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Japonai Puola Australijos Teritorijas

Japonai užėmę
Ko verta perdidelis pasiti
kėjimas savo pajėgomis ir Australijos salą
neapsiskaičiavimas šiandie

Įvykiai Pacifike

KOVOS MALAJUOSE

Pacific Oceon

z*

'

Japonai pradėjo naujas atakas
Bataan pusiausalyje, Filipinuose.

daugiau negu aišku iš pas
kutiniųjų įvykių Malajuose,
kur japonai per palyginamai
trumpą laiką atsidūrė visai
netoli Singapūro.
Prieš karą Ramiajam vande
nyne mes juk tiek daug girdė
jom apie nepereinamąsias
Malajų pusiasalio džiungles,
apie įvairiausius britų įsi
tvirtinimus, jog jei kas ta
da būtų priminęs, kad taip
greit Singapurui gali grėsti
pavojus, mes tikrai būtu
mėm palaikę jį neišmanėliu.

Melbourne, sausio 22 d. —
ILIFFINES
Ištisa Japonijos armija sutraukta kovoms
Iš Rabaul, New Britain sa
los sostinės šiandie buvo
Filipinuose. Orlaivių atakos.
pranešta, jog laivai, kurių
tarpe ir karo laivai pastebė
ta prie kaimyninės Watom
Washingtonas, sausio 22 d. vaujamą amerikiečių ir filisalos ir netrukus po šio pra
CAROLINE
ISLKNOS
—
Karo departamentas šian pinų kariuomenę Bataan punešimo bet kdks susisieki
L *
(lapautu)
die paskelbė, jog japonai at siasalyj, Filipinuose. Aps
mas su Rabaul nutruko.
naujino smarkias atakas kaičiuojama, jog Luzon sa
Čia manoma, kad iš New
......................
prieš gen. Mac Arthur vado loje yra 200,000 Japonijos
BISMARCK
Britain salos buvo iškelta
ARCHIPELAGO •
kariuomenės.
visos karinės pajėgos tikin
Karo departamento parei
tis japonų invazijos.
škimas
sako, jog priešas iš
New Britain sala yra į ry
laipina daugiau kariuomenės
tus nuo anglų Naujosios Gvi
Lingayen ir Subic įlankose,
nėjos ir 800 mylių į šiaurry
ir šiuo metu visa 14-toji ar
PERDAUG IR PERMAŽA
čius nuo Australijos Cape
mija, vadovaujama Įeit. gen.
Anglai tikėjosi, jog Sia York pusiasalio.
Masaharu Homma yra Lu
mas pereis aiškiai sąjungi
zon saloje.
ninkų pusėn ir padės japonus
sulaikyi tol, kol bus pasiųsta Olandai sunaikino
Priešo aviacijos veikimas
stipresnės pajėgos ir jog ja
Luzon saloje per paskutinią
ponus taip pat sulaikys Ma Borneo aliejų
)
£~Dra.uffaa” Acme telephotol
sias 24 valandas buvo silp
Thailando kariuomene atakuoja Burma (1); japonai Malayoj (2) tik už 60 mailių
lajų miškai ir perkės. žo
nas, bet 17 priešo orlaivių
Maskva, sausio 22 d. — atakavo Cebu miestą, Cebu
nuo Singapore (3) ir bombarduoja šį miestą; U. S. motorinis laivas torpedavo japonų
džiu, britai perdaug pasitikę
Batavija, sausio 22 d. — laivą (4); U. S. bombonešis nuskandino japonų kruizerį (5); japonų jūriniai lėktuvai Užėmusieji Možaiską ir para saloje, kuri yra tarp Luzon
jo kitais ir aplinka.
Officialiai
pranešama, kad bombardavo britų pozicijas (6) už 275 mailių nuo Australijos.
ginti savo laimėjimų raudon salos ir Mindanao.
Siamas pasidavė japo
armiečiai bombarduoja besi
nams, o bambuko ir gumos olandai sunaikinę produktingiausius
Balik
Panan
alie

traukiančius vokiečius jau Kinijos karo veteranas
medžių miškai Malajuose ne
per septynias mylias nuo Mo
jaus
įrengimus
Olandijos
U. S. paspartino
sulaikė net ir lengvųjų tan
Pirmoji negrų
Be apskaičiuojamųjų 20,žaisko.
kų, Anglai pasijuto nepasi Borneo, nes tikimasi japonų
000 kareivių Luzon saloje ki
submarinų
rengę, nes jie neturėjo užten atakų.
divizija U. S.
Taip pat pranešama apie tose Filipinų salose dąr ir
Šios
dienos
pranešimas
pa
kainai tankų ir prieštanki
smarkias kovas pietiniam daugiau japonų kariuome
nių pabūklų, o beto japonai reiškia, jog jei “priešas puls medžioklę
kariuomenėje
fronte,
kur esą žuvę 1,400 vo nės.
pirmiausia visą dėmesį nu Balik Panan, jis neras nieko,
kiečių kareivių ir karininkų.
kreipė į komercinius aerodro kas jam būtų naudinga”.
Karo departamentas parei
Washingtonas, sausio 22 d.
Washingtonas, sausio 22 d.
mus, kad paskui iš jų galėtų
škia,
jog gen. Homma yra
— Laivynas dar labiau pas
— Karo sekretorius Stimso- Pilni keliai
pasiųsti savo bombanešius
54 metų amžiaus, japonijos
nas šiandie paskelbė, jog Londone gauti rusų prane karo su Kinija veteranas lt
atakoms anglų pozicijose. U. S. didieji bomba partino submarinų medžiok
lę Atlante, kai tuo pačiu lai
Singapūras, sausio 22 d bus sudaryta šeštoji šarvuo šimai sako, jog keliai į Smo pirma buvęs Japonijos karo
Tuo būdu anglam ir nebeliko
ku
Jungtinių
Valstybių
laivy
—
Japonijos invazijos ka toji divizija ir pirmoji pės 1 lenską ir vokiečių karo lau- špionažo direktorius.
nieko kito kaip tik trauktis nešiai karo zonoj
nui tenka dar didesnė atsa riuomenė Malajuose turėjo tininkų divizija sudaryta iš j ko štabą prie Dniepro pilni
į pusiasalio pietus.
Jis atstovavo Japonijos ka
komybė apsaugoti visas šio skubiai pasitraukti prieš su tisai iš negrų.
besitraukiančios kariuome
c
Batavija, sausio 22 d. — pusrutulio laivų susisiekimo stiprintas britų kariuomenės > Karo sekretorius taip pat nės.
riuomenę 1931 metais GenePERDAUG ŠŪKAVIMO
Olandų žinių agentūra pra linijas.
.a
pajėgas Malajuose, kai tuo pareiškė, jog įsakyta sudary Sovietų informacijos biu voje nusiginklavimo konfe
neša,
jog
šiandie
oficialiai
Lietuviškieji komunistai
Paskelbus visų Amerikų pačiu laiku britų kovos or ti antrasis aviacijos skvadro ras skelbia, jog iš Možaisko rencijoje ir prieš buvo karo
attache Londone.
šiuo metu, kaip jau iš seno paskelbta Batavijoje, kad respublikų nusistatymą nu laiviai pašovė penkis japonų nas iš negrų lakūnų.
įprasta,
kelia didžiausį paskutiniosiomis dienomis į traukti diplomatinius santy bombanešius ir sužalojo vie Naujoji šarvuotoji divizi- apylinkių skubiai traukiasi
triukšmą apie savuosius dar olandų Rytų Indijas atvyko kius su ašies valstybėmis iš na japonų kovos orlaivį virš zija bus sudaryta Fort likučiai vokiečių septintosios
197 pėstininkų divizijų, Sukilimai Albanijoj
bus šio karo laimėjimui, Jungtinių Valstybių didieji kilo galimybė, kad pietų ir Singapūro.
Knox, Ky. dar vasario mė ir
motorizuotosios di
apie savo didįjį pasiaukoji bombanešiai, vadinami skrai centrinės Amerikos valsty
Tuo tarpu anglų bombane nesį ir vėliau perkelta į pas trečiosios
vizijos
ir
321 pėstininkų remą. Jei žmogus jų nepažin dančiomis tvirtovėmis.
bių laivyno pajėgos gali bū šiai vienoj smarkiausių ata tovia vietą, tuo tarpu neg gimento.
New Yorkas, sausio 22 d.
Agentūra pareiškia, jog ti sujungtos šio pusrutulio kų šiam kare sunaikino visą rų pėstininkų divizija bus
tum — tikriausiai galėtum
— Anglijos radio paskelbė,
pamanyti, kad geresnio de šie bombanešiai pereitą pir prekybos apsaugai.
eilę Japonijos sunkvežimių sudaryta Fort Huachaca, Leningrado radio paskel jog Tiranoje ir kituose italų
mokrato, nuoširdesnio šio madienį nuskandino Japoni
Tuo per šią savaitę prie ir transporterių japonų už Arizonoje ir bus pavadinta bė, jog Leningrado fronte ru okupuotos Albanijos mies
krašto piliečio ir darbininko jos kruzerį ir padegė 10,000 Amerikos pakraščių priešo frontėje.
,
93-iąja pėstininkų divizija. sai sunaikinę septynis šim tuose vyksta “kruvinos ko
tankerį į pietus nuo Jolo, submarinai nuskandino jau
pasaulyj nė būti negali.
Žemyne britų kariuomenė
tus vokiečių karininku ir ka vos tarp albanų patriotų ir
Deja, mes juos taip gerai Filipiniuose.
netikėtai užpuolusi japonų
rių.
šešis prekybinius laivus.
italų kariuomenės”.
pažįstam iš jų ankstesniųjų
bežygiuojančią kariuomenę Naciai pralaužę
Italai panaudojo rankines
darbelių, jog jų keliamas
Molotovas
padarė japonams milžiniškų
granatas,
kad numalšintų
Londonas, sausio 22 d. —
trukšmas šiandie kažkaip ne
nuostolių, kai tuo pačiu lai anglų linijas
Naciai sulaikę
vieną demonstraciją ir žuvo
skaniai skamba. Jei jau mes Aviacijos ministeris Sir Ar Londonan
ku australiečiai smarkiai ko
12 albanų ir 80 sužeistų kar
chibald
Sinclair
House
of
Co
ir pamirštumėm jų nusistaty
voja prieš japonus vakari
rusus prie
Londonas,
sausio
22
d.
—
tu su 80 italų.
Kairo, sausio 22 d. — Vimą šio krašto vyriausybės mmons posėdyje pareiškė,
niam Malajų fronte.
Diplomatiniai
sluogsniai
šian
ir santvarkos atžvilgių per jog anglų kariuomenės svar die gavo žinių, kad sovietų
Iš paskutiniųjų pranešimų durryčių karo vadovybė pra Sevastopolio
Radio taip pat paskelbė,
nešė, jog gen. Rommel, pa
biausias
tikslas
yra
paruošti
paskutiniuosius metus, jei
galima
suprasti,
kad
.vieto

