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KOVA IKI BUS LAIMĖTA
Kanados vyriausybė ati • 

darė antrosios laimėjimo 
paskolos kampaniją. Per 
radiją kalbėjo premjeras 
King ir J. A. Valstybių 
prezidentas Roose veltas. 
Prezidentas kalbėjo iš Bal
tųjų Rūmų. Jis pareiškė 
kad visų mūs priešakyje 
yra pavojus ir daugeliui 
net sopuliai. “Bet,” sakė 
prezidentas, “mūsų žygiai 
yra teisingi, siekimai — 
vertingi, mūsų stiprumas di 
delis ir jis didėja.” Dar pa
žymėjo, kad J. A. Valsty
bės didžiuojasi būdamos 
kaiminystėje su Kanada, su 
kuria bendrai kovojama ir 
dirbama ir bus kovojama 
iki laimėjimo.

Prem. King tarp kitą sa
kė: “šiame kare žmonijos 
likimas kybo pusiausvyroj. 
Iš visų žemynų ir vandeny
nų pasiekia mus vien šauk3 
mai: daugiau lėktuvų, dau
giau tankų, daugiau muni- 
cijos, laivų, maisto, vyrų. 
Į tai atsižvelgus, kanadie
čiai kaip vienas turi subrus 
ti ir padėti laimėti karą. 
Nes tik tuo keliu pasaulis 
bus išlaisvintas.”

Šį kartą Kanada pasiry
žo surinkti 600 milijonų 
dolerių paskolos.

MALDŲ DIENA Už TAU
TOS VADUS.

... “and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln DRAUGAS
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Priešo Submarinai Vakarų Indijose
Sustiprino veiks
mus Bataan 
pusiasalyj

Washingtonas, vasario 16 
d.—Naujai prasidėjęs prie
šo artilerijos veikimas Ba
taan pusiausalyje duoda su
prasti, kad japonai pasiren
gę dėti pastangas, kad iš
sprogdintų gen. Mac Ar
thur linijas ir paskui galė
tų pravesti savo didžiąją 
ataką, kas jiems šiuo mo
mentu palengvėjo, nes Sin
gapūras paimtas.

Viename trumpiausių ko
munikatų. karo departamen 
tas pareiškia, jog Filipinuo
se vyksta tik pasikartojąs 
priešo artilerijos veikimas, 
,bet pažymėjo, jog priešo 
aviacija veikė visą dieną. 
Tikimasi Naujų Atakų.

Kai pastebėta, jog Singa
pūras netrukus turės pasi 
duoti, buvo laukiama, kad 
Filipinuose japonai netru
kus pradės pilnutines ata
kas, ypač artilerijos ir kom- 
banešių.

Kariniai ekspertai jau 
kiek laiko pradėjo reikšti

Iš laivyno kovų
•--- ......... T” - J: T-

a. -X į

t "Draugaa” Actn« telephoto)
U. S. karo laivai taip pat turėjo kiek nukentėti atakuojant japonų bazes Marshall 

ir Gilbert salose, Pacifike. Bet nuostoliai maži.

Pralaužė Hitlerio 
žiemos liniją

Maskvta, vasario 16 d.— 
Rusijos kariuomenė, dėda
ma pastangas sunaikinti vo-

Žuvęs Amerikos 

admirolas Hari

įsitikinimą kad gen. -Mac kiečtra, kol jU-dar "TSpra" Valstybių

Roma, vasario 16d.—Ro 
mos radio paskelbė nepa
tvirtintą Domei (japonų) 
pranešimą, jog admirolas 
Thomas C. HarL Jungtinių

Naciai ruošiasi 
Turkijon, praneša

Arthur poziciojs Bataan pu
siausalyje pasidarys labai 
kritiškos, kai tik priešas ga 
lės pasiųsti pusiausalin 
daugiau aviacijos.

Aus troli joj suėmė 

priešo piliečius
Šv. Vardo draugijos naci

onalinis direktorius Kun.
Harry C. Graham, O.P., 
paskelbė, kad kovo 8 dieną, 
kai šios organizacijos na
riai priims Komuniją, tos ,. . _ , ,
dienos savo maldas aukotų bla’ . Queensląnd

Brisbane, Australija, va
sario 16d.—Pranešimai skel

už mūsų tautos vadus, kaip 
tai už prezidentą ir visus 
kitus, kurie šiais laikais rū
pinas šalies likimu, kad 
Dievas padėtų sėkmingai

pereitą penktadienį ir šešta
dienį suimta šimtai priešo 
svetimšalių, daugiausia ita
lų, dirbančių cukraus lau
kuose. Cukraus gamyba

ginti Amerikos demokratiją' dauginusi, išsiplėtusi pajū 
grąžinti pasauliui teisin- ,r1.b!501^1.’ .kad.]apo

gą ir pastovią taiką ir vi
soms tautoms ramybę ir 
palaimą.

Apie tai painformuotas 
Prezidentas Roosev eitas. 
Prezidentas laišku pranešė 
šv. Vardo draugijos vyriau
siajai nacionalinei buveinei 
New Yorke, kad jis giliai 
įvertina kun. Graham suma 
nymą melstis už tautos va
dus. Nes tik su Aukščiau
siojo pagelba galima palai
ma atsiekti.

Kiti šv. Vardo Dr-jos va
dai karštai pritaria direk
toriaus sumanymui ir kovo 
8 d. bus skiriama maldai už 
tautos vadus.

Užmūrijo požemiuose.

Žiniomis iš Berlyno, na
cių okupuotam Odesos mies 
te bolševikų partizanų gau
jos ilgą laiką terorizavo ru- 
manų garnizoną ir nebuvo 
surandamos jų slėptuvės. 
Pagaliau okupantai susekė, 
kad bolševikai partizanai 
mieste išsikasę urvus, kur 
gyvena ir iš kur vykdo sa
vo užpuldinėjimus. Rumu
nai tada suieškojo įėjimus 
į tuos urvus, juos užmūrijo 
ir pastatė sargybą. Užpul- 
dijimai nutruks.

nai gali bandyti tenai pra
dėti savo atakas ir italai 
galį jiems padėti.

Pasak pranešimų, italai 
viešai skelbę, kad japonai 
jų neliesią ir pas daugelį jų 
rasta paslėptų ginklų.

Gali sureąistruot,
U. S. pramonę

Washingtonas vasario 16 
d. — Vyriausias tribunolas 

• (Supreme Court) šiandie 
griežtai pareiškė, jog kon 
gresui konstitucinė teisė 
leidžia suregistruoti visą 
šio krašto pramonę ir pa
versti ją karo reikmenų ga
mybai. Tribunolas taip pat 
pridėjo, jog gali prireikti 
daugiau paskyrų nuostatų, 
kad sulaikyti karo pelno
grobstymą.

dėjo pavasario ofensyvos, 
pralaužę Hitlerio “žiemos 
liniją” ir atmušę nacių kon
tratakas, padarydami dide
lių nuostolių.

Vienoje dalyje rusai per 
paskutiniąsias dienas nužy
giavę 30 mylių.

Pranešimai iš Stockholmo 
pareiškia, jog rusai esą per 
70 mylių nuo senosios Len
kijos sienų.

Rusų komunikatas pareiš
kia, jog tarp vasario 2 ir 
14 dienos vokiečiai netekę 
269 orlaivių, kai tuo pačiu 
laiku žuvę 83 rusų orlaiviai.

Japonai užėmė 
aliejaus centrą

Batavija, vasario 16d.— 
Japonų kariuomenė užėmė 
šiandie Palembangą, turtin
gą aliejaus centrą pietinėj 
Sumatros saloj, bet sąjun
gininkų aviacija bombar
duoja tūkstančius japonų, 
kurie atmušė olandų pajė
gas.

Japonai, po sėkmingų pa 
rašutininkų kovų, išlaipino 
Sumatroje daugiau savo ka
riuomenės kai tuo tarpu 
besitraukdami olandai pa
degė aliejaus laukus, pada
rydami virš $100,000,000 
nuostolių. P&lembango apy
linkės aliejaus laukai patiek 
davo beveik pusę visų Indi 
jų aliejaus.

vadas Tolimuose Rytuose, 
žuvęs vasario 4 dieną kovo
je prie Javos. Adm. Hart 
žuvęs ant “Admiral Hus- 
ton” laivo.

(Jane’s Fighting Ships 
sąrašas paduoda U.S. sun
kųjį kruzerį Houston, bet 
nėra sąraše karo laivo “Ad
miral Huston.”)

(Ankstesni praneš i mai 
paskelbė, jog adm. Hart dėl 
ligos pats prašėsi atleidžia
mas iš pareigų ir jo vietą 
užėmė adm.. Helfrich, olan
dų laivyno vadas).

Japonai veržiasi 

Rangoono linkui

Rangoonas, vasario 16d. 
—Dvi japonų kariuomenės 
kolonos, padėdamos borbai 
nėšių ir kovos orlaivių pri
siartino netoli Thanton mies 
to. Thantonas yra apie 50 
mylių į pietvakarius nuo 
Pegu, svarbaus geležinkelių 
centro, pro kurį eina Ran- 
goono-Mandalay ir Rangoo 
no - Miartaban geležinkeHio 
linijos-. Jei japonams pavyk
tų užimti Pegu, jie atkirstų 
geležinkelį, kuriuo teikiami 
reikmenys Burmos keliui.

Amerikiečių ir britų la
kūnai deda didžiausias pas
tangas kiek galima smar-

Istanbulis, vasario 16d.— 
Keleiviai šiandie pareiškė, 
jog pietrytinėj Europoj vyk 

pajėgų ^a vokiečių pasiruo

IR VAIKAI ŠAUDOMI.
Iš Stockholmo praneša, 

naciai nusiskundžia, kad plaįįam fronte
Libijoj kovoja

sovietų fronte jiems dide
lius nuostolius užnugaryj 
daro bolševikų vaikai par
tizanai, kurie kartu su su
augusiais naikina nacių su
sisiekimų linijas ir pakerta 
visokį veikimą. Naciai sa
kosi, kad sugauti partiza
nai, augusieji ir vaikai, be 
pasigailėjimo sušaudomi.

Kairo, vasario 16d.—An
glų karo vadovybė Afrikoje 
praneša, jog britų pirmieji 
daliniai susitiko su priešu 
plačiam fronte Libijoje į 
vakarus nuo Ain ei Gazala. 
Priešo pajėgose įeina ir ma 
torizuotieji daliniai.

Trumpas komunikatas pa

TORPEDOMIS PRIEŠO SUBMARINAI
APŠAUDĖ KETURIS TANKERIUS

•
Padarytieji nuostoliai esą nedideli. Ata
kavo olandų salas. Pirmosios atakos.

Willemstad, ’ Curacao, va-. kariuomenės saugomoj olan 
sario 16d. — .Pirmą kartą dų Vakarų Indijų Arubos
šiam kare priešo submari 
nai apšaudė aliejaus įren
gimus Jungtinių Valstybių

Singapūre suėmę 
60,000 britų

saloje, kuri yra apie 700 
mylių nuo Panamos kanalo. 
Tas pats submarinas apšau
dė torpedomis tris tanke- 
rius salos pakraščiuose.

Ketvirtasis tankeris sun
kiai sužalotas netoli Wil- 

I lemstad uosto, Curacao sa-
I loję, bet nenuskendo.

Dideli Aliejaus Sandėliai.
Abi salas, kuriose įrengta 

didžiausios i pasaulyje alie
jaus gamyklos, saugo Jung
tinių Valstybių kariuomenė.

Vasario 11 d. Valstybės 
departamentas paskelbė, jog 
Amerikos kariuomenės dali-

šimai, kurie matomai nu 
kreipti ne tik prieš Rusiją 
ateinantį pavasarį, bet ir 
prieš Turkiją.

Pasak pranešimų, okupuo 
toje Graikijoje vokiečiai 
statosi sau transportinius 
karo laivus, kai tuo tarpu 
kai kurios graikų salose, 
esamose šalimais Turkijos, 
nacių kariuomenė daro in
vazijos pratybas. Tuo pačiu 
laiku artimose salose naciai 
skubiai statosi aerodromus.

Tokijo, vasario 16d.—Ja 
ponijos radio paskelbė, jog 
šiuo metu Japonijoje šven
čiama Singapūro paėmimas 
ir japonų visuomenės džiaug 
smo nesumažinęs oficialus
pareiškimas, jog karas dar,niai j Curaca0 lr
toli gražu nelaimėtas. I Arubą, nes Olandijos vy- 

Japonų žinių agentūra, riau8ybė praSiu8i, kad būtų 
Domei šiandie paskelbė, jog I 8uteikta parama Sia8 8var 
Singapūro pasavimo metu bia3 8ala3 apsalugotj. 
mieste buvę 60,000 britų
kariuomenės, kuri besąlygi
niai pasidavusi.

Pasak agentūros, šiuo me
tu Singapūre “dar tebėra i f nraneū2u 
milijonas gyventojų kurių 1QUl Prancūzų 
tarpe 100,000 britų.”

Naciai gali pareika-

1,000 Policijos.
Japonai taip pat paskel

bė, jog 1,000 britų kariuo
menės bus palikta prižiūrė
ti Singapūre tvarką. Tai bū
sianti pagalbinė policija, ku 
ri prižiūrės tvarką, kol ja
ponų kariuomenė, kuri įžen
gė Singapuran šį rytą 8 
vai., pabaigs okopaciją.

Tuo tarpu Japonijos laivy 
no ministeris adm. Shigeta- 
ro Shimadia pareiškė Japo
nijos parlamentui, jog ja
ponų submarinai jau veikia 
Indijos vandenyne ir jog 
laivyno veiksmai tenai bus 
kaskart plečiami.

Singapūro gynė
jams trūko vandens

Prasidėjo kova už 
Australiją

Canberra, Australija, va 
sario 16d.—Ministeris pir
mininkas John Curtin šian
die pareiškė, jog Singapūro 
pasidavimas yra “Australi
jos Dunkirkas ir pradžia 
kovos už Australiją.”

“Nuo jos likimo,” pridėjo 
jis, “priklauso ne tik šio 
krašto likimas, bet visų 
Amerikų sienų ir plačiu 
mastu—likimas viso angliš
kai kalbančio pasaulio.”

Karo ministeris Francis 
Forde davė suprasti, jog 
vyriausybė tebemano, kad Į ir maisto trukumo 
Pacifiko situacija galimai . .x , . . ,
sukontroliuoti ir ji daranti, V,enas brltl» kannls ko

Londonas, vasario 16d.— 
Anglijos visuomenė šiandfe 
dar težino iš savo vadų, jog 
“Singapūras pasidavė,” bet 
informuotieji šiuo g s n i a i 
pareiškė, jog Singapūro gy
nėjai pasidavė tik po labai 
didelių nuostolių ir vandens

mentatorius pareiškia, jog 
esą labai maža vilties, kadviską, kad išgelbėtų Aus-

Mai bombarduoti japonų tralij, ir svarbiųaiaa olan- £*"d^^Zaičin“auaiaiekimo linljaa. Itovoa ......... .. ’“•*------- h®"4 k,ek dlde8nls skal41"8
vyksta tik per 125 mylias
nuo Rangoono.

Kitos japonų kariuomenės
dalys bando pravesti atakas 
pakraščiu, kur kartkarčiais 
jiems pavyksta išlaipinti 
naujos kariuomenės laivais 
Martabano įlankoje.

reiSkia. jog įvykę ažtrių ar
tilerijos apsišaudymų, bet 
artimų susirėmimų neįvykę. 
Tuo anglų aviacija atlikusi 
svarbių žygių.

dų Indijų vietas, kurios są ... . _ .... .... . . ,. . , ' britų kariuomenes butų pa-jungininkių valstybių atakų 8itraukęa iš Singapūro. Ta-
bazėmis.

