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TRUMPAI 
Rašo dr. K. M NUTRAUKTI SANTYKIUS SU S. RUSU* 

Londono "The Tabiet" sau
sio 13 d. 1940 m. paskelbė 
Maskvos bedievių vyriausios 
valdybos atsišaukime — mani 
f estą. Jame pasakyta: "Rau
donosios Armijos durtuvų pa
laikoma kovojanti bedievybe 
artėja prie pergales Europo
je ir Europos pietryčiuos. Žen 
gdami į vakarus, Nacių Rei
chų skaitome kaip bedievių są»-
judžio perėjimo plotus. Hitle
rio Reichas vargu pasiprie
šins bedieviams, nes dabar la
biau negu kitados jie priklau
so nuo Sovietų Unijos para
mos ir pagalbos". 

Tad, Rusijos bedieviai skai
to Vokiečių Reichą užkariavę 
i)edievybei. 

TOKIE REIKALAVIMAI 
GIRDISI PARYŽIUJE 

Santykių nutraukimas 
pažeistų Vokietijos nacius 

PARYŽIUS, vas. I2. — Čia Sov. Rusija Amerikoje su
vis dažniau ir smarkiau kelia- Į perka galybes karines medžią 
mi reikalavimai, kad Praneli-'gos ir kitų prekių. Yra žino-
zijos vyriausybe pagaliau nu- ma, kad sovietai tai daro Vo-
trauktų diplomatinius santy- kieti jos rėmimui. Partrauktos 
kius su Rusija, Pirmiau šie į Rusiją prekės tuojau nuke-
reikalavimai buvo keliami vie*n liamos Į Vokietiją, 
paviršutinių sluoksnių. Dabar Prancūzija pasiryžusi sus-
jau to reikalauja ir diplomą- tabdyti tokį sovietų veidmai-
tiniai sluoksniai. . niavimą. Tas galima atsiekti 

— . - , * . • TA i J- vien nutraukus santykius su 
Kadangi premjero Daladie- __ 

Maskva. 
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„ , rio vyriausybė tomis dienomis . _, . . . 
, , _. t - i - - . Atrodo, Prancūzijos vyriau 

Pavergtoje Ukrainoje, Gu- Parlamente la.mejo painbtayi- t u o ' r e i k a l u i r a s t a r t i s 
dijoje ir Vilniaus dalyje So- " * tad premjeras, sakoma, * & 

ims rimčiau galvoti, kas da- r ° vietų bedievių draugija rei-į . « . - * _ _ - kad ir Anglija griežčiau susi-
u0 i0 . ,- ;S ci^,T:^*„ ^„ i^x ;_ ' rius su sov. Rusna, kuri na#- . \ T 
kalauja iš sovietų valdžios . * . m e s prieš Maskva. Juk san 
štai ko: 

X Panaikinti bažnyčias ir 
visas bažnytines įstaigas už-

Turkija yra virtusi naujo numatomo pavasarį karo cen
tras. Šiuo žemėlapėliu nurodomos visos tos teritorijos, ku

rios gali virsti karo laukais, ir kai kurių valstybių karo pa
jėgos. (jAcme telephoto*. 

imtuose plotuose. 
2. Tuoj įkurti tenai bedie 

vių skyrius, | ,Į 
3. Visi kunigai ir dvasinin

kai privalo liautis ėję toliau 
pareigas. 

4. Atimti iš tikinčiųjų vi
sas bažnytines savastis. 

5. Paleisti iš kalėjimų vi
sus, kurie ten pateko už kei
ksmus prieš Dievai 

6. Panaikinti visas sutar
tis, kurias buvo sudariusi Len 
kija su Šv. Sostu. 

7. Tuoj imti leisti bedievių 
laikraštį lenkų kalboje. 

8. Per visas buv. lenkų ra-

1 cius medžiaginiai remia. , . . . 
i tarvės valstybėms svarbiau-

Prancūzijai nelabai svarbu s į a s reikalas yra nugalėti Vo-
bolševikų žygiai Suomijoj ir kietiją. Kiekviena prie to ve- T ^ O T ' T T A 
suomių valstybes likimas, bet danti priemonė yra pageidau- _jfi± V ) I i * IX. fc/k3 j I l i m , 
svarbu kitkas. tina. 

BALKANAI RENGIAS 
PAVASARIO KARAN 

PRADEDA NERIMTI 
nyboje 1,400,000 karių ir pa
vasarį turėsianti iki 1,600 000. HELSINKIS, vas. 12. — Ži-įkilti. 

Ateitis neužtikrinta ir t e m o m i s iš Latvijos ir Estijos, 
dėl visos valstybės pasiren- tos© valstybėse reiškiasi daug 

BUDAPEŠTAS, vas. 12. — Igįa, kad jos nebūtų užklup- nepasitenkinimo padaryta ka-
tos nepasirengusios. i "ne sutartimi su sov. Riu'sija, 

, Jkuri gavo ten savo įguloms ir 
MIR£ KANADOS GEN. jote laivynui bazes. Kas yra 

GUBERNATORIUS t o nepasitenkinimo pagrinde, 
kol kas nežinoma. Tik žino-

Balkanų valstybės ir vėl su
bruzdo stiprinti savo karines 
mašinas. Vyrauja nuomonė, 
kad atėjus pavasariui Ba'ka
nai gali virsti karo lauku. 
Bolševikai su naciais grasina 
įsiveržti į Balkanus. Savo rė
žtu santarvės valstybės pla
nuoja P^r Balkanus Susimesti 

dio stotis propaguoti bedie-|P r ieš Vokietiją ir sov. Rusiją, 
vybę. 

Kad šią programą įvyki
nus, bedievių centras pasky
rė tris milijonus rublių. (Ja-
lim suprasti, kas dedasi užim
tuose kraštuose. 

Su vasario 1 d. nustojo gy
vavusi Amerikoje negarbinga 
"Amerikos Lyga už Taiką ir 
Demokratiją". J a i vadovavo 

k l 

Praneša, Rumunija susime 
ta didinti kariuomenės sksi 
čių. Kovo 1 d., sakoma, tar-j 
nybon bus pašaukta dar 200,-
000 rt«arginių, nes pati/ta, 
kad Britanija su Prancūzija 
Artimuose Rytuose turinčios 
parengusios pusės milijono 
vyri} kariuomenę. 

Rumunijos vyriausybė pri
pažįsta, kad ji turinti tarny
boje 800,000 rytų. Bet svetim metodistų dvasiškis D-ras Ha 

rry F. \Vard. Tai buvo turtin- šaliai stebėtojai tvirtina kad 
giausia komunistinė draugija, 

Praneša, Latvijos kariuome 
nes vadas gen. Berkins išvy
ko Estijon ten tartis su estų 
kariuomenės vadu gen. Laido-
neriu. I 

Latvijos prezidentas Ul
manis per radiją įspėjo atsar
ginius, kad jie būtų pasiren
gę, nes gali būt netikėtai pa-MONTREALIS, Kanada, m a > k a d valstybių vadai bijo j 

\ as. I i . Mirė Kanados ge- krizės, kuri netikėtai gali iš- j šaukti tarnybon. 
neralinis gubernatoriui lor-
oas Tweedsmuir, 64 m. amž. 

Prieš savaitę jis savo rezi
dencijoj, Ottawoj, parkrito ir 

BULGARIJA įSTOJA | PREZIDENTO ŽMONA 
BALKANŲ SANTARVĖN IR KOMUNISTAI ; 

simkiai sužeidė galvą. Padą- BELGRADAS, vas. 12. —j WASHINGTON, vas. 12. — 
ryta trys operacijos. Tas ne- ž i n i o m i s i S Sofijos, bulgarų American Youth Congress su-

vyriausybė- nusprendė prisidė važiavime tarp prezidento 

SOVIETAI VIS MASĖMIS 
PUOLA SUOMIUS 

Bet Mannenheimo linija 
nieku būdu nejlaužiama 

HELSINKIS, vas. 12. — Į Paskutinį kartą raudonieji 
Sovietai šiandien didžiulėmis prieš suomių pozicijas subu-
patrankomis apšaudė Viipuri ria artileriją, tankus, šarvuo-
(Viborgo) miestą per 25 my- tas roges ir lėktuvus. Vakar 
lių tolį. Suprantama, nepada- iš tankų pirmą kartą imt-
re jokių naujų nuostolių. svaidyti naftos liepsnos. 

Tas nepadeda. Suomiai šim 
HELSINKIS, vas. 12. — Iš tus ir tūkstančius besiver-

Mannerheimo linijos praneša, žiančių raudonųjų kai patalą 
kad dvyliktoji para raudonie- kloja kulkosvaidžiais, ranki-
ji be pasisekimo puoia suo- nėmis granatomis ir kitomis 
mių pozicijas Summa ruože, priemonėmis. 
Suomių vadai tvirtina, kad Suomių karininkai pareiš-
raudonieji jau apilsę. Jų puo- kia, kad rusai kai galvijai 
limai kaskart silpnėja. Visgi skerdžiami ir tas sovietų ne
nenutraukiami, nubaido. 

AM. DARBO FEDERACIJA IR DIIO C111 Kl n IA MHQ 
PRIEŠ TARPTAUTINĮ flK B U * 0lUNCIAMU5 
DARBĄ 

MIAMI, Fla., vas. 12. — 
Ženevoje veikia po pasaulinio 
karo sudarytas vadinamas In 
ternational Labor Office. 
Šiam tarptautinio darbo orga 
nui priklauso ir Amerikos 
Darbo federacija. Faktiškai 
šis tarptautinis darbo organas 
buvo sudarytas šios federaci
jos pastangomis. 

Dabar federacija grasina 
apleisti tą' International La
bor Office, nes jo vadovybė ly 
giomis su federacija pripa
žino CIO. 

ŠVEDIJOJ SUSIMETAMA 
PRIEŠ KOMUNISTUS 

padėjo. 

VOKIEČIAI SUOMIAMS 
STATĖ TVIRTOVES 

MASKVA, vas. 12. — So
vietų laikraščiai iš rumunų 
žurnalo perspausdino aprašy
mą, kad vokiečiai kariniai in
žinieriai statė Suomijoje Ma-

STOKHOLMAS, vas. 11.— 
Švedų vyriausybė iškėlė Mas
kvai protestą dėl švedų led
laužio nuskandinimo. Po to ištraukti 

DIVIZIJOS SUOMIJON 
LONDONAS, vas. 12. -

Čia užginama žinia, kad san
tarvės valstybės esą pasiry
žusios Suomijon pasiųsti tris, 
lenkų, prancūzų, ir kanadie
čių, divizijas. Be to, nurodo
ma, kad tik vietos suomių pa 
sinntinybė gali atsakyti, ar 
britų savanoriai vyks Suomi
jon. 

Suomių pasiuntinybėje gi 
pažymima, kad 'savanorių 
grupės Suomijai mažai pagei
dautinos. Reikalingos gausin
gesnės pajėgos. 

Lenkų autoritetai taip pat 
aiškina, kad ir lenkų gausus 
siuntimas Suomijon yra abe
jotinas. Savanorių grupės y-
ra kas kita. Lenkai sako, jog 
turimi pasitarimai iš Lietuvos 

internuotus lenkus 
ti prie Balkanų valstybių san Roosevelto žmonos ir suvažia- S l i s į m e s t a sutriuškinti komu-'kareivius, kad juos pasiųsti 

vimo komunistų dalyvių kilo n į s t u s Švedijoje. Sovietų la-' Suomijon. 
. . . . «- . • • i i 

kovojanti už Ispanijos, komu
nistus. Daug dolerių sukišo ir 
lietuviai šiai draugijai. Kai 
kas net davėsi prikalbamas 
važiuot kariauti į Ispaniją. 
Pats jos vadas H. F . Ward 
išvyko į Meksiką. 

[Rumunija šiandien turinti ter nnerheimo tvirtovių liniją, 
kurios dabar raudonoji armi-

F . C. Harrington, pranešė, 
jog 1940 metams i*s praėjusių 
atiteko daugiau 9,000,000 be
darbių Amerikoje, nepaisant 
to, kad atgijo daug fabrikų 
ir įmonių. Pereitais metais J. 
A. Valstybes pardavė gink
lu u i $204,555,7180 dolerių, t. 
y. du kartu daugiau, negu 19-
38 m. Europos karas Ameri
kai atnešė tik dalinai biznio 
pagerėjimą, nes exportas -
ūkio gaminių išvežimas žy-

* miai sumažėjo. 

giai, nors jų daug yra karino 
menės Prancūzijoj. Per karo 
mėnesius žuvo 758 vvrai. Ju 
13 žuvo kovoje, likusieji nuo 
ligų ar dėl nelaimingi) atsiti
kimų. Daug daugiau žuvo vy 
rų ne kovos vietoje — pačiam 
Londone — nuo automobilių 
nelaimių. 

4 * Lenkijos Generalinė Vy
riausybe'* vokiečių suimimja 

Į naktimis suaugusius vakari
nės dalies gyventojus ir juos 
prekybiniuos vagonuos sugru
stus gabena į rytus. Jų na
mus, žemę, turtą atiduoda v> 
kiečiams. Šeimų-gi vaikai: 
berniukai ir mergaitės išga
benami į Vokietijos gilumą ir 
ten juos vokietina. 

B'anrus nusikaltimas prie 

ja negali įlaužti. 

Nuo savęs laikraščiai pažy
mi, kad tą statybą finansavu
si Anglija ir Prancūzija. Bet 
Vokietijos už tai nekaltina. 
Mat, buvę kitoki laikai. Šian
dien bolševikai su Vokietija 
draugingai sugyvena. 

nesusipratimų Suomijos k l a u . - k ū l i a i n u skandino švedų lai-
simu. 

tarvės. 
• Iki šioliai Bulgarija šalino
si nuo šios santarvės dėl ne
susipratimų su Rumunųa. 

Turkijos užsienių reikalų 
ministras Sukru Saracoglu vy rezoliuciją. Mrs. Roosevelt su 
kdamas iš Belgrado užsuko į važiavimui patarė to nedary-
Sofiją. Jis bulgarų vyriausy- \ ^ . ^ ^ ^ . ^ 
b ę užtikrino, kad po dabarti- , u ž u o j a u t a y r a S u o m i j o s ^ 

Suvažiavime vyriaujantieji 
komunistai buvo pasiryžę da
ryti bolševikams užuojautos 

vąi. 

nio karo Rumunija sutinka 
taikingai išspręsti Dobrudžo^-
klausimą. Bulgarija šį užtikri 
nimą priėmė kaip garbingą 
žodį ir nusprendė susidėti su 
Balkanų santarve savo pačios 
apsaugai ir gerovei. 

• v 

Britai kovoja gana atsar- kaimyniškę tautą. 

