos 
fronte jie galėsią lengviau pa 
kelti smarkius šalčius. 

Sovietai praneša ,kad tuo 
būdu Sibire visgi nemažina-^ !""_ 
mos raudonųjų ginkluotom pa 
jėgos. Girdi, ten sovietų ka
riuomenes buvę iki 400,000. 
Taip ir pasilieka, nes vietoje 
ištraukiamų divizijų prisiun
čiamos kitos iš Rir-ijos. 

Tuo būdu sovietai nori pa
sisakyti, kad jie Sibire visgi 
yra stiprūs ir japonų, ar ko 
kita nebiją. Tai paprasta pro
paganda. Jie ignoravo ; r guo-| 
mius. 

HELSINKIS, saus 31. -
Ladogo ežero šiaurrytuose pa 
sitvarkiusios raudonųjų divi
zijų liekanos šukele puolimus 
prieš veržiančiuosius suomi.is, 
praneša suomių kariniai au
toritetai. Bet suomiai greitai 
su jais apsidirbo. 

Be kitko suomiai atsiėmė 
Pitkaranta miestą, Ladogo e-
žero šiauriuose, 20 mylių nuo 
Rusijos pasienio, žį miestą 
raudonieji karo pradžioje pa
ėmė ir tenai įsitaisė savo vei
kimams vyriausią]ą stovyklą. 
Šio miesto atsiėmimu suomiai 
susiaurina raudonųjų divizijų 
pabėgimui pietą ir daug tų 
pasprukusių liekanų paklius 
į suomių spąstus. 

Paimti nelaisvėn raudonie
ji skundžiasi, kad jie kelinta 
diena nieko nevalgę. 

Šiandien suomiai numušė 
penkis raudonųjų lėktuvus 

PREZIDENTO GIMTADIENIO PAVEIKSLAS 

daugiau. 

SUOMIŲ ORINES 
PAJĖGOS STIPRĖJA 

Sovietai kaskart vis daugiau 
savo oro mašinų praranda 

Prezidentas Franklin Delano Rooseveltas. Taip jis atro
dė minint savo 58 metų amžiaus sukaktuves (gimtadienį) 
sausio 30 d. (Acme telephoto). 

HELSINKIS, saus. 31. — 
Iš kasdieninių suomių karo 
veiksmų matosi, kad Suomijos 
oro laivynas kaskart stiprėja, 
nes suomiai lakūnai kasdien 
vis didesnį skaičių raudonųjų 
lėktuvų numuša. Žinoma, daug 
sovietų lėktuvų numušama 
priešlėktuvinėmis patranko
mis, bet žymų skaičių jų nu
kerta suomių lakūnai. Tas rei 
škia, suomiai iš svetur susi
laukia daugiau karinių oro 
mašinų. 

Suomijos civilines oro sau
gos viršininkas gen. Įeit. Sal-

vo skelbia1, kad nuo karo pra
džios Suomijoje numušta dau 
giau kaip 300 sovietų, lėktu
vų, su kuriais žuvo iki 800 
raudonųjų lakūnų. 

Bet raudonieji lakūnai ir 
daug žalos padarę Suomijai. 
Anot gen. Salvo, jie iki šioliai 
apie 400 civilinių nužudė ir 
iki 930 sužeidė. Iš pastarųjų 
apie 330 asmenų sunkiai su
žeista. 

Sovietų lakūnai per du ka
ro mėnesius atliko 642 puoli
mus ir išmetė 20,340 bombų 
įvairiose Suomijos dalyse. 

BOLŠEVIKAI LVOVE 
SAUDO UKRAINIEČIUS 

T. T. Marijonų Rėmėjų 13 
metinis Seimas bus šį sekma
dienį, vasario 4 d., Cicero 111. 
Jame Rėmėjai pamatys jau
nuosius kunigus, kurie, Rėmė
jų padedami, pasiekė kunigys 
tės. Rėmėjai daro daug gero 

ROMA, saus. 31. — Iš Čer-
nauti, Rumunijos, praneša, 
kad pereitą sekmadeinį Lvo
ve, bolševikų okupuoto j buvu
sioj Ukrainoj, įvyko dideli ir 
rimti ukrainiečių sumišimai. 

Žmonės gausingai plūdo į 
katedrą pamaldomis minėti U 
krainai paskelbtos nepriklau
somybes 21-rių metų sukaktu
ves. Sovietų policija pasiprie
šino žmonių rinkimuisi ir tuo 
būdu 'sukėlė riaušes. 

Policija, kaip paprastai, 
pradėjo šaudyti į minias. Ke
letas asmenų nužudyta. Po to 
pradėti areštavimai. 

LENKAI NORI 
PASKOLOS AMERIKOJ 

AVASHINGTON, saus. 30. — 
Kongrese iškeltas sumanymas 
Lenkijai paskolinti 15 milijo-

T. J j ^r x̂ - ,. BŲ dol. šelpti nukentėjusius 
Jie padeda Marijonų \ įenuoli , . . . , 1V ., 

lenkus nacių ir bolševikų o-jai praplėsti veiklą net už A-
merikos ribų. Jų; parama sie
kia Argentiną, Cragvajų. 

kupuotoj Lenkijoj. 
-

Valstybės sekretorius Hull 
pranešė, kad bolševikai neįsi-

Vasario mėnesyje gaukite leidžia jokio pašalinio šelpi-
"Draugui** naują skaitytoją, nio. O naciai sako, kad šelpi-
Padėkite kilniąsias tiesas ir* mo fondai turi būti Vokieti-
gyvenimo žinias skleisti savų- jos Raudonojo Kryžiaus kon-
jų tarpe. Kas susipažįsta su troliuojami ir paskirstomi. 
"Draugu" , tas jo nepalieka" — 
- visada skaito. AUSTRŲ PRINCAS PAS 

PRANCŪZUS 
NACIAI IŠ2UDC 
18,000 LENKŲ PARYŽIUS, saus. 31. — 
PARYŽIUS, saus. 31. —.Paskelbta, kad buvusis Aus-

Ištrėmime veikianti lenkų vy trijos vicekancleris princas j taisiais. Suomiai gi nė ketvir 
riausybe skelbia, kad naciai Ernest Rudiger von Starbem- j tos dalies to nepraradę. Žymi 
okupuotoj Lenkijoj išžudę berg priimtas prancūzų ka-
18,000 lenkjl, riuomenėn leitenantu. 

RAUDONIEJI KLUMPA; 
JŲ DAUGIAU SIUNČIA 

SU SUOMIŲ ARMIJA, La 
plandijoj, saus. 3(1. — Du mė
nesiai praėjo, kaip sov. Rusi
ja užpuolė Suomiją. I r šian
dien raudonieji palyginamai 
toli mažesnius Suomijos plo
tus turi užėmę nei pirmomis 
dviem savaitėmis. Kur tik 
raudoniesiems pasiseka kiek 
giliau suomių teritorijon įsi
veržti, neužilgo suomiai juos 
supliekia ir nubloškia atgal 
per pasienį į Rusijos pusę. 

Svetimų šalių stebėtojai, 
kariniai specialistai ir visi ka 
rų vedimo žinovai nesupran
ta, iš kur imasi pas suomius 
toks nepaprastas narsumas 
drąsa ir apsukrumas pliekti 
didesnes užpuoliko pajėgas. 

Nuolatos mušami raudonie
ji palaipsniui pramoksta ka
riauti, bet ir tas jiems nepa
deda. Iš pradžių rusai suo
mių kraštan briovėsi be jo
kios sau apsaugos. Dabar jie 
įsibriovę pirmiausia pasidirb
dina eiles pozicijų. Bet kaip 
pirmiau, taip ir šiandien suo
miai visur juos triuškina ir jų 
pozicijas paima. 

Bešališki stebėtojai apskai
čiuoja, kad Suomijoje per du 
mėnesius raudonieji yra pra
radę daugiau kaip 100,000 ka 
reivių nukautaisiais ir sužeis-

RAGINA PASKELBTI 
KARĄ SOVIETAMS 

LONDONAS, saus. 31. — bintą. Sovietų Rusija visas 
Pasaulinio karo britų penkto- laikas pašiepia Britaniją ir 
šios armijos vadas gen. Sir . ja i nuolat grasina, o britai 
Hubert Gough žurnale "En-j prieš Maskvos komisarus gal-
glish "Speaking World" ragir vas lenkia, pareiškia genero-
na Britaniją ir Prancūziją pa las. 

BRITAI REKRUTUOJA 
AMERIKIEČIUS 
SKRIDIKUS 

NEW YORK, saus. 31. — 
Britų agentai J. A. Valsty
bėse pradėjo rekrutuoti ame
rikiečius skridikus (pilotus), 
britų lakūnams instruktorius, 
kurie, matyt, bus siunčiami į 
Kanadą mokslinti kanadie
čius lakūnus. 

o;rupe 35 skridikų pirmoji & 

jau surekrutuota. Pageidauja 
ma dar daugiau, ypač tarna
vusių pasauliniam kare. Pir
menybę turi nevedę skridikai. 

ir skelbti karą sov. Rusijai 
pirmiausia pasiųsti karo lai
vus į Murmanską, ten sunai 

PRANCŪZAMS TEKĘ 
DAUG KONTRABANDOS Anot jo', toks Britanijos ir 

Prancūzijos vyriausybės žygis A 1 ? v * T T T O 0 1 , ,, , . .,.-,... PARYŽIUS, saus. 31. sukeltų gyventojų pasitikeji ' 

EŽERO VANDENS 
NAUDOJIMO KLAUSIMAS 

WASHINGTON, sau's. 30. — 
1930 m. vyriausiojo teismo 
nuosprendžiu Chicagai suma
žintas nuo 10,000 iki 1,500 ku 
binių pėdų per minutą Miclii-
gan ežero vandens naidoji-

[mas sanitariniams reikalams. 
|Pasirodė tas nepakenčiama. 

Dabar kreiptasi vyriausią-
jln teisman vandens kiekybę 
padidinti iki 5,000 kubiniu 
pėdų per minutą. Teismas su 
tiko 'svarstyti šį klausimą. 
Gretimos Miehigan ežerui vai 
stybės yra priešingos Chica
gos užsimojimui. 

kinti sovietų laivus ir uždary-'mą. Nes vis dažniau gauna-
ti tą uostą. Tuo būdu būtų ma žinių, kad Vokietija feu 
geriausia pagelbėta Suomijai. Rusija tariasi pasidalinti 

Ši akcija turėtų būti pasku Skandinavijos valstybėmis. 

dalis raudonųjų yra žuvę nuo 
smarkaus šalčio. Sužeistieji 

be greitos pagalbos palikti 
snieguose taip pat veikiai su
stingsta ir suledėja. 

Šį kartą visuose karo fron
tuose raudonieji nedaro nie
kur jokios pažangos — visur 
tik ginasi ir daugiur jų eilės 
tirpsta. 

Girdima, kad Salia fronte 
supliekti raudonieji tvarkosi 
ir vėl pulti suomius. Iš Rusi
jos siunčiama daugiau kariuo
menės, atvyksta nauji vadai 
generolai ir žvėriškesni politi 
niai komisarai. Bet reikia a-
bejoti apie kokius nors pavy-
kimus. 

Kalbama, kad raudonieji 
laukia pavasario ir vasaros. 
Sako, tada kariavimas jiems 
bus sėkmingesnis, nes nerei
kės šalti. Bet pavasarį ii vasa
rą visur prasivers pelkės ir už 
puolikams bus dar blogiau nei 
dabar žiemą. 

ISTANBULAS, saus. 31. — 
Turkų spauda praneša, kaJ 
naciai sukėlę naują intensy
vią savo propagandą Turkijo
je. 

NACIAI SKANDINA 
PRIEŠU LAIVUS 
BERLYNAS, saus. 31. — 

D. N. B. — oficiali vokiečių 
žinių agentūra, praneša, kad 
vakar — antrąją dieną, nacių 
lakūnai puldami Britanijos 
pakrantes ir Šiaurės jūros 
plotus septynis ginkluotus 
priešo prekybinius laivus pa-' 
skandino, aštuonis kitus smar
kiai ir du lengviau sugadino. 
Be to, nuskandinta dar ir du 
priešo patruliniai laivai. 

Prieš tai pirmąją praplės
to puolimo dieną, . pareiškia 
D. N. B., sunaikinta (paskan
dino) septyni ginkluoti priešo 
prekybiniai ir du patruliniai 
laivai. 

Prancūzijos vyriausybė pas 
kelbė, kad nuo karo pradžios 
prancūzų karo laivai blokuo
dami Vokietiją sulaikę 266 
laivus ir paėmę 502,000 tonų 
kontrabandinių prekių. 

NACIAI IŠTRAUKIA 
NIKELINES MONETAS 

BERLYNAS, saus. 31. — 
Vokietijos vyriausybė iš apy
vartos ištraukia nikelines vie 
nos markės monetas. Jos pa
keičiamos vienos markės ban 
knotaiss. 

NUBAUDĖ GAZO 
KOMPANIJA 

DETROIT, Mįch., saus. 30. 
Federalinis apygardos teisė
jas O'Brien 5,000 dol., nubau 
dė gazo kompaniją Consu-
mers Povver ir po 1,000 dol. 
jos du viršininkus už tai, kad 
leido gazą naudoti "moon-
shineriui , ,. 

Teisėjas pareiškė, kad kom 
panija tuo būdu pris;dėjo 
prie "moonskine" dirbimo ir 
peržengė įstatymą. 

RAUDONŲJŲ PROPA
GANDA APIE SUOMIUS 
MASKVA, saus. 31. — Bol 

ševikų laikraščiai rašj, kad 
suomių autoritetai Helsinky 
šaudo darbininkus, kurie sim 
patizuoja komunistų režimui 
Suomijoje. Girdi, šiintai dar
bininkų be teismo sušaudyta. 
To negana. Sako, sušaudytų 
jų namai sudeginami. Areš
tuotųjų esą tūkstančiai. 

PASKENDO DANŲ LAIVAS 

KOPENHAGENAS, saus. 
31. — Škotijos pakrantėse \ 
miną smogęs paskendo danų 
garlaivis Fredensborg, 2,094 
tonų. Žuvo 20 vyrų įgulos. 

UŽDAROMOS MOKYKLOS 
BERLYNAS, saus. 31. — 

Kuro (anglių) taupos sume
timais Vokietijos miestuose 
seniau uždaryta dalis mokyk 
lų. Dabar uždaroma jų dau
giau. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; numatomas 
sniguliavimas. 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 
5:04. 

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 Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas" 
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Bendradarbiams ir korespondentams raitu negažina, 

jei neprašoma tai padaryti ir nepnsiunčiama tam U K S -
lul pašto lenkiu. Kedakcija pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulUr aavo nuožixros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle) , 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Enlered as Sc-cund-Cla^s Matu r March 31, 1916, at 

Cnicaco, Illinois Lnuer the Act of March 8, 187». 

t tymui ir jo puošimui, šia proga bus ne pro £ 
ša4 dar vieną būdą nurodyti: Į Vilnių jau 
persikėle prie Vilniui Vaduoti bajungos vci 

i kęs Vilniaus Geleiinis Fondas, šis fondas. 
kaip gerai atsimename, pasais ir ženklėliau 
rinko pinigus, kaip tik tam tikslui (Vilniaus 
atstatymui), apie kurį mes čia ir kalbame. 
Deja, ligšiol surinktų sumų taip dideliam 
darbui neužtenka. Reikia kur kas daugiau. 
Dėl to, būtų labai svarbu, jei atsirastų ge
rų tėvynainių, kurie paaukotų šiam tikslui 
per Vilniaus Geležinį Fondą. Aukas priima 
prie Federacijos veikias Tautos Fondas. 