Batavija, vasario 16 d.— 
Japonų orlaiviai apmėtė 
bombomis mažą N. Gvinė 
jos apylinkę, kur žuvo ke 
turi civiliai ir penki sužeis 
ta.

Tuo tarpu aršios kovos 
kovos tebevyksta pietinėj 
Celebes salos dalyje.

laivyno

Washingtonas, vasario 16 
d.—Sostinėje šiandie spėlio
jama apie naujus nacių rei
kalavimus, kad Prancūzija 
perleistų Vokietijai savo lai 
vyną.

Kongrese daugumas narių 
įsitikinę, kad Vokietija ne 
trukus įteiks prancūz ttu 
ultimatumą—jei to dar . 
padarė—kad Vichy vyriai 
sybė suteiktų naciams did 
žiąją dalį savo laivyno.

Šių metų pradžioje Pran
cūzija turėjo tuojau galinti 
veikti vieną kovos laiva 
vieną orlaivių vežioto ją, 14 
kruzerių 52 destrojerius ir 
60 submarinų.

Britai atakavo 
Prancūzijos uostą

Londonas, vasario 16d.— 
Aviacijos ministerija pra
nešė, jog britų aviacija pra- 
vedusi atakas vokiečių oku 
puotojoj Prancūzijoj, kur 
bombomis apmėtyta St. Na- 
zaire uostas.

Prie Norvegijos pakraš
čių bombarduota reikmenų 
laivai. Visos šios atakos 
įvyko vakar ir iš jų visi or
laiviai grįžo į savo bazes.

čiau žymus skaičius moterų 
ir vaikų išgabenta.

Spėjama, >jog ‘Singapūrą 
gynė apie 55,000 britų k a 
riuomenės ir pagalbinės ka 
riuomenės daliniai.

•
Berlynas, vasario 16 d.— 

Nacių radio paskelbė, jog 
centriniam rusų fronte žu 
vęs didelis skaičius rusų it 
800 rusų karių paimta be 
laisvėn.

INCOME TAKSAI
“Draugo” raštinėj kas

dien nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakare pildomos 
pajamų mokesnių (In- 
come Tax) blankos. šis 
patarnavimas lietuvių vi
suomenei teikiamas dy
kai.



I DRAUGAS Antradienis, vas. 17, 1942

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS

Kanados lietuviai, kurie 
domėjosi Lietuvos vadavi
mo veikla ir rėmė Tarybą, 
skaudžiai nusivylė kai ku
rių žmonių intrigomis ir 
pasimojimu sudaužyti kilnų 
darbą, sukėlusi tiek daug 
atgaivos ir vilties patrijo- 
tinguose lietuviuose.

Jau ne kartą, kai taip 
vadinami socialistai, sukūrę 
kokią organizaciją ir nepa
sidalinę vadovybe, bando 
griauti, ne kartą įstoję į ki
tas organizacijas kėlė erge- 
nus, koliojosi per spaudą, 
niekino padorius veikėjus, 
kurie kitaip protauja. Ką 
jie padarė jaunimo sąjun
goje, sūninės draugijoj, ben
droj vaikų mokyklėlėj, pa- 
lapijos salėj, tą pat ryžosi 
padaryti ir Taryboje. Dėja, 
visuomet ir visur jie pralai
mėjo, pralaimėjo ir dabar. 
Jų pastangos sugriauti vi
są darbą, kutą pradėjo Ka
nados Lietuvių Taryba, nu
ėjo veltui.

Po Kanados lietuvių sei
mo, kuris įvyko rugpiūčio 
30 ir 31 dienomis, ta pati 
grupė ambicingų asmenų, 
nepatenkintų seimo nutari
mais ir centro valdybos iš
rinkimu, su pagalba dien
raščio “Naujienos” pradėjo 
ardymo darbą. Aiškiais su
metimais, visa šmeižtų ata
ka buvo atkreipta prieš sei
mo išrinktą sekretorių, nes, 
jų manymu, diskreditavus 
sekretorių ir privertus jį 
rezignuoti tais galima už
grobti Tarybos aparatą ir 
vėliau lengvai apsidirbti su 
kitais.

Šios vaikiškų žmonių, ne 
parodžiusių jokio rimto dar
bo praeity intrigos persime
tė iš “Naujienų” į visas Ta
rybos organizacijas. Pačio
je Taryboje, buvęs pirmi
ninkas A. Frenaelis, seime 
gavęs tik 14 balsų, dar vis 
skaitė save teisėtu pirmi
ninku ir visaip trukdė nau
jam seimo išrinktam pirmi
ninkui eiti savo pareigas. 
Tik po keleto susirinkimų, 
pagaliau, jis sutiko užleisti 
Kundrotai pirmininko vietą. 
Tokioms varžytinėms ei-

Naujai (persiorganizavusi 
Taryba pradėjo pilnai veik
ti tik nuo 16 d. lapkričio. 
Per šį taip trumpą laiką 
nesuspėjome išlyginti visus 
reikalus kurie buvo pakrik- 
dyti dviejų mėnesių viduji
nės kovos. Viską darome, 
kad kuo skubiausiai susi
tvarkius ir vėl pradėjus dirb 
ti bendromis jėgomis.

Nauja Taryba stato pir
moj eilėj sureguliavimą Ne
priklausomos Lietuvos, šis 
darbas reikalauja iš mūs 
daug pasišventimo, laiko ir 
finansų. Mes kreipiamės į 
Nepriklausomos Lietuvos 
prenumeratorius ir rėmėjus 
būti kantriais ir palaukti 
kol viskas susitvarkys ir 
Tarybos organas pradės iš
eidinėti šį reikalą sutvar
kius. Taryba imsis visa e- 
nergija vykdinti gyveniman • 
seimo užsibrėžtus darbus.

Su okupavimu Lietuvos 
vokiečiais, pavojus Lietuvos 
nepriklausomybei nė kiek 
nesumažėjo. Kova dėl išva
davimo mūsų Tėvynės iš 
nacių priespaudos ir atstei- 
gimas pilnos valstybės ne
priklausomybės reikalauja 
iš patrijotingų lietuvių iš
eivijoj dar spartesnio ir 
stipresnio darbo. Kanados 
Lietuvių Taryba dės visas 
pastangas, kad įtraukus į 
šį darbą visus geros valios 
lietuvius, neatsižvelgiant į 
jų politinę kryptį.

PENKI BROLIAI TAM PAČIAM LAIVE

ur»u<M" Acme teleptioi*.

Penki Sullivan broliai iš Waterloo, la., kurie įstojo laivynan paskirti tarnybai ; 
vieną kruizerį Juneau. Iš kairės pusės broliai: Joseph, Francis, Albert, Madison ir 
George.

Ukrainiečiu didvyrės 
pagerbtuvėse

Philadelphia, Pa. — Dė
ka Onos Celedinienės vasa
rio 8 d. teko dalyvauti kon
certe, suruoštam vietos uk- 
rainiečjlų Moterų Tarybos, 
kad pagerbti jų didvyrę- 
kankinę Olgą Basarabovą.

Apie puikumą to koncer
to, kad daug neužėmus vie
tos, “Drauge”, tiek tik sa
kau: jis buvo grandijozinis 

i ir imponuojantis. Puikesnio 
ir nebereikia.

Vakaro vedėja buvo Elena 
D. Lototskienė, žmona vie-

Tėvu Pranciškonu 
misijos - 1942 m.

ciškonai š. m. vasario 22 d. 
atlaikys šv. Mišias ir prašo 
visų tikinčiųjų pasimelsti 
šia intencija.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tet GROvahiU 0611 
Office teL HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.
2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namą tel PROspect 1930

TeL YARda 5921.
Rea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornia Avė. 

Tel. REPubllc 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U 

Trečiadieniais . pagal sutartį.

Tek CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

* iki 0 vai. vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

„ , „ . a „ tos ukrainiečių katalikiško
Kanados L.etuvų Tory- laikraMio ,.Amerilta.. redak. 

ba gyvuoja! J« n.eks ne-; tQ
išardė. Ji pradeda dar spar- . . _ .... , ,..
-• j- įu.- i i v.- skl°* Publikos buvo pilnačiau dirbti kilnų ir garbin
gą — lietuvių tautos dar
bą. Lai kiekvieno gero lie
tuvio aukščiausia pareiga 
būna ne vadovybės siekimas 
ir tuščios garbės troškimas, 
bet nuoširdus ir rimtas dar
bas padėti savo broliams ir 
seserims Lietuvoje!

Kanados Lietuvių Taryba

svetainė.
Basarabova, Olga vadinta, 
Yr’ Ukrajinos didvyrė, 
Nes už ją kovės, jos gar

bė plinta
Ir už jos laisvę ji mirė. 
Kaip ir už laisvę " savo

tautiečių,
Ką nūn’ Europoj gyvena; 
Tad ir lietuvius pagerbt 

ją kviečiu,
Visus, taip jauną, kaip 

seną....
Teko matyti bertaininį ęa-

Vasario 15 d. parapijos 
svetainėje Toronto Šv. Jo
no parapija, T. M. Dr-ja,
“Aušros” choras ir šv. Jo- 
no pašalpos draugija auren- Port» vill°3 Jo9cPh Maria 
gė Lietuvos NeprikUueomy H«h SchoolŽ9 mokinės, jau- 
bės paminėjimą. Toronto ir nutės Amelijos Pukaitės. Ir

''"7 7 ’ J. 7" apylinkės lietuviai skaitlin-,Diane labai nustebino, nes
nant, a.sku, visas Tarybos % Buv0 Buvai.iuž kuo sunkiausi daiktą -

dinta 5 veiksmų drama "Lei-' ,otyn« kalba J1 tur^° aukš' 
tenantas Antanas”. Prie-to Iiiausiu9 P°žVmill9: 92’ 98 ir

darbas turėjo užsikirsti. Ta 
rybos ekstra susirinkime, į- 
vykusiame 16 d. lapkričio 
vadovaujama taip vadinamu 
socialistų grupė demonstra
tyviai apleido Tarybą. K 
Tarybos pasitraukė Toron 
to lietuvių social-demokratų 
ir S. L. A. kuopų atstovy
bės. Su jais išėjo ir iždinin
kas J. Yokubynas.

Pasitraukus iš Tarybos 
dviejų organizacijų atatovy 
bėms, Kanados Lietuvių Ta 
ryba neišįro. Joj pasiliko 
dar 4 organizacijos, ku 
rioms tenka tęsti pradėtąjį 
darbą. Į pasitraukusio iždi
ninko J. Jokubyno vietr 
išrinktas gerai žinomas To
ronto lietuvių parapijos Fe 
Uksas Collins, pirmininko ii 
sekretoriaus vietose pasilie 
ka seimo išrinkti P. Kun 
drotas ir K. Bure.

1. Pittsburgh, Pa. — Dan
gun žengimo parapijoje, va
sario 22 — kovo 1 d. — T. 
Justinas Vaškys ir T. Juve
nalis Liauba.

2. New Haven, Conn. — 
Šv. Kazimiero parapijoje, 
kovo 2 — 8 d. — T. Justi
nas Vaškys.

3. Vandergrift, Pa, — šv. 
Kazimiero parapijoje, kovo 
6 — 8 d. — T. Juvenalis 
Liauba.

4. Chicago, ■ UI. — Visų 
Šventųjų parapijoje, kovo 9
— 15 d. — T. Justinas Vaš
kys.

6. Kingston, Pa. — švenč 
Marijos Apreiškimo parapi
joje, kovo 22 — 25 d. — T. 
Juvenalis Liauba.

7. Brooklyn, N. Y. — Šv. 
Jurgio parapijoje, kovo 23
— bai. 5 — T. Justinas Vaš-
k^ <«9if

8. Pittsburgh, Pa. — šv. 
Vincento parapijoje, bai. 19
— 12 d. — T. Justinas Vaš
kys.

v
Kad Dievas palaimintų 

misijų darbą, Tėvai Pran-

LIETlJVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingal ui 
prieinamą kalną.

IOS F. BUDRIK
■ KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
D1L RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS 3088

DR. SELMA SODEIKA.
a d.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCLID 900.

— REZIDENCIJA ——
1441 So. 50th Avė., Cicero, IIL 

Tel.: Cicero 7681

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Tel YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

centrinis OFISAS:
SUS 80. HALSTED 8T.

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moe Iki S-tM 

vai. vak.
TeL CALumet 6877

134 NO. LA SALLE ST„ 
Room 2014 Tet Stato 7872

dainos, kalbos ir t.t. įžanga 
laisva, ženkleliai segiojami. 
Pelnas paskirtas Anglijos 
nukentėjusiems nuo karo.

Neseniai ištiko skaudi ne
laimė gerai žinomą J. Marti- 
nonį. Paskubomis einant 
skersai gatvės užėjo gatvė 
karis ir parbloškė ant že
mės, nulaužiant ranką.

J. Parūkėvičiui (Perry) 
dirbant prie mašinos nu
traukta rankos pirštai. Iš to 
gavo kraujo užnuodijimą

J. Ivaška dirbant nupjo
vė pirštą ir jau mėnesis lai
ko kaip gydosi.

94; išskyrus taip vadinamą 
“application”, už kurį turė
jo net 97.

Nuostabi tai mergaitė, to
ji Amelija Pukaitė. Pame
nu, kada vos tik liežuviu- 
ką pradėjo šiek tiek vartu- 
lioti, jau savo mamą Paulę 
Pukienę, pradėjo “baderuo- 
ti” klausimais apie tokicia 
dalykus, kurie vien tik filo- 
zofus — mintyto jus teinte 
resuoja.

Senas Gramozdas

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vtoaa pora aklu vlaam <j- 
vaaimuL Bausoktt Ja* letotaml 
liataamtaaotl jaa mederuUkiauate 
metodą, kuria racUilmo mokslą* 

aaU ratelktl 
M KOTAI PATYRIMO 

prtrtokfrno rtlKu

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMETRI8TAI 
1801 So Ashland Avenne

Kampas 11-tos 
TsMeama CANAL oaaa —

OFISO VALANDOS H’ 
KaKtom »i0« a. m. iki I.H p. m 

Trad. ir *Mt- • a. oa. iki 
m. aa.

Plačiai žinomas Kanado
je lietuvis sportininkas, Art 
Walker (Vilkaitis) baigė a-

viacijos kursus. Prieš pusę 
metų Arturas nutraukė u- 
niversiteto mokslus ir įsto
jo į Royal Canadian Air 
Force.
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THE CALL TO THE COLORSI 

IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your benk, post office, or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

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

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Res. tol.: HEMlock 3150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANaI 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. .
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 iki I 
Nedėlilmis pagal sutartį.

Telefonas CAN ai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Ros. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A, JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRginia 8421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Nedaliomis Pagal Susitarimą

Ofiso Tel................ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJO IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
•* (2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekiuad. nuo 10 iki 12 vs L ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vaL dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 VVest 63rd Street

Ofiso tr Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

S:30 vai. vakarais. 

8ekmadlenlai« pagal susltarimg.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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KOKSAS SUNKENYBES KARAS AINESE JAPONU!
— Orandžis — po dolerį — Moterims sunku su... pieštukais ir dažais — už golfo 

kamuolėlį 2 doleriai. — Panaikinti vieši šokiai. — Linksmas nuotykis su šnipais. — 
Maudymosi “siūtai”, kurie gali ištirpti, — Lėktuvų fabrikus supa paslaptys. — Ja
ponas dieną turės išmisti su sauja ryžių. — Iš fronto vietoje sūnaus — pelenų dėžutė. 
— Anekdotas apie japones.