jog
italai tuojau suareštavo
%
užsienio komisaras mis japonai buvo pasiekę net naudodamas visus turimus
mes pamirštumėm, kad jie kontinento ofensyvą. Kitaip Rusijos
galįs atvykti Lon iki 64 mylių nuo sąsiaurio, tankus, pravedė atakas iš EI Berlynas, sausio 22 d. — 200 asmenų ir italų kariai
dar tik pernai (prieš rusų- tariant, anglai turi pilnai pa Molotovas
donan pasitarimams su An kuris skiria Singapūrą nuo Agheilos ir prasiveržė per Vokietijos karo vadovybė, tebepatroliuoja gatves.
vokiečių karą) buvo greiž- sirengti invazijai Europos glijos
užsienio ministeriu žemyno.
dešimt mylių pro anglų pozi pasak oficialaus Berlyno ra
čiausiai nusistatę prieš ka kontinentan.
Edenu
kariniais
reikalais
ir
cijas.
dio, pranešė, jog vokiečių ka Anglai bombarduo
rą, mes jokiu būdu negali
apie
pokarines
problemas.
Paskutinieji,
nors
nepat

riuomenė Krymo fronte at
me pamiršti pereito karo. ir milžiniškus nuostolius.
Tai
būtų
tik
ankstesniųjų
mušė
rusų pastangas prasi ja nacių bazes
virtinti,
pranešimai
skelbia,
Japonai veržias
Mes negalime pamiršti, kad
pasitarimų
tarp
Edeno,
jo
Tai
labai
gali
būti
pilniausia
jog pravestoji vokiečių ata laužti pro nacių apgulos li
beveik visi mūsų komunistų
vizito
Maskvoje
metu,
ir
Mo
tiesa,
bet
šiandie
tikėti,
kad
ka sulaikyta ir gen. Rommel nijas prie Sevastopolio.
Moulmein linkui
vadai, su pakeistomis pavar
lotovo
tęsinys.
Ankstesnėse
rusai
įstengtų
vokiečius
nu
Londonas, sausio 22 d. —
sutikęs didesnį pasipriešini Karo vadovybė taip pat
dėmis, 1917 metais atsisakė
konferencijose
Edenas
nepa

galėti
iki
pavasario,
nelabai
Aviacijos
ministerija šiandie
mą, negu jis tikėjosi.
atlikti pilietinę prievolę. Jie
pareiškusi,
jog
Donets
slė

darė
jokių
formalių
sutari

įmanoma.
Kaip
ten
bebuvę,
paskelbė, jog Anglijos bom
Rangoonas, sausio 22 d. —
slapstės nuo karo prievolės.
Stebėtojai reiškia nuomo nyje, centriniam ir šiauri banešiai visu smarkumu pra
mų,
bet
žinoma,
jog
jis
pa

nemažinant
rusų
laimėjimų,
Japonijos
kariuomenė,
žy

Todėl tebūna mums leista
nes, kad ši paskutiniojo gen. niam fronte tebevyksta gy vedė atakas šiaurvakarinėj
suabejoti ir šiandie jų nuo reikia pasakyti, kad jie ne kvietė Molotovą atsilankyti giuodama per nepereinamas Rommelio ataka buvę bandy nimosi veiksmai.
Vokietijoj.
džiungles Burmoje veržiasi mai surasti anglų pajėgumą
širdumu. Mes abejojame ar priverčia vokiečių taip sku Londone.
biai
trauktis,
kaip
tie
žygia
Moubnein
linkui.
Moulmein
jie taip pat nuoširdžiai pa
Tuo pačiu laiku praneša
Vichy, sausio 22 d. — Kai yra prie Martaban įlankos ir ar bandymas palengvinti bri
remtų šį karą, jei iš jų būtų vo pirmyn.
ma, jog priešo bombanešis
tų spaudimą į EI Agheilą,
pareikalauta asmenio pasi Jei vokiečiai įstengs susi kuriose Prancūzijos vietose matomai japonai stengiasi kad tuo būdu jis galėtų sus Rio De Janeiro, sausio 22 sunaikintas prie rytinio An
d. —- Pan-Amerikos konfe glijos pajūrio.
aukojimo.
tvarkyti iki pavasario, labai dėl maisto stokos kyla mote atkirsti šiaurinę Burmą nuo tiprinti savo pozicijas.
rencijoje iškilo nesutarimai
galima tikėtis naujų nacių rų demonstracijos ir riaušės. pietinės.
•
Aviacijos ministerija skel
dėl vieno žodžio. Argentina
Jei šis manevras japo
žygių
Rusijon
ir
tuo
pąčiu
jog anglų bombanešiai
RUSŲ LAIMŪJIMAI
metu labai galima laukti, Washingtonas, sausio 22 d. nams pavyktų, Japonijos ka Washingtonas, sausio 22 d. sutinka su principu, kad rei bia,
atakavo
Bremeną ir Emdekia
nutraukti
santykius
spj
—
Filipinuose
šiuo
metu
Paskutinieji
pranešimai kad japonai pradėtu žygius — Norvegijos pasiuntinys riuomenė atsidurtų tik per
ną,
aerodromus
skelbia apie nepaliaujamus iš Mandžiurijos. Tačiau tai j praneš, kad vokiečiai prie- šimtą mylių vandens keliu prieš japonus pradėjo veikti ašimi, bet nesutinka, kad re- ir Boulogne dokus.Olandijoje
Iš atakų
rusų laimėjimus, apie vokie labai priklausys nuo japonų I varta siunčia norvegus rusų nuo Rangoono, Burmos sos amerikiečių ir fiiipinų parti- zoliucijoje būtų įrašyta žo- negrįžo šeši anglų orlaiviai.
dis
“
tuojau
”
.
zanai.
tinės.
frontan.
»
čių kariuomenės traukimąsi laimėjimų Pacifike.

Maskvos fronte
naciai priversti
skubiai trauktis

Virš Singapūro

DRAUGAS

Penktadienis, sausio 23, 1942

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
B DETRO1T LIETUVIŲ VEIKIMO
MS MALONIUS DETROIT LIETUVIUS

Moterų Sąjungos 64 kp. organizatorės
> n
M

Veiklūs ir geraširdžiai detroitiečiai lietuviai.
Sv. Jurgio leki vių parapijos choras kelia
žmogų į dvasines aukštybes. - Detroit puikiai
užsirekomendavo. - Kas ten judina
lietuviška jį veikimų.

Marė Gabrienė, U. Ratela- vičius, Ona Kratavičienė, AADVOKATAI
kienė, A. V&itkūnienę, K. nelė Ambrasienė, Julija Me
Whitney E. Tarutis
Degutienė, O. Adomaitienė, dinis, St. Atkočiūnas, K.
H. Baronienė, F. Stankus, Samsonas, Rokas ir dauge
ADVOKATAS
CCNTRINI8 OFISAS:
K. Kamarauskas, 0. Jačie- lis kitų, kurių dabar pavar8188 SO. HALSTED ST.
nė, B. Druškauskienė,
J. | džių neprisimenu.
(Uotu vi q Auditorijoje)
VALANDOS: Nue 1-aafta Ud (-«*•
Oernauskas, J. Juodvaikienė,
Ilgėliau teko pasikalbėti
vai. vaL
TeL CALumet 6877
J. Šeiris, V. Markevičius, J. su Ona Kratavičienė, kuri
LS4 NO. LA SALLE ST.,
Medinienė, A. Kurp&vičiius,
(Nukelta į 3 pusi.)
Room 2014
TeL State 7572
A. Čemauskienė, D. Žemnickienė, J. Poveliūnas, M. žim- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
neckienė O. Belvienė, K. VaRes. 6958 So. Talman Avė.
Tel. OANal 6122
riukonienė, P. Mazeliauskie Res. Tel. GROvehiU 0611
DR.BIEŽIS
nė, M. Siurkienė, M. Gab Office tel HEMlock 4848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rienė, K. Samsonas, J. AleDR.
J
J.
SIMONAITIS
i liūnas, Povilas Dereškevi
2201 West Cermak Rd.
čius, A. Stankienė, M. Pet- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. V
REZIDENCIJA:
Vai.: 2—4 ir 7-0 vak.
rokienė, A. Pradževičienė, Ketvirtad.
6631 S. California Avė.
ir Nedūliomis susitarus.
M. Švendrienė, Ona Nicelie- 2423 West Marąuette Rd.
Tel. REPublic 7868
nė, K. Mišaikis, Tautridienė,
Recidencijoa teL: BEVeriy 8244
Ofiso tet VIRginia 0086
M. Andrušienė, A. BražinsDR.
STRIKOLIS
kis, Petronėlė Ambnazienė
DR. T. DUNDULIS
PHYSICIAN AND SURGEON
ir Ant. Balkienė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
Lietuvių svetainėje per
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
prakalbas surinkta $186-55. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. v&L Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Ncdėliomis pagal sutartį.
Nedaliomis pagal sutartį.
Iš viso Detroit, sausio 18 d..
Office teL YARda 4787
lietuviams tremtiniams Si Namų tel. PROspect 1980
TeL OANal 0257
Rez. tel.: PROapect 8659
bire suaukota $308.59. Va TeL YARda 5921.
lio, Detroito lietuviai!
Res.: KENurood 5107.
DR. P. Z. ZMATORIS

Apie Detroito
lietuvių tęs nuopelnas, žinoma, ir
veiklą esu daug girdėjęs ir chorisčių ir choristų, kurie
skaitęs spaudoje. Ypač ma nesigaili laiko pašvęsti cho
ne užintrigavo praeitų me ro pratyboms.
Kun. kleb. J. čižauskas
tų suruoštas koncertas, ku
riame Anna Kaskas lietuvių ir jo parapijiečiai turi ne
muzikalines jėgas reprezen tik muzik&linę, bet ir arti
tavo. Tokį šaunų ir didingą mą mylinčią širdį. Šioje pa
koncertą suruošė A. L. R. rapijoje lietuviai pamaldų
K. Federacijos 4 skyrius, metu lietuviams tremtiniams
kuris turi veiklius, sumanius Sibire suaukojo $120.04.
ir energingus veikėjus. Jie
Jaučiu pareigą šv. Jurgio
sunkiu darbu pelno sau pra lietuvių parapijos geraširgyvenimą, bet taip pat dar/ jfių pavardes pažymėti,
randa Laiko suruošti vakaKun. kleb. J. Čižauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rus ar koncertus, kur yra
3. Kas tie Detroito
DR.
A.
J.
BERTASH
pademonstruojama lietuvių paaukojo $10.00; Jonas Ū1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ziūrint iš kairės į dešinę: lyvavo, bet ir medžiaginiai bruzdelninkai
soris
$5.00;
Alek.
Petkus
$2.
Residencfia:
6600 So. Artesian Avė.
meninės ir muzikalines jėgos.
Negaliu atsigerėti tais De Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Po $1.00 aukojo šie asme Ona Nicelienė, Ona Šimonie rėmė.
d ilri 0 vai. vakare.
756 West 35th Street
O. Nicelienė taip pat daug troito lietuviais veikėjais
Meninėmis ir muzikaiinė- nys: Juoz. Degutis, Ona nė ir Anelė Ambrasienė.
mis pramogomis ne tik pa Rarzdienė, Mikolina Baikaus
Onos Šimonienės pasidar yrd nuoširdaus darbo įdė kurie sunkiai dirbdami ran
I IFTUVIAT DAKTARAI
laikoma, bet ir stiprinama kienė, Pr. Majorienė, Ona bavimu buvo suorganizuota jusi į kuopos veikimą. Vi da laiko kultūriniam ir or
lietuvybė pačiuose lietuviuo Keravčienė, Uršulė Gerdu- Moterų Są-gos 64 kuopa, ko suomet ir aukomis priside ganizaciniam darbui.
TeL YARda 8146
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
da.
se. Dar daugiau tenka pa kienė, Marė Mockevičienė, vo 10 d., 1927 m.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
A. Ambrasienė, buvusi pir Detroito lietuviai veikėjai
sakyti, tokios meninės ir Ona Danilevičienė, Marė DaPirmas susirinkimas įvy
moji vice pirm., ilgus metus yra sąmoningi, pasišventę, 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
muzikalines pramogos, kaip raškevičienė Ver. Brudžiu- ko Šimonių namuose.
IR AKINIUS PRITAIKO
energingi ir solidarūs lietu Antradieniais, Ketvirtadieniais
buvo
nut.
rašt.
ir
dešimtus
pereitų metų suruoštas kon- vaitienė, Rozalija Stankiėnė,
ir
Penktadieniais
Pirmosios narės, su orga
viai. Jų pėdomis eina ir jau- Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
744 West 35th Street
certas, lietuvio vardą išgar Ona škuliene, Malvina Bub- nizatore O. Niceliene, A. Am- metus eina finansų raštin. i
Valandos:
11-12; vakarais: 7-9;
D?*™“0 lietu-! 3147 S. Halsted St, Chicago
sina ir kitataučiuose, jie į liauskienė, Kazys Balkevi brasiene dar ir dabar kuo ir kuopos 1 'korespondentės immas’
Pirmad. ligoniai nepriimami,
.
viai studentai it studentės.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
pareigas.
lietuvį ima žiūrėti su dides čius, Salomėja Šičiūnienė, O- poj darbuojasi.
ir šeštadieniais
šventadieniais 11-12.
Lietuvių
studentų
būrys
čia
Valandos: 3 — 8 popiet,
Į kuopos jubiliejaus iškil
ne pagarba.
na Salinienė, Ver. Petraus
Sausio 25 d., Lietuvių sve
1—4 ir 6:36—8:30 vakare
Tel. OANal 5969
mes pakviestas pasižadėjo gražus ir, juose dvelkia lie
Detroite, Mich., sausio 18 kienė, Roz. Stasiūnienė, Mar tainėj kuopa rengia vaka
pakalbėti kuopos dvasios va tuviška dvasia.
DR. F. €. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
d. turėjau laimės susitikti celė Valatkienė, Marė šei- rienę paminėjimui 15 metų
das
kun.
I.
F.
Boreišis.
SusMan
teko
Detroite
pabūti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
su lietuvybės palaikytojais rienė, Uršulė Rakauskienė, gyvavimo ir pagerbimui or
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pora
dienų.
Gavau
įspūdį,
mo
nutarta
pakviesti
daly

