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KITOKS RŪBAS
Paskutiniuoju laiku pasie

kiančios žinios iš Europos 
apie įvykius Lietuvoje aiš
kiai rodo, kad šiuo metu Lie 
tuvoje tepasikeitė okupanto 
rūbas ir prievartavimo me
todai. Tačiau lietuvių vergi
ja tokia pat.

Dar taip nesenai mes pla
čiai girdėdavom apie “rau
donąsias gurguoles”, kai Lie 
tuvos ūkininkai organizuotai 
gabendavo maistą pirmie
siems okupantams, o dabar 
mums pranešama, jog tas 
pats ūkininkais ir taip pat 
besišypsančiu veidu daro 
“rinkliavas sužeistiesiems vo 
kiečių kariams”. Vadinas, 
nuoširdusis lietuvis taip grei 
čiai savo įsitikinimus keičia.

Mes netikėjom pirma rau
donosiomis gurguolėmis ir 
netikim dabar nacių praves
tomis rinkliavomis. Ir vienu 
ir antru atvejų iš Lietuvos 
ūkininko maistas ir kiti reik 
menis buvo prievarta atima
mi.

GERIEJI LATRAI
Kiti pranešimai skelbia 

apie didžiąją Fuehrerio ma
lone, apie jo humanizmą ir 
taip toliau. Dievaži, taip dar 
nesenai kepino Lietuvą karš 
toji Stalino saulė, o dabar 
Hitlerio malonės, tarytum Iš 
gausybės rago, pasipylėje 
lietuviams, žodžiu, gyvenk 
ir — norėk!

Šiandie skelbia nacių spau 
da, jog Hitleris pasigailėjęs 
paklydusių lietuvių, kurie 
pirma buvo tapę, lyg ir ko
munistais, ar bent neaiškios 
ideologijos asmenimis. Jo 
įsakymu šiandie jiems esan
čios atidarytos kalėjimo do- 
rys. Vadinas susiprato ge
rieji latrai klaidas darę, o 
Fuehreris jiems maloniai at
leido.

Kokia skaudi gyvenimo 
ironija! Nekaltieji žmonės 
suiminėjami, tupdomi kalėji- 
muosna, kad paskui, parody 
darni savo “malonę”, naciai 
galėtų juos paleisti: Tačiau 
tokiomis savo malonėmis ne
prigaus jie pasaulio.

75 CENTAI
Apie Hitlerio svajojamą 

“naująją Europą” ir jos vi
sas galimas “gerybes” gali
ma suprasti iš esamo gyve
nimo Lietuvoje, kurion “vo
kiečiai atėjo kaipo lietuvių 
tautos draugai”.

štai paskutinieji praneši
mai skelbia, jog Lietuvoje 
naciai nustatė darbininko už 
darbį, kuris lygus 27 septy
niems pfenigams. Jei skaity 
ti, kad darbininkas dirba aš- 
tuonias valandas į dieną, tai 
jo uždarbis siektų 2.16 mar
kių, arba maždaug septynia 
sdešimt penkių centų. Argi1 
ne rojus! Jei darbininkas Į 
gauna vietoje ir valgį — ta 
da su visais atskaitymais jis 
uždirba apie 40 centų į die
ną!

Štai kodėl ir nesupranta 
Hitleris kodėl yra pasaulyj 
žmonių, kurie nenori jo 
“naujosios santvarkos”. Juk 
pagal jo santvarką, neišleis 
damas nė cento, žmogus ga
lėtų sutaupyti į metus net 
$146,00. Na, jei sveikas būsi 
ir išgyvensi šimtą metų ir

th'at Government of 
the people, by the people, for 
the people, sh&ll not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
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Mmdanae saloje 
tebevyksta kovos 
prieš japonus
Washingtonas, sausio 20 d. 

— Karo departamentas šian 
die paskelbė, jog Jungtinių 
Valstybių bombanešiai nus
kandino Japonijos kruzerį ir 
taikliai apmėtė bombomis 
vieną tankerį, kuris paliktas 
liepsnose apie 100 mylių nuo 
Jolo, pietiniuose Filipinuose.

Departamento komunika
tas taip pat paskelbė, jog 
atnaujintose japonų atakose 
ant gen. Mac. Arthur pozici
jų Bataan pusiasalyje pašau
ta trys priešo orlaiviai.

Tuo būdu iki šiol jau nus
kandinta keturios dešimtys 
Japonijos laivų.

Kovos Mindanao,
Karo departamento komu

nikatas pareiškia, jog “gen. 
Mac Arthur gavo pranešimą 
iš Mindanao, kuriame pareiš 
kiama, kad aštrios kovos vy 
kata tarp filipinų kariuome
nės ir japonų pajėgų apie 
trisdešimt penkias mylias į 
šiaurę nuo Davao”.

Jąu ilgokas laikas kaip jo 
kių žinių nebuvo gauta iš 
mindanao salos ir todėl bu
vo manoma, kad japonams 
pavyko pilnai okupuoti Min
danao salą. Tačiau šie pas
kutinieji pranešimai duoda 
suprasti, kad kovos saloje 
dar nepasibaigė.

Pasikeis diplomatais
■ Ils VI ■
ir piliečiais

Berlynas, sausio 20 d. — 
Oficialus Berlyno radio pas
kelbė, jog Kinijos vyriausy
bei tarpininkaujant patenki
namai vyksta pasitarimai 
dėl pasikeitimo Jungtinių 
Valstybių diplomatais ir pi
liečiais Japonijoje su Japoni Į 
jos diplomatais ir piliečiais 
Amerikoje. .

Japonijos ministeris Chile, 
Yoshii Yamagata, sakoma, 
šiuo reikalu konferavęs va
kar su Chile užsienio reika
lų ministerijos oficialiaisiais 
žmonėmis.

neišleisi nė cento — žiūrėk 
ir namuką šiaip taip sulyp- 
dysi!

PASIKLIOJIMAS
Mums šiandie kožkodėl vi

siškai nesuprantamas kai ku 
rios lietuviškosios spaudos 
viešas pasikoliojimas. Tiesa, 
gal mes dar neužtenkamai 
“sukultūrėjom”, bet mums 
atrodo, kad laikraščių pusią 
piuose iškolioti savo priešą 
ar jo redaguojamą laikraštį 
išvadinti šlamštu nėra jau 
taip madinga, nekalbant apie 
bet kokį skonį ar etiką.

Tikėti, kad mūsuosius ko
munistus kada nors įtikinsi 
taip pat neišmanu, kaip ir ti 
kėti, kad saulė naktį patekė
tų. Jie vistiek geriau ir pasi- 
kolioti moka ir geriau netie
są paskelbia.

Eskimai U. S. kariuomenėje
—...

("Draugas” Acme r»ifinm>on
Anchorage, Alaskoj, penki jauni eskimai priimti J. A. Valstybių kariuomenėn. Jie 

yra (iš kairės) : Lloyd Ahvakans, Gilford Mongoyak, Bartlett Kudialuk, Hoover Koo- 
naloak ir Isaac Iaaleck.

Rusai atsiėmė iš neit Možaiską
Londonas, sausio 20 d. — 

Sovietų Rusijos karo vadovy 
bė šiandie paskelbė, jog iš

Milžiniškas orlaivis
Londonas, sausio 20 d. 

— Anglijoje sudužo milži
niškas Vokietijos orlaivis 
Dornier 217. Pasak aviaci
jos ekspertų šis orlaivis ga 
lėtų atvykti bombarduoti 
Amerikos miestus.

Dornier 217 gali pers
kristi 4,500 mylių. Tuo 
būdu vokiečiai galėtų kar
tais juos panaudoti bom
bardavimui Amerikos pa
kraščių, bet orlaiviai Vo
kietijon grįžti jau nebega
lėtų.

Olandai bombardavo
Z

japonų pozicijas
Batavija, sausio 20 d. — 

šeši japonų orlaiviai šiandie 
apmėtė bombomis Sabang 
miestą ir uostą, kuris yra 
Celebes saloje.

Komunikatas pareiškia, 
jog atakose žuvo du asmenys 
ir 40 sužeistų, bet nuostolių! 
padaryta maža.

Olandų lakūnai apmėtė 
bombomis japonų pozicijas 
Sarawake, kur sukelta dide
li gaisrai Kuching aerdro- 
me. Pasak komunikato olan
dai šį aerodromą bombarda
vo vakar.

vokiečių atsiimtą Možaiskas.
Iš ankrfetfttiųpranešimų 

aišku, jog Možaisko apylin
kėje buvo apie 100,000 Vo
kietijos kariuomenės ir patį 
miestą gynė tris divizijos.

Ankstesni pranešimai iš 
Maskvos pažymi, jog į šiaur
vakarius nuo Maskvos aršio 
se kovose sunaikinta trys na 
cių divizijos, apie 45,000 ka
reivių.
Trijose fronto dalyse

Rusų šaltiniai skelbia, jog 
trijuose fronto sekretoriuo
se — prie Možaisko,* prie 
Kharkovo ir Donetso fronte 
rusų kariuomenė tebežygiuo- 
janti pirmyn.

Paskutinieji pranešimai 
skelbia, jog didįjį industrinį 
centrą Kharkovą rusai puo
lą iš šiaurės ir iš pietų.

Tame sektoriuje viena ita 
lų brigada praradusi visus 
savo tankus.

Kryme, pasak rusų, iš vo
kiečių atimta visas Kerch 
pusiasalis.

Anglai vėl puolė 
Sicilijos salį

Roma, sausio 20 d. — Ita
lijos karo vadovybė šiandie 
paskelbė, jog anglų bombane 
šiai vėl atakavo Siciliją, kur 
bombomis apmėtyta Catani
jos uostas ir Visgini mies
tas. Gyvybės aukų nesą ir 
nuostoliai esą menki.

Virš Catanijos priešorlai- 
viniai pabūklai pašovę vieną 
atakavusių orlaivių.

Japonai atakavo 
Australijos salį

Melbourne, sausio 20 d. — 
Oficialiai paskelbta, jog ja
ponai pravedė šiandie pilnuti 
nę orlaivių ataką Rabaul 
mieste, New Britain saloje, 
kuri priklauso Adstralijai.

JAPONIJOS KRUZERl
NACIAI SUIMA NEKALTOS IR 
REIKIA DRAMINIUS PALEIDIMUS

'Suklaidintieji'' paleidžiami iš kalėjimu 
viešose aikštėse su prakalbomis

Churchillas House of 
Commons maloniai 
buvo sutiktas

».+ —«u. «.■,.» ,
Londonas, sausio 20 d. — 

Po savo kelionės į Jungtines 
Valstybes ir Kanadą Angli
jos premjeras šiandie pirmą 
kartą dalyvavo House of Co
mmons posėdyje ir pareiškė 
kaskart didėjantį pasitikėji
mą karą laimėjimu ir nieke 
nelaukdamas pareiškė norą. 
kad jo vyriausybei būtų pa 
reikštas pasitikėjimas.

House of Commons nariai 
ministerį pirmininką labai 
maloniai sutiko ir aDipylė 
klausimais.

Grįžo Pearl Harbor 
tyrimo komisija

Washingtonas, sausio 20 
d. — Teisėjas Owen J. Ro- 
berts ir Pearl Harbor tyri
mo komisija šiandie sugrįžo 
Wa8hingtonan ir ruošia pra
nešimą apie įvykusią trage
diją Hawaii salose pereitą 
gruodžio mėnesį.

Komisija, kuria paskyrė 
Prezidentas Rooseveltas po 
laivyno sekr. Knox pareiški
mo, jog Jungtinių Valstybių 
kariuomenė Pearl Harbore 
nebūdėjo, Washingtonan grį
žo pereitą savaitę.

Teisėjas Robertą pareiškė, 
negalįs pasakyti kada prane 
Šimas bus pilnai paruoštas.

Dienos laiko taupymas 
nuo vasario 9
Washingtonas, sausio 20 d. 

— Šiandie Prezidentas Roo
seveltas pasirašė dienos lai
ko taupymo įstatymą, kuris 
įeis galion vasario devintą 
dieną.

Pranešimas sako, jog ašies 
atakas japonai, matomai, 
pravedė nuo orlaivių vežioto 
io.

Kaina 3c

Lisabonas. — “Deutsche 
Zeitung im Ostland” rašo, 
kad Šiaulių apygardos vokie

Amerikiečiai
Anglijoje

Kanados uostas, sausio 
20 <L — čia paskelbta, jog 
Anglijon pilnai uniformuo
ti atvyko 100' Jungtinių 
Valstybių kareivių.

Japonai tik 60 myliu 
nuo Singapūro

Singapura, sausio 20 d. — 
Britų pranešimai skelbia, 
jog paskutiniuoju laiku japo 
nų kariuomenė esanti tik per 
60 mylių nuo Singapūro .ir 
daranti didelį spaudimą į 
anglų kariuomenę ir naujai 
atvykusius Australijos ka
rius, kai tuo pačiu laiku ja
ponų bombanešiai be atodai
ros bombarduoja Singapūrą.

Pasak anglų šiose japonų 
atakose sunaikinta šeši japo 
nų orlaiviai, kurių tarpe vie 
nas laivyno orlaivis ir vienas 
bombanešis.

Tuo tarpu Berlyno radio 
oficialiai paskelbė, jog Japo
nijos kariuomenė Malajuose 
užėmė vandentiekius per dvi 
dešimt mylių į šiaurę nuo Jo 
hore Bahru ir tuo būdu nuo 
Singapūro atkirto svarbiau
sius vandens šaltinius.

Tokijo oficialieji praneši
mai pažymi, jog japonams 
pavykę apsupti 20,000 Aus
tralijos kariuomenės ir jog 
jie esą tik per aštuonioliką 
mylių Singapūro.

Esq uždaryta lietu
vių nacionalistų 
partija.

Bernas. — Kaip jau buvo 
pranešta, Vokietijos reicho 
komisaras “Ostlande” išlei
do naują patvarkymą dėl 
draugijų ir politinių organi
zacijų, pagal kurį visos poli 
tinės partijos turi sustabdy
ti savo veikimą. Taip pat bu 
vome rašę, kad Lietuvių na 
cionalistų partijai leista to
liau veikti.