Kad nesusiklaidinti, reikia pabrėžti štai 
ką: visos ligšiol renkamos aunos, siunčia
mos per Federaciją ir kitais būdais, neina 
Vimiaus atstatymui, bet atgautojo Vilniau* 
krašto biednuomenės šelpimui. Tad, visai 
bereikalo "Tėvyne' išreiškė baimę, kad da 
bar renkamos aukes gali būti sunaudotos ne 
šelpimo, bet Vilniaus atstatymo tikslams 

K MŪSŲ VEIKIMO CENTRO 
(Iš Federacijos centro raštines — 2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Ulinois) 

Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas 

šventėlių, kurie eitų per na
mus užrašinėdami lietuvių 

Susidėjus \ krūvą daug tau-1 katalikų laikraščius ir parda 
tos ir visuomenes reikalų, ku-jvineti knygas. Laiko nedaug 

Toji baime visiškai yra be pagrindo. Jei kas 
norime prisidėti prie Vilniaus atstatymo, tu
rime naudotis tomis priemonėmis, kurias 
aukščiau nurodėme. 

Pasaulis ir ve* turėjo progos pasiklausyti 
Vokietijos diktatoriaus Hitlerio kalbos. 

Jis kalbėjo užvakar nacių valdžios septy
nių metų sukakties proga. 

Savo garsioj kalboj Hitleris nieko naujo 
nepasakė. Ji buvo demagogiška, kaip ir vi
sos kitos jo kalbcs. Pilna sarkazmo ir ne
apykantos. Taip pat, kaip ir visuomet, Hit
lerio kalboj buvo begalo daug tuščio vokiš
kai naciško pasididžiavimo. 

Nacių lyderio kalboj daugiausia, žinoma, 
kliuvo Anglijos ir Prancūzijos premierams. 
Jis juodu koliojo beveik gatviniais žodžiais 
ir grasino jų vadovaujamas valstybes su
daužyti į dulkes. Jis histeriškai šaukė apie 
" drauginetu>ias ' Vokietijai valstybes — So
vietų Rusiją ir Vokietiją, lyg norėdamas sa 
vo priešininkus dar labiau pabauginti. 

Toks kalbos tonas gal ir paveikė nacių 
organizaciją. Bet abejojame, ar ji paveikė 
visą vokiečių tautą, kuri gerai žino Hitlerio 
•galybę *, kuri kenčia jo uždėtą vergiją, 

kuri mato valstybės viduje ir maisto ir ki
tų dalykų trūkumus. 

Civilizuotam pasauliui Hitlerio kalba jo 
kio įspūdžio nepadarė. Jo stiprų? pareilki i 
mai paskaityta paprastu, eiliniu nacių blio-
fu. Net nacių "draugai" — Italijos fašistai i 
labai šaltai juos sutiko. Nepabūgo Hitlerio 
kalbos ir nacių priešininkai. 

Diktatorių planai pasauliui šiandien jau 
labai gerai iinomi. Dėl to ir į jų kalbas ma
žai dėmesio bekreipiama. 

Komunistų Partijos Legaliskumas 
Berods, ir rašyti nereikia apie komunistų 

partijos legališkumą Jjungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Ji nėra legali. Tai aišku iš tos 
partijos manifesto, paskelbto aštuntoj kon
vencijoj 1934 m. balandžio mėnesyje. Tame 
manifeste tarp kitko pasakyta.-

•Revoliucinis kelias šioj krizėj praside
da su kova už nedarbo apdrauaą, prieš 
algų kapojimą, už algų pakėlimą, pagal
bą ūkininkams — demonstracijomis, strei
kais, vedančiais prie įsigalėjimo, prie su
naikinimo kapitalizmo revoliucine darbi
ninkų vyriausybe' \ 

rie reikalauja skubaus ir rini
to aptarimo, Federacijos Cen
tro Valdyba nutarė kviesti A. 
L. R. K. F. Tarybos suvažia
vimą. Nustatyta, kad tokiam 
suvažiavimui patogiausias lai 
kas bus — penktadienis, va
sario mėnesio 23 d. 10 valan
da rytą, Hotel New Yorker, 
New York City. 

Suvažiavimo tikslą ir die
notvarkę paskelbs Tarybos 
pirmininkas dr. Antanas Ra
kauskas. Taip pat Ims nuro
dyta, kas pagal Federacijos 
konstituciją Tarybos suvažia
vimuose turi sprendžiamą bal
są. 

Spaudos ir Federacijos 
vajus 

Jau yra įėję pas mus į tra
diciją, kad kiekvienais me
tais gavenio's metu yedamas 
lietuviškos katalikiškos spau
dos ir Federacijos auginimo 
bei stiprinimo vajus. * Nors 
šiemet buvome ir tebesame 
susirūpinę atgautojo Vilniaus 
krašto ir apskritai Lietuvos 
reikalais, tačiau jokiu būdu 
negalime pamiršti ir pas sa
ve organizuotis, stiprintis, 
platinti savo spaudą, kuri 
mūsų gyvenime vaidina be-

pasiruoškime ir padirbėkime 
Pittsburgiečių aukos 
Vilniui 

Pittsburgh, Pa., lietuviai 
kunigai klebonai, kaip anuo 
kartu trumpai buvo praneš 
ta, gražų ir tikrai patrijotiš-
ką darbą atliko. Nutarė baž
nyčiose parinkti aukų atgau 

Po Svietą Pasidairius 
Labs ryts! 

tojo Vilniaus krašto biedmio-' tai> kas dedasi ant viso svie-

JSoy. Rusijoj — balšavikų 
r oJuJ — ruskiams, matyt, taip 
gera gyventi, kad jiems net 
nerūpi žinoti, kas yra Juozas 
Stalinas, jau nešnekant apie 

menes šelpimui, gavo vysku
po maionų pritarimą ir riuta-

to. Tokios navynos tavoršeiai, 
ateina iš suomių sunaikin-

rinią pasekmingai įvykdė. Šv . j t o s iš Sov. Rusijos 44-tos di-

Šis pareiškimas yra prieškonstitucinis, iš
davikiškas. Partijai su tokia (revoliucine) 
programa šiame krašte negali būti vietos. 

Kad tinkamai aprūpinti darbininkus, ne
reikia versti šalin demokratinę valdžią, ne
reikia revoliucijos. Tai atlieka patys darbi
ninkai nes jiems leidžiama organizuotis. Tai 
daroma legaliu keliu, kurs nesipriešina vai- galo svarbų vaidmenį, 
stybės konstitucijos dėsniams, negriauja de-1 Šiuo vajaus metu Federa-
mokratijos, bet dar ją stiprina. cijos veikėjų pareiga bus gy-

Revoliucijcnierių, grioviku; partįjaį ^|įa|ie v u žodžiu ir laiškais pakvies-
krašte nėra ir negali btiti\egaIT' *'*** * [ti visas kolonijų lietuvių ka

talikų draugijas, skyrius ir 
klubus dėtis prie Federacijos 
veikimo, surengti prakalbas 
ar paskaitas apie spaudos 
reikšmę ir Katalikų Akciją. 
Reikia surasti ir tokių pasi 

Vilniaus Atstatymas 
Vakar įdėjome iš Lietuvos atėjusią žinią 

apie Lietuvos vyriausybės rūpesčius atsta
tyti Vilniaus miestą. Ministras pirmininkas 
pareiškęs, kad reiks padaryti daug pakei
timų, kol Vilnius pasidarys tinkama Lietu
vos sostinei vieta. 

Tikra tiesa. 
Reikia neužmiršti, kad Vilnius perimtas 

iš bolševikų nualintas, apgriautas, apiplėš 
tas. Reikia taip pat ir to neužmiršti, kad 
Lenkija, smurtu atplėšusi nuo Lietuvos šeš
tinę, Vilniaus kraštą pudarė užkampiu, pati 
Vilnių provincijos miestu, jam nieko neda
vė, bet tik iš jo vežė viską, ką tik buvo ga
lima išvežti Jokių taisymų, naujos staty
bos, dideliam miestui reikalingo moderniza
vimo Vilnius nematė visą lenkų okupacijos 
laikotarpį. Dėl to miestas suskurdo, apgriu 
vo. Ir, žinoma, drauge su miestu skurdo ir 
jo gyventojai 

Suprantama, atėjęs į Vilnių tikrasis jo 
Seimininkas ir radęs jį apskurusį ir nualintą, j 
visu rimtumu ir gero šeimininko rūpestin 
gumų imasi didelio darbo, kad Vinių at
statyti, išpuošti, padaryti tinkamu jo bran
giam vardui ir garbingosios Lietuvos sos ei-, j 
ne i 

Siame dideliame darbe turi talkininkauti 
visa mūsų tauta. Kas turi galimumų su ka
pitalu persikelti į Vilnių, pasistatyti ten rū
mus, arba nupirkti' senus ir juos sumoder
nizuoti, daug pasitarnautų ir Vilniui ir vi
sai Lietuvos valstybei. Kas to padaryti ne 
gali, skirti sutaupų dalį nusipirkimui Lietu
voj išleistų Vilniaus paskolos lakštų. Ame 
rikiečiai, ypač kilusieji iš Vilniaus krašto, 
turėtų pasiųsti savo giminėms, gyvenan
tiems Vilniaus krašte pinigų, paskolos ar ki
tokioj formoj, pažymint, kad siunčiamieji 
pinigai yra skiriami Vilniaus krašto atsta-

Šie metai — prezidento rinkimų metai. 
Politiškos partijos prie jų jau rengiasi, mo
bilizuoja savo jėgas. Numatoma, kad rinki
mai bus "karšti". Neturėtų snausti ir lie
tuviai piliečiai Reikia rengtis. Labai yra 
svarbu, kad rinkimuose dalyvautume orga
nizuotai. 

Reikią Trečio Didesnio Miesto 
E. K. Vilnietis "Žem. Priet ." paraše 

straipsnį, kuriame atpasakoja atgautojo Vil
niaus miesto reikšmę Lietuvai. Straipsnio 
pabaigoj jis tokią mintį išreiškia: 

' 'Lietuva dabar turi bent du nemažus 

Kazimiero bažnyčioj, kur kle
bonauja gerb. kun. M. Kazė
nas, surinkta $104.10; Šv. V;.n 
lento parap. bažnyčioj, kur 
klebonauja gerb. kun. Jonas 
Vaišnoras, suaukota $114.15; 
Šv. Antano bažnyčioj, kl-e»vo 
nas gerb. kan. A. Jurgutis 
(Bridgeville) $15.00; Į Dan
gų Įžengimo bažnyčioj ((kle
bonas gerb. kun. Jonas Mi-
sius) sudėta $52.16; Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj, ;Home-
stead,: kur klebonauja gero. 
kur. E : Vasiliauskas, surink 
ta $75.20 Šv. Izidoriaus par., 
kur klebonauja gerb. kun. V. 
Abromaitis, Braddock, Pa. 

N u o š i r d ž i a i a č i ū ku
nigams klebonams ir vi
siems aukotojams. Reikia ma
nyti, kad jų gražų pa vyžai 
paseks ir visos kitos mūsų 
kolonijos. 

Neužmirškime iškilmingai 
minėti Lietuvos Nepnk'auso-
mybes Dieną — Vasario 16 
d. ir ta proga parinkti auK..̂  
Vilniaus krašto biedu r Me
nes šelpimui. 

Leonardas Šimutis, 
2334 S. Oakley ave., 

Chicago, 111. 

vizijos, kurios likučiai buvo 
paimti į nevalę. Toji divizija 
balšavikų buvo rokuojama, 
kaipo "ekspertine," del to 
mislyta, kad visi kareiviai vis
ką žino, kaip savo delną. Na, 
ir išbandyta tas jų žinojimas. 
Surinkus likučius į krūvą 
pradėta klausinėtu Klausimai 
buvo labai paprasti, fpavyzd 
džiui: Kas buvo * Hasputinasf 
Kas< yra Olimpijada \ Kas bu
vo Jėzus f Napoleonas ? Nur-
mi! Kurie galėjo šiaip-taip broliai: Mykalojus gyvena 

BALTRUS ŠNIPSNIAVI-
ČIA LAIVŲ AGENTŪROJ 

Rašo A. P. Sandys 

(Tęsinys) 

AGENT. — Po velnių su 
tavo Bruklyno bridžiu. Jei ne
pirksi tikieto, tai raidavei aš 
tau jtikysiu į Napoleono gvar
diją, tai ir atsirasi stryte. 

ŠN1PŠ. — Veidaminat. Aš 
no vanat iait su tavim. Aš 
gud Amerikos demokrat siti-
zin. Hir jų mister, ar smokini 
gut cigarą? 

AGENT. — Tenk jū. Dats 
difrent. O dabar, kaip tam
sta vadinies? 

ŠNIPŠ. — Frentai mane 
vadina Bokli. 
. AGENT. — ^ nik neimo 

tavo nenoriu. Tikras tave 
vardas1 

ŠNIPŠ. — Tas pats, kaip 
ir mano tėvo. Mes esam trys 

atsakyti, tie gavo po cigarą, 
o kurie negalėjo, tai tik žiū
rėjo į savo tavorščių, kaip 
skaniai jis traukia dūmą iš 
iki šiol nematyto jiems "sto
ro papiroso." Vienas "ek
spertines divizijos" kareivių 
sakė, kad Skandinaviją suda 

Lietuvoj; Andrius Makanoju-
je. Tai sakau žmogus. Jis 
prohibišino laikais buvo būt-
legeris. Mūšainę ir likerį 
pedlino. Dabar graborius. 

AGENT. — (Atsistoja ir 
prieina prie Šnip; paima už 
krūtines.) Sei, lisen, tu smir-

ro Švedija, Suomija ir Tur- j dūlio silke, jei tu nekvitysi 
kija. Kitas negavo cigaro del 
to, kad pasakė, jog Stalinas 
yra Sov. Rusijos prezidentas. 
Jis nieko nėra girdėjęs, kad 
koks ten Michael Kalinin yra 
Sov. Rusijos "prezidentas." 
Cigarą gavo pauostyti taip-
pat ir tas, kuris pasakė, kad 
Berlynas yra Francijos kapi-
tolius. 

monkitis, rait nau aš tave iš-
kikinu. 
t čįNIPŠ. — Vacuinere jū! 
Aš neieškau trobelio. Sakau, 
kad vardas Baltramiejus 
Šnipšniavičia. 

AGENT. — O, dats difrent. 
(Sėdasi ir rašo blankon). O 
kiek metų! 