Ir degtukai sutrumpėjo
Karas jau ir Dėdės Šamo 

vaikus verčia šiek tiek susi
varžyti, nuo kai ko atsisaky 
ti. Bet kaip tos aukos yra 
mažos palyginus su tuo, ką 
turi pakęsti kiti, sakysime 
karą paskelbusios Japonijos 
piliečiai. Kaip James R. 
Young aprašo savo knygoje 
‘‘Behind the Rising Sun”, 
jau dėl karo su kinais japo
nai net savo degtukus pra
dėjo daryti trumpesnius aš- 
tuntdaliu colio, kad tik nors 
kiek tutaupytų karui tinka
mos medžiagos. Orandžis 
Japonijoje kaštuoja maž
daug po dolerį kiekvienas, 
o amerikoniškos citrinos 
dar brangesnės, jų net ir 
gauti beveik neįmanoma. 
“Catsup”, tikros, geros — 
gauti negalėjai. Kiaušinių, 
sviesto, net bulvių — taip 
mažai.

Rašo Kun. J. Prunskis

jie nei to neverti. Net vie- skaitos, patriotinės kalbos,
ton plieninių adatų fonogra 
fams vartojama bambuki
nės, kad tik daugiau sutau
pius.

Viešbučiuose panaikinti 
šokiai. Nebėra jau taip ja
ponų pamėgtos negrų ir 
Havajiečių muzikos. Tokijo 
mieste, turim čia ne 6,250,- 
000 gyventojų uždarytos šo-

raginančios prie taupymo, 
programa baigiama 9:15 va 
kare, raginimu prisidėti 
prie tautos dvasinės mobili
zacijos. Nėra ko besakyti, 
kad per radiją labai puola
mi kinai, britai ir ameri
kiečiai.
Daugybė šnipų
Užsienio turistai, kurie per

kių salės. Jų mylėtojai, turi metus į Japoniją nuveždavo
eiti į namus mąstyti apie 
karą.
Karininkų bal-ai per radiją 

Aštuoniolika radijo sto
čių, kurias valdo vyriausy
bė, duoda daugiausia kariš
kąją muziką. Per visą die 
ną duodamos karininkų pa

po 7-10 milijonų dolerių, da 
bar ten nebevyksta. 'Kiek
vienas svetimšalis stropiai 
šnipų sekamas. Minėtos 
knygos autorius pasakoja’ i 
tokį ypatingą nuotykį su 
juo:

(Daugiau bus).

VILNIEČIAI SUORGANIZAVO KOMITETĄ 
NUKENTĖJUSIEMS NUO BOLŠEVIKINIO TERORO
ŠELPTI

— Vilniaus Apskrities 
Savitarpinės Pagalbos ko- 

Nuolatinė propaganda ko- , mįtetas laikraštyje “Naujo- 
voja prieš moterų sueuro- • jį Lietuva” įdėjo atsišauki- 
pėjimą , raginama kuoma- mą, kviesdamas gyventojus 
žiausia vartoti lūpų pieštu
kus, pudrą, net ir japonių 
pamėgtus kvepalus bei plau
kų dažus — vis taupant pi
nigą.

Moterų rūpesčiai

aukoti nuo bolševikinio te
roro ir karo audros nuken- 
tėjusiems. Atsišaukime, 
tarp kita ko, sakoma:

Privatiems automobiliams 
beveik neįmanoma gauti 
benzino. Kokia padėtis, ga
lima suprasti iš to, kad 70 
milijonų japonų turi tik 
90,000 privatinių sunkveži
mių, automobilių.
Nei kemikų, nei degtinės

Net ir Japonijoje gyvenu
sieji užsieniečiai turėjo 
pakelti tuos pat sunkumus.
Ir jie negalėjo iš užsienio 
įsivežti net 260 pažymėtų 
dalykų, jų tarpe — konser
vuoto (kenukuose) maisto, 
nei degtinės, nei sporto rei
kmenų. Per sezoną niekas 
negali daugiau pirkti, kaip 
du golfo kamuolėliu ir du 
teniso, jeei iš viso juos ga
lėjo gauti. Golfo kamuolė- r 
lis kaštuoja apie 2 dolerių.
Medinės adatėlė* 
fonografams

Muitas įvežamam tabokui 
pakeltas 450*^. Rūko nami
nius cigaretus, kaštuojan
čius po 3 c. už pokelį, bet

“Pagelbėti vargan pate-, 
kusiems yra kiekvieno tau-į 
tiečio pareiga ir tuo pačiu 
yra pati brangiausia auka 
ir draugiškumas savo arti
mui, kuomet krikščioniškai, 
o ne vien tik iš malonės, 
dalijamasi visu tuo, kas tu
rima. Įveikti neišvengiamus 
sunkumus ir šaltą žiemos 
metą’ bus lengviau, kada 
tikrai broliškos meilės šili
ma bus persiėmę visi tautie
čiai. Tai bus visų vieningu
mo ir susiklausymo simbo
lis, kurios reikalauja šian
dieninis gyvenimas daug la 
biau, negu pirm kada. 

Kreipdamiesi į Tamstas

apskrityje. Dar aštriau ir 
klaikiau tą skurdą, vargą 
ir nepriteklių daugelis žmo
nių patyrė bolševikinio te
roro Lietuvoje metais. Ne
žinia ir siaubas žvelgė vi
siems į akis. O pagaliau, 
prasidėję gyventojų arešta
vimai, terorizavimai ir šiur
pą keliantis ištrėmimas Si
biran, daugelį galutinai su
žlugdė; atėmė vaikams tė- 
vus-maitintojus, seniams, 
šeimoms, žmonoms, gimi
nėms ir artimiesiems-šeimos 
rūpintojus. Daugeelis neteko 
turto ir visko”. Toliau atsi
šaukime sakoma: “Visi alk
stantieji, visi skurdan ir 
vargan pakliuvusieji turi pa 
justi, mieli tautiečiai, mūsų 
širdį ir tikrą mūsų šio rei
kalo supratimą. Visus ge
ros valios gyventojus Ko
mitetas kviečia aukoti daik
tais, maistu ir pinigais. Tuo 
reikalu bus vykdoma viso
je apskrityje, valsčiuose ir 
kaimuose, visos rinklia-

U. S. LAIVAI IR LĖKTUVAI ATAKUOJA JAPONŲ BAZES

("Draugaa” Acme telepnoro)

Amerika atsilygino japonams už Pearl Harbor sunaikinusi jų bazes Marshall ir Gil- 
bert salose įvykdytomis atakomis vasario 1 dieną, žemutinėj nuotraukoj rodoma, kai 
U. S. kruizerio patrankos griaudžia prieš Wotje salą. Kitas karo .laivas tolėliau ma
tomas. Viršutine nuotrauka rodoma, kaip patrankų šoviniais susprogdinama japonų 
aliejaus tankai, kurie liepsnoja. (Pathe News photos; Acme telephoto).

padėti į nepriteklių pateku- vos’ koncertai, vakarai su 
siems, kviečiame visus Vii- atitinkama programa, kur
niaus apskrities gyvento- visoB 8autos 1SŠ0s bus ski- 
jus, kas ką išgali aukoti riamos Pa«albos reikalin- 
sunkioje būklėje esantiems Pe8‘em8- Visi, brangūs tau- 
tautieėiams. O tokių, kurie tie{iai- neužmirSkim, kad 
dėl karo ir žiauraus bolševi-,kuomet mes esame Pava|g« 
kinio teroro vieSpatavimo1 ar iiltai apsirengę, jog V™ 

Lietuvoje pateko vargan,, toki’t- kurie *> neturi ir dėl 
yra nemaža visose Lietuvos t° kenčia šaltį — kartais 
dalyse, taip pat ir Vilniaus

eun in you 
oFFice y®.

PENKTOJI KOLONA TRISPALVES PAVĖSY
Arba kaip mėtomi Brazilijoje lietuviai iš 
lietuvišku mokyklų
Sao Paulo. — Simpatin

gojo “Draugo” skiltyse ne
kartą jau buvo rašyta apie 
sunkumus, kurių Brazilijo
je gyvenantieji lietuviai su
tinka savo visuomeniniai 
tautiniam darbui iš įvairių 
pusių. Pastarosiomis dieno
mis būklė dar labiau pablo
gėjo dėl visiems gerai su
prantamų tarptautinės poli
tikos priežasčių. Vyriausy
bės kova prieš ašininkus iš
šaukė griežtesnes priemones 
prieš visus svetimšalius ben
drai. Žinoma, daugelis ken
čia visai nekaltai, nes nė i šiaušiu užsidegimu lietuviš- 
viena etninė grupė, išsky-1 kam veikimui kliūtis pra

ir alkį. Mūsų krikščioniška 
žmoniškumo pareiga yra 
jiems padėti nugalėti žie
mos kietumą ir sunkumus. 
Pasistenkime, kad atėjusios 
Kalėdų šventės nors kiek 
jau būtų šviesesnės ir skai
dresnės nepertekliuje esan
tiems”.

Red. prierašas. Taip, žmo
nės Lietuvoje vieni kitus 
stengiasi sušelpti. Tačiau, 
kaip iš tikresnių šaltinių 
gaunamos žinios, lietuvių 
pašalpai surinkti pinigai, 
daiktai ar drabužiai vokie
čių yra rekvizuojami ir duo
dami nacių kariuomenei.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

to rimtumą, ir stengiasi pri
sitaikinti į naujuosius val
džios potvarkius. Lietuviai 
stengiasi išnaudoti bent tas 
galimybes kurių krašto vy
riausybė dar yra palikusi 
geros valios svetimšaliams.
Daug didesnių kliūčių 
Brazilijos lietuviai 
pastaruoju metu sutinka 
ne iš oro, o iš vidaus

Apie tai mes ir norime 
papasakoti Šiaurės Ameri
kos lietuviams. Pastarosio
mis keliomis dienomis ar-

rus vokiečius, italus ir ja
ponus, jokių politinių sie
kimų čia neturi. Neturime 
tokių siekimų nė mes, lietu-

lietuviams 5 mokyklas ir at
siųsdama mokytojų joms. 
Broliai amerikiečiai sudėjo 
aukų ir pastatydino pirmą
ją visoje Pietų Amerikoje 
lietuvišką bažnyčią. Pradžia 
buvo padaryta.

(Bus daugiau)

Begėdiškesnio turto 
atėmimo iš tiikariuato- 
ju istorija nežino

— “Deutsche Zeitung im 
Ostland” skelbia Dr. Max 
Winkler straipsnį. Autorius 
esąs “vyriausios rytų turto 
valdymo įstaigos” vedėjas, 
ši įstaiga valdanti turtą, 
“prijungtuose rytų kraštuo
se”, kurie anksčiau sudarė 
Lenkijos teritorijos dalį. šių 
kraštų plotas siekiąs 87,000 
ketv. kilometrų ir jame esą, 
be žemės ūkio, “didelio na
šumo ir turtingą ateitį tu
rinti pramonė”. Toliau lai
kraštis rašo: “Tie naujieji 

i rytai ateityje nebegali būti 
gyvenami, kaip ligšiol, miš
riu gyventojų. Jų grynai 
vokiškas pobūdis turi būti 
užtikrintas”. Minėta įstaiga, 
vykdydama jai pavestą už
davinį, turinti konfiskuoti 
ir sunaudoti 230,000 pramo
nės ir amatų įmonių ir 
250,000 miesto namų bei 
sklypų, kurie- priklausę “bu 
vusiajai Lenkijos valstybei 
ar buvusiems Lenkijos pilie 
čiams”. šios įmonės jau da
bar esančios perleidžiamos 
į privatines rankas. Pirmo
je eilėje esą atsižvelgiama į 
įmonę norinčio gauti “as
menybę”. Prašymų esą gau
nama iš Vokietijos vokiečių, 
Lenkijoje gyvenusių vokie
čių rapatriantų. Už įmonę 
reikia mažai įmokėti, be to, 
už likusią sumą nustatyti 
žemi nuošimčiai. “Tūkstan
čiai”, kaip išsireiškia auto
rius, “įmonių esą reservuo- 
jami vokiečiams-karo daly
viams”.

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

žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

dėjo statyti penktoji lietu
viškoji kolona, kuri susi
spietusi po trispalvės šešė
liu, ir kuriai tiesioginiai di-

viai. Bet.... už vieną kaltą riguoja... konsulatas! Kolo-
Dievas baudžia 10 nekaltų, 
sako priežodis. Reikia pa
sakyti, lietuvius pastarieji 
valdžios patvarkymai nela
bai nė palietė, jei neskaity
ti uždraudimo veikti “Vil
ties” organizacijai, kuri lr 
taip jau antri metai jokios 
gyvybės nerodė. Tai buvo 
konsulato žinioje esanti ir 
jo subsidijuojama organiza
cija, kuri dasigyveno to. 
kad nebeliko narių nė val
dybai sudaryti. Policija da
vė pasigailėjimo smūgį.

Bendrai imant, lietuviai 
supranta kovos prieš “aši
ninkus” būtinumą ir momen

nijos pasipiktinimas bus su
prantamas, kai pažvelgsime 
tiesiog nesuprantamiems 
faktams į veidą.

Brazilijos lietuvių koloni
ja — jauna ir neturtinga 
kolonija. Imigracija vyko 
neturtingiausio elemento, o 
ir vietoje dėl žemos valiu
tos ir kitų sąlygų lietu
viams nepavyksta, ligi šiol 
įsikurti. Tad apie tautiniai 
kultūrinio darbo savomis 
jėgomis organizavimą nega
li būti nė kalbos. Į tai at
kreipė dėmesį mūsų gimto
sios žemės vyriausybė, nu- 
pirkdama ar pastatydama

Iš straipsnio dar matyti, 
kas paskirtas specialinis Vo 
kietijos “reicho komisaras 
vokietybei stiprinti”. Tokio 
gigantiško ir begėdiško tur
tų atėmimo iš nukariautųjų 
istorija turbūt nežino.

Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra 
visur, arba niekur. Papė

Kol žmogus gyvens netar
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, to) 
jis bus bejėgis.

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO" 
RASTINĖJ FEDERALINĖS VALDŽIOS ATSTOVAS

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė j “Draugo” 
raštinę A. S. Walon<t (Valūnas) Intemal Revenue Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan
kas ir duoti atsakymus liečiant klausimas apie Income 
Taksus.

P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario 
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki S vai. vakare. Išpildymas blan
kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.
KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?

a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų; pelno iš pardavimo n&umų, stakų ir 11 
per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau; 
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.

c) Biznieriai tari išpildyti blankas, jeigu įplaukos
Income Tax hlankos tari būti Išpildytos ir priduotos

nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.
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Malda už Tėvynę

Reikšmingas įvykis
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių 

minėjimas (vasario 16 d.) šiemet praėjo ypatingomis 
sąlygomis ir nuotaika. Kadangi Lietuva yra vokiečių 
okupuota ir kadangi Jungtinės Amerikos Valstybės de
da visas pastangas sutriuškinti vokiečius ir kitus tau
tų pavergėjus, dėl to Amerikos lietuviai vasario še
šioliktosios paminėjimo kalbas, rezoliucijas ir aukas 
pakreipė Amerikos laimėjimui.