Dabar gautas dar nepatik 
ūntas pranešimas, kad esan 
ti uždaryta ir Lietuvių naci 
onalistų partija. Ar šį pra
nešimą reikia suprasti, kad 
minėta partija visai uždrau 
sta ar kad ji uždaryta tik
tai formaliniais sumetimais, 
ryšium su minėto patvarky
mo išleidimu, tuo tarpu ži
nių neturime.
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čių komisaras Gewecke apsi 
lankęs Tauragėje. Čia preky 
vietės aikštėje buvę išrikiuo 
ti 156 politiniai kaliniai, ku
rie “sovietų okupacijos me
tu buvo bolševikų suklaidin
ti ir išnaudojami nusikalsta
miems darbams”. Komisaras 
Gewecke pareiškęs, kad 
“naujosios Europos fiure
ris” Adolfas Hitleris politi
niams kaliniams dovanojus 
laisvę. Jie išsėdėję kalėjime 
kelis mėnesius arba buvę lai 
komi policijos priežiūroje. 
Toliau komisaras, kreipda
masis į paleistuosius, pareiš 
kęs,: “Jie visuomet turi atsi 
minti, kad vokiečiai atėjo į 
šią žemę kaipo lietuvių tau
tos draugai. Kartu su vietine 
krašto administracija jie (vo 
kiečiai) darys visa, kad 
kiek galima greičiau pašali
nus karo žalą ir pėdsakus”. 
Tenka pastebėti, kad pana
šiai kalba visi okupantai, 
ar jie būtų rusai, vokiečiai 
ar japonai. —>•   •—

Darbininką uždarbis 
Lietuvoje nežmoniškai 
menkas

Lisabonas. — Vokieti
jos reicho komisaras “Ost- 
landui” Lohse išleido įsaky
mą, kuriuo nustatomai dar
bininkų uždarbiai “buvusių 
Lietuvos ir Latvijos valsty
bių teritorijose”. Juodadar
biai uždirba per valandą 27 
pfenigius, kiek apmokyti 
darbininkai — 32 pfenigius, 
apmokyti — 38, kvalifikuoti
— 44 ir gerai kvalifikuoti
— 50 pfenigių per valandą. 
Tas uždarbis nustatytas dar 
bininkams, turintiems virš 
21 metų amžiaus. Įsakyme 
pasakyta, kad darbininkai 
turi dirbti per savaitė 48 va 
landas. Pagal įsakymą, už 
viršvalandžius mokama 25* 
virš normos, už sekmadienių 
ir šventadienių darbus — 
50* priedo ir už nakties 
darbus — 30* priedo. Jeigu 
darbininkas gauna maistą, 
tai už jį dienai skaitoma 80 
pfenigių, už pusryčius — 20 
pfenigių, už pietus — 35 pf., 
ir už vakarienę — 25 pfeni
gai. . •

Įsakyme pasakyta, kad mi 
nėtos uždarbių normos tai
komos tiktai “vietiniams 
darbininkams”, t. y. Lietu
vos ir Latvijos piliečiams. 
Vokietijos darbininkai, dir
bantieji Lietuvoje, gauna ki
tokį atlyginimą.

Oficialiu kursu vokiečių 
markė lygu 40 amer. centų, 
bet faktinai už markę nu
pirkti tegalima mažiau negu 
už 40 amer. centų.

z.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
L ~

Iš Brazilijoj lietuvio Gyvenimo
Bto de ienriro lietuviu
Kalėdos.

Payyzdingos Kūčios.
Batų dirbtuvės “Vilija’ 

savininkai - broliai Girni- 
siai — buvo suruošę gražiai 
lietuviškas Kūčias, kuriose 
dalyvavo per 40 asmenų, 
daugumoj tos pačios dirb
tuvės darbininkai lietuviai; 
jų tarpe ir kolonijos kapelii 
nas kun. J. Janilionis.

Vakarienės metu prii 
valgiais ir gėrimais apkrau
ti) stalų buvo pasakyta ne 
mažai kalbų su gražiausiais 
vienų kitiems linkėjimais i; 
kartu su gailiais atsimini 
mais apie Tėvynėj vargs 
tančiuš brolius ir seseris, 
kurių šiųmetinių Kūčių nuc 
tai^a sudrumsta karo aud 
ros: jiems pasiryžta padėtį, 
kaip tik atsiras dovanų per 
siuntimo galimybė.
Iškilmingos Kalėdų 
pamaldos.

Lietuvių moterų 
veiklų

Pdiladelphls, pa. — Sei 
tadienį, 16 sausių, daug vie 
tos lietuvių moterų ir mer
ginų gavo sekantį kvietimą: 
Amerikos Lietuvių moterų 
Tarybos susirinkimas

Sausio }9 d- 8 vąl. vaka 
ro International Institute, 
645 N. 15th St., lietuvės mo
terys bus pamokintos, kaip 
teikti pirmą pagalbą (first 
aid). Reikalingi nurodymai 
bus teikiami Raudonojo Kry 
žiaus. Galės pasiklausyti ir 
kalbos U. S. Commissioner, 
Norman Griffin, kuris kal
bės 8 vai. vakare apie “Mū
sų vietą šios dienos apsireiš
kimuose“. Kadangi jo kalba 
bus duodama tame pačiame 
laike kaip mūsų susirinki-

LIETUVIAI SUKAKTUVINIMKA11942 m.
K V. BaltnuoajU,

(T«sinys)

Paultukonis, VUdajj, S- 
1872, XI, 8; elektro techni
kas ; “Vilniaus Kalendo
riaus” red.; publicistinių 
straipsnių autorius; už lie
tuvišką veiklą kalėjo, buvo 
rusų ištremtas.

Petrauskas, Mikas, m- 
1987, IP, 28; (g. 1878, IK, 
39); dainininkas; chorų or
ganizatorius bei vedėjas; 
parašė daug dainų, operečių 
ir operų

veikėjas} tautosakos rinfcė 
jas; įvairių tikybinių traktų 
autorius.

Skleras - šklpgaa, Kajeto
nas, m- !» 14 (g- 1876, 
VII, 27j menininkas; meno 
mokytojas; Kauno men0 
mokyklos dir.

Skntodys, donas, kun-, 
prof., g. 1882; Vilniaus ku
nigų seminarijos prof.; 
“Ryto“ dr. pirm.; parašė 
daugiau kaip 20 įvaįraus

St^s; Dotnuvos Ž. Ū. Ak&d. 
Matytojas-

Steponaitis, Edmuųdas, g. 
1882, U, 28 (m. 1908, VŲI, 
6); poetas.

Strelčiūnas, Petras, kan., 
m. 1937, I, 16 (g. 1877, VI, 
28); Panevėžio kapitulos ka 
ųauninkas; parašė kelius is
torinius - religinius veika
lus.

(Bus daugiau)
■ 1 -------------------- ----- .-.1. J

“Kiekvienas žmogus ąjk-

“ pasakė grai
kų rašytojas Kometas-

Nešvariems viskas atrodė 
nešvaru.

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

caifTRiNis oy-isas;
8188 St). HALSTED 8T. 

{Lietuviu AiiJltorOoteV 
valandos: guo

.umet
US9'

TeL GAL 6877

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 8014 TeL Stato 7678

Pietaris, Vincas, dr. i.8s turinio kny^ų. 
vasis), m. 1902, X, 3 (g. Sleževičius, Mykoląs, adv.,
1850, IX, 2|); rašytojas; g. 1882, U, 31 (m. 1039, XI, 
istorinio romano “Ąlgiman- 1|); ministeris pirm.; Did.

Is^edideĮėj, bet jaukioj Rio 
dę ieneiro miesto Vaikelio 
Dievo (Menino Deus) vardo 
bažnytėlėj įvyko retai gra
žios kalėdinės pamaldus lie
tuviams- Mišias atgiedojo 
ir didžiajai krikščionybės 
šventei pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. J. Janilionis; 
lietuvių kolonijos didelio 
prieteliaus prof. Costa' va
dovaujamas vyrų choras ir 
orkestras gražiai pagiedojo 
ir pagriežė per pamaldas.

Pąlyyavo nemažas lietu
vių skaičius: galima sakyti, 
kuone visa nedidutė kolo? 
nija.

Šių gražių pamaldų su
rengimui, be kolonijos ką 
pelionę, dar daug pasidar
bavo čionykščio Miesto Te
atro dainininkas p. T. Ma
žeika.
Graži vaikų šventė.

Po kalėdinių pamaldų, 
gretimoj prįe bažnytėlės sa
lėj, ivykp vaikų šventė, ku-

nuskirusios nuo papuošalų 
ir skanėstų, o blizgančiai ir 
balta vata imitavo senosios 
Tėvynės šaltą žiemužę, apie 
kurią šiltosios Brazilijos 
vaikai neturi supratimo, jei 
jų reikšmės nepaaiškintum.
Vįenas ilgas stalas buvo ap 
krautas užkandžiais, skanė 
stais ir saldžiais gėrimais, 
o antras kąlėdų senelio su
rinktomis dovanėlėmis. Da
lyvavo apie 40 yaikueių sa
voj šventėj, linksmai kle
gendami, smaguriaudami ir 
dovanėles gaudydami. Bu
vo antrą liek mažyčių prįe- 
telių, kurie greitimame kie
me, ant tyro oro, vėsinosi 
šaltu alučiu.

Jauki vaikų šventės nuo
taika prasitęsė pre trejetą
valandų; visi išsiskirstė ge-! mas, jei atsilankysite laiku, 
riaušių atsiminimų kupini. 1 galėsime ir kalbą išgirsti ir

Didžiausiu vaikų priete- 
T lium šioj šventėj buvo kun.

J. Janilionis, kurio rūpesčiu 
ir triūsu buvo surinktos vi
sos vaikų dovanėlės ir vien 
iš aukų apkrautas vąikų 
stąlas. Visi lietuviai, į ku
riuos tik buvo kreiptasi, at
siliepė gausiomis aukomis.
Prie papuošimų ir šeimy- 
ninkavimo nemažai pasidar
bavo gerosios ponios: A.
Saurusaitienė, Jurgutienė,
O. Žvalionienė, o taip pat 
ponai: J. Žala, J. Genevi- 
čius, pulk. Jurgutis, J. Pet
rauskas, J. Saurusaitis, A.* ‘
Uloza ir k.

savo reikalus aptarti. Jei ži
note kurios lietuvės mote
rys mezga Raud. Kryžiui, 
malonėsite mums jų vardus 
suteikti. Jei pačios mezga
te, ar apsiimtumėt Raud. 
Kryžiui mėgsti, malonėkite 
nepatingėti ateiti, nes guli
te prisidėti prie pakėlimo 
lietuvių vardų tarpe svetim
taučių.

M. Grigalienė 
Iš to kvietimo kiekvienas 

gali suprasti tą, kad mūsų 
čionykštės moterys-veikėjos, 
kiek aplinkybės leidžia, dar
buojas išsijuosusįos. Valio, 
joms už tai! K. V.

Kalėdos tarp Cazias 
lietuvių.

Caxias, nedidelis miestu
kas, už kokių 30 kilometrų 
nuo Rio centro, kuriame 
yra susispietusios apie 10 
lietuviškų šeimų. Kasi j ie
čiai, kaip jie čia vadinami,

, sayo patriotiškumu j.ei ne 
prašoka, tai bent nei kiek 
’iapasilieka nuo rijiečių. Už
tat jie ruošia savo iškilmes.

Sekmadienį po Kalėdų, 
viena tokių iškilmių įvyko

kurias atlaikė kun. J. Jani- 
lionis, pritariant vargonams 
ir giesmininkams. Pamaldo
se dalyvavo ne tik Caęias 
lietuvių kolonija, bet buvo 
nemažai svečių iš Rio. Po 
visam Tumonių šeimos na
muose įvyko pasisvečiavi
mas, kuriame dalyvavo ne
mažas lietuvių būrys.

ri sudarę vįsų Kalėdų gra- Caxias. Jų surengėjas buvo
žiąusį vainiką. Vidury sto
vėjo žali liekna braziliška

p.‘Vincas Tumorais su visa 
savų šeimą. Buvo gražios

Kur kas yru geriau turėti 
išmintį, negu auksų.

Saliamonas 
Nė vienas, kurs prideda 

ranką priP arŲp tr atgal 
dairosi, netinka Dievo kara-

eglutė, kurios šakos buvo pamaldos vietos bažnyčioj, lystei. (Lak. 9, 62)

RIO DE JANEIĘO MINIA SVEIKINĄ VVELLES

to“ autorius.
Pranaitis, Justinas, *up. 

prof., m. J917, II, lį (g. 
1861); mokytojas; jo veika
las “Christianus in Talmu
de Judeorųm” buvo išvers
tas į daugelį kalbų ir buvo 
plačiai istorikų disjkusuoja- 
mas; rusų ištremtas į Ive- 
rį; vadintas Turkestano 
Apaštalu.

Račkauskas, Vladas Ka
rolis (Karolis Vairas) g.
1882, XI, 4; rašytojas; ver
tėjas; “Laisvosios Minties“ 
ir “Tėvynės“ red.; ekonomi
stas; Londono ir Maskvos 
pasiuntinybių patarėjas; 
Liet. konsulas Pietų Afri
kai J.

Samajauskas, Kazimieras, 
nj- J937, y. 24 (g. 1869, H, 
17); advokatas; vertėjas 
(Shakespearo); periodinės 
spaudos bendr.; politinių 
veikalų autorius.

Sasnauskas, Cesloyag, g. 
1867, I? įžymus kompozi
torius ; vargonininkas ir 
chorvedys.

Siemaška, Domininkas, m. 
1932, XI, 27 (g. 1878, VIII, 
17); Valstybės Tarybos na
rys; ministeris (be portfe
lio) gudų reik.; priešgaisri
nės apsaugos ekspertas.

Sivickaa, Antanas, kųn., 
m. 1932, į 16 (g. 1872);
“Šaltinio“ b-vės ir kitų or
ganizacijų organizatorius; 
pasižymėjo labdarybe; “Šal
tinio“ ir kitų žurnal bendr.
. Skinkis, Slman&s, kun., g. 
1842, X, 9, m. 1937, IV, 16; 
spaudos uždraudimo laikų ,

Vilniaus Seimo dalyvis; 
“Liet. Žinių” ir “Liet. Ūki
ninko“ red.; Valstybės Ta
rybos pirm.; Steig. ir kitų 
seimų narys; užsienio reik. 
ministeris; Valstiečių Liau
dininkų sąj- pirm.; advoka
tų tarybos pirm.

Stanišauskis, - Jokūbas, 
inž-, g 1892, I, 24; geodezi-
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LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRIŠTAS

Pritaikina akinius 
>st a ą ko minga! ui 

Driekiama kaina

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Hahled St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:

YARDS 8088

Būkite malpušte 
SAVO AHMSI

iltfkSUnlnooti mod«rnlSklMtUte
te !*52Ef ■***

Dr. John J. Smetona
Dr. .J. J. Smetona, Jr 

ofTOM£TKurrai
WP1

Mdl« • 
TreA U

a. m.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUCĘJOS MARUT
Res. 6958 So. Taftnan Avė.

Res. Tel. GROvehUl 0611 
Office teL RElflock 4848

DR, j, J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir .Nedėliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRflU
PHY8ICIAN AND SURGRON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 įr nuo 8 iki 9 nd. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namu tel. PROspect 1980

C'Dnucar' lemi telepbotąj 
Brazilijos sostinėn Rio de Janeiro nuvyk usį U. S. valstybės pasekretorių Sumner 

Welles (centre) minia sveikina.

TeL YARds 5981.
Rea: KENw©od 6107.