Ofisas ir Rezidencija:
2158 West Cermak Road
ir stiprintojais, kurie gy Fel. Daumantas, Kazys Ja- ganizatorės O. Šimonienės.
kad
Detroite
visą
sielą
į
vi

vauti
ir
svečias
“
Draugo
”
2155
West Cermak Road
Ofiso toL CAN&l 2345
vai atjaučia ir Lietuvos da kubaitis, Izid. Petrauskas, Sausio mėn. sus-me nutar
Ofiso
vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
bartinę skaudžią būklę. Jie Adolfas Ugianskis, Petras ta sykiu pagerbti ir O. Ni- administratorius kun. P. Ci suomeninį veikimą įdeda Ma
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
nikas,
MIC.,
Moterų
Są-gos
tas
Šimonis
ir
jo
žmona,
P.
t
7004
So.
Fairfleld
Aveoue
Detroite suruošė lietuvių Šukys, Jonas Šimkus, Pet celienę ir A. Ambrasienę.
Ree. teL: HEMlock 3190
ANTRAS OFISAS
Medonis ir jo žmona, A. Žu
centro
pirm.
E.
Paurazienė.
ronėlė
Medonienė,
Dom.
ABėgiu
penkiolikos
metų
tremtinių Sibire dieną, ku
2017
So. Western Avė.
kauskas, jo žmona ir stu T< YARda 2840
Kuopa
tikisi
sulaukti
ir
dau

kelienė,
Petr.
ValatkevičieO.
Šimonienė
64
kuopoje
rioj man ir adv. St, GabaTeL CANal 7171
dentė duktė, P. Grybas ir
DR. C. VEZELIS
Nuo 8 vai. ryto Iki B vai. kasdien
liauskui teko kalbėti apie nė, Ona Valukonienė, Marė daug gražios darbuotės įdė giau tolimesnių svečių.
Vakarienės pradžia 6 vai. jo Žmona, Juozas Stanevi
DANTISTAS
baisią mūsų brolių lietuvių Gabrienė, Ona žvirblienė, jo. Virš 10 metų kuopoje
Ofiso Tel. ............ . VIRginia 18M
Po
vakarienės
šokiai.
čius,
muzikas
Jonas
Stane4645
So.
Ashland Avenue
dalią Sibire. Lietuviai prie Kazys šeštokas, Vincas Kaz sėkmingai pirmininkavo. Nu
arti 47th Street
Nuoširdžiai kviečiame vi
DR. AL. RAČKUS
varta buvo išplėšti iš Lie lauskas, Alek. Petrauskas, silpnėjus kuopai ją atgaivi
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. vak
sus
detroitiečius
dalyvauti.
Seredoj pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvos ir numesti Rusijos gi- Pranė Majauskienė, Marė no. Visame dirbo, visose ko
Būkite
malonūs
Urbonienė,
Ant.
Vilbikaitis,
misijose dalyvavo; bendrai
Itlibon.
Moterų Są-gos 64 kuopa ir
Telefonas: HEMlock 5849
1853 West 35th Street
Juozas
Stanevičius,
Jurgis
visame veikime ne tik daDetroito lietuviai ne tik
rengimo komisija
SAVO AHMS1
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
TU
Viena pora akla
nMikalauskas,
Simonas
Brivisas jėgas aukoja už Jung
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
rsnlmaL Saugokit Jas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus
ąstrmminuoti
ja*
džiuvaitis,
Jonas
Niceiis,
Dr.
tinių Amerikos Valstybių
tainėje, per prakalbas, vėl Jasas Sodaitis, Juozas Sta- metodą, kurto regeiimo makalas
6757 So. Western Avė.
gali sutelkti.
pergalę, bet jie taip pat, čia Mink, Jurgis Bunza, Ant. lietuviams tremtiniams Si- nevičius, P. Grybas, A. ŽuOFISO VALANDOS:
TAI PATYLIMO
KETAI
DR. CHARLES SEGAL
Popiet nuo 1 iM 3 vai. Vak 7 iki 9
palaikydami ir stiprindami Kakanauskas, Jonas Belic- bire aukojo.
kauskas, A. Kakanauskas,
Nedėlfcnis pagal nutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuvybę, randa progų ir kas, Julius Grigaliauskas, 2. Lietuvių svetainėje
S. Wenzburgas, A. Vainio- Dr. John J. Smetona
Telefonas OANal 7329
4729 So. Ashland Avė.
galimybių sušelpti savo bro Kazys Jasiukaitis. Stasys
nis, J. Miknis, K. Sanvaitis,
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr,
(2-tree lubos)
Į Lietuvių svetainę atėjo .P. Samavičius, P. Medonia
DR. PETER J. BARTKUS
lius lietuvius tremtinius Si Uždavinys, Kari. Ambrazas,
TaL MIDvray 2880
Chicago, UL
Zig. Samuolis, Ant. Aleksi- kokie du šimtai šaunių ir Uršulė Zarrett $6.00; Ona
bire.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1801
So.
Ashland
Avenne
OFISO VALANDOS:
Kampa* lt-toe
2202 West Cermak Road
Detroito lietuvis sunkiai nas, Antanas Jasiukaitis, gražių Detroito lietuvių ir Kratavičienė $5.50.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OANAL
OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
lietuvaičių.
A.
L.
R.
K.
Fe

uždirbto dolerio kilniems Juozas Antanavičius, Juo
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL
ir pagal sutartį.
VI. Kazlauskas aukojo $4. Kasdienoneo TAIANDOfi
*•** P?Į
deracijos
4
skyr.
pirminin

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
zas
Račius,
Juozas
Okas,
Sekmadicsiais
taipgi
pūgai
sutartį.
tikslams nesigaili. Tai rodo
a m. tol
TreA Ir
Po
$2.00
aukojo
šie:
P..
Ree. telefonas SEEby 0484.
liti •. m.
Detroit sausio 18 d., suruoš Konst. Jazbutis, Marė Vi- kas J. Medonis atidarė susi Bendorius, S. Mažellenė, S
DR. MAURICE KAHN
TaL Cicero 1484
ta lietuvių tremtinių diena. ganauskienė, Petronėlė Bag- rinkimą ir pakvietė šias ei Blaškevičius, A. Jankauskie
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS
džiūtė, Marė Ribačenskienė, lutes rašantį kalbėti apie
DUS.
R.
PALUTSIS
1. Šv. Jurgio lietuvių
nė,
Ant.
Ambrasas,
O.
Ši
4631 So. Ashland Avenue
Anelė Vidugiris, Anna Daš- Lietuvos ir tremtinių skau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
parapijoj
monienė,
St.
Atkočiūnas.
LIETUVIS
DAKTARAS
TaL YARda 0994
kus, Antanina Pilakienė, džią būklę. Po St. G&baliausKamp. 15tos gat ir 49th Ct
Ras. t*L PLAaa 8900
OPTOMETRISTAS
Po $1.00 paklojo šie asme
Šv. Jurgio lietuvių para Morta Zagreckas, Vikt. Jur ko ugningos kalbos, susirin
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Pritaikina akinius 2 iki 4 popiet
kę
į
salę
žmonės
pradėjo
nys: V. Krasauskas J. Cress.
pijos kun. kleb. J. čižaus gelaitis, Agota Juodsnukieir pagal sutartį.
>at■ skoningai oi
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.
kas maloniai mane priėmė. nė, Konst. Kazlauskienė, E- nešti dešimtines, penkines, J. Kai ris, B. AukštakalnieRes.
1625
So. 50fh Avenue
prieinamą kalną.
Tel. Oic*ro 1484
Jo nuoširdumas ir muzika lena Stašienė, Grasilda Druk dvidolerines ir dolerines. nė, A. Dzenkauskienė, A.
TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
1
Raštininkės:
Ona
KrataviKarevičienė,
J.
Piragis,
J.
JOS F. BUDRIK
lumas dar ir šiandien mane tenienė, Juzė Rimaitienė, Ma
Emergency — call MIDtvay 0001
DR. A. JENLINS
Res. — HEMlock IMA.
lydi ir žavi.
rė Grigaitienė, Karolina Šar. čienė, Julija Medinis ir Ane Paveliūnas, K. KlemarausKRAUTUVUS
(Lietutis)
* Kai atsilankiau į bažny kienė, Ona Pulauskienė, Mag lė Ambrasienė sušilusios už kas, Ver. Bridžvaitienė, M.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DR. ALBERl J. VALIBUS
čią ir išgirdau choristų ir dalena Pikauskienė, Ieva Ū- rašinėjo aukotojų pavardes. Gabrienė, A. Savickienė, S 3241 So. Halsted St.
2500
West
63rd
Street
PHYSICIAN AND SURGEON
Po $10.00 paaukojo šie: Rokas, Ona Bilvienė, M. Zim
chorisčių malonius balsus — kienė, Marė Švedienė, Ago
OFISO VALANDOS:
Telefonas:
OFISO VALANDOS:
Nto 1—4 ir nuo 7—9 vakare
jaučiaus ne šioj žemėje. Di ta Račienė, Juoz. Arlauskai S. Stepulionis ir A. L. R. K. nickienė, J. žaliagiris, J.
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vaL
Taipgi pagal nutartį.
Caiumet
4591
dingas ir malonus choras tė ir Vladas Naruševičius. Federacijos 4 skyrius Sta Kasiulionis, Anelė AmbraOfiso telefoną* PROvpact 6737
2408 W«t «3r4 Street
Mamą totoftm** VUt«taia MSI
kelia į dvasines aukštybes.
Taip pat tenka pasakyti, sys Klapatas, K. Labeikis. zienė, P. Dereškevičius, Ma
DtL RADIO PATAISYMO
PABAUKYTE:
Po $5.00 aukojo šie asme rė Aeirienė, A. Stankienė, M.
Tai kun. kleb. J.. Čižausko kad kai kurie iš šių išvar
nys:
Moterų
Są-gos
64
kp.,
Petrokienė, M. švendrienė,
Skaitykite Katalikišką Spaudą
ir vargonininkės St. Bukšai- dytų aukotojų Lietuvių sveYARDS 3088

Penktadienis, sausio 23,1043

i—

DRAUGAS

NESISTEBI DIDVYRIO ŽYGIU

DETROIT O LIETUVIU ŽINOS

(Tęsinys iŠ 2 pusi.)
yra Amerikoje gimusi, bet
nepaprastai domisi Lietuva
ir lietuvių literatūra. Tenka
pasakyti, kad yra labai ge
rai susipažinusi ne tik su
Lietuva, bet ir lietuvių lite
ratūra.