Visuose didesniuose lietuvių centruose tokia prog
rama paminėjimo iškilmėse buvo pravesta. Apie tai, 
neabejojame, praneš patys kolonijų veikėjai. Čia pat, 
Chicagoj, kur patys buvome vasario 16 d. iškilmių 
liudininkais, paminėjimas visa pilnuma atsiekė savo 
tikslo. '♦‘•t ,

Ashland Auditorium yra didelė salė. Ji buvo veik 
pilna. Jei kada, tai praėjusio sękmadienio lietuvių pub
lika tikrai buvo marga. Jos tarpe maišėsi uniformuotų 
kareivių, šimtai moterų ir mergaičių Amerikos Rau
donojo Kryžiaus talkininkių uniformose, nemažas skai
čius lietuvaičių buvo pasipuošusios gražiais lietuviš
kais kostiumais, programoj dalyvavę chorai taip pat 
buvo apsirengę savotiškomis ir skirtingomis unifor
momis. Tai visam parengimui pridavė įvairumo, mar
gumo ir prisidėjo prie sudarymo giliai patriotiškos 
nuotaikos. Visi žavėjosi Ateitininkų šokėjų grupės ne
paprastai mazgais ir gražiai? lietuviškais kostiumais.

Geriausių Chicagoj lietuvių chorų (Lietuvos Vyčių, 
Sasnausko, Birutės ir Pirmyn) patrijotiškos ir tikrai 
gerai padainuotos dainos dar labiau pagilino patrio
tišką nuotaiką. Dariaus-Girėno legijonierių postas ir 
jo jaunųjų skyrius gražiai programą pradėjo ir užbai
gė, priduodamas tam tikro iškilmingumo.

Ypatingos reikšmės minėjimui pridavė kitų nacių pa
vergtųjų tautų atstovų dalyvavimas ir jų sveikinimai. 
Be čekų, jugoslavų atstovų, dalyvavo ir Amerikos len
kų tarybos generalinis sekretorius, kuris palinkėjo Lie
tuvai atsistatyti laisva ir nepriklausoma valstybe, šis 
sveikinimas ypač yra pažymėtinas.

T5aug entuziazmo gausingoj publikoj sukėlė kalbė
tojai — majoras E. J. Kelly, konsulas P. Daužvardi3, 
lietuvių dienraščių (Draugo ir Naujienų) redaktoriai, 
kariuomenės atstovas ir vedėjas teisėjas J. Zūris. Vi
sų kalbos lietė Jungtinių Valstybių įstojimo į karą 
tikslus, visi pranašavo Amerikai laimėjimą, visi reiškė 
pasitikėjimą ir viltį, kad tas laimėjimas atneš laisvę 
ir Lietuvai ir visoms kitoms diktatorių pavergtoms 
tautoms. Paminėjime priimtoj rezoliucijoj. taip pat 
reikšmingai pabrėžta pasitikėjimas Prezidento Roose 
velto vadovybe, pažadėta visokeriopa parama Jung
tinėms Valstybėms sutriuškinti demokratijos ir visos 
žmonijos priešus.

Pažymėtina, kad šių reikšmingų iškilmių visas pel
nas paskirtas Amerikos Raudonajam Kryžiui. Be to, 
ir aukos buvę renkamos šiam pačiam tikslui. Patrio
tiškai pasielgė Justas Mackevičius paklodamas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui net $500.00.

Mes esame įsitikinę, kad chicagiečiai lietuviai praė
jusio sekmadienio iškilmėmis nepasitenkins. Pademons
travę savo ištikimybę Dėdei Šamui, pažadėję savo 
stiprią paramą Amerikai karą laimėti, išreiškę užuo
jautą pavergtiems Lietuvos žmonėms ir pažadėję vie
ningai dirbti jų išlaisvinimui, dar labiau dabar įsi
siūbuos į tuos didžiuosius ir kilniuosius darbus prie 
kurių mus šaukia Jungtinės Valstybės ir skaudų ver
gijos jungą velkanti Lietuva,

Chicagos lietuvių vasario 16 d. iškilmės buvo pra
dėtos su malda, kurią paruošė ir perskaitė kun. Ig. 
Albavičius, “Draugo'* bendrovės pirmininkas ir Šv. 
Antano parap. klebonas. Kadangi malda yra ypatin
gai graži ir tuo pačiu kartu aktuali, dėl to ją šioje 
vietoje ir spausdiname:

“Visagali, Amžinasis Dieve, tautų likimo Aukš
čiausias Valdove, šiandien minėdami Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį, (šioje viešoje 
iškilmių salėje) reiškiame iš gilumos mūsų širdžių 
padėką už Laisvės dovaną, kurią malonėj ai lietuvių 
tautai suteikti prieš 24 metus.

“Tačiau ši brangioji dovana mums tapo smurtu ir 
apgaule žiaurių diktatorių išplėšta, šiandien skau
džia šiz*dimi mes stebime kaip svetimi mūsų tėvų 
žemę terioja ir mūsų tautiečius vergais paverčia.

“Tad keliame į Tave, Gailestiogiausis Viešpatie, 
mūsų širdis, maldaudami, kad maloningai pažvelgtu
me! į didžią Lietuvos nelaimę, ir Savo galinga ran
ka išgelbėtumei ją iš prispaudėjų vergijos.

“Stiprink, Galingasis Dieve, visų laisvųjų geros 
valios žmonių pastangas panaikinti Dvidešimtojo Am
žiaus pavergėjų niekšingus užmanymus bei suteik 
sveikatos ir ištvermės šios laisvos šalies Vyriausia
jam Vadovui prezidentui Rooseveltui, kad jis ir to
liau, gindamas Ameriką nuo vylingų priešų žabangų, 
įstengtų ir laisvę grąžinti pavergtoms tautoms.

“Tada, Tavo pagalba ir pąlaima, ir mūsų bran
gioje Lietuvoje suskambės Laisvės Varpo aidai, ku
rie amžiais primins mūsų broliams ir seserims ne
įkainuojamą atgautos laisvės vertę.

Ko tvirtai tikimės susilaukti iš Tavo gerumo, o 
Viešpatie!”

Anglai remiasi Jungtinėmis Valstybėmis
Po kelių didelių nepasisekimų karo fronte su japo

nais ir kituose frontuose, susilaukus aštrios spaudos 
kritikos po to, kai nesučiupta vokiečių laivai, praplau
kusieji pro pat anglų šalį, gerokai susvyravo Angli
jos premiero Churchillio ministrų kabinetas. Dėl to. 
praėjusį sekmadienį Churchillis pasakė dramatišką kal
bą, atsiliepdamas į tautos vieningumą ir tuo stengda
masis išgelbėti savo kabinetą.

Pažymėtina, kad Churchill šioj savo kalboj atvirai 
pripažino, kad jis visą savo politiką rėmė įstojimu 
Jungtinių Valstybių į karą. Kadangi Jungtinės Valsty
bės jau kariaujančios drauge su Anglija, dėl to jis 
nežinąs kito didesnio įvykio pasaulyje, kaip šis. Kai 
Amerika įstojo į karą, “išsipildė mano didysis sap
nas” — kalbėjo Churchillas. Tad, Anglijos likimas, jos 
visų priešų nugalėjimo viltis dabar pareina beveik iš
imtinai nuo Jungtinių Amerikos Valstybių.

Reikia pripažinti, kad ir be Churchillio jau seniai 
buvo jaučiama, jog be Amerikos pagalbos Europos dik
tatoriai ir Azijos militaristai nebus galima nugalėti. 
Tą puikiai žinojo ir patsai Prezidentas Rooseveltas ir, 
dėlto, jis kovojo su visomis kliūtimis, kad stiprinti 
krašto saugumą ir visu frontu ruoštis. Prezidentas aiš
kiai žinojo ir tai, kad, paklupdę Angliją ir visas kitas 
valstybes, naciai, japonai ir visi jų talkininkai mes- 
tųsi pavergti Jungtines Valstybes, panaikinti demokra
tinę santvarką ir užrioglinti kruviną diktatorišką lete
ną ant Amerikos žmonių.

Tad, Jungtinės Valstybės šiandien kariauja ne tik 
dėl Anglijos išgelbėjimo, bet dėl savo saugumo ir viso 
pasaulio demokratijos, tautų laisvės ir visų žmonių 
gerovės.

Nepritaria vieningam darbui
Paskutinysis “Dipros” numeris paskelbė pulk. Va- 

lušio laišką, kuriame jis pasisako išstojęs iš Lietuvos 
Piliečių Sąjungos. Nors Valušio nurodyti išstojimo 
motyvai menki ir be pagrindo, bet, vis dėlto žodį kitą 
dėl jų reikia pasakyti.

Iš šio pulk. A. Valušio laiško dar aiškiau pajuntam 
“iš kur vėjai pučia.” Vadinas, prez. A. Smetonos gi
minės (pik. Valušis yra Smetonos žentas) tikrai neno
ri, kad Amerikoj gyveną Lietuvos piliečiai susiorga
nizuotų į sąjungą ir vieningai dirbtų Lietuvos išlais
vinimo darbą. Prieš keletą savaičių, kaip gerai atsi
mename, Chicagoje, Lietuvos piliečių susirinkime, kė
lė skandalą Julius Smetona, prez. Smetonos sūnus, kurs 
patriukšmavęs ir pagrąsinęs, išėjo iš susirinkimo ir da
bar dirba Liet. Piliečių Są-gos ardymo darbą. Kaip 
matome, jį paseka ir jo švogeris pik. Valušis.

Pik. Valušio Laiške randame visą eilę netikslumų. 
Pirmoj vietoj be reikalo jisai suabejoja sąjungos or
ganizatorių geriems norams. Kiek mums žinoma, dar
bas pradėtas ir varomas toliau au geriausiais norais 
Netiksliai primetama netaurumas ir priaidengimas “as
meniškais ar grupiniais interesais”. Manome, kad pati 
sąjungos valdyba pajėgs tinkamai atsakyti į neteisin
gu priekaištą, pulkininkas visai nevykusiai sakot kad

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 17 d.)

Vokietija prasiskolinusi.. 
Pranešama, kad Vokietijos 
vyriausybė ligšiol turi už
traukusi vidaus paskolos 
$15,000,000,000.

Nežinoma epidemija Ru
sijoj.,.. Rostove ties Donu 
kituose pietinės Rusijos 
miestuose siaučia nežinoma 
epidemija nuo kurios mirš
ta daug žmonių, ypač Lie
tuvos ir Lenkijos pabėgėlių.

Skandinami laivai...,. Vo
kietijos submarinai vis dar 
smarkiai veikia. Šiom die
nom jie ir vėl nuskandino 
šešis anglų laivus. Nuo va
sario 1 d. nuskandinta 107 
talkininkų ir neutralių šalių 
laivai.

Streikuoja siuvėjai... Chi
cagoje sustreikavo 10,000 
siuvėjų. Vadai atsišaukia į 
streikininkus laikytis vie
nybės.

•
Kun. prof. P. Būčys dnr. 

“Draugo” redaktorium.... Su 
šiuo numeriu dienraštį ‘Drau 
gą’ pradeda redaguoti kun. 
prof. Pr. Būčys, buvusis 
Petrogrado Dvasiškosios A- 
kademijos profesorius ir in
spektorius. Buvusis redak
torius kun. dr. Maliauski3 
dėkoja savo asistentams Ka 
zimierui Gineičiui ir Petrui 
Tumasoniui.

•
Nuskandinta ‘CaRfornia’. 

Airijos pakraščiuose sub- 
marinas nuskandino didelį 
Anglijos laivą “California”.

✓ «OTaqm

Ro svietą pasidairius
’ ŠIS TAS IŠ SENO 
GASPADORIAUS 
GROMATOS

(Ištraukos iš “Ylos’*)
Visokių marnaščių su

graudintas, rašau šią gro- 
matą dėl palyginimo seno
vės sudabartiniu čėsu. Kai 
aš buvau jaunas, kitaip gy
venome, negu dabar.

Seniau, būdavo, ateis ga
vėnia, pasibarstai viršgalvį 
pašventintais pelenais ir 
amen visokiems trukšmams 
ir gardėsiams. Pasninkauji, 
būdavo, septynias nedėlias, 
verži diržą ir tų Velykų ne
gali sulaukti. O dabar vi
sokių triukšmų ir gardėsių 
nei gavėnia nesulaiko.

Arba, štai, būdavo, veseli- 
ją keli. Pasikvieti sau žmo
gus gimines, kaimynus ir 
linksminiesi sau. O dabar 
pabandyk veseliją iškelti, 
tai kaip susirinks visokių 
pramuštgalvių, tai tokią tau 
veseliją iškels, kad gimtą 
dieną atminsi.

Seniau kol mergą ženytis 
prisikalbinsi, tai devyni pra 
kaitai, būdavo, išpila. 0 
dabar tik mirktelėk, tai de
vynios pačios net su gata
vais vaikais pasisiūlys.

Seniau, kol ūsai nesikala, 
kelnių nenešiodavo, o apie 
mergas jokio supratimo ne 
turėjo. O dabar karvių ne
pagano, gaidžio bijo, o jau 
kokias penkias panas turk

Baisiai dabar palaidi čė- 
sai. Nėra ant svieto gero 
paminko.

sąjungos nariai, mesdami kaltinimo aktą Lietuvos pra
eičiai, reiškia nepagarbą šiai šaliai, meta dėmę lietu
vių veiklai etc. Ką bendro gali turėti kalbos apie Lie
tuvos praeitį su “šios Taurios šalies svetingumu”, spė
jame, ir pats pulk. Valušis nežino.

Gaila, kad prez. Smetonos giminės ir jai artimi žmo
nės tautininkai, per 12 metų naudojęsis visokiomis pri
vilegijomis ir malonėmis, tų laikų neužmiršta ir nesu
pranta didžiojo reikalo sutartinai ir vieningai darbuo 
tis su visais Lietuvos piliečiais, kurie, taip kaip ir A. 
Smetonos giminės, skaudaus likimo buvo priversti iš
bėgti iš savo krašto. Mums rodos, kad šiandien visų 
troškimas turėtų būti vienodas — atstatyti nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Vienodas turėtų būti ir nusi
statymas vieningai to švento tikslo siekti.

Ateis ir pavasaris
Sąryšy su vasario 16-ta J. K. “V-bėje” rašo:

“Bet tai ne pirmas kartas. Ne pirmą kartą nuo 
svetimųjų kulkų ir šovinių dega Lietuvos sodybos 
ir griūva Lietuvos miestai. Ją trempė ruso, prancū
zo, vokiečio, švedo, lenko ir kitų kaustyti batai, bet 
kiekvieną kartą ji vėl iškilo. Iškilo dėl to, kad tie 
svetimų jungai, teriojami ir priespauda nepajėgė su 
naikinti lietuvio dvasios, nepajėgė sunaikinti to pa
triotizmo ir noro laisvai gyventi, kurį lietuvis pa
veldėjo dar tolimoje užmirštoje senovėje. Ugnis, kar
das ir retežiai negalėjo lietuvių perdirbti, neperdirba 
jų nei tankai, lėktuvai ir armotos.

“Ruduo galbūt bus ilgas, sunkus ir žiaurus. Gal
būt Lietuvos saulė negreitai prasiskverbs per debe
sis ir karo audrų miglas, bet niekas neabejoja, kad 
laisvės Pavasaris vėl išauš ir svetimųjų simboliai 
nubyrės nuo Lietuvos sienų ir bokštų.