DR. A. J, DERTA?«
aYpnoj^ to <totoW.4»

ofisfl ruM JMP 1-8; um
756 West 35tfa Street

TURTAS VIRŠ................................. $1,1O0,OQQ.OO

2202 WE§T CERMAK ROAD
TELEFPNAS: CANAL 8887

~—
LIETUVIAI DAKTARAI

OR, P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

s ir Penktadieniais
Vąląndos: IO7I2 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted §t, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Į—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANai Ž345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
&•.: 7004 So. Fairfield Aveniu 

Bea. tat; HKMlock 8100

YABds 2R48

OR.C. VEZEUS
DANTI8TAS

4645 $0. Ashland Ayenue
arti 47th Street 

vsL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
Seredoj pagal sutartį.

▼ak

Telefonas: HEMlock 5849

M, PEIER1. BM5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuę 1 ikš J vai. Vąk 7 iki 9 
Nedžuimis' pagal sutartį.

TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO• 5 « •»
744 We»t 35th

Valandos: 11-12; vakarai^: 7-9; 
Pirmad. ligoniai nepriimami, 

šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9; 
Šventadieniais 1Į-12.

Tek CANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija:
2J55 Węst Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nup 7 iki 8:30 vaL vaka»K 

ANTRAS OFISAS 
2017 Su. Weaturn Ava.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdįen

Ofiso TeL................VIRgmia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Treėiad. ir Sekmad. tik susitartus

?eL OANal 6122

DR. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—j popiet ir 7—8 v. v

r
ZIDENCIJA:
Callfornla Avė. 
RSPphUc 7898

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi nagai sutartį.

Res. telefonas B E Ele y 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. rvto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaj. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. rytę.

Reddendjos teL: BEVerly 8244 
Ofiso teL VlRgįnia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4157 Archer Avenug
Ofiso vai.: ir 6-8:30 P. M.

Nedaliomis pagal sutartį.

TeL Cicero 1484

DR. S. R, PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
0FIŠ(5 VALilTDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vikšrą
ir pagal sutartį.

R$$. 1625 So. 50th Ayenue
’fel. Cicero 1484

DR. MAURICE KARN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliopiis nuo 10 iki 12 va), diong.

Tel. CANal 0257
R«s. 80.:

DR.M,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
ReaidercuSjs: MOŠ So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

I iki 9 vak vakara.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYpYTOJAS IR 0BIRURQA8 
2S00 We»t Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno —9 vakare 

Taipgi pagal satartį.
Ofiso telefonas PROspect 1787 
Varnų telefonai VO^ala 8431

TELEFONAI:
Office — HEMIock 552J 
Emergency — call MIDway 0001 
Res. - HKIflock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SIIRGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki S ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 VVeot 63rd Street
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BALTIC AMERICAN SOCIETY REZOLIUCIJA 
PRIEŠ NACIUS IR AGRESIJAS

Washington, D. C. — The 
Baltic American Society of 
Washington, D. C. at the 
special meeting held on Jan- 
uary 12, 1942, unanimously 
adopted the following reso- 
lution:

WHEREAS, the Baltic 
States have suffered a se- 
cond devastating military 
invasion and occupation — 
this time by Nazi Germany 
— (after having been invad- 
ed and occupied by Soviet 
Russia about a year previ- 
ously, and their govern-

SOLVED, that we endorse 
the American policy of ef- 
fective aid to embattled na- 
tions fighting for restitu- 
tion of a free cooperative 
association of independent 
statės of the world, includ- 
ing the Republics of Esto
nia, Latvia and Lithuania, 
and that we unreservedly 
endorse the Eight-Point 
Program promulgated by 
our President and Prime Mi-I
nister Churchill on August 
14, 1941;

BE IT FURTHER RE-
ments. industries, agricul-J SOLVED, that copies of 

these resolutions be for- 
warded to the President of 
the United States, to the 
Secretary of State, to diplo- 
matic and consular represen- 
tatives of the Baltic States 
in America, and to the press.

Translated Quotations 
From German Sources in 
Regards to Private Owner- 
ship of Property in the Bal
tic Countries.

ture, and educational Sy
stems destroyed and their 
population plundered by kil- 
ling, imprisonment, and 
transportation into Russia 
and Siberia); and

WHEREAS, Nazi Germa
ny has, in its tum, annexed 
the Baltic States to be a 
province of Germany under 
the term of a Gau Ostland, 
thereby obliterating even 
the narnės of the Baltic Sta
tes, Estonia, Latvia and 
Lithuania; and

“According to reports in 
the Zurich papers Ostland

_________ . ~ , Minister Rosenberg has de-VVHEREAS, the German- , , ,, . .. . . . .. ,. ’ i clared that it is his first
and most urgent duty to re- 
store the land rights in the

occupational forces continue 
the plundering of the Baltic 
States by carrying their 
able-bodied citizens into Ger 
many for tne purpose of 
forced labor there and also 
as hostages to be shot' 
should they oppose the des- 
potism of the Germans; and 

WHEREAS, the German 
occupational forces are trans 
ferring the lands and indus
tries of Estonians, Latvians, 
and Lithuaųians to the own- 
ership of Germans brought 
in from Germany, under the 
pretext that the transferred '■ pu<Tsia 
properties belonged to So-' 
viet Russia after the so,- 
vietizing of the Baltic Sta
tes; and

WHEREAS, the general 
tendency in the progress of 
mankind is toward freedom 
and independence of all na- 
tions, small or big; and

WHEREAS, personai sla- 
very has been abolished in 
the entire civilized world 
and the abolishment of na- 
tional slavery in the order 
of the immediate tfuture;

Now, therefore,

L. R. C. S. O. CLAMBAKE
Well, have you come down 

to terra firma at lašt? After 
all, those holidays are a bit 
tiring, aren’t they? Sad to 
say, though, it seems that 
some have begun the New 
Year celebrating and are 
still'doing so. Take the case 
of “Vicky” Zaner, for a gal 
her size, she has more pep 
and zip after those hecuc 
days than when she aia be- 
fore. It could be that some 
body gavę her a box of Ba- 
by Ruth N-R-G (energy) 
candy bars for Christmas. 
Well, well, some people aure 
do know a lot of other peo
ple.... people likę Alma Wal- 
lis and Bernice Dragun. I 
think they’ve had more dan- 
ces at a recent party than 
all other guests combined... 
and I don’t mean with each 
other, either. (Girls, please 
let the ręst of us in on it, 
is it the perfume that you 
wear?... signed, Lonesome.) 
I’ve noticed the change in 
the trend of dancing... and 
it isn’t bad, either. Al “Hep- 
cat” Davis certainly does 
have his own inimitable 
style... and a good taste in 
the choice of his dancing 
partnere besides, Wow!

lines for our forthcoming 
drama production, which 
will be presented shortly 
after Easter. We take this 
opportunity to express our 
deep and sincere sympathy 
to all who mourn the pas- 
sing of our member Joseph 
Mazunaitis, Jr. We’ll never 
forget his attendance at our 
lašt meeting and the work 
that he voluntarily under- 
took to do. His smile and 
neighborliness will remain 
with us forever.

The Clam and its
Little Bakers

Knights of Lithuania 
Chicago District 
Ladies Bowling 
League Standing

(Including games of Jan.
15, 1942)

Team Won Lošt
1. Town of Lake 22 8
2. Brighton “A” 18 12
3. Bridgeport 16 14
4. North Side 14 16
5. Brighton “B” 12 18
6. Marųuette 8 22

Ostland (Estonia, Latvia “Dale' the «lm,or 81'1 with 
and Lithuania) as they ex-,the b«u,S9” Vaikutis has had 
isted before the Russian Re- her ^“8 le88on
volution (1917) and as these on January 10 at the DanuS' 
rights are to be' reestablish- Girenas HalL ,He,r 
ed in all territories conąuer- or? Hcaven «»ly knows! AU
ed by Germany for Europe.”.1 know 18 that he certalnly 

(Souree- Die Zeitunv tor'can jitterbug and he doesn t 
get tickets from policemen 
for flying low, either. Not 
yet, anyway! We’re very 
happy to see one of our 
members win the hand of 
the charming Eleanore Ma
žeika. Good luck to you Mr. 
and Mrs. John Evanauskas! 
We’ll be expecting to see 
you and your wife at our 
meeting shortly. One of 
these days Paul Baltinis and 
Albin Reneckis are going to 
“clinch”. From what I’ve 
seen, each is trying to get 
the other involved in some 
responsible and tedious po- 
sitions. To date, both have 
failed and both are satis- 
fied with memorizing their

(Source: Die Zeitung for 
November 20, 1941).

“German authorities hold 
that private ownership of 
property did not exist in 
the Ostland at the begin- 
ning of the War with Soviet 

therefore, no one 
has the right to claim the 
ownership of his former 
property. The German State 
holds itself to be the actual 
legal heir to the Soviet Uni
on and as such is the sole 
owner of the mobile and 
immobile properties in the 
Ostland (Estonia, Latvia 
and Lithuania).”

(Source: Ibid., for Nov
ember 27, 1941).

The above ųuotations re- 
fer to that part of the re-' 
solution which condemns 
the transferring of lands;

BE IT RESOLVED that and industries of Estonians,▼ X • J ▼ * A <_ _ • - .
we uneųuivocally eoneur in 
the policy of non-reoogni- 
tion of any German, Rus
sian, or other aggression in 
any form in any part of 
the world, consistently ap- 
plied by our Government of 
the United States of Ame
rica in steadfast adherence 
to the traditional American 
principles — the rule of rea- 
aon, of justice, and of law 
in intemational relations;

BE IT FURTHER RE

Latvians and Lithuanians 
to the ownership of Ger
mans brought in from Ger
many.

Draugijos valdybon šiems 
metams išrinkta: preziden
tu dr. Ellis Haworth, pir
mu vice prezidentu ir pir
mininku latvių sekcijos Fre- 
derick Schoning, antru vice 
prezidentu ir pirmininku 
lietuvių sekcijos Misa Ame 
lia Ragutis, trečiu vice pre
zidentu ir pirmininku Ame

SODALITY NEWS

High game without handi- 
cap —* Bridgeport — 748 — 
Town of Lake — 725.

High series without handi- 
cap — Town of Lake — 2035
— Brighton “A” — 2005.

High game with handlcap
— Bridgeport — 881 —
Town of Lake — 865.

High series with handi- 
cap — Bridgeport — 2447
— Town of Lake — 2433.

Individuąl Standing

rican sekcijos dr. Leonid I. 
Strachowsky, ketvirtu vice 
prezidentu ir pirmininku 
suomių sekcijos Reino Luo
mą, penktu vice prezidehtu 
ir pirmininku estų sekcijos 
Ivan Luht, generaliu sekre 
torium Pvt. L. J. Esunas, 
iždininke Ludmilla Jay, so
čiai z sekretore Ludmilla 
Floss, nutarimų sekretore 
Christine Kelley, tvarkdariu 
dr. William Perau, egzeku- 
tyvin bordan J. J. Strikol 
Mrs. Everett Ansley, Mr. 
Toiva Ranta ir Mr. Otto S. 
Beyer. L. J. Esunas

(Including games of Jan. 
15, 1942)
T. Daresh - Bri. A. 30 142.6 
Name & Team Gamės Averr 

age
S.Jesulaitis-T of L 30 141.3 
A. Manst - N. S. 6 138.4
A. Yucus - T of L 30 135.27 
J. Gaidis - Bridge 30 133.7
B. Watkins-Bridge 27 132.23 
V. Bennan - Marų. 30 128.
H. Shimkus-T of L 30 126.7 
A. Ambrose-T of L 30 124.15 
H. Cherry - Bri. A. 27 124.2 
M. Yudeik - N. S. 9 124.1 
H. Woicek-Bri. B. 27 123.22 
A. Razbud-Bridge. 30 120.22 
S. Gimbut - Bri.A. 30 119.17 
L. Tanke - Bri.A. 3 119.1 
E. Kawall-TofL 30 118.15 
Krakausky-Bri.A. 15 118.14 
S. Tenzie - Bridge. 30 117.14 
A. Junes - Bridge. 30 115.12 
A. Woicek-Bri.B. 12 108.9 
S. Jucikas-Bri.B. 30 105.27 
L. Rauba - Marų. 27 105.5
A. Kirstuk - N. S. 30 104.8
B. Adams - Marų. 12 101.5
C. Wesley - N. S. 30 100.27 
A. Jatis - Marų. 30 98.23 
H. Ruby • N. S. 11 92.9 
V. Kraus - Bri.B. 30 90.29

Brighton Park. — Some- 
thing new has been added! 
Yes, sir! An inspiring ce- 
remony to make the instal- 
Lation of new officers more 
colorful and interesting. 
This year, it was attempted 
for the first time and prov- 
ed an immense success. 
Hearsay has it that next 
year this ceremony may be 
collaborated with church 
Services. Now ain’t that 
sumthin’?

The ceremony began with 
the singing of “Come Holy 
Ghost” by the Sodalists, 
followed by a short talk by 
by Rev. John Stankevičius, 
Spiritual Director. The So- 
dality ’ motto “To Jesus 
Through Mary” appeared 
above the statue of the Bles- 
sed Virgin Mary which was 
made more colorful by a 
background of blue satin.

Then came the main event
— the actual installation of 
new officers. The effective 
words of the retiring offic
ers as they turned over the 
gavel and various reeords to 
their successore ‘caused 
more than one to admit she 
had a lump in her throat 
and chills up and down 
her spine. The new officers 
then placed their hands on 
the Bible and recited toge-

B. Golbin - Marų. 15 81.9
High game — S. Jesulai- 

tis — T of L — 191 — J. 
Gaidis — Bridge. — 190 — 
T. Daresh — Bri. A. — 190
— A. Manst — N. S. — 190.

High series — J. Gaidis
— Bridge. — 499 — S. Jesu
laitis _ T of L — 475.

Helen Cherry, secretary 
Bowling Bits

The Knights of Lithuania 
Chicago District Ladies 
Bowling League consisting 
of six teams will bowl in 
the 14th Annual American 
Women’s Bowling Classic 
eondueted by the Chicago 
Herald American, March 20, 
1942, at 9:30 P. M. at the 
Bowling Lanes, 5221 North 
Broadway.... Tillie Daresh, 
Mary Krakausky, Alice 
Manst and Agnės Yucus 
will compete in the singlcs 
and doubles events, March 
8th, 1942 — 8:30 P.M. at 
the Playdium, 2625 North 
Clark St....... Ali teams en
tered under “Bowl-More,” 
51st and Halsted St., where 
the ladies eonduet their lea
gue business in setting re- 
cords.

ther the pledge to do their 
utmost in aiding the Soda- 
lity at all times and places, 
thus officially becoming the 
new leaders for 1942.

