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TRUMPAI 
Rašo J. Pilipauskas 

Štai jau ir pirmosios gavė
nios dienos. Pažėlusiam gyve
nimo sukuryj mes kartais už
simirštam ar net nesurandant 
laiko giliau ir rimčiau į gy 
veniniu ir į save pažvelgti. 
Juk gi kasdien gyvenimas 
tiek daug ir taip įvairių įspū
džių ir nekasdieniškumų pa
teikia! Norisi viską aprėpti, 
visur pabuvoti ir nebelieka 
laiko svarbiausiems sielos rei 
kalams pašvęsti ir savajam 

a> 

VATIKANAS RAGINA PADĖTI SUOMIJAI 

*««s>> gurasti. 

Todėl šiandie pasaulyj tiefc 
daug žmonių, bet taip sunku 
pilnutinį žmogų surasti. * To
dėl šiandie tiek daug vargt, 

OSSERVATORE ROMANO 
SKELBIA ATSIŠAUKIMĄ 

Nugalėjus sovietus, nacių 
režimas netektų s t ip rumo 

HOMA, vas. 7. — Ow*arva- daugiau drąsos ir atsparos 
tore Romano skelbia atsiliepi- Šiandien gi tas valstybes kan 
mą Britanijai ir Prancūzijai, kiną sovietų užpuolimo bai-
kad jos galbetų Suomijai. jmė. Bolševikus nugalėjus vis-

šios abi tautos, pažvmimalk a* b f l t * k i t a i P ' P o t o i m t l* 
atsiliepime, turi įsisąmoninti, j ̂ u k t i i r Vokietijos nacių 
kad sov. Rusijos nugalėjimas j r e z i m a s -
Suomijoje žymiai padės jų ka- Straip,mio autorius yr a nuo 
ne prieš Vokietiją, kadangi į monės, kad dabar yrj proga 

Britanijai ir Prancūzijai at 

IMASI DAUGIAU 
RŪPINTIS SUOMIJA 
PARYŽIUS, vas. 7. -

Britai su prancūzais paga
liau subruzda daugiau n" pin
tis Suomijos likimu. ^iiomiai 

t . 

kovoja už laisvę ir nepriklau
somybę. 

I 

Anglijoje rekrūtuojai- < . 
vanoriai Suomijai. Britanija 
ir Prancūzija turi kariuome
nių perteklių. Svar«t6**flT gal 
kartais būtų galima Suomi-
jon pasiųsti lenkų suorgani-
zuotus legijonus. Praneša, 
<laug lenkų savanoriais įsto
ję suomių karo tarnybom 

Paties premjero Daladie 
rio liberalų partijos vadai rei-
kalauja vyriausybes Suomi
jai gelbėti kiek tik galima, 
kad Suomijos laimėjimas vei
kiau 'suklupdvtų ir HitUri, o 

^espuDiiKos reuaemag su jaunaisiais vi.meėiaie;. T r p Karal iųs . encių metu aplanke . p a š a r v o t u 
, - . . - » i - i - Rp«mihlikos Prezidentą A Smetona ir Švietimo Ministrą dr. Jokantą Vilniaus lietuviu- r J . J"į s .. f „ ' 

DETROIT, Mich., vas. 7 . - , .Vym^ybfc žygiai s « k * l e D ^ X | 5 ^ o k 4 T e f e g s l i j a , kuri atvyko į K a L j lydima savo mokytoju ir mo-1bolševizmą Suonųai pagalba 

Skandinavijos, Balkanų ir ki 
tų vaMybių baimė žymiai su Įsiskaityti su Rusijos sovie 

neteisybės ir skausmo. 2mo Į mažės ir jos pasijus turinčios j tais. 
gus prarado savo žmogišku-

Kūrėjo. Štai gavėnios metu ! PAGALIAU IMASI ŽYGIŲ 
mes turėtumėm geriau patys T J O T T ^ V ^ R T I T M T C T T T C 
save pažinti i r priartėti prie J r i v l J C o J a V v y I V l U l > l l 3 1 U k 3 
Dievo, kad vėl galėtumėm bū 
ti tikraisiais žmonėmis ir ver
tais katalikais. Čia federaliniam teisme per

eitą šeštadienį "grand j u r y ' " 
kyklų inspektoriaus. Jaunieji vilniečiai moksleiviai įteikė Resp. Prezidentui dovaną — Vil
niaus Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir švietimo Ministrui — Vilniaus palmę lietu* 

staigfmeną. Nes šie žygiai tu 
re j o būti seniai atlikti ir tik 

įkaitino 16 asmenų už tai , 'dabar po kelerių metų susi- j v i š k a i s ornamentais papuoštoj vilniečių darbo vazoj. 
kad 1937 ir 1938 metais jie griebta veikti. 
Detroite ir Milwaukee rekrū-

Buvo labai įdomi filmą — 
"Mr. Smitb goes to Wasldng 
ton". I r komunistai paskelbei 
panašų šūkį -
der goes to WaBhington".L . . . v. , . . . . . 
_ . j . , T. ten kariauti raudonųjų rėži- metimo veikti prieš komunis-
Deja, dabar draugams komu ' 

.tavo savanorius, kurie buvo AYASHINGTON, vas. 7. 
"Mr. B r o y ; j s m n č i a m i Ispanijon padėti | Del šalies vyriausybės smsi-

nistams gal teks jį pakeisti į 
"Mr . Browder goes to 'Atlan
ta " — į kalėjimą, nes rinki
mus į kongresmoną Browde-
ris pralaimėjo. 

turi būti skubi. 

SUOMIU LAKŪNAI 
BOMBARDUOJA RUSUS 
HELSINKIS, vas. i. -mui prieš gen. Franco režimą, tus kongreso atstovas Hoff 

l 'Grand i u r v " aiškinta kad mm> * * i š M i c h * p a r e i š " ^°mių l ą W | * * ^ ^ " ^ , . . 7 . -AJp kia, kad administracijos drau- uždavė smarkų smūgį raudo-
surekrutuota apie 400 vyru, ^ d . . . . ^ ,.. 
, . . . . . . , V, gingi santykiai su komunis- nųjų kariuomenei Karelijos 
daugiausia neturėjusių darbo Q / ° * , , « . 

* i -r <• v, -i • tais pradėjo irti Maskvos bol- sąsmaukos fronte, 
automobilių fabrikuose, ir pa- . , .v r 
siųsta Ispanijon. Iš jų vos a - j s e v a k a m s susibičiuliavo s « | Po nepavykusio diena puo-
pie trečdaliui bnvo lemta g r i - ! I I l t l e n u - Artot H° f fma»<>. s e ' limo prieš Mannerhei.i.o lini-

• i man buvo pagrindo komunis- ^ r u g ų pggtinjnk, p u l k a i at_ tus sutvarkvti. Bet tuo nesi 
rūpinta. 

Dėl Rusijos nepasisekimų 
Suomijoj šiuo laiku yra susi-| žti. Kiti tenai žuvoi, arba pa
darę dvi nuomonės. Vieni ma-| kliuvo nelaisvėn. 
no, jog Rusijos karas nesek- vietos federalinis prokuro-
mingas dėl nupuolusios karei-" r a s pranešė, kad iš įkaitintų-! 4 AREŠTUOTA DEL 
vių dvasios, tinkamos karo va* j u 1 2 ' j a u areštuota. Tarp jų' 
dovybes trūkumo ir sunkaus y r a d u gydytojai, kurie tikri-
susisiekimo, kiti — jog Rusi- n o r^x^ų sveikatos stovį ir 

SUOMIAI ATMUŠA 
RAUDONŲJŲ ATAKAS 

Ladogo ežero šiauriuose 
1 ,800 rusų daugiau nukauta 

HELSINKIS, vas. 7. — \ 
Šiandieniniam suomių oficia- SOVIETŲ LĖKTUVAI 

NIEKAM TINKAMI 

m SOUTH BEND, Ind., vas. 
ja turėtų pulti ("gint is" ko- , k € l e t a s komunistų. Tarpe pa-! 7. — Pereitais metais net 6 
munistų tarimu) Suomiją ne s t a r Ų j ų y r a komunistas Ph. j kartus dinamituota Indiana 
iš sausžemio, bet iš jūros. RaymJn^ kurs 1936 m. buvo'and Michigan Electric Co. lai 

Kaip ten bebūtų, šiuo laiku kandidatu į Michigano guber -^a i ir stiebai. Dabar suimta 4 
Rusijai aiškiai nevyksta. I r natorių iš komunistų parti-'asmenys. Tarp jų vienas uni
tai rodyte rodo, jog komuniz- jog. 'jos biznio agentas. Jis išpa-

simetę savo pozicijų link viso 
' se apylinkėse naktį susikūrė 
ugnis kiek nors apsišildyti. 
Prie ugnių jų tūkstančiai su-

BOMBŲ SPROGDINIMO s i t e i k e gauti šilimos, kad nuo 
šalčio nesustirti. 

mas iš "milžiniškos Rusijos ne* Teisėjas areštuotiems nus- žino, kad dinamitinės bombos ] simetė į užpakalines rusų lini- J sprukimą, įApie 300 rusų is 

Suomių lakūnai tuo pasi
naudojo. Pradėjo svaidyti ori
nes bombas į žėruojančius tai 
kinius sniegu nuklotuose plo
tuose. 

Iš tenai suomių lakūnai su 

liam komunikate pažymima, 
kad raudonoji armija vakar 
sukėlė keturias atakas prieš 
Mannerheimo liniją Summa 
ruože. I r visus keturis kartus 
rusai atmušti su dideliais 
jiems nuostoliais. 

Komunikate taip pat sako
ma, kad raudonųjų čiužininkų! "'. .. ,. 
, 7 i ,1 v, ,. T , i ti jie negali tesėti 
batahjonai išblaškyti Ladogo1 

ežero šiaurrytuose. 
Nugalėtos raudonųjų 18-

osios divizijos liekanos perei
tą naktį susirėmė su suomiais, 
kai šie bandė atkirsti joms pa 

LONDONAS, vas. 7. -
Britų oro ministerija komuni
kate pareiškia, kad apie 2,000 
sovietų didžiulių bombonešių 
ir žvalgybos lėktuvų yra nie
kam tikę ir jų žymioji dalis 
netinkama įtemptiems veiks
mams. Didesniam toliui skris-

įstengė sudaryti galingos ir tatė laidus: Raymondui 20,(KXTpanaudota tikslu šios kompa-
tvarkingosxvalstybes. dol., gydytojams po 2,500*Unijos darbininkus priversti įs 

,dol., o visiems kitiems po 10,-jtofti unijon. 
I _ . i 

Gyvename dvidešimtąjį am- 000 dol. Keturi įkaitintieji ie-
žių, bet pažvelgus į Amerikos škomi. 

Šalies įstatymais uždraus
tas savanorių rekrūtavimas 
karo tarnybai ir už tai numa
tytos bausmės. Bet komunis
tai visoj šaly veikė. 

lietuvių spaudą taip ir dvel
kia kažkokiu neskaniai kve
piančiu nevalyvumu. Atrodo, 
tartum kai kurioms mūsų re
dakcijoms būtų uždėta pirmi
nė pareiga išvadinti kitus "me 
lagiais , , ,

)
 <<durniais , ,, "kulo-J d. Ashland auditorijoj, kurį 

ka i s " ir panašiais, labai kai- ruošia Chicagos lietuvių cho-
mo piemenų mėgiamais terrai r a į kartu su dienraščiu 
nais. Mes čia nenorėtumėm tų " D r a u g u " 
laikraščių įvardinti, tačiau 
nuoširdžiai palinkėtina kai ku 
rioms redakcijoms naujesnį 
žodyną įsigyti. 

REIKALAUJA IŠAIŠKINT! 
TAIKAI PAGRINDĄ 

LONDONAS, vas. 7. —[ 
Britų paštinių darbininkų li
nija ministrui pirmininkui 
Chamberlainui pasiuntė rezo-

jas. I r ten sukelti prajovai. 
Išlikusiems, gyvais išblašky
tiems rusams ims gražaus lai
ko pasitvarkyti. 

SUOMIJAI SIUNČIA 
LĖKTUVUS 

LONDONAS, vas. 7. --
Parlamente pranešta, kad bri
tų vyriausybė siunčia Suomi-

lliuciją, kad jis turėtų plačiau j jai karinius lėktuvus. Ir pa-
nušviesti, kokiu pagrindu su
tiktų daryti taiką. 

tvrusi, kad suomiai turi laku-
nų. 

Prie progos, vienas seniau
sių, ypač ne parapijų, chorų 
yra L. Vyčių Chicagos apskri* 
čio choras. Jis įsteigtas 1916 

Chicagos lietuvių gyvenime' m. sausio 24 d. Pirmuoju jo 
žiemos sezonas gausus įvai- vedėju buvo muz. A. įAleksis 
riausiais koncertais, bet bene j ir pirmuoju pirmininku J. Ka-
žymiausias jų, ne tik daininin zanauskas. Vadinas, perdauge 
kų gausumu, bet ir programos lį metų choras lietuviams yra 
įvairumu ir jos išpildymu, daug davęs ir dar daug dau-
bus ruošiamasis balandžio 21 giau žadąs. 

GAZO KOMPANIJA 
VEL PRALOŠĖ TEISME 

Illinoiso ^vyriausias teismas 
vakar atmetė Chicago gazo 
kompanijos (Peoples Gas 
Light & Coke Co. of Chicago) 
prašymą, kad gazo ratų klausi 
mas būtų pernagrinėtas. 

vartotojams apie 3 milijonų 
dclerių, kuriuos per metus su 
rinko iš vartotojų neteisėtai 
padidintomis ratomis už gaza. 

Teismas visgi leido kompa
nijai apeliuoti į vyriausiąjį ša 

klota sniege. Kitoj vietoj 
Kuhmo ruože, apie 1,500 rusų 
nukauta. Tenai mūšiai dar vy 
ksta. 

Mannerheimo linijos fronte 
vakar suomiai sunaikino 20 
sovietų tankų. 

Šiandien raudonieji sukėlė 
dar smarkesnes atakas prieš 
Mannerheimo liniją. Bet neda 
ro jokios pažangos, nes suo
miai visose pozicijose atkak
liai laikosi. 

Patirta, į Karelijos sąs
mauką prieš šią liniją sutrau
kta daugiau raudonosios ka
riuomenės. Tas reiškia, kad 
raudonųjų vadai jau neteko 
vilties iš Ladogo ežero šiau
rinių pakrančių užeiti į Ma-

| nnerheimo linijos užnugarį ir 
nusprendė tesioginiu keliu lau 
žtis, nepaisant milžiniški} nuo 
stolių. 

PRIEŠ AMERIKIEČIUS 
KINIJOJE 

TOKIO, vas. 7. — Japonų 
parlamente iškeltas sumany
mas pašalinti visus amerikie
čius iš japonų užimtų Kinijos 
teritorijų. 