(Daugiau bus) 

s 
IŠ TĖVŲ KRAŠTO 

^ 

" ^ 

Svarbus Lietuvio 
Išradimas 

ro metu jūrų pakraščiuose h 
jūrose švyturiai daugiausiai 
gerinami, taip pat nuimami 

KAUNAS (ė). — Apie l i e - l v i s i k i t i J ū r u signalai, kas 
tuvio jūrų kapitono J. K a - , l a b a i apsunkina laivininky.s-
minsko išradimą plačiau pra
nešama : Naujai išrastasis a 

tę. Pritaikius naująjį apara
tą būsią galima plaukioti nor-

paratas kiekvienu metu a u t o - ' m a l i a i - Manoma, kad lietuvio 
miestus, kuriais gali pasirodyti prieš už-! matiškai nustato tikslią lai- kapitono išradimu susidomės 

kad monetų esama iš 1623 m. 
Ant vienos monetos buvo net 
atvaizdas kunigaikščio Zig
manto. Ši moneta padovanota 
Šiaulių Aušros Muziejuj. Di
dumo kaip mūsų 5 litų mone
ta, o visos kitos kaip 1 cen
tas, tik labai plonutės. Pavir
šius pasidabruotas, o vidus 
varinis. Pinigų rasta daugiau 
kaip 4 litrai. Apie šią vietą 
išariami jau ketvirti pinigai. 

šiemečius. Būtinai dar reikia vieno dide
lio miesto arčiau Žemaičių, arčiau jūres. 
Aišku, trūksta Klaipėdos, bet jos nesant 
trečiuoju Lietuvos didmiesčiu turėtų būti 
Šiauliai. Tada Lietuva galėtų turėti dar 
gyvesnį judėjimą. 
. "Tuo tarpu dabar abu Lietuvos did

miesčiai yra toliau nuo jūros ir būdingai 
artį vienas kito. Dabar šiuodu miestu vie
nas kitą gražiai papildo. Kaunas pamažu 
lengvina savo sostinišką naštą, perduoda
mas kai kurias pareigas Vilniui. Kaunas 
Vilniui teikia ir kitų gerybių, tuo tarpu 
daug turistų". 
Si mintis yra įdomi ir teisinga. 

vo padėtį ir automatiškai T N valstybių navigatoriai. 
braižo jūrlapyje kelią ir kur-
są bet kuriose meteorologi-' l^omu K a d Ir Ž y d u s 
nėse sąlygose (rūkuose, vė- \ 
juje, audrose, srovėje) ir iš i P & 
viso laivo kapitonui negalint 
orientuotis pagal krante ma
tomus taškus. Aparatas pa
šalina didžia dalimi pavoju.-
susidurti su rifais, seklumo-

" nauja 

Del Naujo Sumanymo 
"Tėvynės ' ' redaktorius pasiūlė 

planą šelpti Vilniaus krašto biednuomenę, 
išreikšdamas lyg ir nepasitikėjimo toms Lie
tuvos organizacijoms, kurios ligšiol tą šelpi
mo darbą organizavo ir vedė. Del to "nau
jo ' ' plano "Vienybė" pasisako, kad naujų 
kelių ieškoti aukų rinkimui ir persiuntimui 
nėra reikalo. Reikia dirbti taip, kaip ligšiol 
dirbome. Ir mes taip manome. 

S K U O D A S . - Keletas 
Skuodo žydelių susitarė pirk
ti aukso. Apie tai pasiteiravo 
pas keletą asmenų. Vienas at 
sirado, kuris sakėsi nurody-

mis, nuskendusių laivų lieka-'' siąs kur galima gauti. Du žy 
nomis ir kitomis po vandeni- j dai pasiėmę 1,300 lt. ir nuro

dytąjį išvažiavo. Tas pasi
ėmęs pinigus, vieton pirkęs 
aukso ėjo ir nuėjo. Nė pirkė
jo nė pinigų. 

liniai runkeliai ir kt. Vien agr. 
E. Širmulis cikorijos kasmet 
augina apie 20 ha. Jis turi 
čia įsitaisęs cikorijai bei ka
vai apdirbti įmonę. Jo "Seno
lių" kava dėl savo kokybės 
buvo apdovanota aukso me
daliais ir turia plačią rinką 
Lietuvoje. Dabar, atgavus Vii 
nių, ten atsidarė labai plati 
rinka. Pasirodo, kad Vilniaus 
mieste jos pareikalavimas la
bai didelis. 

Vilniečiams Patinka 
L i e t u v i š k a K a v a Dažnai sermėga 

GUDŽIŪNAI. — Kėdainių si vaikščioja tikroji išmintis 
apskr. auginama naujosios Jei tu nori ištesėti, mąstyk 
kultūros, kaip antai, pamido- dažnai apie tavo meilės sie
rai, cikorija, garstyčios, sek- kį. 

nėmis navigacijos kliūtimis. 
Šis išradimas galėsiąs pa
tarnauti karo ir prekybos lai
vynui, kai jūrose siaučia blo
kados pavojai ir gresia minų 
laukai. Sugalvotasis prietai
sas padėsiąs karo laivynų va
dovybėms tiksliai sužymėti 
jūrlapyje tas vietas, kur iš
dėliojamos minos, kad pas
kui atatinkamos valstybės lai
vai galėtų jas aplenkti ir 

Išarė Senovės Pinigy 
ŠIAULIAI. — Girelės km. 

ūkininkas Z. > Liukus savo dir
vonuose išarė puodą pinigų. 
Puodas molinis, pridengtas 
skarele ir skersai lentele, 

saugiai perplaukti. Dabar ka-1 Pinigus ištyrus, pasirodė, 

; . . • " • -

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

padidintas 8 puslapiu, 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" Spaustuves Mašinų Fondui į. 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO ' BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui, gio piknike 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną. 

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

KUH. J. MAČIULIONIS, M. I. 0., 
"Draugo" Administratorius 
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MUŠU MOKYKLOS 
KAS S K A I T O , RAŠO — D U O N O S N E P R A Š O , 

Susirūpinkime Ateitimi i 

Baigėme T939 metus. Jau i norus, pageidavimus, į visa 
atskleistas naujas mūsij gy- [ tai atkreipiama dėmesio. Ga-
venimo puslapis, pradėjome Įima įeiti j skyrių, centro 
naujuosius metus. Per 1939 i valdybas, galima lavin t i s, 
metus teko daugeliui sunkiai' moks'lintis, taip pat galima 
dirbti, kol sau ir vaikams už-: net užsidirbti sau pragyveni-
sidirbo pragyvenime. Didės-, mą; o kai mes mokame dalis 
nems šeimoms, kurio.; rūpi- draudimo, žinome, kad duoda-
nasi vaikučių išlavinimu, iš- me pragyvenimą lietuviams, 
mokslinimu, teko dar sunkiau tuo tarpu, kai priklausant 
vargti. prie svetimtaučių susivieniji-

Naujieji Metai atneša nau- mų viso to pasitenkinimo ne-
jų rūpesčių ir vargi). Kuo tu- gautume, jokiu būdu neįeitu 
retume labiau susirūpinti 
1940 metais? Tuo, kad socia
linis mūsų čeimų draudimas 
turėtų didesnio atgarsio lie
tuvių visuomenėje. Be abejo 
esate girdėję apie A.L.R.K. 
Susivienijimą. Jo tikslas yra 
apdrausti senus ir jaunus li
goje, nelaimingų įvykių atsi
tikime, senatvėje ir kitais at
sitikimais. Galima apsidrau
sti sumoms nuo $150 iki 
$2000; mokant kas mėnuo po 
keletą dolerių. 

Susivienijimu galima pasi
tikėti, jis jau turi fondą apie i 

JONUKO TROŠKIMAS Jr 

Rašo Antanas Dranginis. 
JAUNŲJŲ KŪRYBA 

Jis sedejo prie radio, pasi
rėmęs smakrą delnais ir 

rimtai klausėsi programos. 
Tai nebuvo futbolo žaidimo, 
nei jitterbug muzikos, nei 
" b a r n " šokių programa, be t ' j i e i d o ? 

galvot, kad niekad mane ne
aplankysi. 

Sustojo valandėlę, pakrap
štė galvą. 

— Bet kaip tu įėjai, kas 

me į jų valdybas. Tik čiulp
tų pinigus iš mūsų, o jie bū
tų sunaudojami mums prie
šingiems interesams. Pavyz
džiui, socialistai ir komunis
tai savo susivienijimų, pašai-
pinių draugijų pinigus panau
doja prieš katalikiškai agita
cijai, propagandai. Ketvirta, 
įstodami į A.L.K.K. Susivie-

rimto muziko koncertas. Tai 
buvo garsus smuikininkas. Jo
nukas žiūrėjo į radio ir tar
tum matė tą smuikininką. Už
miršo viską, kad buvo šalta 
ir drėgna. Gražios muzikos 
sužavėtas, ji* jautė malonu
mą, kokio niekuomet nebuvo 
jautęs. 

Jonukas visai negirdėjo ir 
nepajuto, kai į jo kambarį 

: ^ 

J 

— Aš skambinau duris, bet 
niekas neatsakė. Norėjau 
žengti savo keliais, bet pama
čiau šviesą šitam kambary, 
tai grįžau ir įėjau, nenorėjau 
tavęs sutrukdyti, nes taip 
rimtai klauseisi muzikos. 

— Oh, aš visada klausausi 
tos programos. Mėgstu tokią' susidėjo su vagimis. Bet prie-
muziką. Bet užteks to, eiki- i šingai, dirbo sunkų detekty-

S U S I T I K O 
Marytė ir Rūta buvo geros 

draugės. Rūta buvo tingine. 
Ji vis norėjo, kad kiti jos 
darbą padarytų. Taip ir au
go. 

Užaugus norėjo turtingai 
gyventi, tai susidėjo su ke
liais vagimis. J i nenorėjo 
vogti, bet norėjo be darbo 
gyventi. 

Marytė buvo gudri merge
lė, ji nebijodavo darbo ir ne-

me į mano kambarį, parody-
įėjo vyras su rusvu švarku, siu savo dalykus. 
Tas gražus jaunuolis rado jį, — Bet Jonuk, ar teta ne-
prie radio, valandėlę sustojo,1 pyks, kai eisiu į tavo kamba-
tyliai įžengė ir atsisėdo. J i s | rį. 

i _. x -JDastebėio. kad Jonuko veidas 
nijimą mes kartu tampame i r p a B l c ^ J ^ labdarybės ir švietimo sklei
dėjais. 

Neturėtų likti 1940 m. nė 
vienos katalikų šeimos, kuri 
neįstotų į A.L.R.K. Susivi^-

pusantro milijono doler ių / o j »*J™ą. Tėveliai, kurie jau 
be to, savo sąžinungumą ir 
premijų išmokėjimo tikrumą 
įrodė per kelias dešimtis me
tų. .A.L.R.K. Susivienijimas 
visoje Amerikoje turi virš 
trijų šimtų skyrių (306), juos 

priklauso šiam ar kitiems Su
sivienijimams pasalpinems 
draugijoms, tai savo vaike
lius tegu prirašo prie A.L.R 
K. Susivienijimo 

spindėjo, ir pats nudžiugo, 
nes nesitikėjo rasti Jonuką 

1 klausant tokios programos, 
mat, buvo pratęs jį matyti 
žaidžiant krepšinį ar futbolą. 
Dabar tikrai suprato to try-
likmečio berniuko idealus, ma
tė, kad jisai įvertino ir rim
tesnius dalykus. Jis pats mė
go klausyti klasiškos muzi
kos, pats norėjo būti garsiu 

------------- o I muziku, bet bežaisdamas fut-
Tegul būna sis klausimas |_ _ ', __ . „, 

— J i nepyks, aš jai pasa
kojau apie tave. J i neužilgo 
pareis namo. 

Abudu nuėjo į Jonuko kam
barį, kuris buvo paprastas, 
mažas, bet išpuoštas garsių 
muzikų paveikslais. 

Jaunuolis, bežiūrėdamas 
Jonuko knygas, kalbino: 

— Jonuk, kuo tu norėsi bū
ti kai užaugsi? 

Jonukas sustojo vartyt kny
gas ir pakėlęs galvą žiūrėjo 

KA AŠ DARYČIAU, JEI 
MILIJONŲ DOLERIU 
TURĖČIAU 

Pirmiausiai aš nusipirkčiau 
fabriką, kad taip galėčiau 
duoti žmonėms darbo. Ypač 
dabar, kai tiek daug negali 
gauti darbo. Tada aš paau
kočiau pinigų pastatymui 

naujos bažnyčios, apie kurią 
kun. Briška kalba ir nori pa
statyti. Neužmirščiau ir Se
seles, kurios mane mokino. 
Prašyčiau, kad Jos atsimin-Vieną naktį daug pinigų j 

. , , .v , , m . tų mane savo maldose, ypa 
buvo pavogta iš banko. Tai » * . . _ ' 

,. •• , , . , , , r tingai po mirties. Tėveliam 
policijos vadas pakvietė Ma-' fe r 

galima rasti kiekvienoje lietu-j n a u j a i s i a i s . 
vių kolonijoje ir ten įstoti. 

Be savo tiesioginio apdrau
dimo tikslo Susivienijimas 
dar dirba labdarybės ir švie
timo srityje. (Kasmet jis išlei
džia lietuvių labdarybės tik
slams dideles pinigų sumas. 
Susivienijimas leidžia savait
raštį " Garsą,M kurį duoda 
dykai kiekvienam savo nariui, 
per skyrių, apskričių susirin
kimus, per suvažiavimus duo
da paskaitas religijos, tauty
bes ir bendrais kultūros bei 
lietuvių svarbių reikalų klau
simais. 

Mums katalikams šis Susi
vienijimas turėtų būti arti
miausias už visus kitus. Pir
ma, jis grynai lietuviškas ir 
katalikiškas, vadovauja m a s 
katalikų vadų, nepraktikuo
jančių lietuvių į šį Susivieni
jimą visai nepriimama, mi
rus turi būti katalikiškai pa-

suprastas ir įvertintas. 
A. tbi'iriu 

NEBOSIU VERGAS ' . 
Po pirmo nepavykusio rū

kymo prof. M. Biržiška iš vi
so nusistatė prieš rūkymą: 
" P o to jau nerūkiau ne vien? 

ryte, kad surastų vagius. Ži
noma, Marytė apsiėmė darbą 
ir galų gale surado, kur va
gys gyveno. Nuvažiavus ten 
su policija j i rado, kad vie
na iš vagių buvo Kūta! Štai 
ir susitiko. 

Vistiek ji nuvežė vagis į 
kalėjimą, bet labai gailėjosi, 
kad Rūta buvo tinginė savo 
jaunystėje. 

Lilicmna Bradelyte 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švenčiausios Mokyklos. 

GAUNA DIPLOMUS APlF 
24,000 MOKINIU 

I au f fSįu eisiu dirbti, nusipirk- j Sausio mėn. Chicagoje pra-
Programa pasibaigė. Jonu- j ^ § ^ . ^ k a 8 > d ž i o s i r a u k š tesniąsias moky-

kas vis dar sėdėjo prie radio! ^ ^ ^ ^ ^ s k a m b 6 J 0 ) , k l a s b a i g § 23,904 mokiniai. 
- matyt, kad jo dvasia buvo ^ g m u i k i n i n k J i e n e b u v o b a i g , p r a S i u 8 į se_ 

j toli nuskridus į svajonių pa- •» _ * J Q ^ r e i k _ s ^ trą i r tur^0 d a r p a p i l d y . 
šaulį. Į tą pasauli, kur ne vie- ^ y a r g t i £ d į r b t i ; t i g a v 0 k r ^ d i t n s i m m . r u 

Aš to nebijau — atkir 

atiduočiau tuos pinigus, ku 
rie atliks, o sau nieko, nes 
jaučiu, kad tėveliai duos tuos 
dalykus, kurie bus man rei
kalingiausi. 