Frances Simaitis and Stella 
Wigis. We’re glad to have 
you, really we are!
... Vicky Pasiskevicius is a-
beaming all over these days 
on account of beeuz she’s 
a-knocking those ten-pins 
for a loop. For a beginner, 
Vicky is mighty, mighty 
good. Just shows to go ya 
what a little determination 
and patience will do. Take 
heed you giver-uppers!
...Speaking of bowling, we’ve 
finally learned why the gals’ 
scores are souring. They’ve 
confessed that they treat 
the pins as though they 
were Nipponese — need we 
say more? Golly, come to 
think of it, Dale Vaikutis 
mušt roll “300” every game, 
‘cause her “heart-beat” is 
with the Army in Pearl Har-

....Jayne Jurkevičius and
Helen Gedvilas had ųuite a 
time deciding who was go
ing to help who in the chair- 
manship of the Eucharistic 
committee, būt finally con- 
cluded that they’d help each 
other. Team work, eh?
....Her friends are especial-
ly proud of Bernice Rimkus 
upon her appointment as 
chairman of the Eucharistic 
committee. Nice going, Bern!
....We believe you’ll see and
hear more than ever about 
the Sodality this year for
Dale Vaikutis, popular gal- wri t7s įe's weather
about-town, was chosen to|ed firgt attacks and ,g 
head the Publicity eonunit-; just tQ back at
tee. From previous expe-
rience, we’re prepared for 
most anything — and take 
it from us, anything is bound 
to happen.
....We’re proud to welcome
three new members into our 
group — Adelle Maukus,

Then there was Tillie Da
resh, who made 457 for se- 
cond high individuąl series, 
būt Sally Jesulaitis came 
back with a 475 to take the 
honors away from Tillie and 
assumed first place with a 
191 game in the high game 
standing.

the Japs. Now we know why 
Dale is so anxious for a 
women’s army. You haven’t 
forgotten that certain sailor 
in the British Navy, have 
you, Dale?
... Our famed (?) glee club
has been offered a guest 
appearance by the L. R. C. 
Studentą Organization at 
their presentation the se- 
cond Sunday after Easter. 
Gee! They mušt be good! 
Vai Krauchunas, director of 
the group, telis us she could 
ūse a few more voices. Think 
I’ll amble over and get in on 
the fun.

Who will be the first la
dies of the “200 or over — 
club”?

♦
For an entertaining evąp- 

ing for any Thursday night, 
come at 9:00 P. M. to Bowl- 
More, 51st and Halsted, and 
see the ladies bowl, if this 
won’t interest you, see the 
boys bowl upstairs.... till 
further reeords.... see you 
then.

.. ‘Til the next time thei, 
it’s just plain.... Gabby

JUST DUMB

z

Talking about reeords----
Jan. 15th, the Brighton “A” 
ladies tried hard to beat 
Town of Lake’s 2035 high 
series, however, all they did 
was 2005, which was good 
for second place.

co^rn/»urec> to 7we
S-AV/^GS /VfOG^AAi
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Mes nesvyruojame
Kai Vokietija, 1939 m. rugsėjo 1 d., pradėjo karą 

prieš Lenkiją ir tuč tuojau Anglija ir Prancūzija pa
skelbė karą Vokietijai, tada daugelis sakė, kad Hitle
ris Vokietijai užnėrė mirties kilpą ir greit ateis naciz
mui galas. Ne vienas taip galvojo apie Vokietiją, nes 
manė, kad visos valstybės kuo greičiausiai susiburs į 
vieną frontą kovai prieš baisų nacizmą. Buvo laukia
ma su nekantrumu tos dienos, kad visos valstybės petys 
į petį išeis į kovą prieš Hitlerį, nes akylesnis stebėto
jas matė. kad nacizmas bandys visas valstybes ir tau
tas paglemžti.

Gyvenimo realybė ką kitą rodo. Kai prasidėjo bai
susis karas, tai kiekviena nekariaujanti valstybė pasi
skelbė neutrali esanti ir tik savimi rūpinos. Tik savimi 
besirūpinančios valstybės galvojo: šiandien man dar 
negresia pavojus, kam man rūpintis kitais, mes įsteng
sime karo išvengti. Šitokią nuotaiką gerai žinojo Hitle
ris, todėl norėdamas kokią valstybę pagrobti — jis ją 
visokiais būdais kaltino, o kaltinamosios valstybės kai
myną gyrė ir žadėjo visokių ekonominių gėrybių. Tokiu 
būdu ne vieną valstybę įkalbėjo, kad jai negresia joks 
pavojus. Kai su viena valstybe susidorojo, panašiai el
gės ir su kitomis. Tai ryškiai pavaizduok Balkanų val
stybių istorija.

Mes matom, kad bemaž visos tos valstybės, kurios 
manė, kad joms joks pavojus negresia, dabar yra pa
tekusios į vokiečių nacių rankas ir tuose kaštuose jie 
savo valią diktuoja.

šiandien atvirai galima sakyti, kad prie Hitlerio lai
mėjimų Europoje daug prisidėjo įvairių valstybių at- 
sakomingų vyrų neapdairumas, ankštoji strauso po
litika, kuri neleido realiai pažvelgti į gyvenimą ir su
siburti į vieningą frontą kovai prieš nacizmo siautimą. 
Tai yra didelė pamoka ateičiai įvairioms valstybėms, 
kurios bandytų eiti išsisukinėjimo ar k savo reikalų 
rūpinimosi keliu.

Mes nieku būdu netikime, kad Pietų Amerikos val
stybės šiandien eitų Europos kai kurių valstybių klai
dingais keliais, kurie priešui davė kozerį į rankas kai 
kuriems laimikiams. Mes manom, kad visos Pietų Ame
rikos valstybės susiburs į vieningą frontą ir padės lai
mėti didžią kovą Jungtinėms Amerikos Valstybėms, kad 
iš pasaulio būtų išguita gengsterizmo politika ir dikta
torių baisus siautimas. Tuo keliu eidamos Pietų Ame
rikos valstybės ne tik užsitikrins sau saugų ir kultū
ringą gyvenimą, bet taip pat jos prisidės ir prie pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo, kurios niekuomet nepamirš 
jų tauraus ir žmoniško gesto.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyveną lietuviai rė
mė, remia ir rems visomis jėgomis, kad Jungt. Ameri
kos Valstybės karą laimėtų ir pavergtos tautos būtų 
išlaisvintos, nes jie žino, kad baisiausias dalykas yra 
netekti laisvės ir būti kieno nors vergu.

Karas gali ilgai tęstis; jis dar daug aukų pareika
laus. Ne viena moteris neteks savo vyro ar sūnaus, bet 
jų pralietas kraujas atneš ne tik Jungt. Amerikos Val
stybėms, bet ir visam pasauliui gražesnes ir saugesnes 
dienas. Todėl nė viena motina neverks, bet didvyriškai 
savo sūnų ar vyrą palydės į karo frontą už Amerikos 
krašto laisvės apgynimą ir pavergtųjų ta’’tų išlaisvk 
nimą.

Dabar karas eina tarp žmoniškumo ir vergijos. Mes 
taip pasišvęsime ir kovosime, kad Jungt. Amerikos 
Valstybių vėliava dar šauniau plevėsuotų ir vergijos 
nešėjai būtij visiems amžiams išguiti ii pasaulio.

Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas
reikalingas

%
“Amerikos” redaktorius kelia labai svarbų klausimą, 

kuris ne tik šiais didelių sukrėtimų laikais, bet visuo
met yra aktualus. Besirūpinant Lietuvos nepriklauso
mybės reikalais, jisai įtikinančiai ragina pasitikėti Lie
tuvos Pasiuntinybe Vašingtone ir, be to, neišeiti iš rim
ties ribų.

Šie visi perspėjimai yna vietoje. Tik šiuo tarpu dar 
nėra kur jų taikinti. Kiek mums yra žinoma, nė vienoj 
patriotinėj Amerikos lietuvių grupėj ligšiol nebuvo nė 
tendencijos reikšti Lietuvos Pasiuntinybei bet kokį ne
pasitikėjimą ar atsisakyti su ja bendradarbiauti. Kiek 
mums žinoma, ir besiformuojąs Lietuvos piliečių ko
mitetas veikia tik su p. Pasiuntinio žinia ir neturi jo
kios minties nesiskaityti su jo nurodymais ir išeiti “iš 
rimties ribų”.

Pradedant tą sąjūdį ir laiškais susirašinėjamą su p. 
ministru ir net asmeniškai su juo ne vienu, bet kelių 
veikėjų buvo pasikalbėta.

Mūsų manymu, visų noras yra, kad nebūtų pasiskirs
tymo, kad kovai atstatyti Lietuvai laisvę būtų ne keli 
frontai,’ bet tik vienas, kad veikti glaudžiausiame kon
takte ir su Pasiuntinybe ir su visomis tomis Amerikos 
lietuvių grupėmis, kurios stovi už Lietuvos nepriklau
somybę.

Svarbiausias klausimas šiuo momentu yra tas, kad 
darbas eitų, kad visos lietuvių jėgos būtų įkinkytos į 
šį didįjį judėjimą, kad Pasiuntinybei netrukdyti, bet 
jai padėti. Mes jau esame nurodę, kad visuomenė ne
berimsta, nes ji nežino, kas, ištikrųjų, yra daroma. 
Dėl to yra reikalingas tikslus ir nuolatinis visuomenės 
informavimas. Mes žinom, kad Pasiuntinybė yra ap
krauta dideliais ir atsakomingais darbais. Dėl to rūpi
namės jai talką sudaryti. Jėgų, juk, netrūksta. Reikia > 
jas suburti į krūvą, pasidalinti darbu. Reikia ir Lietu
vos piliečius suorganizuoti, laikantis tam tikrų valdžios 
patvarkymų, ir viso pasaulio lietuvius įjudinti, duo
dant jiems progos patiems sudaryti tinkamą vadovybę, 
kuri, visi pripažįstame, yra būtinai reikalinga. Jei tuo 
tarpu mėginama sudaryti tokios vadovybės užuomaz
ga, tai dar nereiškia, kad kam nors nusikalstama ama 
atsisakoma bendradarbiauti su Pasiuntinybėmis ir griau 
narna jų autoritetas. Mes galime užtikrinti, kiek esame 
informuoti, kad viskas daroma planingai ir su genau. 
siais norais padėti dirbti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo darbą.

Lietuvos žmonių pergyvenimai
Didžiojo karo metu Lietuva pergyveno skaudžią vo

kiečių okupaciją. Ką tik lietuviai geresnio turėjo, tuo
jau vokiečiai rekvizuodavo.

Kartą ateina vokietis pas ūkininką ir rekvizuoja par
šiuką. Ūkininkas prašo kvito. Vokietis šyptelėjo, paėmė 
popiergalį ir parašė vokiškomis raidėmis: “Graži kiau
lytė, skani mėsytė, važiuok į Berlyną — gausi per kly
ną.” Vadinasi, buvo kvitas. Ūkininkas negalėjo išskai
tyti vokiškų raidžių ir galvojo, kad tai yra tikras kvi
tas. Su šituo kvitu ūkininkas kreipės į vokiečių įstai
gas, bet nieko negavo. Vėliau šis popiergalis atsidūrė 
Panevėžio muziejuje, kuris kalbėjo apie vokiečių oku
pantų darbus. Tai tik vienas vaizdelis. Tokių ir pana
šių atsitikimų buvo šimtai.

Dabar yra Lietuvą okupavę vokiečiai naciai, kurie 
iš žmonių atima viską, ką jie turi geresnio.

Naciai vokiečiai įsako žmonėms surinkti įvairių mais
to produktų, žmonės maistą suvežą į paskirtas vietas, 
o naciai paskui skelbia spaudoje, kad žmonės patys 
suaukojo.

Lietuva pergyveno didžiojo karo vokiečių okupaciją 
ir ji išėjo į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Lietuva 
ir šiandieninę vokiečių nacių okupaciją pergyvens ir 
vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Lietuvis visam pasauliui yra pasakęs, kad nė vienam 
nevergaus, nes jis yra pilnai subrendęs laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui.

Aišku, kad taip
f

“Amerika” rašo:
“Vienas naciams palankus Švedijoje laikraštis ra

šo, kad netrukus Estijoje būsianti atsteigta politinė 
nepriklausomybė. Esą naciai įvertiną estų kovas prieš 
bolševikus.

“Aišku, kad tai nacių daina. Pradžioj jie panašiai 
kalbėjo ir lietuviams. Bet tai jie labai greitai pamir
šo, nes niekada tokių norų neturėjo.

“Estai, kaip ir lietuviai ir latviai, gerai žino, kad 
iš nacių jokio teisių pripažinimo netenka laukti. Lie
tuva, Latvija ir Estija atkurs savo nepriklausomybes 

tik Demokratijoms pasiekus galutinės pergalės.”

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 21 d.)

Ir vaikus ištremia... Aus
trijos militarinė vyriausybė 
ištremia iš Serbijos ne tik 
suaugusius žmones, bet ir 
vaikus. Tik į vieną Austri
jos miestą Brennan atgaben
ta arti dviejų tūkstančių ser 
bų vaikų tarp 9 ir 15 metų 
amžiaus. Vaikai atskirti nuo 
savo namiškių ir tėvų.

Skolinasi pinigus Indijo
je... Anglijos vyriausybė da
ro rimtų žygių, kad gauti 
paskolą karo reikalams In
dijoje.

Stoka maisto... Berlynui 
stoka maisto, ypač kiauši
nių. Valdžia įsakė skirti po 
vieną kiaušinį gyventojui į 
dvi savaites.

•
Trūksta karstų... Anglijoj, 

ypač didesniuose miestuose, 
pritrūko karstų, graborių ir 
duobkasių. Tai trukdo miru
siųjų laidojimą laiku ir su-
daro epidemijoms pavojų. M/,

Vokiečiai gauna kailin.... 
Rumunijoj vokiečiams ima 
nebesisekti. Jie ten gauna 
į Kailį. Prieš rusų ir rumu
nų kariuomenę nebeatsilai- 
ko.

Neišleidžia kardinolo... 
Belgijos kardinolas prašė 
vokiečių gubernatoriaus Bei 
gijoj leidimo išvažiuoti trum 
pam laikui Romon. Leidimo 
nedavė. ' »

Parapijos choro koncer
tas... šv. Mykolo parapijos, 
Chicagoj, choras surengė 
gražų koncertą, kuriam va
dovavo vargonininkas Lau
raitis. Dainavo solistė Ona 
Pocienė, šokiams vykusiai 
grojo Jakaičio orkestrą.

SKAITYMAS
Knygos tiek reiškia žmo

nijai, kiek atmintis žmogui. 
Jos rodo žmonių istoriją, iš
radimus, protą, ilgų amžių 
patyrimą; jos yra prigim
ties prajovu ir jos grožybių 
veidrodis; palaiko mus ne
laimėje, ramina varguose ir 
rūpesčiuose, liūdnumo va
landą keičia džiaugsmo va
landomis; protui duoda ide
alų, mintimis atidaro didžiau 
šią platybę; duoda progos 
užmiršti visa, kas yra ne
gera.