KOMUNISTŲ VADAS 
PRALAIMĖJO 
NEW YORK, vas. 7. — 

14rjam kongresiniam distrik 
te įvyko kongreso atstovo riii 
kimai. Laimėjo demokrate 
partijos kandidatas M. Edel> 
tein. 

Kandidatais dar buvo res
publikonas Lefkowitr ir ko
munistų vadas Browder, kurs 
nesenai teismo nuteista? kalė
ti. Komunistui mažai balsų 
teko. 

TURKIJA IŠ BRITŲ 
GAVO 8 MILIJONUS DOL. 

LONDONAS, vas. 7. -
Parlamentas šiandien patvir
tino vyriausybės skirtą Turki 
jai paskolą 8 milijonų dol. su 
moję išmokėti kreditus užsie
niuose. 

BERLYNAS, vas. 7. — Na
cių autoritetai praneša, kad 

Į Vokietija neturi jokios kari
nės sutarties su sov. Rusija, 
tad sovietams ir Suomijoje ne 
turi reikalo gelbėti. 

BERLYNAS, vas. 7. Par 
vykus iš Maskvos ambasado
riui ir iš Helsinkio atstovui 
kilo gandų, kad Vokietija 
gal imsis tarpininkauti sov. 
Rusijai ir Suomijai. Nacių au 
toritetai tai užgina. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir vakare nu
matomas sniegas; maža tem
peratūros atmaina. 

Šulė teka 6:55, leidžiasi 
5:13. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

LONDONAS, vas. 7. — H 
Vokietijos pabėgo ir čia atvy
ko žymus vokiečių filmų artis 
tas čekas Kari Stepanek. Vo
kietijoje jis buvo slaptos poli- Ashland Blvd. Auditorium 
cijos nuolatinėje priežiūroje 
Bet iš jos budėjimo išsisuko. 

lies teismą ir perimtų pinigų 
Kompanija turi grąžinti gazo j grąžinimas atidėtas. 

SPRINGFIELD, 111., vas. 
7. — Pasklidę gandų, kad gu
bernatorius Horneris nekandi 
duosiąs trečiajam terminui guj 
bernatoriauti. 

Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . Suomių pranešimais, raudo'kareivius parašiutais nuleisti 

nųjų lakūnai ir toliau bando'iš dausų. Suomiai tai pastebi Tikietus jau galima gauti 
kai kuriose Suomijos dalyse1 ir besileidžiančius iššaudo. • -Draugo- ofise. 
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— o — 
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negalina, 

jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus ra&tua ir ypač korespon
dencijas sulis; savo nuožixros. Korespondentų prašo ra-
tyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos. 
t Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Entered as Second-Class Matter Marcb 31, 1916, ai 

Chicago. Illinois Under the Act of Marcb t, 1879. 

Amerikos laikraščių korespondentai paduo 
da smulkmeniškas žinias iš suomių - bolše
vikų karo fronto. Jie gana dainai aprašo, 
kaip atrodo į belaisvę paimtas rasų bolše
vikų kareivis, kokio jis išsilavinimo, ką jis 
mano apie karą. Iš pasikalbėjimų su į be
laisvę paimtais raudonarmiečiais korespon
dentai sužino, kad bolševikų kareiviai yra 
menko išsilavinimo, kad jie visai nieko ns-
iino, kodėl jie kariauja, kodėl Sovietų Rusi
ja užpuolė Suomiją. 

Iš to galima suprasti, kad ne tik kart^-
viai, bet ir Sovietų Rusijos visuomenė nei 
spaudoj, nei per radio, nei kitais galimais 
būdais nėra informuojama apie tikslus, ku
riais Stalinas siekia užgrobti Suomiją ir ki
tas mažesnes kaimynines valstybes. Žmones 
yra laikomi tamsumoj, lyg kokiame didelia
me kalėjime. Jie negauna tikrų žinių nei 
iš užsienių, nei iš vidaus gyvenimo. Jiems 
pranešama tik tai, ką Staiinas įsako pra
nešti. Savo tarpe žmonės taip pat neturi 
teisės kalbėtis apie tarptaminę ar vidaus po
litiką, tuo labiau negali skųstis savo būkie, 
nes juos seka šnipai ir už tai skaudžiai bau
džia. 

Jei kam pavyksta iš to kalėjimo (Sovietų 
Rusijos) vienu ar kitu kelį** ištrūkti i r pa
matyti, kas ištikrųjų dedasi pasaulyje, jo
kiu būdu negali nusistebėti, kad kitur žmo
nės gali laisvai tarp savęs kaloėtis, skai
tyti laikraščius kokius tik nori, valgyti kiek 
nori ir pirkti tai, kas tik reikalinga. Jiems 
buvo kalama į galvas, kad tik Rusijoj yra 
•gera*', "visko pilna', •laisvė', o visur ki
tur siaučia baisi belaisvė, skurdas ir dėl to 
reikia žmones vaduoti iš 'kapitalistų ver
gijos '. bet į kitą kraštą pattJcę visai ką 
kitą patiria. 

Del to netenka stebėtis, jei raudonarmie
čiai, patekę į buomijos belaisvę, savo likimu 
yra labiau patenkinti, negu gyvendami so
vietų Rusijoj ar tarnaudami jos kariuome
nėj. Jie tada supranta, kad geriau yra pa 
tekti į demokratiškos, kultūringos valstybės 
belaisvę, negu būti bolševikų diktatūros val
domos Rusijos 'laisvu' piliečiu. 

Angly Vargai 
Didžiosios Britanijos politikos vadai da

bar turi pilnas rankas visokiausio darbo. 
Jiems reikia vesti karą su Vokietija, rūpin
tis palenkti prie savęs daugiau neutrahuių 
valstybių, saugotis Japonijos ir Sovietų Ru
sijos. Bet tai dar ne viskas. 

Yra sakoma, kad lengviau kariauti su išo
riniu priešininku, negu su vidujiniu. Didžio
sios Britanijos vyriausybei tenka kovoti vi
sais frontais. Neramumai Airijoj, didelis są 
judis už nepriklausomybę Indijoj, turi ne
smagumų ir Australijoj, kai kuriose britų 
kolonijose taip pat ne taip jau sklandžiai 
dalykai klojasi 

Tokia padėtis, suprantama, žymiai apsun
kina vesti karą su Vokietija 

Bet tai pačių anglų kaltė. Jie perdaug tu
ri apžioję, ne viską gali suvirškinti .be t, ne
žiūrint to, dar daugiau siekia sau pasiglemž
t i 

Nenusimena 
Akcija nemirė — taip rašo Prancū-

sijos vyskupai Sunkiausiais tėvynes laikais 
ji dar labiau stiprėja. Tik reikia, kad kiek
vienas savyje išsaugotų apaštalavimo ugnį, 

}r^3^"r^ Veikinrcs P3$tarHisi3i$ Hfetsis 
J** .dabar meko nebegalima v e ^ jog Kat.j p e r a s t r o n o ^ n i u s ^ - i r o n u v i h9t ^ t i s o m i s g r u p * 
Akai ai susidariusios nepalankioj sąlygos . v> v , . * % - , 

i —ix„ ~„—x J — o , ,— i J J ^ £ a i kuj^g grUpes buvo 
iš tikrųjų milžiniškos. Iš to 

Kitur gi sakoma, kad kaip U* dabartinei: 
sąlygos esančios palankiausios pasauliečių 
apaštalavimui Dievo Apvaizda dabar rūgi
mo tešlą sviedė į mases ir skaidriu* sielas. 
Argi mes tuo nesusidomėsim ir liksim sta
tistų /neveikiančių artistų) rolėj? Argi da-

saules paviršiuje dainai pa
stebimi juodi padariniai, ku
riuos vadiname. saules dėmė
mis. Per ilgą laiką sistema-
tiškai tiriant saulę, pasisekė 
nustatyti, kad saules dėmių 

bar, kada visas pasaulis sukasi apie save skaičius žymiai svyruoja. Pa 
ašį, mes katalikai nieko ieturime daryti? 

Šiomis dienomis Chicagoj suimti keturi vi
duriniųjų mokyklų mokiniai vagiliai. Visi 
jaunučiai — nuo 15 iki 17 metų amžiaus. 

Tai ne pirmas panagus atsitikimas, sakyte 
sakąs, kad viešose mokyklose nėra vedamai { 
tinkamas mokinių auklėjimas, kad dažnai ir' 
patys tėvai permažai dėmesio į tai kreipia 

• * * 

&į Gavėnios laikotarpį atžymėkime ne tik 
pasninku, bet ir gerais darbais. Daugiau dė
mesio kreipkime į katalikiškos spaudes pla 
tinimo darbą. Žinodami, kiek daug lietuvių 
šeimų gyvena be katalikiško laikraščio, ne
galime sėdėti sudėję rankas, šiais laikais 
platinti katalikišką spaudą, reiškia dirbti 
vieną iš pačių svarbiausiųjų katalikiškosios 
akcijos darbų. 

• * s 

Labai dažnai pradėjo mainytis "Lietuvos 
Aido", tautininkų dienraščio, redaktoriai 
Nuo sausio pirmos dienos pasitraukė neil
gai buvęs redaktorium dr. D. Cesevičius. Jo 
vieton paskirtas B. T. Dirmeikis. 

• * • 

Ar jau visos lietuvių kolonijos prisirengė 
minėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę? 

kių grupių (17 užėmė plotą, 
kuris buvo kelias dešimt kai
tų didesnis už mūsų visą že
mės plotą, o dvi saulės dėmių 
grupės, kurias matė 28 liepos 
ir 4 spalių 1938 metais, užė
mė plotą šimtą su viršum 

HMM B»T̂ C PSfS B^fe'O'Shft 
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kartų didesnį, negu visos že
mės paviršius. 

si taiko metų, kuomet per iš
tisus mėnesius nepastebima 
saulėje jokių dėmių, bet būna j 
ir tokių metų, kad dėmes ga
lima matyti kasdien. 

Vokiečių astronomijos mė
gėjas vaistininkas Svabe, kss 
dien tėmydamas saulės dėmes, 
pastebėjo, kad saulės dėmių 
skaičius kinta periodiškai. J i s , , . 1 (V_ 

, v. r . , . I bai lėtai. Bet 193o metų ga rado, kad sis periodas lygusi-. . . . ., "v. , _. v * . l e įvyko staigus persilauzi-mazdaug dešimčiai metų. , ., ._ ._ . . . v. .V1. . .v, . Imas. Saules dėmių ir protu-Smulkiau sa reiškinį istyre i .v. . • . . *—7Z ITV v. , Derančių skaičius pradėjo 

dis pastara 
šitoks. Po žiemos minimumo 
1933 metais saulės veikla di-

50-ais metais XIX šimtmečio 
Šveicarijos astronomas Ru
dolfas Volfas. Jis surinko it 
išnagrinėjo visus užsilikusius 
saulės dėmių tėmijimus, pra
dedant nuo 16U0 metų. Iš vi
sų jo gautų davinių pasisekė 

Po Svietą Pasidairius PRAŠAU NESIJUOKTI! 
Labs rytsl "Nekurie žmonės sako, kad 

i gyvulei neturi duszios. Bet 

Saulės veiklos kitimo 0 H M . f g ' 2 ? į K i ^ **** ^ ^ ^ 
is pastaraisiais metais b ū v a ' . l w k r M t > ^ * * ? ^ ^ į f į M i ne kaip nekurie žmonės 

numiręs Musolinis nuėjo re- | k u r i e t u r i d u s z i a s > » (S aule) 
jun. Ten jį labai maloniai pa
sitiko Napoleonas ir, pasvei-

dėjo ligi galo 1935 metų la- ! k i n ę s ^ 

— Dievas sugrįš už kelių 
minutų, bet kadangi tu čia 
esi vos tiktai atvykęs, tad 
aš noriu tau pasakyti, jog, 
kaip tik čia Dievas įeis, mes 

| turėsime tuojau atsistoti. 
Jeigu mes saulės dėmių ir 

protuberancų skaičių 1937 

greitai augti. Iliustracijai nu
rodysime keletu davinių. 

metais palaikysime už 100%, 
tuomet saulės dėmių ir pro-

lės dėmių skaičiaus pakitėji
mo periodas sudaro 11,1 me
tų, t. y. laikas kuris praeina 
tarp vieno ir kito saules dė
mių maksimumo,;r lygus ben
drai imant 11,1 metų. Keikia 
pastebėti, kad šitas periodas 
nėra griežtai pastovus; jis bū
na per keletą metų trumpe** 
nis arba ilgesnis, negu vidu
tinis periodas. 

Laikotarpis tarp saulės dė 
. _ mių minimumo ir maksimumo 

V i l n i a u s L e n k ų S v a j o n e s nera lygus tarp maksimumo ii 

Vilniaus lenkų dienraštis "Gazeta Cod-j minimumo. Nuo maksimumo 
zienna" duoda į kailį kitam lenkų dienraš 
čiui. J i s rašo: 

nustatyti, kad vidutinis sau- , tuberancų procentinis skaičius 

" Paprastai šioje vietoje aptariami įdo
mūs dalykai, kurie "įdedami kokio nors 
laikraščio savo skiltyse. Tačiau šį karta 
būdingesnis "Kur . Wilenski" dalykas bu? 
tas, kad neįdėjo. — Mat neįdėjo žuno? 
apie svarbiausį lenkų politikos įvykį nuo 
1926 m. gegužės mėnesio. Neįdėjo lenku 
min, p-ko gen. Sikorskio kalbos, kuri pa
dėjo pagrindą naujam laikotarpiui lenkų 
vidaus politiniuose santykiuose. — Kodėl 
"Kur . Wilenski" šios žinios neįdėjo? Ar 
gal dėl to, kad nesidomi bendrais lenkų 
reikalais! Ar gal dėl to, kad laikė tų ži
nią menkos svarbos! Tačiau tenka many--j 
ti, kad visai ne dėl vienos suminėtų su
metimų. Lenkų min. p-kas pasmerkė ne 
tik savo ir lenkų vyriausybės vardu, bet 
visos lenkų tautos vardu tą režimą, kuris 
privedė Lenkiją prie katastrofos, šiandien 
šis (režimas yra visų lenkų nekenčiamas. 
Tik maža grupelė pageidautų jo grįšimą 
Lenkijoje. Tai grupelei, matyti, priklauso 

ligi minimumo praeina ben 
drai imant 6,5 metų, o nuo 
minimumo ligi maksimumo 
4,6 metų. -;> 

Tolesni tyrinėjimai parodė, 
kad šitoks taisyklingumas 
charakteringas ne tiktai dė
mėms, bet ir kitiems reiški
niams, kurie vyksta saulės pa
viršiuje. Iš tikrųjų, beveik vi
si saulės reiškiniai vyksta pe
riodiškai. Saulės dėmių mak
simumo metais pastebimas ir 
saulės žibintų maksimumas. 
Žibintai — šviesos saulės sri
tys, kurios supa saulės dė
mes ; pastebimas maksimali-
nis skaičius didelių saulės iš
kyšulių — protuberancų, pa
didėja ultravioletinės saulės 
radiacijos (spinduliavimo) in-
tesingumas. 