“Tamsa išnyks.... šviesa ir tiesa lietuvio žingsnius 
vėl lydėsi”

nehcs-
Kai balšavikai bėgo iš 

Lietuvos vejami nazių, vie
nam kereiviui pritruko šovi
nių. Pamatęs moteriškę su 
pilnu priejuosčių, pribėgęs 
prie jos sako:

— Ei, baba! Nenašia pat- 
rony? (Ei, boba, neradai 
šovinių?)

— Taip, taip, ponuli, — 
atsakė moteris, — aš esu 
našlė Petronė.

Parėjus namo iš parės 
žmona bara savo vyrą.

— Man sarmata buvo. 
Nuvykus į parę tu nepasvei 
kinai Jonės Ragaitės. Tuo 
būdu parodei didelį neman
dagumą.

Į polisteišiną atbėga žmo
gelis ir šaukia:

— Aš viernas tavo tar
nas, — atsakė vyras.

ne!
— Polis! Areštuokit ma

Kas yra? Galvos nete-

—t No! Aš prosą mečiau į• • ; » 4. ...
savo žmoną...

— Užmušai?
— No! Bet ji tuojau čio

nai bus.

kai?

i <•!.' Tf, • l ■ . ■
Dvarininkas ir poetas

— Ar skaitei mano poe
ziją? — klausia poetas dva
rininko. — Ar ne puikiai 
aprašyta gamtos grožis.

— Skaityt, tai skaičiau, 
— atsakė dvarininkas. — 
Bet koks ten aprašymas. 
Ot, kai į mano dvarą atva
žiavo anstolis ir aprašė tai 
buvo bent aprašymas: ne
paliko nepažymėjęs net viš
tos. Toks rašytojas, tai ra
šytojas. Užrašė Valančius

Permažal algos moką
— Jonai, man rodos, kad 

tu kasdien prisigeri degti
nės, — sako panelė savo 
samdiniai.

— Ką gi darysi, panele, 
— atsakė samdinys. — Ger
čiau koniaką, bet panelė per 
mažai algos moki.

Užrašė Valančius

BnnglDise
augs...

“Sausi + Cents 
Totai Dtfmse"

TO keep coffee frwh and fla- 
vorful, stote it in the tefrig- 
erator—and buy no more than a 

veelc's aupply. You'll ūse lėta 
coffee per cup if you follow these 
timpie rulea.

Ineest the pennies taved in Dtt- 
FFNSB SAVINOS STAMPS. Uode 
Sam can ūse every cent you can i 
spare from your houaehold budget. 
Encourage your hushand to co- I 
operatc with any plan for pay toli •) 
tavings that his company may in- 
stitute for DEFENSE BOND pur. . s

> >-ds Money Į jj
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 
(Tęsinys)

Žiūrėkite, tai menkniekis, beet labai charakteringas: 
ji niekados nevalo savo nagų. Dabar daugumas nevalo 
nagų, bet ji tai daro iš principo! Tuo ji nori pabrėžti sa
vo proletariškumą. Ji uždeda savo stambias įiebias lete
nas, išskečia pirštus; nagai nepjaustyti ir nemazgoti, 
ji lyg norėtų visiems šaukti:
proletarė!...”

LIETUVIŲ KALBA TURI VIRS MILIJONĄ ŽODŽIŲ
Žymiojo kalbininko K. Būgos sumanymas - 
išleisti didįjį lietuviu kalbos žodyną - 
realizuojamas. Pirmas tomas išėjo 1,005 
puslapiu ir įnima tiktai A ir B raidžiu žodžius.
Kauno dienraštis ‘‘Į Lais- žodyno pasirodymo įvykis 

vę” rašo, kad pereitų metų verta dėl daugel priežasčių, 
gruodžio pusėje turėjo pa jau nekalbant apie tai, kad 
sirodyti seniai laukto di- po dabartinio laiko nen- 
džiojo lietuvių kalbos žody- masčių ši naujiena žadina 
no pirmasis tomas. Ryšium ateityje vilties tautinės kul-

Žiūrėkite, aš esu tikra gu §įuo Bvarbiu lietuvių tau- tūros darbui ir aavaimin- 
' tos laimėjimu kultūrinėje gam tautos gyvenimui. Kai

Komunistai savo nusistatymus nori ligi smulkmenų 
be pasigailėjimo įgyvendinti. Jie neturi jokio supra.imo 
apie žmogų ir sielą. Jiems žmogus neegzistuoja, jis tik , čio: 
automatas įgyvendinti tam tikras funkcijas. Jiems nėra 
įdėjų žmonėms, bet žmonės turi tarnauti idėjai!

Tai komunizmo didybė: ši sausa, tuščia, be turinio j didžiojo lietuvių kai
idėja jiems yra, kaip automatui spiruoklė. Be jos jis i bog žodyno tomaa, sureda 
miręs. Šiems žmonėms nėra kitos išeities: komunizmas g^tas doc. Juozo Balčiko-' A . čla m|nimo žodyno
arba mirtis. nį0 įr išleistas Lietuvos |omo atsiradimą žodyno

Todėl nestebėtina, kad jie nesvyruodami, be atodai- ' *’ -
ros siekia savo tikslo. Jiems viskas paprasta ir lengva, 
iracionališkumas ir dievybė jiems neegzistuoja, jie iš 
žmogaus padarė lyg žaislo figūrą, skiriamą įvairiems 
uždaviniams. Šią paskirtį jie vadina žmonių laimės rū
pesčiu! Tylėk ir būk laimingas!

Kaip tik ir yra tragedija, kas tam vadovauja kvai
liausios galvos! Kaip jie nori sukurti rojų, nežinodami, 
kas jame turės būti laimingas!

Lapkričio 19 d.
Nuėjau į profesoriaus Denisovo paskaitą. Jau buvo 

dešimts minučių po dešimtos valandos, o jo dar vis ne
buvo. Tas mane stebino, nes profesorius Denisovas yra 
paveikslas punktualumo. Jis man sakė, jei jį kas sukliu
dytų, jis man pranešiąs. Neramiai vaikščiojau šen ir ten 
koridoriuje. Aš klausinėjau, bet niekas man negalėjo 
nieko tikresnio pasakyti. Jau buvo trys ketvirtys vie
nuoliktos valandos. Aštuntą valandą jis skaitė, devintą 
išėjo ir sakė dešimtą grįšiąs. Turėjo kas nors atsitikti. 
Norėjau nueiti pas jį į namus, bet susitikau pakeliui 
Mišą Karpovą.

— Profesorius Denisovas suimtas, — tyliai ji man 
tarė, drebėdama iš susijaudinimo.

l'L»ruu<**" Aciue

K. BARAS

srityje, persispausdiname ba buvo ir pasilieka viena 
straipsnį iš sakyto dienraš- žymiausių mūsų tautinės 

kultūros paraiškų, kuriomis
Ryt poryt pasirodys kny- U* S* vic^admiro-

• lės Parodyti savąjį veidą ias William F. Halsey, Jr.,
gų nn OJ j P tautų kurs vadovavo laivyno ata-

' koms prieš japonų bazes 
Gilbert ir Marshall salose, 
Pacifike.

dermingoje Europos 
sąjungoje.

Mokslų Akademijos Lietu 
vių Kalbos Instituto Vilniu
je. Tai ne bet įvykis mūsų 
kultūriniame gyvenime. ;

prakalbo įe papasakoja 
jo redaktorius

ta žodynui ir apskritai, dar 
mažoka medžiagos jam re
daguoti, ėmė pati ir per tal- 

Didžiojo lietuvių kalbos' kininkus rinkti žodžius iš 
Lietuvių kalba tarp kitų žodyno medžiagai pamatą (neišrankiotų raštų ir 

Europos tautų kalbų išliko sudarė mūsų žymiojo kalbi, ,kiek galima plajgiau iš gy.
viena senoviskiausių ir sa- ninko K. Būgos palikimas, 
vo pavidalu labai reikšmin- Būga ir reikia laikyti pir

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius 
kraštus, į laisvės šalį.

(Tęsinys)

16. Gyvenimas jūrose
1941m. vasario 14d. tariau sudiev Lisabonai. Sėdau 

j ispanų laivą—Cabo de Hornos ir keliauju į Braziliją, 
kurioje gyvena apie keturiasdešimt tūkstančių lietuvių.

Prie jūros gyvenimo greit pripratau, nors kelionės 
patogumų ir neturėjau, nes viename kambaryje mus buvo 
šimtas dvidešimt penki žmonės. Bet kiti, kurie turėjo 

| kambarius žemiau, arčiau prie dugno, dar vargingiau ke 
liavo. Iš žemutinių kambarių, kur nepaprastai tvankus 
oras buvo, ateidavo vienas kitas pas mus ir nakties metu 
miegodavo ant grindų.

Nors ir varginanti kelionė, bet verčiau varginga ke
lionė negu būti kieno nors vergu ar baudžiauninku ar 
tūnoti kalėjime.

Atplaukėm į Cadix. Cadixe keturias dienas užtru
kome, nes mūsų laivo inkaras buvo sugedęs, reikėjo laukti 
kol pataisys. '* l

1941 m. vas. 18 d. pakyla iš žemutinių kambarių kai 
kurie ispanai ir portugalai, su čiužiniais ir visais daiktais 
atkeliauja į mūsų kambarį, ir nori kai kuriuos mus kraus
tyti į savo vietas.

Vienas rumunas artistas, keliaująs į Rio de Ženeiro 
miestą, atbėgęs prie savo lovos vienam savo kaimynui, 
tarė:

— Nieko iš to neišeis, savo tėvynes negyniau, bet lovą 
ginsiu,—ištaręs šiuos židžius, atsisėdo ant lovos ir laukia.

Laivo kapitonas nuramina nepasitenkinusius ir jie 
vėl su visais daiktais keliauja į savo pirmykščias vietas.

1941m. vasario 21 d. išvydau gražias salas. Kiek pa
važiavus, pamačiau šaunų Teneršfo—Sancta Crux mies
tą. Tuojau mintimis nubėgau į tuos laikus, kada ispanai 
vedė aršias kovas su arabais, mėnulio garbintojais.

vosios kalbos. Per 10 ir pu
sę metų talkininkų, kurių

muoju tokio dydžio žodyno buv0 surinkta 559^ 
čių kalbotyrai. Pirmasis sumanytoju. Jis, grįždamas žodžių Upelių tiek pat ,jm
ga lyginamajai indeouropie-

bandymas duoti kiek galint 
pilnesnį mūsų kalbos žody 
ną reikia sutikti su džiaugs
mu.
Lietuvių kalbos mokslas 
ir tautos lūkestis

1920 m. iš Permės, kur 1918- surinkusi tą laik, lr
1919 m. profesoriavo, par- patj redakcija, tu0 badu u 
sivežė ketvertą pūdų žo- gj Hoj Būgoa paliktoa3 pa.
džių lapelių ir, švietimo Mi-, dvįgubėjo daugiau kaip 1,- 
nisterijos pakviestas ėmėi000 000 žodžių lap,,„p H 
redaguoti žodyną. Bet etai-! ppadžių tavo žodžial >Wc5.
gi mirtis (1924 m.) nuirau- ,iikai dsliojami. tvar.

Kalbotyra, kaip ir kiek- kė didžiojo kalbininko su-.komi redagavimui, ir tik 
vienas patirtinis mokslas ; manymą, ir iš jo pradėto m pirmieji rankraš-^ Buen Tanerifo miesto tvirtovės komendantas, prisie-
remiasi patirties daviniais,! leisti žodyno teišėjo 82 psl.,Į buvo nugįųQtį į “Ryto” k®’ sav0 kra^to karaliui, kad jis gynęs tvirtovę iki pas-
iš kurių aprašinėjimo, skirs- ligi žodžio “anga”. Paskui epaugtuvę Klaipėdoj. 1939 kutinio krauJ° lašo-
tymo ir aiškinimo randami keletą metų darbas nutilo, m spaustuvės jau buvo su-: Karaliaus giminaitis, pagrobęs miesto komendanto
to mokslo dėsniai ir stato- lyg niekur nieko nebūta, kil rinktaB vįBag pirmasis žo ^šių metų kūdikį, pabėgo pas priešus.

1930 m. pabaigoje, Švietimo dyno tomas* 1940 m ‘ Ry- Tenerifo—Sancta Crux miesto komendantas stovima mokslinė sistema. Be di-
- Suimtas? - klausiau, baisiai persigandus. Bet deanSs kalbini’1 davinių ap Mini8teriioa pavestas, ėmė- to„ t nupirkus ant pilies mūrų ir mato kaip priešai artėja prie miesto

p B si to didžio ir kruopštaus ..Spindunui„ žodyno rinki- Vertis. Koks jo nustebimas, kada jis pamato priešų prie-Kodėl, dėl Dievo?
— Priežastis neežinoma. Rektorius ir dekanas 

išvyko prašyti jo pasigailėti.

imties kalbininkui sunku at 
sekti prigimtąjį kalbos rai 
dos kelią ir išsisaugoti kal-

darbo doc. J. Balčikonis. nys su renkamąja mašina &aky žygiuojantį karaliaus giminaitį, su jo kūdikiu. Ka 
Naujam redaktoriui reikėjo (monotipu) atsidūrė Kaune, naliaus giminaitis sušunka:

I iūdna naršiau namo Tikrai žinoiau kad nrofesorius bini° do&matizmo arba h" ^tvarkyti Būgos palikimas, Nelaužytea rinkinys paskui -Atidaryk pilies vartus, jei to nepadarvsi-tuojau 
dna par;jau nam°- TlkĮberalizmo. Tad išėjus didžia kuris iš 4 pūdų, velioniui žymiai dar papildytas gau- Uvo 8Ūnų Perveriu kalaviju širdį.

jam lietuvių kalbos žody- .redaguojant, buvo išaugę- . „amąja nauja žodini ne mr- Kada Pilies komendantas išvydo baisų vaizdą atbė- 
nui, susemiančiam į daiktą jau ligi kokios 1.5 pūdų JDar-i džiaga tįk 1041 m ga jo žmona ir maldauja, kad jis gelbėtų sūnų. Komen- 
kiek galint daugiau patirti- bas buvo nelengvas, nes žo- gėjQ mgn pradėtaa gaiufi. I dantas, giliai susimąstęs, ištraukia savo kardą iš pašo-

jau

Denisovas niekuo negalėjo nusikalsti. Jis laikosi atokiai 
nuo politikos, nuo aušros ligi tamsai, diena iš dienos 
dirbdamas prie savo didžiulio veikalo. Likusį laiką pra
leidžia rengdamasis paskaitoms, kurias skaito darbi
ninkams mašinų fabrike. Dėl darbo niekas negalėjo da
ryti jam priekaištų.