Rytų šalyje yra pasaka, 
kad vienas žmogus kuris bu
vo karalium kiekvieną nak
tį sapnavo virtęs elgeta, ki
tas priešingai — buvo elge
ta, bet kiekvieną naktį sap
navo virtęs karalium ir gy
venąs puikiuose rūmuose. Ir 
nežinia kuris jų buvo lai
mingesnis. Vaidentuvė kar
tais esti gyvesnė negu tik
renybė. Kaip ten bebūtų, 
skaitymas duoda mums ga
limybės jeigu norima, jaus
tis esą karaliai pakelia mus 
kainuosna, aukščiau visokių 
jūrų, nuveda mus dovanai 
gražiosna šalysna.

Knygas lygina su drau
gais. Tačiau mirtis dažnai 
mums atima geriausius prie- 
telius, su knygomis gi atbu
lai — laikas naikina blogas
knygas, getais' gi daf ’ labiau
padailina.

Knygos skaityti yra dide
lė laimė. Macaulog buvo tur
tingas, galingas, garbingas 
ir sveikas žmogus, bet pa
sisako, kad Laimingiausios 
jam buvo valandos, kada jis 
skaitęs knygas. Gražiame 
laiške į vieną mažą mergai
tę jisai rašo: “Ačiū tau už 
gražų laiškutį, labai džiau
giuos padaręs tave laimin
gą ir labai malonu man ma
tyti tave mėgstant knygas, 
nes kada būsi tokia didelė, 
kaip aš, tai pamatysi, kad 
knygos daugiau yra vertos 
negu saldainiai ir pyragai
čiai, negu visi žaisleliai, ren
giniai ir pasaulio praban
gos.”

Knygos atidaro mums už
kerėtų rūmų vartus, nes pla
tesnes matyti regratės nuo

Pernaso, negu nuo sosto — 
sako I. P. Richteris. Jeigu 
ne visados mums įdomu skai 
tyti knygos, tai nebūtinai 
čia yra kaltos tos pačios 
knygos. Reikia, mat, mokė
ti skaityti, o tuo reikalu 
maža yra greitai iš raidžių 
dėstyti žodžius.

Visiems rodosi, kad jie * 
moka skaityti ir rašyti tuo 
gi tarpu reta kas tinkamai 
rašo ir naudingai skaito. Pa
sirinkite sau knygas — yra 
taip svarbu, kaip ir už ge
rus draugus. Už tai ką skai
tome, atsakome taip pat, 
kaip ir už tą, ką veikiame. 
Norėti gauti iš knygų ne tik 
jau naudos, bet tiesiog ma
lonumo, reikia jas skaityti 
tuo tikslu, kad pralavinus 
mūsų protą, ne tam tik, kad 
praleidus laiką.

Lengvos ir linksmios kny
gos duoda mums tiek nau
dos, kiek cukrus organizmui, 
tačiau tik tokiomis knygo
mis negalima pasitenkinti.

Yra knygų be naudos; jos 
skaityti, tai būtų veltui leis
ti laikąs. Yra knygų vėl, 
kaip nuodų; jų neprivalome 
imti rankosna, nes jos su
teps mūsų rankas ir .užnuo
dys širdį. Kiti sako, kad rei
kia pažinti ir blogas gyve
nimas, bet privalome taip 

.pat atsimintu kad visa kas 
trauina *pl6logą, savaihie y- 
ra bloga.

Laimingi esame turėdami 
daug tokių knygų, kurios 
kelia mus aukštyn.

Tokis skaitymas sutruk
dyti yra skaudu. Gera kny
ga ne tik malonu skaityti 
ir ją paskaitęs kiek tai dar 
turime malonių minčių!

Vertė iš rusų kalbos —

A. Burkauskas

Išmintis yra geras pirki
nys, nors kartais brangiai 
kainuoja. Saliamonas

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

“Kovokite ne žodžiais, bet 
pavyzdingu gyvenimu”, — 
pasakė pulkininkas Paque- 
ronas, pavyzdingas prancū
zų katalikas.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys,

Jis į mane žiūri kaip į aukštesnę būtybę, taip man 
atsidavęs; jis absoliutiškai manimi tiki ir mane patrau
kė savo pusėn. Mane pagavo toks laimės troškimas! 
I.abai norėčiau, kad kas mane mylėtų! Gyvename 
tik vieną kartą, o koks gyvenimas be meilės???

Man labai sunku; visi vyrai, kurie man piršosi, žu
vo, arba buvo sušaudyti, arba pabėgo į užsienius. Nie
ko nėra man lygaus iš mano pažįstamų, nes daugumas 
jau negyvi, kurie būtų man tikę . . . Dievuliau, kokią 
Jūs turite laimę, susiradusi sau Otmarą . . .

Nusprendžiau “savo vaikui” atiduoti visą meilę. Esu 
dvidešimts šešerių metų amžiaus, aš norėčiau būti nors 
truputėlį laiminga!

Pabaigusi mane pabučiavo; man paėmus į rankas 
jos mažą gražų veidelį, jis jau buvo sudrėkęs nuo ašarų, 
o iš akių, kurios taip laimės troško, kalbėjo nusimini
mas . . .

Spalių 27 d.
Iš centro atėjo įsakymas, kad universite uždarytų 

juridinį skyrių. Gali uždaryti ir visą fakultetą. Jo vie
toje turi būti naujai steigiamas vadinamas pedagoginis 
fakultetas. Tarp juristų didelis sumišimas. Vieni sten
giasi tuojau pakeisti savo specialybę, kad galėtų pa
tekti į naują pedagogikos fakultetą, kiti mėgina savo 
laimę svetimuose universitetuose.

DRAUGAS

CHURCHILLIS PRIE VAIRO

Anglijoos ministras pirmininkas Churchillis iš Ame
rikos grįžo namo Anglijon dideliu jūriniu lėktuvu kuri 
jis pats vairavo, kaip čia vaizduojama.

Muzikos auklėjamoji reikšmė

S

Kar. Montesųuieu, XVIII Kokią gi reikšmę muzika 
šimtm. prancūzų rašytojas, galėtų turėti auklėjimui? Ji
išsitarė apie muziką, kad 
tai esąs vienintelis menas, 
kuris negalįs sugadinti žmo
gaus minties. Nenorėtume 
taip absoliučiai sutikti su 
tuo teigimu, tačiau turime

Lapkričio 1 d.
Mes turime naują tarnaitę. Ji septyniolikos metų 

ir kilusi iš kaimo, toli iš šiaurės. Pirmą kartą išėjusi 
iš savo tėviškės, pirmą kartą važiavusi geležinkeliu, pa
tekusi į miestą. Ji daro įspūdį visai nekultyvuoto žmo
gaus.

Jos vardas Vaša. Ji maža, bet plačiapetė, tvirta 
sudėjimo žaliūkė. Ji eidama taip tvirtai stato kojas, 
kad panaši į mešką, bet ne į mergaitę.

Jos veidas platus, žandikauliai stambūs, akys spmk- 
so giliai įgriuvę riebiame veide, dantys baltuoja iš sto
rų lūpų, kaip medžioklinio šuns. Tai visai primityviš
ko žmogaus tipas, galima įsivaizduoti, ji nėra graži,
Otmaras ją vadina “Tundrų Venera.”

Ją mums atvedė jos motina, tos pačios išvaizdos, tik 
dvidešimts ar dvidešimts penkeriais metais senesnė.

Pirmiausia, pas mus pasilikusi, atsisėdo virtuvėje 
ant suolelio ir pradėjo staugti, žodžiais garbstyti, vis ta šiame straipsnelyje neturi 
pačia gaida. me intencijos gvildenti meno

Ji garĮ-^tė monotoniškai kaip litaniją, pasakodama moralybės klausimo; palik- 
savo jaunystę. sime jį nuošaliai. Apsirube-

— Kur tu mane išstūmei, brangi motinėle, kur tu 
mane išstūmei, brangi motinėle, kur? . . .

Vašos motina seniai išėjo, bet ji tebestaugia toliau.
Mes visi bandėme ją raminti visokiais būdais, bet vis
kas buvo veltui; ji staugė ir staugė,

— Vaša, atnešk vandens, reikia virti! — tariau.
— Mes ilgimės, kenčiame dėl prarastos tėviškės, 

mes negalime atnešti vandens! — atsakė ji.
Motina šiandien guli, Irena mieste, ir nieko man 

daugiau neliko, kaip pačiai atsinešti vandens, nors dar ' 
taip skauda strėnas, jog vos bepastoviu ant kojų. Bet 
ne tik vandenį ir malkų turiu atainešti virtuvėn, bet prie 
geresnių norų neturiu jėgų.

— Vaša, atnešk malkų! — tariau.
— Mums gaila tėviškės!
— Vaša, būk protinga, matai, motina guli, o man 

skauda kojas, vos bepastoviu Tu turi malkų atnešti!
Jokio atsakymo ... Aš nusiminiau:
— žinai, Vaša, jei atneši malkų, galėsi man papa

sakoti, kaip atrodo jūsų kaimas!
— Mes gailimės tėviškės!
— Vaša, jei tuojau neatneši malkų, negausi valgyti!
— Mes gailimės tėviškės! — atsakė ji, bet susyk 

pašoko, pagriebė prijuostę ir vienu šuoliu atsidūrė lauke.
Vaša nešioja didelius vyriškus batus, eina visur 

spirdama. Pajutau ją einant laptais, poškėjo mėtomi ant 
laiptų šakaliai. Virtuvės duris taip trenkė, jog visa 
siena sudrebėjo. Malkas metė prie krosnies.

pripažinti, žiūrėdami į visasj auklėjamuosius faktorius
kitas meno šakas: tapybą, 
skulptūrą, vaidybą etc., kad 
muzika, būdama labiau ab
strakti ir dvasinė, ne taip 
stipriai veikia į žmogaus 
vaizduotę, kaip pirmieji. Ta
čiau ir ji, nukopus; nuo aukš 
tojo meno pedestalo ir besi
taikantį laiko palinkimams, 
gali patarnauti žemesniam
žmogaus puolimui, ypač su- (muzikoj, ypač kokiu nors talinė muzika ir daina, tai 

instrumentu groti ar skam- ’ pirmosios meno rūšys, ku- 
binti. Stebuklingų vaikų, va- riomis estetinis auklėjimas 
dinamų “Wunderkind’ų”, su- pradedamas. Kad vaikas bū-

intensyvindama ir grubiai 
excituodama jo jausmci3.

žiuosime tik pozityviai pa 
žvelgdami apie muzikos pe
dagoginę vertę jaunuomenės 
ir tautos auklėjime. Muzikos 
terminu čia aptariame ne 
vien instrumentalinę muzi
ką, bet taipgi giesmę ir dai
ną — bendrai akustinį me
ną.

PRIEITA PRIE SUDA UŽYTO LĖKTUVO

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Sv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street 

*****
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių Ir Veikėjų

Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.

....... —.. ..... ................ ..........................

pati būdama meno šaka pats 
menas turįs savyje tikslą, 
kaip grožį, vis gi ji tampa 
ir svarbi priemonė auklėji
mui jaunuomenės ir net su
augusiųjų. Tris svarbiausius

muzikoje sutinkame: 1) ji

gebančių išpildyti muzikos tų labai anksti pradedamas 
kūrinius dar pirmame vai- j mokyti instrumentalinės mu 
kystės amžiuje, yra reta. zikos, dauguma pedagogų y- 
Bet balsą valdančių ir su-1 ra tam priešingi. Tačiau jis 
gebančių pavieniui dainuoti gali būti pratinamas kiaušy- 
vaikiškas daineles, tokių vai ti meniškos muzikos ir pats 
kų dažnai sutinkame. Jų ras- pavieniui mėginti dainuoti.
tusi dar daugiau, jei į mu
ziką nebūtų žiūrima, kaip į 
nelabai svarbų dalyką šei
moje ir mokykloje. Auklė
tojai — pedagogai pripažįs

ta muzikai ir dainai didelį 
vaidmenį vaiko psichiniam 
vystymuisi ir jo protinei pa
žangai. Keletos metų, ypač 
mokyklinio amžiaus vaikas 
dainuodamas turi sukoncen
truoti savo atydą, lavinti at
mintį prisiminimui teks o ir 
meliodiyos ir praturtinti sa
vo vaizduotę ir giesmės ar 
dainos konteksto. Tai ir yra 
pirmasis teigiamas muzikos 
veiksnys vaiko mokymo ir 
auklėjimo darbe.

Antrasis muzikos auklėja
masis veiksnys yra tas, kad 
ji lavina socialių dorybių:

vienas orkestras nepasieks 
savo tikslo — nesuteiks es
tetinio grožio, jei jo išpildy- 
tojai, sudarydami vieną en- 
samblį, neturės virš minėtų 
socialinių dorybių. Taip jau
nuolių ar suaugusių choras 
ar orkestras tampa jiems 
solidarumo ir socialaus su
gyvenimo mokykla.

Trečiasis muzikos pedago
ginis pažymys — tai jos pa
galba auklėjimas švelnių 
jausmų, idealizmo ir žmo
gaus minčių pasaulio pra
plėtimas. Muzika, abstrak- 
čiausioji meno šaka, t. y. 
mažiausiai materialinė, o ta
čiau ji apčiuopiama ir savo 
nesudėtingose formose pa
juntama ir ja gėrimasi, kaip

padeda vystytis psichinėms į estetiniu grožiu net vaikys- 
ir dvasinėms vaiko galioms,! tėję ir minios, kuri nėra pa- 
2) ji yra solidarumo mokyk- siekusi aukšto lygio esteti- 
la ir 3) kaip menas, ji pra- niame auklėjime. Čia pasiro- 
turtina žmogaus emocijų ir d o akustinio meno pedago- 
dvasinį pasaulį. jginė vertė ir tame, kad per

Pedagogai, tiesa, nesuta
ria dėl amžiaus, nuo kurio
vaikas turi būti lavinamas 1 grožio pajutimui. Instrumen-

jį galima pradėti žmogų 
auklėti ir jį lavinti estetinio

Muzikos meno kritikas To
mas W. Surette pastebi, kad 
dainuodamas ir tik dainuo
damas penkerių metų am
žiaus vaikas jau galįs turėti

ryšį su viena gryna ir tobu
la grožio forma.