Visa tai patvirtino, kad 
saulės veikla kinta tam tik-

kitiems metams bus išreikštas 
šitaip: 

Saulės dėmės: 1934 m. 6%, 
1935 m. 30%, 1936 m. 70%, K 
1937 m. 100%, 0-938 m. 95%.' 

Protuberancų: 1934 m. 18%, 
1935 m. 45%, 1936 m. 94%, 

— Ką?! Aš turėsiu atsisto
t i ! Nepamiršk, kad aš esu 
Dūcė, 

— Aš esu Cezaris, — atsi-j 
liepė iš kur tai balsas, — ir1 ™ J ^ 
tai privalau prieš Dievą atsi-' 
stoti. 

— Ne aš, — atšovė Muso

linis. 
Kada Musolinis pradėjo 

karštai su kitais rojuj ginčy-

Vilniaus krašte į vieną kai
mą atjojo balšavikų komisa
ras su keliais kareiviais. Juos 
pasitinka kaimo seniūnas. 

— Na, komunisty u vas 
jest? — paklausė komisaras 
seniūno. 

Nemokėdamas rusų kalbos 
seniūnas taip atsakė: 

— Dirbti tikrai nėra kam, 
o esti tai net ir bolševikų 

"Mylima Mortute,'* — ra
šo Anupras savo buvusiai su
žadėtinei. •— ** Neturiu žodžių, 
kuriais galėčiau išreikšti savo 
apgailestavimą, kad suardžinu 
mūsų sužadėtuves. Grįžk, 

1937 m. 100%, 1938 m. 90%. Įtta, jų a r p u įsimaišo 11a-' b r a n g i o j i ) a t g a l A t l e i s k m a n . 
Smulkus saules paviršiaus chiavellis ir tarė : 

tėmijimas 1938 metais ir pir
mą pusę ,1939 metų parodė, 
kad po 1937 m. maksimumo 
greitai susilpo saulės veikia. 
Taip, pavyzdžiui, per 1939 m. 
penkis mėnesius pasisekė 
pažymėti tiktai vieną didelę 
saulės dėmių grupę, kurią ga
lima buvo matyti plika aki
mi. O 1937 metais šitokių sau
lės dėmių gruptų; buv<$- afcie 
dvidešimt. . 

1937-1938 metais buvo pa
stebėta keletas nuostabių pro
tuberancų. Pavyzdžiui, 17 ru£ 
sėjo 1937 metais atžymėtas 
protuberancas, kuris turėjo 
rekordinį kilimo greitį, kuris 
pranešė 4,000 kartų greičiau
sio naikintuvo greitį ir buvo 
beveik per 200 klm.-sek. di
desnis už didžiausią ligi šiol 
žinomą protuberancų kilimo 
greitį. 

(Tęsinys 7 pusi.) 

— Ramybės, draugai! Aš 
visą sutvarkysiu! 

Trys palaiminti pabeldimai 
pranešė apie Dievo atėjimą. 

— Domės! — sušuko Ma-
chiavellis, — fotografas atei
na! 

Tai išgirdęs Musolinis pa
šoko, atsistojo, susidėjo kry
žiniai rankas ant krūtinės, krū 
tinę atstatė į priekį ir, atki
šęs savo smakrą pirmyn, ra
miai stovėjo. 

Visur buvo ramu ir viešpa
tavo tyla, kai Dievas įėjo i 
rojų. S. K. Lukas 

Pradekime viską iš naujo. Be 
tavęs aš negaliu gyventi. Am
žinai tavo Anupras." 

Garsus prancūzų rašytojai 
P. Moraud apie miestus taip 
yra pasakęs: 

— Valdžia organizuoja, mi
si j onieriai auklėja, turistai 
turtina, kareiviai apiplėšia, o 
politikai griauna. 

P. S. Nuoširdžiausiai svei
kinu Tave, išlošusią loterijoje 
10,000 ktų. 

— Turite vaikų? 
— Taip. Trys dukterys. 
— I r visos gyvena sykiu, 

tai yra su tėvais! 
— O ne, jos dar neištekė

jusios. Kai ištekės, tada susi
kraustys pas tėvus gyventi. 

— Ar teisybė, kad jei kas 
daugiau turi, dar daugiau 
nori? 

— Ne. Antai Petnešienė tu
ri penketą vaikų. Praeitais 
metais dar susilaukė dvynu
kų. Bet užsimink jai apie 
trynukus, tai nei kalbėt ne
nori. 

ir "Kur . Wilenski , ' redakcijos kolekiy-
vas, kuris tokį savo nusistatymą vaizdžiai | r a į s periodais, kurie sutampa 
išryškino mūsų lenkų vyriausybės šefo dek- j s u s a u i ė s dėmių periodais, 
laracijos boikotu". 

Iš šias polemikos galima aiškiai suprasti, 
kokiomis svajonėmis tebegyvena Vilniaus len
kai. 

Kandidatuoti, ar ne? 

Aukų Vilniečiams Reikalu 
"Amerika" rašo: "Lietuviai amerikiečiai 

nelabai gausiai aukoja Vilniaus lietuviams, 
tačiau kai kurie jų linkę stambiai reikalauti 
paaiškinti, kur tos aukos sunaudojamos. 
"Tėvynėje" nurodyta SLA kuopoms siųsti 
aukas per centrą ir tik Kaudonajam Kryžiui. 

"Eeikėtų žinoti, kad Raur. Kryžius yra 
tarptautinė organizacija, šelpianti įvairhi 
tautų asmenis, o mums svarbu^ kad ameri
kiečių aukos būtų skiriamos tik vilniečiams 
lietuviams. Kadangi lietuvių aukos į Lietu
vą siunčiamos per Lietuvos patikėtas įstai
gas, netenka nei kiek abejoti, kad aukos pa
sieks jų reikalingus asmenis. Amerikiečiai 
lietuviai, siunčią aukas per Lietuvos konsu
latus ar p*r K. Federacijos centrą, gali būti 
ramūs, kad jų duosnumas bus tiksliausiai ir 
sąžiningiausiai sunaudotas". 

Paskutinis saulės veiklos 
minimumas buvo lapkričio-
gruodžio mėn. 1933 metų. Po | 
to saulės veiklos intensingu-
mas laipsniškai pradėjo didė
ti, dažniau pasirodydavo sau
lės dėmės, žibintai, protube-
rancai ir kit. Saulės veikla 
stiprėjo labai greit, ir todėl 
galima spėti, kad naujas ei- j 
linis maksimumas įvyks kiek į 
anksčiau, negu tas atsitiktų, 
jei saulės veikla eitų norma- į 
liai. 

Naujas maksimumas išpuo
lė liepos-rugpiūčio mėn. 1937 
m. Intervalas tarp maksimu
mo ir minimumo buvo iš viso 
tik 3,6 metų. Sis maksimumas 
pasirodė labai įdomus. 1937 
m. saulės dėmių skaičius bu
vo maksimalinis per pasku
tiniuosius 70 metų. Dėmės at
sirasdavo dažniausia ne po 
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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 . 

Mažiausia Chicagos Lietuvių Mokykla 
SouM Ckicago lietuvių 
kolonija. 

Nors South Chicagos lietu
viu kolonija y r a viena iš se
niausių, tačiau dabar j i y ra 
viena iš mažiausių. Čia šv. 
Juozapo lietuvių parapija jau 
1900 m. įsisteigė. Pirmuoju 
klebonu ir bažnyčios statyto
ju buvo kun. M. Peža. Po jo 
klebonais buvo a. a. kun. Pet
raitis, B . Urba, Pr . Vaitukai
tis. Kun. Petrai t is buvo vie
nas iš originaliausių: mėgo 
astronomija ir gyvulius, jo 
artimiausi " d r a u g a i " — mil
žiniškas žiūronas ir beždžio
ne. Liuoslaikius praleisdavo 
studijuodamas gamta, ypač 
dangaus kūnus. Pas jį a tva 
žiuodavo didžiųjų universite
tų • studentai observuoti dan
gaus kūnų. 

Mokyklos įsteigimas 

Pirmieji klebonai ar nesu
pra to a r nedrįso steigti para
pijinės pradžios mokyklos. 
Tiktai kun. Urba, dabartinis 
Šv. Kazimiero Akademijos 
kapelionas, drįso įsteigti pa
rapijos mokyklą. Mokslas pra 
dėtas 1930 m. rugsėjo mėn. 
3 d. vokiečių Šv. Pet ro ir P o 

Kun. M. švarlys 

Parapi ja turi skolų apie 
30,000 dolerių. Mokyklor. išlai
kymas atsieina kas mėnuo po 
$120, o iš vaikų gaunama tik 
apie $15, — reiškia parapijai 

L a b i a u M e g č i a u 
Didesnę Klasę 

Iš pas ikalbę j m o su š v . 
J u o z a p o pa rap i jo s mokyklos 
vedėja . 

South Chicagos lietuvių 
mokykloje mokytojauja tik 
dvi kazimierietės vienuolės, 
kiekviena veda po tris klases. 
Mokyklos vedėja yra sesuo M. 
Eulalia (lietuvaitė, gimusi ir 
augusi So. Boston, Mass.) 

Šeštadienį nuvykau pasikal
bėti. Radau seseles beplau
nančias laiptus. Mat šeštadie
niais pagal Amerikoj įpras*;-
tvarką pamokų nebūna. 

— Norėčiau matyti seselę 
mokyklos vedėja? — paklau
siau bedirbančių. 

— Čia pat ją ir matote, o 
ką atnešėt ir ką norite išsi
neš t i ! — švelniai paklausė. 

— Nieko. Tik pasikalbėti 
atėjau. J a u susėdus pradėjo
me kalbą apie mokyklą ir mo
kinius. 

Kiek turite mokinių? 
Šiemet turime daugiau kaip 

pernai, būtent 26 : pernai te
buvo tik 25. 

nuoli, tau prieš akis rimta 
problema: ar vaikai, ar au
tomobilis, namai, malonumai ? 
Ir neturėtum pasiduoti vėja
vaikiškai šių laikų psichologi
jai, bet žengti vadovaujantis 
Katalikų Bažnyčios nurodv-
tomis gairėmis. A. Sk. 

Šv. Juozapo parapijos mokykla ir mokiniai. Viduryi matyt a. a. kun. Pr. Vaitukaiti' 

timtaučiai tėvai visai neprieš- ra priverstina kasryt vaikams 
tarauja lietuvių kalbos moky-1 išklausyt Šv. Mišių, bet yra 

Ar visos k la ses veik 'a? 
Trūksta mokinių tik ketvir

tame ir šeštame skyriuje. Šie
met mokyklą baigs 4 vaikai 

pr ie mokyklos reikia pridėti 
vilo svetainėj. Mokytojauti ar t i $1,300 per metus. Je i bū-
pakviečiamos Kazimierietės tų daugiau mokinių, tai eko- Septintame ir penktame sky 
vienuoles, kuriuos, nesant nomiškai geriau apsimokėtų. , riuje tėra tik po 3 mokinius. 

Tai geriau galite paruošti 
mažesnes grupes? 

O aš labiau megčiau turėti 
didelę klasę. Vienai klasei bū
tų galima geriau susikaupti. 
Dabar tenka mokyti trijose 

mui. 
Vyresnių klasių vaikai jau 

gerai paskaito " š v . Kaz. 
[Akademijos Aidus . ' ' 

Ką galite apie vaikus pa
sakyti? 

Labai geri, klusnūs vaikai. 
Keikia tėvelius įvertinti, kad 
jie taip puikiai išauklėjo. Vai
kučiai yra mandagūs, ir darb-

vaikučių, kurie ir iš toliau at
vyksta į pamaldas. 

Mokyklos apylinkėje mažai 
tegyvena vaikučių, dauguma 
turi iš toliau atvykti, net yra 
tokių, kurie kasryt atvažiuoja 
gatvekariais iš 103 gatvės. 
Tai nėra lengva, daug laiko 
užima ir kainuoja važinėji
mas. Bet noras ir pasišventi-

Kviečiame Bendra
darbiauti! 

Maloniai prašome seselių 
mokytojų, mokinių, studentų 
visas žinias apie mokyklų j -
vykius, parengimus, sukak
tis, įdomias fotografijas ir 
kitu's straipsnius prisiųsti 
šiuo adresu: " D r a u g a s " (A. 
Skiriui), 2334 So. Oakley A-
venue, Chicago, EI. J ie bus 
panaudojami "Mūsų Mokyk-

dėl šventos tėviškos pareigos.' {ųu puslapyje. Dėkojame iš 
Taigi, šeima kurianti jau- • anksto ir laukiame. 

joms namų, atvažiuodavo iš' Buvo pasiūlymų visai palei-
Boseland lietuvių parapijos, sti mokyklą, parapijai paleng-
Pirmaisiais metais į mokyklą 
įstojo 6 berniukai ir 10 mer
gaičių. 

1931 metais lapkričio mėn. 
kun. Urbos iniciatyva buvo 
pastatydinta medinė, perke
liama mokykla (ją matome su 
vaikučiais fotografijoje), ku
rią lapkr. 15 d. prel. M. Kru
šas pašventino. 

vėtų ekonominė našta, bet ne
sutikome, nes mokykla sudaro 
parapijos branduolį, labiau 
prir iša prie parapijos. Moky
kla duoda naudos ne vien drv j klasėse visus dalykus, 
barčiai, bet ta ip pat ir para- ' 
pijos ateičiai. Todėl reikia v i 
šiems parapijiečiams stengtis 
ją išlaikyti i r plėsti. 

Padaryta klaida 

Dėstote ir lietuviu kalbą? 
Taip. Pas mus visi moko

si lietuviu kalbos. Turime kę

stus, ir religingi. Pas mus nė-! mas visas kliūtie nugali. 

VAIKAS, AR AUTOMOBILIS? 
Tikrai šis moderniškas am-' sugadintą tuo atžvilgiu jaiv 

žius iškelia šią problemą — nuolių psichologiją reikia tai
kąs p i rma: vaikas, ar auto- syti, tiesiog perauklėti. Kitu 
mobilius. Atrodo visai para- atveju žmoniją gali priversti 
doksiškas klausimas, bet deja, 
daugelis šių dienų naujave-
džių sau pirma jį pasistato. 
I r vykdo vaikų kontrolę, įvai
rias šeimos dydžio sistemas, 
kaip tai vieno vaiko sistemą, 
arba Malthus dviejų vaikų 
sistemą. 