Vakare nuėjau pas jo žmoną. Ji verkia, vaikai taip

nio žodžio lobio, mūsų kai-' dyninė medžiaga, įvairiais nai spausdinti, žodyno re- i n®8> *r mesdamas jį į priešą, taria:
bos mokslas galės atsistoti, laikais įvairių rinkėją ran- dakcija nuo pat gav0 atgi.! —Niekuomet priešui neatversiu pilies vartų, verčiau
ant stipresnio pamato ir ras kiota, vertumo buvo nevie- 
paspirties mažne visoms sa 1 noda, o prityrusių darbui 

pat verkia. Niekas nežino suėmimo priežasties. Visos ,yo šakoms: ir morfologijai, bendradarbių irgi stigo. Nau Ministerijos* priklausydama^ tvirtovę iki’paskutinio kraujo lašo, niekados nesulaužy-
organizacijos, kur jis skaitė paskaitas, kreipėsi į GPU, ir ortologijai, ir semasiolo- joji redakcija buvo maniu-j ^jiau (1938 m ) įsikinkai siu.
bet viskas buvo veltui, čekistai neduoda jokio pasiaiški- , gijai, ir stimologijai, ir ter- si išleisti tik tai, kas Būgos! . Institutą- Kada žiurėjau į Tenerifo miestą ir mintimis susto-
nim0* minologijai. Trumpai ta- palikta, bet pamačiusi, jog 1 persikraus Jau prie šio miesto tvirtovės komendanto karžygiškumo,

riant, geru žodžiu minėti daug raštų dar nesuvarto-l . yjinjų įr įkurtosios Lie- man visai aišku buvo, kad kiekvienas taurus lietuvis be-
Lapkricio 24 d. ------------------------------------------------------------------------- tuvos Mokslų Akademijos velys mirti, bet niekam nevergaus: nei raudoniesiems,

žinioje 1941 m. pavasari nei rudiesiems.
baigė pirmojo žodyno tomo Jūsų kelionėje susipažinau su vienu estų ekonomistu, 
darbą.

radimo dirbo Kaune iš pra- beveliju, kad mano paties kardu nužudytum brangiausi 
džių savarankiškai švietimo °ūnų, kuri pagrobei, bet savo priesaikos, ginti miesto

Universitetas visas ant kojų. Fabriko darbininkai pa
siuntė savo atstovus dėl profesoriaus Denisovo į GPU, 
prašydami malonės. Buvo nusiųsta telegrama į Maskvą 
Lunačarskiui, Kalininui ir liaudies švietimo komisarui. 
Prašoma pasigailėti, nors niekas nežino nusikaltimo 
priežasties.

GPU niekam nesiaiškina ir visiškai neleidžia pro
fesoriaus lankyti.

Lapkričio 25 d.
Studentai kalba, kad profesorius Denisovas bus 

išsiųstas į Sibirą; kodėl — niekas nežino. Aš dėl to klau- 
siau komunistės Babkinos. '

— Kitaip nė negalėjo būti? Ideologija! Paskutiniu' 
metu jis mus perdaug norėjo suvienodinti, bet s:n.ui ne
pasisekė.

Jai buvo visai paprasta, kad žmogų dėl jo “ideolo
gijos” siunčia į Sibirą. Babkina yra naujo tipo studentė, 
kurios pradėjo jau pernai plūsti į universitetą. Geltonas 
veidas, priplota nosis, pilkos akys, šviesūs plaukai — 
tikra rusė.

Ji buvo išrinkta fakulteto seniūne ir turėjo teisės 
dalyvauti profesorių posėdžiuose. Čia ji turėdavo progos 
svarstyti tokius klausimus, apie kuriuos ji neturėjo jo
kio supratimo.

.(Bus daugiau.).

/

LIETUVI!
Krūtinėj jei veržiasi vulkanai —
Pasiryžimai ugnių plačių!
Net’bok, nors dūksta uraganai,
Nors širdis kenčia daug kirčių.

Tas ne kareivis, kurs bijo kardo!
Iš kovų lauko nesitrauk!..
Nors kiti spjaudo tavo vardui —
Tu juos į būrį glausk, ir trauk.

Nevenk, “mužiko”, pono, būro
Krūtinė juk ne aukso svirnas!
Čia širdis, čia turtas dvasios rūmų —
Nešk, vėliavą į juos tu pirmas.

Į kovą, į darbą, narsieji draugai 
Melų pilioriai mums iš kelio!
Šalin iš Vilniaus! vištos, vanagai! 
Mes nesiklaupsim jiems, ant kelių.

Ten mūs Matušės lopšys saulėtas,
Jos prarymota istorijų ratas!
O, lietuvi! neliūsk kaip ąžuolą nugenėtas — 
Mūsų Lietuvai kilti metas!

Marija Aukštaitė (N.

Ilgą ir nelengvą darba 
dirbant, pirmąjį j.» barą 
išvartas redakcijai 
buvo džiaugsmo

Daug gi kliūčių turėta 
pradžiai. Jani nuo seniau pa 
sigirsdavo mūsų visuomenė
je nekantraujančių balsų: 
kas čia yra, kodėl dirbama 
ir vis nieko nepadirbama? 
Manyta, kad su pirmojo to
mo išleidimu visuomenės a- 
bejingumas ras sau vienokį 
ar kitokį atsakymą iš paro
dytos darbo pradžios. Deja, 
žodynas negalėjo pasirody
ti viešumoje: bolševikų cen 
zoriai išrado ir jį esant “nc-

kuriam teko ilgėliau gyventi Rumunijoje Vengrijoje ir 
Bulgarijoje, jis aiškiai pasakė:

—Pažįstu Lietuvą, Latviją ir savo kraštą. Kai paly
gini Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą su Rumunijos, Vengrijos ir Bulgarijos ekono
miniu ir kultūriniu gyvenimu, tai Pabaltijos kraštai per 
dvidešimt du nepriklausomo ir laisvo gyvenimo metus 
daug didesnę pažangą yra padarę kai kuriose srityse, ne
gu paminėti kraštai, šis faktas kalba, kad mažosios tau
tos turi pilną teisę egzistuoti ir kūrti nepriklausomą ir 
laisvą gyvenimą, nes jos pajėgia pralenkti net didelius 
valstybes kai kuriose ekonominio ir kultūrinio gyvenimo 
srityse.

1940m. kovo 4 d. Santos uoste atsisveikinau su ke
lionės draugais, anksčiau minėtas estas, karštai spausda
mas dešinę, taria:

—Lietuva, Estija ir Latvija vėl kelsis laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui, nes šie kraštai yra aiškiai įro
dę, kad jie yra subrendę aavistovam gyvenimui.

—Aš esu šventai įsitikinęs, kad Pabaltijos kraštams

D

košer” buvo užėję jiems v® Nušvis Laisvės ir Nepriklausomybės saulė, nes toks
ant seiles savo lopiniais jį yra kra4tų Jmoni’' troSMmas. Jūsų sim-
aulopvti — perdirbti pagal P»tin«os t®vy»s« nepasnirtiu-tariau estai, kuris nepa- 
savo kurpali Bet žodynui praetai gyvai ’teloJoa ‘“‘U

(Nukelta į 6 pusi.) 1 (Bus daugiau)



6 v ■ s n « a ■ Antradienis, vas. 1'

Ii būti be trūkumų, kaip, 
kita vertus, ir jo pilnumui 
ir tobulumui sunku rasti

X
galas. Rimta speciali kriti
ka turės dabar progą nuro-

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUOSIUSLIETUVIŲ KALBA TURI 
VIRS MILIJONĄ 
SODŽIŲ

(Atkelta iš 5 pusi.)
nebuvo lemta žūti bolševi-1 dinėti - kas taisytina toli- 
kiško “dogmatizmo” reple ! mesniame žodyno redagavi- 
se, ir jis pasirodo, koks jisl mo darbe. Svarbu, kad bus 
yra. Žodyno redakcija, kaip! jau bent bazė, kur ateityje 
girdėti, su' nauju pasiryži-j galės rastis ir tobulesnių, 
mu varo nelengvą savo dar-! dar pilnesnių tos rūšies vei- 
bą tolyn — įpusėjo jau ir kalų.
antrąjį didžiojo lietuvių kai žodyno redaktorius, kar

tą rašančiojo paklaustas, 
Prieš akis stovi 1,008 psl. j kaip turėtų būti spaudoje 
stambaus formato knyga i minimas pirmojo didžiojo

Tai pirmasis lietuvių kai-! lietuvi1 kalbo8 žo<b™> t0’ 
bos žodyno tomas, į kurį su- mo Parodymas, trumpai 
eina A-B raidžių žodžiai, su- aiSkiai atsakė: “Raginkit,

bos žodyno tomą.

rinkti iš visų ligšiol žinomų 
mūsų žodynų, tautosakos 
rinkinių, senųjų ir senesnių
jų raštų, vertingesnių nau
jųjų raštų ir, kiek tik buvo 
spėta, iš gyvosios kalbos. 
Kiekvieno žodžio įrašyta pa
grindinė lytis bendrine kal
ba, nurodyti jo kirčiavimo 
polankiai ii) paaiškinta jo 
reikšmė savais žodžiais ir 
gyvosios ar raštų kalbos 
sakiniais, pažymint pasta
rųjų šaltinį. Formalinę žo
dyno redagavimo tvarką, 
kuri paaiškinama prakalbo-į 
je, žodyno redaktoriui pa-1 
dėjo apmesti mūsų žymes-1 
irieji kalbininkai profeso
riai dr. A. Salys dr. Pr. 
Skardžius ir Berlyno uni
versiteto prof. J. Gerulis, už 
ką jiems žodyno prakalboje 
reiškiama padėka, savo žo
džių kiekybe šis žodynas 
pralenkia visus ligi šiol iš
leistus lietuvių kalbos žo
dynus; čia šalia paprastųjų 
žodžių randame sudėtus į- 
vairius terminus, archaiz
mus ir barbarizmus. Prak
tiškai žiūrint, labai vertin
ga žodžių aiškinamoji fra
zeologija, iš kurios mūsų 
sintaksei bei stilistikai bus 
daug naudos. Daugelis sa
kinių, ypač gyvosios kalbos, 
tokių gražių, jog traukte 
traukia žodyną, lyg kokią 
įdomią knygą, skaityti.
Kas be ko ' *

Tokie dideli darbai, kaip 
visos kalbos žodyno redaga
vimas, ypač pirmasis, nega-

kad visi, kas tik gali, rink
tų žodžius.” Tą patį mintį 
pabrėžia jis ir žodyno pra
kalboje: “Tegu šio tomo pa 
sirodymas paskatina visus 
gyviau prisidėti prie taip 
svarbaus mūsų kultūros dar 
bo, koks yra žodyno leidi
mas. Žodyno autorius turi 
būti visa tauta. Tad stojant 
į mūsų kalbos žodyno rin
kimo talką ne tik geriau
siai bus atsilyginta jo re
daktoriui už didelį darbą, 
bet ir teisingai suprastas 
svarbus tautos rūpestis — 
išleisti kuo geriausiai visą 
savo žodyną.”

flnni|Wise
says...

"Penny Sense—Good Dejeme”
• ■ ■ ■■ ■ ■ ■ •

STOCKINGS ind sočia pulled 
on and off by the toes wear 

longer than when tugged by their 
topt. Teach the "littlest out" to 
treat sodu gently—

Careful hindi ing of stockings will 
etse the strain on šilk supplies 
ind save you money to invest in 
DBFBNSE SAVINGS STAUPSl Wlf 
Needs Money!
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GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

i VVashingtonas, vasario 16 
d. — Prezidentas Roosevel
tas pareiškė Kanados gy
ventojams, jog sąjunginin
kai laimės, nors teks pergy-

■ venti nemaža sunkumų.
Londonas, vasario 16 d.—

, Nors premjeras Churchill ir 
1 pareiškė pasitikėjimą lai- 
j mėjimu, bet kai kurie sluog
sniai pareiškia, jog dėl pas
kutiniųjų pralaimėjimų gre
sia pavojus Churchillo vy
riausybei.

Piktą neprityręs, dorą ne
pažinsi.

Savo draugo ir savo tėvo 
draugo niekuomet neišsiža
dėk. Saliamonas

CLASSIFIED
PATARNAVIMAI

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS

Patyrusios siuvimo mašinoms ope 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 IVabansia Avenue

HELP UANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANAolph »4ft8—9489

("Draugas” Acme telephoto)

Ant ddnio U. S. kruizerio, dalyvavusio atakose prieš 
japonų bazes Pacifike, atliekamos pamaldos už žuvu
sius kelis įgulos narius. Admirolas C.. W. Nimitz yra 
iš kairės trečiasis pirmoje eilėje. (Official U. S. Navy 
photo; Acme telephoto).

VLADISLOVAS 
PIETKIEWICZ (PETKUS)

Gyveno: 4500 So. Honore St.

Mirė vasario 16 d., 1942 m., 
8:45 vai. ryte, sulaukęs 27 
m. amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Marijoną (po tėvais 
Rukutzaitė); po’ėvj Joną Stan- 
son: 2 seseris Eugene Rumpf; 
Ir švoger) Leo, ir Wandą Pa
trick ir švogerj Matthew; a- 
nūkę Nancy: brol) Memmert; 
3 tetas Pauliną Kachlnes. M‘- 
kallną Meškauskienę ir Jos 
vyrą Antaną, ir Oną Ma<rl.1u- 
nlenę Ir jų šeimas: 2 dė
des Adolfą Ruku'zą ir jo mo
terj Jlevą Ir Petrą Rukujzą Ir 
Jo moterį Bronis’avą Ir Jų 
Seimas. ir kitas gimines, 
draugus Ir paž’dtamus.

Kūnas paSarvotas Jono P. 
Rudelkio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Ąventre. Laidotuvės 
įvyks trečiad.. vas. 18 d. IS 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už ve’lonlo sie
lą. Po pamaldų bur nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.

Nuošlidfiat kviečiame visus 
glm/nes. drauges Ir pažįsta
mus dalyvauti laldotuvėefe.

Nuliūdę:— Motina. Potėvl", 
Seserys, švogeiial, Anūkė, Te
tos. Brolis, Dėdės ir Gf'mlnės.

iAld. dlrektorlg John F. Eu- 
deikUs, tel. YARds 1741.

PETRAS MACMUNAS
Gyveno: 4458 S. Honc.re St.

Mirė vasario 15 d.. 1942 m. 
5:30 vai. ryto sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvo'e. Kilo 15 
Marijampolės apskr.. Suvalkų 
redyboe. Birutės kilmo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame, nuliūdime: 

moterj Oną (po tėvais Rukul- 
zaitė): 6 sūnus Ludvlką, A- 
dolfą. Petrą. Kšzln i ra. Leo
nardą ir Slle't-ą; 4 dukteria 
Eleną, Valerią, Amlillą ir Do- 
lores: seserj Jlevą Rusteikie
nę Ir Jos sūnų Juozapa (Port 
Washlngton. Wis?.); 2 pus
brolius Joną Shumską ir Jo 
moterj Oną Ir Vincentą Shum- 
ską: 5 švogerlus Joną Stan
giną Ir Jo moterj Marijoną. A- 
dolfą Ruku’zą ir jo moterj 
Jlevą. Antaną MeškauskJ Ir Jo 
moterj Mikalina. Petrą Ru
kujzą Ir Jo moterį Bronislovą 
Ir Steponą Zalandauską ir Jų 
Seimas: taipgi Ir kitas gimi
nes, draugu* ir pažjstamus.

Kūnas paSarvotas Jono P. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 S. 
Hermitage Avenue. laidotuvės 
įvyks treč'ad.. vas. 18 d. IS 
koplvčlos 8:90 vai. ryto bus 
atlydėtas ) Sv. K-yžiaus par. 
bažnvčlą kurio! Jvyks gedulin- 
la. Po pa—aldų bu- nulydė
tas | Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v’sus 
gimine", draugu* Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris Sūnai, 
Dukterys, Sennn, Pusbroliai, 
švogcrtal, Svogerkos ir Gimi
nės.

laid. dlrektoria John P. Eu- 
deiktS, tel. TARds 1741.

JOBANNA DULKINTAS

Mirė vasario 15 d, 1942 m., 
3:00 vai. ryto, sulaukus 48 m. 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterj Jennie; tris sūnus Prl- 
vate Anthony (U. S. kariuo
menėje) ir George ir Jo mote
rį CIarą Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažj tarnų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kop’yčioje, 3354 S. Hal
sted Street.

laidotuvės (v ks trečiadieni, 
vasario 18 d. Iš kop'včios 9:30 
vai. ryto bus atlvdSta J šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kuriote 
Jvykfc gedulingas pama'dos už 
velionės tie’a. Po pamaldų buo 
nulydėta J Sv. Kacimlcro ka
pines.