Povilas Klimas, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švenčiausios Mokyklos. 

Nuo 1940 metų sausio mėn. 
15 d. pradėjo mokslo darbą 
lietuviškasis Vilniaus univer
sitetas. 

TRYS PROFESORIAI 
PROF. M. BIRŽIŠKA, da

bartinis Vilniaus universiteto 
Rektorius savo prisiminimų 
knygoje "Anuo Metu Viek
šniuose ir Šiauliuose" sako: 

<4 ir vis dėlto kažin be 
rykščių, bent be griežtos tėvo 
rankos, ar nebūtų Vytauto Di
džiojo Universitetas t r i j ų 
profesorių nustojęs, o gal dar 
menkesnius gavęs!" Jis turi 
mintyje ir savo broliukus 
Vaclovą ir Viktorą, kurie iš 
tėvelio taip pat gaudavo rykš
čių. Taip, tėvo griežta prie
žiūra ir paties darbingumas 
išauklėjo Vilniaus Universite
tui rektorių, žymų lietuvių ne 
tik visuomenininką bet ir 
mokslininką. 

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 Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas" 

metais tinkamai! b o 1 * s u l a u ž ^ pirštus ir po toj tiesiog j jaunuolį. 
daugiau negalėjo vartoti smui. Aš norėčiau būti garsiu 
kos taip laisvai, kaip prieš j muziku. Norėčiau išmokt 
šią nelaimę. j griežti smuiku. Kai dar pa-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copynght • - - - . , 

nas jaunuolis matė savo 
dėl nemalonaus atsiminimo a l ū g ^ k u r s t atinėjo gražius 
bet ir prisivertęs prieš rūky- r ū m u s T a i j a m i i m o turtas. 
mą nusistatyti, kaip prieš f»»j T a g i & t i k r u j u d a u g nebeten-
hą, nereikalingą ir m t žemi- ^ j d p a m e t a i d e a l u g i r ne_ 
nantį dalyką. Nejaugi feno- s v a j o j a a p i e a t e i t į # P o k i e k 
gus, tas gamtos valdovas, tu-j l a i k o J o n u k a s a t s i s t 0 J 0 ) I jas neuzgautum. 
ri nusilenkti žolei, tiesiog vir.j ^ a t s i d u s o > nenorėdamas 

to Jonukas. 
— Turėsi rimtai praktikuo

ti, negalėsi žaisti futbolo, nes 
turėsi saugoti rankas, kad 

sti jos vergu!" i 
paliko svajonių pasaulį. ,Atsi-

— Viso to išsižadėsiu. Bet 
pasakyk man, ar jūs manot, 

_ . . ._ kad aš galėčiau būti muziku? 
suko. Nustebo, kai pamate • K n ] o l l \Trm 1040 m Mmin 15 d « x- i - A - - I Sii tokiu prašančiu balsu 

JNuo iy4U m. sausio XO a. j Sedįnt stipraus kūno sudeji~ _ *. . , .. . 
r,r«dpin vpikti lipfnviškfl* Vii ' T ^ klausė jaunuolio, kad jis bu-
pradejo veikti, hetuviskas ViW m o j a u n a ^ J o akyse k § : 
niaus universitetas Vilniuje.' s u s p i n d ^ j o pažinimo liepsna. j v o P ™ T o m i k t u e a l ė s į 

dens semestre. Dabar bus 
jiems išduoti diplomai. 

Chicagos mieste yra 334 
pradžios mokyklos, kurias da
bar baigė 14,215 mokiniai, ir 
41 aukštesniųjų mokyklų, ku
rias baigė 8,621 studentas 
(tai esąs mažiausias skaičius 
nuo 1927 m.) -

Jaunesniųjų kolegijas ua;-
gė 426 studentai ir dar npi( 
400 asmenų gauna diplomus 
iš įvairių naktinių mokyklų. 

įo du broliai Vaclovas ir Vik-
smai sušuko: 

Jūs išpildėt savo žodį,1 
! siseks. 

I man linksma tave matyt. 
laidojama, kitu atveju nebūtų j toras taip pat V. D. U. pro-
išmokama mirties premija, I fesoriai, yra žemaičiai, gimę 
Antra, jos tikslai ir veikimas ir augę Viekšniuose. Baigę j — Sveikas Jonuk, aš ma

niau, kad tu mane užmiršai. mums artimi, mieli. Trečia, j Šiaulių gimnaziją, lankė uni
joje gali pats pareikšti savo j versitetą Rusijoj. 

Kada meilė sujungia dvi 
asmenybes į vieną, tada jie 

Bet aš jau eisiu. Ačiū, kad j suranda gyvenimo paslaptį; 
parodei savo knygas ir kitus 
dalykėlius. Vėl kada užeisiu, 
o kai pavasaris ateis, mudu 

— Ne, bet aš jau pradėjau eisime žuvauti. (b. d.) 

NAPPY 

jie yra du žodžiai to paties 
likimo ir du sparnai tos pa
čios minties. 

(Hugo) 

By Irv Tirman 

I Pastovumas --
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

1 

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

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

/*• v 

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

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

Ud $5,000.00 Federmlineje įstaigoje. 
^ 



PRIŪPI8 Ketvirtadienis ras. 1 H . 1040 

^ « I T I " ^ ! 
^ A. A. KUN. ADOMAS ŠIMKEVIČIUS ™k; ™tyt * d*** ta 

I I I I O D U K u n L l t l U V l Ų Z l I l l U o i I , « a n , « t i s I š g u l i Žengimo nigų. Šv. Juozapo parapijoj rinkime svetaine klausimas 
_ = = = = = = = _ ^ parapijom klebonas kun. A. Du Bois, Pa. išklebonavo a-j tapo pastatytas pinnon vie-

~~ — Šimkevicius pasimirė sausio pie 16 metų, D. Ž. parapijoj,' ton. Buvo tokių, kurie griež-
Iš Šapelio 
Neskaldyk Vežimo 

(fciūr. "Dr -go" No. 21) 

RAl LAS. Jonai, aš uatau 

Pastabos 
Gyvoji ir negyvoji ganit:i 

24 d. Seserų Nazariečių vie- Pitfsburghe, 24 metus, trum-itai tvirtino, kad sveJai 
nuolyne, Bellevu?, Pa., kur pai darbavosi Donorą, Pa. i r ! n e r e įk ia , didžiūnu; visfri pa

yra tiksliai sutvarkvta. Iš- ?!?**?* T ? ! ? * * * * * * £*** J?****4* ***** " l**?*** * * * * * «**> *® 
mintinga visatoje tvaiką be e i karšmos,. Iškdnungai p * Ford City Pa. Penkis metus h l V i m j , da l inga i , , , . Lniko 

išmintingo tvarkytojo nėra į- 'l?dotw. S a U H 1 ° . 2 9 d/ w " * * %***** £ ***** Re!š~ i «tcka neleido to klausimo ga-
ir suprantu, kad tai irražu, m a n c m a taip kaip nėra ima- **** mmH° v i e n u c l > r n o ko^ k l a k u n - * * * * > « * yra L š - | i u t h a i ^ į n e , 
posakis ir naudingas, tik ne- noma gera tvarka namuose be ***** **' J u 0 Ž a p ° s e " e n j m~ kumgaxęs 45 metus su vir- skubinos į kun. gh 
žinau, ar galima jį pri taiko- geros šeimininkės, sėkmingas * ^ * \ kapuose, šv^ Mišus šunį. 

laivo vairavimas audringoje ti gyveninini f 

JONAS. Viskas yra gali
ma, tik reikia noro ir geros 
valics. Pavyzdžiui, svertieji 
buvo tok^e pat žmonė>. kajp 
ir mes. Turėjo dirbti, vargti, 
rūpintis kaip ir mes. Turėjo 
gyventi su žmonėmis, kaip ir 
mes. Tik vienas dalykas, jie 
mokėjo nusilenkti artimui, o Aukščiausioji Išmintis tvar 
ypae vyresniesiems. Jia inc-|ko ne tik pasaulio įvykius, 

kleboną-
nikovičiau.-

kūno eksportacija į koplyčia. 
laikė dabartinis D. Ž. para- Nors a. a. kun. šimkevieius; fam tikslui išrinkta k^nisi-
pijos administratorius kun. J. beveik visą laiką darbavosi -;_ ;x ^ u ; , , «v«iV«J ni-ntni-

juroje be nusimanančio vai- 5_: . _ * * . Ja is penkių sveiKai pioiau-
rininko pavyzdine valstybė- US' d l J a k ° n u t f t r D a v o k u n ' l l e t o ' I U t a r P? , tačiau save j a n ( M u a s i n e m i , kurios tikslai 
je tvarka, be' išmintingos Va i - j X V a i š n o r a s > -ubdijakonu dvasioje laikė lenku. Buvo b u s s v e tainės klausimą galu-

DAINŲ DIENA 
Ashland Blvd. Auditorium 

Van Buren & Ashland Blvd 
Balandžio 21, 1940 

fžanga $1.00 — 75c — 40c 
šokiams 35c 

Kengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis * Draugas' 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 

džios. šalia pasaulio turi bū
ti galingesne esybe už visas 
tas, kurias mes žinome. Ki
taip galvoti būtų neprotinga. 

kėjo viens kitam atleisti. Jie 
visuomet turėjo galvoje, kad 
jei nori, jog Dievas man do-

bet ir atskiro žmcgaus gyve
nimą. Jos valiai veikiant, 
žmogaus dvasinis pradas pa-

kun. J. Pikulis, apeigų vadu kilęs iš dvarponių-bajcrų, 
buvo kun. J. Skripkus. Lai- Šiaulėnų parapijos. Ką, mylė-
dotuvėse dalyvavo kun. M. jo, ten nuvyko ir numirti — 
Kazėnas ir kun. Karužiškis, pas lenkes 'seseris, joms pa-
kun. A. Jurgutis, Abromaitis liko ir visą savo turtelį, kokį 
ir Vasiliauskas. Vyskupas su- turėjo. Senojoj kartoj pana-
teikė paskutinę absoliuciją, šių tipų dar pasitaiko, gar-
A. a. kun. Šimkevicius buvo šios "uni jos ' ' likučiai — jau-
vienas senesniųjų lietuvių ku- nojoj kartoj jau jų nėra. 

vanotų ir atleistų, tai tu irci Į vergi a gamtinį, piktųjų pa
turi dovanoti ir atleisti arti- linkimų siaubas, kapituliuoja 

dangiškojo vėjelio dvelkimui, 
RAULAS. Gerai, Jonai, bet 

yra tokių žmonių, kurie tik 
gyvuliškųjų impulsų įsibėgi-
mas nusileidžia moralių ver-

nori kitam skriaudas daryti,: t ybių ilgesiui. Laiminga's tas 
kitus niekinti, peikti, keršy- j žmogus, kuris nesipriešina 
ti ir t. p. Ką tada reik da- Dįev0 malonės veikimui, 
ryti f 

GERAS MEDIS ATNEŠA GERUS 
VAISIUS 

tinai išrišti ir visu's pianus 
patiekti kitam parapijos su
sirinkimui užtvirtinti. Komi-
sijon pateko: Povilas įJajo-
ras, V. Marcinkevičius. J. Se
nulis, J. Bučnius ir B. Vai
nauskas. Gėrę sėkmių v Utis 

Telefonas CANal 7329. 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

OFISO V A L A N D O S : 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną* SEEley 0434 

vra. 

(Tęsinys 5 fpusl.) 

Vilniaus krašto reikalams 
Pittsburgho vyskupijos lietu-

JONAS. Tiesa, neuiaionu 
gulėti lovoj savaites ir mėne
sius, o dar nemaloniau, kuo
met reikia pasiduoti operaci-
jai. Operaeija yra »*•»*»» f į į f o T l J ~ į į į o " £ f e 
dalykas, bst, kuomet reikia 
gelbėti gyvybė, turi pasu ;io-

Sykį jaunas, suvargęs, ne- Jaunas ūkininkas, kuris vedt 
turtingas ir nelaimingas -žmo- šio ūkininko kaimyno dūkto-
gus atėjo prie ūkininko durų rį, visu uolumu atėjo jam j 
prašydamas išmaldos. Ūkiniu-1 pagalbą — padėjo namą at-
kai, paprastai, geros širdies,' statyti ir taip pilnai atsimo-
pa'sigailėjo nelaimingojo. Pa-; kėjo už suteiktą gailestingu 
valgydino, aprengė, kad ir | mą. 
nebrangiais drabužiais. Ne 

AKIŲ GYDYTOJAS 

lelefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
G?i»YTOJA8 IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vtL ryt* 
a—4 ir 6 —8 vai. vakare. 

Trp^iadienais ir Sekmadieniui 
Susitariąs. 

* ferds 8148. 
MAND08: Nuo U iki L ; 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
•adieuiaia- 2 iki 4 ir 7 *» I 

'veotadieniais: 11 iki l t 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

•r akmiojt pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

laimingasis jaunuolis, eida-
vių bažnyčiose surinkta arti nias, pradėjo svarstyti: Ką aš 
keturių šimtų dolerių. Pasi- darysiu ateityje? Ar visados 

na- pasitikėsiu išmaldomis (nes 
sumas daug priklauso nuo va- jis taip buvo užaugintas) f 
dų tikro pasiryžimo ir aiš-

ti operacijai. Guli lovoj ra k m ] s s u > s i r u p i n i m o i ^ g t į s a . 
liu nemalonumu, n"- VQ u ž s ; i m o j i m u o s e . L į e tuviai 

atjaučia gimtojo krašto nelai
mes ir noriai remia savo tau
tos reikalus. Tik laukia nuo-
Žirdaus paraginimo. Jie visa
da paklauso tii, kurie savo el
gesiu nėra pagundę kvestijo-
nuoti jų nusistatymą Tautos 
idealų atžvilgiu. Kai vadas 
ske/sta abejonių bangose, jis 
skeptiškai nuteikin ir savo 
pasekėjus. 

&33S 
kV 

ri pasveikti. Ką darė šv. Ste-1 

ponas, kuomet jį akmenimis 
žydai laušef Jis atsiklaupė ir, 
pakėlęs akis i dangų* sakč: 
" Viešpatie, nepaskaityk jiems 
u i nuodėmę'*. Del ko jis tai 
darėt Dfcl to, kad savo meilo 
saikavo kitiems, tikėdamas, 
kad už tai Viešpats jam to
kios meiles atsaikuos. Jip ag
amine, ką Viešpats Jezu? 
prieš savo mirtį ant kryV-aus 
sake: '*Teve, atleisk jiems, 
nes nežino ką daro". Kristus Įme nuskriaustuosius, guos :i-
mrejo tokį pat kūną, kaip ir |me nuliūdusius, padekime su-
mes. Jis kentėjo neapsikomusįvargusiems, naikinkim nesu-
skausmus. \rienok nemurmejo siprtimus, gyvendinkime tai-
prieš t̂ avo kryžiuotojus ir î - ka» ramybę, o tuomet mūs gy-
dsvikns. Atpenč, už juos mel- v^nimas bus malonus ir Die-
d§si. Taigi, pats K r i s t a ir vui mielas. 
Jo šventieji parodė mums, 
kaip mes turime atleist', d> 
vanoti ir užmiršti artimo silp
nybes dSl to, kad ir mes pa
tys esame silpni, kad ir mes 
padarome daug klaidų, kad 
ir mes prasikalstame prieš 
Dievą ir artimą. Raulai, ką 
darai, kai iš tavo pypkės iš
krinta kibirkštis. 