Pasaukimų auklėtojai 
Mokykla išaugo tik iki 30 

mokinių 1932 m. Labiau plės
tis nebuvo ir nėra sąlygų, v**"*111*61 ' l i e t u v i u b ū t u atsikHe 
parapijiečiai yra labai išskli-1 gyventi arčiau mokyklos ir 
dę apylinkėse. ' l>ažny&os> būtų koloniją su-

prie išsigimimo (tas ypač žy
mu Prancūzijoj — prieaug
lius žmonių mažesnis negu 
mirimai). Gi Amerikai gresia 
didelis pavojus įsigalėti neg
rams, nes jų šeimos gausios, 
jie nepripažįsta jokių kontro
lių ir taip pat labai sunkiai 
vyksta asimiliacija. Darbin
gumas ir veiklumas juodžių 

lėtą lenkų ir airiu vaikų. J i e •&> , *. . A . . , , 
. . . . f . ... v, į Kad si tendencija dabai 
kartu su visais mokosi lietu- ... „ , . i v * -v. . 

. . .. j itin ryški, rodo sie skaičiai. 
Kun. M. Švarlis sako: " J e i į vių kalbos. Juokinga, "kai j ie j I m k i m e 1 9 4 0 m > Nekalto Pra- mažas, bedarbių skaičius au-

prieš 25 a r 30 metų būtų bu-' pradeda kalbėti ir skaityti. 
vusi įsteigta mokykla, tai Kadangi mato naudinga lei sti į mūsų mokyklą, tai sve-

pastovių darbų, neišsikeltų ki-
Po kun. Urbos keletą metų < ™ t a v e , s t i p r i n ę . J a u tur, net dar galėtų iš kitų ko-

klebonavo ir mokyklą tvarkė v i e n a i s m e t a i s ™T™ *«*&ll*W* atsikelti. South Chica 
labai malonus ir geros š i r c W m o k ^ b l l V ? ******* ^ • g , ° J . * V d l d ™ b e n Z m ° ' 
klebonas kun. Vaitukaitis, ku- 1 3 5 m o k i n i a i ' b e t Padaryta aliejų valymo fabrikai, javy 

klaida — ir mokykla nebuvo ' sandeliai, javų pramones ĮIIIO- • r is mirė 1938 metais. J i s la
bai mėgo jaunimą ir netur
tinguosius, todėl pats mirė, 
Beturėdamas sutaupytų pini
gų palaidojimui, bet j is gra-
i ų paminklą sau pasistatė 
žmonių širdyse. J i s yra davęs 
Šv. Kazimiero vienuolynui 
apie 40 mergaičių, tai gražus 
rekordas. J e i kiekvienas ku
nigas po tiek parinktų pasau
kimų, tai mūsų vienuolynai, 
seminarijos, kolegijos i r aka
demijos dar labiau klestėtų. 

Mokyklos ekonominis stotas 
Apie mokyklos ir parapijos 

ekonominį stovį daug žinių 
suteikė dabartinis klebonas 
kun. M. Švarlis. Parapijai 
priklauso 160 šeimų — maž
daug apie 800 žmonių. J ie vi
si išsklidę, sunku visuomet at
vykti į bažnyčią, o da r sun
kiau leisti vaikus \ mokyklą. 

įsteigta parapijos gyvavimo nes, geležies fabrikai ." 

sidėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklos davinius. 
Mokyklą lanko 428 mokiniai 
iš 275 šeimų. Štai tikslus mo
kinių pasiskirstymas šeimo
mis: 

164 šeimos po vieną vaiką, 
74 šeimos po du vaiku, 
33 šeimos po tris vaikus, 
3 šeimos po keturis vaikus 

ga jų sąskaiton, reiškia bal
tiesiems reiks vis daugiau 
pašalpomis maitinti negrus. 
O dabar ar ne didelės sumos j 
dolerių išpilimos juodžių pa- i 
šalpai ar tai viešųjų darbų 

ar pašalpų formoj. » 

Ką galvoji Amerikos jau
nuoli! Kur žengi? Ar neateis 
laikas*, kai baltasis amerikie-

pradž io j . ' ' 
" Dabar mūsų gražioj kolo-

Mūsų parapija yra gra
žioje vietoje (8801 Saginavi 

tik 1 šeima leidžia 5 vaikus, j t i s b u s t i k išlepintas, rafinuo-
Reiškia tėra tik 13 nuoš. j ^ s įmonės organizatorius li

nijoj dauguma apsigyveno' iAve.), tur i 11 lotų žemės, bū- Į šeimų, iš kurių mokyklą lan- vadas, o pačioje jmoneje dirbs 
ko 2 a r 3 vaikai, o 83 uof& neproduktingieji juodukai, a r 
šeimų, iš kurių leidžiama į negrįšite prie juodųjų planta.-
mokyklą po 1 — 2 vaikus. 

Ši tendencija yra nenorma-

lenkai. kurie tur i kelias para- tų galima pastatyti gražia 
pijąs i r mokyklas. Lietuviai bažnyčią ir mokyklą, sutelkti 

į tą gražią apylinkę, netoli 
ežero daugiau lietuvių. Tai 
mūsų ateities viltys ir užda-

praziopsojo progą. 

Žvilgsnis į ateitį 
— O kokia, klebone, Jūsų 

parapi jos ateitis f 
1 ' Dabartinėse aplinkybėse 

nekokia ateitis* Senieji baigia 
išmirti, o jaunieji perdaug 
nepaiso, išsikelia kitur gyven
ti, a rba priklauso svetimtau
čių parapijoms. Parapi ja yra 
mažėjimo stadi joje. , , 

" D a r tur ime vieną viJrį 

viniai. tt 

A. Skirivs 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 194C 

cijų, prie naujos vergijos. O 
tada vėl klasių antagonizmas, 

Ii ir visai kraštutiniška, ir neapykanta, kova! 
priešinga Europos irgi kraš-
tutiniškai tendencijai dirbti
nomis priemonėmis paskatin-

Tos tendencijos šaknys glū
di nesveikuose dabartiniuose 
jaunimo siekiuose — lengvo, 

Pradžia 5 valanti: vakare 
Manoma ties mūsų parapija Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Michigan ežero pakrantėj pre*' Są-gos Chicagos Provincija 

ti šeimos prieauglių (premi- j turtingo, smagaus, linksmo 
jomis, protegavimu tarnybo-' gyvenimo, be pareigos ir at-
se gausiavaikius tėvus, pa
lengvinimu mokyklos, propa-

sakomybes jausmo, be šeimos 
auklėjimo naštos. Duok pir-

kybinj uostą pastatyti . J i s bū* 
tų pavadintas Calumet Har -
bor. Tuomet lietuviai gautų 

gandą) . Gi Amerikoje ir spau, ma, kiek galima smagumų,! 
doje ir filmose, ir paskaituo-,' automobilį, nuosavybę, o pa-' 
se prapaguoja vaikų prieaug- skui, gal po keliolikos metų 
liaus kontrolę. laisvo gyvenimo, pagalvos 

Katalikų Bažnyčia dirbtinai apie vaikų auginimą ir tai 
šeimos prieaugliaus kontrolei tik, kaip sakoma "dė l zabo-

Tikietus jau galima gauti i y r a priešinga. J i y ra už nor-! v o s , " dėl pažaidimo, dėl 
" D r a u g o " ofise. malu vaikų skaičių. Todėl jau liuoslaikių praleidimo, o ne 

ir dienraštis "Draugas* 

Jūs Galite Būti Savininkai Šio Moderniško 

• Išmainykite savo seną pe
čių ant Naujo moderniško el-
ektrikinio pečiaus ir džiaugia
tės naudingumu Elektrikinio 
virimo. Greitas. Lengvas. Šva
rus — nėra suodžių nei pur
vo... puodai ir indai pasilieka 
švarūs. I r valgiai turi daugiau 
skonio, nes jie pagaminti na-
turališkose sultyse 

Ateikite ir pamatykite šį 
L. & H Blektrikini Pečių. 
(Tai yra iškili vertybė gro
žiui ir dirbimui.) 

Mažas Įmokejimas 
Balansas, plūs maža ekstra išmo

kėjimo kaina mokoma mažose 
sumose su mėnesine Elektros 

Patarnavimo bila. 

Gražus 
Srovinis 
Stilius 

* Didelis, visai 
Tnsuliuotas pečius 

* Trys. 5-Greieių 
Piviršio 
Vienetas 

* Didi, gera, 
Ekonomiška 
Virykla 

* Lengvai 
(Sukamas 

Svieius 
* Didelis 

Pasta lčius 

LIBERALĖ 
NUOLAIDA 

kuri padengs lai
dininkus Ir insta-
lacija daugumoj 

vietg. 

C0MM0NWEALTH EDISON CONPANY 
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PinSBURGH LIETUVIŲ 2INI0S 
UETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATGAVIMO APVAIKŠČIOJIMAS 
i 

A. L. R. K. Federaeijcs kejas inž. A. M:žeika ir kiti | 
Pittsbur^ho apskritis rengia Dainuos vietiniai chorai. A t-
iškilmingą Lietuvos N'epri- gavus Lietuvai Vihnių, nio> 
ktausoinybes atgavimo ap- privalome minėti su didcsnial 
vaikščiojimą sekmadienį, va- entusriaimu nepriklausomybe 
sario 18 d., 3:30 vai. popiet, sukaktį. 
Liet. Piliečių svetainėj, 17211 Todėl kviečiame Pittshm*;-
Jane St., S. S. Pittsburgh. ho ir apylinkes lietuvius ir 

Bus įdomi programa, sysi-1 lietuvaites į Federacijos reu-
dedanti iš prakalbų ir dainn.Tgiam$ apvaikšeiojimą vasario 
Kalbės neseniai Pittsburgsi f 18 d. Įi*»ga nemokama. 
apsigyvenęs visuomenes vei- i ALRK Fed. Pitta. apskritis 

400. Jų tarpe matėsi ne tik i stiprintas Neprikteusomy K* R a s t a s N e o v v a 
vargo žmonių, bet ir biznie-'paskelbimo akU> Lietuvos' w% ~ 
rių ir profesijonaių, kunigai: jaunimas, išgirdą Tėvynei C ^ ^ ^ lietuvys, 

LIETUVIAI DAKTARAI 
se-

M. Kazėnas, J. V. S k r i a u s balsą, metęs žagrę ir mokvk- *** ^ i - h t ° 1 1 P a r k ZT™*»> 
ir *veeias A. M. K a r i š k i s , los suolą, griebėsi giiik'o* iv W * T ^ * * ? * " * 
O dovanų dovanelių — ko- savo pasiryžimu, stipria v;; *' 
kia 150! Didžiulis laimėjimas lia ir gyvybes auka apgynė 
— radio kuriuo galės vaka-iiš griuvėsių prisikėlusia Tė-
rais gėrėtis Jonas Gilys. Gra- vyne. Jie mirė mūšio laukuo-

•" • .v 

46th 
*** Place. 

Mirties priežasties tyrinėji
mas įvyks šį rytą 11 valan-

žus pelnas skiriamas seselių se, kad likusieji galėtn lais- 'ftJL*'' E u d e i k i o * s t a W ' 
koplytėlės naujų vargonų ap- vai gyventi savo bočių žemė- j Hermitage Ave. 
mokėjimui ir naujos akade- je. Dėkingi tautos vaikai len 

kia savas galvas prie didvy
rių karo. Būkime ir mes jų ' 

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJA 
Lietuviai, su mažoms i.šinv. l i a ,yo s k a l b ° s nežinojimas, ta-

timis, yra lėti, s impat ini , n e - | ^ i a u 1 * 8 4 kad t'»e suuku-
klastingi, ramūs, santaikingi įmai *&** nenugalimi. Cia j c 
ir sykiu ryžtingi žmonės. II- Į ryžtingumas, jų Lie%voje pa-
gų vergovės, nelaisvės amžių t i r t j » isgrūdinimas ateina i 
įgrūdinti, jie negreitai pasi- pagalba. 
duoda išjudinami prie ko nors Laikui bebėgant, jų skai-
naujo. Pratę prie sunkaus var čįui> W šeimoms besidau^i-
go, kas dažnai reiškėsi jų dai- j n * n t i r nedidėjant, .jie pradė-
nose, jie tenkinosi kurti sąvoki0 susirūpinti savo dvasiniai 
šeimynas, ieškodamiesi paguojir tautiniais reikalais. "Net čia. 

tarp svetimųjų, jie nepraras 
savo įgimtų, gražiai išanklė-

PITTSBUROH, PA. - Hat 
ry Paisley surengė vieno imt> 
gaus streiką prie kramtomo 
šios gmiM)s fabriko ir 150 dar
bininkų atsisakė laužyti jo 
streiką. 

si naujam, nelengvam darbui 
— steigti vienuolijas, auklėti 
savas savo vaikų mokytojas 
bei auklėtojas. Cia irgi dide
lis pasišventimas. Cia iš nau
jo reikės aukų, ir tai stambių 

mijos statymui. 
Seselės Praneiškietės, ma

tydamos tokį pasišventimą ir 
pasiaukojimą rėmėjų ir pa
rengime dalyvavusių, bei do
vanas davusių, nuoširdžiai ta
ria a£iū ir žada melsti Aukš
čiausiąjį visokios laimės, o 
ypatingai sveikatos ilgienks, 
ilgiems metams. Tikrai dėkin
gos Šv. Pranciškaus seselės. 

Ten Buvęs 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Pastabos 

dos 'sąjausmingoje gyvenimo 
draugės širdyje, ir tas savo 
šeimynas, kasdienine duona 
rūbu ir pastoge, prakaiti., 
raumenimis ir pūslėtomis ran
komis, noriai, meiliai aprū
pinti. Prie to dar, jų širdyse 
glūdėjo gili meilė, didelis p i -
sirišiiuas prio j ' j tėvynės. Jie 
jauste jautė, kad laisvė> švie
sa, kaip koks minkštas labai 
tolimas, padangėse, žvaigždės 
spindulys kurią nors dieną 
per dausas prasimuš ir lai
mė nušvies jų būsimas die
nas. Tą jie dienomis svajojo, 
naktimi- sapnavo. 

Remdamiesi ta*s jausmais, 
tomis svajonėmis, tais sap
nais kai kurie, lyg tai norė
dami pagreitinti tos dienos 
atėjimą, važiuoja į t/Um-j, 

tų šventų įpročių, neprapuls 
svetimtaučių bangos"4. Juk čia 
laisvė. Tad pradedu pirmiau
sia nuo sielos, dvasios reika
lų. Pradeda tverti parapijas, 
statyti bažnyčias. Jiems Į pa
galbą eina iš Lieti»vcs pir
mieji pionieriai — kunigai. 
Sunkios buvo aplinkybės, ta
čiau bažnyčios, ton.i-, dieno
mis, tų pionierių kunigų ir 
bemokslių lietuviu pastatytos 
palieka net ir šiomis dieno 
mis, jų tikroji pažiba. Taip, 
didelės tautos garbėm ii mū
sų dėkingumo užsipelnė tie 
mūsų pirmieji atėjūnai. 