Iš Detroito išvažiavau su
gražiausiais {spūdžiais, nes
čia lietuviai gražūs, malo
nūs, nuoširdūs ir moka gra
žiai ir darniai dirbti. K. B.

Sausio 28 d. Federacijos
4 skyr. įvyksta metinis svar
bus susirinkimas Lietuvių
svetainėj. Prašomi draugijų
bei kuopų atstovai ir pavie
niai darbuotojai šiame susi
rinkime dalyvauti. Bus val
dybos rinkimas.
Koresp.

EA5I SIDE
Iš Parapijos Rėmėjų
Moterų Klubo
susirinkimo
Susirinkimas įvyko sau
sio 14 d. Susirinkimą malda
atidarė klebonas kun. J. Ci
žauskas. Raštininkė S. Bukšaitė perskaitė pereito su
sirinkimo nutarimus, kurie
buvo priimti.

Savickienė, Medinienė, Vidugirienė, Stasiūnienė, Pet
rauskienė, Jesulionienė, Juod
snukienė, Majauskienė, Šit
kauskienė, Stašienė.
Po 50c — Paulauskienė,
Švendrienė, Spaustinienė, Je
sukaitienė, Masevičienė. \
Pirm. kun. J. Cižauskas
dėkojo visoms už aukas.
Sičiūnienė paaukojo klu
bui setą “silver” (peilių).
Klūbas labai dėkingas Sičiūnienei už gražią auką.
Svarbesnių nutarimų nesiradus, vakarienės tikietai
išdalinti, susirinkimas baig
tas malda.
Po susirinkimo lošta kau
liukais.
Garnys apsilankė pas Pra
ną ir Berthą Janus ir pali
ko dukrelę, kuriai duota
vardai Christine-Ann.
I •*
Sausio 6 d. apsilankė pas
P. ir T. Preblikus, paliko
sūnų, kuriam duota vardai
Kenith-Francis.

Gražus sųjungiečių
veikimas

Moterų Sąjungos 54 kp.
laikytame susirinkime sau
sio 8 d. nutarta surengti va
karą ir pelną paskirti Raud.
Kryžiui. Gražus darbas ir
vertas visų detroitiečių pa
Į klubą įsirašė šios nau ramos.
jos narės: Marijona Pau
Nuoširdžia.! kviečiami visi
lauskienė, Suzana Priežgintienė, Apolonija Jesukaitie- atsilankyti į “pinochle” ir
nė, Elz. Blauzdienė, Agota “bunco” vakarą, kuris bus
sausio 29 d. parapijos sa
Majauskienė.
lėje, 7 vai. vakare. Įžanga
A. Balkienė išdavė baza- 35c su taksomis.
P. M. M.
ro raportą. Klūbas pelno
parapijai atnešė $328.50.
Rožė turi erškėčius, dei
Raportas priimtas delnų mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
plojimu.
nybes.
Buvo daug kalbėta ir
svarstyta apie Užgavėnių va
karienę vasario 14 d. Šei
DON'T TAKE THIS
mininkės vakarienei išrink
LYING DOWN . . .
tos: M. Eizinienė ir nauja
narė S. Priežgintienė. Kitos
darbininkės išrinktos: Blauz
dienė, Bagdžiūtė, Majaus
kienė, Vidugirienė, švend
rienė, Baronienė, Stasiūnie
nė, Šitkauskienė.
J
Laimėjimo tikietus parda
men are flghtlng and
vinės: H. Raubienė ir A.
dying, you mušt do your part.
Be sure you enllst your DODJuodsnukaitė.
IARS for DEFENSE. Back our
Prie durų: S. Bukšaitė, A.
armed forces—and protect your
own llfe—wlth every single dolMajauskienė, J. Medinienė.
lar
and dlme you can.
J. Spaustinaitė pasirūpins Į
America mušt have a eteady
mergaičių surinkt patarnaut
flow of money pourlng ln every
į stalus.
day to help beat back our enešios narės susirinkime au mlea.
Put Dlmes Into Defense
kojo vakarienei.
Stamps. And put Dollars Into
Kun. J. Cižauskas $5.00.
Bonds. Buy now. Buy every
pay day. Buy as ofton as you
Sičiūnienė $3.00.
Po $1.00: Bukšaitė, Rau-'
bienė, Sinkienė, Balkienė,

r

[Turtas Virš

$7,000,000.00]

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ

$565,000.00

NIŪRA SAUGESNIS VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS

CHICAGO. ILL,

Justin Mackievvich, Pres.
_ . _
’
Tel. VIRGINIA 1141

dĮeno“ 9 A. M. iki 4 P. M.
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos

Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

teatras ir šokiai puikiausiai
pavyko — visais atžvilgiais.
Svečių tiek atsilankė, \ kad
kai kurį laiką mokinosi civi negalėjo tilpti didžioj sa
linėj aviacijoj. Be to, Pūkas lėj.
buvo žinomas ir visuomeni
Teatras buvo suloštas rim
niam gyvenime. Per pasta
ruosius du metus ėjo “Jau tai. Artistai atliko savo ro
nieji Lietuviai Pittsburghe” les puikiai. Ypatingai daug
draugijos pirmininko parei juoko publikai sukėlė “Mir
gas, taip pat priklausė ir ta,” kurios rolę lošė — Jur
gis Žilinskas. Po teatro, prie
kitose lietuvių draugijose.
puikaus aristokratų orkes
Pavykęs Parengimas
“Jaunieji Lietuviai Pitts- tro, jaunimas linksminosi
į burghe” draugijos rengtas lig vėlumai.

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
UŽUOJAUTA
KUN. M. KAZĖNUI

C "Draugas"

Acme

telephoMI

“Tikėjausi to visa iš jo sulaukti”, pareiškia Mrs.
John Bulkeley (kairėje), kai jai pranešta, kad jos vy
ras vadinamuoju “uodiniu” laivu nusmigo į japonų
kontroliuojamą įlanką Filipinuose ir tenai sutorpedavo
japonų 5,000 tonų laivą. Šiuo žygiu didžiuojasi jo mo
tina Mrs. Elizabeth Bulkeley ir jo duktė Joan Leslie.

Mirties Angelas, retinda
mas gyvųjų eiles, suteikia
daug liūdesio ir skausmo ar
timiesiems. .. Tasai mirties
angelas suteikė didį skaus
mą Šv. Kazimiėro parapijos
klebonui, kun. M. J. Kazė
nui, kuriam teko palaidoti
savo mylimą brolį — Dionyzą. Velionis gyveno Cleveland’e; ten ir buvo palaido
tas.

IS GRAND RAPIDS PADANGĖS

Serga
Liūdesio valandoj, reiškia MIRTIS SKINA
me giliausią užuojautą my PARAPIJONUS
Šiuo laiku, kai oras nepa
limam klebonui kun. Kazė
stovus, randasi daug ligo
Sausio 15 d., SS. Petro ir
nui. ..
nių. Tarp jų ir Stasys Bar
Povilo parapijos bažnyčioje
to, laidotuvių direktorius.
I Į Kariuomenę
9 vai. ryto buvo gedulingos
Linkime greit pasveikti.
Sausio 16 d. į Amerikos pamaldos už sielą Jeronimo
lakūnų eiles įstojo Kastas Džiugi, 59 m. amžiaus. Pa Parapijos Vakarienė
Pūkas. Jis yra užaugęs Lie laidotas ŠŠ. Petro ir Povi
Bus vasario 8 d. Komisija
lo parapijos kapinėse. Velio smarkiai darbuojasi, kad
tuvoj,
kur
ir
mokslus
ėjo.
Vardo Dr-jos
Parapijos vakarienė Šv.
Sugrįžęs atgal į Ameriką, nis sirgo gana ilgą laiką. būtų geros sėkmės. Visų pra
metinis susirinkimas
Buvo narys Vytauto Karei šoma gausiai tą pramogą
vių dr-jos. Paliko liūdėti paremti.
Bus sekmadienį, sausio 25
Koresp. V. M. K.
Įvyks už dviejų savaičių
ją,
nes
Marijonų
vienuolijos
žmoną Oną, tris brolius,
d. Visi vyrai, jauni ir senes
— sekmadienį, vasario 1 die ni, kviečiami atsilankyti ir reikalai atšaukė jį jų vie- Juozą ir Joną Lietuvoj ir
ną. Pirmininkėms O. Mus tapti nariais. Kristus laimi nuolynan Hinsdale, III. Kaip Jurgį čionai, taipgi vieną
“Aš tai negaliu padaryti”,
teikienei ir E. Derkintienei na tuos, kurie Jo Šv. Vardą ilgai ten turės užtrukti, ne- seserį Lietuvoj.
— nieko dar nenuveikė. “Aš
atėjo į pagalbą daugiau mo gerbia. Vyrui yra garbė pa . žinia ir kol kas pavaduoti
bandysiu tai padaryti,” —
terėlių, būtent: Mrs. B. Lax, sisakyti kitam, kad jis yra jį atvyko Marianapolio ko Sausio 20 d. buvo laidotu suteikė pasauliui stebukla
Miss O. Rudaitis, Agota Kas narys šv. Vardo Jėzaus Dr legijos mokytojas, kun. M. vės seno parapijono Donato darius.
J. Hovves
Baltrušaičio,
74
m.
amžiaus.
paravičienė, Kelienė, Butri jos.
Urbonavičius, MIC.
Sausio 17 d. velionis buvo
mienė, Maurušienė, Gumu- Nauja valdyba
Lietuvos
nepriklausomybės
nuėjęs į marketą nusipirkti Rheumatic Happy;
liauskienė, Simutienė ir Ra
minėjimas
reikalingų reikmenų. Einant
kauskienė. Sveikiname nau Šv, Rožančiaus dr-jos yra:
Relieves Pain Quick
pirm. — E. Šalkauskienė,
jas darbininkes.
Kaip kitais metais, taip ir namo nualpo. Bevežant na
vice pirm. — P. Kondratie- šįmet? nutarta vasario 15 d. mo kelyje mirė. Pamaldos
Vakarienės
šeimininkės nė, rašt. — V. Tomk/utonie- paminėti Lietuvos Nepri už jo sielą buvo 9 vai. ryto
vaikštinės po namus rink- nė E. Balučienė, ižd. K. An- klausomybės paskelbimo su antradienį. Palaidotas ŠŠ.
• damos valgius, aukas ir par- tulienė. Sveikiname naują kaktuves. Ta proga įvyks Petro ir Povilo parapijos
kapinėse. Paliko liūdėti sa
1 duodamos tikietus. Malonė valdybą ir linkime draugi parapijos salėj bankietas.
vo dukterį Oną su žentu Jekite jų gražų darbą duosniai jai laimės jūsų visų prie
Staigi
mirtis
seliūnu.
ir nuoširdžiai remti.
žiūroje.
Motiejus
Praeitą šeštadienį, sausio
17 d. Niagara Uniyersiteto
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Sociologijos profesorius Vingeria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
centijonų vienuolis, kun.
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
niauskas ir taip pat perrink Harry T. Deegan, M.C., stai
Parapijos reikalai
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
ti parap. komiteto nariai: ga mirė įžengdamas koply
pirmo* rūšies produktų.
Sausio 11 d. popiet įvyko Ant. Gutauskas, Jonas Jan čiom Buvo dar jaunas žmo
parapijos metinis susirinki kauskas ir Stan. Blaževičius, gus, vos 35 metų amžiaus.;
mas, kurį atidarė kleb. kun. o darinkti: Laurynas Stak- Palaidotas universiteto ka-!
J. Pauliukonis, MIC. Po per niūnas, Petras Benošius ir pinėse antradienį, sausio 20 I
DISTRIBUTOR
skaitymo ir priėmimo para Juozapas Jaruševičius.
d. Buvo gerai pažįstamas
OF
pijos finansinio raporto bu Laikinai klebonas kun. J. lietuviams studentams.
vo perrinkti sekantiems me Pauliukonis apleido parapiAmžiną atilsį duok jam
tams trustisai: Dominikas
Biekša ir Stanislovas Vyš