Kaip kiekvienas menas 
kuriamas žmogui pasigrožė
ti, bet kartu ir žmogaus dva
sinėmis gerybėmis pratur
tinti, taip ir muzika. Menas 
yra didelis kultūros lobis, i 
Tauta be meno, tauta ne 
pilnos kultūros; ji gali būti 
daugiau civilizuota materia-j 
linėmis gerybėmis, bet ne 
kultūringa. Tautos dvasia 
ryškiau ir greičiau pasireiš-1 
kia nemariomis gerybėmis 
kaip tik per savo meną. Lie
tuvių tauta labiausiai daina

solidarumo, savęs išsižadė- j parodo savyje amžių sukaup 
jimo ir prisiderinimo prie tą grožį ir dvasinės gerybės, 
vieno, visų bendrai siekia- Ir šiuo pastaruoju atveju, i 
rr.o tikslo, gražios dainos ar Lietuvos daina, jos vokati- j 

harmoningos orkestro muzi- nis menas, persunktas sava 
kos. Nė vienas choras, nė dvasia, tampa ne vienu tau-

tos auklėtoju ir joje savitu
mo. savo atskiros dvasios 
palaikytoju, bet toji daina 
duoda turinio ir savąją lie
tuvišką formą, kuriomis lie
tuvis pakyla į savitą kūry
binį pasaulį ir per jį pasi
reiškia bendroj pasaulio kul 
tūroj nepakeičiamas ir kitų 
tautų nepavaduojamas.

Šis paskutinis muzikos, y- 
pač lietuviškos dainos peda
goginis veiksnys parodo ne 
tik bendrai muzikos svarbą 
auklėjime, bet dar gi pažy
mi, kad per ją yra kelias 
gausiau surasti tautai savo' 
dvasinių ir meninių lobių. 
Dainos ir muzikos tegu lie
tuviškoji mokykla ir jaunuo
menė neapleidžia ir jos ne
pamiršta — tokia išvada sa
vaime mums ateina po virš- 
minėto konstatavimo.

Kun. dr. A. Deksnys 

“M. Ž.”

Sudėjo $111.00 
Lietuvai Gelbėti

So. Boston, Mass. — Sau
sio 11 d., parapijos salėje 
kalbėjo svečias kun. dakta
ras Deksnys ir rodė paveik
slus. Si jo darbuotė sustip
rino gausiai susirinkusiųjų 
lietuvišką dvasią ir pridavė 
vilties Lietuvos nepriklauso
mybę atgauti.

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m.!
ir vykit į Speciali Parenqimq

Kalbėjo adv. A. Jankaus
kas ir kun. Virmauskis, kurs 
pasiūlė padaryti rinkliavą 
Lietuvos reikalams. Jis pri
minė, kad So. Bostonas šio 
vajaus darban yra įsikinkęs 
per koncerto darbuotę, bet 
jei kas neprisidėtų prie kon
certo pasisekimo, gal pano
rėtų teikti bent kokią auką 
Lietuvos svarbiems reika
lams dabar. Aukų surinkta 
$111.00. — O. Tilenienė au
kojo $11.00; kun. P. Vir
mauskis $5.00; kun. dr. K. 
Urbonavičius $3.00; po $2. 
— kun. K. Jenkus, kuo. A. 
Abračinskas, Juoz. Baku- 
nas, J. N. Jarušai. Kiti po 
$1.00.

Muz. R. Juška buvo išvy
kęs į New Yorką pasitarti 
su artiste Apolonija Stoš- 
kiūte Lietuvai Gelbėti kon
certo programos reikalu.

R. Juška labai darbuoja
si koncerto labui. Jis par
davė daug tikietų ir moko 
vyrų kvartetą, į kurį pats 
įeina paįvairinimui koncer
to. Koresp.

Padėkos Žodis!
West Pullman. — Mes ne

galime praleisti nepadėko- 
jusioe mūsų klebonui kun. 
Mykolui Švarliui už tokią 
didelę staigmeną kurią 
mums padarė.

Trumpai po Kalėdų kle
bonas paskambino duris ir 
sako: “Prašau atidaryti
skiepo duris, nes aš turiu 
jums surprise.” Tuojau vy
rai išėmė iš sunkvežimio 
modernišką skalbiamą ma
šiną ir įnešė į skiepą. Kaip 
mes nudžiugome tai pama- 
čiusios. Mašina buvo mums 
reikalinga, bet dar nesidrį- 
some prašyti; bandėme su 
sena apseiti, nes žinojome, 
kiek daug mūsų klebonas 
yra šiais metais nuveikęs. 
Bet tėviška širdis mūsų rei
kalus nujautė.

Taigi dar kartą tariame 
dėkui ir maldausime Vieš
patį laiminti jį kilniuose 
darbuose.

Sv. Kazimiero Seserys.

Jfiuf daugiau)

Grupė vaduotojų po ilgų valandų sunkaus žygiavimo ir lipimo pasiekus sudaužyto 
lėktuvo apdegusias dalis Table kalno šone, arti Las Vegas, Nev. Kairėje matoma ap
degusi lėktuvo uodega, išlikus nesudaužyta didžiausioji dalis. Nelaimėje žuvo 22 asme
nys, jų tarpe Ir filmų artistė Carole Lom bard.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sėkmingas Ir Įdomus
Lituanistikos
Seminaras

Ketvirtadienio vakarą, 
sausio 15 d., Chicagos Uni
versiteto International Hse. 
patalpose įvyko prof. Pak
što paskaita ir diskusija te
ma: “Lietuvos Žlugimo Prie 
žastys 18-tam Amžiuje ”

Į seminarą atsilankė be
veik 50 lietuvių iš visų Chi
cagos apylinkių. Atsilanku- 
sių tarpe buvo jaunų ir se
nų — biznierių, visuomenės 

ikėjų ir vadų, akademikių,
• rsitetų studentų-čių.

1 buvo reprezentatyvė 
grupe mūsų inteligentijos — 
visokio amžiaus ir visokių 
luomų. Visi su įdomumu se
kė paskaitą, kurioje prof. 
Pakštas vaizdžiai nupiešė 
18-to amžiaus Lietuvos po
litinės ir geografinės istori
jos sceną.

Mūsų jaunimo ir senesnių 
veikėjų susidomėjimas litu
anistika ir ypatingai Lietu
vos istorijos klausimais aiž
ius vien tik iš gausybės už
klausimų, kuriuos dalyviai 
uždavė profesoriui po pas
kaitos.

Šie seminarai yra duoda
mi Lietuvių Kultūrinio In
stituto, pritariant Chicagos 
Universiteto International 
House vadovybės.

Kadangi dabartiniu laiku 
naudojamos patalpos jau da
rosi per ankštos, buvo pasi
tarta dėl suradimo patoges
nės ir didesnės vietos atei
nantiems seminarams. Buvo 
išrinkta komisija iš A. J. 
Tutlio, 2719 W. 39th Place, 
P-nios Aleliūnienės, 3251 S. 
Union Avė., ir dar vieno da
lyvio, kurio pavardės šiuos 
žodžius rašančiam neteko 
sužinoti, kurie pasiteiraus 
apie kitą vietą kurioje nors 
lietuviškoje kolonijoje, arba 
bent gauti didesnį kambarį 
pačioje International House.

Ateinantis Lituanistikos 
seminaras įvyks už 2 savai
tei, ketvirtadienį, sausio 29 
d Apie patį seminarą ir 
vietą bus paskelbta laikraš
čiuose. Tėmykite.

— Dalyvis.

vienos žymios narės.
Įspūdžio darė keturi gar

bės palydovai — grabnešiai 
iš L. M. Piliečių Lygos, per
sijuosę per pečius gedulo 
ženklus. Dalyvavo ir Fores- 
ter draugijos šešios atsto
vės, nes velionė pirmininka
vo per ilgus metus, taip pat 
dalyvavo Šv. Onos draugija.

Į kapus palydėjo apie 150 
automobilių.

Velionė nuoširdi ir. duosni 
geriems darbams. Buvo gar
bės narė šv. Kazimiero Vie
nuolyno R-jų, Labdarių Są- 
gos ir daug prisidėjus dar
bais 18-to j kolonijoj.

Rengs kultūrines 
paskaitas
Iš Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimo

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas sausio 
14 d., buvo skaitlingas. Iš
klausyta raportai iš skyrių. 
Pasirodė, kad skyriai veikia 
ir rengiasi prie didesnių dar
bų.

Be kitų reikalų, kurių bu
vo nemažai apkalbėta, nu
tarta surengti paskaitas vi
sose Chicagos kolonijose su
stiprinimui vieningumo lie
tuvių tarpe. Prelegentu nu
tarta kviesti kun. dr. A. 
Deksnį.
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ciškaus Akademijos Rėmė
jų, L. R. K. S. A. apskritis, 
Lietuvos Vyčių apskritis, 
Vargonininkų Provincija ir 
jos Dainos sekcija. ' E. S.

ra daug. Be to minėtoje mo
kykloje mokinama lietuvių 
kalbos ir pilietybės. Naudo
kitės šios mokyklos patar
navimu.

Moksleivis

Trečiadienis, sausio 21, 1942

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

Velionė atvyko į Ameriką Taip pat nutarta surengti 
1908 metais pas savo vyrą pikniką. Tuo reikalu dar bus 
Antaną. Atsivežė 4 duktė- tariamasi su Moterų Są-gos
ris ir 1 sūnų. Rūpinos savo 
šeimyna ir dar rado laiko 
pasišvęsti geriems darbams, 
kaip minėjau, labdariams, 
rinkliavoms. 1914 metais or
ganizavus Moterų Sąjungą 
pirmutinė įsirašė. Nare tos 
organizacijos buvo 1-moj 
kuopoj. Vėliau, aplinkybėms 
pasikeitus, persikėlė į 49 kp., 
kurios buvo vice pirmininke 
nuo pat pirmo susirinkimo. 
Visos liūdim netekusios my
limos vice pirmininkės ir 
garbingos narės. Lai Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę 
dangaus karalijoj.

Giliausios užuojautos reiš 
kiam velionės vyrui Anta
nui, dukrelėms ir sūnui, ku
ris jau 15 m. kai gyvena 
California ant laivo ir turi 
kapitono rangą. Jam labai 
gaila, kad neteko matyti gy
vos savo motinėlės. Po lai
dotuvių važiuos į Filipinų 
salas ginti savo kraštą. Die
ve jam padėk!

Rožė Mazeliauskienė, 
49 kuopos pirm.

ir Susivienymo apskritimis.
Sekančių organizacijų at

stovai nedalyvauja susirin
kimuose: Marijonų Bendra
darbių apskritis, Šv. Pran-

Dabar laikas mokytis
Yra sakoma, kad moky

tis niekad nevėlu, bet dabar
tiniu laiku yra ypatingai 
svarbu mokytis. Dabar ka
ro laiku pasirodė stoka vi
sokių amatininkų. Pritrūko 
juodadarbių, amatninkų ir 
baltarankių specialistų. Rei
kia ofisinių darbininkų. Pro
gos atdaros jauniems vy
rams ir merginoms su tam 
tikromis specialybėmis. To
kių darbų pramokti yra daug 
progų. Lietuviams patogu 
tuo reikalu kreiptis į Ame
rikos Lietuvių. Mokyklą, 816 
W. 33 PI. Toje mokykloje 
mokoma anglų kalbos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ra
šymo mašinėle (typewrit- 
ing). Su išsilavinimu šiose 
specialybėse dabar progų y-

TARESI SU JAPONAIS 
U Saw, Burmos premje

ras, kurį britai areštavo už 
turėtus slaptus pasitarimus 
su japonais. Kur jis suim
tas, nėra žinoma.

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men 
kesnius.

A.

HELP WA\TFP — VYRAI

DIRBTl’VRJE I.ABOR'IAI REIKA
LINGI ir taipogi SALDAINIŲ GA
MINTOJAM PAGEI.BININKAI, At
sišaukite J:
BUNTE BROS. 3301 Krankliu Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGO8 MOTERYS skirsty
ti "waste” popieras. Turi būt pa
tyrusios. Kreipkitės prie

THOMAS PAPER STOCK 
800 W. Evergreen

(netoli Halsted ir Dlvlsion)

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.* RANdolph 0488—0480

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės 1 raštinę:

2S34 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
al 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Trejų Metų Mirties Sukaktis

A j- A.

ANTANINA BRAZAITIENE
Jau sukako treji metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną — 
Antaniną Brazaitienę.

Netekome savo mylimos Sausio 18-tą d., 1939 
metais. Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos 
sielą Sausio 23 d. 1942 m., Aušros Vartų parap. baž
nyčioje, 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Antaninos sielą.

EDMUND REMEIKO
Mirė Saus. 18 d.. 1942 m., 

2:00 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Saulių apskr., Ša u lėnų parap., 
Pamtškalnlų kaimo. Amerikoj 
Išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Veronikų (po tėvais 
šlektaitė); dukterj Agnės; bro
li Walter ir žmonų Elzbletų 
ir jų šeimų; pusbroli Motiejų 
Karčauskų ir jo šeimų, lr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko du 
brolius ir seser).

Velionis priklausė prie Lie
tuvos Ūkininko ir Lietuvių Pi
liečių (Brighton Parke) drau
gijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2444 West 39th St. Laidotu
vės jvyks ketvirtad., sausio 22 
d. Iš namų 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas j St. Agnės parap. 
bažnyčių (39th lr Washtenaw 
Avė.), kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 ši. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Moterį,s. Duktė, 
Brolis. Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Cicero 2109,

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo J viršmlrtėtas dar
bininkų pateškančias Įstaigas ir { 
visas kurių garsinimu,s matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darbo vlršlnlnkaju-A kad * 
darbo garsinimų skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagei- 
dauaml darbininkai, bus jums daug 
lengviau gauti darbus .paaiškėjant 
viršminėtoms informacijoms.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavtmo darbut, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srlty- 

| Je, Geras atlyginimas, malonus dar- 
| baa. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at- 

I vykite dėl pasitarimo 1 raštinę: 
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Juo daiktas yra svares 
nis, tuo jis daugiau myli ra
mybę. Taip ir su žmogum.

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Nuliūdę: 
ir Giminės.

Vyras, Sūnus, Duktė, Sesuo, Brolis

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerų susipažinimų 
•u Roselando lietuviais, turi gerų 
progų užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelaukia pagalbos sa
vo nelaimėje.

Kas kasa dorovei kapą, tą 
tamsybių angelas apdova
nos.

PLATINKITE 'DRAUGĄ’

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

X Uršulė Starkienė, bu
vusio Lietuvos Banko direk
toriaus Zigmo Starkaus žmo 
na, su sūnum Kęstučiu ir 
dukterim Sigita ištremta į 
Altajaus kraštą, Sibire. Kur 
yra jos vyras U. Starkienė 
nežino. Zigmas yra kun. dr. 
J. Starkaus, Marianapolio 
Kolegijos profesoriaus, bro
lis.

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausiu Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

įspūdžiai iš a. a. Juz.
V -Iterienės laidotuviii

lgeport. — Sausio 14 
d. x -aidota a. a. Juzefą Vol 
terienė, po tėvais Lapins
kaitė.

Laidotuvės įvyko iš Sv. 
Jurgio bažnyčios. Atlaikyta 
penkerius šv. Mišios prie 
žvakėse paskendusių altorių. 
Egzekvijas giedojo trys ku
nigai ir aštuoni vargoninin
kai. Per Mišias šv. taipgi 
giedojo vargonininkai. “Avė 
Maria’’ solo sugiedojo Gied
raitienė.

Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Po šv. Mišių kun. Pruns- 
kis pasakė pamokslą.