Atlikę šį garbingą darbą, 
ar tie mūsų pirmtakūnai sė
dasi poilsyje baigti savo die-

Vasario 16 d. Lietuvių tau
ta minės 22 metų laisvo gy-

aukų. Tai jau nemažas užsi- venimo sukaktį. Laisvė yra 
mojimasi Ir vėl lietuvių ryž- [neapkainuojanias turtas, dt-
tingum&s gražiai pasireiškia, dėlė Dievo dovana, šimtme-
Slėnis ir kalnas lyginasi prieš čius lietuvis vilko svetimą 
užgrūdintus lietuvius — moks jungą. Sunkiai kovojo dėl 

eilėse, sulaukę Vasario*. 16-tos 
dienos. 

Lietuvos Ne,į * iklausomybės 
paskelbimo sukaktį Pitts.burg-
ho ir apylinkės lietuviai mi
nės vasario 18 d., trečią vai. 
popiet, Piliečių klubo salėje. 
Patrijotingai nusiteikę lietu
vių tautos sūnūs ir dukros 
susirinks tenai pasidžiaugti 
Tėvynės laimėjimais ir pa-

(Tęsinys 5 (pusi.) 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 YVest Cermak Road 

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Baa, tatefottaf SJSEtey 0434 

1'eJefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So, VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakar* 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

DR. A. 6 . RAKAUSKAS 
<Hi>YTOJAS IR CHOtURGAS 

2415 W. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS; 

1*—12 vaL ryte 
2—4 ir 9 —S v*L vakare. 
Tre^iadienais ir Sekmadieniai* 

Susitari us. 

T«t Tara* 314A 
VUJLND08: Nuo U M L., 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pirmadieniai** 2 iki 4 ir 7 £* į 

šventadieniais: 11 ir. U 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROm* 

lo įstaigos bei seselių vienuo
lynai kyla aukštyn, 'sykiu su 
jais ir nuosavos mokyklos 
prie parapijų. Ir, štai, kas iš 
to išeina. Vienuolynai aukle-

Tėvynes laisves ir nepriklau
somybes. Tik 1918 metais, ka 
da didysis karas pakeitė val
stybių ribas ir nuvertė nuo 
sostų mažųjų tautų engėjus, 

ja seseles-mokytąjas; seselės 1 Tautos Taryb a paskelbė pa-
mokytojos auklėja parapijinė-Į šauliui, kad Lietuva yra lais-

jiems dar mažai žinomą, nau-inas? Ne! Juk augina šeimas. 
ją, šalį, kur laisves saulutė" 
buvo neseniausiai prašvitus 
Cia Jie sus idur ia su n a u j o m i s 

Išvydę galimumus jų vaikams 
šioje šalyje atsiekiamus per 
mokslą , bet s y k i u i r jų iš -

sunkiomis aplinkybėmis -— tai ' tautėįimo pavojus, jie ryžta-

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgiau 

Chicagoj ir Apylinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME 
Dividendai ui padėtus pinigus 

Kiekvieno asmens taupinial yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

DEX INFORMACIJŲ KREJFKTTĖS I 

se mokyklose kandidates prie 
visokio gyvenimo. Tos para
pijines mokyklos duoda ir pa^ 
eioms seselėms akademikių ii 
naujų seselių. Ir taip skai
čius vienuolynuose ir akade*-
mijose didėja, gi vieta jose 
mažėja. Prisieina statytis 
nauji namai, naujos akademi
jos. Tokiam darbui paremti 
įvairiose kolonijose prie įvai
rių parapijų atsiranda rėmė
jų skyriai. Tas remejų dar
bavimasis apima įvairiausi 
veikimą kapitalo sukėlimui, 
tęsimui mūsų pirmtalcunų pra 
dėto darbo. 

Šis remejų darbavimasis di
desnėse kolonijose yra, gal, 
įvairesnis ir plačiau laikraš
čiuose aprašomas. Tačiau, rei
kia pripažinti, kad. ir mūsų 
kolonijoje Šv. Pranciškaus 
Seselių Vienuolyno remejų 
skyrius nesnaudžia. Pavyz
džiui, mes turime minty tik 
ka. įvykusią vasario 4 d. kor
tų ir "b ingo" balių, Lietu
vių Piliečių svetainejįe. Šis 
parengimas pasižymėjo žmo
nių atsilankymu. Nebus nei 
kiek perdėta, jei bus pasaky
ta, kad dalyvių buvo apie 

AKIŲ GYDYTOJAS 

va ir nepriklausoma valsty
be. Bet vadų tartas žodis bū 
tų buvęs beprasmis, jei tėvy
nes meilės jausmu nebūtų bu
vusi perimta visa tauta, jei 
fizinė jėga nebūtų bucęs su-

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

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. Yards 2151 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSiS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat k 491h Ct 
OFISO VALANDOS: 

N»o 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak. 
ir pagal sutartį. 

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

pritaiko 
3343 So, Haisted Stre*» 

DR. P. ATKOČIŪNAS" 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Ciceio 
A-mraoitaiaus, lietvirtauieuiau. % 

Penktadieniai* 
VaUndoft. 10-12 ryte. 54-C 7-» h — 
3147 S. Haisted S t, Chicago 

Pirniii<li«Miani, l'rečiadieaiAis m 
Seitadietuait 

Valandos: 3—8 P. M. 
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New City Furiiire Mart 
R A D I O P R O G R A M O 

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

Pragrame dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grnpe 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

DR. A. JENKINS 
(Lde tuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/.į-
Ofiso telefonas PROspcU 6737 
Namu telefonas VlRgima 2421 

fBL TARD8 !W57 

DR. FRANK C. KVVINN 
(KVLECLNSKAS) 

•YDYTOJAS IR CHTRtrRGAB 
1651 West 47fli Street 

OFISO VALANDOS: 
3—4 ir 7—8:30 Vakarą, 

ir Paga? Sntart*. 

DR. P. J . BEINAR 
(liELNARAUSRASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Haisted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yard* 396X 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popieti 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 

T * OANal 6969 

DR. VYALTER J . PRILUPS 
«*vnYTOTA8 IR CHIRURGAI 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6M — 8:30 v 
ir pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEOM 
2158 VVest Ceniiak Rd, 

Ofiso TeL Canal 2345 
Otisn Vai. 3 - 4 jp T—i-

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

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

2-tros lubos 
GEICAGO> JLL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki # 
vai. po pietų ir nuo "' iki 8:30 •. w 

Rekraad. nuo 10 iki 12 vai ryta 

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

TeL JT ARds 0994 
nes. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 •. vak 
Nedelioois nuo 10 iki 12 vai. diea% 

A b ^ H ^ DAROME 

' ^ " ^ t e P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkinio — Pataisymo 
Mod rnizavimo 

Ar Seno Mortsičio Atmokėjimo 

NSUl^ED 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPTNIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fedieral Savings and Loan Insurance Corp., Washingnon, D. O. 

ST, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT | 

TEL. CICERO 412 JOSEPH P. G R I B A U S K A S . Secretary 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

ItEDERAL SAVINGS 
(AND LOAN ASSOCIATION 

OP CMfCAGO 

2202 VVest Cermak Rd. 
TtkirbMt CAMal 8887 

Chicago, Illinois 
Ben. J. KManatrakas, Socretan 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETR10AU.Y AKIŲ 
ULETUVIS 

Sttvlrd m meti praktikarioM 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių jtempuną, kas ea-
1 priežastimi galvos skaudSįimo. 
svaigimo, akių Įtempimo* rarvuotu-
mo, skaudamą akių karst}, atitaiso 
trumparegystę Ir toUregysta. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuos* egsam lna*tmaa daromas su 
elektra, parodančia maltausiaa klai-
ias. SiMciaii atyda atkreipiama J 

< mokyklos vaiku* ajeivos akys ati-

Valandos: DUO 10 Iki t vaL vak 
Nedėlieffiii pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys, atitols* 
mos be akiniu. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonai TABda 1573 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 

Rae. 6968 80. Talman Ava 
aea TeL GROveoiU 0617 
Office TeL HElflock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

Vai %~4 ir 7—8 vak. 
&«*• ir Nadeliomia saaitarma 

242a W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMY8I0IAM and BUBOBOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
NodoHamin pagal amiarti 

Offiot TaL YABdf 4787 
Namo TaL PEOapact 

Tai OASa) ettS 

TaL YABde 6821 
Re» KSNwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIBginia 0086 
Retidencijoi tel BEVerly 8S44 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiao vaL: 1—3 ir 6—8:30 P . M. 

Tire ir Battery Service -
24 valandy Patarnavimas. 

Vic Juknia, sav. 

2 3 3 5 South Western Avenue 
TBUTONAS OANAL 8764 

DR. BIEŽIS 
• YDYTOJAS IB CHIBURGAfl 

2201 VV. Cermak Road 
Galando*: 1—B poniai ir 7—8 •• «-

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai BEPoblio 7868 

8939 So. OLarenoBl Are 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomia pagal rotartį. 

Tai OANal 0S67 
Bes. TeL FBOaped 88M 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
1821 So. Haisted Street 

Reridencija 8600 So. Arteeian Ava, 
VALANDOS: U v. rvto iki 3 popiet 

0 iki 0 vakar* 

Ofiioe Phono Bae and Offiot 
PBOspect 1088 8869 8. Leavitt SI 
Vali 2-4 pp. b 7-8 vak. CANal 8798 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W- 63rd St., Chicago 

TeL YABdi 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asbland Ave. 
arti 47th Btra^ 

VaL; nuo 8 ryto iki 8 
Roradoj nasrai totarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Arctier Av 

u i 

4631 So. Asbland Ave. 
Tel Y ABdf 8984 

Pirmadieniais, Trefiedieniesi k 
t 

«^n v 
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2INIOS 
Pastabos mine ji n»t\ vasario 18 d., 3:30 

po pietų, Piliečių svetainėje. 
(Tęsinys ii 4 pnsL) Jaunimas taipgi turėtų susi-

rtiksti « T O prielankumo jans domėti ir Lietuvos šventėse 
raute tam kraštui, ^>ie ku.-į i r paminėjimuose skaithn-
poetas dainuoja: g į ^ dalyvauti. Pakviesti gar-

' Graži, tu mano brangi te- g^s kalbėtojai, tat spėjama, 
vyne, kad tūkstantines lietuvių mi-

Salk, kur miega kapuos ^oe j Lietuvos paminėjimą 
dMhrrriai, su jauks į Piliečių svetainę. 

Uraii tu savo dangaus ine- Vietinis' 
Ivne, 

Brangi. M » daogel vargų ( N o r t h S i d e 
patyrei". 

Tautos šventta pio^ranif! Vasario 4 d. pakrikštytas 
apdarys dainos, kalbo< ir k - Prano Pik&ūno ir Julės Sa-
ti pamarginimai. Dalyvaus W t ė s 'sūnelis vardu Antanas, 
keturių parapijų ehorai. J.lKūmais buvo Juozas Grigai 

Po pasaulinio karo Visaga
lis Dievas gražino {lietuvių 
tautai laisvę. Neužilgo švęsi
me Lietuvos Valstybes 
roo diena. Kaip atskiras žmo-|ir rengia 

tis ir Ona Pipirienė. 

Artinas Vasario Šešiolikta 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
NELEGALIAI ATVYKUSIO, bet jei šauktų, tai turėsi p a t 
KANADIEČIO STOVIS ; nutarti ką daryti. 

KLAUSIMAS. Gimiau K* VALDŽIOS PENSIJA, 
nadoj. Čia atvykau neleki SULAUKUSIAM 70 M. 
liai. Kur aš galiu uimokft 
"galvos taksus" f Ar 

I gos kertelės ir nuo mano al-
'gos 1927 m. jokių pinigų ne-
atskaityta. Ar aš g a : u pra
šyti socialinės apdr^udos pa-

.šalpos! 
j ATSAKYMAS. GaU piašy-

grauu 

ATSAKYMAS. Jeigu tatu* 
' ta atvykai prieš 192fe.Jt». lie
pos mėn. 1 d. gali Icgalzucti 

• čia eia buvimą, prašydama* 
užsiregistravimo ceriifikau, 

Baseball Writers įteikė lentas pasižymėjusiems — Ed. Bar- J e i a t v y k a i i a u P° t 9 2 4 j ' / ' 
row (kairėj) už geriausį pasitarnavimą baseball ir Bueky liepos 1 d., tai tave gali iv 
Walters už metų geriausį žaidimą. (A«ne telephoto). deportuoti, ir tamstai te-ieka 

1 tik apleisti šių šalį ir v>l L-
Lietuvos Nepriklausomybės! tautinei sąmonei, n? viena. Jį D a v t o n o I galiai grįžti. Amerikon piiie-

ginTi-'šventė. Pittsburgkčiai s u j u d . ' f ^ ^ f a ^ i a v o kažkok, p a d & j t ybės negali į M f . Galės; 
žnio-lir renkasi net keliose vieto- ' keistokas, lyg i i tikrų veziu, * t tik tuomet prašyt*, kai bus. 

ti socialines apsaugos pašai-
KLAUSIMAS. Jau suUu pos, jei dar pradėsi dirbti, i&-

kiau. 70 metų. 1938 m. visai gausi socialinės apsaugos kor-
prašyti pirmų pilietybės do- nedirbau, bet 1937 m. divlvau., telę, kuri parodys, kad gavai 
kumentų. Jei šauktų kanadie K a d a n g i ag b u v a u s?nesnis Į algų, kurios tau kredituotas. 

negu 6*5 m., kai socialines ap | Jei tamstai reikalinga pagal-
saugos įstatymas pradėjo veik j bos, tai manome, kad galėsi 
ti, neturėjau socialinės apsau ' gauti senatvės pensija. 

čius tarnauti kariuomenėj, ar 
mane ir?', šauktų? 