IHAIRIBOIR©

Thousands who suffered from the tnrturing
pains of rheumatism, sciatica. lumbago, neuralgia and neuntia— are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves those eihausting muscular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this irondad guarantee. If the
very firat three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Don't suffer. Ask your drugglat today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)

NIAGARA FALLS, NEW YORK

LEO NORKUS, Jr.

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

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl’ankydami
i Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine Ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečladlieniais.

Telefonas: VIRgtaia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

MASSAGE

1657 W. 45th St..,. • Kamp. Paulina St.
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Amerika ir pavergtosios tautos
.
*
' Zr •.1 ■
Rio de Janeiro, Brazilijoj, vyksta labai svarbi PanAmerikos konferencija. Jos nutarimai turės daug reikš
mės ne tik karo metu, bet ir po karo.
Konferencija, matyti, rimtai domisi ašies pavergto

mis tautomis. Konferencijos apsaugos komisija užva
kar vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuria pareiškiama
užuojauta ašies okupuotoms valstybėms ir užtikrina
ma, kad jų vyriausybės ištrėmime (governments in
exile) bus pripažintos.

Ši rezoliucija turi nepaprastai didelės reikšmės. Ji
dar kartą užakcentuoja Roosevelto-Churchillio Atlantiko konferencijos priimtus aštuonis punktus, ji pare
mia 26 valstybių atstovų susirinkimo Vašingtone pa
reiškimą. Iš šios rezoliucijos aišku, kad Pan-Amerikos
konferencija visai nesvyruodama stovi už Jungtinių
Amerikos Valstybių karo tikslus, iš kurių vienas yra

—- išlaisvinti diktatorių pavergtas tautas ir padėti joms
atsistatyti laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis.
Pan-Amerikos konferencijos rezoliucija, neabejoja
me, liečia ir Lietuvą, nes ir ji yra ašies pavergta. Ta
pasireiškusią dvasia ir tuo palankiu Amerikos valsty
bių nusistatymu reikia tuojau pasinaudoti. Kaip — te
sprendžia mūsų politikai ir diplomatai.

Jei ligšiol vis dar nesusidarė Lietuvos vyriausybė už
sieny (government in exile), tai dabar tikrai yra lai
kas tą žingsnį tuoj padaryti. Jei to nebus padaryta,
tai lietuvių visuomenė turės labai rimto pagrindo kreip
tis į vadinamus Lietuvos valdžios likučius ir pareika
lauti pasiaiškinimo, kodėl tas nepadaryta. Toliau žaisti
tautos likimu nevalia. Vienam iš aukštų pareigūnų sė
dėti gražioj rezidencijoj Chicagoj ir nieko nedaryti, tai
yra tikrai nedovanotina. Vašingtone sėdintieji taip pat
aiškiau turi pasisakyti, kas ligšiol padaryta. Jie tuoj
turi ištirti visus vyriausybei sudaryti galimumus da
bar ir padaryti atitinkamus žingsnius.

Mes, būdami šio krašto piliečiais, gal ir neturime tei
sės daryti pasiūlymus Lietuvos valdžios likučiams ir,
apskritai, Lietuvos piliečiams, bet trokšdami savo tėvų
kraštui Laisvės ir gerovės, tai darome, kai kada net ir
“pasikarščiuodami.”

Mums vis dėl to keista, kad akivaizdoje nepaprastai
svarbių tarptautinių, beveik lemiančių tautų likimą įvykių, kuomet tautos grupuojasi, daro sutartis ir pa
reiškimus, Lietuvos pareigūnai ligšiol nematė reikalo
sušaukti nė vieno susirinkimo Vašingtone ar kur ki
tur, kad Lietuvos reikalais pasitarti, kad darbu pasi
dalinti. Juk yra kas į tokį susirinkimą pakviesti. Čia
pat gyvena prez. Smetona, yra Lietuvos Pasiuntinys,
jo patarėjas, konsulai, garbės konsulai. Yra čia kele
tas Lietuvos Seimų atstovų; yra Lietuvos universite
to profesorių, aukštų kariuomenės vyrų, Lietuvos vi
suomenės ir spaudos vadų ir šiaip visa eilė piliečių,
kurie rūpinasi Lietuva ir kurie politikos reikalais nu
simano ir dėl to daug galėtų ir patarti ir dirbti padėti.
Mes, dėl to, čia darome, mūsų manymu, praktišką
pasiūlymą, kad akivaizdoje anos Pan-Amerikos kon
ferencijos rezoliucijos, tuoj būt sušauktas toks susi
rinkimas, aptarta visi galimumai, gautos kuo tiksliau
sios informacijos, tinkamai susiorganizuota ir tiksliai
pasidalinta darbu. Dalykai prieina prie to, kad ant
vieno Pasiuntinio Vašingtone pečių jau nebegalima su
krauti visų darbų ir visos nepaprastai didelės atsakomyhės.
• -

Lietuvos piliečiams besiorganizuojant
. '.Seniai buvo jaučiamas reikalas susiorganizuoti Ame
rikoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Susiorgani
zuoti pirmoje vietoje tam, kad kuo tik galima prisi
dėti prie Amerikos ir jos santarvininkų karo darbų ir
kad rūpintis vokiečių pavergtosios Lietuvos išlaisvini
mu ir jos nepriklausomybės atstatymu.
Organizavimosi pradžia ir tai rimta pradžia jau pa
daryta. Apie pirmąjį Lietuvos piliečių suvažiavimą Chi
cagoj, kurs buvo sausio 4 d., buvo rašyta. Jame buvo
sudarytas iniciatorių komitetas, kuris sušaukė kitą su
sirinkimą sausio 20 d. ir nutarė sudaryti Chicagos apy
linkių skyrių, kurs ir bus pirmuoju Lietuvos Piliečių
Sąjungos skyrium. Jo vadovybėj matome mūsų tautai
plačiai žinomas asmenybes, būtent t prof. K. Pakštą,
kap. P. Labanauską, kun. K. Barauską, majorą L. Zibavičių, kun. dr. A. Deksnį, dr. P. Vileišį, S. Petravičių
ir kitus. Jie yra užsipelnę Lietuvos piliečių pasitikė
jimą ir, neabejojame, susilauks ir Amerikos lietuvių
visuomenės ir moralinės ir medžiaginės paramos savo
darbams.
'
1 •
Mus džiugina Lietuvių Piliečių Sąjungos skyriaus
valdybos (kuri laikinai eis centro valdybos pareigas)
nustatytas tikslas — atstatyti laisvą, nepriklausomą,
demokratinę Lietuvą. Šio tikslo sieks “bendradarbiau
jant su Lietuvos Respublikos oficialiai akredituotais
svetimuose kraštuose atstovais ir visomis laisvę ginan
čiomis ar už laisvę bei nepriklausomybę kovojančiomis
demokratinėmis tautomis.”
Reikia laukti, kad tučtuojau L.P.S. skyriai įsisteigs
ne tik čia, Jungtinėse Valstybėse, bet Kanadoj, Angli
joj ir Pietų Amerikoj. Tuo būdu galės susidaryti rimta
ir autoritetinga Lietuvių Taryba ir kovoj dėl Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo suvaidinti didelį ir svar
bų vaidmenį.
Lietuvos piliečiai pradėjo nuoširdžiai sveikintiną ir
stipriai remtiną sąjūdį.

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 23 d.)

Areštuotas “velnių kup
rius”... žinomas pliovotojas
vadinamas “velnių kuprius”
Mockus Waukegane laikė
‘Upyčių” socialistams ir lais
vaoamiams. Jo spyčius bu
vo tiek biaurus, kad polici
ja jį areštavo.