Velionė priklausė prie dau 
gelio draugijų. Moterų Sa
gos 49 kp. beveik visos na
rės dalyvavo su ženkleliais, 
kurie reiškė liūdėsį netekus

žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės, 
nors kartais aplink būti, 
tamsu ir niūru.

Oras, saulė, maistas stip i 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk ' 
dymas stiprina sielą.

PAMOKOS
Angly Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedyutėa

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

Nuo 0 ryto iki S vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

816 W. 38rd Place. 
Chicago, Iii.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

STEPONAS
MARTINKUS

(Sūnus buvusio lald. direktorio 
Stanislovo Martinkaus)

Mirė saus. 18 d., 1942 m„
6:10 vai. ryto. sulaukęs 42 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Jozefų; seserĮ Onų ir 
jos vyrų John E. Vlseount; 2 
brolius. Kazimierų ir jo mote
rį Onų Martinkus. ir Stanis
lovų, lr daug kitų giminių, pa
žįstamų lr draugų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4623 So. Paulina St., telefonas 
Yards 6491.

I^ildotuvėg Jvyks ketvirtad., 
sausio 22 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pama’dos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Motina, Sesuo, Bro
liai, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, tel. YAKds 0781.

/I

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17-41-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (16E0), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma vlrS SO m. tos pačios 
šeimynos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS 

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS !

KREIPKITftS Į
LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthuanlan Chamber of Commeree.

MODERNI Išvidinė PARODA 
4535 W. Washlngton Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 L vak.; fieėtad. Ir Sekm. 9 iki 8 vai.

„ > <• v
• a y i

VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanlea Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlea Avenue 

Tel. YARds 4908
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LABDARYBĘ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Aųicptaa

Linkus, dvasios vadas ir iždipinkas; Anastazas Var
tančius, pirmininkas; Kotrina Sriubiene ir 4. Ąfą- 
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, rąštinin- 
kė; M. šrupšienė, finansų raštininkė.

J

-------- -' •
niaį prašome visų mūsų ge
raširdžių dalyvauti tame 
ląbdąrių ąeųtrp apsirinkime 
prisidėti savo sumanymais 
ir patarimais.

Labdarių Leptfo vadyba

teiks $100.0Q.
Liukams 8 kuopai turėt 

tpkius narius, kurie remia 
spnelių prieglaudųs statymo 
fpndą ir tikimės, kad dau
giau |okių rėmėjų ątsįpąs.

O. Ivinskaitė, rąšt.

TT
Į pakalnę: nuleidžia mi artistes palaikai

Paremkime gera 
tikslą

Vargu yra kitas kuris 
kilnesnis darbas už rūpini- 
mq^i savo artimu, už šelpi
mų pavargėlių, už našlaičių 
ir senelių globų.

kima, kad tą pavyzdį paseks 
visos kitos mūsų organiza
cijos ir draugijos, pąskij*- 
damos jei ne visą tai bent 
dalį pelno nuo vienokįų ar 
kitokių parengimų.

Yra sakoma, kas greit 
duoda — daug duoda.* Tą 
priežodį puikiai galima pri-

Lietuvių R. K. Labdarių į taikinti prie statomosios
Sąjunga jau nųp 191| metų 
tąis reikalais rųpinąsi. Be 
nuolatinio šelpimo darbo, šį 
garbingoji organizacija pa
statė Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kuri sudarė ir progą lietu
vaičių kongregacijai įsigyti 
ir kitą ligoninę — Loretto 
ligoninę.

Dabar sąjungos vyriau
siuoju rūpesčiu yra užbaig 
ti senelių prieglaudos rų- 
mus, kuriam sienos jau iš
mūrytos ir stogas apdeng
tas. Šiam tikrai dideliam 
tikslui daug dirba sąjungos 
centras, kuopos ir visa eilė 
paskirų narių.

Jei kada, tai šiuo tarpu 
yjrą reikalinga rimta ir sku
bi pagalbą prieglaudai už
baigti visų mūsų organiza-

prieglaudos. Kas dabar au
koja, tas daug aukoja, nes 
stątybai tęsti labai ir Įabai 
trūksta lėšų. Kuo greičiau 
tos lėšos susidarys, juo grei
čiau prieglauda bus pąsta- 
tyta ir greičiau priglaustą 
visa eilė lietuvių senelių, ku
riems globa ne už metų, ki
tų, bet dabar tuojau yra 
reikalinga.

Tad, dirbkime, remkime, 
aukokime! Ld.

Lietuviu Kataliku 
Labdariu Sąjungos

us pr<jnęsima$
Labai svarbus metinis su

sirinkimas Labdarių Sąjun
gos centro bus trečiadienį, 

cijų ir draugijų ir visų jie ' gausio 28 d., Šv. Kryžiaus
tuyių-

Tįkrai malonu ir džiugu 
bųyo išgirsti kai mūsų, A- 
merikos lietuvių katalikų, 
veikimo centro — Federa
cijos Chicagos apskrities 
paskutiniame susirinkime, 
kalbant apie didžiulį apskri
ties išvažiavimą vasaros 
metu, sumanyta pusę pelno 
paskirti senelių prieglaudos 
rūmams užbaigti. Sumany
mas buvo nuoširdžiai pri
imtas ir, reikia, lanktį bus 
įgyvendintas. Reikia many-

parapijos salėje,r 8:05 vai. 
vak. Prašome visų atvažiuo
ti, kaip tai labdarių veikėjus, 
garbės narius iš visų kolo
nijų, apskričių valdybas iš 
Federacijos, Susivienymo, 
Moterų Sąjungos, Šv. Kaz. 
Akąd. Rėmėjų, Lietuvos Vy
čių, Marijonų Rėmėjų, ir iš 
kitų draugijų valdybas, ad
vokatus, daktarus, visus biz
nierius, kurie atjaučią varg
šus. Taipgi kviečiame mūsų 
dvasios vadus atvykti ir pa
tartį, kaip nustatyti planus,

ti, kad labdariai veikėjai ir kaip greičiau baigti senelių
visų kitų mūsų organizaci 
jų bei draugijų vadai mie 
lai parems Federacijos aps
krities kilnų užsimojimą ir 
savanoriai stos į talką, kad 
tik daugiau naudos būtų ga
lima padaryti.

Federacįjos apskritys pa
rodė gražų pavyzdį. Pasiti-

iklj labdariu 
kuopa

Brightoų Purk- — Labda
rių Sąjungos 8 kuopa Uik> 
metinį susirinkimą sausio 
14 dieną.

B. Visockienė surinko au-« , '« * H ’ k<

kų seimui nuo savo draugų 
$23.00, už tą gražų darbą 
kuopa dėkoja jai-

Iš centro praneša, kad 
pritruks pinigų užbaigti sta
tyti senelių prieglaudą.

Paraginti tie, kas gali dau 
giau statybai aukoti arba 
net paskolinti.

Kovo 8 dieną mūsų kuo
pos 26 metų jubiliejus. Pa
kviestos visos musų parapi
jos draugijos prisidėti prie 
jubiliejinės knygos su pa
sveikinimais.

Vaikutienė išdavė rapor
tą iš knygų peržiūrėjimo. J- 
plaukų per yisųs metus hifc 
vo $892.85. Ęaportas prįiųv 
tas.

Nauja yaĮdyba ųžėiuė vie
tą. Pirm. D. Varnas išreiš
kė savo mintį ir prašė vi
sus vieningai darbuotis ir 
kad daugiau naujų rėmėjų 
ątsivestų.

Į Tėvų Marijonų Bendra
darbių seimą išripfcti atsiu
vai — F. Vaičękąųalraa, J. 
Klimas, Kudirka, Ą. Bąlųms- 
Vią. M. Stulgienė ir O. lyins- 
kaįtė. pašertą auka-

užkvietimas i
Tėvų Marijonų naudai M- 

į Navickienės namuose sąųsįo 
25 diępą. FriiffteS- 3- fil
mas, mūsų kuopos iždiųių- 
kas jau keletą metų, kaip Į- 
stojo j Labdarių Sąjųagos 
amžinus narius, aukodamas
$100.00.

A. Zalumskis, pavyzdingas

Rentai labdariu 
direktoriai

šį vakarą 7;30 vai. į šv. 
kryžiaus parapijos kleboni
ją. Town of Lake, renkasi 
svarbiam pasi|ąrimui Lietu
vių R. K. Labdarių Sąjun
gos direktoriai.

pir. valų.

CHICAGIEČIAMS
Šį vakarą, Sausio 21 d., 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šypaėlaųsios svetainėje, 
Brighton Parke, įvyks svar
bus susirinkimas, 7:30 vai. 
vak., visų Chicagos Vladų 
ir senų ir jaunų veikėjų, 
biznierių ir rėmėjų. Veikė
jai iš visų kolonijų yra 
kviečiami dalyvauti, o ypa
tingai veikėjai iš Cicero.- 
Svarbus reikalas kas link 
ruošamo Gegužio Vakaro, 
kuris įvyks Gegužio 3 d. j 
Pąųg F™ frė apkalbėti, 
dw»g bąą Uųk prisiruošimo,

veikimo įdąut 
uėtikriaH geriami

Reųgėjų Išomįsiją.

So. Chicago žinutes
Sausio 11 d. po sumos į- 

vyko metinis Šv. Juozapo 
parapijos sus-mas. Išklausy
ta metinė parap. apyskaita. 
Klebonas, patiekęs raportą, 
pastebėjo, kad per 1941 me
tus įpigų būVO $10,329.99, p 
išlaidų $9,761.43. Ypatingai 
buvo džiugu, kad per 1941 
metus, be kitų bilų, dar atprieglaudą. Gerbiamieji, mes 

be jūsų pritarimo ir para- narys, visuomet aukoja mū
sų parengimuose, taipgi au
kojo $100.00, įstodamas į 
amžinus narius.

Marcelė Stulginskienė, ta
po mūsų nauja rėmėja ir 
pranešė, |cad ąnt mūsų 25

mos vieni nieko negalim pa
daryti tai ir prašome visų 
atvažiuoti ir suteikti nau
dingų patarimų. Visiems 
bus mąlonų, kąd mes Jau 
paskutinę katalikišką įstai
gą baigsim. Dar sykį mąlo- - metų jubiliejaus baųkįeto į
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("Draugas” Arine telepOotu,
Vaduotojai atsargiai rogutėmis per gilų sniegą į pakalnę nuleidžia lėktuvo nelaimė

je žuvusios filmų artistės Carole Lombard palaikus. Su ja kartu žuvo ir kiti 21 asme
ny^. Daugelį žųyusiųjų supku atpažinti.

mokėta senu bilų $1,408-98 
ir skolos $600.00. Parap. 
nuoširdžiai dėkojo kleb. kUh- 
V- fiernauskui už jo suma
numą ir darbštumą par»P- 
vadovavime. Tikimės, kad 
trumpu lajku išnyks visa 
parapijos skola- Dieve duok 
kleb- kun. V- Cernaugkui 
sveikatos ir geriausio pasi
sekimo

Po sus-mo, išrinkta para
pijos komitetas, kuris susi
deda iš: P. PaųĮik, Ą. Ro-

gers, J. Stanaitis. A. Kibel- 
kis, A. Willis, A. Chepųl, k#.. 
Ushin, P. Snarskis, M. Kal- 
zanauskas, A. Stabulionis, 
T. Jęskey ir P. Radzevičius 
vieton A. Baltuškos, kuris 
pašauktas į Dėdės Šamo ka
riuomenę. Be šių, dar da- 
rinkta daugiau, kurių vardų 
neteko sužinoti. Sveikiname 
if linkime geriąuęio pasise
kimo vienybėje veiktį para
pijos darbuose.

V. Mikalavičienė ilgas lai
kas kaip serga ir šiuo Laiku 
guli Mercy ligoninėje.

Šv. Vardo Dr-ją rengia 
šokių vakarą sąusįo 25 d., 
parapijos salėj. Įžanga 30c. 
Bus geras EI. Hebert orkes
trus. Pelnas skiriamas para
pijos naudai. Komisija ir 
darbštusis pirm. T. Jeskey 
kviečia visus atsilankyti.

Primename dar, kad kas 
penktadienių vakarais 8 vai. 
įvyksta “bingo” lošimas pa
rapijos salėj. Dovanos duo
damos pinigais. Kleb. ir pa
rapijos komitetas kviečia vi
sus parapijonus, kaimynus 
ir draugus, atvykti ir pa
mėginti laimę-

- -
Per šventes pas tėvelius 

viešėjo S. Judaieių duktė 
kuri mokinasi Šv. Pranciš
kaus akademijoje, Pitts- 
burgb, Pa. Po švenčių vėl 
grįžo tęsti mokslą. Tėveliai 
labąi džiaugiasi dukrelės 
(Įidele moksle pažanga. Rap.

, rie dar nepriklauso prb šios 
veiklios organizacijos, kvie
čiami įsirašyti, šiame susi
rinkime bus išrišta daug 
klausimų, kurie liečia mūs 
koloniją bei mus pačius. Klū 
bo valdyba bus renkama 
1942 metams. Ateikite visi.

A. F. Pocius, pirm.

Cicero žinios
Cicero. — šv. Antano Pa

rapijos Namų Savininkų Klū 
bo metinis labai svarbus, 
susirinkimas įvyks sausio 21 
d. 8 vai. vakare parapijos 
svetainėj. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Ir tie, ku-

nniK studio
1945 West 35*S»«t».
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PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WH1P
1820 Hloeyelee (Top of th. DUl>

Narės šv.‘ Teresės, Soda- 
licijos, labai dėkingos klebo
nui ir dvasios vadui, už ju
damuosius paveikslus iš kle
bono aplankytų įdomių vie
tų: Porto-Rico, Meksikos ir 
kitų.

WHQLESALE
FURNITURE

BROKER
oisino room seto — raa- 
EOR &ET8 — BEDROOM S£T8 
— RUOŠ — RAD1OS — BU- 
rRldERATORS — WAstIEJK8 — 

’ ^airofcu — sroves.
AU Kattonally Adverttoed Urna

daugumos grąžįų lipkėjimų 
mųsų įstaigos “Grand Opening” 

iryme Špitądlęnį.

iš-

Da esam geriau auaipaiinę,
I dainiau. Tąupy- 

vlauomet at
karią nuoSir- 

mslonumą.

Pirkite p. S* pefenue Bonds čionai
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A L»AK ASBaCIATIttK
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CHICAGO 
1401 Amg'i •»•» ta,000,000

MfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 80. Western Avenr
Telefonai REPUBUC 6031

NEZICRINT RUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

riARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje I
— DEŠIMTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 y. vak. 
PENKTAD. ir šEšTAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 So. Western Avenue 

rhone: GROvehiU 2242
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R. Kryžiui aukos sėkmingai plaukia■v ■ ■■■ VBis visų piliečių
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus fondams sukelti kam
panija Chicagoj vyksta jau 
trečioji savaitė. Per pirmą
sias dvi savaites mūsų 
mieste sukelta 1,181,342 dol. 
Kvota Chicagai yra 3,730,- 
342 dol. Vadinasi, per dvi 
savaites jau sukelta beveik 
viena trečdalis minėtos kvo
tos. Jei taip sparčiai bus 
pažangiuojama, tai apie va
sario mėnesio galą bus su
kelta visa reikalinga siima.