RAULA& Ką darau? Nugi, 
koja užminu ir viskaž. 

JONAS. Labai išmintingai 
darai. Jei neužmintum, tai iŠ 
tos kibirkšties tuojau kiltų 
gaisras, kurio nei kubilu van
dens neužgesytum. Taip ir 
gyvenime. Jei save pergalė 
si, nekils dideli nesu>iprati 
mai. Kaip ligoniui reikia vais
tų, kad jis pasveiktų, tair. 
mums reikia daugiau mei^s 
vienybes ir nuolankumo ai-
leisti artimui, kad galėtumėm 
linksmiau, laimingiau gyven
ti ir kad meilė mūsų tarpe 
visuomet žydėtų. Tad, pusi-
ryžkime, Raulai, šiais metais 
iš šapelio neskaldyti vežimo. 
Stengkimės būti linksmais ir 
kitus tuo užkrėsti. U V ^ k l 

Kadangi sesutes Pranciškie 
tės taipgi vargo spaudžiamos 
turėjo pradėti didinti mokyk
lą, geri žmonės rėmė jų dar-

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAliLY AKIŲ 
LIETUVIS 

<uv1r$ 20 niru; prakt ikavimo 
Mano Garanlnvima*; 

Palengvins akių įtempimą, kas e* 
'1 priežastimi sralvos skaudSrjimo 
avaieimo. akių ftempimo rBrvuotu 
mo. skaudama akių karStj. atitaiso 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHUJUlttjrAS 

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

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

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

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Clctio 
vMuaojttuttJa, eweivuxaui«uiai» 

Peaktadieniaui 
Valandm. 10-12 ryte. 54-ft. 7-B t ^ 

3147 S. Halsted S t , Chicago 
Piruiadieaian., l i ^ i a u i e u i a u w 

Šeštadieniai* 
Valandoi: 3—8 P. j£. 

OR. VVALTER J . PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
i - | ir «:30 — 8:30 

ir pairai sutarti. 

Ne, nutarė jaunuolis, kadan
gi atradau geradarį, Kuris 
mane taip priėmė ir aprūpi
no, todėl aš, Dievui padedant, 
jam atsilyginsiu. 

trumpareervste Ir toUreRvstę Prir^n 
bą ir remia. Vasario 4 dienfl, i *ia tPisineai akinma vw»uo»e atsin 

^ j kimnose pp7flmltw^nifla daromas s'i 
3 V a i . p o p i e t , L i e t u v i ų P i l t e - I Mektfa, pnrodan^ia mR*ian»i«.«. klal 
v . . . *„r>* -r oi i ' , a * SD«"»al* ««tvd» n ^ k r . - h n a n i a ' 

eių 'salėje, 1721 Jane Street, | mokvkio* .p«kii- K> n . «>»*» «• 
* • i i - i c i taisomos. 

rengiama didele card par- I vai*n,io» m<» i% «ui H »>HI v»k 
ty" , kurios pelnas eis mo- r . l ^ T ^ T ' ^ ' ^ -
k v k k K o r o f T ^ o i K - i o l / v i n n o , i ««w Ml *kinln. Kaino- nirto* kaip 

statybai. Kiekvienas j JUJį,^ 
Į atėjęs į tą pramogą bei pa 4712 SO. ASHLAND AVE. 

Jaunuolis užėjęs pas kitą,'dėjęs kokiu norsljbfidu prisi j 
k t ūkininką, vietoj prašyti iš

maldos, paprašė darbo. Ank
sti pavasario metu, ūkininkas 
su dideliu noru pasisamdo 
jaunuoli, kuris pilnai pasiry
žo būti ištikimas, o savo uo
lumu parodė tą ištikimybę. 

Ūkininkas turėjo dorą, jau
ną dukterį, kuri pamačiusi 
jaunuolio ištikimybę susižie
davo su jud, o kadangi buvo 
vyriau'sia duktė iš trijų, jiems 
teko ir ūkis. 

Geradarį kaimyną, kuris 
aprūpino vargdienį, ištiko di
delė nelaimė: namai sudegė. 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

Ctiicagoj Ir Apidinkėsr , Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui Ir statymai naujų namų. 

MOKAME O i 

dės prie gero /darbo, kuris 
nepraeis be užmokesčio. 

Rengėja: 

Telefonas Y A R d s 1£7S 
2403 W- 63rd St., Chicago 

North Side 
Sausio 28 d. įvyko 1). Ž. 

parapijos susirinkimas Slavo-
kų svetainėje, nes savos ne
turime. Po 36 parapijos me
tų gyvavimo nesugebėta įsi
taisyti nuosaT~:.os patalpos, 
kur parapijonai galėtų susi
rinkti ir pasitarti apie įvai
rius parapijos reikalus. Tuo-
mi negalima didžiuotis, nors 
parapija ir yra liuosa nuo 
skolų. Parapijonų uz tą ne
galima žinoma kaltinti, nes 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensij 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURN1TURE HOUSE 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 Lr nuo 7 — 9 vakar*-

Taipgi pagal sutar.į. 
Ofiso telefonas PROspcH 6737 
Namu telefonas VIRgima 2421 

DR. FRANK C. KWINN 
<KVItAJlA^KA.>> 

eYDYTOJAS IR OHIRURGAb 
1651 VVest 47th Street 

OFISO V A L A N D O S : 
2—4 ir 7—8:30 Vakar*. 

ir Pagaf Sutart-., 

DR. P. J . BEINAR 
UtKI.NAKAl.SHAMj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3965 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutarti. 

DR. F. G. WINSKUNAS 
PHYSIOIAN and SURGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2- 4 n i—u 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
4729 So. Ashland Av*. 

2-tros lubos 
CHICAGO, LLL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki • 
vai. po piet^ ir nuo 7 iki 8:30 v. • 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjts 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL JTARds 0994 
Aez. TeL PLAu 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diema 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Dividendų už padėtus pinigus 2 
Kiekvieno asmens taupi mai yra apdrausti iki $5,000.00 per 

Fedcral Savings & Loan Insurance Corporation, Washington. D. O. 

DĖL INFOIU1ACIJV KREIPKITĖS I 

2202 West Cermak Rd. 
Telephone CANal 888? 

GS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Chicago, UI. 

Ben J. Kazanauskaa, Secretary 

RASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo t ryto Iki 5 T. Y. 
Ketverge nuo t ryto Iki 7 •• v . 
Seredoj nuo t ryto iki 18 di ną 

1940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

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

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

m 

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

• • 
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* K L A U S Y K I T E 

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

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

!| Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grupe j 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

MM. 6S68 8o. TalmaB Art. 
'iei. T«L GROveMl 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIEUEGAS 

Vai. 2-^4 ir 7—8 Tek. 
K«tT, ir N«d§liomie nuuterv 

2423 VV. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PKY8I0IAN end BUEGBOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. rak. 
Nedėliomis pagal retartį, 

Office TeL YABdi 4787 
Mamų Tai PROepec* 1888 

Tai OJJIa) «18S 

DR. B E I S 
•YDYTOJAS IB CHIBUBGAfi 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 T. I 

REZIDENCIJA 

6631 S. Caijfornia Ave. 
Telefonai REPūblic 7868 

lel XABdi 6881 
KBVwoed 6107 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

Ofiso vai. nuo i—Ui nuo 6:30—-b'M 
756 VVest 35th Street 

• M mąmmmĘ/**į*m*Ę 

Offiee Phone Rea aad Offiee 
PBOipect 1088 8868 & Leavitt St 
Vai J 2-4 pp. ir 7-8 vak, CANal 0708 

DR. J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

Trečiadieaiaia ir Sekmadianieie 

Ofieo TeL VIBginia 0086 
Reaidencijofl tel BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

BeaiH«Miįe 
8888 8a Olaremoot Ave. 

Valandos 8—10 A. M. 
Nedeliomia pagal satartį. 

Tel OAVal 0867 
Bes. TeL PBOepact 8888 

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

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

6 iki 9 vakare 
TeL YARds 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 6 ryto iki 8 vakare 
Beredoj pagal eatartj 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Arcner Av 
Antradiesriais, Ketvirtadieniais Ii 

Penktadiaaiais 
4631 S a Ashland Ave. 

Tel YARds 0884 
Pirmadieniais, Trečiadieniais h J 

i 
į 4 
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vyks vasario 6 d., 9 vai. va
kare, mokyklos svetainėje. 
Pilnai pasitiki, kad iš apy
linkes daug svetelių suva
žiuos. Vietinis 

PTITSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS 
North Side 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

Nutarta vargonininkui pa
kelti 1*0 ilol. algo* ir prista
tyti prie kuHoaijcs parf-ius,' 
tačiau pamiršta pagvildenti š v . V i n c e n t o P a r a p i j o s 
jeigu šaltinius, iš ko tuo, po.- Motery Klubas 
eius Pa tyr ime ir alKa vargo- 8 a u s i o 27) d ^ ymcenio 

parapijos salėje, Moterų Klu
bas turėjo nepaprastų ban-
kieta. Tiesa, jau septintas 
toks bankietas buvo sureng-

sfcirti su kvoteriu parapijos taV. n e s 

I 

nininkui kelsime. Mūsų pra
mogos ir piknikai sutraukia 
tik po porą tuzinų savų pa-
rapijonų, taip sunku persi-

naudai, o kalbėti taip ta 
va. Daugiau vienyhiV vyrai, 
geresnio supratimo parapijos 
reikalų mums reikia, kitaip 
kalbos pasiliki kalbomi>. Au
kok ir kalbėk, seaukoji — ty
lėk. 

West End 
Sausio 23 d. buvo jaunuo

lių draugiškas vakarėlis, į 
kurj atsilankė daug mergai
čių ir vyrukų ir įsirašė prie 
naujai atgaivintos Vyčių kuo
pos. Jaunuoliai-ės linksmino
si, žaidė, užkandžiavo. Vaka
rėlyje dalyvavo ir klebonas 
ir inž. A. Maž.ika. 

Sausio 25 d. įvyko Šv. Vin
cento Moterų klubo metinis 
bankietas. Jame dalyvavo kle 
bonas ir kun. J , M i sius, J . 
Skripkus, adv. E. Sehultz ir 
inž. A. Mažeika. Bankietd ve
dėja buvo pirm. Ieva Miller. 
Pasivalgius vedėja ragino klū 
bietes prie sutartino ir vie
ningo veikimo savo ir para
pijos labui. Paskui iššaukė 
visų eile kalbėtojų, kurie gy
rė klflbietes ir ragino, kad iri 
toliau vieningai veikti}. Pra
eitais metais jos šukele aš
tuonis šimtus dolerių, bet, 
darbam's pagerėjus, be abejo, 
dar daugiau pasidarbuos. 

Bankietų šauniai suruošė 
DeJobn Ona su pagelbininke-
mis. Puota pradėta Amerikos, 
o baigta Lietuvos himnu. 

Cirdisi , kad vietiniai ruo
šiasi skaitlingai į Seserų Pran 
ciškiečių metinę pramogų, ku
r i įvyks vasario 4 d., 3:30 
popiet. Piliečių svetainėje. 

jau septyni metai, 
kaip klubas gyvuoja. Prieš 
septynis metus, užsimezgus 
klubui, buvo tik septynios 
moterys. Dabar jau aštuonios 
dešimts aktyvių narių. Perei
tų metų viena nare mirė. o 
jsiraše aštuonios naujos. 

Bankieto tikslas buvo — 
pagerbti senų ir naujų val
dybas. Sekančios vra valdv-
boję: E. Milleriene pirminin
ke, Ona Peremba vice pirm., 
Ona Skrabiene raštininke, E-
ltna Skrabis iždin. Dieve pa
dek jom's laimingai darbuo
tis. Taip pat jos nori pagerb
ti ir vyrus, kurie prisideda 
prie jų darbuotes. Kas met 
jos suaukoja parapijai virš 
tūkstantj dolerių. Retai kur 
rasi tokias veiklias moteris, 
kaip Moterų Klubo nares. Vi
sos svkiu dirba vienam tiks-
J ui. 

Negaliu pamiršti bankieto j 
vakarienės, kuri buvo tikrai 
skai,i: ir William Penn Hote-
ly r.i'/ko geresnio nei skanes
nio negalima būt gauti. Gar
bė virėjoms. Patarnauta pui
kiausiai. Tvarka buvo girti 
na. Per vakarienę kalbėjo 
kun. J . Vaišnoras, kun. J . 
Misius, adv. E. Sehultz, gra-
borius Haser, inž. A. J . Ma
žeika ir kun. J . V. Skripkus. 

Pagiedojus Lietuvos himną, 
vakarienė ir kalbos pasibai
gė. Po to prasidėjo muzika 
ir pasilinksminimas. 

Malonu lankytis j tokias 
pramogas. Malonu ir klebonui 
turėti tokias veikėja's. Tiesa, 
nemažai reikia ir jam pačiam 
prisidėti. Ten buvęs 

Graf Spee įgula stebi priešų skęstantį laivą. (Acme telephoto) 

Tėvų Marijonų 
Misijos Gavėnioje: 

Vasario 7—11 dd. — Ches-
.er, Pa. — kun. dr. Kazimie
ras Matulaitis 

Vasario 12—25 dd. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, Phila-
uYIpliin, Pa. — kun. d r. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozas 
Dambrauskas. 

Vasario 2G — kovo 3 cld. — 
Lowell, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
šv. Kazimiero parapijoje. 
Philadelphia, Pa. — kun. Jo
nas Vosylius. 

Kovo 4 — 10 dd. — Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. dr. K. Ma
lu laitis. 

Kovo 4 — 10 dd. — Athol 
MP;38. — kun. dr. Juozas Pau 
lir.konis. 

Kovo 11 — 1/ dd. — šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. -— kun. J. Vosylius. 

Kovo 11 — 24 dd. — šv. 
Jurgio parapijoje, Brooklyn-
N. Y. — -.uu. Adomas Mor
kūnas. 

Kovo 11 — 24 dd. — Mat 
peth, N. Y. — kun. Vincą* 
Andriužka. 

Kovo 11 — 24 dd. — Bay-
onne, N. J . — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Kovo 11 — 24 dd. — Ne-
wark, N. J . — kun. J . Dam
brauskas. 

Kovo 10—12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chica-
?c, 11!. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas. 

Kovo 17 — 21 dd. — Ma-
įianapolio Kolegija — kun. 
Petras Malinauskas. 

nas. VI. Židžiūnas, A. LŠ'-ar-
1 nulis, P. Škarnulis ir St. Ma-
žanskas. 

Turime Du Stambius 
Aliejaus Fabrikus 

VILNIUS. — Atgautame 
Vilniaus krašte, kaip jau esa
me skelbę, yra stambus alie
jaus fabrikas, kurio metine 
gamyba siekia 19,000 t. sė
menų. Tačiau "R inguvos" a-
liejaus f-kas turi daugiau mo
dernių mašinų bei įrengimų 
ir gali per metus perdirbti 
ligi 14,000 t. sėmenų. Tokiu 
būdu, "R inguvos" aliejaus 
fabrikas tebėra lieka ir toliau 
didžiausias Lietuvoje. Drauge 
su gautuoju nauju fabriku 
dabar turime du stambius, a-
1 i e jaus fabrikus. 

