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Sunaikinta 18-oji bolševikų divizija 
Iš Meksikos gaunama ži-

nW, jog gerėja katalikams 
gyvenimo sąlygos. Chiapas 
vyskupijos Ganytojas Gerar
do A. y Dies de Bonilla sako, 
jog jam pavykę pagerinti ka
talikų būklę savo vyskupijoj. 

Nors kova eina tarp socia
listines krašto valdžios ir ka
talikų piliečių, bet katalikai 
laimėsią. 

BOLŠEVIKAI ĮSIVERŽĖ 
MANNERHEIMO LINIJON 

Suomiai susimeta visomis 
pajėgomis ginti Viborgą 

HELSINKIS, vas. 19. -
Suomių karo vadovybe šian
dien oficialiai paskelbė, kad 
Ladogo ežero šiauriuose pa
galiau sunaikinta visa raudo
nųjų 18-oji divizija — apie 

Kai pereitą vasarą Hitleris 18,000 vyrų. Daugumas jų nu 
"pasibučiavo" su kruvinuoju | kauta, arba sužeista, dalis pa 
Stalinu, ir prancūzai ir anglai imte: nelaisvėn, o negausin-
buvo nusiminę nauja karine 
sąjunga. Bet štai Sovietų Ru
sija ^užpuolė mažą Suomiją. 
Norėjo išgązdinti nedidelę ne 
4 milijonų neturinčią tautą. 
Bet suomiai .per kelis karo 
mėnesius daugiau sunaikino 
bolševikų—komunistų, dau
giau atėmė, ar sunaikino tan
kų, orlaivių, kulkosvaidžių 
etc , negu suomiai patys tu
rėjo. Prancūzai ir anglai juo
kiasi iš komunistų vadovybes, 
jos neapmokytų karių, netin
kamų karui ginklų ir jų nesi
bijo. 

Atrodo, bandys suskaldyti 
Rusiją, patenkinti jos plotais 
Hitlerį ir už komunistų kailį 
pirkti taiką E u r o p o j - * - ' 

gos liekanos išblaškytos, šios 
liekanos šalčiuose vargiai iš
liks gyvos, neturėdamos mai
sto ir pastogės. 

HELSINKIS, vas. 19. — 
Suomiai pripažįsta, kad rau
donųjų pajėgos kyliu Įsiver
žė Mannęrheimo linijon abiem 
pusėm Leningnado Vi?puri linkme. 

SUOMIAI NAUJOSE 
POZICIJOSE 

HELSINKIS, vas. 18. — 
Suomių autoritetai užgina iš 
Maskvos skelbiamus raudono
sios armijos laimėjimus Ma
nnęrheimo linijoje, Karelijos 
sąsmaukoje. Pažymi, kad suo
mių kariuomenė užėmusi nau
jas pozicijas ir prieš raudo
nuosius sutraukiama daugiau 
pajėgų. Suomių lakūnai, anot 
autoritetų, sėkmingai ataka
vo raudonosios armijos užnu-

sritis — Leningrado 

Britų karo laivas naikintuvas "Cossaek". š 's Janas Norvegijos pakrantėse is vokiečių 
lai\o "Al tmark" išvadavo 326 britus nelaisviis, paimtus iš nuskandinta britų prekybinių 
lahų. ^Acme telephotc). 

garines 

(Viborgo) geležinkelio ir at
sirėmė į Kamara miestelį už 
15 mylių nuo Viipuri. 

Tolėliau j Viipuri dar tę
siasi Mannęrheimo linija. Te-! 
nai 

Komunistų Izviestija, 26-
IX, 1935 m. rašė, jog is ūki
ninkų paimami grūdai už ma
žą kainą. Jie duoną turi pir
kti komunistų duonos kepyk
lose ir mokėti 19 kartų bran
giau, kaip patys gavo. Ar ne
gera komunistų globa vargo 
žmonėmis? 

Patys komunistai prisipažįs
ta, jog 1932-4 m. buvo bado 
metai ir žuvo iki 7 milijonų 
žmonių badu (Pravda Severą 
l-II, 1933 m.). Komunistų gi 
oficiozas Izvestija 8-VTII, 
1932 m. badaujantiems žmo
nėms draudė pasiraškinti lau
kuose varpų, grūdų, kad galė
tų gyvi išlikti: " j ie turi būt 

Sovietų lakūnai ir šiandien 
puolė kai kurias Suomijos da 
lis. Yra keliosdešimts žuvusiij 
civilinių. 24 sovietų bombo
nešiai numušti. Helsinkis va-

suomiai susimeta visomis! kar iš oro nepultas. Sovietų 
pajėgomis ginti minėtą mies- lakūnai bijo priešlėktuvinių 
tą. Suomiai užėmė naujas po- patrankų. 
zicijas, o tolėliau skubiai dir- j Helsinky išlipdyti vyiausy-
bdina kitas. Už Viimrri dirb-• Helsinky išlipdyti vyriausy-
dinama nauja ,pozįeijų linija. jmi antrosios klasės, 1897 iki 

Mannęrheimo linijon į 4ver J1919 m., vyrai karo tarnybai, 
žimas bolševikams nepapras-j Suomių kariniai vadai pa
tai brangiai atsiėjo. Prarado 'reiškia, kad suomių atsimeti-
iki 100,000 kareivių, keletą mas iš kai kurių pozicijų į 
šimtų tankų ir sunaudojo mi- naujas atliktas strateginiais 
lijonus artilerijos šovinių. (sumetimais. Svetimšaliai ste-

Galų gale visgi dar visiš- j bėtojai randa, kad raudonoji 
kai neprasilaulė per liniją, j armija dar nepriėjusi svar-
Nežinia koks likimas Wiaujbiausių suomių pozicijų Ma-
laukia raudonuosius. "nnerheimo linijoje. Jei raudo 

nieji bandys prieiti ir veržtis, 
jiems tas žygis atsieis milži
niškus nuostolius. PREZ. ROOSEVELTAS 

TYKIAJAM VANDENYNE 
BALBOA, Panamos perka

sas, vas. 19. — Prez. Roose-
veltas vakar apžvalgė Pana 

SOVIETAI VARGIAI 
NUGALĖS SUOMIUS 
.LONDONAS, vas. 18. — 

Mannęrheimo linijos prieša
kyje, Karelijos sąsmaukoje, 
kaip pranešta, raudonieji pa
ėmę eiles suomių pozicijų ir 
kyliu per saviškių lavonų 
kajvas stumiasi pirmyn. Jei 
tas teisybė, tai-suomiams gre 
sia rimtas pavojus, pareiš
kia United "Press karo kores
pondentas Webb Milleris. 

Bet mano nuomone, sakoW. 
Milleris, šis rusų žygis nesu
naikins suomių atsparumo 
Mannęrheimo linijoje. Kaip 
ilgai šios linijos abu galai y-
ra stipriai įremti, vienas j 
Koivisto salą (Suomijos įlan
kos pakrantėse), o kitas į La 
dogo ežero aplink Taipale u-
pės ižiotis, raudonieji negali 

ANGLIJOS VYRIAUSYBE 
PUOLA NORVEGIJĄ 

LONDONAS, vas. 19. — 
Norvegijai sukėlus protestą 
prieš .britus ryšium su vokie
čių laivo Altmark užpuolimu 
Norvegijos pakrantėse, bri-

PARAGVAJUS TURI 
DIKTATORIŲ 
ASUNCION, Paragvajus, 

vas. 19. — šios respublikos 
prezidentas gen. Jose Felix 
Estigarribia pasiskelbė dikta
torium išleidęs dekretą, kad 
jis visą politinį veikimą pai
ma savo kontrolėn neribotam 
laikotarpiui. Sako, jis tai da
rąs šaliai užtikrinti viešąjį 
rimtį ir gerovę. 

Per radiją kalbėdamas pre
zidentas pareiškė, kad jis "di
ktatūrą įvedąs pilnai sutinr 
kant ir kooperuojant kariuo
menei ir karo laivynui respu
bliką apdrausti nuo sumiši
mų. 

Paragvajaus parlamento a-
biejų rūmų nariai atsistatydi
no. Sudarytas naujas minis
trų kabinetas, kurį preziden
tas pat virti no. 

tai ne vien protestą paneigia* v. 
., . 7* ciais žodžiais grasina Angh-

bet dar reikalauja norvegų vyriausybės išaiškinti, ko
kiais sumetimais ji sakosi ne
žinojusi, kad laive Altmark 
buvo uždaryta 326 britai jū
reiviai nelaisviai. 

Kiek ankščiau norvegų au
toritetai buvo pranešę, kad 
jie dukart apžiūrėję Altmark 
laivo vidų, bet jame nepasto-
bėję jokių nelaisvių ir dėl to 
laivo neinternavę. 

Altmark laivas pasilieka; Gen. Estigarribia yra vos 
leduose įsispriaudęs ir jo liki- j 51 metų amžiaus. Pasižymė-
mas dar neišspręstas. Gal bus jęs Chaco teritorijos kare su 
internuotas. Bolivija. Kokį laiką gyveno 

ištrėmime, paskiau buvo pa
siuntiniu Washingtone. Paga
liau išrinktas prezidentu ket
veriems metams ir 1939 m. 
rugp. 15 d. inauguruotas. . 

Vokietija savo rėžtu kar-

jai atsilyginti už laivo užpuo
limą ir britų nelaisvių iš jo iš į 
•vadavimą. 

Parvežti į Angliją išvaduo
ti nelaisviai pasakoja apie 
pergyventus vokiečių laive 
vargus. Sakosi jie dažniau-, 
sia buvo maitinami tik duo
na ir vandeniu. Nuolat buvo 
laikomi uždugnyti laivo apa
tinėse dalyse. 

ir plačiau. Siauresnis ruožas SUOMIJOJ MOBILIZUO
JAMI DVIRAČIAI 

mos perkaso juostos įgjnklavi 

SUSIDAUŽĖ LAIVAI; 
16 ŽUVO 
DURBANAS, P . Afrika, 

!vas. 19. — Susidaužė du bri-

mius ir vakare karo laivu Tus-
toke Castle. Pirmasis pasken-

tų laivai, Cheldale ir Greys-

nušauti ir jų visas turtas a- caloosa, dviejų kitų laivų ly- ^ fc &g fr ^ 
tada komunistų dimas, leidosi Tykiuoju vandel . . t imtas", rašė 

laikraštis. 

Tokios tvarkos ir tokios 
globos nori komunistai Ame
rikoje žmonėms darbinin
kams. 

Komunistai visur skelbia 
luomų karą. Bet patys suda
ro naują skirtingą žmonių 
luomą. Komunistai komisarai 
gauna po 20,000 rublių algos 
į mėnesį, kai valstybes įmo
nėse dirbąs darbininkas, ko
munistų vergas, turi tenkin
tis 189 rub. į mėnesį. Už po-

sumokėti 200—240 rubtių. Vi 
rūbų eilutę — 220—300 rubl. 
Todėl piliečiai nuplyšę, apiba-
si, o komisarai — it karaliu
kai viešpatauja. Rusijoje ko
munistai luomų nepanaikino. 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraSčina. 

r i • i T i reivių. 
nynu, nepasakius kur Imk, a-
tostogauti. 

Sužinota, kad grįždamas is 
atostogų prezidentas žadąs 
pasimatyti su Panamos respn 
blikos prezidentu Augusto S. 
BynL 

RESPUBLIKONAI PRA
DEDA KAMPANIJĄ 
AVASHINGTON, vas. 19. -

Respublikonų partijos nacio-
nulis komitetas paskelbė poli
tinę programą, kuriaja parti
jos suvažiavimas vaduosis da 

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
18,000 I>OL. 

Marshall Field & Co. par
duotuvėje vakar plėšikai pa
grobė 18,066 dol. 

yra miškingose ir pelkėtose 
sugriauti visos linijos paėmę a p y i į n k ė s e . Raudonieji atakuo 
eiles kad ir svarbesniųjų po 
zicijų. 

Mannęrheimo linijos abie
juose galuose suomiai turi 
sunkiąją artileriją ir didžiu
lėmis patrankomis gali skal
dyti raudonųjų pozicijas išil
gai linijos. 

ja suomius Summa ruože. 
Nors ši vieta linijoje yra jpla-
ti, bet patogi puolimui — ma 
žai miškinga ir iš Terijoki 
(nuo Rusijos pasienio) eina 
geležinkelis stačiai į Kama
ra, o iš ten — į Viipuri (Vi
borgą). Tad išilgai šio gele-

HELSINKTS, vas. 19. — 

NUBAUSTAS UŽ NENORĄ 
ĮDIRBTI ŽEMC 

LONDONAS, vas. 19, -
Derbyshire apylinkės vienas 
ūkininkas teismo nubaustas 
100 dol. bauda ir priede dar 
teismo lėšomis už atsisaky
mą arti ir įdirbti savo pūdy-
maujančios žemės plotus, 
kaip žemės ūkio ministerijos 
įsakyta. 

j Suomijoje autoritetai mobili-j MASKVA, vas. 19. — Į Si
birą ten įgyvendinti išsiųsta 
4,500 ukrainiečių. Jų šeimos 
vėliau bus išsiųstos, kai vy
rai Sibire parūpins pastoges. 

Milleris sako, kad suomiai žinkelio (o jis sujungtas dar 
nujautė dabartinį sovietų už-Į ir su Leningradu) raudonieji 
puolimą ir prieš tai per du trečioji savaitė be pertrau-
mėnesius nuodugniai pasiruo
šė gintis. Mannęrheimo linija 
yra platus tvirtovių, įvairių 
pozicijų, duobių ir spygliuotų 
vielų tvorų ruožas (juosta). 
Kai kur tęsias per 30 mylių 

rą batų darbininkas privalo,rydamas platformą. Tai poli-
. . _ . _ . . . »• - i • • J » : . tinės kampanijos,pradžia. 

ARGENTINOS AMERIKIE
ČIAI SUOMIAMS 
BUENOS AIRES, vas. 19. -

Čia amerikiečių bendruomenė
je susimesta sudaryti fondą 
padėti Suomijai kovoti už lai 

svę i r nepriklausomybę. 

vedija aiškinasi, kad ji 
negalinti padėti suomiams 

zuoja dviračius, kurie bus rei
kalingi kariuomenei vasarą 
kovai su užpuolikais bolševi
kais. 

Žiemą suomiai vykusiai nau 
doja pačiužės (slides), o va-| PARYŽIUS, vas. 19. 
sąrą bus reikalingi dviračiai. I Daugiau kaip 10,000 italų sa-

. -Vanorių Prancūzijoje suorga
nizuota padėti Suomijai. Ko 

STOKHOLMAS, vas. 19. — 
Ministrų kabineto ir valsty
bės tarybos nepatariamas Šve 
dijos karalius Gustavas V iš- j klausė, 
leido atsišaukimą tautai. Jis 
išaiškina, kad Švedija nieku 
būdu negali kariniai padėti 
Suomijai kariauti prieš sov. 
Rusija. Kitaipgi Švedija įsi
veltų karan su Rusija ir gal 
dar su Vokietija. Anot kara
liaus, Švedija i r toliau turi 
laikytis neutralumo. 

Ministrų kabinetas bandė 
neleisti karaliui išleisti tą at
sišaukimai Bet karalius ne-

kos masėmis, kai skruzdės, 
puola suomius. 

Persiveržę ten per Mannęr
heimo linijos nugarą, sako 
Milleris, raudonieji visvien 
nebus laimėję, nes toliau jie 
per ilgas mylias turės susi
durti su stipriomis suomių 
pozicijomis. Suomiams bus 
sunkumų toliau atkakliai gin 
tis, nes mūšių frontas žymiai 
pailgės, o suomiai neturi gau
singos kariuomenės. 

PRANCŪZŲ PAIMTA 
NELAISVĖN 

BERLYNAS, vas. 19. — 
Luxemburgo pasieniu (vaka
rų fronte) vokiečiai atliko ke 
lėtą sėkmingų puolimų prieš 
prancūzų pozicijas ir paėmė 
nelaisvių. 