Nuoširdž'ai kviečiame v’sus 
gimine", draugus ir pažįsta
mus dalyvauti 1 ildotuvėse.

Nu'lūd“: Duktė, Sfinirl, Mar
ti Ir Giminės.

laidotuvių d'rektorlns P. J. 
Ridikas, tel. YARds 1419.

4. I A
ELZBIETA YANULIEVICZ

(po tėvais Jomilionaitls

Gyveno 9316 S. Woodiown av. 
Mirė vasario 15. 1942, 10:30
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš N. 
Aleksandravo apskr., Pandė
lio parap., Dienlešlų sodžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, 3 sūnus Joną, mar
čią Mortą. Kaz'mlerą, marčią 
Adolfiną. Pranciškų. 3 anūkus, 
švoger) ir švogerką Antaną ir 
Petronėlę Burbus ir daug ki
tų giminiu Ir pažystamu. Pri
klausė prie Keistučio kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
adresu 9316 8. Woodlawn A- 
venuo (Burnside). tel. Sagi- 
naw 9826.

Laidotuvės (vyks Ketvirta
dieni, vasario 19 iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
šventų parap. bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Marčkw, A- 
mikaj, Avogerls, švogerką ir 
Gtnilnta.

laidotuvių Direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. Yards 1138 — 
1139.

f
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ŠI firma virš 50 m. tos pačios 
šelmynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!«
KRETPKITftS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:
JOHN W. PACHANKIS

Member of the Llthuanlan CIuunber of Commerce.
MODERNI Išvldlaš PARODA:
4535 VV. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 ▼, vak.; šeštad. Ir Sekm. 9iki6 vaL

REZIDENCIJA: 
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblIc 4298

a. y

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl "Free Cululogue” kui- 
navlmo sąrašo.
Prisiųskite plūklus paštu "parcel 
post".

28 NO. I.OOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

BRIGHTON PARKE parsiduoda 
TAVERN — BIZNIO NAMAS arba 
matnomaB ant privatinio namo. Ge
roj vietoj, arti lietuvių parup. baž
nyčios. Atsišaukite telefonu:

NEVADA 8039

ARTHRITIS
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS Į 

Atsikreipiant darbo Į vir&mlnėtas dar- i 
binlnkų pateškančias įstaigas ir į 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jutus 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinimą skaitėte "Drauge'* 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pagei- 
dauami darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus paalškejant 
viršmliH-tonis Informacijoms.

Don't despair 
of relief from 
lerribie Arthri- 
tia aches or 
pains. The 
WEW Colio Idai 
todized Sulph ur 
capsules called 
SULPHO KAPS 
often bring wel-

come relief in 
Arthritia dne 
to Sulphur de- 
ficieru-y. Small 
dailv cost. Mon
ey back if 1.0 
relief after 30 
days' dosage. 
Bėgtu taking 
TODAY.

YourDnig|ijthasSULPHaįKAPS

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE 

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės į raštine: 

2334 80. OAKLEY AVE.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir L t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo į raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVE.

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22 j.

/•Relieves Distress from"\

.-FEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir SUpnast

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaudj, nugar-
skaud); kurios jaučiasi nu- 
silpnėjusios. nesmagios Ir t.t.
Iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Lydla E.
Plnkham’s Vegetable Com- 
potind.
Reguliariai vartojant Plnk- 
liam’s Compound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Paročginimo.

(

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
Iš Stoties WHIP (1620), su P. Saltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

3354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAVVICZ IR RUNAI 
2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Streei 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lltnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michlgan Ave. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Callfornla Ave. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANA8 M. PHILLIPS 
3307 Lltnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

A
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TRUMPAI IŠ PROFESORIAUS 
SALKAUSKO GYVENIMO

— Gauti tie Lietuvos lai-i Šiaulius, prieš kurį laiką su i 

kraščių numeriai,, kuriuose sirgo gripu: prisimetė plau I 
aprašomas a. a. prof. Stasio čių uždegimas, liga susikom 
Šalkauskio gyvenimas. plikavo ir mokslininką nu-

Laikraštis “Į Laisvę” de- varė j kapus, 
da tokią velionies biografi-
ją: “Gruodžio 4 d., 17 vai. 
Šiauliuose mirė prof. Stasys 
Šalkauskis, buvęs Vytauto 
Didžiojo Universiteto rekto-

Stasys Šalkauskis gimė 
Ariogaloje, gydytojo šeimo
je, 1886 m. gegužės 16 d. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoj.

rius, gilus filosofas ir šviesi j1911 m- Maskvos universi- 
asmenybė. Velionis jau se
niai buvo silpnos sveikatos, 
sirgo širdies liga. Šį rudenį 
iš Vilniaus parvažiavęs į

BUDRIKO 
Vasario Mėnesio 

BARGENAI

LfiKTUVNEŠIS SKUBA ATAKUOTI Senų padangų
negalima taisyti

Kaip žinoma, šalies vy
riausybė savo žinion paėmė 
ir senas automobilių padan 
gas.

Iš Price Adrainistration 
Office, Washingtone, praneš 
ta, kad taisyti senas pad u. 
gas uždrausta šį vasario 
mėnesį. Kovo mėnesį irgi 
vargiai bus skirstomos. Sa
koma, išimtis daroma tik 
sunkvežimių padangoms.

Susirinkimai
Cicero. — šv. Antano Pa

rapijos Namų Savininkų 
Klubo labai svarbus susi
rinkimas įvyks vasario 18 
d. vakare po pamaldų. Atei
kit visi. Išgirsite komisijos 
raportą iš rengiamo “bun
co”, kuri įvyks kovo mėne
sį. Yra ir kitų reikalų, ku
rie liečia mūsų kolonijos ge
rovę.- A. F. Pocius, pirm.

Perviršis Inventoriaus parda
vimas už sumažintas kainas. 
Šimtai Vėliausios Mados Par- 
lor Setų, Miegamo Kamba
rio setų, Dining Room setų, 
Lovų, Matrasų, Pečių, Skal
biamų Mašinų, Elektrikinių 
Ledaunių, Rašomų Mašinė
lių, Laikrodėlių, Radio, Lem- 
pu-

tete baigė teises-ekonomi- 
kos mokslus ir kurį laiką 
Samarkande dirbo advokato 
darbą. 1915 m. Lietuvių 
Draugijos Centro Komiteto 
pasiųsta ypatingu įgalioti
niu į .Šveicariją organizuoti 
pagalbą Lietuvai, kartu stu 
dijavo filosofijos ir pedago
gikos mokslus Freiburgo »-Draugai’ acu* mu
universitete ir 1920 m. ga- Naikintuvų saugojamas U. S. lėktuvnešis skubiai plaukia link Marshall ir Gilbert 
vo daktaro laipsnį. Būda- salų atakuoti japonų bazes. (Pathe News photo; Acme telephoto). 
mas Šveicarijoje, paruošė 
eilę informacijų apie Lietu
vą.

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

Šalies civilizacija matuo
jama tuo, ką galvoja ir žino 
naujai kartai savo mintis 
ir pažiūras. Labuiė

SKAITYKITE -DRAUGĄ*

—1

$12.00 vertės Gražios Floor 
Lempos po

$5.95
$3.00 vertės Stalo Lempos pc

$1.95
9x12 Klijonkės (Linoleum)

$3.95
9x12 Marvell Karpetai po

$12.95
$20.00 vertės Dressers 

Kamodos po

$11.50
5 šmotų Dinettes po

$16.95
Vatiniai Mat rasai po

$4.95
Springsiniai Matrasai po

$10.95
6 Tūbų Radios po

$14.95
8 Tūbų Radios po

$24.95
Poreelain Gesiniai Pečiai po

$39.50
Oil Rurners 4 Kambariams pc

$39.50
Rašomos Mašinėlės po

$29.50
Lietuviški Nauji Rekordai p«

$.55

JOS F. BUDRIK,
Ine.

3409 S. Halsted St. 
3241 S. Halsted St.

Telephone YARDS 3088

Sugrįžęs į Lietuvą išsyk 
lektoriavo Kaune Aukštuo
siuose Kursuose, o šiems 
persiformavus į Universite 
t* — jo filosofijos fakulte
te dirbo išsyk docentu, nuo 
1922 m. birželio 9 d. ekstra
ordinariniu, o nuo 1928 m. 
gruodžio 2 d. — ordinariniu 
profesorium. Pastaruoju 
metu dirbo Vilniaus uni
versiteto humanitarinių mo
kslų fakultete. Ligi 1935 m. 
dėstęs įvairius filosofijos ir 
pedagogikos mokslus, prof. 
Stasys Šalkauskis į pabaigą 
apsiribojo pedagoginės teo
rijos sistema.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Hitleris gaus į kailį Šalta žiemužė... 
šį vakar? Ciceroje?

Anot vėliausių pranešimų 
iš “patikrinančių šaltinių” 
sužinota, kad šį vakarą, pa
čiam Ciceros lietuvių cent
re, šv. Antano parapijos 
salėje įvyks “didžiausias pa
saulio įvykis”, — žaibo grei 
tumo sugrobimas ir kailių 
pliekimas ne kieno kitų, 
kaip tų “pasaulio razbainin- 
kų” Hitlerio, Mussolinio ir

Šaltoji žiemužė apgaubė 
žemę baltu rūbu. Vietoje 
ošiančių žalių lapų ant me
džių šakų, matome ledo ka
butes. Iškritęs sniegas tar 
pais sutirpsta, vietomis lie
ka baltas.

Kiekvieną geradarį, ar tai 
iš rytų, ar iš vakarų, vilio
ja apleisti namus ir vykti 
ten, kur porą, trejetą valan
dų gali ramiai pasilsėti, už
miršti visus vargus, liūdesį.

Taip, šaltoje žiemužėjeHirohito, kurie jau per kiek 
laiko slapiai įsprukę iš VMar10 22 d,enĄ' 6\Kazl 
savo “rojų” slapstosi po mū-' m,er0 ™nuolVno
sų šalį. Tą įvykį pamatyti 

Velionis yra parašęs visą kainuos tik 25 centai įžan 
eilę gilių filosofijos bei pe- gos į Ciceros lietuvių “Už
dagogikos veikalų; tarp jų 
“Sur les confins de deus 
mondes,” “L’ame du monde 
dans la philosophie de Vla- 
dimir Soloviev”, “Visuome
ninis auklėjimas”, “Lietu
vių tauta ir jos ugdymas”,
Prof. St. Šalkauskis bendra 
darbavo “Ateityje”, “Drau
gijoje”, “Romuvoje” “N. Vai 
dilutėje, “Logose”, “Židiny
je, “N. Romuvoje” ir eilėje 
kitų lietuvių spaudos orga
nų. Jo raštų bibliografija 
atžymi kone pusantro šim
to pozicijų. Daug jo darbų 

i yra paskirta lietuvių tautos 
1 ugdymo klausimams ir ka
talikų jaunimo (ateitinin
kų) ideologijai formuoti.

I Nuo 1927 iki 1930 m. St.
Šalkauskis buvo top organi
zacijos vyr. vadas. Nuo pat 
Lietuvos Katalikų Mokslo

mbuvt^ n’arv^Tm m'klaUSIBIUS m. buvo jos narys; 1933 m. , 
suvažiavime buvo paskelb
tas (kartu su prel. A.
Dambrausku-Jakštu ir prof.
Pr. Dovydaičiu) vienu iš tri 
jų pirmųjų Lietuvos katali
kų akademikų.”

gavėnių prašmatnybes.’

Bus
juokų,

visokių įdomybių 
linksmybių, graži

joj, ARD centro metinis va
karas — vakarienė su prog 
rama. Akademikės maloniai 
ir mandagiai moka patar
nauti, o be to išpildys ir 
gražią programą. Kiekvie
nas atsilankęs tikrai atgai-

Paklausykite grežaus Lietu
viško Radio Programo iš 
WCFL — 1000 K. Radio Sto
ties, Nedėlios vakare 5:30 
iki 6:30 Chicagos laiku.

Įsiregistravę vyrai 
bus sunumeruoti

Karinei prievolei vakar 
įsiregistravę 20 — 44 metų 
amžiaus imtinai vyrai draf
to boardų bus sunumeruoti' 
ir jų pavardės su numeriais 
bus pasiųstos Washingio- 
nan. Tenai, kaip praeityje, i 
numeriai bus traukiami re- j 
gistrantus suklasifikuoti.) 
Tik po to drafto boardai Į 
pradėjus jiems siuntinėti 
kvestijonierius.

Spėjama, kad numerių 
traukimas Washingtone 
įvyks kovo mėnesį.

INCOME TAX us
I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358

WHOLESALE
LIUUOK 
{STAIGA

Išvežiojau, 
po visą 
Obtcago

Hit Then Where Ii Hurts 
_ _ _ _ BUY BONDS!

, . . i vins jausmus ir sustiprinaprograma ir t.t. Specialiai ..................... v... 1 jėgas tęsti kasdieninį uzsi- pakviesti akrobatai raitysis ; . , ,. . , , . | ėmimą. Jei nori gerą darbąpo salę ir parodys visokių J , , . ,
' atlikti — aukok vienuolynošposų. Bus “šėtonas” su vi- j labui. S. Jsu pulku “velniukų”, juodu-, 

kų, aailų, visokių žvėrių ir 1 ’
t.t. Tikras “Mardi Gras”!, 'Piršliai, jUOKai, 081-
Alkanus šeimininkės
tins su lietuviškais blynais ! nos ir įvairumai į

ir skaniais gėrimais. Muzi- šiandie 7 vai. vakare gir- 
ka lietuviškiems ir moder | dėsime iš WGES stoties ra-

mai-

Sveikata Turtas
Jeigu Jus kankina Rheumatiški 
Skausmai, Diegliai, Rankų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas. 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tiksian
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksolo Galingą Mostj. Visa
dos žūrėk, kad rastųsi ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT, tai tik Ūda apturėsi tik- 
rąjj. Kaina 75c. ir $1.50.

Dekens Ointment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

REM’ITH 
0R.I.A

LljurtT rų
____  DRA ĄV. tAVTER. 8»v.

MUTUAL LIUUOK CO. 
4707 S. Halsted St
ret. BOlILdEVARD M14

CONRAD
Fotografas

, Studija {rengta ptr- 
i mos rūšies su mo

derniškomis \UžtaJ 
i domis ir Hoilywood 

6 viešo mis. Darbai-
J Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883 

,t ' ENOIewood 5840

WHOLESAL£
FURNITURE

BROKER

niškiems šokiams bus kuo 
geriausia. Taigi, visi kaip 
vienas, į Cicero šį vakarą. 
Maloniai kviečia kleb. kun. 
I. Albavūčius ir parapijos 
komitetas. Rap.

Svarstys gyvuosius

Vilniaus dienraštyje “Nau
joji” Lietuva” velionies bio
grafiją ir darbų įvertinimą 
įdėjo Dr. A. Liaugminas, Pe 
dagoginio Instituto Vilniuje 
lektorius.

“Aš (ai negaliu padaryti”, 
— nieko dar nenuveikė. “Aš 
bandysiu tai padaryti,” — 
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Hovves

Inland Daily Press Asso
ciation šiandien atidaro 58 
ąjį metinį suvažiavimą Shet 
man viešbuty.

šiai sąjungai priklauso 
302 dienraščiai. Suvažiavi
me juos atstovaus daugiau 
kaip 200 redaktorių ir lei
dėjų.