BOLŠEVIKŲ SPAUDA IR 
ROOSEVELTO KALBA 

MASKVA, vas. 12. — So- seveltas sakė. Bet spaudai už 
vietų žinių agentūra Tass pa- drausta apie tai skelbti. 
galiau pranešė, kad prez. Roo- . , lx 
6 , . / v vx ,. . I r tik vakar vakare bolše-
seveltas pereitą šeštadienį sa-j . 
kydamas kalbą vanojo sov . Į^ 1 ^ ******** P r a n e s e> k a d 

Rusiją. Tačiau Tass nepaduo-'P rez. Rooseveltas darbuojasi 
da nė mažiausios ištraukos iš už karo nutraukimą Europoje 
prezidento kalbos turinio. Ru ir Europon siunčia specialų 

j sai žingeidauja, ką prez. Roo-, savo pasiuntinį. 

j e. Jei suvažiavimo dalyviai 
nenori reikšti užuojautos suo
miams, jie neturi to daryti ir 
sov. Rusijai. 

Tiesa, sakė Mrc. Roosevelt, 
American Youth Congress ki
tados reiškė užuojautos Etio
pija^ paskiau Ispanijos radi
kalams ir Čekoslovakijai. Gal 
tas ir .buvo reikalinga. Bet ne 
galima užuojauta sov. Rusi
jai, kuri susimetusi jprieš ma-J 
•žąją valstybę. 

Pasirodė, Mrs. Roosevelt ko 
munistų klausimu užėmė pre
zidento poziciją. 

SUOMIAMS PROGA 
VYRAUTI ORE 
LONDONAS, vas. 10. — Iš 

Suomijos grįžo britų amati
ninkų unijų kongreso sekre
torius W. Citrine. Jis pasako
ja, kad kai suomiai susilauks 
pakankamo skaičiaus karo lė
ktuvų, jie gaus pirogos vyrau
ti ore nustelbus raudonųjų la
kūnus. 

Žinovai pareiškia, kad tos 
žinios ir aiškinimai ryšium su 
svetimšalių legijonų siuntimu 
nėra korektingos. Jei divizi
jos bus siunčiamos, tas nebus 
iškelta viešumon. Tai karinė 
paslaptis. 

Skaitykite vieu katalikiš-
Jei tu nori ištesėti, mąstyfc 

dažnai apie tavo meilės sio 

BOLŠEVIKAI SAKOSI 
NESPAUDŽIA PA-
VEGTŲJŲ 

MASKVA, vas. 12. — Bol
ševikų ateistų organizacija 
griežtai pasisako, kad oku
puotuose buvusios Lenkijos 
teritorijose — Ukrainoj ir Gu 
dijoj, gyventojams religija 
nevaržoma. Bet pripažį'sta, 
kad priešreliirinė propaganda 
visur vykdoma. Tas esą tik 
"mokslinių paskaitų" keliu. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. - Nu

matoma giedra ir kiek šal
čiau. 

Saulė teka 6:49, leidžiasi 
5:20. 

SKELBKTTĖS "DRAUGE n l 

DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Cbicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

Tikietus jau galima gauti 
" Draugo' ' ofise. 
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"DRAUGAS" 
1 1 1 4 S O U i a OAJUJKY AVB.. OKICUAO. ILLINOIS 

TH£ UTHIA.VU.V DAILY FRIELND 
Publl»hed Daily, except Sundays 

Subacrtpikma. One Year — *«.00: Stx Montns — 
IS.&O; Three Monihs — $2.00; One Month — 75c 
Eurape — One Year — 17.00; Six Month* — $4.00; 
ikmgio Copy — t cente. 

Advertieiu* in "DRAUGAS" brings beet reeulta. 

į D B A JJ G A S" , 
Frcounienuoc* KJUUA: Junt. Amerika* Valstybėse: 

Meuuiis — |6.wo, i'uact Metui — IJ.5U; Trims Mėue-
slame — f 3.00; Vlenąut Mėnesiui — .75c. Kitose vaia-
typeat prenumemia Metama — | 7 . t | ; Pusei Metui 
— 14.00. pavienis numeris — te. 

— o «•-
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negažma. 

Jei neprašomu, tai padaryti ir naprisiunciama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas suiif savo nuolixros. Korespondentų prašo ra-
MU uu iuHi 1F aiškiai t jei salima rašomąja mašinėle), 
^•leiuini uitielius tarpus pataisymams, vengiant pole-

Kua ar asnieni&kumų. Pasenusius korespondencijos 
..*.. ii. n^ifdamoa 

M oi, .ų BJAUN* ^rtMunčiamos pareikalavus. 
--««<-u «s 6ecunu-Ctaae Matter March SI, 1914, ai 
uuiiato. iilmois Lnoer the Act of Mareh S, 1S7». 

šios ir kai kiurių: kitų priežasčių būdavo įta
rinėjama, kad dabartinė administracija pro 
tegucįi komunistinį judėjimą. Reikia neuž 
miršti, kad prieš keletą metų p. Rooseveltas, I 
nepaisant protestų, pripažino kruvinąją bol 
.N-evikų valdžią Rusijoj. 

Simanas Daukantas - V a i p Pelė 
75 mėty mirties sukakčiai paminėti 

(Tęsinys) nei temdyti. Jis savo !&»omh 
Kelis gimtus metų svetimo ^kiaĮia "Būdą Senove* Lie-

Mes, žinoma, nemanome, kad p. Roosevel-1^ p r i e s p a u d a ^ p d a m a lie- '^ y ių Kalnėnų ir Žemaičių'\ 
*x iš savo įsitikinimo būtų rodės palanku- ^ t a u t i š k ' i a g j § k i e k T a i vienintelis lietuvių kultu. 
! L * ! E ^ g l o p U f t ^ U o . istorija veikalas, kuris 
vikų diktatūrą. Jis turėjo kitą tikslą. Pa-, ^JTZ^ :« _ * i . Daukanto pareikalavo ne 

tas 

[sąmonę. Tokiu būdu iš gar-!1* glostydamas radikalųjį elaaientr, jis mane ar
čiau prie savea jį patraukti, į naudingesni S10s L i e t u v o s •'***» v i e n a 

darbą jį įstatyti. Bet kuo labiau radikalai P a t l W k a l b a> it šąli brukne, 
buvo glostomi, juo labiau jie šiaušėsi. Bol-Uč, nuo speigų apšarmojusi" 
sevikų valdžios pripajonimu manyta iio krai- išliko, kuria išsaugojo "mū-
to biznį padidinti. Bet ir iš to nieko gero /sų išmintingos kalnėnų ir že- j filosofija. Jis čia aiškiai u 
nesulaukta. Po to akto iabtau padidėjo ko- maičių motinos savo" apker- vaizdžiai aprai* otriąją lietu 

tik begales lai^o, bet Jr i*t*>* 
risis nuovokos. 

Daukanto "Būde" yra su 
df-ta visa lietuviško kai,;v» 

munistiškoji propaganda Amerikoj. i _ . pėjusiuose tarp girių uame- vių praeitį, jų kultūra. Oiu 

ls Mūsų Veikimo Centro 

UiiTUVOo NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENĄ 

Mūsų spauda įtikinančiai nurodė, kad šie-

Reikia pripažinti, kad komunistai tikrai šiuose". Ta kalba Daukantas i daug vietos skiria apie 'ab 
a iror«< salvo^s tnrėi« aavft veiklai. Tik ir pradeda raivtL kuri turėjo I vc, kurios savo tautai tai kurios savo tautai taip 

buvo išsiilgęe. Jo senovės lie
čia geras sąlygas turėjo savo veiklai. Tik ir pradeda rašyti, kuri turėjo 
jiemą visą biznį pagadino Stalinas, auaibi- gaivinti, stiprinti lietuvi a? 
čiuliaudamas su Hitleriu ir uiipuldalmas Suo- naujau) atgimimui. Lietuvis. 
miją. štai, prez. Rooseveltas ir ponia Roose- k0 atgimimo pagrindu jis pai- j.laisve. Nėra tarp jų luomines 
veltienė, kalbėdami komunistuojančiai jau- m a n e išlepusį bajorijos luo-(^lygybės, nėra kalėjimų, ne-
nimo draugijai (Amerioan Youth Oongress), UU|j b e t prisietą liaudį, kn- ra teismo ir toisejų. I4etu-
griežtais žodžiais pasmerkė Sovietų Rusiją, r i a i i r s a v a r ą š t ų g ^ į k i r i a v 5 a i _ tai gamtos kūdikiai, 
užpuolusią mažytę Suomij* su tikslu ją u a - ; « A | n e m mokjių v m i r n o r s išoriniai šiurkštūs, prl-
v e r g t i * galvočių bet del tų motinų jmityvūs, bet doooviniai tau-

Nėra abejones, kad Prezidento ir p. Roose- rašiau kurios geb savo vai- j įvz ir gilios siūlus. Senovės 

Po Sviete Pasidairius 
Labs ryts! 

Ištiesęs delną slaunam 
Bruklynui, iš jo gavau tokių 
navynų. 

Tamsta, profesor, žinai, na
vynų dia netrūksta, Ypatin
gai pas mus randasi plenti 

met ypatingu iškilmingumu turime minėti ^^ ^ ^ 
Iaetuvoa *ieprikiausomyDės švente. Tam prie- ! veltienerkalbos,' smerkiančioa S. Rusiją, yra ikanis darbus jų "bpdiu" prabo 

čių pasakoti". 

mams. 

M i r ė D i d i s D a r b i n i n k ų B i č i u l i s 

Praėjusį sekmadienį mirė kun. J. W. R. 
Maguire. 

Velionies vardas buvo plačiai žinomas dar
bininkų unijose ir, apskritai, visame organi
zuotųjų darbininkų sąjūdyje. Turėdamas di
namišką iškalbą, ir gerai pažindamas darbi-

žascių yra daug. Kelios iš jų: pirmą kartą && vienas didelis smūgis komunistų tąju 
iauta minės savo didžiąją šventę jau atgau- džį^į ir Stalino imperialidkižkiems ulsimoji-
toje laisvos Lietuvos sosanėje Vilniuje; siau
čiant karo Katastrolai įsuropoje, visur gyve-
iiautieji lietuviai įurės ypatingai stipriai pa
brėžti, kad gneštai stovi už JLietuvos nepri
klausomybę; reiks padaryti tinkamų pareiš
kimų, kad tauta sieks atgauti visos terito
rijas, kurios neginčijamai priklauso Lietu
vai. 

Dėi to, vasario 16 d. šiuos ir kitus aktua
liuosius tautos reikalus svarstykime ir pa-
daryiame atitinkamus pareiškimus. 

NenĮmirškim^ kad atgautasis Vilnius vis 
dar reikalauja mūsų aukų. Tūkstančiai žmo
nių įęn neturi darbo, neturi iž ko gyventi 
Lietuvos Nepriklausomybes dieną minėdami, 
parinkime šiam tikslui aukų ir siųskime jas 
per Federacijos centrą. 

Tikimasi, kad šiemet neliks nė vienos lie
tuvių kolonijos, kuri nesurengtų vasario 16 
d. paminėjimo. 

VfcL PASIUNTIME AUKŲ Į VILNIŲ 
šiomis dienomis Federacijos centro valdy

ba ir vėl pasiuntė į Vilnių biednuomenei 
ielpti stambią pinigų sumą. Šiuo kartu pa
siųsta $7^.12. juigi aiam laikui jau bos .fe
deracijos pasiųsta į Vilnių $0.172.12. Tiki
mės, kad netruicus ir daugiau galėsime pa
siųsti. Tai, žįnott&a> pareis nuo parapijų ir 
Federacijos skyrių. Kaip greit iž jų gausi
me surinktas aukas, taip greit pasiųsime jas 
skirtam tikslui. Vajus vilniečiams seipti te
beina. rasidarouoKime ir savo pareigą atli
kime. 

tuviai džiaugėsi didžiausiu visokių plunksnų paukščių. Iš 
jų visų "gražiausi^^ra rau-
donplunksniai l&Išavįkai ir 
komunistai, Pirmiau būdavo 
kai jie užgiedodavo, tai net 
visas Bruklynas skambėdavo, 
o buržujams (miestiečiams) 
jų balsų beklausant, net plau-

lictuviaC gyvendami papras- kai ant galvos pasistodavo įr 
ta sveika gyvenimo tvarka, • kinkos drebėdavo. Dabar tie 

ypač švilpauja žiaurūs v&, 
jai. Tad nors per radi j ūsus 
maloniais balseliais dar į 
"vienybe" visokias ''tautiš
kas" kuopas ir sąjungas kvię* 
"H*. 

PRAŠAU NESIJUOKTU 
—r- Ąią žiemą jau nevažiuo

sime į Hat Springsus. Iriiaip 
turime perdaug išlaidų, — sa
ko vyras. 

— Tai, vadanas, atsidėkoji
mas man už tai, kad per išti
sus metus buvau sveika, — 
supykusi pareiškė žmona. 

Rašydama* IJaudliai knyge
les, jis nori, kad s«4U apsi
šviestų ir ekonomiškai sustip
rėtų. Jis pirmas pradeda ra
šyti ūkiškais klausiniais. Pa 
rašė apie tabako auginimą, 
bites, apynius, sodus, kaip 
rinkti medžių sėklas ir kitų, 
Kitose' 'savo knygelėse ktlifl 

paprastai valgydami ir dė\ė 
darni, išeįna ne ištižėliai, ne 
bailiai, bet sveika, ideali ra
sė, narsi ir galinga, užgrū
dinusi 'savo kūną lyg plieną 
'todėl šimtą ir pusantro šim
te- metų ant sv.eto ištverė, 
Nuo mažų dienų pratinos vi
sados triūsėti sunkius sun
kesnius darbus trįv\.\i ir maa, 

nes 
lietuvišką dainą, karžygišku 
mo, pasiaukavimo dvasią ir j temiegoti, nes gi krūpavo, 

ninku reikalus, kun, Maguire daug prisidė- pasakų pamėgimą. Apia savo;idant slinkaudamas ir lovose 
jo prie unijų sustiprinimo. Jis dažnai šaky- pasakas ir pasakėčias Bau- Įbibsodamys neištištum. pnry* 

kantas sako, jog jas 'brangu davo programines kalbas Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijose. Velioniui daug kar
tų pavyko sutaikinti streikuojančius darbi
ninkus su darbdaviais ir iškovoti darbinin
kams geresnes darbo sąlygas ir didesnes ai- i3asl» 

1 kurie gmdarmg avelei gany gas. i 

A. a. kun. Maguire ir gyvu žodžiu ir raš
tu kovojo už darbo žmonių gerovę ir socia
linį teisingumą. 

Nuo 1927 m. iki 1933 m. velionis buvo St. 
Viator College direktorium. 

Velionies asmeny darbininkai netekę tik
rai nuoširdaus draugo ir gero bičiulio. 