NACIAI NUSKANDINO 
BRITŲ KARO LAIVĄ 

LONDONAS, vas. 19. — 
Pranešta naciai torpeduoda-
mi nuskandino šeštą britų ka Ashland Blvd. Auditorium 

veikiau jie bus išsiųsti. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota; popiet šal
čiau. 

Saulė teka 6:39, leidžia
si 5:29. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

ro laivą naikintuvą Danng, 
Pasaliau nereikia dar už- j 1,375 tonų. Žuvo 157 vyrai į-

Žinovai sako, kad kara-iau 
atsišaukimas neišvaduos Šve
dijos nuo bolševikų užplūdi
mo jiems apsidirbus su Suo-
nuja. Švedijos gi susimeti-
mas padėti suomiams gal bū
tų padaręs galąjsov. Rusijos 
yykdomui terorui 

miršti ir to, kad raudonie- i gulos. 
si . . v 

šiems netesės ginklai, ypač, 
patrankos ir kulkosvaidžiai, 
kurių, nuolat šaudant, siene^ 
lės sugenda ir reikia jas pa
taisyti tik pasiuntus į fabri
kus. 

BERLYNAS, vas. 19. — 
Oficialiai pranešta, kad vasa
rio 11 iki 17 d. laikotarpiu 
vokiečiai nuskandino 32 pran
cūzų, neutralių ir britų pre
kybinių laivų. Nuskandinti 

PLATINKITE "DRAUGĄ" | laivai sudarė 128,174 tonus. 

Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

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

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 
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— o — 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam tiks 
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou 
dencijas sulis savo nuožiiros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei ralima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole-
."fC08. f **meniškumų. Pasenusios korespondencijom laikrašti n nededamos 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
E/5fJff aj,,lSoc<fnd;c,a** M* t U r M a r c n « . i»i«. *t 
Cnicaro, Iliinou Lnder the Act of Marcb S, 187i. 

Bažnyčia ir Socialine Santvarka 

Nacionales Katalikę Geroves Konferencijos 
Adoiinistracinės Komisijos Arkivyskupų 

ir Vyskupų Pareiškimas 

ĮVADAS 
1. Savo pirmoje enciklikoje Popiežius Pi

jus XU~«ig maldauja su giliausiu jausmin
gumu pasaulio žmones mesti visa griaunan
čia neapykanta ir ginčus ir grįžti prie iš
ganingos meilės ir taikos. J is primena pa- 7 ' ž n i 0 ^ u s n g r a "oliuotas individas kokio 
šauliui užmaršuoliui dieviškosios meilės vi- l Je s o c i a l l I 1 ^ e tuštumoje, bet yra socialė bu-
suotinumą; jis vel paaukoja Saldžiausiajai tyb*> s k i r t a ^ v e n t i i r s av<> i š S a n y m o * i e k 

je, matomieji ir nematomieji... Ir J is yra 
prieš visus ir Jame visi daiktai laikosi... j 
Kadangi Tėvui labai patiko, kad Jame būtų 
visa pilnybe" (Kol. I, 13-19.). 

Kristus Grąžintinas J Jam 
Priderame Vietę 

5. Ramybe, kurios visi protingi žmonės taip 
karštai trokšta, turi būti pagrįsta placia ir 
pilna tvarka, kurios tikslas būtų grąžinti 
Kristų j jojo tikrą ir jam deramą vietą žmo
nijos bendruomenėje. Dievą reikia grąžinti 
į valstybes valdymą, į auklėjimą, į ekono
minį gyvenimą. Dievą reikia grąžinti į vi
sokį gyvenimą: asmeninį ir viešąjį, indivi
dualinį ir draugijinį. Sąmoningai ir laisvai 
reikia leisti Dievo tiesai ir Dievo įstatymui, 
Dievo teisingumui, gailestingumui ir meilei 
persunkti visokį mūsų socialinį bendradar
biavimą ir visus mūsų visuomeninius santy-J 
kius. 

6. Dievas pastate savo Bažnyčią žmogiš-' 
kosios bendruomenes centre, kai<p "tiesos 
pamatą ir stulpą". Bažnyčiai Kristus pave
dė dieviškąją misiją — mokyti visa tai, ką 
jis yra įsakęs. Jokios gyvenimo aplinkybes 
ir sąjygos negali palesinti šio dieviško įsta
tymo varžymo; nei jokio kompromiso jojo 
pilname taikyme žmonių gyvenimui. Parei
ga šiam įstatymui paklusti saisto žmogaus 
tiek privataus tiek viešojo gyvenimo veiks
mus, ir kaip individo ir kaip žmonių gimi
nes nario. 

L rt. . WSr- . JZ&a. ?^~Wa^kA 

JHIHUK£lreS!S 
Po Sviete Pasidairius iletu ordinu," turįs nuostabų 
_ . išradimą pavvtusionis Jei-
L a b s r y t e l dėms atjauninti*. 
Moterys vis moterys. Jos Nurodyti) dieną ir valandą 

amžinai nori būt jaunos, gra- daugelis to miestelio leidžiu 
žios. iSavo gražumui palaiky-; paslapčiomis nuėjo į daktaro 
ti jos nesigaili pinigų, nors ir MacFarlen priėmimą. Jos bu-

dieviškojo Išganytojo Širdžiai visą žmonių 
giminę ir, kviesdamas žmones grįžti prie 
Kristaus, vel naujina maldavimą, taip daž
nai savo pirmatakų kartotą: "Štai , jūsų Ka
ra l ius" (Jono, XIX, 14.). 

2. Didžiausis mūsų Šventojo Tėvo troški
mas ir siekis yra tas, kad Kristus valdytų 
visų žmonių protus ir širdis, kad Kristus 
Karalius įsiviešpatautų žmonijos bendruome 
nėję, kad jojo dvasia dvelktų visų tautų 
įstatymai ir institucijos, siekiai ir aukščiau
si tikslai. 

3. "Gal būt — Dieve duok — galima vil
tis, su Popiežium Pijum XII-tuoju, kad i i 
didelio vargo valanda pakeis jausmus ią pa
žiūras visų tų, kurie lig šiol aklai pasitikė
jo populiariomis moderninėmis klaidomis, 
nepajusdami netikrų ir> įrančių pagrindų 
po savo kojomis. Daugeliui, kurie nepajėgė 
suprasti Bažnyčios auklėjimo ir ganytojavi-
mo misijos svarbos, gal dabar labiau pa
aiškės josios perspėjimai, kurie pirma tebu
vo juokais nuleisti praeities apgaulingame 
saugume. Miekas taip gerai neapgins Krikš
čionybės kaip dabartiniai vargai. Iš milži
niškos klaidos ir prieškrikščioniškų sąjūdžių 
sūkuro išaugo daug skaudžių nelaimių, ku
rios pačios griežčiau pasmerkia savo prie
žastis negu bet kokis grynai teorinis jų at-
rėmimas ' (Sumini Pontificatus, pp. 11, 12, 
h. C. V>. C leidinys). 

4. Iš visos širdies jam dėkojame už jojo 
pamokymą, ir, kiek pajėgiame, stengiamės 
pasekti jojo pavyzdžiu. Mes ir vėl skelbia
me mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pirme
nybę, "Kur i s yra neregimojo Dievo paveiks
las ir visų sutvėrimų pirmagimis: nes Jame 
viai daiktai buvo sukurti danguje ir žemė

ti, santykiaudama su sau panašiomis būty-

kaž kiek reikia mokėti. Žino
dami tą moterų silpnybe dau
gelis apsukrių žmonių išmis-
lija visokių paibelių gražu
mo moterims priduoti, o at-

vo įleistos į didelę sale. Prie 
įėjimo jas pasitiko patogi 
daktaro sekretorė, kuriai kiek
viena turėjo gerokai užmokė
ti už būsimąjį jaunumą. Tik 

" moksliniu -

Sia proga noriu visas ma-

" profesorių,' 
Žiema Lietuvoje f Elta). — Vaizdelyje atsargos k a r i n i n k a i : ^ ' * 

studentai jojimo metu pamiškėje. Žiema šiemet Lietuvoje 
ir visoje Europoje ne tik labai šalta, bet ir labai gili. Pusė 
metro storumo š n ^ o danga lygiame lauke, o pusnynai dau - . n o ^ h o t a v o r * k a * **** 
gelyje vietų namų stogus siekia. Šalčiai prasidėjo nuo gruo-1 
džio 10 dienos, per sausio mėnesį Lietuvoje pa.siekė 37 ir 38 
laipsnių, o kaimyninėje Latvijoje net 46 žemiau nulio. Sau
sio 31 d. Lietuvoje speigas tebesvyruoja tarp 18—29 Uipis-

bėmis. Jis yra bendruomenės narys, ir kaip *ių. Tokios žiemos niekas gyvųjų neatsimena, 
toks turi tiek bendrinio tiek socialinio tei
singumo ir meilės pareigų, kurios natūra
liai iš jo santykių su bendruomene išplau
kia. Jokiais kitokiais pagrindais negalima 
pastatyti teisingosios socialinės santvarkos 
ar sukurti tos gerosios bendruomenės, ku
rios visų tautų žmonės taip karštai trokšta. 

relė įžengė į "Paramą", lietu- Šiuo atveju mums savo pla-
Viską kooperatyve. jčius akiračius, kuriais visada 

— Prose pani... — kreipėsi I didžiuojamės ir uoliai savo 
ji į pardavėją. j būde kultivuojame, pravartu 

-, v . ... j susiaurinti. Ir būtina susiau-
Prose pani... — iUsilie- . m . , 

imti. l a i daryti mes turime 

APŽVALGA 
cijos miestelio moterys. Kaip 

—. —. *. 

Baltijos Spaudos Konferencija 
Sausio mėnesyje Rygoje įvyko Baltijos 

spaudos konferencija. Joj dalyvavo lietuvių, 
estų ir latvių spaudos atstovai. 

Latvijos rašytojų ir meno rūmų pirminin
kas Druva, sveikindamas konferenciją pa
brėžęs, kad dėka Baltijos valstybių vadų iš
mintingos politikos Baltijos valstybės galė
jo išvengti karo ir gyventi taikoje. Baltijos 
valstybių 'spaudos vyriausias tikslas esąs 
remti tų valstybių bendradarbiavimų. Gali
ma konstatuoti, kad paskutiniu metu ben
dradarbiavimo keliu pažengta pirmyn. 

Konferencijos pirmininkas Berzinis (lat
vis) priminė 1921 m. Baltijos spaudos kon
ferencijos iškeltą principe: "Mes gyvename 
labai sunkų istorinį laikotarpį ir esame vi-

pe patarni, mandagumo p«nt-, , , . . 
. , . , _. !vadovaudamiesi ta pat min 

vmkusi pardavėja. . . . . , . . . . . . . . t 
T Tl . ,, . umi, kaip ir minėtoji porelė 
I r vel visas pokalbis len-, ,. \ %_. , . , T M pope ros rašo, buvę taip: 

, .v, . ,_, . ,*. . _> ., „ (ir daugybe kitų ne tik pore- ^ « . . ,. 
kiškai del pirkinių. Pnkalbė-L. L . . ' * v . ,. Kalbamo miestelio popero 

, , . : . „ .. \hų, bet ir kolektvvų) einanti 
ta buvo daugiau, nei reikėjo .. -v. . , . . , . . . . . , . i per lietuvišką miestą, per menkam pirkiniui įsi^vti. ,i. * . , ~ . . , ! Lietuvos žeme, provokuodama Latvėje nugirstas toks len-; _ .. . .,, . .V1 ,,, . .V1 , ., „ .. .mūsų, lietuvių "lenkiškumą", 
kiškos poreles pasikalbėjimas: 

— Matote? i Mūsų krautuvių, restoranų, 
— Matau... — Atsakė atbė- įvairiausių viešųjų įstaigų 

gelis su aukštais batų kabu- j savininkai, tarnautojai, atsa-
mis. jkinėjantieji lenkiškai užkalbi 

kacį! nantiems pirkėjams taip pat 

siranda ir tokių, kurie garsi- vienas joms buvo nemalonu-
nasi galį net atjauninti jau ' m a s> W susirinko visos tar-
pavytusias rūteles. Pastarųjų j pusavyje pažįstamos. Iš syk 
tarpe daug yra "daktarų," b uvo lyg ir sarmata, ale vė

liau apsiprato. Pagalios pa
sirodė ir daktaras MacFar
len, gražus vyrukas. Salėje 
užviešpatavo mirtina tyla. 

— Mano ponios, — prmii-
lo atjaunimimo daktaras, — 
širdingai dėkoju jums už pa
sitikėjimą, kurį jūs man pa
rodėte skaitlingu susirinki
mu. Aš tesėsiu visus savo pa
žadus ir tikiu nei vienos ne
apvilsiu. Bet kad aš galėčiau 
sėkmingai savo metodą pritai
kinti, yra viena būtina sąly
ga: aš turiu tiksliai žinoti 
kiekvienos metus. Jauninimą 
pradėsiu nuo seniausios. Pra
šau, leidės, kuri iš jūsų yra 
seniausia f 

atnaujinimo metodu, kuri, sa
ko, yra išradęs Oklahoma uni
versiteto profesorius, irgi 
daktaras MacFerlen, kurį ir 
mano delnas pripažįsta ge
riausiu ir sėkmingiausiu. Jau
čiu, kad visos labai norite 
tuojau sužinoti, koks tasai 
stebuklingasis metodas ir kaip 
jis naudojamas. Taigi, pa
klausykite, kaip tuo metodu 
buvo atnaujintos vieno Frait* 

— Ar aš nesakiau, 
Kaunas lenkiškas. - lenkiškai, tai daro prekybi 

— To dzivnie, prose pani- p a i a motyvais. Bet mes už-
Ar bereikia aiškinti, kftd.mirštame, kad kai kuriems 

ta porelė lietuviškas krautu- ponams, tų įstaigų klijentams. 
ves lankė ne tiek dėl pirki
nių, kiek įsitikinti, kad Kau
nas "lenkiškas". 

Žydų krautuvėse lenkiški 

se apgarsinta, kad pravažiuo
damas sustos "garsus dakta
ras MacFarlen, Oklahoma uni
versiteto profesorius, kelioli
kos mokslinių akademijų na-

— Man trisdešimts dtvyni 
metai! --- sušuko viena leidė, 
aiškiai turinti šešiasdešimts 
metų. 

— Trisdešimts devyni, — 
rys, apdovanotas už pasidar- j pakartojo daktaras. O senes-
bavimą mokslo srityje net ke-> nių nėra! 
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siškai įsitikinę, kad mūsų tautos ture-s nu- pasikalbėjimai su pirkėjais 

tas mūsų "komerciškumas 
sudaro politinį elementą, ku-
lį jie pasikinko įvairioms sa
vo kombinacijoms ir sampro
tavimams. 

galėti labai didelius sunkumus. Dėl to mes 
turime susijungti, norėdami pažengti pirmyn 
ir suderinti mūsų veiklą..." Tuokart išreikš
tų žodžių svarbumas šiandien ypač pasitvir
tina. 

tokie dažni, . kad kai kurie 
žydai, neseniai išmokę lietu 

"mes esame mes, jūs esat* 
jūs. Joks lopšys jums Lietu
va nebuvo • ir nebus ir svajo
nes apie tai reikia išmesti iš 
gaivos. Gyvenkite sau, mai
tinkitės, — duonos kaip nors 
U/'teksime. Bet šiukštu, ne-
kili "te nosies į mūsų gyve-
r-'it a » > v 

Atbėgėliai... Lietuva priglo
bė jų apie lOOjOOt) žmonių, 

viškai, gali tą kalbą visai pa- Mes jiems duodame pastoge 
miršti. Ypač, kai prie to pri- ir duoną. Visa tai tvarkoje^ y i m m ^ ^ - k i n i n k a H j 

sideda 'Kauno ponios, kurių mes atliekame žmoniškumo 

Tuoj po Lenkijos katastro
fos viename Žemaičių mies-
teiy.I- buvo internuotas dides
nis būrys lenkų karių. 