Kadangi karo laikas, tai 
daugiausia karo klausimai 
ir bus svarstomi. Su vašia vi 
me kalbės kariniai ir civili
niai vadai. Suprantama, lai
kraštininkai be kitko aptars 
ir laikraščių leidimo ekono
minius klausimus, popie
riaus ir spaustuvių reikme
nų kainas, ir tt

dio programą, leidžiamą Pe- 
oples krautuvės pastangom 
ir lėšom. Programoj daly
vaus “Sesučių” choras, “dė 
dė” Vaitekūnaą. “Piršliai” 
ir kitokių įvairenybių. O iš 
Peoples krautuvės daug ži
nių apie įvairius bargenus 
išgirsite. Nepamirškite pa
siklausyti. XXX

Make no miitake—thii la a llfe 
or death stmggle. Men are dy- 
lng ln your defense. Dying that 
America may be safet

Oive our flghtlng men the 
gune, the planea. the tanke they 
needl Bonds buy bomba. Kv- 
ery dlme, every dollar you put 
Into Defense Bonds and 8tamps 
la a blov» at the enemy. Hltthem 
vrhere lt hurts — buy bonds I 
Bonds cost as little aa $18.7# up— 
štampe as little as 10 centą up.

U1M1NG ROOM HBT8 — KAK- 
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— BIJOS — RADIOS — RE- 
FBIOEKATOBS — W ASELKR8 — 

MAN G BUS — (KOVĖS.

Jr

Žmonių pajėgų netrūksta 
— jiems trūksta tiktai va
lios. Victor Hugo

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr _
Telefonai REPUBUC 6091

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų.

BJ

T

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

£

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR I

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KJLAUSOSIi

F1ARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI g

Vienlntglla Ir Smagiausias ®
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.' 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir 6ESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsiį biznyje arba profesijoje.
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Chicago Lietuvių Rezoliucija Jungtiniu Valsty
bių Karo klausimu priimta masiniam susirinki
me, vasario 15 d., Ashland Blvd. Auditorium, 
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėji
mo proga.

RESOLUTION
Adopted upon 

Anniversary of the Decla
ration of Independence of 
Lithuania, at Chicago Illi
nois.

WHEREAS, the 
States of America wa? 
wantonly and ruthlessly 
attacked and is therefore 
now at war with Japan, 
Germany and Italy, fighting 
to defeat the existence of 
this Nation, its liberties and 
Democratic way of life, and

WHEREAS, the said 
aggressor Nations have 
already destroyed and sub
jugated many free and in- 
dependent Nations, among 
them the Republic of Lithu
ania, and are now bent upon 
enslaving the ręst of huma- 
nity, and

WHEREAS, in order to 
defend the freedom of the 
civilized world and to res- 
tore the independence and 
freedom of all subjugated 
Nations, it is necessary to 
annihilate the forces 
aggressor Nations and 
establish the principles 
Democracy, Freedom 
Justice which were proc- 
laimed by President Roose- 
velt and Prime Minister W. 
Churchill in the Atlantic 
Charter and affirmed by 26 
United Nations in their 
Joint Declaration,

NOW THEREFORE, We 
the citizens of the United 
States of America of Lithu
anian birth and ancestry, 
having met at the Ashland 
Auditorium in Chicago, 
Illinois, on Sunday, Februa- 
ry 15th, A. D. 1942, upon 
the Commemoration of the 
Proclamation of Lithuanian 
Independence, reaffirm 
those principles of Democ
racy, and

Do hereby RESOLVE and 
express our full faith and

of President Roosevelt, 
pledging our full and whole 

6 hearted support to the
United States Government, 
in its efforts to defeat and 
crush the enemies and in 
the ultimate Victory of this 

United Nation.
Be it further RESOLVED: 

iVe are confident that the 
Victory of the United 
States and its Allies will 
3ecure a permanent and just 
peace and bring freedom 
and Democracy to all the 
Nations including Lithua
nia.
Be it further RESOLVED: 

that a copy of this Resolu
tion be sent the Honorable 
Franklin Delano Roosevelt,
President of the United j Per porą savaičių North 
States; Members of Cong- • ghore geležinkeliu tiesiogis

CUKRAUS PASKIRSTYMO KORTELfi
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Tokia bus cukraus paskirstymo (ration) kortelė. Iš anksto reikia su ja susipažinti. 
Perkant cukrų ženklai bus nuplėšiami.

Tiesogis susisiekimas 
1 atnaujinamas

ress from Illinois; and to 
the Press.

Done at Chicago, Illinois, 
this fifteenth (15th) day of 
February, A. D. 1942. 
Lithuanian Independence

Day Committee.

Nevyksta įvesti 
diktatūras

Wisconsin League of Mu- 
nicipalities iškėlė sumany
mą, kad tos valstybės mies
tų ir miestelių mayorus pa
daryti diktatoriais civilinės 
apsaugos reikaluose.

Diktatūrą sutiko mielai 
priimti Milwaukee mayoras. 
Tačiau miesto taryba griež
tai pasipriešino. Kai kurių 
miestų ir miestelių patys 
mayorai atmetė sumany
mą.

Tad pasirodė, kad dikta
tūrų sumanymas neturi pa
ramos ir vargiai tas bus pri 
imta.

John Daukas, 23 m. amž., 
katilų dirbėjas (boilmaker), 
6435 So. Austin avė., namie
vartydamas revolverį nety- 

confidence in the leadership Į čia pasišovė į ranką.

susisiekimas su Chicagos 
centru buvo nutrauktas. Tas 
įvyko kilus nesutikimams 
tarp geležinkeliečių unijų. 
N. Shore traukiniai atvažiuo 
davo į Wilmette priemiestį, 
kr tas geležinkelis susijun
gia su Chicagos viršutinio 
geležinkelio bėgiais, ir sus
todavo. Važiuoją į miesto 
centrą keleiviai turėjo ap
leisti North Shore trauki
nius, nueiti geroką galą ir 
imti viršutinio geležinkelio 
traukinius. Tai dėl to, kad 
North Shore traukinių tar- 

[ nautojai atsisakė leisti savo 
aptarnaujamus traukinius 
važiuoti toliau viršutinio ge 
ležinkelio bėgiais. Prieš tai 
keleiviams persėdimas nebu 
vo reikalingas.

Dėl imi jų savitarpio nesu 
sipratimų keleiviai turėjo 
daug vargti tuo nereikalin
gu persėdimu. Kadangi to
kia tvarka buvo kenksmin
ga ir kariniams reikalams, į 
šį klausimą įsikišo federali
nis distrikto teismas. Teisė
jas pakvietė unijų vadus ir 
juos įpareigojo padaryti tai 
ką. Jei ne, rengtasi vadus 
traukti tieson, kadangi uni-

Civiliniai įspėjami 
dėl karo lėktuvų

Jei kam iš žmonių tektų 
matyti kurs netikėtai nutu
piant karo lėktuvą, niekuo
met prie jo nesiartinti, įspė
ja 6-ojo kariuomenės korpu 
so srities vadas maj. gen. 
J. M. Cummins, nes kar-

Moterų gadintojas 
nuteistas kalėti

Kriminalinių bylų teis
me kalėti iki gyvos galvos 
nuteistas David Reese Ste- 
ffey in, 18 metų amžiaus, 
Wright Junior kolegijos stu 
dentas.

Prieš keletą savaičių jis 
'• suimtas už moterų užpuldi-

X Vasario 16 d. finansų 
komisija praneša, kad, mi
nint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį, aukų Raud. 
Kryžiui sudėta (įskaitant ir 
$55.00 gautus “wardrobe” ir 
gėrimo) $1,542.00. Į šią su
mą neįeina įžanga, iš ku
rios manoma ne tik padeng
ti visos rengimo išlaidos, 
bet dar liks pelno. Prama- 
tomą, kad Raud. Kryžiui 
bus įteikta $1,600.00.

X Kun. K. Barauskas, va
kar rytą grįžęs iš Pitts
burgh, Pa., pasakojo, kad 
pittsburgiečiai, minėdami 
Vasario 16, aukų Raudona
jam Kryžiui sudėjo virš 
$200.

X Sasnausko vyrų cho
ras, kaip paprastai, Vasa
rio 16 paminėjime, galingai 
išpildė tris dainas, ypač 
Sasnausko parašytą himną 
“Jau slavai sukilo”.

X L. Šimučio, Jr., debiu
tas su L. Vyčių choru Va
sario 16 minėjime, Ashland 
Auditorium, visus maloniai 
nuteikė. Tai vienas jauniau
sių chorvedžių. Choras skait

tais tas lėktuvas gal veža
bet kokią sprogstamąją me-1 n«Jira« SatvŽ8e ir « ^dini' 
džiagą mą. Prisipažino kaltu už-

Civiliniai žmonės tai pa- Puo^8 23 moteris. Bet tik 
matę turi apie Ui pranešti už moten* išgėdini-1 lingas ir gerai buvo priruoš-
autoritetams, arba telefonu mą Jis buv0 teisiamas. Iš-, tas. Trūksta tik vyrų. Tas 
pašaukti artimiausį karinį aiškinta’ kad nepriklausęs j matoma ir visuose choruo- 
airportą. ’ I jokiai bažnyčiai, augęs ir ei se.

giasis kaip koks keturkojis 
Vadas prašo, kad civili- tvarinys. Savo elgesį rėmęs 

niai autoritetai thojau pas- ateistine filosofija. Save

X Vasario 16 minėjime, 
Ashland Auditorium, be 
lietuvių kalbėtojų, gražią ir 
patriotingą kalbą pasakė 
Chicago miesto majoras E. 
J. Kelly, paskui susirinku
sius dar sveikino kap. C. 
W. Monroe, medikalio kor
puso narys, nuo Chicago ka
ro distrikto komendanto, 
nuo lenkų p. Hojnko, nuo 
čekų kun. Walter ir nuo ju
goslavų Severjanin (?).

X Jono šiiterio su Ona 
Kazakaite vestuvės praeitą 
šeštadienį šv. Antano para
pijos salėj, Cicero, buvo tik
rai didelės — šaunios. Sve
čių dalyvavo iš visų kolo
nijų. Daug įvairumo žaidi
mais ir šokiais įnešė Atei
tininkų draugovė, kurios 
jaunoji yra narė.

X L. Vyčių choras, šau
niai pasirodęs Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktuvių minėjimo iškil
mėse praėjusį sekmadienį, 
šį vakarą renkasi į Lietu
vių auditoriją praktikai ir 
Užgavėnių vakarėliui praleis 
ti.

X Pranas Gužauskas iš 
Detroit, Mich., šiomis die
nomis lankėsi Chicagoj. At
sisveikinęs su giminėmis, 
šiandie išvyksta į U. S.'ka
riuomenę. Atsilankius jam į 
Ateitininkų draugovės šokė
jų repeticiją paspausti ran
kas draugams-ėms, patrio- 
tinga nuotaika sudainuota 
jam liaudies kariška daina: 
Į kovą, į kovą!”

tatytų sargybą prie lėktuvo.

jų nusistatymas kliudo ka
riniams reikalams. Nurody
ta, kad unijos tarpusavio ne 
susipratimus gali išlyginti 
kitokiu būdu, bet ne trau
kinių sulaikymais.

Unijų vadai to įspėjimo iŠ 
klausę kapituliavo. Tiesiogi
nis traukiniais susisiekimas mas pavyzdingai elgsis, 
rytoj, vasario 18 d., bus at 
naujintas.

skaitė antžmogiu, o visus 
— tik vaikais.

Nuteistas: už moterų už
puldinėjimą nuo 1 iki 14 me 
tų kalėti ir už dviejų mote
rų išgėdinimą dukart nuo 
metų iki gyvos galvos.

Išaiškinta, kad jam tik 
20 metų iškalėjus jis turės 
teisę prašyti paroliavimo ir 
tik tada, jei kalėjime būda-

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

“THAT LITTLE GAME” ... Nervous? You Said It

Žiniomis iš Washingtono, 
vasario 16 dieną karo tar
nybai įsiregistravę vyrai 
tarnybon bus šaukiami tik 
išsekus seniau įsiregistravu 
šių vyrų sąrašams. Vieni su 
kitais nebus maišomi, kaip 
seniau buvo kalbama.
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X Visi trys chorai: Bi
rutės, Pirmyn ir Vyčių, be 
gražaus dainavimo Vasario 
16 minint, dar pasirodė ir 
uniformomis: Birutės ir 
Pirmyn chorų tiktai mergi
nos buvo vienodo siuvimo 
balinėse suknelėse, o Vyčių 
choras visai tamsiai mėly
nuose ploščiuose, išrodė stu
dentiškas - akademiškas. 
Sasnausko choras irgi jau 
svarsto apie uniformą.

X Ateitininkų draugovės 
tautinių šokių grupė diena 
iš dienos populerėja. Praei
tą sekmadienį Ashland Au
ditorium šokiais sužavėta 
publika rankų plojimu pri
vertė grupę antru syk išei
ti ant scenos ir dar pašok 
tt

X Vasario 16 minėjimą
šįmet puošė ir įvairumo pri
davė lietuvės Raudonojo 
Kryžiaus “seserys” baltose 
uniformose, kurių huvo virš 
du šimtai. Būtų buvę kelio
lika šimtų, bet kitos nespė
jo uniformų įsigyti.

X Ciceriečių užgavėnes 
su visokiomis prašmatny
bėms įvyks antradienį, va
sario 17 d. Tai bus pirmas 
šių metų šaunus parapijos 
vakaras, kurį rengia komi
teto nariai.

X Kaz. Ališauskas, ilga
metis Bridgeport gyvento
jas, šiandie laidojamas iš 
Šv. Jurgio bažnyčios. Ve
lionis prieš porą metų sun
kiai sirgo. Vėliau pasveiko 
tačiau nesijautė gerai iki 
paskutinių dienų.

X Elena, Benevičienė pra
eitą savaitę netoli namų pa
slydo ir išsinarino koją. Ne
laimingoji gulėjo ant šali
gatvio iki ją pastebėjo ge
roji kaimynka Barbora Pa- 
liliūnienė, kuri pagelbėjo E. 
Benevičienę nugabenti į na
mus, adresu 6151 So. Wash- 
tenaw Avė. Linkime ligonei 
greit pasveikti, o draugės 
ir pažįstamos prašomos at
lankyti. E. Benevičienė yra 
žymi darbuotoja ne vien sa
vo parapijoj, bet ir kitose 
labdaringose draugijose.
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IMPARDAVTMĄ SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barebenų, mali) B*r*b*- 
nų. "Tunable Tom Tome" pritat- 
koml prie vteoklų Barabanų se
tų, rreltl pėdintai •Ųymbols’’ Ir 
"Cymbol Holdere“ kur tik relka- 
Hngt, "Hl-Boy after beat Pedale” 
bename Ir orkeatroma Trūboa, 
darinėtai, Saxapbonal, . Trombo
nai "Standard” Itdlrbysčlų, 8mul- 
kot, Celloa, Strflnlnlal Basai. Oul- 
taral Banjoa. strflnų. Ir "caaee", 
"mouth pleces", "mute reeda”. Ir 
muslkoa etovlklėe. Pilnas psusl- 
rtnklmaa smulkoms smlčėlų Ir 
"cases". Pataisome Ir atnaujina
me ylsoklų Iftdlrbysčlu phonocra- 
fus ar Jų dalia.
A. B.C. DRUMMKRS SERVICE 

•14 Maxwell Street, Chicago
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BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
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Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRS....................................... $1,100,000.00
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