Triukšmas Rusijoj.... Ca
ro ukazu durnos ir tarybos
sušaukimo atidėjimas visoj
Rusijoj sukėlė didelį triukš
mą prieš vyriausybę.
•
Švedija prisibijo-... Kara
lius savo kalboj parlamen
tui pareiškė karo baimės.
Jis patarė skandinavų val
stybėms įsteigti iš visų neu
tralių valstybių galingą uni
ją, nes tik tokiu būdu ga
lima išsisukti iš karo ir pa
sitarnauti taikai.
•
Amerikos nota Vokietijai.
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė ir vėl pasiuntė notą
Vokietijai, reikalaujant pa
Pritaria
aiškinimo, kodėl amerikie•
t
čiai yra suimami ir laikomi
“Naujienos”, pritardamos besiorganizuojančiai Lie belaisvėje.
tuvos Piliečių Sąjungai, rašo apie tai, koks pagrindas
ą
šiam sąjūdžiui būtų geriausias ir pastebi:
Geltonasis pavojus... “Jau
“Šiandien nėra abejonės, kad kiekvienas protaująs per keliolika metų europėžmogus, kuriam rūpi Lietuvos laisvė, gali pasitikėti nai su amerikonais vra at
tiktai demokratijų jėgomis. Jeigu Hitleris laimėtų kreipę didelę domę į neper
karą, tai laisvos Lietuvos, žinoma, nebūtų; neilgai geriausius santykius balto
trukus, gal būt, Lietuva visai būtų ištrinta iš žemė sios rasės su geltonąja. Spė
lapio, nes Hitleris į visas tautas, išimant vokiečius, jama, jog netolimoj ateity
žiūri kaip į vergus.
turės įvykti smarkus tarp
“Laisvę grąžinti Lietuvai gali tiktai demokratijų šių rasių susirėmimas”...
pergalė. Taigi ir Lietuvos piliečiai, kurie organizuo
ą
ja savo komitetus Chicagoje ir kitose kolonijose ir
Levviston, Me..., čia yra
toliau ketina sudaryti kokį nors centraliių komitetą 600 lietuvių. Dabar turime
arba tarybą, žino genai, kad jie privalo remti Jung labai veiklų, rimtą ir meilų
tinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos karo pastan dvasišką vadovą kun. N. Pa
gas prieš “ašies” agresorius.
kalnį, kurį visi gerbia ir my
“Didelė dauguma tų Lietuvos pabėgėlių supranta, li. Jo rūpesčiu suorganizuo
be.to, kad Lietuva galės turėti ateitį, tiktai kaipo tas choras, įsteigta vyčių
demokratinė respublika. “Tautiško vadizmo” propa kuopa ir kursai.
ganda, kuri pastaruoju metu pradėjo eiti iš tam tik
t
rų “sferų”, neranda jų tarpe pritarimo. Beveik visi
Badu mirė 510,000 žmo
jie kalba apie “laisvą ir demokratinę Lietuvą”.
nių... Pranešama, kad Siri
joj siaučia badas. Beiruto
gyventojai miršta badu gat
Paraginimas
vėse. Visame krašte jau mi
rė 510,000 žmonių. Šiaušiąs
^Het’^iniosT^jo^tokį paraginimą:
“Kiekvienas padorus lietuvis žino, kad nuo Ame badas ir Palestinoj.
•
rikos Jungtinių Valstybių pasisekimo šiame kare pa
Talkininkų
nutarimai...
reina laisvė ir gerovė kiekvieno šio krašto gyvento
Talkininkai savo konferen
jo, taigi ir mūsų lietuvių gyvenančių, šioje šalyje.
Nepriklausomos Lietuvos likimas taipgi beveik iš cijoj Romoje nusprendė —
1) atšaukti savo armijas iš
imtinai paeina nuo Amerikos laimėjimo.
Todėl mes lietuviai būdami logiški savo veiksmuo Balkanų, 2) paskelbti karą
se drąsiai ir atvirai stojame Amerikos pusėje ir ve Graikijai ir 3) užpulti Kon
stantinopolį nuo sausžemio.
lijame jai laimėjimo.
Vien gerais norais karo negalima laimėti, reikia,
Žodis “universitetas" yra
veiksmų.
Svarbiausia tai visiems gerai ir rūpestingai atlik paimtas iš popiežiaus Ino
ti savo kasdienines pareigas, sąžiningai mokėti tak cento bulos, suteikiančios
čarterį pirmam pasauly usus bei atlikti kitas pilietines pareigas.
Taip pat šiandien svarbu, kad kiekvienas šios ša niversitetui — Paryžiaus ulies gyventojas remtų Amerikos Raudonojo Kryžiaus niversitetui. Europoje uuiveiklą pinigais, o kurie gali ir kraujo kvortą ir pirk versitetus pradėjo steigti
tų Valstybės apsaugos bonus. Tuojau nusipirkime popiežiai.
artimiausiame laike savo vaikučių vardu apsaugos
Savo draugo ir savo tėvo
štampų knygutę ir pratinkime vaikus taupyti pini
draugo niekuomet neišsiža
gus ir pagelbėti Amerikos šaliai.”
dėk.
Saliamonas

stovi ir už Lietuvos išlaisvinimą. Bet susiorganizuoti ir

Pijui Bukšnaičiui, žinomam spaudos darbininkui ir
scenos mėgėjui, šiomis dienomis sueina 60 metų am
žiaus. Jis visą laiką gyvena New Yorko apylinkėse ir
retkarčiais yra tarnavęs laivų kompanijoje ir organi

dirbti už tą išlaisvinimu yra pačitj lietuvių gareiga.

zavęs

Amerika stovi už pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Ji

penktadienis, sausio 28, j 94 2

ekskursijas Lietuvon,

Neatidėliok darbo rytdie
nai, jei gali jį šiandie at
likti.
:v.e r iBKITtS “DRAUGE”

dažnai gazietos rašo, pikčerius deda, kur nors asmeChicagon atvyko Jo Dide niai pasirodžius būriai žiop
nybės kunigaikščio Sergei lių galvatrūkčiais bėga pa
Kutuzovo duktė Jos Dideny matyti, tai jiems matos, kad
bė Sofie Kutuzova, kuri iš už juos sviete nėra mandresnešus kudašių iš balšavikų nių žmonių.
“darbininkų rojaus” gyveno
Kas, priklodui, nėra gir
Londone. Jos atvykimą Chi dėjęs apie garsią šokikę Izacago lietuviškų balšavikų dorą Duncan. Kai kurie, gal,
gazieta išdrūkavojo didelėm ir matė ją šokant. Dąbąr ji
literom ir, nykščius ui ka- jau mirus. Sykį jai užėjo
mizelkų užkišę didžiuojasi, ant mislės parašyti gromąkad Sofie čia pradėjo nerti tą žinomam rašytojui Ber
pančiakas
raudonarmie nard Shaw, kad jis sutiktų
čiams.
būti jos vaikų tėvu. (Ameri
Iš Sofie Kutuzova pusės ke, mat, visko išmislijama,
tai labai gražų ir kilnu — tarpe tų ir taip vadinamos
vadybos”).
padėti kareiviams fronte “draugiškos
grumtis ne tik su priešu, Mat, ji norėjo pasirinkti iš
bet ir gamtos sąlygomis. mintingą vyrą, kad pasau
Bet, tavorščiai, įsidėmėkit lis susilauktų genijų. Savo
balšavikų suktumą. Jei ji gromatoj Izadora šitaip pa
būtų atvykus Amerikon Sov. rašė:
Rusijai nesimušant su Hit
“Dear:
leriu, toji pati gazieta būtų
“Tik pamialykit, gerbia
pasitikus ją su didžiausiu masis, kaip puiku būtų tu
įnirtimu, šmeižtu, kad tokio rėti kūdikius su mano vei
čino žmonėms tik vienas tė du, o jūsų razumu.1*
ra likimas —r sušaudymas.
Į tokį propozinimą 8haw
Stalinui užponavojus ant taip atsakė:
Rusijos, jei caras ir visi kne“Dear:
ziai būtų net prisiekę visą
“Tik pamislykit,
gerbia
savo amžių nerti tiktai pan
moji, kas būtų, jei išeitų
čiakas balšavikams, vis tiek
priešingai:
kūdikiai turėtų
nebūtų išvengę sušaudymo.
mano veidą, o jūsų razumą.”
O dabar carai ir caristinės
Rusijos kneziai galėtų “Vil
Viena gazieta įdėjo gronies” ofise sėdėti ir baisavikai jiems rankas bučiuotų. matą aavo skaitytojo, kuris
Bet pamatysit po karo, jei vėlina rėdystei visokios ščeadar balšavizmas pasiliks Ru ties ant naujo 1942 meto,
sijoj, kaip tie patys Andriu kad toji gazieta apšviestų
liai, Pruseikai vėl prapliups visų protą ir kad nusiramin
apie carus, knezius ir apie tų tos baisios audros ant
svieto.
tą pačią Sofie Kutuzovą.

Po svietą pasidairius

Nesusiprasta

artistai,

Visokie

prieš porą

metų tą gazietą užrašyti
Hitleriui, Stalinui ir japončikui. Šiandien, gal, nebūtų
nei tos baisios audros.

grožio

karalienės labai daug apie

save mislija. Jei jie gauna

dideles pėdės, jei apie juos
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of buildings all over the country. Drawn by art'st Henry BU’
of Rhinebeck, N. Y., the poater portraya th« spįrįl o4 patviei*..!
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Penktadienis, sausio 23. 1942
A. Rachmanovai

Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa

Moterys Raudonojoj Audroj

Prof. K. Pakštas,
IJetuvių Kultūrinio Instituto direktorius

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiui
(Tęsinys)

Paskui vėl atsisėdo aut suok) ir verkė toliau. Bet
netrukus Vaša nusiramino ir papasakojo apie savo tė
viškę. Ji kilusi iš krašto, daugiausia nukentėjusio nuo
bado; badaujama ten ir dabar. Ką ji pasakoja, stojasi
plaukai ant galvos. žmonės iš pradžių duoną kepę iš
medžių žirginių ir žolių, o tos pritrūkę, valgė kritusius
galvijus. Visai nėra maistą
Žmonės badavo, paskui
tino viduriai ir sąnariai, iš dantų smegenų bėgo kraujas,
puolė dantys ir žmonės krito kaip musės. Įvežti maisto
nebuvo iš kur, nes visoje Rusijoje buvo badas. Suvalgė
visus gyvulius, net darbinius arklius. Ką mes dažnai gir
dime, tą patį pasakojo ir Vaša apie savo sodžių. Daugu
mas tėvų iš bado mirusius vaikus nelaidojo, bet virėsi,
kepė ir valgė.
— Mūsų sodžiuje visi sako, kad badą'leidęs Dievas,
atsimokėdamas už caro nužudymą.

(Tęsinys)

Šventoji Sąjunga palaikė
europinio solidarumo mintį,
o Mazzini svajojo apie respublikonišką suvienytą Europą. Praeitojo amžiaus bėgy vidaus politikoje kovojo
Metternicho ir Mazzinio pria
mpai. Pasauliniame kare
Mazzinio principai nugalėjo
ir Europos centre bei Rytuose griuvo sostai, pavergtos tautos virto laisvomis,
demokratinėmis.
Atsidarė
kelias šeštai Europai: Europos Jungtinėms Valsty
bėms. Tuo pačiu metu D:
Britanija nutolo nuo Euro
pos, perkeldama savo inte
resų svorį į užjūrio kraštus, ogi Rusijos revoliucija,
įvesdama sovietizmą, atskyrė ją nuo demokratinės Europos. Tai ir vėl susitraukė
Europos rytinės ribos.

bų Europoje, bet taipgi ahiejuose Amerikos kantinėm
tuose, Australijoj, Naudoj
Zelandijoj, Pietų Afrikoje;>
net ir visose Europos kola-į
nijose ji jau sukūrė savu i
oazaa. Ji yra baltosios ra
sės kultūra, išaugusi antikinės (klasikinės) įr krikščioniškoaios kultūros dirvoje. Todėl Europos kultūra
ir vadinama krikščioniška,
kaipo skirtinga nuo Azijos
islamiškos, budistinės, konfucistinės ir hinduistinės
kultūrų.

, YOU DON’T HAVE TO BE RICH to help American Defenae. That’s the theme of the above poster, !
one of the newest of the Defense Savings promotional pieces now going up in streeteara, on bulletin
boards, and at other public places. This poster emphasizea the point advanced by the Treasury Depart- j
ment that every American can—and mušt—piteh in if the United States is to have the arms and the
teeis necassary te psotect har freedam.