Kaunas Ištiesu "Lenkiškas" 
Valstybės teatro artiste R. taįp pat "turėjo garbės" bū-

būdama Vilniuje panūdo pa- ti kažkokio lenko pažinta Ir, 
matyti lenkų operetę. Nuėju- kaip lietuvė, išplūsta. Ja i te
si, prie kasos langelio papra-'ko išgirsti visokių grasinimą 
še bilieto lietuviškai. Kad ži
notumėte, kas kilo! Artistė 
pasijuto patekusi į šnypš
čiantį ir įnirtusį gyvatyną. 

Kaunietė M. apžiūrinėjo 
Vilnių. Vienoje gatvėje prie 
jos prikibo kažkoks tipas, ma
tyti, pastebėjęs ją esant lie
tuvę, ir ėmė lenkiškai kolio-
ti. Moteris, nieko neatsaky
dama, skubėjo n no įžūlacs 
nenaudėlio pasišalinti. J i s vi
josi moterį įkandėn ir drabs
tė visokiais žodžiais iš to lek-

ir "pažadų" atsiskaityti s a 
lietuviais. 

Tai tik lašelytis tokių įvy
kių jūroje. Pasikalbėjus su 
Vilnių lankiusiais ar jame gy
venusiais tokių malonumų iš
girsi kiek nori. 

Dabsr, kaip sakema, antro
ji medalio pusė. 

Kažkokia kaunietė lenkė a-
teina į Ekonominės Karių 
Bendrovės krautuvę. Ateina 
su kažkokiu atbėgėliu lenku, 

sikono, kurį lenkai turi siui- tuo tipingu Kauno svečiu, ku 
darę lietuviams niekinti. 

Kaunietė R eidama gatve 
riuos visi pažįsta iš batų ne 

ir savotiško susikirpimo ap
siaustų. 

— Prose pani... — kreipėsi 
lenke i Ekonominės Karių 
Bendrovės krautuvės parda
vėją. 

— Prose pani... — Atsakė n § s patarnumas lietuviams ki
tos krautuvės pardavėja. toks nei lenkiškai prakalbau 

Toliau visas pokalbis ėjo tiems. Taip pat atsiranda kau-
lenkiškai. Pardavėja, pasaldi
nusi miną, stengėsi parodyti 
gražiausį savo lenkišką tari-

šeimos iki šiol nelaikė save 
lenkiškomis. 

Juk, antai, nevienas kau
niete pasiskundžia, kad žino
mą Kauno mėsos produktų 
pau'uotuvę "naujoji dvasia" 
taip paveikusi, jog įmonėje 
lietuviškai užkalbintieji pir
kėjai sutinkami žymiai šal
čiau, nei lenkininkai ir Įmo-

gana smalsus seniukas, su in-
pareiga. ir niekas negali pri
kišu, kad blogai atliekame, 
nes atiduodame jiems kąsnį, ^ . ^ ^ . ^ k a s d r f M t ^ 
nutraukę nuo savo to™*.^^ ^ ^ iįgutmfiK, 1-

penime ir laikome savo pas

vyru žmonos ir giminaitės, 
dažnai ir patys tituluotieji: 

— Prose pani... 
— Prose pana... 

Yra tokia grubi patarlė, la
bai nesaloniška, bet gana tin
kama kai kurioms situacijoms 
apibudinti: "Kvailą ir baž
nyčioje muša". Ne duok Die
vo, jei kada reikėtų tą patar
lę taikyti kai kurioms mūsų 
visuomenės personoms, dėl 
savo minktablauzdiškumo da
rančioms ir Kauną "lenkiš
ku"... P. šilius ("L. A.") 

ternuotaisiais susipažino, išsi
kalbėjo ir dabar jis sako: — , I š K a t a l i k u G y v e n i m o 

Vokietijoje, Munchene, kaip 
Bet kodėl jų malonumui me-
dar turime laužyti savo lie
tuvišką dūšią, sudarinėti 
jiems iliuzijas, kad "Lietuva 
— būsimosios Lenkijos lop- j 

togėje, kol audra, praeis. O 
paskui, ar nereikės tik su jais, 
mūsų išpenėtais ir išsaugo
tais, muštis?.. 

mą. Pirkėja lenkė klausinėjo 
kaukokių niekniekių, pirko 
juos, ar nepirko, bet stengė
si juo daugiau lenkiškai pri
sikalbėti ir, jei galima, dau-

šys"? Tai jau nebe žmoniš-
l urnas, bet lepšiškumas, už 
kurį jau ne kartą esame gana prastas ūkininkėlis žemaitis, 
brangiai sumokėję. Atsirado ! pasikalbėjęs su kai kuriais 

niečių, anksčiau visur grynai me. matote, humanistai, ca- 'Karingais suirusios kariuome-
lietuviškai kalbėjusių, o da- c-. . išsišiepėme ir patys save ne- vyrais, matyt, savo kal-
bar krautuvėse, gatvėse, į štai 

praneša "Kipa , " suimtas tėv. 
R. Majeris, S.J. D. karo me
tu jis buvo karmom, kapelio
nu ir buvo apdovanotas pasi
žymėjimo ženklu. Dabar įta
riamas buvęs neištikimai esa-

Tokių išvadų pasidarė pa-1 majai valdysenai. 

I karo tarnybą šaukiami ir 
dvasininkai. Dabar yra jų su-

gose pirmiausiai tik lenkiš
kai prakalbinančių. Tokie as
menys vardais ir pavardėmis 
minimi. 

Sakysite, tai niekniekiai, 

mobilizuota apie 12,000. Xau-
»'u:-!i.rjiškumo saldybėje ao- bomis seniui davusiais pakan-j sėdijų ministeris Mandelis nu
smigę nebejuntame, kad ja.^ kanu'i medžiagos tokioms iš-|rodė kolonijų gubernatoriams, 
i-ina kova, ji plečiasi ir jos vsdoms pasidaryti. 
krestelėjimus pastebime. Tik' O jau dabar Vilniuje, gir-
laikome juos "nelaimingų, "dime, suimta slapta lenkų ka-

giau krautuvės tarnautojų į smulkmenos, į kurias šiais 
tą pasikalbėjimą įtraukti. laikais platesnių akiračių žmo 

Išėjusi iš Ekon. Karių B-1 gui nedera kreipti dėmesio. 
paprastai aukštais kulnimis'vės krautuvės lenkiškoji po-Ne. Tai nėra smulkmenos. 

suirunos sveikatos žmonių iš
sišokimais"... 

T;:i nereiškia, kad mes tu-
rime virsti žvėrys. Bet turi 

nne organizacija... 
O mūsų krautuvėse, mūsų 

įstaigose, visokios panelės, 
poniutės, poniutečkos, kartais 

kad misijonieriams daroma 
išimtis: jie paliekami savo 
vietose darbuotis ir toliau. Ši 
išimtis liečia apie 2,500 mili
jonierių. 

nie duoti aiškiai suprasti: f net tituluotų ir munduruotų verkti, bet širdį džiaugtis. 
Dievotumas verčia akis 
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Antradienis vas i r io 20. 1940 

IS TĖVŲ KRAŠTO 
nnx?mxs 

Įdomios Žinios Apie Lietuvos Liaudies 
Vilniaus Žydus Dainos Angly Kalboj 

VILKTOS (B) — Vilniaus 
žydy duomenimis, žydai čia 
sudaru 35 nuošimčius visų 
amatininkų, o prekybos ir 
pramones savo rankose turį 
net 47 nuoš. Atskirai gi žy
dai Vilniuje sudarą viena ket
virtadalį visų kalvių, vieną 
penktadalį visų stalių, viena 
trečdalį šaltkalvių ir pusę vi
sų siuvėjų. Skardininkų esą 

KAUNAS (E) — Pribačio 
knygynas Kaune išleido Ad-
rian Paterseno verstų lietu-
vių liaudies dainų rinkinį an
gly kalba, pavadintą "Old 
Lithnanian Songs" . Knygoje 
yra 40 senų liaudies dainų. 
Leidiniui įžangą paraše V. D. 
Universiteto Kaune anglų kal
bos lektorius Martin Lings-
Pra n r ū z q žu rna 1 e 4 ' Et udes 

Didele Elektros 
Stotis 

KAUNAS (E) -
kio hidroelektroc 

- Turniš-
>totis bus 

Stambiosios Lietuvos 
Nelaimes 

KALNAS (K) — Stambio-
bioa ūkines nelaimės Lietu-

skubiai statoma. Lenkai t v e n - l ^ *******& metais laikomos 
kinį buvo pradėję statyti irjf iOS : ž u v o t r > s m Q s * P * * * -
investavę apie 1,5 milijono l i - ! " ° s b l v - v m > l a i v a i ~ ' < K a n -

nas , užplaukęs ant minos, 
' •Panevėžys' ' sudužęs a nt po-

uolos ir " N i d a " 
žuvusi ant seklumos; s u d g e 

tų. Šiuo metu stoties Įrengi
mas kainuos apie 18 milijonu 
... TV m -vi • *• / "vandenines 
litų. Is Turniškių stoties (ant l w 

Mj nuoš. žvdų, kepurininkų 
^ \ H\ ,/_ Tradit ionnelles" apie tą lei-

net 90 nuos., batsiuvių 30 . . . . . . . u , , T . . , . „ _v . . . _. v uim jdetą Huko tie Larish 19 «, . , rt, . TT , _, . . ... , v ¥. .. . . . -i • ,. 
nuos. Drabužių pramonėj zy- J • •• n • Clevelani, Omo. PTolv Redeemer k i t ahkų baznvcios parapijonai n?non įsileisti nau-

upės neto'i Vilniaus) 
apn dešimts miesteliu: Gars i 

,dai, Šilalė, Tryškiai, Mirosla
vas, Tverai, Kuliai, Židikai, 
Užventis ir keli miško gais
rai, kurių didžiausias buvo 
prie Merkinės, kur sudegė ke
li šimtai h a miško. 

puslapių recenzija su 9 dainų 
du esa beveik 90 nuos., bal- ,. , . 
, . . . . ~ v vertimais is anglų Į praneu-
tinuj pramonėj apie 62 m u s . , ,, „ .. , . . 

, . . j A . . zų kalną. Recenzija baigiama 

jojo klebono. Arkivyskupas Joseph Schrenfbs uždėjo parapijai interdiktą. (Acme telepli.) 

Atskiromis krautuvėmis pre- v l v . . , , , ... . _ , _ ., 
v . . „ . . __ žodžiais: "Mes tikimės Imsis 
zvhoj rodai sudarą /3 nuos., . . v. . 
,* . . . , . . pakankamai parodę, log siojf kooperaeinėj pr, kyboj 
11 nuoš. Žydų vežikų — 
vųjų esą apie 35 nuoš., 

apie 
leng- j 
kro- ' 

t 

vinių vežikų aj>ie 47 nuoš. 
Žydų advokatų Vilniuj esą 30 

taip mažai pažįstamoje tauto
sakoje yra įdomių dalykų i r 
todėl sveikiname leidėją Pri-
b&č.į, sumaniusį mums patiek
ti šią poeziją labiau paplitu-įr gvdvtojų apie (•) nuosnn-1 

v - •.. i • i • i - i v isiii k a l b a UŽ l i e tuv i škų jų 
e i a i . Ifi k i e k v i e n o d i r b a n e i o 
žydo profesionalo gyveną po 
du nedirbančiu žydu. Žydai _ L l e t l l v o s t c t o r i u v v r 

nudarą apie 53 nuošimčius vi- fc^^j^ ffalva „ i m i f t i ( l l . 
J . Sinkevičius, Didž. Liet ilsų Vilniaus darbdavių. — Ta

čiau šie skaičiai yra tik *py-• s Knnigaikleių įkurtoj* 
tikriai, nes gyventojų sura-! s o s t i n ? j e Vilniuje, musulmo-j 
šymo ilgesnis laikas Vilniuje 
nebėra buvę. 

inų metinės šventes Kurban-
'Bairain proga, sausio 20 d. 

- šventosios uosto valdy- [ •««*« įspūdingas pamaldas, 
man priskirtas S u s i e k i m o ĮpraSydamas Visagalio suteik 
Ministerijos Kelių V a l d y b a 
Vandens K.lių Direkcijai. 
Uosto viršininko pareigoms 
paskir tas inž. Juozas Losi ns-
kis, kurs administruos visus 
uosto darbus. 

ti Lietuviu Tautai ir Respub
likos Prezidentui Antanui 
Smetonai su Vyriausybe lai-! 

sekinės jų kilniuose 

Neries 
bus aprūpinamas šviesa ir e 
nergija visas Vilnius ir apy-
linkiniai miesteliai ir kaimai 
už žymiai pigesnę kainą, ne
gu dabar mokama už elektrą. 
Turniškių stočiai statyti nu-
matoma steigti speciali elekt
ra i bendrovė, kuri būtu visiš-
ko į valstybės kontrolėj. 13en-
drai, 23 didžiosios upės Lietu
voje sudaro 203-250 tūkstan
čių KW pajėgumo. Iš tų Ne
muno ir Neries upės sudaro 
apie 80 nuošimčių viso Lietu
vos upių pajėgumo. 

Durpynams racionaliai eks
ploatuoti 'sudaromas žemėla
pis, įstatymas ir fondas. Visi 
durpynai, UCTS ir jprivatūs, 
bus bendroj valstybės prie
žiūroj. 

KALNAS (E) — Eile žy
mesnių lietuviškų bendrovių 
sutarė pastatyti naują moder
nią medžio apdirbimo fabri
ką, kuriame bus gaminama 
dėžės, statinės, undinės vil
nos ir kt. mediniai daiktai. 
Fabrikas norima neužilgo pra 
dėti statvti. Mašinos būsią 

i 
Inupirktos Vokietijoje. 

Kita lietuvių pramonininkų 
grupė yra įteikusi prašymą, 
leisti 'statyti ir antrą cemen
to fabriką, Akmenės apylin
kėse, nes yra ištirta, kad ten 
esama geros ir dideliame kie-Plečiama Linų 

A p d i r b i m o P r a m o n e j k y J e cementui iaminti akmens 
medžiagos. Vienas fabrikas, 

_ KAUNAS (E) — Žemf;1- s u t a r t a s S i e m e t s t a t v t i 

Ūkio Departamente specialia
me pasitarime buvo apsvars
tytas naujų stambių linų ap
dirbimo įmonių steigimo klau 

jau 
prie Skirsnemunės. 

Cleveland, Ohio. — Policija panaudojo ašarines bombas, kad išskirstytų Holy Redeemer J C 1J0 S . R M u n Sa ^ m a s šiais 
katalikų bažnyčios parapijomis. (Acme telephoto) m e t a i s t u n ^ a l u t i n a > **"#] 

— Buvęs ilgus metus Vil
niaus Vadavimo Sąjungos Cen 

simas. Nutarta, kad k o o p e r a - 1 ^ Komiteto pirmininkas, 
pasidarbavęs Vilniaus daug 

grąžinimui, dabartinis Yli
ui ingos universiteto rektorius 
pasiryžimuose Lietuvos Tevy- j V i l n i a u s M u i t i n e 

nes gerovei. 

IT Vėl donai! 
• * • 

Liberališka Vienkart-į-Metus Proga 
AUTOMAT. GESINIS VANDENS SlLDYTOJAS 

ANT 9 0 DIENŲ 

VILNIUS (E) . — Ligi sau
sio mėn. galo Finansų Minis
terijos Užsienių Prekybos De
partamentas išdavė apie 150 
leidinių įvežti užsienio pre
kes per Vilniaus muiline. Tu 
prekių YQviė siekė apie. 2 mi
lijonus litų. Daugiausiai nu
matyta per Vilnių įvežti p n 

Gausime Lietuvos 
Vaizdy 

. I įrengti Panemunėlio linų ap- , 
remontų ir taisymų. Vienu iš Įdirbimo įmonę ir pastatyti | p r o f Mykolas Biržiška išrink-
pnmiausių uždavinių bus dar dvi didžiules belgiškas ; t a s Vilniaus Geležinio Fondo 

.baigti Turniškių bidroelektri- linines, vieną Mažeikių, kitą j 0 . . i rDg s pirmininku 
(E) Nuo šiol Elta pradeda I nC s t o t i a n t Neries upės, kad 

Importerių tarp^ yra ir eilė 
Vilniaus finnų. — Vilniaus 

Taupymo 
PASIŪL.IJIMO 

Leiskit mums Įrodyti, kad ir jūs 
taipgi įsigalite tunti patogumą 
nuolatai karšto vandenio. 