Taip ir turi būti. Raudo
nojo Kryžiaus kampanijoje 
talkininkauja apie 100,000 
savanorių darbuotojų. Au-

"Fight Infantile 
Paralysis" 
kampanija

kos priimamos nuo ma
žiausių iki didžiausių, nuo 
pavienių, asmenų ir grupių. 
Kontribucijas skiria mažo
sios įmonės ir stambiosios 
firmos., Aaukoja darbinin
kai, tarnautojai, viršininkai 
ir valdininkai.

Reikia tikėtis, kad aukos 
prašoks nustatytas kvotas 
ne tik Chicagoj, bet ir vi
sur kitur. Nes Raudonajam 
Kryžiui reikalingi dideli 
fondai. Jo darbo dirva pla
ti, galima sakyti, neturinti 
ribų.

Visi aukokime R. Kry
žiaus fondui!

Teismas nusprendė 
grąžinti tarnybon

KOVA UŽ SINGAPORE VYKSTA

4*
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kiną/ jį draugai, giminės ir 
“Draugas.”

X Antanas Kaminskas,
gražiabalsis dainininkas — 
solistas, mūsų dienraščio 
koncerte praėjusį sekmadie
nį puikiai padainavo Ame
rikos himną. Jis dainavo so
lo, o publika pritarė. Taip 
pat jisai dainavo ir su Sas
nausko vyrų choru.

X Aušros Vartų salė tai
soma ir puošiama metinei

X Kun. dr. J. Vaškas iš 
Thompson, Conn., praneša, 
kad po kalėdinių atostogų 
tik vienas Marianapolio Ko
legijos studentas nesugrįžo, 
nes jis paimtas armijon. Vi-' parapijos vakarienei, būsian 
sį kiti studentai grįžo ir tę- ’ čiai sausio 25 d. 
šia savo studijas. Kun. dr. i 
J. Vaškas yra Marianapolio į 
Kolegijos direktorius. |

Kai anais metais Chica
gos parkai konsoliduoti į 

“Fight Infantile Paruly-• vieną distriktą, iš tarnybos 
sis” kampanija jau Šiandie, paleista 16 ir du

Britai pripažįsta, kad japonų žygiai prieš Singapore 
nesulaikomi. Britai palaipsniui atsimeta vis į naujas 
gynimosi pozicijas.

Hershey priešingas Priešinasi kelti
ratas už važinėjimą

visoj šaly vykdoma. Dešim 
tukais renkamas fondas ko
vai prieš tą baisią ligą. Ši

kiti tarnautojai. Parkų dis
trikto boardas aiškinosi, 
kad tie vyrai nauj03 parkų

kampanija jau kelinti me- civilin5s tarnybos siatemos 
tai sujungta su prezidento , aktu nebuv0 kla3ifiltu0ti. 
Roosevelto gimtadieniu.
kurs yra sausio 30 d. Bet 
šiemet kampanijos pati vir
šūnė įvyks ne sausio 30 d., 
bet sausio 25 d., ateinantį 
sekmadienį, ir podraug bus 
minima prezidento 60 metų 
gimtadienis.

Sausio 25 d. ir jos išva
karėmis per radiją iš New 
Yorko ir iš kitur bus trans
liuojamos programos. Bus 
dainų, muzikos. Filmų ar
tistė Greta Garbo dainuos 
per radiją sausio 24 d. va
kare. Programa prasidės 
11:15 naktį ir baigsis 12.15 
po pusiaunakties. Tas bus 
jos debiutas per radiją.

National Committee for 
the celebration of the Pre- 
siden’s Birthday ir Natio
nal Foundation for Infanti
le Paralysis rengia minė
tą programą.

Reikia tikėtis, kad kam
panija fondo sukėlimui bus 
kuo sėkmingiausia.

Paleistieji kreipės į teis
mus. Dabar Illinoiso ape
liacinis teismas išsprendė, 
kad tiems vyrams būtų grą
žinta tarnyba parkų dis- 
trikte. Teismas pareiškė, 
kad pakeitus parkų sistemą 
visi tarnautojai turėjo pa
silikti savo vietose.

Cigaretė sukėlė 
gaisrą

City Hali keltuvų šafte 
kilo nedidelis gaisras, kurs 
greitai buvo užgesintas.

savanoriams
Nationalinis karinės vy

rų konskripcijos direkto
rius brig. gen. Lewis B. 
Hershey ragina karo ir lai
vyno departamentų* sekre
torius, kad jie nutrauktų 
savanorių naujokų ėmimą 
armijon, laivynan, aviaci- 
jon ir marynų korpusan. 
Jauni vyrai tarnybon turi 
būti šaukiami tik drafto ke
liu, sako direktorius. Nes 
kitaip tik netvarka keliama 
drafto sistemoje.

Anot gen. Hershey, sava
noriais eina tarnybon dau
giausia tie, kurie tikisi ko
kio nors favoritizmo dėl jų 
aukojimosi. Tas gi visiems 
kitiems draftininkams tik 
dvasią slopina. Jei yra kon
greso priimti vyrams draf
to metodai, tad reikia jų ir 
laikytis.

Illinois prekybos komisi
ja svarsto Chicagos viršū
nių geležinkelių kompani
jos prašymą, kad už važi
nėjimą šiais geležinkeliais 
rata būtų padidinta nuo 
10c. iki 12c. Kompanija 
skundžiasi, kad ji šiandie
priversta tenkintis gauna-1 tą. Prašo padėti surasti.

X Klebonas kun. J. Dam
brauskas susirūpinęs Auš
ros Vartų parapijos bankie- 
tu, kuris įvyks sausio 25 d. 
Tikisi labai gausingų svečių, 
kaip vietinių parapijiečių, 

i taip ir iš visų Chicagos ko
lonijų. Parapijiečiai atsily
gina už prisiųstus tikietus, 
kad užtikrinti sau vietas, 
bet ir svečiai nenusiminki
te, mes, vietiniai, užleisime, 
dienraščio reikalus.

X Agr. Jono Valatkos ir 
Jono Dagelio giminės pra
neša, kad šiedu veiklūs Lie
tuvos vprai yra ištremti į 
Sibirą, bet nežino į kurį kraš

Pirmojo ugniagesių batali 
jono vadas J. Furlong sa- .
ko, kad gaisrą sukėlė kaž 'Kol KOS nenumato- 
kieno per neapdairumą į !mas miestui 
saftą įmestas degantis ci-

Du nuteisti
Z

už abortą
Kriminalinių bylų teisme 

už abortą nuteisti: Mrs. Fa
nnie Piccone Venezi, priė
mėja, nuo 1 iki 2 metų į 
moterų refoi materiją ir 
Paul T. Short, baigęs medi- 
kalinį mokslą, bet neturįs 
praktikavimo laisnių, trijų 
metų probacijai ir iš to lai
ko 6 mėnesius kalėti aps
krities kalėjime.

Žinai kokį šnipą?
pranešk FBI

FBI (Federal Bureau of
Investigation) Chicagoj 

viršininkas A. H. Johnson 
praneša, kad jei kas pilie
čių žino kokį šnipą arba sa
botažininką, apie tai turi 
pranešti FMI ir nieku būdu 
patiems nepavaduoti fede
ralinių agentų įtariamuo
sius sulaikant, ar kaip ki
taip. Išgaudyti priešus yra 
agentų darbas.

garetės galas.
t

Išnešė geležinę
spintą su pinigais

Peter Sachouskis pranešė 
policijai, kad iš jo manu
faktūros krautuvės. 4859 S. 
Maplewood avė, vagys nak
tį pavogė 350 svarų sunkią

"blackouf

niu mažu pelnu.
Prieš tai kovoja įvairios 

piliečių organizacijos. Jų 
atstovai per apklausinėji
mus pareiškia, kad padidin
ta rata sukeltų vien sąmyšį, 
nes tais geležinkeliais važi
nėjimas daugiau ir nevertas.

Pagaliau karo metu, kai 
gatvėse praretės automobi- ' 
liai, viršutiniai geležinkeliai 
sulauks daug keleivių ir 
turės didesnį pelną be ratos 
dininimo.

Šelpti alkstančius
Europos vaikus

Illinois Children’s Home 
Aid Society metiniam mi
tinge La Šalie viešbutyje 
kalbėjo Misa Grace Abbott, 
Chicagos universiteto socia
linės tarnybos adm^iistra- 
cijos viršininkė. Mitinguo

X Pikčilingienė, žinoma 
Lietuvos moterų veikėja, 
gautomis žiniomis, gyvena 
Kaune.

iX Amerikos Lietuvių Ta
rybos vykdomasis komitetas 
vakar buvo susirinkęs ap
tarti svarbesniuosius dienos 
klausimus.

Chicago mayoras Kelly 
pareiškia, kad kol kas mū
sų miestui nenumatomi nu- 
tamsinimo (blackout) pra
timai ir bandymai.

Mayoras sako, kad Chica- jančią organikaciją ji ragi
gai nėra orinių atakų pavo
jų išimtis. Viskas gali įvyk
ti. Tačiau miestui nutam-

geležinę spintą, kurioje bū- sinti yra reikalingas kruop-
ta apie 100 dol. štus pasiruošimas.

no visomis piremouerais rū
pintis šelpti alkstančius Eu
ropos vaikus. Anot jos, tas 
yra Amerikos ir Anglijos 
pareiga.

X Juozas Pupiesis, uolus 
spaudos rėmėjas, sausio 26 
d. minės 60 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga savo ar
timus draugus kviečia į yai- 
šes.

X Petras Šliogeris, 2137 
W. 23 str., žinomas lietuvių 
veikėjas, šiandien mini 40

X Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo komiteto 
visuotinas susirinkimas į- 
vyksta šį vakarą Dariaus ir 
Girėno salėj.

X Ignas Sakalas, mūsų 
dienraščio redakcijos perso
nalo narys, vakar susirgo. 
Savo kolegai linkime grei
čiausia pasveikti.

X Kun. Kaz. Barauskas
grįžo iš Detroito patenkin
tas kelione, nes Lietuvos 
tremtinių šelpimui ten surin
ko virš trijų šimtų dolerių.

X Kun. M. Urbonavičius, 
Marianapolio Kolegijos pro
fesorius, dabar eina klebo
no pareigas Niagara Falls 
lietuvių parapijoj.

X Kun. dr. Ptaulukonis
buvo “Draugo” koncerte. Jis 
atvyko iš Niagara Falls, N. 
Y., kur per kurį laiką ten 
klebonavo lietuvių parapijoj. 
Dabar jau profesoriauja Tė
vų Marijonų seminarijoje, 
Hinsdale, III.

X Antanina Krotkaitė, a. 
a. bankininko Jono Krot- 
kaus sesuo, vakar vakare 
kalėdninkų atsilankymo pro 
ga surengė malonias vaišes. 
A. Krotkaitė yra visų gerų 
darbų stambi rėmėja.

X Lietuvių Katalikų Spau 
dos Dr-jos direktoriai vakar 
turėjo svarbų susirinkimą, 
kuriame aptarė ūkiškuosius 
dienraščio reikalus.

X A. Walons (Valūnas), 
Deputy Tax Collector, bus 
kasdien “Draugo” ofise per 
paskutines dvi vasario mė-

metų amžiaus sukaktį. Svei-1 nėšio savaites (nuo 15 iki

28 d. vasario). Kaip ir ki
tais metais, jis padės išpil
dyti taksų nuo pajamų blan
kas. Lietuviams lengva bus 
tas reikalas atlikti dėl to, 
kad Walons puikiai ir lietu
viškai kalba.

X O. Antanaitienė, A. 
Juškienė ir M. Undraitienė 
bus atstovės Tėvų Marijonų 
Bendradarbių seime nuo Ša
kių Apskr. Klubo. Be to, 
klubas paskyrė aukų $5.00.

) X Sv. Teresės dr-ja, So. 
Chicagoj, vasario 2 d. ren
gia iliustruotas paskaitas a- 
pie namų dekoravimą. Pa
veikslus rodys atstovė Com- 
monwealth Edison Co., pa
rapijos salėj. Aktuali tema 
pavasariui artėjant.

X Federacijos skyrius, 
North Side, atgyja ir stoja 
į veikimą. Skyriaus pirmi
ninku išrinktas V. Rėkus, 
vice pirm. Rauskinas. Svei
kiname !

X Dočkų šeima, Roselan- 
de, labai pavyzdingai — 
dvejomis šv. Mišiomis Visų 
Šventųjų bažnyčioj praeitą 
sekmadienį minėjo vyro ir 
tėvo Jono Dočkaus mirties 
metines. Po visam į namus 
buvo susirinkus giminė.

X Pov. Jucis, kenošietis, 
laiko ypatingą rekordą. Jis 
nėra praleidęs nei vieno 
“Draugo” koncerto, pikniko, 
vakarienės, ar kitos kokios 
pramogos ir neparėmęs kat. 
dienraščio. Chicagoj jis tu
ri didelę nuosavybę — apart 
mentinį namą.

X Bizn. M. Janušauskie
nei vadovaujant ir čeponie- 
nei padedant labai sėkmin
ga buvo suruošta pramoga 
Brighton Park vietos sese
rų kazimieriečių naudai.

X Šv. Juozapo bažnyčioj, 
So. Chicago, kleb. kun. V. 
Černausko pranešimu, arki
vyskupo leista įvesti penk
tosios šv. Mišios, 12:15 P. 
M. Neseniai buvo įvestos 12 
vai. Mišios šv. Dabar sek
madieniais Mišios šv. bus: 
8:30, 9:30, 10:30 (suma), 
11:45 ir 12:15.
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WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

IŠVADUOTI PO LAIVO SUTORPEDAVIMO

Lott —■ rough due to ■ cold —thanki to the 
•oothing actioo of Smith Brothen Cough 
Dropa. Keep a boa handy theae dayil TVo 
kioda, both good, both effective, both deli- 
cious: —Black or Menthol. And atill only f d.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOl-5^TRAO

PO Ttap 
Chloaco

rkmkitb
SENĄ

LJETUVrŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St 
Tea. BOUDBVARD PO14

f Turtas Virš $7,000,000.00]
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

$565,000.00

_ . ....... .. ... <"Krautu" Acma telephaM*
Septyni iš trylikos išvaduotųjų iš sutorpeduoto tankerio Allan Jackson už kokių 80

mailių nuo No. Carolina pakrančių.

'archer and sacramcnto avcs/
CHICAGO. ILL7

Jnntin MiarklAiadnh Ppm Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M. tiusnn raackiewicn, rre«. Treiladlenlal 9 A M m 12 dieno. 
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