Europos ir Azijos. Totorių pie 350 mil. gyv. Ogi jos
valdymo metu (1200 — 1498 kolonijos turėtų apie 20 mil.
kvadr. kil. ir apie 170 mil.
įtakoje. Paskutiniu du šim- gyv. Tokiu būdu visa Pantu. metM PoUtiSkai ji artėjo europa (be D. Britanijos ir
prie Europos, šiame perio be Rusijos) apimtų 25 mil.
de ji pasisavino kai kurių kvadr. kil. ir turėtų 520 mil.
europinių kultūros formų, gyv.
neįstengdama iš esmės euDėl palyginimo čia patie
Europos kultūros du pa- ropeizuotis. Bolševizmas nu kiu Coudenhovve-Kalergi su
liai yra helenistinis indivi- traukė Petro Didžiojo ir jo galvotų penkių politinių kon
Lapkričio 3 d.
dualizmas ir krikščioniška- į įpėdinių pastangas ir atsky- tinentų reliatyvų dydį, gy
Šiandien sėdėjau su vaiku parke; buvo vėsu, vėlyba
sal socializmas. Savo esmė- rė Rusiją nuo krikščioniš- ventojų skaičius papildyda
rudens diena, šalia pastebėjau iš kaimo moterį, kurią
je ji kartu yra aktyvistinė kos ir demokratinės Euro- mas 1938-40 m. daviniais:
tuojau galėjau pažinti, kad ji iš toli pėsčia atkeliavus,
ir racionalistinė. Savo žy- Pos *r dabar jis bando suAš atsiminiau, kad ir vakar ji toje pačioje vietoje, toje
Paneuropa — plotas 25
miausiu
tikslu
ji
laiko
mokskurti
naujas
civilizacijos
pačioje pozoje sėdėjo.
mil. kv. km.; 520 mil. gy
lą,
kuris
savo
praktiniu
šo formas,
paremtas
Europos
— Močiute, ar tu čia sėdi visą dieną? Ar nepersisal
Europos ateities ribos. U- nu pasireiškia daugiausia teorijomis ir azijatiška pra- ventojų.
dysi? — klausinėjau.
Britų Imperija — plotas
ralas nebėra riba tarp Eu- technikoje chemijoj ir me-: ktika. Kol Rusijos kultūri— Mano Dieve, atkeliavau iš kaimo pas savo sūnų.
39 mil. kv. km.; 530 mil. gy
_ ..
a.-«•• •_*'
ropos ir Azijos. Gal būt kuo- dicinoje. Savo energingu
ateitis pasilieka nežinoPenkis metus as jo nemačiau... Rengiuosi mirti, nes jau
ventojų.
•
v. x motu
x Bet
xturiu
• nnmfltvti
a
- i Žie
vėl sugris nordišku karakteriu Euro- | ma> politinė Europos siena
nor
Rotx tnmn
minu!
Zlft- met nors Rusija
*
per actnnniaadpcimta
aštuoniasdešimta
metų
pamatyti
sūnų!
Europon, bet tuomet Euro- pos kultūra nugali visas ki Rytuose tenka laikyti kar Sovietų Rusija (1939 m.
mos tikriausiai nepergyvensiu, turiu su juo atsisveikinti.
pjs ribos pasistums net iki tas mūsų planetos kultūras. tu ir Europos kultūrinės ribose) — plotas 21 mil. kv.
Po valandėlės tęsė toliau, lyg su savim kalbėdama:
Altajaus kalnų, iki Didžio- Jos pavyzdžius pasisavina bendruomenės siena. (Mano km.; 170 mil. gyventojų.
— Jis vedė miestietę... Iš kaimo jam atnešiau dovanų .
.
Mongolų Sąjunga — plo
lauktuvių — gražiai iškeptą paplotį; sėdžiu čia, o rytoj
° e&°°‘
yra
1 Japonija, o po jos seka Ki supratimu ir patyrimu, toji tas 12 mil. kv. km.; 570 mil.
>1 grašiu
-X- i• sodžių!
JX- ,
ma tikėtis, kad Europon
vil
A r __su- nija, Turkija, Egiptas, Af siena galėtų būti rusų kal gyventojų.
...
_
,
grįžusi Rusija, kartu su Voganistanas, Persija ir Sia- bos riba, tuo būdu palie Panamerika — plotas 30
kant Europoje Ukrainą ir
— Radau, jam puikiai sekasi, jis storas, toki* jo ir ie 1-,a va
8 8V8ia su’ masmil. kv. km.; 260 mil. gy
žmona, maža, pilna — tikra ponia. Čia sėdėsiu ir Įsuksiu, F
J!”“ t *
Krikščioniškai - europi Gūdij ą (Bielorusiją).
ventojų.
i' Ru8ai ir japonai abeji lie‘
kol jis grįš iš raštinės, dar kartą norėčiau jį paglostyti, , stybes. Tuomet® Europos ri-,nS kultūra skiret08i
Čia patiekiami plotai ne
o paskui vėl eisiu į savo sodžių!
|
P*°meJ Eur0,^ n keletą kiek skirtingų atmai-. ka eurazinės kultūros eks- apima kai kurių negyvena
- Bet, mamute, kodėl nelaukti jo namuose? Čia lavel' ka‘P R0”* la,teue nų. Jų tarpe ryški atmaina • ponentais.
mų poliarinių kraštų, o gy
eis Reinu ir Alpėmis.
bai šalta, gali gauti plaučių uždegimą! — tariau stebė
(variety) yra amerikoniz-'
ventojų skaičius irgi bus
Paneuropos politinės ri kiek mažesnis, negu jis tik
Šiandien Europa susisie mas, sudarąs kraštutinį kon
damosi.
— Ne, ne, mano mieloji! Greičiau mane palaidos, ne kia su Azija tik Balkanuo trastą mistiškam orientaliz- bos turėtų apimti visą kon rai galėtų būti 1942 m.
gu peržengsiu jų slenkstį! Žinotum, aš maniau, mano sū se. O šiaurėje vėl Europą mui. Amerikonizmas yra op tinentinę Europą su jos ko
Kaip iš palyginimo mato
nus krikščionis, jis pasidarė komunistas, bedievis! Įėjau skiria nuo tikrosios Azijos timistinis, tikslo siekiąs ir lonijomis, bet be Sovietų R,u me, Paneuropa savo plotu
į kambarį, norėjau persižegnoti, žiūriu į vieną kampą, į didelė eurazinė valstybe, pažangus. Jis dabar nebe sijos. Paneuropos, t. y. visos ir gyventojais užimtų trečią
kitą — nė vienos ikonos! Tada tarė mano sūnus: “Ikonos kaip seniau Aleksandro ir sutelpa Amerikoje, bet turi Europos, vardas ne visiškai vietą penkių politinių kon
ieškai, mamyte, jos visos seniai supleškėjo krosnyje, nes Bizantijos imperijos. Vėl salų didžiuose pranponiniuo- atatinka Europos politiniam tinentų tarpe. Racionaliai
tai buržuazijos palaikai. Jei nori, mamyte, melstis, štai Europos rytinė riba tapo se Europos centruose (pav., v^enetu^’ s-iorgsnizuotąm be ūkininkaudama savo kolonituri Leniną, Marksą!” Ir jis man parodė apžėlusį snukį, politikos nustatyta: šeštoji Berlyne). Antra europinės Rusijos ir be D. Britanijos. jose, ji pasigamintų gana
kaip kudliaus! Aš pradėjau verkti ir tariau: “Negaliu bū Europa siekia į Rytus taip kultūros atmaina paaireiš- J Bet tą pat reiktų pasakyti sau maisto ir ūkiškai taptų
Uniją, beveik nepriklausoma ir pa
ti namuose, kur meldžiasi stabams, nes pati esu krikš toli, kaip ir jos demokrati kia Rusijoj. Daug kas msu' ir apie Panamerikos
.
čionė.”
nė sistema. (Tai buvo gana no. kad rusiškoji kultūra ■ kun neapima Kanados. Var gal savo tradiciją ilgai dar
Jis mane norėjo sulaikyti, bet aš nelikau. Jis irgi teisinga 1923-1926 m., kuo jungia savy Europos ir A- d° ne viaiika8 t*81?““ « | pasiliktų pasaulio kultūriniu
pasidarė nenaudėlis; dabar jis, praeidamas į banką tar-, met Coudenhovve-Kalergi sa Z1JOS elementus. Rasė. at-?"1 P™*“* reikšmes.
I centru.
nybon, palenkia man galvą ir nueina sau. Atgal grįžda vo knygą rašė. Vėliau Euro žvilgiu Rusija yra europie
Paneuropa susidėtų iš 27
(Bus daugiau)
mas taip pat. Dar kartą aš jį norėčiau pamatyti, pro šalį pos politinės ribos pradėjo čių ir azijatų (mongolų) mi valstybių ir 4 mažų terito
einantį, o paskui eisiu namo... Aš mirsiu, kaip sunku labai svyruoti)
šinys. Nuo tautų migracijos rijų. Dabar šios valstybės
man bus, jei savo sūnaus daugiau nebematysiu!
Europos kultūra yra iš- laikų rusai politiškai ir kul- apimtų apie 5 mil. kvadr.
kilometrų plotą ir turėtų aLapkričio 19 d. plitusi ne tik geografinių ri- tūriškai svyruodavo tarp

Asfhma Mucus

(oughing, Gasping
Th»nk» to * Doctof* prescrlption c*Ue4
_Jeis6.ro, thousands now paUiate terrlble
currlng attaeks o! choklng. gasping, coughtng. seheezing Bronchlal Aathma by helping
nature remove thiek escess mucus. No aopes,
pleasant^ tableVs.
_ commonly
__
__
___ natui. brlng
llatlve action
helps
orini
vrelcome aleep—a ••God-send." A prlnted
guarantee wrapped around eaeh packaga of
MenJaoo Insures an Immediate refund of
the full cost unleac you are completely s»tlsfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posltlve money
back guarantee so get Mendaco Irom you*
druggist today for only 60c. '
r
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Asthme Mucus
Loosened
First Day
For Thousands of Suflferers

Gboklng, gąsptng. vrheezlng spastas oi
Bronchlal Asthma ruln sleep
eep ant"
and energy. Iniredients ln the prescrlption Uendaco qul«ky clrculate through the blood and couimonly help loosen the thiek strangling mucus
the flrst day, thus aldlna nąture m paUlatfng
the terrlble recuirlng choklng apasms. and
tn promotlng freer breathlng and restful
sleep. Mandačo ls imt a sraoke, dope. or tnJectlon. Just pleasant, tasteless pMliatlng
tableta tbat have helped thousaaas of
tetvn. Prlnted guarantee wtth each paekage
—money back unless completely sattofactory.
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.
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*?\this cheese

digestible
qs milk itselfl

fooJ that’s

SPREADSI SLICES! TOASTS!
MELTS PEHFKCTLYi *

REZERVUOKITE

Vaša priprato ir jau neverkia kiekvieną dieną. Da
bar ji laksto paskui mane kaip šunytis ir klausinėja kiek
vieno daiktelio, kaip jis vadinasi, kam jis reikalingas, j
Daugiausia ją jaudino dantų šepetėlis. Man jai paaiški
nus, kad šis daiktelis dantims valyti, ilgai iš pradžių ji
į mane žiūrėjo, paskui pratrūko laukiniu juoku ir griuvo
į žemę. Paskui tarė:
— Dantims valyti! Ar dantys
asla, po kurią vaikš
čiojame ir į kurią spjaudome?
— Žinai ką? — sakė ji man vakar. — Tavo vyrui
trūksta proto. Tu tik jį pasaugok! Mūs sodžiuje sako, '
kas daug galvoja, tąs neteko proto! O jis sėdi visą die
ną ir galvoja. Pirmiausia jis rašo, paskui galvoja, paskui
vėl rašo ir galvoja, tas gerai negali baigtis!
— Tai jo toks darbas, kad jis turi rašyti, o paskui
pagalvoti. Jis taip pripratęs, jam nieko neatsitiks! — mė
ginau ją nuraminti.
— Taįp, darbas? — atsakė ji karingai. — Koks tai
darbas ant popieriaus kriceliuoti? Malkas kirsti, arti, sė-'
ti, tai yra darbai, tik ne rašyti! Ir už okius dalykus jam I
moka?
Indus turiu pati plauti, nes Vaša sumuša visada po
lėkštę ar puodelį
— Vėl jau vienas sutrūko! — sako ji nustebus.
— Ir kam jūs laikote šituos netikusius stiklinius in
dus čia, mieste. Pas mus kaime mediniai indai, tai daug

patogiau!