• Pereitus metus tūkstančiai ir tūkstančiai šeimynų pa
sinaudojo šiuo sensaeijiniu "sh<Mr-dawn" pmiatijimn Jie 
įsitikino, kad išgali turėti smagumą ir patogumą nuolati-
tiio karšto vandenio. Dabar, idant palengvinus tūkstan-
ii&ms susimžinti su stebėtinai žema kaina nuolatos karsto 
raudonio, mes pakartojame Šį pasiūlijimą! 
Imkite 3 mėnesius pasitikrinti, kad negalite apsieiti be 

Automatiško Ge.inio Vandens Šildytojo.. . 

Automatiškas vandens Apšildymas gesu duoda jums karš
tą vandenj už labai pigią kainą. Ištikrųjų, imant galionais, 
tai jums šis šiltai vanduo nei kiek brangiau atseis už se
novišką būdą. Automatiškas Gesinis Vandens Šildytuvas 
vanden įšildo kai sykis iki tokio laipsnio, kokio pageidau
jate. Jums nereika neko saugoti. Viskas ką jūs turite d a n 
tį yra tik atsukti kraną — karstas vanduo ten visados — 
dieną ir naktį — lėkštėms, maudymui, valymui ir plovi
mui. Šimtas ir vienas naminiu darb'j palengvinti kada karš
tas vanduo visados justį laukia! Pasitikrinkite. Pasinaudo
kite šiuo 90-dienų Taupyiuo Įrodymo Pasiūlijimu! Atsi
minkite, jūs esate teisėjai savo namuose! 

Šis Pagijimas Tiktai Apribotam Laikui 

MATYK JOSI) PLUMBER-DEALER DABAR 
ARBA ŠAUKITE WABASH 6000 

vel po daugiau siųsti užsienių! Vilnius ir aplinkiniai miestai 
lietuviu laikraščiams vaizdui turėtų šviesos ir pramonė pi-
matricų iš Lietuvos gyveni-įK'0i? energijos. Bus pastatyta 
mo. Jei karas ne perdaug j k t , i o s modernios pirtys, nes 
trukdys paštą, E l t a siuntines' Vilniaus miestas iki šiol tos 
bent kas savaite po siuntinį, pagrindines švaros priemones 

kes ' i s Sovietų Sąjungos," L a t - I K u r i e l a i k r »**"» vaizdų ma- ]neturėjo. Jš kultūros žygių, 
vijos ir k a i k u r h / k i t u kra is tų . l t r i ( ^ į g a u n a ir turi g a l i m y - . ^ r šiemet norima papildyti 

'bę atsiliedinti klišes ir jomis 'naujais rinkiniais miesto mu-
^avo .puslapius pailiustruoti. \zieiu> surenkant ir visų vil-
)rašomi Eltai pranešti, — bus jniečių dailininkų geimosius 
luntinėjama. Mainais už siur Kurinius. 
•iamas matricas Elta prašo | Vilniuje jau pradėjo veik-
?erb. redakiijas atsiųsti E M t i keli odos fabrikai, kurių 
'ai parinkus foto nuotrauki; 'gaminiai laikomi aukštos ko-
š lietuvių draugijinio, socia-jkybės ir būsiu eksportuoja,-

'io, kultūrinio gyvenimo ko- j m į į užsienius. Kailių pramo-
'onijose. Tokių vaizdų mat r i - į n ė , kuri senovėj Vilniuje bu-
-as Elta tieks Lietuvos span-, vo garsi, pradeda atsigauti 
lai. Pageidaujami paveikslai jįr kai kurie fabrikai ta ip pat 

miltinėje kasdien apmuitina 
ma Įvairių audinių, tabalą 
dirbinių ir kitų prekių apit 
50 tūkstančių litų sumai. JŠ 
Vilniaus prekės siunčiamos į 
įvairias Lietuvos vietas. Rei
kia pažymėti, k:ul Vilniaus 
firmų ir atsieini pirklių ry
šiai su visos Lietuvos preky
bininkais darosi vis glaudes 
ni. 

Plungės apylinkėje. Be to šie
met bus pastatyta bent 50' 
naujų jaujų linams džiovinti. PLATINKITE "DRAUGĄ" 

MAŽEIKIAI (E) — Kai 
kuriuose ūkiuose gerokai ap
šalo galvijai, paukščiai ir ki
ti smulkūs gyvuliai. Sipeigų 
dienomis bevežant j Mažei
kiu? bekonus, vieni visai su
šalo, kiti nušalo kojas ir te
ko pripiauti. Sodininkai skun
džiasi, kad bus nušalę jau
nieji vaismedžiai. Miškuose 
randama sušalusių paukščių. 
Ne vie ias keleivis nušalo ran
kas ir kojas. — Panašių ži
nių gaunama iš įvairių Lietu
vos vietų. 

DON'T FORGET 
TO SEND THE 

MIRACLE 

.Cr-—'-ZS--ZT-

-<?h* 
^J*»III1|M 

A FLAV0R ALI 
IT$ 0WN THAT 

MIUIONS n m 

± 

"Trimitui" 20 Metu 
S 

KAUNAS (Iv — Lietuvos 
Šauliu Sąjungos savaitinis 
laikraštis " T r i m i t a s ' ' birželio 
mėnesi švęs savo 20 metų am
žiaus sukaktuves. Vasario 16 
d. " T r i m i t a s " išleidžia tūks-j 
tantini numeri. Pernai " T r i -
m i t a s " turėjo 25 tūkstanbius 
preniuneratorių. Šiemet lau
kiama da r didesnio skaičiaus. 

vaizdai lietuvių bažnyčių, 
tautos namų, konferencijų, 

jau pradėjo darbų. Dirba jau! 
du Vilniaus popieriaus fabri-

^eimų. stambesnių lietuviškų kai. Vienas popieriaus fabri-
imonių (biznių), lietuviškų L M y r a Petrašiūnuose (prie 
farmų ir 1.1. • Kauno. Taigi Lietuvoj jau 

'd i rba trys popieriaus fabri
kai. 

Grižus prie Lietuvos Vii-
lauš Sąmata — 

Virš 25 Milijonai Lity 
VILNIUS (E) — Vilniaus 

m i e t o sąmata šiems metam? 
sudaryta ir sieks apie 25 mi-
I jcnus litų. Miestas laukia 
visos eilės pagrindinių darbų, 

MOOftM COOCtIT. . CONSTAMT MOT W A T t l . . SIUNT lEFttGfIATION . . CAS HfATINO 

THE PEOPLES GAS U G H T A N D C O K E C O M P A N Y ?-A 

"Draugo" Gavėnios Radio Programos 
Gavėnios metu pašvęsime 10 minutų išimtinai religijai. Girdė

site bažnytinių giesmių ir pamokslėlį pritaikintą Gavėnios 
dvasiai. Pamokslėlį pirmą Gavėnios antradienį sakys kun. J . 
Vaškas. M.I.C. Giesmes pagiedos sextetas: H. Lucas. E . Kan-
drataitė, I. Aitutytė, E. Nausėdaitė, K. Balčiūnaitė, i r O. 
Ūsaite. 

Nepamirškite užsisukti savo radijo 1360 kil. antradie
nio 7:30 vai. vakare. 

niuj ir sričiai atsidarė palan
kiausios galimybes kooperaci
jai. Vilniaus vartotojų koo
peratyvas " R ū t a , : .-pačiame 
mieste turi jau per savo sa
vo krautuvių ir krašte stei
gia skyrius, " L i e t ū k i o " sky-j 
riuje Vilniuje dirba jau 100 
tarnautojų. Vilniečiai ūkinin
kai nemažai susi interesavo ir 
naujai Įsteigta kooperatyvų 
sąjunga " L i n a s ' ' , per kurį 
tikisi pagerinti linų gamybą 
ir susilaukti daugiau naudos 
iš linų. 

OUESTION 
Whkh are the 

only cough drops 
containing 
Vitamin A? 

(CAROTMNE) 

WOMEN! 
read h o w thousands have been able to 
GET NEW-ENERGY 

IHPORTANT Medical Ttsts Reveal WHY Famous Lydia L Pinkham's VeptaMe Coa-
poni Has Beeo Hitpiig Wuk, Rndnri, Nenmu Wean For Om Half A Ceitiry! 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

If you feel tired out, limp, listless, some food which your body 
moody, depressed—if your nerves direetly for energy—to help build 
are constantly on edge and you're up more physical resistance and thus 
losing your boy frienda to more at- help calm jittery nerves, lessen fe-
tractive, peppy women—SNAP OUT malė functional distress and give ymi 
OF IT! N o man likęs a dull, tired, joyful bubbling energy that is re-
eranky woman. fleeted thniout your whole being. 

Ali you may need is a good reliable Over 1,000,000 wosnen have re-
tonic. If so try famous Lydia E . ported marvelous benefits from 
Pinkham's Vegetable Compound. P i n k h a m ' s C o m p o u n d . R e s u l t s 
Let it stimulate gastric juices to help should delight you! Telephone your 
digest and assimilate more whole- druggist right now for a bottle. 



DRStTGS'S Antradienis, vasario 20. 1040 

f 
CICEROS LIETUVI!) NAUJIENOS 

M 

Sf 

Remtina "Bunco 
Party" 

t vakarg, parapijos salt"*j, 

fiM. ir Lietuvių Dukterų ii 
dr&Ggdms bei draugams už 
atsilankyme ir dovanas. 

Juozapina Stancikai 

; / N O R W A Y / 

I C > 
kiai laiką praleisti ir vertin- be ir Jazdauskiene Telšiuose. ; LIETUVIAI D AKI'ARAI 
gų dovanų laimėti. Pe lnas* 'Mol io" plytinėje per metus ' 

^ B e r g e n 

7:*)0 vai., rengiama "bunco 
p a r t \ " , kuri ypatingai rei-
r ia paremti , nes ji rengiama 
ir Šelpimui J . Morkūnaites, 
kuri nori važiuoti gydyti- j 
Mavo Bros. klinika;, Roches-
ter, Minn. Visi kviečiami at-
silankyti ir paremti pramoga 
labdaringam tikslui. Kv. 

Vieša Padėka 

Parap. Namų Sav. Klubo 
susirinkimas įvyks vasario ^0 
d., 8 vai. vak., parap. svet. 
Ateikite į susirinkime visi na
riai i r tie, kurie dar nepn 
klausote prie klubo. Šis klu
bas yra didžiausias ir veik-
liausis Ciceroje. Net jau yra 
pralenkęs ir čekų klubus veik 
loję. Šio klubo nariai yra visi 
veiklūs ir mandagaus būdo 

British 
dcstroycr 
Cossack 
chtises 

Altmark 
aground 

NORTH SEA 

F.NGLAND 

skiriamas parapijos naudai. galim a pagaminti iki 6 niili-
Jvyks vasario men. 2"> diena, jonų, " M ū r o " iki 2,5 mil., 
parapijos svetainėje. Pradžia Biržų iki 3 mil. ir Jazdaus-
4 vai. po pietų. kienes iki 5 milijonų plytų. 

Nemuno Sūnus 

Siuomi noriu padėkoti d r . ' žmones. J ie visuomet darbuo-
M'i i iui už sėkminga operaci- ! jasi už savo kolonijos gerove. 

DENMARJC 

GERMANY^* 

ja ir gvra prižiūrėjime, taip 
j a t Loretto ligonines sese
lei)^ ir slaugėms. 

Dėkoju draugėms: Paneles 

Tad ir tamsta, jeigu nesi šios 
organizacijos nariu, kviečia
me ateiti ir prisirašyti . 

Žemeiapyj .pažymėta, kur anglų naikintuvas Cossack suė
mė vokiečių laivą Altmark. (A.cme telephoto) 

— 

<? 

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 
Iš Marijonų 
Bendradarbių 

Nukeliamas 
Savaite Vėliau 

Marijonų Bendradarbių Chi | S u s i r i n k i m o 
cagos apskrities susirinkimas 
šią savaitę neįvyks, iš prie
žasties, kad mūsų gerb. dva
sios vadas, kun. Juozas Dam
brauskas, M. I. 0. dar tebe
serga ir labai prašė vieną sa
vaitę pratęsti , ta i y ra perkel 

Marijonų Bendradarbių 5-tas I § S O . C H I C A G O S 
A. F. Pocius, pirm skyrius pavyzdingiausiai gy- M a l o n u s l r p a v a s a r i š k a s 

_ _ vuoja ir narių skaičiumi au- o r a s i š j u d i n o s o c h i c a ^ e č i 

— ^ ga. Taip pat šiame susirinki- k u r i e p a s i r v ž o fmį „ p a s t a t y t ] 

rne padaryta pasiryžimas ^ , naujų bažnyčią." Daugelis pa-
nutarimas, kad kiekvienas r a p i j i e 6 i u j a u p a a u k o j o m t 0 

narys į kitų susirinkimą gau 
tų po naujų. 

Didėja Moline 
! Pramone 
| KAUNAS (K) — Pereitais 
metais Lietuvos kaimo plyti
nes pagamino 4f;,828,900 ply-

| tu nrba 12 nuošimčių*daugiau, 
: kaip 1938 m. Pramoninėse 
Ip'ytinese pagaminta pernai a-
i pie 75 milijonai plytų. Skai-
| tant nuo 1935 metų, praėju
siais metais kaimo plytų ga
myba kuone patrigubėjo. Kai
mo plytinių pernai padidėjo 
nuo 305 iki 340. Pramoninių 
pht iū ių pernai veikė 78. mik 
jas plytines pernai įsteigė 
b-vė "Mol i s " , akr. b-vė 'Mū-

Biržų ap-skr. savi valdyta s 

ir 

B£ABQUETTE PARK. — 
Praeitą sekmadienį įvyko Ma
rijonų Bendradarbių Draugi-

Po visų gražių nutarimų ir 
pasikalbėjimų buvo perskai
tytas laiškas dvasios vado. 

kilnaus darbo — bažnyčios ap
kalimui iš lauko pusės. Dar
bas jau pradėtas ir Šv. Juo
zapo bažnyčia apkalama ply
tomis. Apkalimo darbas bus 

jos 5-to skyriaus susirinki-
• i. • \ , • , i • i , i ke nuoširdžiai dėkojo už vi mas, j kun , kad ir labai blo- t ^_ 

kun. Juozo Dambrausko, M.' užbaigtas prieš Velykas. 
I. C , kuris šiuo laiku randa-1 Gavėnios metu vakarinės 
si Šv. Kryžiaus ligoninėj ;l pamaldos kas trečiadienio ir 
Gerb. dvasios vadas savo laiš- ketvirtadienio vakare 7:30 v.. 

į kurias žmonės skaitlingai 

gas oras buvo, susirinko gra
žus būrelis gerųjų Marijicnų 

sokeriopą pagalbą Tėvams 
Marijonams ir taip pat prašė 

lankosi. 
Saldžiausios Širdies Jėzaus 

'bunco 
mi jau-

DAINŲ DIENA 
Balandžio 21, 1940 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

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

Kengia Lietuvių K. K. Chorų 
Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis " D r a u g a s " . 

Tikietus jau galima gauti 
" D r a u g o " ofise. 

rašų sutiko ir reiškė rinkimo nutarimai, kurie bu
vo priimti. Neatvykus sky
riaus raštininkui, ji pavada
vo pirmininkės dukrelė- Pūke-
lvtė. Susirinkime buvo iš-
duotas formalus raportas iš 
įvykusio parengimo sausio 28 
d. Pūkelių namuose, kuris 
priimtas su dideliu dėkingu 
mu p nams Pūkeliams ir ne
tikėtu džiaugsmu jo sėkmė g v . Jurgio parapijos Bri-
mis. Tai nuoširdžiausia pade- i dgeporte, sodalietės š. m. va-
ka visoms ir visiems, kurie ' s a r i o 25 d. parapijos svetai-

giliau-
sios i r nuoširdžiausios užuo
jautos apskrities dvasios va
dui. 