^^^^^^^^^m , i • -4. u « • i;****, išėjęs; Amenkoi visai neori- DAYTON, O. — Dsytons 'lesrahai apsigyvenę': 
gus, taip ir ištisos tauto-s, ku^'se minėti tų brangių lietu- **"> * m *• , , , _ , „ , r „ , * • ' ] ° »*• « 
° • ^ ^ giles, o savo tautai žuvę; pa- atlankė kun. M. Ltbonavi- * , 

-! 6 JV ' * ' F Nors iki šiol Kanada nesan
čius, kuris, važiuodiin as į 

„„,•„ kė savo piliečių į kariuomenę, 

nos pamiršta dėkingumo pa-lviams dienų, \ i sos mūsų pa 
. Z *_* u • u«. ™+„ * • 'prastai stikle ieško paguodos 

ragą, gautąsias iš Aukšty- rapgos kaip kai> meta, taip f . *7* . , 
©-*> • "w J \ *~* r baigia savo gyvenimą \h Lietuva pakely buvo 

bių malones praranda. Kai a- ir šiemet bendrai rnmes Lie-| v o tt . «- A, r r DI . • «r IK- '— . „ , v .• , . , . ., . u ^ OT1 sai negarbingai. Mūsų grabo ges pas dr. tr. 1. Blozi. Kalhe-, teis Vasario 16 d. nulenkime tuvos nepriklausomybes su- *>. x- Ž . A • n 0 +n , - • nes nuo Chieagos, vakaneui., 
m . , _ . , . io J x>;i;^;™ ^^^ rmi geriausia toknrs, Tautos damasis su Daytono veikėjais l l c a ll"u , , V - , . 

savas gahras Tamr kurio de- kakt | vas. 18 d. Piliečių sve- ^ ^ • . ypatingai Vyčių centro pir- s k i r i a s t u o ' k a d *"• ™Ta k a i " • • x. •» • -v, . . ... bu Čia vra dvi mažos svetai-mminku, išsireiškė, jog tik- "v* ^ l c t ^ 
A__ Vr- * ' ^ , i ^ JL* lietuviai visokių pažiūrų, nuo j Šv. Vincento parapijos £iio- . . . . ' 

niomų, partijų ir gi-upių mi 

, • . • ., -. c? +v VIA* T^»«S idealus praradusius, asmenis, 
ha esame šiandienų laisvi ir,taineje ant South Slide puse ^ » 

>-,. ,_• i J n -» pazvsta. 8iemet ^ortn SMKM 
po trijų. Girdėjau, kad D. Z. v -

nepriklausomi 

Pittsburgho ir apylinkės ir 

v . . m . .. - rai ten pasirodys visoj savo 
lietuviams Tautos metines . . . . Kaži ne%s I^etuvos Nepriklausomy ^ i_ «xi - i - v galėi, dalyvaus ir Šv. . šventes iškilmes bus su reng- , 6 . , . ^ „ - ^ bes sukaktį bendrai toj pa . • 1Q , t v , miero choras ir regis nei . 
tos vasario 18 d., trečia vai.' 
popiete Piliečių klubo satėje. 

pa •,-

Wcst End 

Homestead. žodžiu bus ban- «W dienoj, kuomet ji pr-puo 
dama šauniau, įspūdingiau i r , ^ tai yra Vasario 1b d. puse 
net su didesniu džiaugsmu tų Po aštuonių vakare bunų Lu-
22 Nepr. metų sukaktį pami- tuvos svetainėje ant Bebriont 

Sausio 30 d. skaitlingas' nėti. North Side lietuviai ir 
jaunimo būreliu susirinko mo-1 sukruto. Jiems paprastai tek BraddOClC 
kykloe svetainėje. Matytis, di- 'davo vykti ant S. S. arba ant; Praėjusį mėnesj Šv. Izitto 
diiuma jaunimo pageidauja'Soho, kad dalyvavus Tautos riairs parap. klebono gerb. 
organizuotai gyvuoti ir veik 
t i . Atgaivinta Vyčių 62 kuo
pa sparčiai auga. Vakarėlis 

bdž 
konūs dainomis. 

THINGS THAT NEVXR HAPPEN 

šventėse. Žinoma tik koletas kun. V. Abromaičio rūpesčiu 
(arba keliolika tenuvykdavo į padaryta kolekta bažnyčioj 
'tas iškilmes, didžiuma gi N. j Vilniaus krašto bieduuomenei 

baigfei užkandžiu i r lietuvi*-į & lietuvių ramiai sėdėdavo šelpti ir surinkta $18.60. A-
koTus dainomis. ' * ? Inamie ir jų tautiniai jausmai ciū klebonui ir « W " £ ? 

Jdikčiai apmirdavo. Užmigus tojams! *ea. semr. 
**Bingo*' vakarai silpnokai 

eina, nes apylinkėje daug pa
našių vakarų, tat mėgėjai 
skit >tosi i r net nekurie mano, 
kad svetimuose vakaruose di
desnes i r gražesnės dovanos. 
Panašūs manymai pakenkia 
i r saviems vakarams. Jaum-

ypač mažai lanko savuo-
is parengimus ir daugiau 

limksta i perstatymus^ kuriuo
se žeminama dera. Tad jau 
laikas susiprasti i r šalintis 
.parengimų ir perstatymų, ku
riuose sėjama nedorybės sėk-

rai manąs Vilniuj suman i - ^ ' v i e n o J <^od a m^ *?&** 
zuoti vyčių kuopų. Palydėta.- o kitoje šokama; yta ir Da-
dr. Bložio i r ' jo žmonos kun. ras> k u r 

M. Urbonavičius paliko l)av-
tona sausio 8 d. I Man čia įdomu buvo maty

ti, kad iš jaunesniųjų daugiau 

galima gauti 
linksminimo lašų. 

Parapijos vakarienė rūpinas parapijom reikalais 
gerai Daytone, kaip ir kitu.*, yra bei parengimais. Visi 

įprotis sykį į metus 'snrnoš- susiklauso. Čia nėra jokių var 
ti parapijos vakarienę. Tokia žytinių. Visi dirba vieningai: 

• • • 

vakarienė buvo vasario 3 d. jauni ir senesnieji. 
Daytono parapijos vakari e- Eaportens 

S8E 

• 

Vasario 4 d. moterėlės po 
globa Sv. Marijos Neversto 
jaačios Pagalbos ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. 

Gavėnios metu vietiniai ža
da susilaikyti nuo pramogų 
ir pasilinksminimo vakarų ir 

^iau susikaupti dvasiniai. 

Girdisi, kad vietiniai skait
lingai rengiasi dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės pa-

PA.THE Movies 
OCT ni COhT 
MNP ICE CRIrftrl 
SOPfi MftKES ME 

HER£ S0N,IS 
TVYO poKkaas 
To SFEriP OH 
YHE MOVIE6 
ftiiP iC& 
cftEam.Go Anp 

m 

w 
uu m 

M 

m^* INTERNATIONAL CARTOON CO-N T fz^muKEK 
1 

Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: ift*,/(!% 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, Iii. _ 
11 LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 VVest Broadway, So. Boston, Mass. 
A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAjį" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00, 73 East South S t , VVilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne AveM Chicago, 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 
**VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, | ^ 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES(13601riL) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti ŠIŲ radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas 1 uopuikiau-

[Į šias ir vertas jūsų pasiklausymo. j 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak 

i 

• 
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Pirkit Naują Buick 
MELDĄ AUTO SALES AGENTŪROJ 

\ 

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia juniis del apžiūrėjimo ir demonstravimo nauju, 
1940 metų modelių automobilių. 

8 0 6 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai * 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
J 

W 

m 
3E ^ 

U 
1940 METŲ 

DRAUGO" KALENDORIAI 
H 

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Švėn
oj temis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 

Senieji " Draugo" Skaitytojai ir Naujai Uisirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 3dc 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinoii 
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NAPPY By Irv Ti rman 

4r 
i 

NJUppy.NVHtf 
DIRECTING 
NEW WCTURE, 

NOT PAY 
| m SPAOES", 
f wHS iTfTfe Kt^iF c9 
BY rm 
OF BORO BORSCHTl 
THE GREAT RMS-
SIAN OiRECTOR... 
REAU2INS TUE 
NEE O FOft A 

L COiiTlMEMTAL 
10UCM,NAWlr 
\ktf<SQUiat TO 

OFFCRMR.B0RJ5CHT| 
AJOBAS A 
iMkLCTOų.... 

1 W • 

l 

) 

[\ 

Tę liudija įstaigos 44-TIŲ metų gyvavimas*. 
Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yT» įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa Nerajątr 
saugesnės vietos taupyti save pinigus. 

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

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

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

UU $5,000.00 Federalinėje J>tai«oje. 
J? 

file:///isos
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Marijonu Bendradarbiu Draugijos 
Tryliktojo Seimo Protokolas 

Marijonų Bendradarbių Dr ir turtingai pagamino .Mari
jos Tryliktasis seimas įvyko J o n u 21-mo skyriaus bendro-
8v. Antano parapijoj, Cicero- darbiai. 
je, su iškilmingomis pamaldo- Po pietų padaryta trumpa 
mis, kurias atnašavo inten- pertrauka ir pasitvarkyta sei-
cija Tėvų Marijonų geradarių raui. 
kun. Juozas Mačiulionis, M.I.i 2-tra vai. po pietų Anasia-1 
C, asistavo dijakonai — Juo- za* Valančius atidarė seimą,' 
zas Kuprevičius, M.f.C. ir An-1 kadangi apskr. pirm. A. B;- 1 

driejus Naudžiūnai, M.F.C;' eevieius, neatvyko, pakvietei 
ceremonijų vedėjas dij. Pr.'apskrities sekretorių J. Kuli-; 
Aukštakalnis. Šv. Grigaliau-1 ka**4ca pradėti .seimų ir pra-] 
parapijos choras, vedamas j nešti seimo dienotvarke. Trum' 
muz. A. Mondeikos, /avėjo at-| poj kalboj pasveikinęs susi-' 
stovus gražia bažnyt'.n? mr/i-1 rinkusius seimo dalyvius, k a i 
ka. Po šv. Mišių iškilmėms! sutaupius laikų, perskaitė \ MO-rt J tiL»Li, KAS. — Ezra Oossage (dešinėj) kaltinamas 
pritaikintų ir įspūdingų pa-1 prezidiumų numatytus srkan- K z r a Lichty (kairėj), Morrill bankininko kidnapinimu. Ūki-

sla pasakė kun. Juozas j čius asmenis: pirm. dr. P. A t- n h l k a s . n o r §J° P r iversti bankininkų .panaikinti paskolų. Lieli-

Ciprijonas Druktenis, sų au-1 
ka $150.00. 

21-mas skyrius, Cicero, pir
mininke Kotryna Sriubiene su 
auka $75.00. 

26-tas skyrius, Dievo Ap
vaizdos para,;;., pirm. Pran
ciška Ivanauskiene, su auka 
$60.00. 

35-tas skyrius, Brighton 
Park, pinu. Pranas Vaice
kauskas, su auka $50.00. 

Marijonų Bendradarbių aps 
kritys per kun. J. Dambraus
ką, su auka $50.00. 

Po skyrių raportų ir svei
kinimų s^ke referatas gerb. 
kun. Juozo Vaško, M. i. C, 
Aušros Vartų parapijos kie 
bono. 

(Bus, daugiau) 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško verte 

Kun. Ant. M. KamiLškis 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

M y lėtinis ieškojo tojo kurs 
pasakytų jo Mylimajam ko
kius didelius ištvrimus iia 
panešė iš meilės dėl Jo, ir 
kaip jis norėjo mirti. Ir jis 
rado jo Mylimąjį, kurs skai
tė knygų kurioje buvo sura
šyta v i.4 liūdesiai karhY\f 
meilė privertė jį kentėti už j 

I 

jo Mylimąjį, ir malonės ku
rias Jis jam davė. 

URBA Gėlės Mylimiem*.. 
Vestuvėms, BaiJde-
tants, l.ni<liiUi\eiiL. 
Ir l*uošiuinins. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
B L ^ 

.mbrauskas, M.I.C., Marijo
nų Bendradarbių dr-jos dva-
. ios vadas. Pamaldose ir sei-

įe dalyvavo didž. gerb. Tėvų 

kočiūnas, vice pirmininkai — 
Kotrvna Sriubiene ir Pranas 

ty paleistas nepaliestas. (.V e telephoto) 

s.-im s-

lancms, dn. Andriejus i\au 
Vaicekauskas; sekretoriais — ,v._ . , T 
^ .... Tr . . ... dziunas ir kun. Juozas Dam 
Scnja Kanapeekiene «» &IQIO- , -

Marijonų Provincijolas, kun.' nas Pileckas; mandatų komi-. TT." , , . 
, , %T . , . J I .. ^ x. - visa prezidiumų 
• Jonas Navickas ir Sv. A n- si jon — Onute omnmtauA. , ^. . ^ , , , _̂  

°.rr.pi;os klebonas, didž. Klara Urbonienė, dij. J. Kup-
. k kun. H. J . Vaičunns, s revičius, dij. Pr. Aukštakal-

':iirio parapijoj įvyko seimas, nis ir Jonas Kulikauskas. 
Mišių šv. visi atstovai Rezoliucijų komisijon — 

t^toves susirinko i sale kun. dr. K. Matu'aitis, Edu-
s k iriuos labai skania: ardas Kubaitis, Anastazas Va-

Po kalbos buvo skaityta-
praeito 'seimo protokolas, ku
ris vienbalsiai priimtas. 

(Iražių ir turiningų sveik i-
karštai sutiko ir užgyrė. ir. nimo kalbų pasakė didž. gerb. 
užėmus skirtas vietas, pajca- klebonas, kun. H. J. Vaieū-
šytas didž. gerb. klebonas, nas, pareikšdamas, kad visi 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

-•/iro f. Eu .eikis 
SENIAUSIA TU DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Td. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfJeld Avenue 

kun. J. Vaieūnas, šios para
pijos seimo šeimininkas, at
kalbėti malda, ir prasidėjo 
seimo darbodienis. 

Pirm. dr. P. Atkočiūnas, a-

suvažiavę atstovai, atstoves ir 
svečiai jaustųsi kaip namie, 
už kų seimas palydėjo griaiu 
mingu delnų plojimu. 

Sekė centro valdybos ra 

Spauda vartojama geram ir 
blogam, ji eina dvejopu keliu. 
Yra mokytojas gero ir pikto; 
vienų kartų kiršina, kitų — 
taiko. Taigi, spaudai turint 
tokių galių, reikia į jų atkreip
ti ypatingų dėmesį ir rūpestį. 

DON'T BE GREY 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šalUmieru. 

tidarydamas seimų, sveikino portai, kuriuos patiekė kun 
trumpai ir visų pirma papra
šė didž. gerb. Tėvų Provinci
jolų, kun. dr. J . Navickų tar
ti sveikinimo žodį, kuris savo 
turiningoj kalboj nuoširdžiai 
sveikino susirinkusius daly
vius ir dėkojo už visokeriopą 
paramų. Padare keletu gražių 
pastabų: kad lietuviai dau
giau susirūpintų savo kolegi
ja, sių'sdami savo vaikus, kad 
kovo 6 d. bus įšventinti ke
turi nauji kunigai, kad dien
raštis "Draugas-" tobulėja 
savo turinio įvairumu ir kad 
gegužes mėnesį atsilankys į 
Chicagų Vyriausias Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos Genero
las, Vyskupas P. Būčvs. j 

J. Mačiulionis, M.I.C. ir kun 
J. Dambrauskas, M.I.C. 

Sekė iš kolonijų Marijonų 
Bendradarbių skyrių rapor
tai ir sveikinimai: 

Imas skyrius, Melrose Park, 
pirm. Kazimieras Kantautas 
sveikino su auka $25.00. 