SKAITYKITE " D R A I M Ą " 

Graf Spee apšaudo britų Doric Star. (Acme telephoto). 

Bridgeville 

Homestead 
Padarytoj 6v. Petro ir Po-

Šv. Vincento Moterų klūboivilo bažnyčioj rinkliavoj Vil-
rengėjos darbuojasi ruošda-j niaus biednuomenei šelpti au 
mos didelį " b i n g o " vakarų Į kojo, Kun. Ernestas VasiUaus 

Praeitų savaitę į Bridgeville 
buvo užvažiavęs kun. A. Ka-
ružiškis. Šiuo metu kun. Ka-
ružiškis gyvena Amsterdam. 

mos prasidėjo sausio 14 d. sirinkimo vedėjas 
(nuo 10:45 iki 11:00). Nepa- lis. 
mirškite klausyti lietuviško.-
programos kurią išpildo jau-

, nieji Pittsburgho lietuviai 

P. Mulio-

parapijos labui. Vakaras į-

Patarimas Žmo
nėms Greitai 

Pavargstntiems 
Ta« nesmagumas, pavargimas "išsi-
# m t m a s " , kurį daug Įmonių kenčia. 
nevisuomet paeina iš persidirbimo 
arba miego trūkumo. 
Pakartotina, tas galima susekti iki 
neveikliu*, nepaisoiuoe* sistemos — 
reikalingumo liuosuotojo. Ir kada 
yra toks reikalas, jūs turite veikti 

nes vidurių netvarka suma-

kas $5.C0. 
Po $3.00: A. Stankūniene, ;Detroit, Mich. 

J. Balažantis. 
P. Suvalskis $2.10. 
Po $2.00: J . Danielius, V I K 

tė Baranauskienė, J . Grebliu 
nas, A. Kudis. 

Po $1.03: J . Miuikauskie 
nė, A. Muzikauskiūtė, Treti 
ninkai. P. Šaltmeris, F. Ma-
sandukas, V. Bardziliau<kas. 

Programų vedėjas Har r i 
JN. Y. ir verčia ] anęlu kalba U- L i r _ 

° *• ' j vapturauskas. 
apologetiško turinio knyga, , - ,- - „ * : r i „ 

v je><*\ Koresp. Gtecrge Žilinską; 
parašytą kun. Zidanavieiaus. I 
Užbaigęs tą darbą, girdėjau, 
jis grįžta j savo vyskupiją — 

Vasario 29 d. kun. A. Jur
gutis dalyvavo a. a. kun. A 
ftimkevi/'iaus laidotuvėse. 

Lietuvių Sales 
Reikalai 

CLEVELAND, OHIO. 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NĖC-
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės x>as NORKTJ, kur gausite 
greitą ir teisingą pn'ainuvimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

• 
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Praeitų metų direktorių ra- i 
portai priimti su padėka. 11 

metus atmokėta $1900' 

tuojaua. i 
i lna jūsų energija ir atima daug L . B l ' i n d z a , J . B r i n d z a , I> 
malonumo jūsg gyvenime. ( . . . v . . . 
Kai jusu viduriai gerai nevirškina. ' * e i l ' a i l l S , A . V a i C l l l l l S , A. 
paimk plytelę ar dvi Ex-Lax prieš n n m U i : M l l a f c : o l l £ \r ILfJ'iiiiir 
•Uiant gulti. Ir pamatys te , ar jūs l » U l l l D l i a U > K i e n e . 1 \ . Ml i l l I l iC-
nepasijauaite visai nauju žmogumi - j , f>n» i H P T I P T T i a n n ^ ' s 
kitą diena. E x - U i x duoda re*ulta- *»e, H». l i e i i e , J . l^ ieno . - .M. 
tua paprastu. Maloniu būdu .. be iš-
s itempimu ar nesmagumų. 
Kas dar daugiau. E X - L R X yra l e n j - n j y į J N a u j o k a s , F . A " 1 -
Tai priimamas. Jis gardus, kaip ska- | 
nus šokoladas. Tiktai 10c. ir 25c. 
dėžutės bet kurioje vaistinėje 

A. Bardziliauskas, J Pusku-

»Al«OKITfN PAMr.C.ntHMI.ir;! 
aT^IAAKTKIT t \ rAKKICIANCIVI 
Gaminama tik vienas tikras 
£ x - L a x ! įs idėmėkit* raides 
tumėt geras pasekmes reika-
••E-X—L-A-X" ant dežutSs ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite ortetoalto Ex-Lax. 

hruleviėius, L. Katilius, T, 
Baliukienė, U. Takažauskiūtė. 

| T. Kaš"lionienė, O Berao-
itienė, VaikŠnorų šeimyra, A 
j Virginas, J . Kašehoms, V. 
Venskus, B. Benderavieieuė 
V. Bueeviėius, V. Stankūnas [ 

Po 40e: P. Kunkikavsk^i 
A. Žaliaduonis. 

Smulkių — $23.10. 
Viso — $75.20. 

Parapijos kolektoriais šiems 
metams liko išr inkti : K. Ži-
inunėius, L. Stankus ir V. 
Kilikus, J i . 

"Žentai iš Amerikos" 
Jaunieji Pit tsburgh lietu

viai praneša vietos ir ap \ lin
kės lietuviams, kad sausio 28 
dien^. ruošiamas dideli- va
karas, kuriame bus atvaidin
ta dviejų veiksnių komedija 
"Žentai iš Amerikos ' ' . Vai
dinimas bus Lietuvių Pilie
čių 'salėj, South Side. 

Gerbiamieji broliai ir sesu
tės lietuviai! Prašome visi; 
prisidėti prie mūsų lietuviš
ko darbo ir paremti jaunųjų | 

i Pittsburjrho lietuvių nauj^ i a-

t n s 
skolos ir visokios kitos už
vilktos bilos. Salės Bendro
vės skolos dar lieka $6,40u i 
Bet jei ir toliau direktoriai 
taip gerai ir sąžiningai dirbs, 
o žmonės, lietuviai rašysis j 
Amerikos Liet. Piliečių Kiū-

Sausio 15 d., Liet. svet., Liet. \hą ir rems parengi mėlius, vis
žalės akcijonierių buvo meti-!kas kuo gražiausiai eis. 
nis sus-mas, kuri a t idarė ' Direktoriais išrinkti: Ch 
trumpa prakalbėle Ch. Žiūris, VI. Malinauskas, A. Pade.-', 
direktorių pirm. Išrinkta- -a-mas , J. Stagnnmas, V. Gūdy 

4ttHfe ar M E M B E R 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ INSURED 

| K ^ Dei Pl ik imo — Pataisymo 
VC»N Moil rnizavimo 

Ar Seno Morlffičlo Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA7. APDRAUSTI IKI |5,000 
per Fed<ral Sa\ lngs and Loan Insurance Corp., WaBhlngrton, D. O. 

*««PS$ 

ST, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS. S^iretary 

m 
f % 

Kun. E. Vasiliauskai {dio programą. Badio progr* 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROI 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia juiuis 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 

3S 
Kviečiu visos kaimynus, draugiu ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Joknis, sav. 

4 
2 3 3 5 South VVestern Avenue 

TELEFONAS CANAL 3764 

S 3a 



DRAUGAS Ketvirtadienis ras. 1 d.. 1P40 

į INDIANA L O M Ų ŽINIOS 
^ 

tf 
JUNGIASI TRYS ; vabendriai Juozas ir Adolfas 

DRAUGIJOS j būtų taip padarę, tai nieko 
GAR Y. — Nubalsuota su- geriau m būtų galima nei ti-

jungti tris lietuvių pašalpinės ketis. Prie virš minėtų lietu-
dr-jas: Amerikos Lietuvių vių pašalpinių organizacijų 
Politikos ir Pašalpos klubų, priklauso daug katalikų ii 
Lietuvių* Darbininkų Pašaipi- tautines idėjos žmonių, kurie j 
;ję draugija ir Moterų Švie- sudaro nepalyginamų didžiu
mos Žvaigždes draugija. mų. 

Minėtas klubas ir draugijos šios ilgametes iietuvių pa-
pinigiškai gerai stovi. Klubas šalpines įstaigos gražiai gyva-
ir Darbininkų draugija yry vo. Jos dirbo lietuviškų dar 
didžiausios vietos lietuvių pa- bų. Jdms jau užduotas mirti-
šalpinča draugijos. Balsavimo nas smūgis. Apgailėtina, kad 
susirinkimuose mažai narių nuoširdūs lietuviai nedalyva-
daJyvavo. Tadgi, Darbininkų vo susirinkimuose kuomet bu-
draugija nubalsavo 40 prieš vo balsavimai ir nematė, kad 
8, o Klubas 35 prieš J6 narių, tai pagrindinis tikslas buvo 
Klubas turi 112 narių, Dar- bendro fronto siekiai. Konm-
bininkų draugija 98 narius. 

Sujungimo darbas prasidė-
nistai visi dalyvavo susirinki
muose kada buvo sprendžia

mo agitacija, propaganda ir mas šių organizacijų likimas. 
vėliau komiteto išrinkimu. Pa- Tačiau, jie gėdijosi viešai 
skui komitetas slaptai mitin- balsuoti dėl klubo išardymo, 
gavo. Tikrai negražiai pasini- Jie pareikalavo slapto baisa-
gė. Prieškomunistinių idėjų vimo. r\išku, šis vadinamas 
klubo komiteto nariams nebu- susivienymas yra tik fikcija, 
vo žinoma apie laikomus ko- Rodosi toks sumanymas nėra 
miteto susirinkimus iki viskas originalius, bet yra tai gėle 
buvo komiteto vienbalsiai nu- nuskinta Europos diktatorių 
balsuota sujungti minėtas lio- daržely. Europoje yra ardo-
tuvių organizacijas. Jeigu lo- ma demokratinės valstybės, o 

be jokių ceremonijų, greit su
mesta į komunistinį maišų. 
Stalinui reikalinga piniginė 
pagalba užkariauti demokrati
nę Suomijų. Nubaustas Earl 
Brovvderis nenori 4 metus ka
lėti. 

Gaila, kad taip reikia rašy-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
Iš angl iško vertS 

Kun. Ant . M. Kaniži.škis 

Vienų dienų Mylėtinis nu
stojo atsiminti savo Mylimų-ti, bet čia taip vra. Jei ko-

, .. ., . .v. H, ir sekančia diena iis at'si-
munistai, Ivg prikibusi vezio . , , .. 
,. . . . .v_, . _, . ,'mine Kad jis buvo Jį užnnr-
liga, nebūtų įsėdę minėtų vie-'v * 

sęs. Tą dienų kai Mylėtini* 
tos lietuvių pašalpinių dr-jų, 
tai jos būtų galėję gyvuoti il
gus metus be jokio pavojaus. 

atsiminė kad jis buvo savo 
Mylimąjį užmiršęs, jis buvo 

'Sakyk, o Kvaily! Kas yra 
vienystė?" Jis atsakė: "Tai 
paguoda ir draugingumas tar
pe Mylėtinio ir Mylimojo". 
" O kas yra paguoda ir drau
gingumas," "Vienystė Mylė
tinio širdyje, kuomet jis nie
ko neatsimena, kaip tik savo 
-Mylimąjį". 

PLATINKITU "DRAUGĄ' 

Pašalpos būtų buvę pilnai ir l l f t d * W ** bausme, ir visgi 

Buvęs Ų. S. armijos lakūnas, Frank Clevenger ir sužadėti
nė Helmi Hultunen vyksta Suomijon. Jis bus lakūnu, o ji 
stos į Suomijos "Lot tos" . (Acme telephoto) 

teisingai išmokėtos visiems 
nariams. Tegu vietos nelai
mingas įvykis būna kitoms 
lietuvių kolonijoms gera pa
moka. 

Adu. N. Valasina 

garbėje ir laimėje — pirma 
už jo užmiršima o antra už 
jo atsiminimą. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

— Šv. Augustinas parašė 
232 knygas. 

čia lietuvių daug nusipelniju- išsižadėti savo sumokėtų pi-
sios pašalpinės dr-jos. Tikslas nigų. Bus daugiau agitacijos 
yra vienodas. Tik jų metodai ir karštų ginčų. Eamybė jau 
yra skirtingi, pirmieji su sau-' panaikinta. Atsiras suirutės 
tuvu rankoj, o antrieji su ir piktumų. Gal bus ir pešty-
gražiais žodžiais apie vieny- j nių. To komunistai seniai ti-
bę. Girdėjau, kad jau ir visa kėjosi ir nekantriai laukė. 

— Kai mirė raupsuotųjų 
kunigas Tėvas Damijonas, be
veik visos raupsų žymės iš
nyko nuo jo veido, o daugu
mas žaizdų išgijo. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So> Hcrmltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausyk i t e mu.su ratilo protframo Ant rad ien io i r 
Šeštadienio ry ta i s 10:00 va landa , iš W H I P stot ies (1480 k . ) 

Su Povi lu š a l t imic ru . 

valdyba yra slaptai suplanuo
ta susidedanti iš sovietinių 

i idėjų narių del vadinamo su-
sivienymo. Nėra abejones, 
kad minėto sumanymo svar
biausias tikslas buvo iškelti 
ginčus ir neapykantas narių 
tarpe, išardyti šias tris lietu
vių pašalpinės dr-jas ir ant 
jų griuvėsių sukurti komuniz
mą. 

Jau prasidėjo karšti ginčai, 
kur šios, maišan kemšamos 
dr-jos, turės laikyti susirinki
mus. Vieni nariai pageidauja 
susikraustyti pas S. Petraitį, 
o kiti nori pas A. Kazlauskų. 
Abiejose vietose yra gėrimų 
barai. Abu negales laimėti. Ar 
Petraitis, ar Kazlauskas bus 
apviltas. Negeriau bus ir su 

Draugijos jau išardytos. Nu
balsuota pakelti narystes mo
kestis. Neapykanta pasėta. 
Jau trūksta tik sovietines val
dybos, sauvališkos bei despo
tiškos sistemos ir kontrolės. 
Jau dabar yra geros progos 
garsiai kalbėti apie politinius 
mučelninkuš, apie Kusi jos 
" ro jų ," kur visi lygūs, nerei
kia nei pinigų, nei pašalpinių 
draugijų, kur visi gyventojai 
yra vieno diktatorio vergai. Iš 
šalies žiūrint, kyla klausimas, 
kas atsitiks su šių organizaci
jų narių sunkiai uždirbtais ir 
sudėtais pinigais pašalpai ir 
pomirtinėms? Jeigu nariai ne
dalyvaus susirinkimuose ir 
nekreips dėmesio, tai su jų 
sudėtais pinigais gali tas pats 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraščius. 