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas gražiau
siai baigtas. J . K 

SKELBKITĖS " D R A U G E " 

t i į kitą trečiadienį, vasario priiMeU«. Susirinkimą pradėjo1 n i e k a d o s ********* * * " dr"Ja " ? ^ ™ ? ' 
28 dieną. Tuomet jau tikisi,! p i r m i n i n k 0 ^ Pukelienė mal- ' p a r a i p i j o s ' N a r i a i l a i š k<* iŠ- į pa i ty . Visi kviečiau 
kad su Dievo pagalba i r g e J ^ p o t o s e k § p . r aeito susi-Į k l a i l s c ' ™°*ird™\™ j o . » u ° -
rųju prietelių maldomis iš
prašymui sveikatos, jau galės 
būti ir dalyvauti sumumis ir 
daryt i planus ateičiai. Už tat , 
malonus Marijonų Bendradar
biai, įsitėmykite, kad susirin
kimas įvyks vasario 28 d. 

J . K , apskr. rast. 

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

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

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

Įdomus Parengimas 

taip gražiai prie jo dėjosi j -
vairiais darbais ir aukomis. 
Buvo ir daugiau nutarimų. 

Susirinkime daugelis narių 
atnaujino savo narystės mo
kesčius, nekurie užsisakė i r 
atnaujino " Kristaus Karą-
liaus Laivą,". Vienu žodžiu 

KIDS - T H C SLIT SKIRT-

nėję ruošia įdomų parengimą. 
Programa sudaryta iš dviejų 
dalių. P i rma Broliai Matūzai 
rodys savo spalvotas filmas, 
padarytas New Yorke Lietu
vių Dienos metu Pasaulinėje 
Parodoje. Filmose bus gali
ma pamatyti Lietuvos pavil
jonų, Lietuvių Dienos progra 
ma-paradų, dainas, šokikus ir 
dalyvius, New Yorko Pašau-

K L A U S Y K I T E 

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

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

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

linės Parodos gražuole — lie-
! tuvaitę i r daug gražių vaiz
dų. 

Antrą programos dalį su
darys dviejų aktų vaidinimas 
" Chicagos Lietuvaitės Ne\v 
Yorke.*' Veikalas bus įspū
dingas, gyvas, įdomus ir 

juokingas. 

Vakaras prasidės 4 vai. po 
pietų. Laukiame atvykstant 
į Šv. Jurgio parapijos svetai
nę, 32nd Place ir Lituanica 

Kidneys Mušt 
CleanOufAcids 

Kzcess Adds and poisonous wastes ln your 
blood are removed cbiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Lek Pains, Circles Un-
der Eyes, Disziness. Backache, 8wollen 
Ankles, or Burning Passages. In many sucn 
caaes the diuretic action oi the Doctor's pre-
scnption Cystn helps the Kidneys dean out 
Excess Adds. This plūs the palllative work of 
Cystex may ea&ily make you feel likę a new 
person in just a few days. Try Cystes under 

^ t ^ - H O ^ DAROME 

tt PASKOLAS 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
.Moil 'rnizavimo 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ. APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedieral Savlngs and Loan Insurance Corp., Washlngrton, D. C. 

ST* ANTHONY'S 
L I T H U A N I A N P A R I S H 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

the guarantee of money back ualess com-
pletely satisfled. Cystex costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee protects you. 

EE 
Kviečiu visas kaimynus, draugus ir pažystamos 

naudotis mano patarnavimu. 

M i d west Service Slation 
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 Western Avenue 
TELEFONAS CAKAL 3764 

^ : z3c —3E 

Skaitykite vien katalikiS-
'vus laikraščius. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi J>agal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

įelefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So . VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

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 IK. CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/.į. 
Ofiso telefonas PROsport 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421 

i'fii. *ARD8 »657 

DR. FRANK C. KWINN 
»KViJfcAJJLVSHA>) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutarti. 

DR. P. J. BEINAR 
l l i lJlAAltALMvASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 395-i 
OFISO VALANDOS: 

i iki 4 popieC 7 iki 9 vakar' 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 VV. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6 —» vai. vakare. 
ireciadienaijj įr Sekmadieniui 

Susitariąs. 

« . iaroa 3146. 
VALAMJU6. JSuo H įJu L . . 

2 iki 4 ir 7 iki f 
'i-uiaitaaHiB.- ^ Uu « tr 7 Jt> i 

oveuUMiienuua: 11 ic . 1* 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGm* 

u uumoi ftrlUtiau 
3343 So. Halsted Stre« 

Uti. f. AIKUCIUNAJi 
DANTISTAS 

1446 So . 49tn Court , Ciceio 

i^aiiauidieniaui 
valanaoe. 10-12 r>te, -̂(L 7-» t m, 
3147 S. Halsted St, Chicago 

t'uui»uitauaia, lrt>CiauieijujUA « 
8esutcueniau 

Valandos: 3—8 P. M. 

re*. CANal 6969 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v 

ir pagal sutarta 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 VVest Cennak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Unso \ ai. 2 - 4 ir i — l 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHD3,URGAS*~ 
4729 S o . Ashland A v t . 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietij ir nuo '! iki 8:30 v. % 

Sekmad. nuo 10 iki 12 va i ryte 

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

TeL 7ARds 0994 
rtez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

tea. 6968 So. Talman Ava. i * t ARds 6981 
Ut, TeL GROveniU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

.as. 

I 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
K«tv ir Nedeliomia 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAN and SURGBOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL fak. 
Nedaliomis pagal ištarti, 

Office Tai. YARds 4787 
Harnu TeL PROsnact l tttt 

Tai OAHal «19> 

DR. BIE2IS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 poniet ir 7—8 *. t 

REZIDENCIJA 
6631 S. Callfornto Ave. 

Telefonas REPnbUo 7868 

Office Phone Rea a»d Offie« 
PROspect 1088 8369 8. Leavitt B* 
Vai: 2-4 pp. ir 7-* vak. CANal t7i« 

D R . J . J . KOVYAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV- 63rd St, Chicago 

Treiiadiasuais ir Sekmadiani»i» 

K£Nwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos tel BEVerly 8244 

DR. T. DUNDDLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—8 ir 6—8:30 P. M, 

Residemaga 
8939 8 a Claremont Ava 

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomia pagal sutartį. 

Tai OAHal 0867 
Res. TeL PROspect 66M 

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Av% 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 
_ _ — ^ — — — — • — — ^ — — - — ~ — " ~ 

TeL YARds 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
RgTodnj pagal •atarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutb Archer Avetm 
Telefonas Lafayette 8<M 

Antradiamiaia, Ketvirtadiaoials h 
Panktedisiiais 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 9884 

Pirmadieniaia, TreeiadietiiaŠB k» 
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ar» i o | f ) DRAUGAS 

tr 
Automobiliu j Vakaras 

Rašo kun. Juozas Jusevičius 
V 
Laikiau suma indėnams Amžinos adoracijos 

bažnyčia 
Jffai .sugrįžome nuo (Jrami 

Mn\i:n% nuojouie ffulti. Anks- Katalikai taip pat labai dar 
4Tį tf ryte ieškoji).»ie bažnyčios kuojasi turistą dvasios reika-

[ laikyti* M . ftfifiia*. Tai buvo lai*. Sesele l^mnliktiHes sta-
sekmadienis, sausio 21 d. Kle- to amžinos adoracijos bažny-

I bona* leido pralotoj tuojau # * N* tik seselės ir vieti-
- lakyti šv. Mišias. Man gi liepė ™ai žmones, galės melstis 

laukti Bumofi. r r i e 5 **• Sakramentą, nuo
lat įstatvtą, bet ir keliaunin-

Man besirengiant šv. Mi- k a į ^ ^ ^ į ^ b a f a i y 
kleboną kad. M..I,IS. KU-nonas pn.nn.,., „ „ - i c i r p a p m j v t i s a u , a i n i i n . 

ai pasakyr.au pamoksi* ,r(JS k o ] i o n g s . Bainyfi, stovas 
o* i pradėjau aiškintis, kad ne-
pri>irengęs ir dar angliškai 
gerai m-k ai bu. 

Klebonas nusijuokė ir man 
tarė: " r i a nereikia anglų kal
bos. Ai pats >; kyšiu pamoks
lą". 

prie didelio kelio. 
Mums buvo labai malonu 

ilgiau pabūti pilname gėlių j 
ir vaisių mieste. Tačiau rei- ' 
kėjo viską palikus ir padė
kojus kun. J. Jonaičiui už 

<? 

^ = 

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
^ 

# 
• 

Tūkstantine Minia 
; Lietuvos 
Nepriklausomybes 
Mimejime 

į SO. BOSTON, MASS. — 
Bostono lietuviai Vasario 16 
d. minėjo Municipal salėje, 
vasario 11 d. Publikos prisi
rinko arti tūkstančio. 

i . 
Pradėjus programą pirmiau 

! šia Šv. Petro parapijos cho
ras, vedamas varg. muz. R. 

Naujalio Vardo 
Vyrų Choras 

Praeitą rudenį Schuylkill 
apskrities (Pennsylvania) su
sirinkę lietuviai vargoninin
kai suorganizavo Naujalio 
vardo chorą. Į chorą įeina šie 
muzikai: M. Rauličkas iš Haz.-
leton, V. Šorys iš Girardville, 
A. Kaminskas iš Tamaąua, d r. 
V. Mikutavičius iš St. Clair, 
J. Mikutavičius iš Minners-

Ltetuvos 
Nepriklausomybes 
Minėjimas 

LOWELL, MASS. — Va
sario 11 d., šv. Juozapo lie
tuvių parapijos svetainėje į-
vyko Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, kurį suruo
šė Federacijos skyrius. 

Minėjimas prasidėjo pamal
domis bažnyčioje, kurios bai
gėsi palaiminimu Švč. Sakra
mento. Po pamaldų įvyko pra 
kalbos ir koncertas.— 

Programos vedėju buvo Fe
deracijos 49 skyriaus pirm. 
VI. Paulauskas. Turiningas • ville, A. Grigoraitis iš She-

Juskcs, sugiedojo A B K ^ l l ^ ^ Į ^ ^ į k a l b a s pasakė svečiai kalbė-
ir Lietuvos himnus ir padai-• g. į ž y m e s n i e j i p a r a p i ; j i n i ų cho_ jtojai. Tanias Stočkus iš Wor-

St. Paul, Minn. — Michigan senatorius Arthur H. Wanden-
malonų prSmima ir miesto | ^ r g (kairėj) ir Minnesota v^ls ty^s senatorius Mike Holm. 

, . „; .. ifcenatorius kalbėjo Lincoln Day Republican kiubui. (Acme 
parodymą ir važiavom toliau Itelephoto) 

Po Evangelijos aš laukiau, į vakarus per dykumą, tuš ' 
kaip jis čia a-kys. 0 gi jis čius laukus ir aukštus kalnus.; darnos daržovės, vaisiai ir San Diego 
pradėjo indėnų kalba sakyti. Mes norėjome nakvoti Yuma j siunčiamos kitur. 
Indėnų buvo pilna bažnyčia mieste ant sienos Arizona i r ; Mums ten būnant buvo dai 
ir visi atydžiai klausėsi Die
vo žodžio. Tai buvo Winalaw 
mieste, New Mexico valstvbė-
je, prie kelio Gb\ 

Suakmenėjęs miškas 

Greit pavalgo pusryčius ir 
pasidalinę keliomis mintimis 

California valstybių. 
Suradome lietuvį 

mus jaunikaitis ir pradėjo lie-
tuviškai šnekėti. Tai buvo A n M i e s t u k a s k a J l ^ 
tanas Tumasonis iš Boston,' viršūnėse 

loviu rinkimo laikas. Matė
me, kaip darbininkai šimtais 
sėdi laukuose ir rauna dar-

Pernakvojome Tumi Prie- | ž o v e s . mork^ g a l o t a s i r k i . 
miestyie ir važiavome laikyti L a u g a l u s > R i / l k i a a t l u i n t į 

šv. Mišias. Suradome t ė v u s ' k a d t a i l ) U V 0 s a u s į o 1 3 d i e n a 

klaristus. J i , mums leido lai-j T a m 0 m į e s t > m e s s u r a d o m e 

kyti šv. Mišias savo bažny- l i e t u v a i t ^ A Zikiūtę. Pas ją 
BU kl bonu, mes vėl leidome, čioje. Kai sustojome užkąsti įti-\imi>ai paviešėjome ir toliau 
į keliom;. Dabar važiavome pusryčius pas juos, atėjo P a s j važiavome j San Diego, 
pamatyti suakmenėjusio laiš
ko. Tai gražus dalykas. 

Sakoma, kad daug iwti; at-
ual, ten buvo žemas slėnis ir 
jame augo daug medžių, ypač 
pušų. Buvo ten įvairių ir šliu
žu, paskui vanduo pasikelti 
aukštyn ir užliejo mišką bei 
visus gyvūnus. Laikui bėgant 
visas slėnis buvo leme užneš
tas. Tuo kartu visi medžiai 
ir gyvūnai pavirto į akmenis. 
Paskui vėjas pradėjo Sritie 
-aušinti ir dulkes nešti klfur. 
Gi tuo tarpu pasirodė suak
menėjęs miškas. 

Mass. Trumpai tenai pabu- Važiuojant į San Diego, pri 
vus, vėl skubiai važiavome į įvažiavom mažą miestuką Ja-
El Centro miestą. Dabar vel|Cumbo. Jis yra kalnų viršū-
pra'sidėjo rmt'Iio kalnai. Tik nėse. Čia žmonės negalėtų gy-
kitckios spalvos. Smėlis buvo v ent i . jei ne keliauninkai, 
raiulonas. Senovės laikais per Mat, čia nieko nėra. Bet dėl 
tą smėlį buvo medinis kelias, keliauninkų geriausieji pato-
Dabar eimentinis. Sakoma,'jei gumai. Puikiausieji viešbu-Į1?8** C i a y r a didžiausia lėk-
Žmogus eitų per patį smėlį, ^ s a l § šokiams ir kiti da- j tuvTJ dirbtuvė. .Sakoma,, kad 
i5< paskęstu jame. i lvkai pfriigUU išvvlioti nuo * i a d i r b a n u o 6 i k i 7 t ū k s " 

Bet avys nepaskęsta. Mat j žmonių. * . ian('[ų ž m o n i u lmuxų dirb-
tenai auga tokios mėlynos gė- ! 

lfo. Jose ganosi milijonai a-1 

Juo arčiau San Diego, tuo 
daugiau gyvumo gamtoje. Da
bar bar ne tik žmogaus iš
dirbti ir išlaistyti laukai ža
liavo bet ir aukšti kalnai, ku
rių "žmogaus koja negali pa
siekti, buvo pilni žalios žo
lės ir gėlių. Klimatas tais pat 
mainėsi su kiekvienu žings
niu. Nors tai buvo sausio mė
nuo, tačiau žmonės vaikščio
jo vienmarškiniai. Čia nema
tysi žmogaus su apsiaustu. 

Už šešiolika myhų nuo San 
Diego jau prasidėjo krautu
vės, gasolino stotys ir nak
vynei trobelės. 

navo keletą lietuviškų ;patn-
jctinių dainų. Apie Lietuvą 
kalbėjo kun. K. Urbonavičius, 
kun. J. Jakaitis ir kun. J. 
Švagždys. Didelio pasigerėji
mo teikė grupė vaikučių, tau
tiniai pasipuošusių, kurie va
dovaujant Onai Ivaškiūtei, 
atliko patrijotinį numerį iš 
dainų ir muzikos. 

Lietuvos reikalams susirin
kusieji suaukojo $91.60. 