Daukantas iškeiia nepaprastą 
lietuvių narsumą ir karingu^ 
mą, nes "mažas lietuvių akai-
6ius vydavosi daug didesni 

jt i kiš į antį % mano mažą jskRičių rusų. Ir •**$«&. šie nuo 

žinoti ne vien .^paaugusiems, 
bet ir mažiesiems, tarp kuiiu> 

rasis ir toįuų bernelių, 

ti ir pūti nepradėtum", čia 

"paukščiai" jau nosis nuko-
te, tik taip sau straksinėja. 
Mat, jų vadas Broderis juos 
vienus paliko ir nuėjo \ val
dišką šlūžbą. Dabar baišavikai 
galvoja, kaip čia jį iš tos 
šlūžbos išmesti. Girdėti, Bruk-
lyne rengia didelį, "milžiniš
ką" susirinkimą ir bailų, Ku
riame tą dalyką aptar* it to
limesniam savo veikimui nau
jas gaires pradės atatyti. nes 
senos jau supuvo, 

— Aš visad reikalauju iš 
vyro, kad jis atsirėmęs kra-
sėje pasidėtų savo kojas aut 
stalo. 

— Argi, — klausia viešnia, 
— tai naudinga sveikatai! 

— T.o nežinau. Bet kiekvie
ną kartą po to aš visad ran
du krasėje pinigų. 

NEUŽMIRŠKIME IR SAVOJO 
DIDŽIOJO REIKALO 

Katalikiškos spaudos platinimo reikalas 
yra labai didelis reikalas. Ne be reikalo juo 
yra susirūpinę vyskupai ir net patsai šven
tasis Tėvas, JUO yra susirūpinę ir mūsų tau
tos vadai, kųne nuoiat nurouin^ja uet»vu4-
fco# k a t a m a s i s sp<*uuos reikšmę ir tneigin-
gai raginą ją piaunti ir ramu. šiuo spaudus 
vajaus metu Kiekvienas sąmoningas katali
kas turėtų pasirūpinti gauti bent vieną skai
tytoją bet kuriam lietuvių katalikų iaikr<*s-

Tautos Vienybe ir Lygybl 
Šiuo svarbiu ir aktualiu klausimu dažnai 

rašo Lietuvos katalikų ir liaudininkų laik
raščiai. "Liet. Žinios" 4 nr. rašo; 

knygelę, ir tenai ant akme 
UUllų sėdusis skaitys, kaip 
::vnrionių vilkai^ avys ir šu-
njs tarp savęs*%albejo", IT 
ras "sau tenaį 'pWoks*a. kaip 
aviete elgties, kaip doru ir 
iv\ intingai pastoli, ko žincj:-
n as kiekvienam y-a naiulių-
į».u ir reikalingu, kaipo^į tan-
kiid nutink šiame sviet •. jog 
Ti^menelis pirmu aveles pn'c 
l^tušį ganęs, paskui per m-
r j gudrybę ir išnnntį įgaun I ženklais, tačiau tylus žemai 
nrlijonus svieto valdyti", ! tis negalėjo pakilti tarnybj 

lietuvių, kad ir nedaugelio, 
kaip bėga kiš&iai pan.atę me
džiotoją". 

Darbštus žemaitis 

Nelengvas buvo Daukanto 
gyvenimo kelias. Visą savo 
gyvenimą buvo nepaprastai 
darbštus. Už stropų darbą 
tarnyboje buvo tris kart ap
dovanotas piniginėmis dova
nomis ir du kartu pagyrimo 

Geltonpluksniai Grandstry-
čio paukščiai irgi sušalę ir ne
kaip jaučiasi. Mat, čia didžiai 
šalti orai užeina, o jų lizde 

VYRAS: Nuolatos man 
kvaršini galvą savo kalbomis 
apie dreses ir šiušus. Ar gi 
jau negali rasti kalbos apie 
ką kitą? 

ŽMONA: Pabaigus kalbas 
apie dresą ir šiušus, užvesiu 
kalbą apie naują skrybėlę. 

Tačiau daugiausia Daukan
tas pasižymėjo savo istori
niais veikalais. Jam buvo aiš
ku, kad istorija ne tik moko 

je nei Rygoje, nei Petrapily-
j»e. Tam kliudė neįrodyta ba
jorystė, jo Jemaitiftkai-tautiš' 
kas nusistatymas ir lietuviški 
raštai. 

Jo gyvenimo tikslas bavo 
mylėti savo tautą ir gimtąjg 

Mįt*į, Lietuvoje veikia tiktai viena tauti* šalį, bet dar daugiau — ji < 
ninku sąjunga arba partija. Nieko nepasaky- m o k o ateityje vengti klaidų i išstudijuoti Karaliaučiaus, 
tume del to, nes organiauotas gyvenimas yra i r netobulumų, vėliau parei- Rygos ir Petrapilio arebyvus, 
geresnis, negu neorganizuotas. Bet,., ne tik- k a i ą u j ą n gįų ^ u g a ukų. Iki i kur buvo sukrauta senosios 
tai tautas vienybės (pagrindiniu — lygybės 1 ) a u k a j l t o ^ t u v o s kaip at- j Uetuvos istorinė medžiaga. 

cim. I r i o m i s tuo reikalu i savo k ^ n y ~ • * * * * ^ . * £ ^ " £ 5 * V S . ^iros valstybe, istorijos ne Todėl atliekamu nuo ta, ny-^m. l ^ i ^ l p m ^ t p o reikalą } savo k ^ n , - prmcipas reikalauja, kadir kitos sroves, ki- ĮJJJ į i ^ b o s l a i k u > t a s < < v a r g 0 p e le", 
tokių pakurų žmones turėtų lygiai tokią pat W * £ « iZ J^Z i i d idžiau^ atsidėjuv.u r nų namus, rengiame prakaioas, panaudoia-

me visas tinkamas priemones, lua mūsų l a u 
rascių skaitytojų saaicius paaugėtų. 

LAIKAS MOKĖTI DUOKLES 
Federacijos skyriai ir prie skyrių priklau

sančios draugijos jau turi pradėti, meketi sa
vo duodies federacijos centrui ui šiuos me
tus. To paties laukiame ir ii centraunių or 
gams^egų. jradiroekime, kad ir daugiau 
lua^gijų, i mūsų veikimo centrą — Federa
ciją į maukti. Geriau būsime organizuoti — 
daugiau galėsime nuveikti ir tautai ir Baž
nyčiai, t SIMUTIS, ALRKF sekr. 

Uis Vienas Smūgis Komunistams 
Buvo rimtų įrodymų, kad Amerikos jau

nimo organizacija — American Youth Oon
gress yra komunistų vadovaujama. Nežiū
rint to, prez. RooseveStas, ypač jo žmona, 

teisę, Jeigu tautininkai turi savo organiza- ™ įterpiama kaip skyriui Į , w n f t , A 
ciją, tai kiti, - liaudininkai, krikščionys, - N * l istorijoje. Kad aptem- « « « dumetuobe 
taip pat tą teisę turi ir turi teisę jąja nau- dyti garsią Lietuvos praeitį. 
dotis. Arba lygybes principas sako: jeigu lenkai stengdavosi iškraipyti 
tiktai viena organizacija naudojasi išįmtįne istorinius faktus savo nau lai. 
teise, tai įau yra prieš lygybes .principą, o o lietuvių nenaudai. Daukan-
tuo ir prieš teisybę ir prieš tautos vienybę, tas to negalėjo pakęsti ir pir-
- ^fctai kod§i šis vienas pavyzdys mums aki- m a s i § iįetuvių istorikų d?« 
vaizdžiai parodo, kad tautos vienybė turi ^ g t o j a p r i e § ^ j ietuvi&ir? 
būU kuriama ir teoretikai ir praktiškai. ^ s k r i a a d ą < J i s v i s HiU 
Ne be pagrindo gi sakoma, kad teorija be ^ . ^ ^ d r C f 
praktikos ^ n e g y v a s dalykas 

au-
arnyvuose, 

išsėdėdamas ten iki vidurnak
čių ir visai užmiršdamas sa
ve. Surinktą medžiagą apdiv-
ba, rašo knygas ir, kiek jo iš
tekliai leidžia, pats spausdi
na ir isško jų platintojų. Sius
damas vysk. Valaičiui išpla
tinti savo knygas, :h ra&o: 

Mašinų Fonde buvo . , , |1,127.00 
N. N, Bulvarrškis — Chicago , , . . . 1Q0,0Q 
0. Staniulionis, Chieago, iB << 5.00 
M. ir K, Čiapas, Cbicago, IU 2.00 
T. Arlauskaitė, Detroit, Mich. , 1.00 
K. Jakubaitis, Detroit, Mich 1.00 

, . ' 

Viso • $1,236,00 
Ačiū Aukotojams už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu-. 

?6s įlašinu Kondo, 
" • • • " • • ^ • • ^ • " F • • " " • • V 

nuog 

^Tik stenkis, tėveli, iąpav-
3 miestų ^rchvvucse, ieš- duoti gerai, ųęs tuną skolos 

tris šimtus rubliu sidabru, "Todėl, štai, kai tautininkai šaukia savo kedamas tų nebylių l iūdim 
susirinkimą, mes jiems sakome: jeigu jus k ų j 0 tėvynės buvusios gal y-1 kuriuos reikia išmo^eti^ ter-
rimtai ir įpn^tucingai norite vienybės, ne- b p g pakankamai surinkęs is- j minais, tai gali poprastį ko-
sinaudokitę privilegijuota padėtimi, ir tauta ^ į į m e d š i a g o g > Daukantas, kia sunkenybė ~",: " * — — 
matys, kad lygybės principas visiems lygiai; s u n a u j a į g įgtoriniaii fak-ais Paikos galvos", 
taikomas, o tuom jau bus atsiektas lygybės U e | n a į d į e nos švie#ą, atšauk- Varginame «ąyq gyvenime 
pagrindas, bo kurio tautos vienybe tikrai damas visą tą nielą, kurį len-

guli ant mano 

šiai organizacijai rodydavo palankumo. Del • būti negali. >> 

Daukantas paguodos rasdavo 

kai skleidė visuomenės sąmo- f (Tęsinys 7 pusi) 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais " Draugas M iieina kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPB majiną, kuri kainuos $3,000.00. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSITJVfig JflASJNŲ FOND4. 

Aukotojai, kurie "Draugo'' Spaustuvės Mašinų Fondui t 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROViS OA»> 
BĖS NARIU8,- b) gaus mūsų dienrašti "Draugą" iki mir
ties, dovanai, 

"Draugo" l*bor Daj (Rugsėjo %) Fiknike bus duodam* 
1940 Naujas. Pe §oto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui 

"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią D e Soto 
automobiliaus dovaną, 

Visus kviečiame prie šio "Dranga" Spaustuvės Masiną 
Fondo prisidėti pagal išgalės, 

"Draugo" Administratorius 
• 

• 
-

• 
• r 

« 

!' 
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Antradienis, rasario 13, 1940 BHItmiS 
S. K. Lukas 

SAULĖLEIDIS PAJORYJE 
Čia jūra. Galybės vandens. Jos paviršius neramus-siūbuoja. 
Ją juosia platūs krantai ir pakraštys smėlėtas. 
Netoli jūros randasi didelis, dulkstąs 
Miestas, per kurį išilgos— skėriai daugybes gatvių vingiuoja. 

Vakaras arti. Saulė kabo vakaru pusėj neaukštai — 
Rengiasi paskęsti rausvam dangaus pakraštyje. 
Auksu, matos, žėri nuo saules miesto dangoraižių bokštai, 
Ir ugnies spalvomis namų langai priemiestyje. 

Pasipuošia, atsisveikinant saule, einančia į naktis, 
Kuri taip lėtai, pamažu leidžias, užleisdama 
Savo vietą tamsai nakties. Jau snaudžia nuvargus prigimtis-
Rengiasi poilsiui, nakties tamsos laukdama. 

Tik ši viena audringa jūra kaž kol dar vis nenurimsta: 
Bangos putoja, pašėlusį šokį šokdamos, 
Viena kitą vejas — bėga, skęsta — iškyla, vėl gelmėn grimsta, 
Ir, atsimušę į statų krantą, bebėgdamos 

Į tūkstančius smulkučių deimantinių karolių sudūžta, 
Į milijonus mažyčių lašelių pavirsta 
Ir, žvilgėdami lyg perlai, šoka aukštyn — krenta ir žūsta 
Vėl vandens jūroj — susimaišo kartu ir grįžta 

Atgal su kitomis vilnimis tą patį krantą ardyti. 
Toliau nuo jūros aukšti medžiai paniurę liūdi. 
Už jų gražūs mūrų namai su aukštais bokštais, ir matyti, 
Kaip tarp jų tamsūs sutemų šešėliai jau glūdi, 

O vidurmiestyj garsūs, remia dangų, viens prie kito glau
džias 

Aukšti dangoraižiai, ir jie tartum, lyg svajoja 
Paslaptingoj vakaro prieblandoj ar susikaupę meldžias 
Tylumoje, o gal jau saldžius sapnus sapnuoja. 

Kai saulė nusileidžia ir ateina juoda — tamsi naktis, 
Nutyla prigimtis ir meldžias ramybėj šventai, 
Bet ten mieste niekad triukšmas nesiliauja: per dienas-naktis 
Eina judesys, ir sukasi mašinų ratai. . 

Čia jūra. Galybė* vandens. Jos paviršius nenmsta-siubuo,ia. 
Ją juosia statūs krantai ir pakraštys smėlėtas, 
O ten toliau matosi didelis ir dulkėtas 
Miestas, per kurį skersai — išilgos daugybės gatvių vin

giuoja. 
Coney Island, N. Y. 
Sausio 23 d., 1940 m. 

Kas Rasta Carų Kapuose 
Paėmus į savo rankas vai-1 pasiuntė f Tomsko gubenri-

džią bolševikams Petrapi lyje J i s pasivadino Fecioru 
teko ne tik visi archyvai, bet \ Kuzmiču, ten gyveno ligi 
jie pasiekė ir šv. Petro ir P o - } 1 8 6 4 n ie tu> ragindamas visus 
vilo bažnyčios Petrapily pož*>- d o r a i gyventi, 
mius, kur nuo Petro D. buvo' Žmonės jį gausiai lanko, 
laidojami rusų imperatoriai, j K a i kurie mokslininkai įro-

I dinėjo, kad Kuzmičas tikrai 
Karstų atidarymas p r i r n i n g j ^ Aleksandras I. Ir šian 

ir net pagilino kai kurias a- d i e n t a p a s i a p t į s nepaaiškė-
pie carus legendas ypačiai a- iQ 
pie Aleksandrą I. 

Aleksandras I ir Lietuvoj *&*** pasakius, vienuolis 
yra žinomas iš istorijos ir Ii- daug bendrų ypatybių su A-
teratūros. Jam teko garbė nu- leksandru I turėjo. 

Dažnai jis pasakodavo apie 
1812 m. karą, Aleksandro I 
lankymąsi Paryžiuje. Kalbėjo 
keliomis kalbomis, kartais už
simindavo apie savo aukštą 
kilmę, tačiau niekad neišdavė 
savo tikrojo vardo. 