2-ras skyrius, North Side, 
pirm. Antanas Bacevičių? su 
auka $13.€0. 

5-tas skyrius, Marąi.ette 
Park, pirm. Aleksandra Pu-
keliene su auka $110.00. 

8-tas skyrius, Town ot Lake 
Petronėle Turskienė su auka 
$50.00 ir Amžino nario $50.00; 
bendrai — $100.00. 

19-tas skyriui- West Side, 
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MACARONI-
AND-CHEESE 

RĖADY IN 9 MINUTES 

Skaitykite vien katalikiš

kus laikraščius. 

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuves 

ONOS POCEVIČIENĖS 
(po tėvais Jesiiiskiūtė) 

Jau sukako vieni metai, kai 
neguilestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motiną Oną Poeevičienę. 

Netekome savo mylimos va
sario 10 d., 1939 m. 

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
I^ai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį. 

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinitną iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias penktadienį, vasario 9 
d , šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje, prie 88th St. ir Mar-
quette Avenue. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaMo-

se ir kartu su mumir, pasi
melsti už a. a. Onos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Juozapas, 
Simai, l>ukterys, Marokos, Žen
tai, Anūką* ir Giminos. 

. 
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PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
• 

ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-
KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

NARIAI CHICAGOS, CICESOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULANlflL DIENĄ IR NAKTĮ 

D y r r i T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

LaehaBriez ir Sunai 
] . Liolevičios 

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

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARd« 1138-1139 

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

Antanas M. Phillips 
1.1. Zolp 

3307 Lituanica Ave, 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARdP 0781-0782 

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

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Paminklas Lietuvos Konsulo a. a. dr. M. Bagdono, 

mm Pydavo J. P. Kami (KaTaiiauskas). Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. j rytus nuo didžiųjų vartų. 

Albert V. Petkus 
P. J. 

4704 8. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Weetern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREBTrOEIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 



\\o 

DRAUGAS 

^ 

GIRDĖTI 
S, 

Bankietas Puikiai 
Pavyko 

ROSELAND. — Sausio 28 
d. Visų Šventų parapijos me
tinis bankietas puikiai pavy
ko. Žmonių buvo pilnutėle sa 

ramą pamate ir net pasišoko 
kiek kas norėjo. Visiems au
kotojams ir atsilankiusiems 
klebonas ir visa parapija yra 
labai dėkingi. 

Į parapijos komitetą šiems 
metams tapo išrinkti sekanti 

lė. L. Pahuhenė eu savo pa- d a r b š t ū s v y r a i : T . P e t k u s > p 
gelbininkėmis Barisiene, Ali- i P o v i l o n i s > p,. B r u ž a s > K . Ru_ 
kolaitiene ir kitomis p i i r ^ l ^ ^ T šmaizeri,, K. Dap-

gis, J. Meškis, L. Meškis. K. 
Stankus, R. Samoška, Pov 
Ijatvena's, Alf. Šidlauskas, M. 
Misiūnas, St. Žilius, J. Ge
nys, Iz. Kancevičius. J. Ei
mutis, P. Nedvaras. St. Ker
nagis, Ant. Vaitkus. 

Šie visi vyrai yra energin
gi ir geriausių norų dirbti pa
rapijai Su jų pagalba para-! 
piįos reikalai bus stumiami 
pirmyn. Raporteris j 

ge skanius valgius, kuriuos 
suaukojo sekanti biznieriai: 
B. Petkus, J. Visoikis, St. 
Misiūnas, VI. Zajanskas, K. 
Valentis, Pov. Valentis, J. 
Zolpė, J. Kiaušas, J. Simo
naitis su Genzelio, Valius, 
Ambrozas, P. Spozis, Krau-
jaliene, Viršiiienė, Rutkaus
kas, J. Valaitis, A. Belinis ir 
P. Paznokas. Nebiznieriai irgi 
aukojo, jų vardai seka: E. 
Jenčius, & Petkiene, Rože U, 
T. Petkienė, T. Šmaizeriene, 
V. Černiene, A. Čterniūte, J. 
Astrauskiene, H. Zerunskie-
ne, B. Daujotienė, Vik. Pet-
kus, J. Valentiene, A. Rama
nauskas, A. Puodžiukas, Alf. 
Šidlauskas, W. Puckoriai, J. 
Petreikiai, E. Klimai, sūnus 
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Iškilmingos 
Laidotuves 

TOWN OF LAKE. — Sau
sio 29. d. įvyko iškilmingos 
laidotuves plačiai žinomos 
veikėjos Stanislavos Šimkie-

J. Petreikis, Jonaitienė, PaU,**5 v>rro a- a- Antano gim-
davidienė, Lauruteniene, Ci-
binskiene, S. Šidlauskiene, A. 
Čiutriene, Stočkiene, Vailan-
tienė, Zakariene, Sabaliaus
kienė, Daukšiene, Papšiene, 
Zaurienė, S. Paradą, Geniene, 
E. Pivarūniene, P. Bausiene, 
ir trustisas Pr. Bružas. 

Programą išpildė mokyk
los vaikai ir Šakar-Makar 
choras. Vakarą vedė pats kle
bonas kun. J. Paškanskas. 
Kalbėjo kun. V. Černauska* 

kaus. 

kun. A. Littkus, kun. J_. &%\įįką*"\{ &L savo šeimynėle buvo 
lys, tnretisai T. Petkus ir Pr. 
Povilonis, taip pat P. Bar-
£ack ir Fidelke. Devintą va
landą prasidėjo šokiai, kurie 
tęsėsi virs porą valandų. At
silankiusieji buvo pilnai pa
tenkinti nes už 75c ir gerą va
karienę gavo ir gražų prog-

Prie grabo buvo sudėta la-
rai daug nevystančių gėli;? 
šv. Mišių. Kun. A. Valančiui 
atsilankė į koplyčią su proce
sija iš kur buvo nulydėtas j 
Šv. Kryžiaus parap. .bažnyčia. 
Po pamaldų kun. A. Valan
čius pasakė įspūdingą panieks 
la. Daugybė automobilių ly
dėjo a. a. Antaną j amžiną 
poilsio vietą, Šv. Kazimiero 
kapines. A. a. Antanas Šim 

geri katalikai per daugelį me 
tų priklausė prie Šv. Kry
žiaus parapijos ir savo gau-
tsiom aukom yra rėmę. Yra 
*' Draugo'' skaitytojai per 
daugelį mfetų ir rėmėjai. 

Stanislava Šimkienė su duk 
relėmis priklauso prie visų 

Minneapolis, Minn. — Serganti vaikų paralyžium ir gulinti 
"geležies plaučiuos", Mrs. Grace Volkman, ruošiasi gimdyti. 
(Acme teleplioto) 
— — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . — - — — — — — — — — — — _ 

draugijų ir jose daug veikė sija piknikui rengti. Nutarta 
ir gausiai visur prisideda. • į sekamus susirinkimus kvie-

Nuoširdžią užuojautą reiš-! sti redakcijų narius pakalbė-
kiame mūsų brangiai veikė- ti. 
jai Stanislavai Šimkienei dėl Į S a u s i o 27 d. įvykęs metinis 
mirties jūsų mylimo vyro An- j d r a u g i j o s vakaras, Holly-
tano, taįpogi ir dukrelėms — j w o o d svetainėj buvo smagus 
Jadvygai ir Magdalenai, dėl • pasekmingas. Vakaro ko-
mirties brangaus tėvelio. ^ ^ susidėjo iš,: A. K. Va-

Lai Aukščiausias suteikia, l u k o > j Misiavičiaus, Kriči-
nienės, O. Svirmickienės ir E. 
Bennott (Pužauskienės). Dė
kojame Brighton Pk. jaunuo-

jums kantrybės. O tau, An
tanai, amžinos ramybės. 

Dalyvis 

Žinutės 
Klierikas Vytautas Myko

laitis buvo parvažiavęs ke
lioms dienomis pas savuosius 
paviešėti iš Šv. Marijos se-
minari jos, Mundelein, 111. 

Dievui padedant, už kelių 
metų sulauksime naują kimi 
gą į Kristaus Vynyną. Rap. 

Iš Suvalkiečiu Dr-jos 
V e i k i m o 

Naująją Suvalkiečių dr-jos 
valdybą sudaro: pirm. A. K. 
Valukas; vice-pirm. Pajaujis; 
prot. rast. A. Gotautienė; fin. 
rast. J. Misiavičia; ižd. Mi-
liūnienė; kor. O. Svirmickie-

Saules Veikla Pasta
raisiais Metais > 

(Tęsinys i£ 2 pusi.) 
1938 metų kovo 20 d. užre-' 

gistruotas aukščiausias pro-
tuberancas, kuris siekė rekor
dinio aukštumo — 1,560 tūk
stančių kilometrų. Saulės 
veiklos pobūdis atsiliepia ir 
mūsų žemei, ypatingai jos 
eiektriniam ir magnitiniam 
laikui. Saulės veiklos maksi-
mimų periode ant mūsų žemės j 
pastebimas didelis kiekis šiau
rės pašvaisčių ir luagneto 
audrų. Magnetinė audra cha-
rakterizuojasi tuo, kad perio
de, kuomet per saulės centrą 
praeina saulės dėmių grupė, | 
žemės paviršiuje greit svy
ruoja magneto rodyklės. Kaip 
išsitarė Amerikos astronomas 
Carlz Jungas, magneto rody
klė " svyruoja pačiu neįmano
mu būdu." Poliarinės pašvai
stės pastebimos ne tiktai ar
ti polių, bet ir tolimose vidu-
tiniose platumose. 

1937 m. maksimumas taip 
pat buvo lydimas dideliu 
skaičiumi magneto audrų ir 
poliarinių pašvaisčių. Ypač 
stiprios magneto audros buvo 
laikotarpy nuo 24 iki 27 ba.- | 
landžio. r£r magneto audras 
buvo sunkiai girdimas radi o, j 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Drangas" išeina kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui į-
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO1' 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, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

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

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašina 
Fondo prisid'ti pagal išgalės. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M. L C, 
"Draugo" Administratorius 

# 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
P A U L I N A B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinj kabinetą, vėliausios mados akmenų, krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

4 

lių grupei, vad. A. Zabukie- ypatingai klajj^int tuansliaci-
nei, už dalyvavimą progra-, jos trumpomis bangomis. 1937 

ne. 
Susirinkime išrinkta komi-

moj ir Suvalkiečių chorui, ku
ris susidarė iš: O. Svirmickie
nės, E. Bennott (Pužauskie
nės), A. YVinsky, P. Maciukie-
nes, J. Rusteck ir ved. A. 
Zabukienei. 

Visi, kurie norit dalyvauti 
chore, prašomi dalyvauti pa
mokose ketvirtadienių vaka
rais, 7:30 vai., Ben Survilų 
svetainėj, 4258 S. Mapiewood Į Padidesięs Prekių 
Ave- (Tranzitas 

Nariai, kuriems jau laikas 
užsimoket metinį m okesnj, 
prašomi į sus-mą vasario 29 
d., Hollywood Svet., 2417 W. 
43rd St. Taipgi kviečiame 
naujų narių. Mokestis 50c. 

Kor. 0 . SvirmicJcienZ 

metais buvo tokių momentų, 
kuomet per magneto audras 
visiškai netrūkdavo translia
cija. Radio transliacijos pa
blogėjimas yra viršutinis at
mosferos sluoksnių ionizaci-
jos rezultatas. 

V. Morkūnas "P. G." 

T i 
• 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

RYGA. — Latvių spauda 
rašo, kad sąryšyj su Vokieti-

!jos ir SSSR prekybos dery
bomis patiriama, jog Vokieti
jos ir Sov. Sąjungos preky
bos mainai labai padidesių ir 
tų prekių tranzitas eisiąs per 
Baltijos valstybes-būtent per 
Latviją ir Lietuvą Sausumos 
keliais, kadangi jūros keliai 
karo metu nėra saugūs. 

R E N G I A — • 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio "April 21 D., 1940 M. 
^ — • _ _ _ _ _ _ _ _ _ ™ _ _ _ _ » . _ _ _ _ » _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ v _ _ _ H _ ^ _ _ _ a _ _ _ _ p _ a — a - * — — — 

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
Van Buren St. ir Ashland Blvd. Chicago, III. 

la 5:00 vai. vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 
TIKIETUS JAU GALIMA GAUTI "DRAUGO" OFISE. 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiskijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

^ 

^ 

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

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

TIKĖJIMO SKYDAS - - Parašė Kun. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinvs $1.00 

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

verte Vetusius , $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Parašė Kun. P. ^aitukaitiT V. . . . . , . . , . . . $0.25 

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

mm 

'- '»-Žm 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So. Westenn Avenue 
REPUBLI0 6051 

Clyde Millard Clark, 15 m., 
South Hayen, Mich. prisipa
žino užpuolęs 20 metų Mrs. 
Faye Edwards, kuri vėliau 
mirė. (Acme teleplioto) 

~k_~3*_^ 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIčIįf 

-' fJSURFO 
-
3 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
S Pederal Savings and Loan lajmranca Corp. po United Statei 
r Goversment priežiūra. 

Z\% 1 
3 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 

I Oriso vaL: 9:00 vaL ryto iki 5:00 TaL vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

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

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION ( 
ŽuiAUAiAiiiiiiuiiuuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiNiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiinuiiintiuiiiiii = 
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CICERIEČIAI SMARKIAI RENGIASI PRIE VAS, 18 D. 
VAŽIUOTI Į MINĖJIMĄ PAĖMĖ 3 AUTOBUSUS 

Su Ciceros lietuviais baiku 
nėra. Jei jie pasijudina į ko
kį darbą ,tai dirba visu smar
kumu. 

Vasario 18 d., kaip žinom, 
įvyks bendras Chieagos ir 
apylinkes lietuvių Lietuvos 
nepriklausomybes paminėji
mas. J i s bus vidurmiesty — 
Bandolph 32 — 2-rą. vai. po 
piety. 

Stiprusis Ciceros Federaci-Į 
jos J2 skyrius, prie kurio pri

spausdintas žodis popiery 
yra savotiškai galingas ir aš
trus ginklas, kuris valdo vi
są žmoniją ir jos siekimus. 