Šis paminėjimas surengtas 
pastangomis Federacijos sky
riaus. Programai vadovavo 
skyr. pirm. A. J. Jankaus
kas. Koresp. 

Lėktuvų karalystė 

San Diego yra garsus tuo, 
kad tenai yra lėktuvų kara-

vių. Jos labai tunka nuo tų 
Grand Canyon ir suakme- Igėlių. Savininkai padaro daug 

nėjęs miškas yra Amerikos pinigo jas parduodami. Kad 
valdžios priežiūroj ir iš tų Į būtu vandens, yra iškasti per-
vietų nieko negalima išnešti, j kasai net iš šiaurinės Califor-
Vi> vien viena moteriškė 
mums davė suakinenėjus o 
miško medžio gabalą. 

Veteranų ligonine 
Stato teatrą, lauke 

Tuscon mieste oras labai 
sausas ir sveikas. Amerikos 

* valdžia čia turi didelę ligo
ninę kariams veteranams. Kai 
kada čia randasi pusė tūks
tančio ligonių, kurie serga 
džiova. 

n i ja 700 mylių tolumo. Kai 
tie perkasai bus padidinti, ta
da visi kalnai bus užlieti van
deniu. Augs viskas. Tenai bus 
vietos aštuoniems milijonams 

\ žmonių. Arčiau San Diego 
jau toks ptrkasas padarytas 
ir viskas matomai auga. 

£1 Centro 

Kl Centro — tai didžiau
sias augalų ir vaisių miestas. 
Kaip iš Chicago ir Omaha 

Turi<tų patogumui, Tusco- siunčiamos įvairios mėsos ko
ne ikbar >tatoma's teatras lau; kybes, taip iŠ EI Centro siun-
ke. Scena bus iškelta labai čiama įvairių augalų ir vai-
aakštai Turistai galės atva-'sių į visas pasaulio dalis. Te-

toti ir iŠ automobilių ma-inai stovi ilgiausias pilnų le-Į eliacl J . (Umbrella Man) 
tyti vaidinimą. dų karų eilės. J tuos karus de' Boyle. (Acme telephoto) 

Patrauktas teisman anti-
tnist kaltinimu Chicagos e-
!ektios unijos valdytojas Mi-

tuvėje. Dabar kompanija tu
ri tiek užsakymų, kad ims' 
keturis metus tuos lėktuvus 
padirbti. Tačiau kompanija1 

neima daugiau žmonių į dar
bą ir, sakoma, labai sunku 
gauti darbą lėktuvų dirbtuvė-

Jūrininkai 

Aš tuojau patėmijau mies
te dideli jūrininkų skaičių. 
Man buvo paaiškinta, kad į 
San Diego įplaukia visi Ame-
iikos karo laivai. Čia yra jū
rininkų mokykla. %Patys ma
tėme, kaip jauni jūrininkai 
yra lavinami. Netoli nuo kran 
to stovėjo karo laivas. Jis 
atrodė kaip mažas laivelis, 
bet man buvo paaiškinta, kad 
tai buvo didžiausias Ameri
kos laivas, nuo kurio net 
lėktuvai gali pakilti. 

(Daugiau bus) 

Spaudos Vajus 
PROVIDENCE, R. I. — 

Providence diecezijos mokyk
lų atstovai buvo susirinkę ka-
tedron išklausyti *šv. mišių ir 
dalyvauti atidaryme katali
kiškos spaudos vajuje. Lie
tuvių Šv. Kazimiero parap. 
mokyklą atstovavo V. Kapic-
kas. 

Iškilmingas šv. mišias lai
kė J. E. vyskupas F. P. 
Keough. Pamokslas buvo la
bai įspūdingas. "Nebūtų šian
dien Meksikos, nebūtų bolše
vikiškos Rusijos, nebūtų bu
vę nekalto kraujo praliejimo 
Ispanijoj ir Vokietijoj, jei 
katalikiška spauda būtų bu
vusi kiekvienuose namuose", 
kalbėjo pamokslininkas. 

Antra, Katalikų Bažnyčia 
tik viena drįsta pakelti bal
są prieš nedorybę, neteisybę 
ir visa kas pasaulyje bloga — 
o ji tai daro per katalikišką 
spaudą. 

Be abejo, pamokslininko 
žodžiai paskatino visus stoti 
į darbininkų eiles, platinti ka
talikiškus laikraščius ne tik 
katalikų tarpe, bet ir ne ka
talikų, o ypač, remti savo die
cezijos laikraštį. Katalikiškas 
laikraštis yra stipri jėga — 
ginklas, kurio pagalba iško-
vosim geresnį pažinimą viso 
to, kas padarys mus geres
niais žmonėmis. Koresp. 

rų nariai. 
Choras daro didelę pažan

gą. Suvažiuoja į -praktikas 
kas antrą pirmadienį Šv. Jur
gio parapijos svetainėj, She-
nandoah, kur būna praktikos. 
Nepaisydami nei blogo oro, 
Šalčio ar lietaus, visi pribū-
na į praktikas. 

Greitoj ateity Naujalio cho
ras pasirodys viešai. Tai bus 
balandžio 7 d. Shenandoah, 
Cooper High School audito
rijoj-

Naujalio vyrų choro .pirmi
ninku yra Mykolas Riaulič-
kis, raštininku VI. 'Šoris, mu
zikos tvarkytoju Antanas Ka
minskas ir choro vedėju An
tanas Grigoraitis. 

Muz. 

cester; Antanas Kneižys iš 
Nonvood, kun. P. Juras iš 
La\vrence ir vietinis klebo
nas kun. P. Strakauskas. 

Koncertinę programą išpil
dė vietinis choras, solistas J. 
Kasinskas, solistės — N. Na-
rinkaitė, A. Saulėnaitė, V. 
Vilkišiūtė, Vadovybėje varg. 
p. Dzedulionytės. Padeklama
vo jauna mergaitė Paulaus
kaitė ir jos broliukas V. Pau
lauskas. Iš Lawrence buvo 
atvykęs parapijos vyrų cho
ras ir solistai, kurie vadovy
bėje muziko P. Sako, išpildė 
dalį koncerto programos. 

Paminėjimo programa bu
vo tikrai graži ir turininga. 

Žmonių buvo pilna svetai-
i.ė. Aukų vilniečiams surink
ta $46.00. Buvęs 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius? 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oaldey Ave., Chicago, 111. 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

" 

"DARBININKAI" — 6v. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metama 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me-

AJ tams $2.00. 73 East South St., VVilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne AveM Chicago, 
Illinois. 

f] "STUDENTŲ 2 0 D I S " — 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 žurnalaL. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, lidnois. 
"MUZIKOS 2INIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 AVabansia Avenue, Chicago, UI. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

9JB B B " B B ' ' H a 
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SOCKO THE SEADOG 
OPDER CAPIAIN SOCKDTOi 
GET OUTOF THHSE WWB^ 
BEFORE HtSSH P Jt-$ty 

IS RAMMED/ 

GET CAPTAIN SOCk^SJ 
BARGE OUTOF HERE.'< 
ITMAYBESHELLEPy 
AND SUNK. 

rTELLSOCKOTDRE-į) 
MOVĖ m TUB BEFORH 
rrSHULUSTICKLED 

BYA TORPEDO/ 

REMIND SOCKO TA' 
TOPSAtUT FERTUE 
NORm-iRXEIFHE 

DOESK'TNMANrrTA* 
BESLONNT 

By Teddy 
Pastovumas •• 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas* 

# 

Ši bendrove, kaip manų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigas. 

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

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

Tel. Calurnet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 

^ 

Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki f5,000.00 FederaUneje įstaigoje. 

J> 

http://pasakyr.au


DR^TTGIS Antradienis, vasario 20. 1940 

Ryt 
Karolis Mačiuliams 

Rytoj, Aušros Vartų bažny
čioj, 10 vai. Ims pamaldos už 
a. a. Karolį Maeiulionį. Iškil-' 

OJ l a i d o j a m a s a. a. sfcutytojų, laikraštis daugiau 
reiškia, negu tamstos gerai 
išmiklintos armijos du kor-

(Napoleonas.) 

R A D f O ; Prie to dar įdomūs praneši- Svarbus pranešimas ties W6ES, kaip visuomet 7 programa. Pasaulines žinias 
mai 

pusai. 

mingas šv. Mišias laikys kun. 
Juozas Mariui i* mis; M.I.C, Į 

diakonu bus kun. Mykolas 
Švarlis, subdiakonu kun. Sta
nislovas (jaučius. Tuo pat lai
ku prie kitų altorių šv. Mišias 
laikys kun. Pijus Matulionis, 
S.VM)., kun. Petras BiskN, 
M.I.C., kun. Adomas Markū
nas, M.I.C., kun. Antanas f g-
notas, M.I.C. 

Pamoksią pasakys kun. Bo-i 
leslovas I'rba. 

, i 
"Tamsta būk atsargus su \ 

laikraščiais ir jų redakcijo-; 
mis; nes vienas, turįs daug; 

l>ei patarimai sudarys 
Dainuos JCustas Sabonis, v i e m > - puikiausių progra-

"Gyvenimo Bangos r Smagi mų T a i g į n e u ž m i r > i k į t e s a v 0 
Muzika, įdomybės ir t. t. 

Gerh. 
pranešu 

BUTKUS UNDERTAKING 
COMPAmr. Inc. 

VVilIiam A. Pokorny 
Laisnluotas Patarnavimas Dieną 

Ir NaktJ. 

710 WBST 18TH STREET 
TEL. CANAL 3161 

JUOZAPAS 
GAUDAUSKAS 

Mirė vas. 19 d., 1940 m., 6:-
45 vai rylv, sulaukės pust < 
am?Lus. 

Ciiines I.mtuvoje, Tauragės 
apakr., Batakių fu.rapi.iojt. 

Am»rikoj» IJĮJ Minti 37 m.t. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijoną, po tf'-vuis Ku
činskaitę, sūnų Juozapą, 2 duk-
toris:" Marthą ir Teofi:ą, 2 pus
brolius: PranciSkų ir Ht-trą. 
Tverijonus ir jų šeimas ir 
daug kitų giminiu ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį 
Marijoną ir brolj Kazimierą. 

Kūnas pašarvotas 4003 So. 
Mozart St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, vasario 23 d., 19-
40 m. IK namų S va. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Paneles švc. par bažny
čią, kurioj įvyks grėdu I ingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vius 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da'vvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus. 
I>uk terys, Pusfinaliai ir ki^i 
giminės. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. tel. YARds 1741. 

•B 

mų. x „ ^ « ™ « — — j o g Peoples Rakandu Ben-
radiju šiandie, antradienį, 7ta ( , r o v - § i a n d i e D j v a s a r i o 20 d., 

Gyvenimo Bangos, liepia vi- valandą vakare pagauti p r a ( ^ s j e į s t j o r o bangomis la
sę gyvenimą ir visiems įdomu WGES stotį : b a i g ra£į.Į įr įdomią dramą 
pasiklausyti kaip tas bangas j Rep XXX. ' "Gyvenimo bandos," iš sto 
šeimynos sutinka ir kaip su 
jomis kovoja, Šį įdomų vei- -
kaly "Gyvenimo Bangos ' 
pradedame nuo šios dienos 
Peoples radio programą gir j 
dėsite kas antradienį. Tai vei | 
kalas gabiai parašytas ir ji 
išpildyme dalyvaus geri lošė-
jai. Visiems bus smagu išgir- j 
sti žymi] ir visim*v»pnž»a Die
giamą solistą Kastą $*botij, . 
kuris padainuos gražių kom- j 
pozicijų bei l iaudies dainelių. . 

le! Šiuomijval* v a k ' T a d k i e k v i e n a s nžsi- anglų kalba patieks J. Vene-
plaeiai visuomenei, s t a ^ v k i t e s a v 0 r a d i ( ) i r Pasi* Į kusS lietuviškai A. Stelmok, 

klausykite, kad nepraleistu- o sporto žinias J. Juozaitis, 
met pradžios, nes bus įdomu.] Šį antradienį, vas. 20 d., 

Dramos leidėjas J. J. But- j kun. A. Linkus kalbės Labda-
kus. 

MARIJONA ENZELIENĖ 
po tėvais Vaičiulaitė 

430 W. 39th St. 

MirS Vas. 17 d., 1940 m. 9:40 sulaukus pusės amžiaus. 
Gimus Lietuvoje, Tauragės Apsk., Tenenių parap., Meški

nių kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Povilą, dukterį Della ir 

žentą Walter ,Notrem, pusbrolį Juozapą. Radžiu ir šeimyną, 
2 pusseseris Antaniną ir švogerį Bened. Jakubienus ir Sta
nislavą Šimkaitę ir daug kitų giminhi Amerikoje. Lietuvoje 
vyrą Juozapą4, du sūnus Juozapą ir marčią Marijoną, Sta
nislovą ir marčią Eleną, motiną Barborą, 2 seseris Teklę ir 
Veroniką ir jų šeimą, anūkus ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips, 3307 Lituaniea ave. 
Laidotuvės j vyks Trečiadienį, vas. 21, iš koplyčios "8 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje \-
vyks gedulingos pamaldas už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Sūnus, Duktė, Žentas. Pusscserys ir Pusbrolis. 
Laidotuvių Direktorius A n t M. Phillips, Tel. Yards 4908. 

A "f" A 
ONA SIMONAIČIUTĖ 
gyv. 10740 So. State Street 
Mirė vas. 19 d . 1940 m., 

4:05 vai. popiet, sulaukus pu-
sos amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Linkavos par., Mies
telio kaime. 

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolj Jurgį ir broliene Jozefi-
ną ir jų 2 vaikučius: Jurgį ir 
Richardą. 

Lietuvoje paliko brolienį Ka
stancija ir jos šeima ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. 

Priklausė prie Motetu Sa
gos, West Pullmane ir Chiea-
gos Lietuvių draugijos, taipgi 
prie Susivienijimo Lietuvių A-
merikoje 55-tos kuopos. 

Kūnas pašarvotas Lachawi-
čiaus koplyčioje, 42-44 East 
108th St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad , vas. 22 d., 1940 m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų Šventų parap. 
bažnyčią, Roselande, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draug-us ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis, Broliene Ir 
j , , Vaikučiai. 

Laid. direktoriai Lachawiez 
ir Sūnai, tel. PULlman 1270. 

A . T A 
ANTANAS ŠILEIKIS 

Mirė Vasario 17, 1940, 8:20 vai. vakare, sulaukęs 29 m. amž. 
Gimęs Cicero', Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime moterj Albiną, po tėvais To-

deseo, sūnų Antaną, tėvą Joną, motiną Marijoną, po tėvais 
Kačiutę, močiutę Marcijona Račienę, sesers dukterį Marijoną 
Paikis, 2 dėdes: Simoną Šileiki, tetą Antaniną Šileikienę ir 
jų šeimą ir Antaną Račių, jo žmoną Franees ir jų šeimą, 
t e t a Mari joną Venckienę i r jos vyrą SConstantą ir jų šeimą, 
uošvius: Louis ir Louise Todeseo, švogerj Arthur, švogerkas 
Mary, Emma, Pierna, Luey, Nellie ir jų šeimas, krikšto tėvą 
Mykolą Lazauską ir j o šeimą, kr ikš to motino Oną Kompikie-
nę i r jos šeimą, primines: Damskių šeimą, Zaleckų šeimą. Sei-
manienę ir jos šeimą, Baltrušaičių šeimą.' Puikių šeimą ir gi
mines ir draugus. 

Kūnas pašarvotas 1517 So. 49th Ave., Oiceroje. Laidotuvės 
'vvks Trečiadieni, vasario 21 d. iš namu 8 vai. ryto bus atly
dėtas i Šv. Antano par. bažnyčią, kurioje Įvyks <redulinnr>s 
rmmaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus eimines, draugus-ges ir pažys-
t^—ns-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Tėvas, Motina^ Močiute, Dėdės, 
Tctns. Uošviai, Švoqervi< Švogerkos, Krikšto Tėvas ir Motina, 
Gimines ir Draugai. 