Kartą jį aplankė aukštas 
husarų pulko karininkas. S-*-
nis su juo ilgai kalbėjosi. Sve
čiui išėjus pastebėjęs jis pirk
liui Cbromovui. 

— Kitokiu pažino mane se-

galėti Napoleoną I. Tas caras 
įMvo tikrai įdomi, nekasdie
niška asmenybė. 

Jis buvo filosofas, tikras 
ta žodžio prasme "eurojpie-
tis". Nebodamas pasekmių 
stengėsi įgyvendinti savo už
manymus. Toks būdas dažnai 
apsunkindavo jam valdyti. 

1825 m. gruodžio mėn. pa
sklido žinia, kad caras Alek
sandras I mirė Taganroge, 
Pietinėje Rirsijoje. Liaudies 
ir inteligentijos tarpe sklido 
įvairių gandų. Tačiau visa tai 
vyko patylomis, nes buvo kaip' 
tik spėta Mikalojaus I numal 
Sinti dekabristų sukilimas. Vie 
ni pasakojo, kad Mikalojus ar 
Konstantinas jį nunuodijo, 
kiti sakė jog Aleksandras I 
nėra visiškai miręs. Esąs jis 
nusimetęs caro mundirą, pa
virtęs "seniu" (Rusijoj taip 
vadino elgetaujančius vienuo
lius), keliaująs iš kaimo į 
kaimą. 

Tos kalbos sklido 11 mir
ties metinėse, nes tuo laiku į 
Peterburgą buvo atvežti kaž
kokį neįmanomi atpažinti pa
laikai, nes buvo visiškai pa
juodavę. 

Prie kažkokios kalvfe Kras-
n o — Ufrmskam pakely Sibi
re keleivis panoro pakausty
ti arklį. Jis nepasakė savo 
vardo. Jį nusiuntė valdžios 
žmonėms. Tie už nepasakymą 
yardo smarkiai ji išplakė ir 

^ 

Albany, Ga. — Vaizdas iš orlaivio. Siautęs viesulas sunaikino miestą padarydamas 
$T),C(K),000 nuostolio. (Acme telephoto) 

AibaJiy, Ga. — Namų griuvėsiai po viesulo, kuriame žuvo 17 žmonių ir 500 sužeista. 
(Acme telephoto) 

Albany, Ga. — Toiuiado sunaikinta geležinkelio stotis. (Acme telephoto) 

Is Šalies žiūrint ̂
 

Išalkęs Lokys 
Mauroja,.. 

i 

Didelis gauruotas loky.* — 
Rusija, — netekęs maisto, iš-
alko ir užsimanė mažu jūrų 
liūtu — Suomija, — pasiso
tinti. Iš pasalų lokys puolė 
liūtą visomis jėgomis, bet ne
pavyko, nes jūrų liūtas laiku 
lokio puolimą pastebėjo ir sa
vo aštriomis iltimis skaudžiai 
palietė jo kūną. Lokys neiš
laiko, klumpa - keliasi, — 
traukiasi ir vėl puola jūrų 
liūtą, bet slidaus jo kūno ne
gali sučiupti ir išlaikyti, o čia 
jūrų liūtas nepagaili savo il
čių, lokį raižyti. Kas laimės 

Į ir kuom baigsis ta mirtina 
kova — tik pavasaris va r o _ 

dys. . 

: ^ laisvintą iš jį vergijos mlli-
'jonų rusų. 

Komisarai jau šaukiasi net 
Vokietijos pagalbos, bet vo-
kietys — gudrus, jis žino, ką 
daro ir sau tyliai užsiėmęs 
burną tik juokiasi iš nevyku
sio Rusijos su Suomija karo. 

S. K. Lukas 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Rusija didelė šalis — 160 
j milijonų su kaupu tauta, bet 
ją valdo kelios dešimtys be
dievių komisarų (HI pagalba 
gerai Išlaikomų ir apmokamų 
šnipų. Jie seniai jau skelbia 
pasauliui, kad nėra Dievo ir 
verčia Rusijos žmones į Jį ne
tikėti, bet šiandien tie komi
sarai — bedievystės skleidė
jai savo įsitikinimams jau j 
pradeda abejoti. Jie aiškiai ( 

mato, kad jų didelė ir gerai j 
ginkluota kariuomenė, jau su 
virš du mėnesiai kai veržia
si į Suomiją ir nepajėgia ma
žutės vos tik trijų milijonų 
tautelės įveikti, nes ten vieš
patauja krikščioniška meilė, 
laisvė, brolybė ir lygybė, ko 
komunistams trūksta. 

gus, o pasakius teisybę, nusi 
gąstų pragaras. 

Bolševikai uar labiau pagi 
nehai, vaikaičiai anūkai, pa-,,. w ~ ^ j i *• 

1 , T , . Į lino legendos paslaptingumą, 
zista mane kitokiu. «*.: . . , _ . , , , 1 

1 . Kai atidarė Aleksandro I 
Legenda sako, kad ta.* ka- . __. •• . , vv. , 

. . * , A1 . , IT karstą... jis buvo tumias! * nmnkas buvęs Aleksandro 11 Q , v. ,. , \ ,. . -, . . oekancią dieną .buvo atuia-sūnus, sosto įpėdinis Alikalo- . . , . ' .. , 7 ,v • .nnejamas 'naujosios Rusijos' jus, bet jaunas džiova miręs. . . . _ * v. IT?« . . . ZZ •, T̂  jkurejo, caro Petro I Didžio Prieš mirti Fiodoras Kuziui- \ • •. . n , . . * .A. .v v. .. 1,10 karstas. Gvvas būdamas čas nenorėjęs eiti išpažinties, ^ . ^ ^ . . ^ Q p o ^ 
paaiškindamas: j ^ n u g 1 s d i n o n ž i a i ; r i a i l . 

- Jei i-rieš n.irtį pa šaky- s į u s bolševikus. Įspūdis buve 
čiau neteisybę, nusigąstų dan- taip neišdildomas, kad aršiau- mą Katrynos II cakikal Len 

šieji religijos priešai žegno- kijos-Lietuvos valstybės dali
josi. Palaikai buvo gerai iš
silaikę. Juodi ūsai, pražilę 
plaukai, veido ir ranku oda 
buvo puikiai iš'ikę. Tačiau 
veidas buvo kančių baisiau
siai sutrauktas, nes kaip ži
noma jfe labai kentė prieš 
mirštant. Šalia imperatoriaus 
buvo įdėtas aliejinis paveiks
las, vaizduojąs :i Olandijos 
dokų darbininku. 

Labiausiai masino !n€ šu

ninių imperatorės. Tačiau iš
didžioji "Šiaurės Semirami-
da", gražuolė, šimtų vyrų 
(pradedant karaliais, baigiant 
gvardijos kareiviais) meiluže 
sudarė biaurų vaizdą. 

Veidas buvo baisus, befor
mis, jį dengė pageltus susi-
raukšlėjus oda. Gelsvai žalias 
perukas buvo nusmukęs į šo
ną, iš po jo •žėrėjo brangūs 
žiedai, krūtinę dabino šarfas 
ir neįkainuojamo brangumo 

SOCKO THE SEADOG 
HELLO SOCKD. 
HOP1NTOMV 
•BOUET RACER* 
ANDI'LLGIVEMDU 
SOMEFiyiNGLE 

Nežiūrint, kiek Rusija pa
siunčia į Suomiją kareivių, 
tiek žūsta, — retai kuris at
gal sugrįžta. 

Rusija kare su Suomija jau 
prarado su virš 250,000 ka
rių. Vieni krinta nuo suomių 
kulkų, kiti nuc šalčio, o treti 
pereina suomių pusėn. O kas 
juos žino, gal eina atgal prieš 
komunistus kariauti, kad iš
laisvinus Rusiją iš komunis
tų — bedievių vergijos. 

Jau pagaliau pradeda Ru
sijos bedievių — komunistų 
ir kinkos drebėti, kad Suomi
ja sulaukus pavasario tiki 
Rusijos neužkariautų ir neiš-

ordenai. Ant galvos buvo per
lų ir brilijantų diadema. 

Pradžioje palaikai buvo 
palikti ramybėje, vėliau val
džia brangenybes konfiskavo. | 

Tai buvo didžiausių pasau
lio puikuolių palaikai. Gyvais 
visi stebėjote, jų bijojo, o po 
mirties žmonėse kete pasi
bjaurėjimo jausmą. 

Irena Rutkauskaite (S.) 

By Teddy 

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI 
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatišku skausmų, strenu raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduotai Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutės. 

1940 METĮĮ RAOIO 
už $59.95 

ir jūsų seną radio. 
Nieko nereikia įmokėti. Mo
kesčiai $1.00 į savaitę. 

Šiai naujai radijai nereikia 
nei dratų priverti; labai 
aiškiai pagauna visas radio 
stotis ir bangas. 

Mažos 6 tūbą radios, ver
tos $12.95, ui $ 6 . 9 5 

Radio ir Victorola Kombi
nacijos po $ 2 4 . 5 0 
Naujausi Lietuviški Rekor
dai po $ B 4 9 
Panešami Gramafonai, po 

$ 7.95 

NAUJ11940 PIANAI: 
Kimball, Baby Grand, Spi-
net Midgets parduodami 
lengvais išmokėjimais, po 
50c į savaitę. 

Geri vartoti Kimball Pia 
nai, po $ 2 4 . 9 5 
Norintieji sąžiningo Radio 
mekaniko, šaukite Budriko 
Krautuvę — YARds 3088. 

Josepfi F. Budrik, 
Furniture 8C Radios 

Krautuvė ant 5 lotą 
3409-11 ir 3413-21 South 

HaJsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
VV.C.F.L., 970 k., Nedėlios vaka
re nuo 5:30 iki 6:no vai. kalbės 
Lietuvos Konsulas Petras Daui 
vardis. W H.F.C., 1420 k., Ke
tvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
— J 

Lietuvos Totoriai 
KAUNAS (E) — Kaimo to-

tarty imama* Chal«ckta ąpk 
Lietuvos totorius suteiUe to
kių faktų: Totorius Li*tuvo> 
įkurdinęs Vytautas Didysis, 
Vilniaus Kauno, Suvalkų 
Gardino ir Minsko žemėse. 

do, kad į pavasarį teks dai 
dauginu išleisti. 

Dabar naujai miesto savi
valdybei pradegus patikrinti, 
rasta kad apie 30 nuošimčių 
šelpiamųjų visiškai pašalpcs 
nėra reikalingi. Laukiama į 
vissjr ta. šaipos darbe) įsikišant 
val'stybę, kuri turį planus, 

! 

Totoriai su lietuviais p n n n a i > k a i p a t r ink t i tikrai pašalpos 
sia susidūrę kovos lauke, kur r e i k a l i n g u s i r t o k i l w > k u r i o 

tiems Manu >ido nar- g a l i d i r b t i if t u r ^ ^ už_ 

sidirbti. 

Žymesni Šių Mėty 
Literatūros Veikalai 

sumų. Vieni kitiems buvo 
priešai, bet garbingi ir nar
sus priešai. Iš kovos lauko 
jie išėjo draugais ir vėliau į 
kovo* lauką grįžo prieš bend
rą lietuvių priešą. O didesnio' KAUNAS (E) — Iš nau-
draugiškumo negali būti ui | j a i n e t inės literatūros pažymė
tą, kurs gimsta kovos lauke. t i n o s : K a z i o B i n k i o p o e m a 

^ Lietuvos totoriai skiriąsis 
nuo Krymo ir kt. kraštų to
torių ir savo būdu ir papro
čiais ir iš senovės dokumen-

Lietu vos-Vokieti jos 
Muitų Teisine 
Sutartis 

BERLYNAS (E) — gausio •*** b u v o pradčję kasti dar-
3 d. čia buvo pasirašyta Lie- D0 talkos savanoriai. Tikima-
tuvos ir Vokietijos muitu sri- si> ka<* jau T>avasarĮ gVežin-

6VENTOJI (E) - giomis LIETUVIAI DAKTARAI 
dienomis baigta sukasti Šven-
tosios-Dar.bėnų geležinkelio 
sankasa, kurią dar pernai va-

*ITMlr~» M** 

tie*ci teisinės įaga bos sutar
tis, kuria numatoma savitar-
p'ue teisine pagalba muitų 
reikaluose ir Lietuvos nrairi-
nes veikimo ribos K laipini c^ 
uosto laisvojoje zonojf. šią 
sutartį pasirašius, Lietuvos 
muitines steigimui laisvojoje 

Baltimcie, Md. - Grįžęs iš Prancūzijos ambasadorius Wm. z o n o J e k l į ū < ' ^ n e b 6 r a i r l i k l " 
C. Duiuu i>*m*\ su reporteriais. (Acme telephoto) Inas i> k a d Lietuvos muitine 

, toje zonoje galės p ra i t t i veik-
galima gauti jekių laihiašeiiį, ti jau nuo sausio 15 dienos. 

f negalima klausytis žinių per 
iradio, o ir mokyklose darbas, TRAKAI (E) — Senieji 

kelis bus galutinai nutiestas. 

PLATINKITE "DRAUG4 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Sunkus Gyvenimas 
Po Vokiečiais 

tuose jie vadinami "Lietuvo
je iki šiol buvo apie tūkstan 
tį totorių, iš kurių Kaune yra 
100. Kiek totorių yra atgau
tame Vilniaus krašte, dar ne
žinia. Vilniuje yra 250 toto
rių ir čia gyvena visoa Lietu
vos totorių, mahometonų tik> 
bos galva — mufth, Dides
nioji totorių dalia atiteko So 
vietų Rusijai. Lietuvoje toto
riai turi 6 mečetes: tris Vil
niau* krašte ir 1 Kaune, 1 
Butrimonyse ir 1 Vinkšnu-
piuose, Suvalkų krašte. Savo 
kalbos, nei rašto totoriai ne-

14 

PUNSKAS (E) — Suvalkų 
trikampis, — Vokietijai ati
tekusioje Suvalkų srities 4a-

tebera nutrauktas. 

Kautis p» G * * * " , i-l]yie g y v e n t o i 8 i š iuos N a u i u s 
liustruota, jauniems skaityto 
jams knyga, išeina šiomis die raus ir dainas ,prie spragsan-
nomis; Petro Cvirkos pa'ca-U- v , -n. i 

• i . r ,, 'cios balanos. Punsko miesto-
ko< 'Buvo seneUs ir senutė , ; i ; . xx. . » . . 