DONT Bt GREY 
trytht 

įptty haif. Qtwy bab 
look o U t n d i M i o U 

tCodanr* Method for C«* 
C L A I R O L . Yor f l 

No bimchlnf regnlrtd t» 
*oft«a tfa« halr wH« 
CLAIROL. YOOH ieva the 

hair —> baaotiful, 
color 1**f dafias 

•s 700 <vooM fika m 

NOW. 

kitais nariais. Kai kurie na- į atsitikti, kas atsitiko ir su jų 
riai jau dabar žada mesti ir draugijomis. Viskas gali būti, 

#25,000 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ STOVI JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 

1 

ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-
KIAUŠIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTFICATE. J . P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 3900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

URBA 
Gėlės Mylint iems. . 
Vestuvėms, Bai.kie-
tatiLs, l>aiitotmėin.' 
Ir l*uošiniaiii&. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
H 

A. f A 
ALEKSANDRAS 
YANČIAUSKAS 

Mirė sausio 28 d., 1940 m , 
9 vai. vak., su laukęs 75 metų 
amžiaus . 

Gimęs Lietuvoje, Telšių a p 
skri tyje, Žarėnų parap . , Vis-
maldu ka ime . 

Amerikoje išgyveno 50 met . 
Pa l iko didel iame nu l iūd ime: 

sesers va ikus : Valeri ją Ir Sta
nislovą G u d u s ir Vladislovą 
Stulpiną, 2 pusbrol ius ; Stani
slovą ir Juozapą Šimkus, 2 
pusseseres : Veroniką ir Levo-
siją š imkai tes . o T^ietuvoje 2 
seseris; Veroniką ir Barborą 
ir grimino.s 

P r ik lausė pr ie Roselando 
Lietuvių Paše lpos Kliubo. 

K ū n a s paša rvo tas Lachawicz 
koplyčioje. 44 E. 108th S t 

Laidotuvės įvyks šeštad., va
sar io 3 d Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus nu lydė tas į šv. 
Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus -ges ir pažįs-
t a m u s - a s dalyvaut i šiose lai
dotuvėse. 

Nul iūdę : Sesers Vaikai , P u s 
broliai , Pusseserės , Seserys i r 
Giminės . 

Laid. d i rek tor ia i Lachawicz 
ir Sūnai , tel. P u l l m a n 1270 
a r b a Canal 2515. 

A. 
VIKTORIIA 

PETROŠIENE 
(po tėvais Malkevifhi tė) 

Mirė sausio 30 d., 1940 m., 
9 v. vak., su laukus 6 5 m. amž. 

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr. , Smilgių parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Pa l iko didel iame nul iūdime: 

2 sūnus — Berna rd ir Albert 
Petrošius, marčią Frances , 
2 dukter i s : Prancišką ir Estel-
le, žentą Ambrose Doyle, 2 a-
nūkus : Phyll is ir Carol Doyle, 
3 brolius: Walter , Anton ir 
Joseph ir ki tas gimines ir 
draugus . 

Kūnas pašarvotas 10562 S. 
"VVabash Ave Tel. Pu l lman 
7509. 

l a i d o t u v ė s jvyks šeštadienį, 
vasario 3 d. Iš namų 8:30 v. 
ryto bus a t lydėta į Visu šven
tų par . bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-
t amus -a s dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę : Sūnūs, Mart i . Duk
terys, žen tas , Anūka i . Brol 'a i 
ir G i l i n ė s . 

Laidotuvių d i rektor ius J o 
seph Petrošius , Nor th Chicago. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AUTE PATARNAVIMAS 
M m D U L A i l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V \T A T KOPLYČIOS VISOSE 
I N A I MIESTO DALYSE 

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

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

4348 So. California ^ve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Littianica Avenue 
Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. P i i p s 
I. J. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YAKds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

Albert V. Petkus 
P. J. Ridikas 

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABda 1419 

GARY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas 

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15tfh Ave. 

Remkite tuos visus, kurte skelbiasi "Drauge5 

http://mu.su
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Parapijos 
Parengimas 

Sekmadienį, vasario 4 d. i-
vyks priešužgaveninis balius 
»u programa. Bus perstaty
ta juokinga komedija iš sen
bernių gyvenimo ir daugiau 
linksmų margumynų. Bus ge
r a muzika. Lošimas prasidės 
7 valandą, tad, prašome ne-
siveluoti. Muzikantai pradės 
groti suktinį ir kitokius šo
kius 8 valandą. Sekmadienio 
vakarą -visi į Šv. Mykolo pa
rapijos svetainę. 

Parapi jonai 

rengiasi 

Marijonų Remejy 
NORTH SIDE. — &į vaka-

rą 7-tą valandą parapijos sa
l i j Marijonų Remejų Draugi
jos 2-ras skyrius turės gra
žią kauliukų žaidimo p-anio-
gą su gausybe gražiausių ir , 

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes 

Aštuoniolikmečiai 
prie užgavenių linksmybių. 
Kas met užgavenių sekmadie
nį jvyksta parapijos linksmai 
parengimas. Pradžioje vieti

n i a i art istai , K. Saboniui va
dovaujant, at l iks juokingą 
vaidinimą. Dalyvaus taip pat 
parap. choras su linksmomis 
dainomis. Paskui prasidės šo
kiai ir pasilinksminimas prie 
geros orkestras. Parap . mo
terys pavaisins malonius sve
čius užgavenių blynais. Tode-
visus maloniai kviečiame j 
lietuvišką užgavenių minėji
mą ateinantį sekmadienį, va 
sario 4 d. lygiai 6 vai. vak. 

Brignton Parko Moterį} Klū 
bo nares, nepamirškite atsi
lankyti į susirinkimą šiandie, 
vasario 1 d. 

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakare pas Mrs. A. Za-
bukas, 2605 W. 43rd St. 

Bus svarbių nutarimų ir 
pranešimų. Moterys, kurios 
nepriklausote, bet norite pri 
klausyti, šiame susirinkime 
turite gerą progą prisirašyti. 

Korespondente 

Grupe filmų artistų, kurie daugelyj Prezidento Gimtadienio balių linksmindavo publiką, svečiuose Baltuose Rūmuose 
pas Mrs. Roosevelt. (Acme telephoto) 

Praeitą šeštadienį mūsų ba? 
nyčioje įvyko iškilmingos 
jungtuves Vytauto Černiausko 

vertingiausių dovang. Be a - , s u V i k t o r i J a Slausgalvyte. A-
bejo nor t lur idie t ia i ir iš ki- b n d a PavyKlingL jaunučiu . , 
tų kolonijų malonūs Tėvu M a J « e r a i ž l n o m , J š i o J e P»™I«J« 
rijonų prieteliai gausingai su
sirinks praleisti pora. valan
dėlių laiko ir t a pačia proga 
parems gražų l a b d a r i n e dar
bą. 

Malonūs northsaidiečiai, šį 
vakarą pas jus pirmą kar tą 
atsilankys ir apskrities dva
sios vadas , kun. Juozapas 
Dambrauskas, marijonas, ku
ris norės arčiau pasimatyti 
ir susipažinti su jumis. Už
tat , malonėkite surasti Ii uos 
laikį šiam vakarui , ateikite į 
virsminetą parengimą, paro
dykite savo nuoširdume ren-
/nih. KM: u M jai L? visie -J Af a-
rijonų Rėmėjams, kurie šia
me darbe veikia, pardavine 
darni bilietus, rinkdami dova
nas ir patys aukod*tfBf?*Brun 
gieji, toks darbas yra neleng
vas, jis reikalauja dideli) uo
lumo ir pasiaukojimo. 

Kad įvertinti tų brangių j i 
pasišventėlių pastanga-c. štai 

šcimij vaikai. Jungtuvių apei
g a s atliko gerb. Tėvas Justi
nas Mikaitis, O.F.M., jauni
kio dėde, kuris šia proga pa
sakė pritaikintą pamokslėli. 
Vestuvių puota įvyko parap. 
salėje, kurioje dalyvavo keli 
šimtai svečių. Ilgiausių metų 
jaunai porelei! 

Vietines draugijos ruošiasi 
dalyvauti Tėvų Marijonų Rė
mėjų seime ir išrinko savo 
atstovus, ^ a i p pat nepamiršo 
ir savo aukomis paremti šios 
organizacijos darbus. 

nevrais. Garmūs kalbėtoja/ 
primins mums mūsų brangię 
Lietuvą, del kuries t&CM šia* 
iškilmes ruoš i am. Jauni lie
tuviai gražiais lietuviškais še 
k.ais primins niums mūsų 
jaunas dienas *H augioje tė
vynėje. O, pagaliau, reikia 
priminti ir tuo i pačius jau
nus gabius lietuvius, kurie ne 
tik čia, Amerikoj, bet ir Lie
tuvoj aukštino lietuvių var
dą. J ie parodys ka ip jie lai
mėjo Lietuvai "Meisterio var
d ą " Europoje. 

Po programos galėsim ge
rai pasišokti prie net kelių 
gerų orkestrų.. 

Išgerti stiklą alučio už lie
tuvių sveikatą gražiame sta-
dijono "mėlynam kambary ' ' 

Šiems 1940 metams į klubo dedikuota Onai ir Antanui 
valdybą išrinkta: pirm. Anna 
Zube, vice pirm. L. Rimkus, 
rast . Vera Lapie, iždininkė 
J . Andruškaitė. 

Klube daug dirba ir dva
sios vadu yra vikaras kun. 
Petras Gasiūnas. D. S. 

Padidėjo Šeima 
BRIGHTON PARK. — Gar 

nys atsilankė pas Rokaičius, 
sausio 18, palikdamas dova
ną gražią dukrelę. Džiaugiami 
Pokaičiai i r jų tėveliai sulau
kę anūkės. P . Rokaitienė, bu
vusioji Lindžaitė, Šv. Kazim. 
Akademijos aluninė, ilgai raš
tininkavo Šv. Kaz. Akad. Rė-

Kasputis, kurie paaukojo šim
tinę ' ' D r a u g o " Spaustuvės 
Mašinų Fondui ir tuoini tapo 
1940 m. Garbės Rėmėjais. 

Muzikalę programos dalį 
išpildė dainininkė Ona Pie-
žienė iš Brighton Park. Jos 
sudainuota labai gražiai Šim
kaus " A š augau pas tėvelį"; 
Darti — " H Bac io" (Buč
k i s ) ; Leipaus parašytą nauji; 
lietuvišką tango — "Aldona'* 
ir Schuberto — "Serenada" . 

mėjų 6 skyriuje daug darba-
"Blue room". Pasidainuo-f vosi Vyčių 36 kuopoj, para-

Kas Čia Taip 
Svarbaus Įvyks? 

Jaun i ir ^e ii viens kito 
1 Jausią, kas čia ta ip svarbaus 
į \yks Cicero Stadione, vasa
rio 4 dieną. Tą klausimą ga
lima labai greit ir lengvai at-
s rky t i : tai bus paminėjimas 

i r si proga duodama, kad su-Į Lietuvos 22 mer.i nepriklau-
sirinkus juos paremti ir »i;i 
proga išgirsite gražią kalbą 

tomybes sukaktuvių. Komite
tas dieną ir naktį dirba, kad 

jauno kunigo marijono, kurį i padar ius šį paminėjimą did-
jūs patys išauklėjote, išmoks-'žiausiu ir n e p a ^ r š t a m u Ruo-
linote, prisidėdami prie pana- šiama programa, kuri bus to
šių parengimų. kia kokios dar pas nms lie-

Įžangos nėra. Kas norės tuvius nebuvo. Žymiausi lie-
žaisti " b u n c o " ir laimėti do- tuvių ar t is tai dalyvaus. Gar-
vanų, tas užsimokės 25 cen- sūs legijonierių benai sma 
tus. Rengėja; .gins visus savo žavingais ma 

ti. Vienu žodžiu, gražiai pa
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės dieną. Tai iki pasima
tymo vasario 4 dieną. 

Stasys Stašaitis, see. 
„x» 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradienia is 
WGES (1360 IriL) 
7:30 valandę vak. 

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

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

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

West Pullman, 111. 
Choro vakaras 

Sausio 28 d.f parapijos sa 
lėje, ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijos choras surengė nepa
prastai gražų vakarą i r BU la
bai gražia programa. Be»kia 
pripažinti, kad parapijos cho
ras su savo vadu muz. S. 
Raila, šį kartą, šauniai ažsi-
rekordavo ir pirmą kartą su
traukė t a ip skaitlingą publi
ką. Publikos buvo pilnutėle 
sale, net vietų pri t rūko. 

Programa išpildyta sekan
čiai: Pirmiausiai North Si'lšb 
arti'stai - vaidintojai vado
vaujami Hekaus t ikrai g^rai 
suvaidino juokingą komediją 

—\ * • Meiles Eleksyras ' \ North 
saidieeiai geri vaidintojai, vi
si savo roles gerai mokėjo 
ir publiką sočiai prijuokino. 

Po vaidinimo parapijos 
skaitlingas choras, gerai muz. 
S. Railos išlavintas, padaina
vo keletą gražių dainelių; 
publikai labai patiko. 

Po programos buvo šokiai 
i r ' pasilinksminimas. Vakaro 
pelnas parapijai i r liks nema
ža. Vakarui vadovavo vika
ras kun. P . "Gasiūnas. 
Jaunimo klubas 

1937 m., pastangomis i r pa 
sidarbavimu tuolaikinio vika
ro kun. S. Gaučo, suorgani
zuota jaunimo klubas "Young 
Peoples C l u b " . Minėtas klu
bas gerai gyvuoja i r yra skait 
lingas nariais. Jaunimo klu
bas rengia pramogėles i r už
siima sportu^ Nekartą suplie
kia kitų parapijų jaunuolius, 
i&ig gat ir svetimtaučius. 

pi jos chore, ir kitose draugi
jose. P . Rokaitienė seka savo 
mamytes Lindžienes .pavyzdį, 
daug dirbdama ir remdama 
rėmėjų organizaciją. 

Linkini Rokaitienei greitai 
sustiprėti ir dukrelę didelę 
užauginti. J . R. 

R A D I O 
"Draugo" Radio 
Programa 

Antradienio vakarą ir v ei 
pasigirdo linksma ir įdomi 
dienraščio " D r a u g o " leidžia
ma programa. Ši programa 

Kaskart 'stengiamės pato
bulinti šias dienraščio "Drau 
g o " leidžiamas programas. 
Kviečiama lietuviškoji visuo
mene antradienio vakarais 
pusę (po septynių vakare atsi
sukti stotį WG ES ir pasi
klausytų šių dienraščio 'Drau 
go ' leidžiamų programų. 

Rėmėjų Draugijos seime rei
kalu, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, vasario 4 d., mū
sų parapijoj. Reikalas bega
lo svarbus ir reikalauja visų 
dėmesio, užtat, tikimės, kad 
malonūs cicerieciai ir bulva-
riškiai suras valandėlę liaoso 
laiko ir atvyks į šaukiamą 
susirinkimą. Valdyba 

Paieškojimas Nr. 109 
Lietuvos Konsulatas Chica-

t^je ieško sekamus aunenis:. 
Banys A»i\in.i* Gyver.o,, 

Chicagoje, 461S S. Paulina 
fct., Toyn of Lake kolonijoj.. 
Kilęs iž Jurkupi ' i km., Rokiš
kio apskr. 

Gricius Petras, r m t t i 
Chicagoje, \ r a prašomas su
sižinoti su Lieto vo., Konsula
tu Chicagoje. Reikalas svar
bus. 

Papas An'anas. Gyveno 
Chicagoje, 1856 Gary St. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 ė. IMievue P lace-

Chicago, Illinois 

Jš 
Iškilmirigas Atidarymas 

VVALTERS TAVERNO 
4358 S. Maplewood Ave. 