Laidotuvių Direktorius Antanas Petkus, Tel. Cicero 2109. 

URBA 
Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bai.kie-
tams. Laidotuvėm*, 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

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

Su Povilu Sallimicru. 

'..'*" 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS U Ž B A I G T Ų P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE J ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern 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. 

rybes reikalais. 

Pasiklausykite šių žinių kas 
Antradienio vakarais, 8:45 antradienio vakare, nuo 8:4.1 

iki 9:00 vai. iš stoties WSBC, iki 9:00 vai. iš stoties WSB(\ 
Lithuanian Leader laikraščio ' . 
pastangomis, leidžiama žinių ' PLATINKITE "DRAUGĄ" 

M A 
KAROLIS MACIULIONIS 

Mirė vasario 16 d., sulaukės 76 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Mariampolės apskr., Igliaukos 

parap., Slavaneių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 60 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Elzbietą, tris 

sūnus: kun. Juozapą, M.I.C., kun. Pijų, S.V.J). ir 
Jurgį, 6 dukteris.: Sr. M. Leokadiją, C.S.C., Sr. H. 
Klotilda, C.S.C., Sr. M. Juditą, C.S.C., Petronėlę 
Aziukienę, Marijoną Špokienę, Agnietę Lapinskienę, 
gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 
West 23rd Place. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 21 d., ,1940. 
Iš koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moterisf Sūnūs, Dukterys, Gimines ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių Direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te
lefonas Canal 2515. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMBULANCEKS 
D \7 Tr \ T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

Antanas M. Phillips 

3319 Lituaniea Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 4908 

I. J. Zolp 1646 W e s t 46th S t r ee t 
Phone YARds 0781-0782 

Anthony B. 6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Lacdawicz ir Simai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15th A v * 

http://fu.rapi.iojt
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P. Žadeikio, Lietuvos Ministro 
Amer. J. V., Kalba 

Pasakyta Bendrame Chicagos Lietuviu Lietuvos-
Nepriklausomybes Paminėjime, Suruoštame 

Vasario 18 d. 
'22 metai atgal Vilniuje, rašytojų ir 

Lietuvos Tarybos dvidešimts Prezidentas, 
vyrę , su Jonu Basanavičium 
priešaky, pasirašė ir paskel
bė Lietuvos nepriklausomy
bes aktą; klaiku ir nyku dar 
buvo Lietuvoje: daug jos vai
kų, išsklaidyti} Rusijos pla
tybėse, kentėjo moralinį i r 
materialinį vargą kaipo trem
tiniai, o tie gi kurie miskuo-

pirmas Lietuvos 
dargi valdžioje 

nebūdamas, pakele balsą i r 
išsuko Lietuvos laivą iš pa
p i n g o * krypties. Susivokta 
ir atatinkamai pasielgta skau
džioje Klaipėdos netekimo by
loje. Vilniaus sugrįžimo keb
lioje istorijoje Lietuvos vy
riausybe irgi puikiai susivo
kė. Gyvai da r visi atsimena-

Ni Ii jonai randa š\ 
švelnų liuosuotoją 
užtektinai stipriu 
Kodėl kai kur ie žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad liuosuotoją* 
tur i būti neskanus — tur i būti stip
rus ir tur i suerzinti vidurius savo 
ve ik imu? Tai yra klaida! 
Siani ien niekam nereikia save baus* 
ti nepakenčiamu, sarginančiu paleng-
vintoju dėlto, kad Šiandien yra Ex-
Lax — liuosuotojas, kur is tur i gar
daus šokolado skoni. 
Ex-Lax yra užtekt inai veiklus vy. 
rams—bet gi švelnu* mote r ims ll 
vaikams. J is suteikia t ikrai gerą Iš
valymą — bet veikia vidurius leng
vai, patogiai, be jokiu skaudėj imu k 
nusilpimy. 
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi. 
sur. Pasi t ikėkite šiuo a tsakingu Kx-
Lax — plačiausiai var to jamu liuo» 
suotoju visame pasaulyje. 10c. i r 2 5 a 
dėžutės visose vaistinėse. 

VILNIAUS BURMISTRO SVEIKINIMAS 
CHICAGIECIAMS 

Vasario 16 d. išvakarėse, smingai sveikinu brolius tau* 
Lietuvos konsulatas Chieagoj tieeius Amerikoje ir kviečiu 
gavo nuo Vilniaus burmistro atsilankyti jau į laisva, Vil-
Konstantino Stasio Chicagos, nių. 
ir visiems Amerikos lietu-1 "Nuoširdžiai dėkoju Ameri-
viams, šio turinio sveikinimą: kos lietuviams už didelę pa

rama ir nuolatinį rūpestį del 
Vilniaus. "Amžinosios mūsų sostines 

Vilniaus ir jo srities lietuvių, ! 

išlaisvintų ir prijungtų pr ie ' 
tautos kamieno vardu, džiaug-

" Vilniaus Burmistras, 
Konstantinas Stasys ' . -

M pelkėse ir urvuose besi-'m*, kaip mūsų lenkiškas kai-
slaptydami nuo vokieeių-rusų ififrnas išbandė viską nuo vi
karo baisenybių užsiliko savo Hojimo iki ultimatumo, kad 
sodybose kentėjo vargą ne- išgauti Lietuvos vyriausybes 
mažiau, kentėjo ilgus ketu- i o d į Vilnių lenkams pripažįs-l 
rius vokiečių karinės okupa- tantj. i lenkų grasinimus Pre-
eijos metus; prie tokių tai j zidentus Smetona atsakė Vil-
sąlygų, nepriklausomybės idė- j maus įrašymu į Lietuvos Kon-
ja, nedrąsiai mus viliojusi nuo i stitueiją. O dabar kiekvienam 
Mindaugo, Gedimino, Kęstu- lietuviui nuo kairiausio iki 
eio i r Vytauto laikų, prisiar- • dešiniausio yra aišku, kad a-

SAI GOKITftS i\\MĖGDŽIOJI ..IV! 
4TslsAKYK.IT J i PAKKIflAMMU 
G a m i n a m a tik vienas tikra.* 
Ex-Lax! Įs idėmėki te ra ides 
tumė t geras pasekmes reika-
" E X — L-A-X" ant Mftntto u 
k iekvienos plytelės. Kad gau-
iauki te originalio Ex-Lax. 

t ino ir prasiveržė pro kariš
kas sargybas ir lyg sa\pnas 
aplankė Lietuvos sodybas. 

O Jūs užjūriteiai juk ir ne
sėdėjote rankas sunėrę: mi
tingavote ir sielojotės kaip 
geriau patarnauti savo myli
mam kraštui , kurio buvote 
i-siilgę. 

Karingi vokiečiai, išstūmę 
iš mūsų tėvynės rusus, patys 
pašlijo; Lietuvos žmonės ga
vo progos sukurti savo val
stybę, nepriklausomą, demo
kratišką, su sostine Vilniuje. 
Deras tai buvo tas 16 vasario 
1918-m. dokumentas, •*«* jis 
ati t iko tautos troškimams, jis 
sujungė didingą Lietuvos pra
eitį su audringa dabartimi — 
jis nurodė tautos idealą atei
ties amžiams; 16 vasario ak
tas atšaukė Jogailos ir Liub
lino Unijos aktų prasmę ir 
įvykdė Vytauto siekimą; ak
to pasirašytojai, iš kurių tar
po net du Lietuves preziden
ta i iškilo, beabejo, pramatė, 
kad aktas reiškia kovą, kad 
del Vilniaus teks kovoti ne-1 
lygioje kovoje — žinodami 
tai, j ie betgi aktą pasirašė 
ir tame yra to žingsnio didy-

Nuo to momento lietuvių 
tauta pasiryžo būti pati savo 
laimės viešpačiu, pasiryžo 
plaukioti savo valstybės lai-
\ u. O jūros kaip krašto vi-1 
duje, taip ir už Lietuvos ribų ! 
buvo mažai pažįstamos, ne- j 
įprastos. Todėl turime pripa-! 
žiną pelnytą garbę Lietuvos 
valstybinio laivo vairuoto
jams ir ypač laivo kapitonui, 
kad per 22 metu audringos 
navigacijos Lietuvos valsty
be? laivas tebėra sveikas, 
nor< >u>idurta su dideliais pa
vojais. Kai Lietuvos padan
gėje buvo pasirodę tokios as
menybės kaip Kapsukas, Ber-
montas, 2eligowskis ir tokie 
reiškiniai kaip P . O. \Y. ir 
l lymanso projektas. Je i , pa
vyzdžiui, Hymanso projektui 
būtų buvę leista įsikūnyti 
1921 n;etais. tai . dabar lengva 
matyt i , kad Lietuvos likimas 
.i939 metais būtų buvęs tragiš 
kas kaip Lenkijos. Kada Hy
manso projektas buvo tapęs 

'dienos klausimu, tai vienas 
Nepriklausomybes Akto pasi

niu lietuvių ryžtingumui — 
Vilnius, pasėkoje tragingų 
rugsėjo 1939 m. įvykių, su
grįžo prie Lietuvos taikingu 
būdu, ka ip mūsų ir buvo no
rėta. 

Ačiū pastangoms visos mū
sų tautos, Prezidento Smeto-
no vadovybėje, atgavome Lie 
tuvos istorinę sostinę Vilnių 
ir Vilniuje pirmą kartą jau 
minėta sukaktuvės to Nepri
klausomybės Akto, kurį Ba-
s&savičius paskaitė 22 metai 

atgal. [nebuvo skaitoma teisėta Vil-
Lietuva savo užsieninę po- niaus srities valdytoja. Len-

Jitiką visados rėmė ant teisės* kiia, okupuodama .Vilniaus 
TF ant galimai geresnių san-

tautinės teisės titulų, ką Lie
tuva turėjo ir išlaikė savo 
rankose. Sugrąžinimas įvyk
dytas Lietuvos i r Sovietų Są
jungos santykių plotmėje ir 
jokiu būdu ne kaipo mūsų 
grobis ryšium su ketvirtuoju 
Lenkijos padalinimu 1939 me
tais. Vilniaus sugrąžinimas į-
vilktas į 10 spalio, 1939 m. 
savytarpes pagalbos sutartį, 
kur i savo keliu paremta ant 
liepos 12 d. 1920 taikos su
tarties. Vilniaus prie Lietu
vos sugrįžimo klausime Len
kija nefiguruoja, nes j i Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos ir 
tarptautinės teisės atžvilgiu 

t i k i u su kaimvnais neitralu-
plotmėje. Toji politika 11IG 

atnešė gerų vaisių: Lietuva 
išvengė įsivėlimo karan ir at
gavo sau Vilnių. 

Vilniaus prie Lietuvos su-

sritį, turėjo progos išspręsti 
Vilniaus klausimą, eidama 7 
spa.Hų 1920 m. Suvalkų sutar-j tavai nenaujas; jis jau apie 

vo Suvalkų, Gardino, Vilniaus, 
Švenčionių ir kiti mažesni 
centrai. Nors spalių 10 d. 1939 
nu sutartimi Lietuva toli ne
atgavo visos teritorijos, 1920 
m. Maskvos sutartimi apibrėž
tos, betgi žymus ir dideliai 
reikšmingas užsimojimas į-
vykdytas. 

Vilniaus grąžinimo ir savy-
tarpinės pagalbos sutarties 
posmai surašyti viename do
kumente, bet jie galėjo būti 
surašyti ir atskirai, nes kai 
savytarpinės pagalbos sutar
tis (mutual assistance pact) 
sudaryta 15 metų, tai Vil
niaus grąžinimas neturi ter
mino, reiškia grąžintas am
žinai. Sutarties posmas apie 
Vilniaus grąžinimą skamba ši
ta ip : 

4 < Lietuvos ir S. S. S. R. 
draugingumui sustiprinti 
Vilnius ir Vilniaus srit is 
Sovietų Sąjungos perduo
dami Lietuvos Respublikai 
įjungiant juos į Lietuvos 
valstybės teritorijos sudėtį 
ir nustatant sieną ta rp Lie
tuvos i r S. S. S. R. pagal 
pridedamą žemėlapį' \ 

i-
Vilnius grąžintas d r a u g i n į 

gumui sustiprinti. O Sovietų 
Sąjungos draugingumas Lie

tuvai g, gali reikšti ženklą il
gos taikos ir ramybės netik 
Lietuvai bet ir jos kaimy
nams — Latvijai ir Estijai. 
To mes trokštame ir nėra pa
grindo manyti kitaip. 

(Ryt seks pabaiga) 

Vatikanas ir Slovakija, kaip 
praneša "Voel . Beob.," ta
riasi dėl konkordato. Slovaki
jos šv . Sosto pasiuntinys K. 
Sidoras raginamas greičiau 
šį reikalą baigti. 

t imi; bet j i t a proga nepasi
naudojo ir, kaip žinome, pa
siuntė gen. Zeligowskį; tuo 
būdu Lenkija pati save pra-

gryžimas įvyko dėl istorinių, i šalino nuo dalyvavimo Lietu-
etnografinių, kultūrinių, ūkis-!vos pietų-rytų sienų nustaty-
kai-geografinių i r galop ta rp-mo problemoje, kurion įeida-

20 metų senumo; atmintina, 
kad Sovietų Sąjunga mūsų 
byloje dėl Vilniaus visados 
moraliai paremdavo Lietuvą, 
o 3926 metais buvo ir nepuo
limo sutartį pasirašiusi} I š 
t ikro, Vilniaus grąžinimas Lie 

She's pretty as 
a pieture, 

but 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
thia offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tbey won't tell. 
" SflNfefi't gamWe^4th ym*r »cnū\ oppor-

tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
lt . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louia, Missouru 

LISTERINE 
f" HALITOSIS 

* ( B A D B R E A T H ) C» 

M 

H 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

— R E N G I A — 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 

I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio-Ąpril 21 D., 1940 M. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Buren St. \v Ashland Blvd. Chicago, III. 
Pradžia 5:00 vai. vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

TTKTETUS J A U GALIMA GAUTI " D R A U G O " OFISE. 

CHICAGOS LIETUVIŲ REZOLIUCIJOS 
Minint Liet. Nepriklausomybės 22 Sukatuves, 

Vasario 18 d., Auditorijoj, adresu 32 West 
Randolph Street 

Bendrose Chicagos lietuvių niaus kraita ir jo gyventojus 
organizuotosios visuomenės j laimėjimą, suteikusį didi 

džiaugsmą visai mūsų tautai. 

WH 

B=£ iŠ 
• • i 

Liet u vos NepriR ta-usomy bei 
minėti iškilmėse 1940 m. va
sario 18 d., 32 W. Randolph 
auditorijoj, vienbalsiai nutar
ta sveikinti Lietuvos vyriau
sybę ir visuomenę, vedusia; 
valstybę kultūrines, politines 
ir ekonomines pažangos keliu 
ir atgavusia mūsų tautos se
nąja, ir istoriškąja, sostinę Vil
nių. 

Ta pačia proga reiškiame 
džiaugsmo de' išlaikymo šiuo 
metu taip reikalingo neutra
lumo, ligšiol išsaugojusio val
stybes suverenumų ir duodan
tį garantijų nepriklausomybei 
išlaikyti akstyje. 

Tegyvuoja vieninga, laisva, 
nepriklausoma Lietuva su sos
tine Vilniuje ir tesiekia su
jungti visas Lietuvos žemes 
į vienų garbingosios mūsų 
tautos valstybę! 

Jūsų praeities darbai duoda 
garantijų, kad Lietuvos vė
liava amžinai plevėsuos Ge
dimino pily. 