: , ! t lio^tuseiuose trobesiuose, kui 
mažiems tkuitytojams. Abi 

Gaunama Daug 
Preidy 

Metus sutiko be silkių, ouk- KAUNAS. — Į Lietuva, is 
už'sienio buvo atvežta daug 

Bie-

. džiais. Apie Vil::iaus grįžimo 
bemoka, kalbasi, susirašinėjau, . . . . ,. o n , 

.' ĮTĮ , . Į Lietuvai rstorinę spalių 2o a. lietuviškai ir laikraščius skai
to tik lietuviškus. Carų Rusi
jos laikais totorių &<**&** Uh& bažny&ų, s i luete j r isjifr 
karba tebebuvusi giidiBkcj* j . U e t u y i u y e i d a i > a t s i s y ^ k i . 

gyveno žydai ir švenčių bei 
turgaus dienomis būdavo di
delis pirkėjų susigrūdimas, 
dabar viešpatauja tyla. Ke
lius namus yra apgyvenę vo
kiečiai, valdžios pareigūnai 
kiti — tušti. Iš prekybos į-
monių liko tik lietuvių koo
peratyvas *'Talka" ir Kai-
kausko aline, nors ir abi l'nn 
įstaigos neturi ko parduoti. 
Punsko apylinkei per vokie 
čių pareigūnus buvo išdaliu 
ta 1100 kg, oukraus, kurie 
daugumai šeimų teko tik pi. 
0,5 kg., nors mokantieji vo 

autorius taip išsireiškia: "g i r j riškai išprašė ir po 5 kg. Cuk 
dies valia galima išvysti, kaip 

leidžia Spaudos Fondas. 

Stockholme išėjo rusų kal
ba estų poeto Aleksio Ranm-
to eilėraščių knyga apie Lie-
tuvą^ pavadinta "Via Dolore
s a " (Skausmų Kelias). Ver
tėjas — žinomas rifcų poetas 
Igoris Sieverianinas. Kaip au
torius Rannits, taip vertėjas 
Sieverianinas apie Lietuvą, 
jos žmones, gamtą, papročius, 
žavinguosius pajūrius, Vilnių 
išs i reiškia gražiausiais žo-

prekių, kaip geležies, manu
faktūros ir k. Baugiausia pre
kių atvežta iš Vokietijos. Be j 
to, daug prekių į visas Lie
tuvos vietas atvežama iš Vil
niaus krašto, kur jų atsarga 
buvo ne visai maža. 

Trakai ir Naujieji Traka 
met bus sujungti geležinke
liu. Tas ruožas turės 4 kilo
metrus. Žemės sukasimo dar 
bai jau įpusėti ir pavasarį 
bus baigti. Laukiama, kad ru
deniop geležinkelis gaiės kur
suoti. 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GVilYTOJAS IR 0HIRURGA8 

2415 W. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vai ryt* 
2—4 ir 8 —S vai. vakarą 

Tretiadienais ir Sekmadieniai! 
Susitariąs. 

I 

gurios jie buvę įpratę Lietu
vos Didi, Kunigaikščio dvare 

Vilniaus Šelpiamieji 
VILNIUS (E) — Šelpiamų

jų skaičius Vilniuj? šiuo tar
pu siekia apie 60ftj asmenų 
Juo* šelpia miesto savivaldy
be, bet tik gyvenusius Vi!n»u-
je nemažiau kaip 3 motu* ir 
turinčius teisę į Lietuvos pi
lietybę. Kitus šelpia Raudo
nasis Kryžius ir įvairūs ko
mitetai. Miestas dar šelpia a-
pie 1700 vaikų ir 600 senelių. 
Dar yra viena stambi šelpia
mųjų rū&is, tai "rozervistev' 
arba tų vyrų žmonos» kurie 
buvo paimti lenkų kariuome
nėn ir žuvo arba yra paimti 
nelaisvėn. Tokių moterų esa
ma apie 10,000. Šiuo metu 
vargšų šelpimui Vilniuje iš
leidžiama kas mėnuo per pu
sę milijono litų, tae<au atro 

rus ir žibalas eia dainai gau
namas mainais į žąsis, kala
kutus ir pan. Nors vokiečių 

nant su sunkiu ir tamsiu ge- pareigūnai su vietos lietu-
dulu" (turima galvoje 19 mo-j viais elgiasi nepalyginama* 
tų trūkusią spalių 9 d.). Ta j korektiškiau, negu elgdavosi 
pati knyga bus greitu laiku j lenkai, vis tik gyventojų nuo-
išleista ir estų kalboje. j taikos yra prislėgtos, nes ne-

Įsteigta Liaudies 
šokių Draugija 

KAUNAS. — Vidaus Rei
kalų Ministerijoje įregistruo
ta naujai įsteigta lietuvių 
liaudies šokių draugija. Jau 
išrinkta ir jos valdyba, bū
tent: A. Vokietaitis, Dr. J. 
Baltys. Z. Slaviūnas, M. Ba-
ronaite ir prof. Dvarionas. 

fo-ECONOMY and 
SATISFACTION use 

Ttoubk Tėsfed/DoubkAcNonf 

1 \ V POWDER 
Šame Ptice Today as 45 >ėersAqo 

2 5 ounces for254 
Full Pack ••• NoSlackFilI ind 

MILLIONS OF POUNDS HAVF 8EEN 
USED Bf QUR GOVERNM1NT 

I > 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - PadaryHme Bent Vieną Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai. 

• • • • • »8| 
u 

! 
K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ stoties 
WSBC — 1210 kilooyolea. 

Programe dalyvauja St. Lonie-Louie Komediška Gmpe 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

Ą ̂ inUi, viaokit| madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzaruiuavimas akių veltui. Leusą 
iūlauiytą padarome už $1.00. Nauji 
lempeliai 60c Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje JosepK F. Budrikę 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pou:et. 

JOSEPH F. BUDRK 
FURKTPURE HOŪSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
TcL Tardą 2151 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

Chicagoj ii Apylinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir stetymui naujų namų. 

MOKAME Ql 
Dividendų u i padfttus pinigus 

Kiekvieuo asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 

Fedeial S&vings & Loan Iruurajica Corporation, Waskington, D. C. 

DSlL 1M-OHMA01JU HJtElPKITtS I 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat, ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Ltt CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta'4* 
Ofiso telefonas PROsport 6737 
Namq telefonas VlRginia 2421 

•'«!. YARDS Rfi57 

DR. FRANK C. KVVINN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Paga? Sntarti. 

DR. P. J . BEINAR 
(BEINARATJSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Ras. — Yards 395o 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 

Ut. Yartt* 3140. 
v BLANDOS: Nuo U iki L . 

2 iki 4 ir 7 iki f 
'"• luiiMruais- 2 Ub i i; r db i 

>vt.j)t«dieaiais: | 1 ia. M 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR OHIRURG** 

<r akinius pritaiko 

3343 So. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS" 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Ciceio 
i^atraaitouais, Hetvirtadieuuu^ t 

Penktadieniais 
Valandn*. 10-12 ryte. SMl 7-fl p . m 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais v 

šeštadieniai* 
Valandos: 3—S P. M. 

'••» CANal 596^ 

DR. VVALTER J . PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — | i i 6:30 — 8:30 T 

ir pa*ja) sutarti. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2 - 4 o T—w 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res teL Canal 0402 

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

2-tros lubos 
CHICAGO, UJU 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik) 4 
vai. po pietų ir nuo T iki 8:30 v. t 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. 

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

TeL YARds 0994 
rtez. Tel. PLAza 3200 

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

'*?& 

DAROME 

PASKOLAS 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

D6l Pirkimo — Pataisymo 
M CH l rnizavimo 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 

INSURED 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per F e d r a i Savings and Loan Insurance Corp., WashJngton, D. C. 

ST, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PAEISH 

BUE.DING dc L O A N ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DERAL SAVINGS 
MD LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. 
Telephone CANal 8887 

Chicago, Illinois 
J. Kasanaoskas, Secretary 

Kviečiu visas kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TELEFONAS CANAL 8764 

B 
1 * • " -

i&ea. 6968 So. Talman Ava. 
Rei. TeL OROvaoUl 0817 
Office Tai HElflock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 3—4 ir 7—8 rak. 
Ketf. ir Nedėliomi» gmaitaru 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PKYSI01AN and BUROKO! 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 ?al. rak. 
Nedeliomia pagal iatartv 

Office TeL YARdj 4787 
Namu TaL PROepact 1888 

Tai OABaJ «18S 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoai 1—8 popiet ir 7—8 v. •> 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Talef onaa RBPohlie 7868 

Office Phone Ree aad Office 
PROtpect 1088 8858 B. Laavitt S» 
Vali 2-4 pp. ir 7-8 vak, CANal 87H 

DR. J. J. K0WAR . 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV- 63rd St, Chicago 

Treeiadieaiau ir Bekmadianiaia 

TaL YARds 8881 
KEHwood 8107 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Of iao TaL VlRginia 0086 
Reaideucijot tai BEVerly 8844 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. H 

8888 8 a Olaramont Ava. 
Valandos 0—10 A. M. 

Nedeliomia pagal rotartj. 

Tai C AUal 0857 
Raa TaL PROipect 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ' 
1821 So. Halsted Street 

Reiidencija 6600 So. Arteaiaa Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popui 

6 iki O vakare 

TeL YARdf 8846 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaLi nuo 8 ryto iki 8 vakare 
R«T«doi pacral ratarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Av 
Antradieaiaia, Ketvirtadi-aiaia lt 

Panktadieaiaij 
4631 So, Ashland Ave. 

Tai Y ARda 8884 
Pmnadieniaia, Treiiadieniaia 8j j 

- I 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 2INI0S 
=V 

= ^ ^ ^ " ^ • - . . . . 

LlCtUVOS G e n e r a l i n i o b ū L ? n t< Saldžiausios ftirdies 
- r • K T v „ f , ~ V. Jėzaus Draugijos, S. L. A. 
Konsulato New Yorke w kuopos> šv Qnas £^ 
A u k y P a k v i t a v i m a s Įgystčs, sausio 27 d. bendro! 
N r . 2 5 paitngimo .pelnas — $83.49,' 

aukai© $2.00 — A. Bara u* Vilniun reikalams kieD ;̂ ^ $1 ̂  __ p j ^ ^ 
A. L. D. U D. 2 apskr. (per 0 Januškiene, M. Viabaitie-! 

CK sekr. D, M. &oloiii»ka - n§> M M e g k i n i e n e ; smulkių 
$10.CO. _ $ 4 5 1 ) 

S. L. A. 4 apskr. (per apsk. A ^ ^ ^ N e w a r k N -, 
ižd. J. Žtmantauską) — $10. _ ^ ^ 

Long Island Birutės Mer-( R į̂ ^ N e w Y o r k ^ 
ginų Klubas (per Pr. Moeku- ( p r i a h m t g d i e m , « L a i s V e " ) 
vitnę) — $15.00. i ^ QJ 

Br. Mockus, Jack*on Hei-( U e į u v a i j ^ ^ Draugija, 
Worcester, Mass. (per A. Ja 
n-u^onį) — $175.00 (aukoje 

į Lietuvai Remti 

ghts, N. Y. — $1.00. 
V. Sudaitfo, Jaekson Hei-

ghts, N. Y. (per Br. Mockų) { ^ k a n č i o s 

keliolika metų išbuvo ašis- Laikraštininkai 
tentu gydytoju valstybinėje Mūsų vietinio laikraščio 
džiovininkams ligoninėje Or- "Evening Herald" redakcijo-
wigsburge, Pa,, tapo paskir- je dirba du lietuviai. Sporto 
tas vyriausiu gydytoju Petin- sekciją redaguoja Petras B.i-
sylvanijoje garsiausio3 džio- joras (Bruce B*Oris); antras 
vininkams ligonines, vadina- — Vincas Vitkauskas (Bill 
mos \Vhite Haven. Jis ta vie- Witt)f specialus rajporteris ir 
tą užima jau virš metai. Tą redaktorius žinių. Abu yr ; 
vietą užeme kviečiamas g}dy- dar jauni vyrai. 
tojų, kurie jį pažino kaipo Ofise dirba dvi lietuvaitės: 
specialistą ir žinovą džiovi- Marijona Vasciliūtė ir Flo-
ninkų ligų. rence Lukšytė. Parap. 

Amerikos Jaunimo kongresui kalba prez. Rooseveltas. Savo kalboje jis pasisakė prieš 
Sov. Rusiją. (Acme telephoto) 

— $1-00. [y>ją įeinančios organizacijos: I da iš visų, be išimties, srovių vienai organizacijai, nedrįs- P a g e r ė j ę K a s y k l o s e 
6v. Kazimiero D-ja, A m s - ^ ^ piliečių Klubas — $100;' žymių visuomenes veikėjų. 1 tame. ^ « • 

Birutes D-ja ir Šv. Jurgio Turi savo kontrolės komisi-
D-ja po $25.00; S. L. A. 318 ją, kuri seka visas įplauku-

Am. Liet. Piliečių D-ja, Phi > k l i o p a _ $20.00; Šv. Kaži- šias sumas ir kontroliuoja iš-
ladelphia, Pa, iš iždo au£o jo j m i e i o Draugija — $5.00). | laidas. Be abejo, tas komi-

terdam, N. Y. (per St. Kisie
liūte) — $25.00. 

$10.00 ir sausio 14 d. vaka
rėlyje surinko $15.00, viso 
(per K. fcadeiką) — $25.00. 

S. L. A. 198 kuopa, Akron, 
Ohio (per B. Versacką) — 
$5.00. 

Bamuel Salansky, Bronx, N. 
Y. — $1.00. 

Bronx, N. Y., lietuviai, per 
kun. Aif. J. Paulėką, C.BS.R. 

$21.15 (aukojo: po $5.00 

S. L. A. 142 kuopa, New tetas duos visos savo darbuo-
Haven, Conii. (per V. Jazu 
kevičienę) — $10.00. 

Viso — $494.42. 
Anksčiau paskelbta — $5, 

561.64. 

tės ir šelpimo apyskaitą vi
suomenei. Dabar, kuomet eina 

Aišku, kad ir mūsų konsu
latas Chicagoje prisilaiko tos 
pačios tvarkos ir lygiai kaip 
ir mes y r a valstybės kontro
les įstaigos kontroliuojamas, 
būtent — pajamų knygos gau-

, narnos su kontrolės antspau-
didelis šelpimo darbas, iš j « d o m i s •„ m e t a m s p a s i b a i g u , ą 

reikalauti smulkmenų būtų ne s i u n f i a n l o s Valstybės Kontro-
reikalingas apsunkinimas. Vi-^ į s W g o n p a t i k r i n t L 

Viso gauta aukų Vilniaus tenka susipažinti su ateinan ' 
•« 1 x / i A » / I A / t l y s _ y 1* • _ A..— 1 -reikalams — $6,056.06. 

Įvairiems reikalams 
čia iš Lietuvos spauda, kad 
pamatyti to visuomenės ko-

- - O. Sveikaitienė, A. Kūne- j K o p l ^ i a i _ $ 5 m 

J. Rymdeika, Cologne, N. I miteto darbuotę. Kauno spau-
j . _ Vilniaus Aušros Vartų' doje buvo paminėtos ir su-

vlčiene, I. Vainauskas; $2.00 
— J . Sakiienė; po $1.00 — 
J t Saldis, M. Bujanauskienė, 
K, Vaičiūnas, K. Ramonas; 
smulkių — 15c) . 