{Sta. 3a) 

Kam Sukrėsti 
4Vidų' Neskaniu 

Liuosuotoju? 
Jei jūs manote, kad visi liuosotojai 
yra sarginanti ir neskanūs... ir vienas 
yra geras taip kaip kitas... tai jūs ne 
tik imate progas, bet jūs spekuliuo
jate sveikata! Dėl to. kad yra kai 
kuriu liuosuotoju stiprių, darančių 
daugiau žalos, nei gero! 
Pasirink sau liuosuotoja su atsargu
mu Jei jūs leisite milijonų patyri
mui būti jūsų vadovu—jūs pasirink
site Ex-Lax! Ex-Lax yra malonus 
priimti — jis gardus kaip skanus 
šokoladas. Jis yra veiklus, bet 

švelnuti. Ex-Lax išvalo jūsų vidurius 
visiškai, be įsitempimų ir nesmagu
mų. Pamėgink Ex-Lax! Visose vais
tinėse po 10c ir 25c. 

klauso virš 20 draugijų, su 
darė stiprų nepriklausomybes 
paminėjimo komitetą, kuris 
jau sudarė planus, kaip vyk
ti į minėjimo iškilmes. Rengs 
automobilių paradą. Pasamdė 
tris autobusius. Pasipuoš 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Užkvieria legionierių 
beną. Paradą lydės motorv 
zuota policija. Dalyvaus uni
formuota Kareivių Draugija. 
I r miestelio valdžia susido
mėjusi lietuvių sąjūdžiu ir ne
vienas aukštas valdžios parei
gūnas žada vykti drauge sti 
lietuviais į iškilmingą mūsų 
tautos šventes minėjimą. 

O panele Harriet Lukas dai
navo solo uGodeliai.'' 

Kviečiame Chieagos lietu
vius klausytis šių programų 
dienraščio "Draugo" leidžia
mų kas antradienio vakarą, 
pusę po septynių vakare i& 
stoties WG£S (1360 ki l ) . 

Hep. 

gAUGOKITSM P A M £ G D £ I O j m r ! 
4.TMI3AKYK1T JI PAKKICIANČIU 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika-
"E-X—L-A-X- ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelėa Kad gau-
laukite orlgmalio Ex-Lax. 

B r a v o , c ieerietMai! 

"DRAUETRADIO 
PROGRAMA 

Antradienio vakare per sto
tį WGES (1360 kil.) dienraš
čio programa vel nuskambėjo 
oro bangomis. Šioji progra
ma dedikuota Jonui Brenzai, 
Metropolitan State Bank pre
zidentui, kuris skyrė $100. 
auką "Draugo" Spaustuves 
Mašinų Fondui. 

Labai gražiai padainavo 
Švč. Paneles Gimimo para]), 
dainininkes: Joanna Balčiū
nas, Sophia Bartkus, Terese 
Raštutis, Phyllis Pečiukas, po 
vadovyste panelės Harriet 
Lukas. Jos labai harmoningai 
sudainavo: "Motule Mano;" 
"Dainuok Man Dainą;" "Oi 
džium džium \9% " Plaukia Sau 
Laivelis" ir " L a Spagnola." 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

V a k a r 
Chicagoj Agudath Achim 
North Shore Congregation su
sirinkime kalbėjo Ludwig 
Lore, žymus rašytojas ir 
tarptautinių klausimų žino
vas, tema "Eehind European 
Cables." 

BUDRIKO RADIO 
VALANDA 

Pereitą sekmadienį Budri-
ko radioprograma buvo įdo
mi ir gera. Orkestrą davė 
gražios lįetuvių muzikos, vy
rų kvartetas gražiai ir linki
mai padainavo kelias gražias 
daineles — "Oi atspėkite" 
4' Rūpinosi motinėlė, rūpinosi 
tėvužėlis", "Kulkosvaidi*", 
ir kitas. Solistė Gricaitė gra
liai palinksmino klausytojus 
s a v o m a l o n i u s o p r a n o b a l s u . m u j į s s a v o ž m o n o s i š l a i k y -

Taipgi Makalai, kaip ir visa- m u į įleidęs $40,000. Teismas 
da, gerai suvaidino savo gud- I p e r skyrų nedavė, 
rią dramą, kuri dabar išsivys
tė į neišaiškinamą misteriją. 

Kitas Budriko radio prog-

1923 metais 
žymus gydytojas, Roy L. 
Owen neteko regėjimo. 1921 
m. jis vedė, bet vėliau žmona 
su juo negyveno. Šiomis die
nomis žmona padavė Owen 
teisman reikalaudama persi
skyrimo. Dr. Owen pareiški-

SVARBUS 
PRANEŠIMAS 

Svarbus sus-mas "Draugo" 
kontestininkų ir agentų įvyks 
pirmadienį, vasario 12 d., 19-
40 m., "Draugo" name, 2334 
South Oakley Avenue, 8:00 
vai. vak. 

Visi kontestininkai ir a-
gentai raginami susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. 

Frances Paruch 
nuėjo aplankyti žuvusio Ed-

\vard Hedberg. Tai auto ne
laimėj žuvęs jos mylimasis. 
Nuo karsto ji nuėjo prausyk-
lon, kur ją rado spsinuodiju-
sią. Šiandie jos gyvybė pa
vojuj. 

SKAUTAI PLANUOJA 29 
METINĮ SUĖJIMA 

Šiandien [Amerikos skautų 
Chieagos vienetas rengia Pal-
mer House dvidešimt devintą 
metinį suėjimą. 

Suėjime kalbės buvęs Wis-
consin universiteto preziden
tas Dr. Glenn Frank. Suėjimo 
— pietų komitetą sudaro Bar-
rett "VVendell; Potter Palme* 
I I I ; Hempstead Washburne, 
J r . ; Allen E. Hoban: Morton 
Bodfish ir Harlow P. Kob-
erts. 

kad panaikintų National La* 
bor Relations Board tarimą, 
kuriuo verčiama pripažinti 
tik CIO uniją jų 250 darbi-
ninku. 

NLRB įsakė kompanijai 
panaikinti Valley Mould In-
dependent Employes' Union, 
kuri buvo prieš du metus 
įsteigta, ir tarsis su Amalga-
mated Assoeiation of Iron ir 
Steel ir Tin Workers of 
North America. 

rainas bus ketvirtadienio va
kare nuo 7 iki 8 vai. Chiea
gos laiku iš stoties WfIFC, 
1420 k. Bus gera akordijonų 
muzika, moterų choro dainuo 
jamos lietuvių liaudies dai
nos, svarbūs asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės pasaulio žinios. 
Pasiklausykite. 

Radio Mėgėjas 

Ir Vėl donai! 
• * • 

Liberališka Vienkart-i-Metus Proga 
AUTOMAT, GESINIS VANDENS ŠILDYTOJAS 

Taupo Wl» 
PASIOUJIMO 

Leiskit mums įrodyti, kad ir j ils 
taipgi įsigailte turėti patogumą 
nuolat ai karšto vandenio. 

• Pereitus metas tūkstančiai ir tūkstančiai šeimynų pa
sinaudojo šiuo sensacijiniu "show-down" pasiūlijimu. Jie 
įsitikino, kad išgali turėti smagumą ir patogumą nuolati
nio karšto vandenio. Dabar, idant palengvinus tūkstan
čiams susipažinti su stebėtinai žema kaina nuolatos karsto 
vandeavio, mes pakartojame šį pasiūlijimą! 

Imkite S mėnesius pasitikrinti, kad negalite apsieiti be 
Automatiško Gesinio Vandens š i l d y t o j o . . . 

Automatiškos vandens Apšildymas gesu duoda jums karš
tą vandenį už labai pigią kainą. Ištikrųjų, imant galionais, 
tai jums šis šiltas vanduo nei kiek brangiau atseis už se
novišką būdą. Automatiškas Oesinis Vandens Šildytuvas 
vanden įšildo kai sykis iki tokio laipsnio, kokio pageidau
jate. Jums nereika neko saugoti. Viskas ką jūs turite dary
ti yra tik atsukti kraną — karštas vanduo ten visados — 
dieną ir naktį — lėkštėms, maudymui, valymui ir plovi
mui. Šimtas ir vienas naminių darbi; palengvinti kada kars
tas vanduo visados jūsų lankia! Pasitikrinkite. Pasinaudo
kite šiuo 90-dienu Taupymo Įrodymo Pasiūlijimu! Atsi
minkite, jūs esate teisėjai savo namuose! 

Sis Pasįūlijimas Tiktai Apribotam Laikui 

MATYK JOSĮIPLUMBER-DEALER DABAR 
ARBA ŠAUKITE WABASH 6000 

Vasario 16 d. Iškilmes 
St. Agnės Auditorijoj 
Rengia šaltimiero Radio 
K l u b a s . 

Penktadienio vakare, vasa
rio 16 d., 7 vai. vak., St. Ag
nės Auditorijoj, prie Archer 
ir Kockwell gatvių, įvyksta 
dideles iškilmes paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Šį vakarą rengia Šaltimiero 
Radio Klubas — visi daini
ninkai, muzikantai ir rėmėjai. 

Del šio vakaro yra sureng
ta viena iš gražiaushj muzika
lių programų, kurioje daly
vaus atsižymėję lietuviai ra
dio artistai. Yra pakviesti 
trys žymūs kalbėtojai, kurie 
trumpai paaiškins dienos svar 
ba lietuvių tautai. Komisi
ja užtikrina kad daugiau kal
bėtojų nebus — trys rimti 
kalbėtojai ir ne daugiau. 

Kolektų auditorijoj nebus. 
Įžanga 25e. ir visas pelnas 
skiriamas vargstantiems lie
tuviams Vilniuje. 

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

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę 

STACIJOS 
GRAUDŪS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta iš maldakny

ges "Ramybe Jums" 

10c 
DRAUGAS PUB. CO, 
2334 S. Oakley A ve., 

Chicago, Illinois 

Woodlawn Trust 
and Savings bankas iki šio 
laiko yra jau išmokėjęs divi-
dentų 30 nuošimčių. Laukia-
ma, jog greitu laiku bankas 
išmokės ir daugiau. 

Bekovojant 
su Abbott Laboratories, No. 
Chicajgo, patalpose kilusiu 
gaisru, kuris padarė $20,000 
nuostolių, dūmais ir vaistų 
dujomis apsinuodijo devyni 
gaisrininkai. 

C h i e a g o s 
vadinamojo Chinatown "majo 
ras , " 37 m. Gerald Moye už
vakar iš Loyola universiteto 
teisių mokyklos gavo teisių 
daktaro laipsnį. Kartu su juo 
laipsnius gavo septyni kiti 
studentai. 

1,500 mokinių 
pasiruošę laimėti paskelbtąjį 
Chieagos Assn. of Commerce 
kontestų geriausiam posteriųi 
1940 metais manomai pra
vesti Chieagos apvalymo kom
panijai. 

Jei tu nori ištesėti, mąstyk 
dažnai apie tavo meilės sie-

KOVOJA PRIEŠ C 1 0 
Šiomis dienomis Valley 

Mould and Iron Corporation 
vyresnieji ruošia prašymą, 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
m oš rūšies su mt 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo> 
šviesomis. D a r b a 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. 

Res. — ENGHewood 5840., 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
PROGRAMŲ i48oST

K°oTIES 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIU 
W.HJ.P. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

restuvėm, Krikštynom Ir Kltc 
tiem Banktetam Suteikiam Pa 

tarnavimą. 
.inksmaą Patarnavimas Tunams 

750 W. 31st Street 
A A NOEKDS, MT. 

Tel. Victory 9670 I 

Suomijos šalpos 
fondui Chicagieeiai suaukojo 
$107,027. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
jPMSaWSSWSSWWSSSS»SSSWS>saSBS«»MWBSHMS^M»SSSSBB»SMBSSBSSSWBaBSSSSS«SSBBBB* 

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, Illinois 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimų ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

Standard Club 
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinei 

už Tokią Kainą 
TIK $1.00 PT A 4 p f t 
4-5 B M M . . . V I I N 

Reikalaukit 
SAVO AFYLINKĖB 

TAVERNOJ 
l 5 C « PRINKSA8 

MUTUAL LIQUOR COMPAJT 
Distributoriai 

4707 0. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
NORI PIRKTI 

Jei turite lotą pardavimui, Marque-
tte Parke arba kai kur kitur greitai 
atsišaukite. 

Taipgi turime gerų namų ir bun-
galows už pigias kainas. Matykite 
arba rašyikte: 

JOE VILIMAS 
6800 S. Maplewood Ave. 

TeL Hemlock 2823 

J 

Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Švetoriai, 
Panbiakos, Pirštines ir Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Tavernas. įsteigtas 7 
metus. Didelis stakas Plieno dirb
tuvių apielinkėje. Pilna virtuvė. 
Renda $62.50. Laisnis Ir aodrauda. 

Atsišaukite: 2839 East 79th St. 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam VĄ% už pa-

! dėtus pinigus. Duodam pa- <|Į 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTTN MACKIEWIGH, 

Chartered by U. 8. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

rNSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 iki 5 p. p. TreSlad.: 9 Iki 12:00 p. fieštad.: 9 iki 8;0O v* T. J 
« •K 

RENDON KAMBARIS 
Rendon kam baris, tinkamas pavie
niui vaikinui Karštu vandeniu ap
šildomas, prie mažos šeimynos: arti 
gratvėkariu llniios. 2-ras aukštas. 
Atsišaukite: 8187 West S8-th Plaoe. 

Tel. Lafayette 1733 

PARDAVIMUI 
4 fietų kampinis, $9.500.00, arba 
mainysim. 2 fletų kampinis, prie 
Marquette Parkių $8.250. arba mai
nysim. 

Kitose Vietose: Krautuve tr 3 f lo
tai: $2.500.00 4 fletų medinis $1,-
2 50. 4 f lėtu mūrinis: $4.000.. arba 
mainysim. 4 fletu mūrinis, {kurtas 
Tavernas, šokiu salė. $8.000 arba 
mainysim. Medinis namas su plotu 
žemės prie 105-to«.: ralite laikyti 
paukščių arba karvių, $2,600. 

Teisingas patarnavimas: 
Charles Urnich. 2500 W. 63-rd St. 

2-ros lubos, kambarys 4. TeL Pros. 
6025. Klauskit Mr. Urnik. 

PAIESKAU PUSININKO 
Paleškau pusininko taverno bienyje; 
Rali būti vyras ar moteris. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukite: 959 W. 
71st St., Chicago, UI. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KALNĄ — CASH ARBA 

LEHGVAI8 IŠMOKĖJIMAIS 
Barsk is Funnitune House. Inc. 

HOl OF FDTB FURNTTURE»» SINCB 1904 

PARDAVIMUI NAMAS 
S-aukštu mūrinis namas, t — • 
kambarių fletai; 2-karų mūrinis ga-
radžlus. Rendu $70.00 J mSnesi. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 28rd Place. 
SpecialS kaina $5.250.00. Atsišau
kite: B. R. Pletkievvicz. 2808 West 
47th Street. Chicago. IlUnols. 

ATVDA! 
Taisau visokių rūšlu siuvamas ma
šinas, taipei prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės J: 
J. Kudirka. 4589 S. Washtenaw Av„ 

Chicago. DJinois 

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

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas su krautuvo, 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50, 
gyvenimui kambariai užpakaly. Bel-
smontaa. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų garadžius 

Savininkas: 2486 W. 71st St. 
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