ŠEŠTAD., IR SEKMAD., VAS.FEB. 3 IR 4,1940 
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SKANUS VALGIAI — MUZIKA — ŠOKIAI 
Walter ir Marcella Kavalauskas, Sav. 

Šiandie Marijony 
Remejy Susirinkimas 

CICERO. — Šiandie, 7:30 
valandą vakare parapijos mo
kyklos kambary bus Marijo
nų Rėmėjų. Draugijos 21-mo 
skyriaus begalo svarbus, bet 
trumpas priešseiminis susirin
kimas, į kurį kviečiame ir 
nuoširdžiai prašome visus a-
teiti ir pasitart i 'savo skyiiaus 
reikalu i r taip pat Marijonų 

J= 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

1 

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 . Z d a 
navičius. Autoriaus leidinys , $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI f Septynios Evangeli
jos Legendos) — Paraše Giovanni Papinij 

verte Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mastymai) — Paraše 

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, ,1<c. $4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Paraše Kun. P . Vaitukaitis, n . . . . . . . . - . ^ . . .$0.25 

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

f: 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. * $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė i r Baž. Vad, raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 75c 
l i n u Mano Pagalba, didelėmis raidėmis $2.50 

" D R A U G O " KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois d 

SKOLINAM PINIGUS ^ Į J k I 
ANT 1-MĮJ MORGIČip 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per j 
s Federal Savings and Loan Tnanrance Corp. po United Statei 

Goversment priežiūra. 

Mokame Už O i Of 
Padėtus Pinigus KJ2/° 3 

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

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
giimniiimiiiiininmimumu mminiiiinuniniiiuiiiiii i 



DRTTTCflS K ofT»it»4n/^? ftw 1 C T - # > r* 1 A 1 < M O 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS ARTINASI 

Už trijų savaičių minėsime gai pritaikintas kalbas pasa-
Li et u vos Nepriklausomybes 22' kys Lietuvos atstovai ir vie.-
metų sukaktį, šita sukaktis tos gerieji kalbėtojai. Surpri-
bus pirmoji su sostine Vii- zų reikalu rūpinasi Nepri-
nium. Lietuva ir Chieagos lie klausoniybes Dienos Komite-
tuviai šia sukaktį minėti ruo
šiasi labai stipriai — mano-

tas ir konsulas. 
Ruoškimės visi vasario aš-

kad tai bus vienas iš t ^ c U k t o s dįenos popiečiui 
reikšmingiausių minėjimų. , į p į l n a m i^tuvos vaizdui 32 

****** | i e t u v i u _ ^ ^ ^ V e s t Randolph auditorijoje, 
kuri yra net keturioliktam na
mo aukštyje. Šitam parengi-

minejimas bus sekamdienį, 
vasario 18 d. po pietų, 32 W. 
Randolph salėje, šitam pa
minėjime muzikos dalį išpil
dys pasižymėję ir visų mė
giami chorai ir solistai. Pro-

me, ištikrųjų, pamatysite ne 
tik reikšmingą, bet ir labai 
naujovišką programą. 

Federacijos Chicago 
Apskrities Svarbus 
Susirinkimas 

Šiandie vakare, 7:30 va!.. 
Aušros Vartų parapijos salėj 
įvyks begalo svarbus Fc vi c ra
cijos Chicago apskrities susi
rinkimas. Visų skyrių, orga
nizacijų centrų ir apskričiu 
atstovai šiuo kviečiami skait
lingai suvažiuoti. Laukiame 
taip pat atstovų iš Vargoni
ninkų Sąjungos Chicago pro
vincijos, Parapijinių Cronj 
Sąjungos Chicago provincijos, 
Vyčių ir kitų, kurios sakosi 
gyvuojančios ir priklausan
čios Federacijai, tač'au jų 
atstovai nedalyvauja susirin
kimuose. Šiame ojsuinkime 
bus padaryta platus praneši
mas apie rengiam.) * :ndrn 
Vasario 16 d. paminėjimą, a-
pie Chįeago ir apylinkės ka-
taMų veikėjų koherenciją ir 
svarstomi keli k.U aktualūs 
klausimai. Valdyba 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

Prancūzų kariai fronte, kur šiuo laiku viskas ramu. (Acme 
telephoto) 

Prieš tris 
metus Euth Baker ištekėjo už 
Vienos daktaro jArnulf Meier. 
Iškilus karui dr. Meier paim
tas vokiečių kariuomenėn, o 
Mrs. Meier grįžo AmeriKon. 
Šiomis dienomis Alice Home 
ligoninėj Mrs. Meier pagimdė 
kūdikį, apie kurį vyras kažin 
ar sužinos. f 

Kas diena 

Chieagos vidurmiesty, vadi
namojoj "Loop" pravažiuoja 
144,106 automobiliai, kurie į 
miestą atveža kasdien 244,980 
žmones. Gatvekariai atveža 
235,182 žmones. 

Prašome Rezervuoti 
Vietas 

Chicago lietuvių veikėjui, 
Antanui Valoniui, vasario 11 
dieną bus atmintina. Tą dk>-
ną Lietuvos konsulas Chiea-
goj P. Paužvardis oficialiai 
įteiks Gedimino ordiną, ku
tino jis yra Lietuvos vyriau
sybes apdovanotas. Ta p*oga, 
A. Valoniui rengiama^ l»an 
kietas sekmadienį, vasario 11 
d., Syrena Grand Ballroom, 
adresu 4270 Archep A ve. Bau-
kieto pradžia 7 vai. vakare. 

Bankieto rengimo komite
tas prašo vi'sų vietas Ifcnkic-
te rezervuoti iš anksio, r.v 
Sant dr. S. Biežis, 2201 W. 
Cermak Rd., arba telef-muo-
jant Canal 6122. Bilietu kai
na $1.50 asmeniui. R. K. 

Nuo anglių 

dujų užvakar mirė Paul Le-
wando\vski, 82 metų, 244(J 
Cortland. Jo žmona, Rose, 71 
m. ir 31 metų sūnus Stanley 
gydosi St. Mary's ligoninėj. 

Lee Sing 

pasiskolino $1,500 ir pridėjo 
turimus $81 savo pinigus, kad 
galėtų parsikviesti iš Kinijos 
savo žmoną. Šiandie Lee Sing 
liūdi, nes tuos pinigus pavogė 
jo sūnus Lee Hing. Policinin
kas Samuel O'Connell išvyko 
l San Francisco parvežti pa
bėgėlį Lee Hing, pas kurį dar 
rasta virš $1,000. 

PREZIDENTO BALIUJE 
6,000 ŽMONIŲ 

Ir Chicaga neatsiliko nuo 
visos Amerikos vaikų paraly
žiaus fonde. Prezidento gim
tadienio baliuj, Drake viešbu-
tyj, dalyvavo 6,000 žmonių, 
kurie kiekvienas sumokėjo po 
$5. 

Baliuje iš varžytinių par
duotas Chieagos gimtadienio 
tortas, kurį už $300 nupirko 
WHFC stoties Richard H. 
Hoffman. 

Gal būt, laimingiausias ba
liuj asmuo buvo 21 metų Ken 
ny Wright, kuris pirmą kartą 
savo gyvenime šoko viešai 
Jis per 19 metų sirgo para
lyžium. 

Chicaga fondui suteiksianti 
į $100,000, kurių puse bus pa
naudota vietiniams reikalams, 
o puse pasiųsta "VVashingto-
nan. 

Šįmet panašių balių, minin
čių prezidento Roosevelto 58 
metų gimtadienį, visoj Ameri
koj buvo j 25,000, kurie įne^ 
kovai prieš vaikų paralyžių 
fondan virš $2,000,000. 

ATVYKSTA LIETUVOS 
ATSTOVAS 

Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, jog Chicagon atvyksta 
Lietuvos atstovas Amerikai 
pulk. Povilas Žadeikis. Chica-
goj jis dalyvaus rengiamam 
bendrajam Lietuvos nepri
klausomybes paminėjime, va
sario 18 d., 32 Randolph St., 
kur pasakys kalbą. 

$300. šiandie Steuer kritiškoj 
padėtyj. 

Antras sužeistas į smilkinį 
buvo James K. Robbins. Jis 
sužeistas Metropolitan Petro
leum Co. ofise, 3211 S. Wood 
St., kur įvyko policijos susi-
šaudvmas su dviem maskuo-
tais banditais. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa 

tarnaflma. 

M M — i Patarnavimą* Visiem* 

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

Tel. Victory 9670 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

DU SUŽEISTI KOVOJE 
SU BANDITAIS 

Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Panbiakos, Pirštines ir Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. . 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HŪLLYWOOD I N N Prop. 
Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 W E 8 T 43RD S T R E E T 

Chicago, 111. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

CONRAD 
Fotografas 

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

TELEFONAI: 
Biznio — Eng*lewood 5883. 

Res. — Englewood 5840. 

3,500 Milk Wagon Drivers* 
Union nariu savo susirinkime 
atsisakė nusimažint algas $8 
j savaitę. Kartu su tuo dingo 
viltys, kad pieno kainos su-
mažėtų. 

Šiuo laiku išvežiotojai gau
na $48 j savaitę ir komisą. 

Plėšikai užpuolė ir atėmę i? 
AHred Steuer, 37 m. ginklą, 
peršovė jį du kartus ir ateme 

) 

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalinga 

Knygelę 

STACIJOS 
GRAUDŪS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta iš maldakny

ges "Ramybe Jums" 

10c 
DRAUGAS PUB. 0 0 , 
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois 

KLAUSYKIME 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICES BE AUT Y 
S H O P 

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

16 metų patyrimo. 

Saltimiero RYTMETINIU 
Standard Club 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ _ - , . „ . . . „ K STOTIES PROGRAMŲ «8o KC. 

T 10:00 VAL. RYTO WII.P. 

5SE ^ 

0 K 1 0 PRODUKTU KAI
NOMS N U S T A T Y T ! 
REIKIA $607,000,000 

Vakar Stevens viešbutyj 
įvyko Ulinois Agricultnral 
Association 25-tas metinis su
važiavimas, kuriame Earl C. 
Smith pareiškė, jog norint 
nustatyti ūkio produktu "pil
ną paritetą" reikia, kad fe-
derale vyriausybe paskirtų 
$607,000,000. 

Savo kalboje jis kaltino de
mokratų ir republikonų kon-
gresmanus, kurie pamiršę ūki
ninkus, nes "ūkio perkamasis 
doleris tepakilęs nuo 1932 m. 
buvusio 61 cento iki 77 centų 
JL939 metais." 

Netrukus 
publikai bus rodoma filmą 
apie pinigų padirbime. Tiki
masi, jog dėka šios filmos 
Chicago j sumažės padirbtų 
pinigų skleidimas. Šiuo laiku 
netikrų pinigų Chicago j pa
skleidžiama apie $1,800 kas 
mėnuo. 

SKELBKITĖS "DRAUGE'' 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti * Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik £1.00 

" D R A U G Ą S** 
2334 South Oakley Ave,, 

Chicago, Dlinois 

3ft 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

atahkiskus Laikraščius: d$»/v% 

vienintelis A-
ivių . kataMų dien-

m įįįįk %uth 

j p U g p ^ M A I r I e t i m s $2.00. 
&&%*<, (Mjąj*or; l u i n o j •? ^ ; 

" D į S f e I N ^ ^ A S , , 4 - Š v . Juozano Darbininke^Są-
junj^' ; ;^Wasi^iCOTlK^u kaijfa savaite^, į 

$4.00: '366 West Broadway\ ga* tss. 
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"AMERIKA'' — savaitraštis. Mei 
Street., Brooklyn, New York. 
• ^ A l l S A S " — A.L.K. Susivienijimo brj 
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Dlinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 

"VYTIS" — lietuvių Vyčiu organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Dlinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 
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KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųši> s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimu 
(Isgaunu geriausi atlyginimą Iš 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

Švelni DegtinS—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
ui Tokia Kainą 

TIE $1.00 PT A4 A A 
4-5 Kvortos * l i D U 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKU8 

TAVERNOJ 

BIUTUAL LIQUOR COMPA2T? 
Diptributoriai 

4707 S. H A L S T E D S T R E E T 
P į o ^ ę Boulevard 0014 

CLASSIFIED 

* Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 31/2% •& pa
dėtus pinigus. Duodam pa-

j skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAJI ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JTJSTTN MACKIEWICH, Frefl. 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 Iki 5 p. p. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. fieštad.: 9 lkl 8;00 v* • . 

P.\RDAVT^n7I TA\ r ERNAS 
Pardavimui Tavernas. Jsteigtas 7 
metus. Didelis stakas Plieno dirb
tuvių apielinkėje. Pilna virtuvė. 
Renda $62.50. Laisnis Ir apdrauda. 

Atsišaukite: 2839 East 79th, St. 

PAIEŠKATJ PURINTinKO 
Paieškau pusininko taverao biznyje; 
gaili būti vyras ar moteris. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukite: 959 W. 
71s>t St.. Chicago. m . 

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina namų ruošos 

darbui. Nėra skalbimo. Nereikia pa
silikti. $8. Geras namas. North 
Pi«le<p, Tel. T<ONghearh 1416. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mfirinis namas. 8 — € 
kambarių f lėtai: 2-karu mūrinis sra-

! radžiim. Rendu %70.00 J mSnesJ. Tu-
I ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 W«at 23rd Plaoe. 
SpecialS kaina $5.250.00. Atsišau-

j k'tp : R. R. Pletkioivlcr 2«08 West 
47tb «troot Chtoaeo. IlHnola. 
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ATYBA1 
i Taisau visokiu rflšiu siuvamas ma
šinas, taipei prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės i: 
J. Kudirka. 4539 S. Wa*hteiurw Av.. 

Chî i».«»o. TIH»»ni« 

M » M W N i ^ ^ ^ ^ į i ^ # > į ^ X # l » » » * ^'^•^^^••^•^••^^^•^••^+ 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furn i ture House, Inc. 
• V D H O M I OF i m F U R N I T U R E " SINCE 1994 

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

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

Savininką*: 2435 W. 71st St. 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas, t fla-
tal po 4 kambarius. 4246 S. Art esi an 
Avoniifl — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVIMUI NAMAS 
« kambarių medinis namaq kar 

ittj vandenin apMldomaa: ant dvie 
1u lotu. t karų garadJHus. 11111 
So. Albanv Ave. Atsišaukite: Berar 
Iv 4 0 0 . T>r%yr*r>Tsnm 

PARDAVIMUI PTGTAT 
Kas nori pigiai pirkti Marquette 
Parke, mOrlni narna krautuvę ir S 
fletis? Apšildomas Savininkas mai
nys ant lotų ar kitokios mafcos nuo
savybes, kad ir ne ChicagoJ. Maty
kite ar raftVklte: 

JOE VPT-PVfAS. 
6800 So. Manlewoo<l Ave. 

Tel. Hemlock 2S2S. 

PIGIAI RESn>ENCTJAI 
Marųuette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
soortacija. Jei norite pigiai Ir gra
žiai gyventi greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VUL1MAS. 
6800 So. Mar»lewood Ave. 

Tel. Hemlock 2S2S. 

Skaitykite vien katalikiS-

kus laikraščius. 