Liet. Progresyv. Klubas, 
Wilkes-Barre, Pa. (per J. An-
driušį) — $25.00 . 

J . Rymdeika, Cologne, N. J . jyaitkaus vestuvėse. 

PITTSTON, PA. — Karo 
departamentas Wassingtone 
paskyrė B. D. Mazaitį ant-

.ruoju Quartermaster Corps 
Ansonia, Conn., prašo paskelb-, sumos, už ką jos bebūtų, tai- ! R e g e r v e ieį tenantu. 
ti, kad pakvitavime Nr. 22! gi ir aukos, patenka į kasos ' 
paskelbt 

I mos, kurios gautos iš Ameri-
Bendrai skelbiama $499.42. kos. Oen. Konsulate jpriimta 
Pastaba: J. Radzevičius, iš tvarka bet kokios įplaukusios 

E. D. Mazaitis Gavo 
Paaukštinime 

1, **u p**vnuvime w . ~ v ' V ^ T . ***"*" * "*«" K D. Mazaitis yra sūn 
,askelbton $100.00 sumon, ku-, ̂ rnalą- Vėliau, drauge su są- ^ ^ M a a a i t i 2 

ią surinko Ansonia, Conn., V. rasų t i l pom kokiam nors ^ M a i n • p a 
r. S. Skyrius, įeina $10.00 O. . laikraštyje, siunčiamos Vyr. į 

ną 

Le*ejūtė« surinkti Jurgio 'Komitetui. Dabartinėse saly- K- D. Mazfitis 1932 metais 

— $10.00. 
Liet. Neprigulmingas Pa-

šalpinis Klubas, Meriden, 
Conn. — $40.27 (prisiuntė Ko
misija — V. K. Kiveris ir M. 
Keulėnas; suma sudaryta se
kamai: sausio 6 d. baliaus 
pelnas — $27.00; sausio 28 d. 
susirinkime aukojo: po $1.00 
— M. Keulėnai, J . Dangvec-
kai, K. Kiveriai, A. Maciejū-
nienė, S. Tamkus, A. Stepule-
vioius, K. Raišelis, V. Mils-
bakas, J . Šiaučiūnai; po 50c 
— J. Mankus, K. Petrauskas; 
smulkiais — $3,06), 

flv. Jono Draugija, Amster-
darc, N. Y. (per St. Kisie-
lįfįtv) — $10.00. 

Piliečių Klubas, Ainster-
dam, N. Y. (per St. Kisieliū
tę) — $10.00. 

Greenfield, Mass., liet. or
ganizacijos (per A. Dėdiną') 

$94.00 (trijų organizacijų. 

Generalinis Konsulatas nuo
širdžiai dėkoja visiems auko
tojams, aukų rinkėjams ir 
visiems prisidėjusiems darbu 
ir kt. 

gose korespondencija iš Lie-, užbaigęs Pittstono Higli Soli o-
tuvos ateina pavėluotai, taigi! oi įstojo į Clvilian Consor 'a 
ir atskiri aukotojai dar nega
lėjo gauti padėkos ir pakvi-

tion Corpe. Čia jrs parodė sa
vo darbštumą, gabumus ir 

tavimo iš Komiteto. Bet gen. gerą charakterį. Už tai jis iv?.-

Aukų reikalu 
sitarnavo CCC garbės meda
lį. 1935 metais jis gavo vie-

; Konsulatas tuo tarpu gavo du 
pakvitavimus po 1,000 dol. 
kiekvienas dėl pirmų kabelių I tą New Cumberland Sifpply 

Visos į Generalinį Konsu- j pasiųstų sumų, kaip tai Nr. I Depot, New Cumberlanl, Pa., 
latą patekusios aukos yra pa-] 687 kvitu, kuris skamba: " D . I kur dirbo iki šiol. 
skelbtos per visą J. A. Vai- jiĝ  Lietuvos Gen. Konsului p. 
styluų lietuvių spauda su nu
rodomu per ką jos gautos. 
Visos sumos persiųstos Vy
riausiam Vilniaus Kraštui 
Rt*:ili Komitetui, kurie užsi
ima vilniečių šelpimu. Lietu
vos Raudonasis Kryžius da-
b-\r turi kitą užduotį, būtent, 
kooperuoja su tarptautinėmis 
Organizacijomis įr rūpinasi in
ternuotais kariais ir kitatau-

J. Budriui. Giliai sujaudinti 
brolių Amerikos lietuvių jaut
rumu, kuris nuolat tenka pa
tirti svarbiais Lietuvai gyve
nimo momentais, Vyriausiojo 
Komiteto ir šelpiamųjų vardu 
dėkojame už gautą per Tams
tą 1,000 dol. auką ir prašo
me padėkoti visiems geros 
valios lietuviams, nuoširdžiai 
paaukotais ir dažnai nuo sa 

čiais pabėgėliais. Jis turi ir = v o r e įk ahi nutrauktais skati-
. , v i y . I - A ? i - -,-;v,cialų žydams šelpti sub-

komlletą. Vyr. Vilniaus Kraš
tui šelpti Komitetas suside-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
•y GENE SYKUS 

kais, prisidėjusiems prie su
mažinimo vilniečių vargo. Ko
miteto pirmininkas — Nava
kas, iždininkas — M. Kuti-
liūtė". Ir iš gruodžio 18 d. 
kvitas Nr. 798 — kitam 1,000 
dol. 

Kaip ir iki žįol, kituose 
reikaluose (Apsigynimo Fon
dui, Klaipėdos reikalams) 
gauti iš atitinkamų organi
zacijų Lietuvoje originalūs 
kvitai yra iš Konsulato per
siųsti toms organizacijoms ar 
asmenims, kurie tas auka.- at
siuntė — taigi, kas aukavo, 
tas ir žino. Mes esame dėkin
gi Amerikos lietuvių spaudai, 
kad ji talpina aukotojų sąra
šus, bet apsunkinti ją dar 
daugiau, prašant spausdinti 
atskirus gautus kvitus kiek-

J \ SKATTYKITB "DRAUU4" 

Rap. 

Darbai 
SHENANDOAH, PA. -

Angliakasių darbai žymiai pa
gerėjo. Jau kelinta savaitė 
kai visos kasyklos dirba pil
ną laiką. Mat dideli šalčiai 
gal prie to prisidėjo, nes yra 
didelis reikalavimas anglių. 

Jau trečia savaitė kai mū
sų apylinkėje gana šalta. Dau-

, geli's žmonių sirguliuoja - -
"šalčiais" — daugelis nu^i 
skundžia — dejuoja, kad sai
tą, bet darbininkai d 
si, nes pradėjo p i^a i dirbti. 

Žymūs Daktarai 
Trumpas atostogas pas tė

vus praleido dr. Ed. Šumans-
kis, žymus chirurgas. Jis yra 
baigęs Georgetown Universi
tetą, AVashingtone, pTaktika-
vęs garsioje ligoninėje, Dan 
ville, Pa., specializavęsis ke
lis metus medicinoj garsioje 
Amerikos klinikoje, Mayo 
Brothers. Jis ten labai pasi
žymėjo. Taigi po užbaigimo 
studijų kelis metus ten prak
tikavo. Jam yra siūloma šio
je apylinkėje vienoje valsty
binėje ligoninėje užimti vy
riausio daktaro vietą. 

Klausykite Drenio' "larto Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vale 

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

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

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

rf 

D-ras Danasevičius, kuri? 

: ^ , 

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

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 

• ^ 

Atstovai * 
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FEANK BULAW 

SSE m 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, III. 

"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 West Broadvvay. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
4 'STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — 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. 

Wa J i F n -

B E •A* . 3E H 
1 940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Sv»n 

temis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveiksle 
Senieji "Draugo" Skaitytojai ir Naujai UŽniraSu 
šieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30e. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 
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Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

% 

Ši bendrovS, kaip mftmj tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

t 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO ^ ^ 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! *— 

KE1STUT0 LOAN & BUILDING ASS'N. NO. 1 
3236 South Halsted Street 

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

Iki $5,000.00 Federalioėje įtaigoje. 
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DRXtTB2Lft Antradienis, rasario 13, 1940 

Marijonu Bendradarbiu Draugijos 
Tryliktojo Seimo Protokolas 

(Pabaiga) 
REZOLIUCIJOS 

V. 

vairios "surprise pa r ty" pa
rinkti aukų Marijonų Bendra 
darbių centrui. 

VIII 
Taip pat ši's seimas p.r>o 

;savo riHiių, darant testam:!; 

visai Amerikos lietuvių vi- geradariams, kurie kuomi 
suomenei darbą. Marijonų j nors yra prisidėję prie seimo 

;$100.00. 

\ 

Marijonų Bendradarbių Dr- ta, kad padarytų aiškų pali-
I. ' jos 13-sis seimas prašo T.T. kimą Marijonų Kongregacl 

TėVų Marijonų Remejų dr- Marijonų sudaryti mokslu- jai. 
gija, gavusi prielankų Ame-|Viams kiek galint lengvesnėj I X įja, gavusi prielankų Ame-|Viams kiek galint lengvesnes. 
ikos Marijonų Didžiai (ier- \ pragyvenimo sąlygas, kad nett 

biamojo Provincijolo kun. d-
ro Jono Navicko, D.D., MIC, 
pritarime pereito 12-jo seimo 
nutarimui keisti Rčmejų Dr-
jos vardą, nutaria toliau va
dintis '* Marijonų Bendradar-
b ia i , \ 

II . 
Marijonų Bendradarbių Dr-

jos 13-sis seimas, džiaugda
masis Jungtinių Am. Valsty
bių lietuvių katalikų gyva ir 
gausia parama, kurią suteikė 
siunčiamiems į Pietų Ameri
ką! darbuotis misijonieriams 
— Marijonams, reiškia visos 
Draugijos vardu didžiausią 

vargingesnių šeimų vaikai, 
turėdami noro tapti su lai'.'u 
kunigai ir misijonieriai, ga
lėtų eiti jų Kolegijoje ir Se
minarijoje aukštuosius moks
lus. 

VI 
Se:mas siūlo suruošti 8-,jo 

mokyklų skyriaus berniu
kams Sporto Dieną — Field 
T)ay apie gegužes ar birže
lio mėnesyje Mariau Hills 
nuosavybėje. 

VII 
Marijonų Bendradarbių }r^ 

sis i rimas prašo visų save 

Marijonų Bendradarbių 13-
sis seimas nuoširdžiai dėkoja 
visiems Geradariams ir Prie-
teliams už gausias seimo me
tu aukas, už nuoširdžius svei
kinimus, už didį pasiryžimą 
padėti mums dirbti naudingą 

Bendradarbiai prašo Dievo 
gausiai atlyginti visiems gerą 
mums darantiems amžinomis 

j gerybėmis. Savo maldose ne 
I pamiršime tų, kurie pirma 
mūsų stos į Viešpaties teis
imą. 

X 
Marijonų Bendradarbių 13-

sis seimas ypatingą padėką ^ ^ ^ $l22QQ 

reiškia Šv. Antano parapijos 
klebonui Cicero, 111. D. G. kun. 
Jeronimui Vaičnnui, kurio 

Į pastogėje galėjo įvykti šis 
I svarbus seimas, dėkoja Cicero 
I Bendradarbių 21-inam sky-

našių darbų ir Marijonų Ben
dradarbių veikimo. 

Po rezoliucijų sekė bend
ras kolonijų atstovų ir aukų 
raportas : 

CICERO — 55 atstovai, au
kų $121.00. 

MARQUETTE PARK. — 
19 atstovų ir aukų $128.01). 

TOWN OF LAKE — 17 at-

BRID(Jp;PORT — 10 atsto
vų ir aukų $18.37. 

DIEVO APVAIZDOS PA-
RAP. — 17 atstovų ir aukų 
$75.00. 

13-tasis seimas baigėsi mal-
Jozefa Šarkienė, Chicago,; da, kurią sukalbėjo didi. gerb. 

sveikina seimą su auka $2.00. kun. dr. J. Navickas. 

. . . _ . _. . w . , . BRTGHTON PARK 17 
!nui, kuris tureio ideti daug . . . ^ * ^ / m I , 1 •_ -v,_., , _._ „ 1 atstovų ir aukų $66.00 

WEST SIDE — 17 atsto-| darbo ir išlaidų beorganizuo 
ijant šį seimą, dėkoja atsilan
kiusiems į seimą visiems dva-

Viso bendrai 13-tame seime 
aukų su pavieniais sudaro — 
$1,437.50. 

Didž. gerb. Tėvo Provinci
jolo, (kun. d-ro J. Navicko pa
geidavimu, kad dėlei forma
lių centro raportų ateinan
čiuose seimuose, numatė ir 
seimui pranešė šiuos asmenis 
į Marijonų Bendradarbių cen
tro valdybą: pirm. kun. Juo
zas Ma&ulionis, MIC, iždi
ninkas, kun. Juozas Dambrau
skas, MIC. ir sekretorium Jo
nas Kulikauskas. Seimas šį 
pranešimą užgyrė ir tuomi 

J . Kulikauskas, 
Centro sekretorius 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms. Buukie-
tams. L*i<lotu\ėui2< 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

vų ir aukų $162.00. 
MBLROSE PARK — 11 at-

; * * * * 

padėką u i suteiktas jiems au-1 metinių narių sumokėti me 
kas. ! tinį mokestį $3.00 ir gauti 

m. 
Marijonų Bendradarbių Dr-

jos Tryliktasis 'seimas nuošir
džiai dėkoja visiems Ameri
kos lietuvių katalikų laikraš
čiams už parodytą 1939 m. pa
lankumą Draugijos darbams 
ir kviečia savo narius skai
tyti ir platinti dienraštį 4Drau 
gą\ savaitraštį " Kristaus Ka
raliaus Laivą", Garsą, Dar
bininką,, Ameriką, Vytį, Mo
terų Dirvą* Studentų Žcdį. 

IV. 
Marijonų Bendradarbių Dr-

jos 13-sis seimas, gyvai susi
rūpinęs apleistų lietuvių dva
sine būkle kituose kraštuose 
ir matydamas, kaip nedaug 
yra Amerikoje Marijonų — 
darbininkų Viešpaties vyny-
ne, — prašo savo skyrių iri 
pavienių narių ieškoti, sk?-. 
tinti ir padėti rasti pašauki-j 
mą jaunuoliams į Marijonu 
Kongregaciją. 

I bent vieną-du naujus beniva-
darbius, ar bent "La ivo" ska1 

tyUjjfUi šiais 1940 metais h 
kur galint, kai ruošiamos j -

KC BAKING 
POVVDER 

Sime Price Todaų, 
ss 45 YearsAcjo 
2 5 ounces25$ 

/ *?* ?SfublcMion\ 
MILLIONSOF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT 

„ios vadams (kun. Ig. Ąf t* - l g t o v ų įr mkų ^ M 
vieiui, kun. S. Petrauskui,) 
taip pat visuomenės veikė
jams, visam prezidiumui, ypač 
d-rui P. Atkočiūnui, Bendra
darbių centrui, apskrities val
dybai, visoms draugijoms, vi
siems biznieriams, draugams, 

8 atsto-NORTH SIDE -
vai ir aukų $18.00. 