Organizuotoji Chicagos lie
tuvių visuomene, minėdama 
Lietuvos Nepriklausomybes 22 
metų sukaktį bendrose iškil
mėse vasario 18 d., 32 West 
Randolph auditorijoj, pažada 
moraliniai ir medžiaginiai pa
dėti atstatyti suvargintą; 
nualintą Vilniaus kražtą. 

ir 

Austrijoj leidžiamas žurn. 
"Sehoen. Zuk." įsidėjo straip 
snelį, duodantį žinių 
Bažnyčios istorijos Lietuvoje, 

Sveikiname jus, broliai vil
niečiai, išsilaisvinusius iš o-
kupanto belaisves i r prisijun
gusius prie Nepriklausomos 
Lietuvos! Jūsų vieningumas, 
iškentėtos kančios, lietuviš
kos pakantos Ir nepaprasto 
ryžtingumo dorybe išvedė Vii-

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MiSERABLE 

Read How 
SheFound 

Blessed Reiief 
Museles woję so Fore 
•he could hardly touch / 
tliem. Used Hamlins Wuard Oil Liniment and 
found wonderful reiief. TVy it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Fcel its prompt warming action casc pain; 
bring soothing reiief. Pleasant odor. Will not 
stam. Money-back guarantee at all drug stores. 

HAMLINS 

WIZARD OIL 
LIN IMENT 

For M U S C U L A R ACHES j n d P A I N S 
R H E U M A T I C P A I N — L U M B A G O 

r^ 
ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 

P A U L I N A B A T H S 

: ^ 

R U S I Š K Ų I R T U R K I Š K Ų V A N Ų 
Už la ikom e lckt r ik in į kab ine tą , vėl iausios mados akmenų, krosnis , i i 

-*garo kambar ius - Su te ik i ame e lek t r ik in ius i r švedij masažus . Pagel-
beaime jūsų sve ika t a i V I O L E T sp indul ia i s i r S I E R O S vanom. 
K a i n o s laba i p r i e inamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais , 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮ) M0R6IČIĮĮ 

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3\% 

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

Ket- S 

1 

-

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 

Mėnesį - Padarykime Bent Vienę Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai 

http://4TslsAKYK.IT
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"LIETUVA PASAULINĖJ PARODOJ" 
Pilnos teisęs jums suteiktos švęsti Lietuviu Dieną, Xew Yorke, ir pamatyti : Lietuvių Pavilijoną — Lietuvių 

Dieno? Programas — Xew Yorko Pasaulinė Paroda ir Parodos Karalaitė —• ' 'L ie tuva i tė" . 
Viskas spalvuotose krutumuose paveiksluose, rodys Broliai Motuzai. 

Antrę dalį keliones sudarys - "Chicagos Lietuvaites, New Yorke" 
Dviejų aktų veikalas — Perstatytas ftv. Jurgio Parapi jos Sodalieėių. TURINYS prirengtas iš tikrų atsiti

kimų pergyventų Chicagos Lietuvaičių buvusių ir dalyvavusiu Liet. Dienoj - New Yorko Pasaulinėj Parodoj. 

Įspūdingas — Įdomus — Gyvas — Patenkinantis — Juokingas 

Ats im ink i t e Dieną: Vasario-Fe b m a r y 2 5 , 1 9 4 0 , 4 Vai. Popiet 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 32nd PLACE ir LITUANICA AVENUE 

^ 

J? 

"Draugo" Radio Personalas 

KCN. B. URBA, kuris šio vakaro " D r a u g o " programo
je pasakys gavėniai pritaikintų pamokslėli. 

Chicagos Lietuviai Iškilmingai Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybę 

Sekmadienį siautęs Chiea- »remti juos jų vargo valando-
goj hiaurus oras nejstende se. 
sulaikyti tūkstančių lietuvių, [ Žydų atstovas Hirseh savo 

kalboje pareiškė nuoširdžią 
padėką visai lietuvių tautai 

kakties paminėjimą, 32 VVestjuž jos humaniškumą. •"Kartą 

kurie suplaukė į 22 metų Lie
tuvos nepriklausomybes su-

(Iš kaires į dešinę) Varg. J . Brazaitis, WGES stoties 
pranešėjas Robert Miller, kim. Juozas Mačiulionis, M.I.C., 
" D r a u g o " /administratorius, Johnny Van, stoties pianistas, 
Leonardas Gritis, " D r a u g o " pranešėjas ir kun. M. Jodka, 

"Draugo" Radio Sikstetas 

Randolph St. Šį minėjimą 
rengė bendromis jėgomis dau
gelis Chicagos lietuvių. 

Minėjimui pirmininkavo Dr. 
Antanas Rakauskas. 

Minėjimas pradėtas him
nais ir inuokūiija 

Minėjimas pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Vė
liau Dariaus-Girėno legionie
rių posto jaunuoliai išpildė 
keletą numerių. Kun. I g. uVl-
bavieius perskaitė invokaeiją, 
kuria minėjimas oficialiai 
pradėtas. Trumpą, bet nuo
širdžią apie Amerikos jaunų
jų lietuvių lietuviškumą kalbą Liet u ros at storas 
pasakė adv. OI i s. 

Vilniui! 

(Jenevoje iškilęs klausimas 
kaip nuspręsti tautų kultūrin
gumą. 'Geriausias būdas ' — 
pareiškė vienas atstovų — 

4pažiūrėti kaip valstybe trak
tuoja savo piliečius žydus." 
Štai šiandie Lietuva stovi pa
čiu kultūringiausių tautų tar
p e " — pareiškė M r. Hirsch. 
Neužmiršiu Lietuvos pasaulio 
žydai del jos žmoniškumo ir 
liberališkumo. 

(Iš kairės į dešinę) Eugenija Nausėdaite, Ona Ūsaite, 
Harriet Lucas, Kleanora Kandratai tė , I rena Aitutytė ir Ko-

Taip pat gražaus sentimen-1 t ryna Balčiūnaitė, kurios šįvakar giedos gavėniai pritaikin-
l ) raugo ' : radio programoje, iš stoties WGES 

""-•-«» - (1360 kil.) puse po septynių vakare, 
konsulas Chicagoj p. Bilma- ' * 
to Lietuvai pareiškė Latvijos « t a s ^ e s m e s " 

nis. 

" A n t Lietuvos laisvės au
kuro tfFudėta lituig ir brangių 
a u k ų | l ^ ^ S ^ r ^ k . > v o t a ' ' -
pastt<b^fo;savu kalboje " D r a u 
go'* 4 |£x . . 'Shnut is . J i s i 

Lietuvos atstovas Amerikai 
p. Žadeikis savo kalboje (pla-į 

! Esti jos konsulas Chicagoj 
Bontoux. 

Po konsulo kalbėjo M. Vai-
dyla, kuris ypač dėkojo kon-

. šului Dauzvardzmi uz rupesni 
emu kitoj vietoj) perbėgo ' . _.. 

,_ si minėjimą rengiant. 
Lietuvos nepriklausomybes. c .. ,_ 
i - • • • i. z* i i , . , ; . ! ^ , Muzikale programa 
kūrimosi ir ^ s u f e ^ S ^ I 
niuosius ivvkius, fcusfnvos — 

go * & • trum-
Rusijos sutart is , Vilniaus at
gavimą ir dalinai a t ė n e s per-
spektvvas. 

Minėjime kalbėjo Lietuvos 
konsulas Chieagoje ;p . F . 

Daužvardis, kuris nuoširdžiai 
padėkojo visuomenei I r komi
tetui už taip malonų !ir gau
singa Lietuvos nepriklauso-

. . i 
mybės paminėjimą. < 

Be to, konsulas perskaitė 
Vilniaus miesto burmistro R. 

pai ifjįS^go^Lietuvos kovas 
už U ^ į * sunkius kūrimosi 
l a i k u ^ į p l r g i ą kovą už Vilnių 
ir paįrj^Hs Vilnių atgavus. 
Kartife^n džiaugsmo pareiŠ-
kimuj^tn moralia parama rei
kią i^ i iški (w materijalės Vii-
luaiuįįpfotiiv&ins paramos. 

J e į « ė T i la iaus lietuviu tavv 
tinis I j įa juiųas ir atsparu
mas i^ovoje* su okupantais, j Stasio sveikinimą. Daugiau 
kažinj.įįir šiandie Vilnius būtų! telegramomis sveikino Gene-
tekęs^.LietuA'ai, nežiūrint iri ralis konsulas Xe\v Yorke p. 
įvairjtoisių sutarčių. Tadš ian- ' Budrys, Lietuvos konsulas 
die įtiūsų aiški pareiga pa- i Kanadoj eol. Grant Suttie ir 

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

padidintas 8. puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią; INTERTYPE mašina, kuri kainuos $8,000.00. 

" D r a u g o " Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
G O ' : f PAU^TUVES MAŠINŲ FONDĄ. 

AuBeotojai, kurie • D r a u g o " Spaustuves Mašinų Fondui y 
neš Įjfo.OO fcus įrašomi į " D R A U G O ' BENDROVĖS GAR 
BĖS ĮTARIUS, b) gaus mūsų dienraštį " D r a u g ą " iki mir 
ties (fcjyanai. 

įugo '^Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940;-Įftiuias De Soto Automobilius laimeiim?a. š io pikniko 
pelnaV skir iamas " D r a u g o " Spaustuves Mašinų Fondui. 

" D r a u g o " darbininkams atimama teise laimėti šią De Sotc 
automobiliaus dovaną. 

V i s u kviečiame prie šio " D r a u g o " Spaustuves Mašim) 
Fondo prisidėti pacral išgalės. 

KTTN. J . MAČIULIONIS, BĮ L O., 
" D r a u g o " Administratorius ; 

Be kalbų minėjime buvo ir 
muzikale programa, kurių iš
pildė Genovaite Giedraitiene, 
Barbora Darlys-Drangeliene, 
Antanas Kaminskas ir cho
rai : L. Vyčių, Pirmyn ir Bi
rutes. 
Vilniečiams $561.15 

Prie vėliavų sargyboj per 
visą minėjimą stovėjo Da
riaus-Girėno legijonieriai. Pa
minėjime uniformuoti dalyva
vo Cicero Kareivių dr-jos na
riai. 

Vilniaus lietuviams aukų 
surinkta $561.15. R. 

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

SUSIRINKIMAI 
Amerikos Lietuvių ir Mo-

tbnų ir Dukterų balsuotojų ly-
<»os mėnesinis susirinkimas 
bus laikomas antradieni, va
sario 20, 1940, naujoj vietoj, 
AVest Side Hali, buvusioj 
Meldažio 
23rd 

svetainėj, 2244 W. 
PI., 8 vai. vak. Prašom 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Rengia Lietuvių B. K. Chorų 

Są-gos Chicagos Provincija 
i r dienraštis "Draugas* ' . 

Tikietus jau galima gauti 
" D r a u g o " ofise. 

Sy llakincf TbtttdeA, 
SpecialUtd, -urfuorTna/ce, 

*owtltA....G>tvt*aUed6y 

torECONOMY and 
SATISFACTION ase | 

Thuble Tėsted!DoubleActionf 
BAKING 
POWDER 

Šame Price Today as 45 lėarsAco 
25 ounces for254 

Full Pack •••NoSlackFilIino; 
MILLIONS OF POUMDS HAVE BEENI 

USED BYOUR GOVERNMENT 

KC 

Drobė Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Pančiakos, Pirštinės i r Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

atsilankyti ir kitom narėms 
pranešti. Rast. 

D.L.K. VYTAUTO draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradieni, vasario 20 
d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas draugas privalo 
būtinai būti,' nes turime svar
bių reikalų svarstymui. 
Taip pat, kurie draugai esate 
atsilikę su mokesčiu, būtinai 
pasirūpinkite apsimokėti. 

P. K. selcr. 

Spausdintas žodis popiery 
yra savotiškai galingas ir aš
trus ginklas, kuris valdo vi
sų žmoni jų ir jos siekimus. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija_ įrengta pi) 
mos rūšies su iru 
dernlškomis užlaido 
mis ir Hollyvvoo 
šviesomis. D a r b a 
G a r a n t u o t a s . 

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

Ros. — ENGlewood 5840. 

.. — KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau vLsokios rysi s naujus na 
mus ant lengvų nienesiiiių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash įmokoj i mn. ant 
lengvų mėneisinių išmokėjimų 
(Išgaunu get'lausĮ atlyginimą iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų) . Du ra J 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr . lp-
kites prie: 

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

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINI!) 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . . . . . . „ . IS STOTIES 
PROGRAMŲ i«o KC. 

10:00 VAL. RYTO W.HJ.P. 
~ 8 

Padėti Pinigai kas Menesf iki 11 Dienos, Nes Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% ^ Pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik #1.00 
" D R A U G Ą S " 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Teatnvėm, Krikštynom ir Kito 
Uem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimą. 
Linksma* PatarnaTlmaa Ti*l©m» 

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

Tel. Victory 9670 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted 

Tel. Boulevard 

sale 
I Si f 
0014 

liOAH ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTTN MACKTEWICH, Freš. 

Chartered by U. S. Govenunent 
8AVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VALr.: » iki 5 p. p . Trečiad.: 9 lkl 12:00 p . SeStad.t 9 lkl 8;00 • . •• 1 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHGVAI8 ISMOKCJIMAI8 

Barskis Furniture House, Inc. 
' T H l HOM1 OF FTHH FURMTl*REM STSCB 1904 

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

CLASSIFIRD 
PARDAVIMII KRAUTUVĖ 

Pardavimui mažmožių ir įvairenybių 
krautuvė — Variety and Noveity 
Store. Priežastis pardavimo: senat
vė. $2000 cash reikalinga. Agentai 
nepageidaujami. 2519 West 63rd St. 
Rendon 6 dideli kamb. 2-rame auk-s,e> — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — garadžius, dide
lis "porch", arti Katalikų Bažnyčios 
ir mokyklos. 

V. SAUNORIS 
11116 So. Spauldinfir Ave. 

Cedarorest 2933 

REIKALINGI DARBIJTIYKAI 
Reikalinga vedusi pora prižiūrėti ti
ki. Nereikia arti žemės. Tereikia tik 
viStas prižiūrėti. Kambarys, užlaiky
mas ir $15.00 i mėnesi. Atsišaukite: 
A. Grinius 3424 W. 67th Street, tel. 
PROspeot 8985. 

RENDON KAMBARIS 
Rendon kambaris su visais paranku-
mais. Tinkamas merginai ar vaiki
nui. Su valgiu ar be valgio. Pagei
daujamas teisingas ir blaivus. Atsi
šaukite: 3440 So. Emerald Aveiuie. 

2-t ras aukštas. 

NAMŲ VERTĖ SMARKIAI 
KYLA 

Pirk Namą Dabar — Laimėsi. 
6 fl. po 5 kamb., moderniškas 

namas, randasi Marquette Parke, 
rendų neša $290.00 j mėnesį. Kaina 
tik $16,500. 

9 fl. po 4 kamb., kampinis, mū
rinis namas, apšildomas. Rendų ne
ša $4.200 } metus. Kaina tik $14,000. 
Įmokėti $4,000. 

Bizniavas mūrinis namas. 2 krau
tuves ir 3 fletai. Randasi Marąuette 
Parke. Kaina tik $11,500. 
ir Bizniavas mūrinis namas, krau
tuve ir fl. viršuj. Gera vieta bizniui 
Kaina tik $6,800. Jmokti $2,000. 

Bungalows: 5 arba 6 kamb., ran
dasi ten, kur jūs norite pirkti. Par
duodame su mažių jmokėjimu. 

Bankos ir reciveriai isakė mums 
parduoti namus už aukščiausia pa-
siūlijimą. Kaip tai: bungalow, 2 fle-
tuš, apartmentinius namus, publič-
nus garažus. Storus ir lotus. Taria
mos nuosavybes randasi išblaškytos 
po visą Chicagą ir priemiesčius. Tad 
rasite sau nuosavybę tokioj vietoj, 
kur įū3 ieškote. Kreipkitės pas i&a-
Hotini: 

K. J . MACKE-MACIUKAS 
2346 West 69th Street 

(2-ros lubos> 
TM. PROspect 3140 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite- Kazimieras Lau
cius, 2830 South UTallace Street. 

RENDON ŪKIS 
40 akeriu ūkis. 116 mylių nuo Chi
cagos. Renda $18.00 J menes}. At
sišaukite BRUnswiok 8898. nuo 6 iki 
10 vai. vak. B. P. 144S No. Bell 
Avenue, Chicaeo. HL (Užpakalyje) 