Organizacijų centrų 9 at
stovai ir aukų $60.01 

Dvi Gerbės Narės, kurios 
prašė vardų neskelbti — po 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite inūsu nulio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iŠ AVHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Šaltimleru. 

MARIJONA J. D0WNEY 
(po tėvais Radomskiutė) 

Mirė vasario 12, 1940, 4:20 
valandą ryto. 

Gimus Rracewell, Illinois. 
Paliko didefliame nuliūdime: 

vyrą. Henry J. Downey, posū
nį Kenneth Gourley, 2 brolius: 
Jurgį ir Vincentą, Raio.Tnsk'us, 
3 seseris: Onj, Meyer, Agnieš
ką. Morman ir Margraretą Ra-
domski ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 2563 So 
Eme.rald Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 16 d. Iš namų 10 
vai ryto bua atlydSta į Visų 
šventų parap. bažnyčią, prie 
2 5-tos ir Wallace g-jvių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulyd-ėta į Resaurection ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį.=i-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Posūnis, 
Broliai. Seserys ir Gimines. 

Dėl platesnių informacijų 
šaukite VICtory 1158. 

A f A 
AMILIA JUščIUS 

(TUŠKA) 
po tėvais Raudonai.e 

Staigiai mirė Vasario 12, 1940 
12 vai. dieną, sulaukus 45 me
tų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
Apskričio, Kvėdarnos parapi
jos, Sauslaukių kaimo. 

Amerikoje išgyvrno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

k>yrą Izidorių, sūnų Stanislovą 
r daug draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko brolį Joną. 
Kūnas pašarvotas S. M. Sku-

do koplyčioje, 718 W. I8th st. 

Laidotuves įvyks penktadie
nį, vasario 16 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-as dalyvauti šiose laido-
tuvėsa 

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Bro
lis ir Gimines. 

Laidotuvių Direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONROE 3377. 

r . 

, 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
v GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 N. Western Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų 

K 0 T R I N A 
ATKOČAITIENĖ 

po tėvais lln.uilr 

Mirė Vasario 12, 1940, sulau
kus 68 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žentą Walter Subaitis, seserį 
Marijoną Ambrozaitis ir jos 
šeimyną, 2 anūkus ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko sese
rį Moniką Karehienė ir gimi
nes. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Court. 

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Vasario 15 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į šv. Antano parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę žentas, Seserys, A-
nūkai ir Giminės. 

Laidotuvių Direktorius An
tanas Petkus. Tel. CICero 2109 

A 

* * > 

KA7.lMir.ltA LALRAlTIENft 
po pirmu vyru Skrotlenlene, 
po tė\ais šimutaitū. gyveno 

4509 S. Paulina St. 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 d., 12:05 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės am?.., 
gimus Kėdainių parap. ir ap
skrity, Ginaičių kaime. 

Amerikoj išgyveno 28 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą, du sūnus Kazi-
'mierą ir Joną, dukterį Oną, 2 
marčias: Josephine ir Oną ir 
fcentą Joną Wsol, ir jų Šeimy
nas, brolį Joną šimutį ir 2 
§\ogerlus Joną Skrodenį ir 
Juozapą Burkauskį, dvi pus-
seres Oną Tirvainienę ir Fran-
ces Keteris ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
4605 So. Hermitage ave Lai
dotuvės įvyks Trečiadienį, va
sario 14 d.. 8:30 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio kopi. j šv. 
Kryžiaus parapjos bažnyčiai 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. 

Visi a. a. Kazimieros I^au-
raitienės giminės, drauerai-gės 
ir pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti 1ai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdo liekame. 
Vyras. Sūnui. Duktė, f, ntas, 

Marčios. Brolis. Sv<v?erial, 
Pusseseres ir Gimines. 
I.aid. r>ir. J. F. Eudeikis. 

Tfil. YARDS 1741. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMHC PATARNAVIMAS 
AmDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ 
D y i 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV Jt\ 1 MIESTO DALYSE 

LachawJcz ir Simai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2^15 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

S. P. Mažeika 
Antanas M. PhiMips 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

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

P. J. R i t a s 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

OARY, nn). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 6 2 0 w - 1 5 t h A T 6 " 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge 

http://KA7.lMir.ltA
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KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 
= 

Penktadieni l i e t Vieša Padėka 
NmrikUlUfoinybes * o r t h 8 W c - ~ šiuomi no
r i . . . rime išreikšti viešą padėką p amine urnas i • ..•,.. 

*** / Tįsiems, kurie prisidėjo prie 
Kalbės kona. Dauivardis; da-' draugystės šv. Vardo meti-
lyranj radio artistai ir "Lie- nio parengimo, kuria įvyko 
tsroi Benas. ' 20 d. sausio, VVicker Park di-

Penktadienio vakare, vasa- diiojoje svetainėje. A&iū bis-
rįQ 16 d., 7 vai. vak., St. Ąg- nieriams ir profesionalams, 
nes Auditorijoj, prie Archer kurie davė savo garsinimus 
if Bo$kw«ll gatvių, įvykita programų knygelėje, a č i ū 
didelės iškilmes paminėjimui programos dalyviams ir dar-
J^ietuvos Nepriklausomybes, bininkams, kurie taip sunkiai 
Sį vakarą rengia j&altimiero tą vakarą darbavosi svetaine-
Badio Klubas — visi daini- je; ir taip pat didelį afiiū 
įlinkai, muzikantai ir rėmėjai, sakome mūsų klebonui kun. 

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

Kolektų auditorijoj nebus. 
ĮJanga J5o. ir visas pelnas 
skiriamas vargstantiems lie
tuviams Vilniuje. 

IEŠKOMA DVIEJŲ i 
PABĖGUSIŲ 
MERGAIČIŲ 

Dvi įU metų Lio\ven lligh 
Cohool mokinės, Talricia Smo 
Jen, 13159 Baitimore ir Mar
iau Urbanski, 12347 Cardone. 
Jet, pereitą penktaJtonj pabė
go iŠ namų. Prieš tai jos dvi 
savaites nebuvo mokykloj. 
mių tėvai,* iš-laiške,* \)iisi 

iš Hegewiseb surado jų 
sakus iki Gary, Ind„ kur su
žinota, kad dvi meifaįtis įsė
do į autobusą, į Detroitą. 
Šiandie kreiptasi į Detroito 
policiją pagalbos. 

J. &*uUnskui, kuris garsino 
bažnyčioje įr rėmė visokiais | 
kitokiais būdais | ąeiū ir pa-
rap. komitetams, kurie parė
mė pinįgiškai, ir ačiū visiems, 
kurių tik tilpo vardai pro
gramoj, nes jie visi prisidėjo 
su auka. 

Ačių draugijai fcv. Juoza
po ir Politikos Klubui, kurie 
dalyvavo vakare in corpore 
ip dar pąakyre iš kasos auką; 
a&ū visiems, o visiems Nortb 
sidiečiams jauniems ir se
niems, kurie tik dalyvavo 
vakare, ir kokiu nors būdu 
prisidėjo prie to mūsų milži
niško vakaro pasisekimo; 
taip pat ačiū ir visiems ki
tiems dalyvavusiems minėta
me vakare; pelno lieka draU' 
gijai nemažai ir mes jį tinka
mai sunaudosime kilniems 
tautos ir bažnyčios reika
lams. 

Taipgi tariame didelį ačiū 
ir mūsų lietuviškų radio va
landų leidėjams, kurie taip 

JpuikialjŠgarsino šį mūsų pa-
j rengimą/, mes jų niekuomet 

Sus i r ink imas 
CICERO. — šį vakarą, 7:30 

vai., parapijos mokyklos kam-

gas. Su skaudančia širdim se* 
nelis Daukantas palieka Se
nato archyvus ir atsisako nuo 
jo mėgiamo kūrybos darbo. 
Nuvargusi siela ieško poilsio i baryje įvyks Ciceras draugi-
ir ramybės. Baigdamas jau!«Ju atstovų susirinkimas. Su-
septintą savo "vargo pelės" -smukime bus aptartas kun. J . 
gyvenimo dešimtmetį, nuvar- ^ai&uno artinantis jubilie^ 

Chicago, 111. — Autobuso nelaimėj, Lineoln parke, sužeista 20 asmenų. (Acme teleph.) 
mm 

šiuomi noriu išreikšti savo laukta daug užprašvmu kad SIMONAS DAUKANTAS 
širdingiausią padėką Liet. Mo ji vel padamuotij. Ir del ta 
terų Piliečių Lygos narėms ir radio klausytojai ir vėl gir-
sumauytojoms, A. Janųšaųs- dės Akvilės malonų balsą per 
kienei, R, Mazeliauskienei ir radio šiandie, antradienį, 7-tą 
S, Wodmonaitei ir kitoms na
rėms už tą puikią dovanėlę, 
kurią mane apdovanojot, mi
nint mūsų 25 metų vedybos 
sukaktį. Ši dovanėlė ir jūsų 
linkėjimai man visuomet pri
mins Liet. Moterų Piliečiu 
Lyga ir jos nares, kurios Sia
me susirinkime dalyvavo ir 
tas, kurios negalėjo dalyvau
ti. Prašau priimti mano šir
dingiausią padėką, prisižadu 
su jumis darbuotis kiek mano 
jėgos man leis. Prašau visų 
priimti mano žemaitišką dėkų. 

M. Žalpiene 

gęs mokslininkas pasirenka 
ramų žemaičių Papilės mies
telį, rasdamas prieglobstį pas 
malonų šeimininką kun. Vaiš-
vila. Subraškėjus Papilės gi
rioms nuo sukilėlių prieš ru
sų valdžią, prasidėjus kruvi
noms žudynėms ir po to, su
kilimui nepavykus, kun. Vaiš
vilos areštavimas, senelį Dau
kantą paguldė į mirties pata
lą. "Ž, P r . " 

Stud. J. šniaukšta 

jus. Visi atstovai raginami 
laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalą aptartį. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

• 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 

Pradžia 5 valand: vakare 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 

• 

r ^ = 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tik viename Dievaje. Nuošir
dus pasitikėjimas Dievo Ap-

valandą vakare iš stoties 'vaizdą jam duodavo stipry-
WGES. Prie gražių dainų da -bė S įr drąsos jo dideliuose 
lyvaus "Gimnazistės," bus 'darbuose. Iš Visagauo rankų 
gražios muaikos, įdomių p r a - j i s kantriai priima įr ligas, ir 
nešimų ir t. J , Patartina ne- v a r g u s > įr neiaimes. Būdamas 

tvirto tikėjimo ir geru kata
liku, jis nori, kad ir jo tau-

pamiršti pasiklausyti. 

Bep. XXX 

^ ^ • ^ 

Šakiškių klubas turės su
sirinkimą naujoj vietoj, 1602 
So. 50th Ct., Cicero, 111., Sta
naičių name, Vasario 13 d., 
7 vai. vakare. Visi klubiečiai 
prašomi dalyvauti A. G. 

Kokios rūšies liuo
suotojas yra ge

riausias Vaikams 
Nepakenčiamas, neskolingas valyto
jas yra užtektinai blogas suaugu
siam* Bet vaikams -*- jis visai ne. 
Įmanomas. Valsams liuosuotojas, be 
abejo, tūrių būti veiklus, bet švel
nus iv malamus priimti. 
Uitat milijonai protingai galvojan
čių motinu savo vaikams vartoja 
Ę*-JA*. pėl to, kad E*-L*x yra pa
tikimas liuosuotojaa — liuosuotojas, 
kuriuo galima pasitikėti. 
Jaunuoliai mėgsta jo gardu šokola
dini skoni, jo lengva ir patogu vei
kimą. Motinos stnp, kad Ex-Lax pa-
liuosuoja vidurius taip tikrai, kaip 
ir kiekvięnan stipria liuosuotojas, 
duodamas vaikams. 
Per 19 metu E*-L** yrą Amerikoje 
mėgiamiausias liuosuotojas. Jis kaš
tuoja tik i0c. ar 25c. dėžutei kiek
vienoje vaistingo, 

nepamiršime | r stengsimės 
jums kaip nors atsilyginti. 

V. Rėkua, kom. pirm. 
V. Struofa 
J, Švedas 
A Lukoeaitis 
J. Radisauskas 
K. 8erpetia 

Gbinuos Akvilė Ančiute, 
"Gimnazistės," Smagi Mu
zika, Pranešimai, t, t. 

Į V A I R E N Y B Ė S 

AkvHe Ančiute po "ilgu 
vakacijų" ir vėl grįžo prie 
dalyvavimo Peoples radio pro
gramose. Jos gražus dainavi
mas pereitą sykį labai džiu
gino klausytojus taip, kad su-

Amerikos • civilines aviaci
jos katalikai lakūnai prie ben
drosios sąjungos sudarė savo 
sekciją. 

Vokiečių kariuomenes kat. 
vyskupas išleido guodžiantį 
ganytojišką laišką sužeistie
siems kariams. 

tiečiai išlaikytų būdingą že
maičiams religingumą. Jiems 
jis parašė maldaknygę, kuri 
užsiliko tarp jo rankraščių. 
Daukantas išlaikė rebginp 
praktikos tradicijai Dažnai 
jį buvo galima matyti bažny
čioje kalbant rąžančių, už 
savo tėvų ir geradarių vėl^s 
užperka mišias, ant globėjo 
kun. Lopacinskio ir motinos 
kapo pastato paminklus. Šio 
mokslininko gilus tikėjimas 
griovė tą mintį, kad tikėji
mas netinkąs mokytiems žmo-
nenvs. 

Nenuilstamas Da-Aarto dar 
bas, drėgni ir Šalti Scaato ar
chyvų būstai, rūpesčiai savo 
tautos rytojumi, viengungio, 
palikusio be priežiūros, moks
lininko organizmui išsenie je-

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

•?»" m i _ _ =wmi 

SAGOOKITS6 PSJCSGOa|0|IXVt 
AT*I*A**KJT 9% PĄIOUMSNeiVI 
Oaminama tik vienas tikras 
ta-La*! įsidėmėkite raides 
tumet geras pasekmes raika-
"B-X—L-A-X' aat dalute* tf 
kiekYianes plyteles. Kad 
laukite a»<g»n>l*n B»-Las. 

DAINŲ DIENA 
Ashland » v d . Auditorium 

Van Buren 6 Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
JiftPga 1100 - 75© - 40c 

Šokiams 35c 
Bengia Lietuvių B. K. Choru. 
S*go§ Chioago* Provincija 
ijr dienraStls "Draugas" . 

TJkttM jau fc-alima gauti 
"Draugo" ofise. 

m 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

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-
navioius. Autoriaus leidinys , .$1.00 

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

verte Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Paraše 

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

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

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

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

DRAUGAS Pl&DSHBNTG CO. 
Į 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furnitute Co. 

So . Westenn Avenue 
REPUBUO 6091 

— R E N G I A — 
* 

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

Sekmadienyje Balandžio "April 21 D., 1940 M. 
»sssss»PNi'wswssssssssssspssf̂ wsssssssss| " i * » » i n * s"s^ssjsww^ssws>,*sswswssssiws « i ' 

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
Van Bunen St. in Ashland Blvd- Chicago, III. 
Pradas 5KX) vti, vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

TTKIETCS JAŪ GALIMA GAUTI "DRAUGO" OFISE. 

1 < > • i • • » i ' i i i i • • i i i 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIcIU 

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

r Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vai: 9:00 yal ryto iki 5:00 yaL vak. Pirmadieniais, Ket-
= virtadieniais ir šeštadieniai* iki 8:00 vai. vakare. 

i 6816 S. Western Avc. Phone GRO. 0306 
JOHN PAKEL, Pres. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
5llHMIIIIIIIIIIIIUIHUaiHIIIHIUIIUIIIIIIIIIUIIIIUIII|UIUIIIIIIIIII|l|llllllUMHI|ll|llllll!> 
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Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - Padarykime Bent Vienę Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai 

I 
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"Draugo" Garams Radio Programos 
Gavėnios metu pasvęsime 10 minutę išimtinai religijai. Girdė

site bažnytinių giesmių i r pamokslėlį pri taikinta Gavėnios 
dvasiai. Pamokslėli pirmą Gavėnios antradieni sakys knn. J . 
Vaškas, M.I.C. Giesmes pagiedos seztetas; H. Lucas, E. Kan-
dratai te , I. Aitutyte, E. Nausėdaite, K. Balčiūnaitė, i r O. 
Ūsaitė. 

Nepamirškite užsisukti s avo radijo 1360 kU. antradie
nio 7:30 vai. vakare. 

MES IR VILNIUS 

. . DRAUGO' ' RADIO PROGRAMOJ 

Chicagos lietuviai, nuo pat 
pradžios įsisteigimo laisvos 
i r nepriklausomos Lietuvon, 
skelbė plačiajam pasauliui 
" M e s be Vilniaus nenurim
s im" . Tą mūsų šūkį, sykiu 
su visu pasauliu girdėjo ir 
virš t r is su puse milijono Chi
cagos gyventojų amerikiečių, 
i r kitų. Mūsų pastangų ir e-
nergijos dėka, pasaulis j au 
žino, kas ir kur yra Lietuva, 
i r kad Vilnius y ra Lietuvos 
sostine i r teisėtai priklauso 
Lietuvai o ne kam kitam. 

Lietuvos Nepriklausomybes 
22 metų sukakties proga, vi
sos Chicagos lietuviai rengia
si didelėms iškilmėms va'aa-
rio 18 d., 32 W. Randolph 
St.f tos iškilmės turėtų tapti 
Chicagos lietuvių dideliu ma
siniu mitingu. Tą dieną, skait 
lingas lietuvių susirinkimas 
vidurmiestyj, parodys ameri
kiečiams, kad mes, Chicagos 
lietuviai, gerbiam mūsų seno
sios tėvynės, bei mūsų tėvų 
krašto nepriklausomybę, ir 
džiaugiamės Vilniaus grįžimu 
prie Lietuvos. 

Oerb. skaitytojau, mano, 
tamstos, kaip ir kitų lietuvių, 
pareiga yra pasirūpinti, kad 
ta didžiulė vidurmiesčio audi
torija, antrašu 32 W. Ran
dolph St., vasario 18 d., būtų 
pilnutė susirinkusių lietuvių. 
To reikalauja mūsų lietuviška 
garhe. Tad, į darbą visi, ku
rie jaučiasi lietuviai. Įžangos 
bilietai, kurių kaina yra tik
tai 25c asmeniui, randasi vi
sose lietuvių kolonijose, pas 
daugelį liettrvių darbuotojų. 

Ši, pirma tokia lietuvių 
švente Chieagoje, bus atžymė
ta ypatingai gražia progra
ma. Svarbią, tai dienai pri
taikintą kalbą pasakys Lie
tuvos ministras Povilas Ža-
deikis ir kiti žymūs lietuvių 
kalbėtojai. Dalyvaus net trys} 
lietuvių chorai. Salė bus iŠ-' 

puošta taip, kad bus galima 
matyti vaizdus garbingos Lie
tuvos senovės, gi Dariaus-Gi
rėno lietuvių posto legijonie-

Dar vieną sykį, prieš pat 
si«j tokia, kuri viešpatavo Ge
dimino jpilyj, to garbingo Lie
tuvos kunigaikščio laikais. 

B. J . J . 

Iš Motery Sę-gos 
60 kp. Veikimo 

MELROSE PARK. — Mo
terų Sąjungos 60 kuopos mė
nesinis susirinkimas, įvyko L. 
Petraitienės namuose, sekma
dienį, 4-tą dieną vasario. 

Susirinkimas at idarytas su 
malda. 

Tuojau priėjome pr ie atsili
kusių senų darbų. Pirmiau
sia "bunco p a r t y " komisija 
išdavė savo raportą, ir pra
nešė, kad visi jau susitvarkė 
ir surinkta gana didele grupė 
visokių gražių ir įvairių do
vanų, kurias galima būt ma
tyt5 Melrose Parko biznio 
centro gatvėj . Taip pat ir bi
lietai gana skaitlingai parda
vinėjami. 

Po to, O. Urbelienė davė 
savo raportą apie rengiamus i 
Oak Forest prieglaudos sene
l i a i s pietus ir programėlę. 
Diena jau paskirta, būtent 
vasario 25 d. Bus paruošti 
pielas visiems lietuviams se
neliams ir per pietum bus į-
vairios dainelės ir t.t. 

Šumis pietums išrinktos se
kančios motervs: R. Štarienė, 
M. Martinkienė, A. Černaus-
kionė. K. Januškiene. . O. Ur
bei 'enė tvarko šį ,parengima. 
Reikftų paminėt, kad pietūs 
bus ] agaminti K. Januškie
nės namuose. 

Lisronrų lankymo komisija 
prant ša, kad O. Vaitkienė jau 
beveik esanti sveika ir kad 
ji jau atsimaldavo. K. Butie-
ne dar tebeserga ir guli na-

GAISRAS MOKYKLOJ 
PADARĖ $150,000 
N U O S T O L I U « 

-
Gaisrų komisijonierius rei
kalauja pravesti tyrinėjimą 

Vakar įvykusiam Alice L. 
Barnard pradžios mokykloj 
gaisre (10354 CfcarleS Sv.) su
žeista trys gaisrininkai ir pa-

day M Suomijos šalpos Fon
dui. Ženklus, kurie atžymėti 
Suomijos vėliavą ir paženk

linti užrašu "JIolp Finlaml,'* 
pardavinės ieaiiv koridoriuos 
500 savanorių moterų. 

Daugelis šių ženklų parda
vėjų bus apsirengė skandina
vų kostiumais. 

Už ženklus nenustatvtas 
joks mokesnis, nes tikimasi, 
kad kartu su dešimtukais, bus 

daryta n u o s t o l i ų apie , , . , - . , . 
^ - X , w ^ duodama ir daugiau. Šiuo lai-

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrengta plr 
mot rūšies su m o 
dernlSkomis užlaido 
mis ir Hollywoo< 
šviesomis. D a r b a i 
G a r a n t u o t a , s. 

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

Res. — ENGlewood 5840. 

$150,000. 
Mokyklos inžinierius, Char

les Griffin, numato, jog la
bai galima, kad mokykla buvo 
padegta, nes visos krosnys 
buvę užgesintos. 

Gaisrų komisijonierius Mi-
chael J . Corrigan pareiškė, 
jog nesą- aiškių padegimo žy
mių, bet reikalauja pravesti 
tyrinėjimų. 

ku Suomijai reikalinga pa
šalpa ir reikia tikėtis, jog 
ehicagieeiai šį reikale supras 
ir parems. 

MIRĖ 

E. Kandratai tė šiandie giedos 7:30 vai . vak. per 'Draugo : 

radio valanda (1360 kil.) " A v e Mar i a " . 

KID5" 

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

V a k a r 
Stevens viešbutyj prasidėjo 
septyniasdešimt šeštoji metinė 
Chicagos dantistų (Chicago 
Dental Society) konvencija, 
kuri tęsis iki šio mėn. 15 d. 
Suvažiavimo metu skaitomos 
mokslinės paskaitos i r suruo
šta dentisterijos vystimosi 
paroda. 

C h i c a g o s 
Civic opera ruošia dainininkų 
kontestų. Kontestan stoti ga
lima iki vasario 17 dienos. J i s 
tęsis nuo vasario 20 d. iki 
kovo 1. 

A u t o 
nelaimėj, kuri įvyko prie Sac-
ramento Ave. ir George St. 
žuvo Jul ius Butkiewicz, 54 
m., 2930 N. Sacramento (Ave. 

mnose, 142 N. 18th Ave., Melr 

ro.?e Park ir jų labai pradžiu
gintą, jei narės nueitų aplan
kyti. 

J . Aperavieiene pranešė vi-
soTiis, kad visos narės yra už
simokėjusios ir geram stovy
je. 

Korespondente 

ir John Gabris, 53 m., 2738 
Commercial Ave. 

PIRMOJI VIETINĖ 
SUOMIJOS "TAG DAY" 

Ateinantį šeštadieni ir sek
madienį, vasario 17 ir 18 d., 
125 vietiniai ju<!an*ųjų paveik 
slų teatrai leido savo patai- Skaitykite biznierių barge-
pose surengti pirmąją " t a g nus. 

Dėl to, 
kad jį motina išbarė 17 metų 
George Hunter iš Milwaukee 
išgėrė nuodų. Dabar jis kri
tiškoj padėtyj Illinois Central 
ligoninėj. 

Paš to ženklu 
klubas ruošia Chicagoj ;100 
metų nuo pirmojo lipinamo 
pašto ženklo sukakties minė
jimų. Ta proga ruošiama La 
Salle viešbutyj pašto ženklų 
paroda. * — * -

Vakar mirė Marijona Mat-
kes, Scotville, Michigan gy
ventoja. Kūnas bus parvež
tas į Chicagų i r pašarvotas 
sesers dukterės, R. Kadžius, 
namuose — 1525 So. 49th 
Court, Ciceroje. 

Platesnių informacijų šau
kite laidotuvių direktorių An
tanų Petkų, tel. Cicero 2109. 

Pbone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę randuojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI. 

1 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

festovėm, Krikštynom Ir Kito 
tiem Bankletam Suteikiam P» 

tarnavimą. 
Unknm— Patarnavimą* Tirtam* 

750 W. 31st Street 
A A NOEKUS, K T 

Tel. Victory 9670 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
. K M A n > i i l l I s STOTIES PROGRAMŲ i « o KO. 
1 T 10:00 VAL. RYTO 

W.HJ.P. 

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygele 

STAOJOS 
GRAUDOS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta ii maldakny

ges "Ramybe Jums" 

10c 
DRAUGAS PUB. CO, 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

i r 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
—i——•—*•—SSĮĮSĮSSESSSSSSSSSSSSS^~* 

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 

Drobe Paklodems i r Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Panciakos, Pirštines i r Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRID6EP0RT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Art i Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
i r Sekmadieniai 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

RE AL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvu mėnesiniu išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvu mėnesinių Išmokėjimu 
(Išgaunu geriausj atlyginime iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darata 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimu 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

Standard Club 
Švelni Degtinė—100 Proo! 

BOTTLEP IN BOND 
Hera Geresnės Degtinei 

nš Tokią Kainą 
TIE $1.00 PT A4 AM 
4-5 Kvortoi...vJi0U 

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
15c« pRiygSAs 

tfUTUAL LIQUOR OOMPAOT 
Distributoriai 

4707 8. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014 

K 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nno 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3V2% °* P*" 

dėtus pinigus. Duodam pa- J Š Į 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

K 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAJT A8SOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JTJSTIN MAGKEEWICH, Prea, 

Cbartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURBD 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAI*.: 9 Iki 5 p. p. Treciad.: 9 Iki U:00 p. fležtad.t 9 Ud 8;00 • . • . 
^į>^igi^#»^awp«*»^^p>) [ j j j - i r ~ - - — — - — » » • - X 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI NAMAS 

Pardavimui 3-fletų namas Brldge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau
cius, 2830 South Wallace Street. 

RENDON tTKIS 
40 akertu ūkis, 116 mylių nuo Chi
cagos. Renda $13.00 j menes). At
sišaukite BRUnswick 8898. nuo 6 iki 
10 vai. vak. B. P. 1448 No. Bell 
Avenue, Chicago, m. (Užpakalyje) 

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

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

JOE VILIMAS 
6800 S. Maplewood Ave. 

TeL Hemlock 2323 

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

Atsišaukite: 2839 East 79th St. 

RENDON KAMBARIS 
Rendon kambaris, tinkamas pavie
niui vaikinui Karštu vandeniu ap
šildomas, prie mažos šeimynos; arti 
patvėkariu liniios. 2-.ras aukštas. 
Atsišaukite: 8137 West 88-th Place. 

Tel. Lafayette 17SS 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - Padarykime Bent Vieną Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS HMOKfiJIMAIB 

Barsk is Funnitune House, Inc. 
"ITO HOMl OP F O T FUKN1TUKBT BINGB 1994 

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

! 

PARDAVIMUI 
4 fletų kampinis, $9,500.00, arba 
mainysim. 2 fletų kampinis, prie 
Marąuette Parkių $8,250. arba mai
nysim. 

Kitose Vietose: KrautuvB ir S fle-
tai : $2.500.00 4 fletų medinis $1.-
250. 4 fletų mūrinis: $4.000., arba 
mainysim. 4 fletų mūrinis, [kurtas 
Tavernas, Šokių sale, $8,000 arba 
mainysim. Medinis namas su plotu 
žemės prie 105-tos,; galite laikyti 
paukščių arba karvių. $2,600. 

Teisingas patarnavimas: 
Charles Urnlch, 2500 W. 6S-rd SL 

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

PAIESKAU PUSININKO 
PaleSkau pusininko taverno blmyje; 
gali būti vyras ar moteris. Bisnls 
gerai ISdlrbtas. AtsiSaukite: »5t W. 
71st St., Chicago, m. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. $ — f 
kambarių f lėtai; 2-karų mūrinis ga-
radžiua Rendu $70.00 l m8nesj. Tu
ri būti greit parduotaa Namas ran
dasi po num: 2316 West 2$rd Place. 
SpeclalS kaina $5.250.00. AtsiSau
kite: B. R. Pletklewics. 2*08 Weat 
47th Street, Chicago. Illinois. 

• 
; 