PO JAPONŲ ATAKOS SINGAPORE

GEGUŽIO

3 d.,

1942 m. I

ir vykit į Specialį Parengimą

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

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

•

•

♦

•

•

— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių

f "Drtutfa**' Acme
Po įvykusios japonų lakūnų atakos Singapore mieste gyventojai ten valo gatves (Si
nuotrauka New Yorke gauta sausio 21 d.)

Ir

Veikėjų

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

tfB A O&B
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Vilniečių Tautosakoj pasižvalgius

ATKALBINA ARGENTINA NUO AŠIES

Rašo dr. J. Balys

Vilniaus krašto lietuviai
kalbiniu ir etnografiniu at
žvilgiu yra tie patys dzūkai
ir rytiečiai, tad ir jų tauto
sakoje randame daug bend
rumo au kitapus buv. de
markacijos linijos gyvenan
čiais tautiečiais. Tačiau pa
stebime ir kai kurių savo
tiškumų, kurie čia bus ban
domi aptarti.

Vilniaus kraštas yra la
bai turtingas tautosaka. Ne
maža jos yra jau surinkta.
Iš tų rinkinių buvo sudary
tas storokas parinktųjų da
lykų tomas ir Lietuvių Tau
tosakos Archyvo 1938 m. iš
leistas: “Vilniaus krašto lie
tuvių tautosaka” (serijoj
“Tautosakos Darbai” IV t.,
XVII+330 psl.). Supranta
ma, kad tai tėra tik maža
tautosakos lobio dalis, rin
kimo darbas tęsiamas toliau
ir reikia tikėtis, kad pasi
keitus sąlygoms jis galima
bus išvystyti visu pilnumu.
Tačiau jau ir dabar turima
medžiaga leidžia daryti kai
kurių įdomių išvadų.

Viena vilnietė, 60 m. am
žiaus senutė ir žymi daili
ninkė, guodėsi: “Jei aš to
kiam varge buvau ir aš bū
čiau nedainavus, tai aš bū
čiau išsivarjavojus (pami
šus). Visa linksmybė, visas
turtas — daina. Piemenė bu
vau — dainavau, tarnavau
— dainavau, ištekėjau — ir
gi dainavau. Kaip aš giedu,
u man net širdį sujaudi
na.... Eišiškių par. negalė
jau gyvent pas gudus. Kad
šuva lietuvis būt bėgęs, tai
geriausias draugas būt bu
vęs. Pabėgau.” Kita vilnie
tė, didžiausia iki šiol užtik
ta dainininkė (moka apie
400 dainų), 83 m. amžiaus
akla senutė K. Skrebutėnienė, apie savo dainavimą taip

pasakoja: “Ak jau mokėjau,
kaip jauna buvau. Einu pa
giriu, tai tik tau burną plė
šia giedot. Ganiau pagiry,
kai kukuoja gegutė, tai ir
aš su ja kukuoju, giedu...
Mokėjau daug dainų, var
gas užmarino, bet dar kur
kiek ir prisimenu.” Tauto
sakos rinkėjai iš patyrimo
žino, kad nėr ko ieškoti dai
nų skarda ar čerpėmis deng
tose sodybose, tik lūšnose
jos jausmingai skamba ir
padeda žmonėms vargą varg
ti. Čia pasitvirtina dėsnis,
kad tos sritys yra turtin
giausios liaudies kūryba,
kurias mažiausiai yra palie
tusi modernioji civilizacija.
Ir kaip tik tokią būklę ran
dame Vilniaus krašte.

Tatai prisimenant neten
ka stebėtis susidūrus ir su
kitu įdomiu tautosakos gy
venimo reiškiniu: vilniečių ||
tautosaka pasižymi dideliu
primityvumu, senųjų ir kar
tu vertingųjų tautosakos
duomenų gausumu. Vilniaus
krašte dar ir dabar galima
rasti tokių tautosakos kū
rinių, kurių nebeužtinkame
kitose lietuvių gyvenamose
srityse arba juos iš ten ži
nome tik senesniųjų užra
šymų dėka. Tai maloni staig
mena folklorininkams. Štai
viena tokia primityvi ir la
bai įdomi piemenų daina:

Rūta žalia, gensme, sesės,
namolia, rūta žalia.
Rūta žalia, už žaliųjų gi
relių, rūta žalia.
Rūta žalia, už giliųjų ma
relių, rūta žalia.
Rūta žalia, mes žiedelį
parisme, rūta žalia.
Rūta žalia, kur žiedelis
nurietės, rūta žalia.
Rūta žalia, ti sesutė nu
tekės, rūta žalia.
(Nukelta į 7 pusi.)

Penktadienis, sausio 23, 1042

VVashingtonas, sausio 22 d.
— Kongresas šiandie įspė
tas, kad dėl milžiniško parel
kalavirao elektros jėgos ka
ro reikalams gali prisieti su
varžyti civilį elektros varto
jimą. Kai kuriose vietose ga
lį prisieiti uždrausti radio
naudojimą ir elektros šviesos
naudojimą sumažinti.

Žymesniu įvykiu
kalendorius

CLASSIFIED
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Vasario 8 d. Tėvų Mari
jonų
Bendradarbių metinis
i
(••Dranga*" Acme telephotol
U. S. valstybės pasekretorius Welles (kairyje) kal seimas Aušros Vartų para
basi su dr. E. Ruiz Guinazu, Argentinos delegacijos pijos salėj.
vadu Amerikos respublikų užsienių reikalų ministrų
Vasario 15 d. Lietuvos
konferencijoje Rio de Janeiro mieste, Brazilijoje. Welles nepriklausomybės paskelbi
darbuojasi Argentiną atitraukti nuo ašies valstybių.
mo paminėjimas Ashland

REIKALINGI DARBININKAI

MUREIKA

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį —
Petrą Mureiką. Netekome savo mylimo Saus. 7,1941.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsim už
miršti. Lai gerasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su eg
zekvijomis) už jo sielą, Saus. 24 d., Gimimo Pane
lės Švč. parap. bažnyčioje, 8:00 vai. ryto»
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Petro sielą. Po pamaldų kviečiame
į namus po num.: 2548 West 69th Street.
Nuliūdę: Moteris, S nai, Brolis, Dėdė, Dėdienė,
Pusseserės, Pusbrolis ir Giminės.

0334

HELP UANTF.D — VYIIAI
DIIeBTVVfiJE LABOR’IAI REIKAIJNGl Ir taipogi SALDAINIŲ GA
MINTOJAM PAGELBININKAI. At
sišaukite ):
BI NTE BROS, 334)1 Franklln Blvd.

REIKALINGOS MOTERYS skirsty
ti “waste” popieras. Turi būt pa
tyrusios. Kreipkitės prie

THOMAS PAPER STOCK

HELP WA\TEI)
ADVERTISEMENT' DEPARTMENT
127 No.
Tel.j

Dcarborn Street

RANdolph

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOWN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs ru
lietuviais Town of Lake kraSte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsmaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės I raštinę:

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAS REIKALINGA8 —
WEST PULLMAN’E

860 M, Evcrgrcen
(netoli Halsted Ir Dlvlsion)

8488—0480

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimp darbui, pardavlnStl laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
| bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo Į viršmlrtėtas dar
bininkų paieškančlan į.stalgn.s Ir |
visas
kurtų
garsinimu,s
matysite
“Drauge” ateityje, patartina
Jums
pranešti darbo vlrsInliikaniM,
kad
darbo garsinimų, skaitėte “Drauge”
ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
ankštoj vietoj kaipo, gert ir paged(iauanil darbininkai, bus Jums daug
lengviau gauti darbus .puaiškčjant
virsmlitėtonis Informacijoms.

KAMBARIS ISRENDUOJAMAS, ge
roj apylinkėje, karšto vandens šilu
ma. Kreipkitės sekančiu adresu:
6446 South Mapleuood Avenue
Chicago, Illinois

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LINOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
ir Lietuvių kalbose. Reikalingas tuo
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANal 8010 ar

8011.
PARSIDUODA GROSERNE IR BUČERNE.
Priverstas parduoti, nes
būtinai turiu užimti kltokj darbų
kitoj vietoj. Biznis pulklol kampinėj
vietoj. Krautuvė moderniškai (rengta
Ir yra pilna visokio stako.
Už
rendų tiktai $35.00 J menes). įsteig
ta 2 metai atgal. Lease’as dar ge
ras 5 metams. Parduosiu už tiktai
$1,900.00, kuri kaina yra mažiau
kaip pusę kainos. Atsikreipkite se
kančiu adresu:
5601 SO. CARPENTF.R STREET
Oldccgo, Illinois

Blvd. Auditorium.

PETRAS

Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
AtsISauklte telefonu: CANal 8010.
arba kreipkitės J rviStlnę:

HELP WANTED — MOTERYS

(Draugijos, organizacijų
kuopos prašomos įsidėmėti
ir tomis dienomis nedaryti
parengimų, jei iš anksto ne
buvo išnuomuoti daržai ar
salės).

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

Dievas suteikia mums ge
Vasario 22 d. Šv. Kazi rus daiktus per mūsų pačių
miero Akademijos Rėmėjų rankas.
Italų priežodis
centro metinė vakarienė aMotinos širdis, tai gelmė,
kademijos auditorijoj.
kurios dugne randasi dova
Gegužės 17 d. metinis Šv. nojimas.
Kazimiero Akademijos Rė
Juo daiktas yra svares
REIKALINGAS VYRAS ar vedusi
mėjų Draugijos seimas.
nis, tuo jis daugiau myli ra pora
dirbti ant ūkio. Turi turėti šiek
tiek patyrimo. Amžiaus penumas ne
mybę.
Taip
ir
su
žmogum.
Liepos 19 d. šv. Kazimie
svarbu. Gera proga tinkamam vy
rui ar porai. Dėl tolimesnių infor
Taktas
—
tai
suderinimas
ro Akademijos Rėmėjų Drmacijų, šaukite telefonu:
COLUMPUS 4902
mūsų
vertės
su
kito
verte
• gijos metinis piknikas Hob’
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
, Family Vilią (Labdarių ū- prie kokio nors veiksnio.
Ikyje).
I Centralines organizacijos
PASKUTINIS
I arba apskritys, prašomi pra
nešti Federacijos Chicago;
apskričiai dienas savo pa
PAGERBIMAS
rengimų, kad būtų galima
paskelbti spaudoje ir tokiu
būdu išvengti nesusiprati
mų, kokių pasitaikydavo
praeity. Kurios dr-jos pir
miau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, ar
salę, toms reikia atiduoti
pirmenybę.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausia* Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

Gelling Up Nighfs
MakesManyFeelOld
Do you feel older than you are or suffer
Oettlng Up Nighta. Backaehe, Nerrout-

neu, Leg Paini, Dlzilneu, Bvollen Anklet,
— imatic Paini, Bi
Burnlng, įrantą or
o frt"
Rheumafie
ournt
įuent paaugės? lf^ai
■o, remamber that your

A.
KAZIMIERAS

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

AUGAITIS

(Gyveno: 5421 W. Washington Blvd.)
Mirė Saus. 21 d„ 1942 m., 11:20 vai. vak., su
laukęs 57 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Kilo iš Jurbarko apskr., Eržvil
ko parap. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Aleksandrą
(po pirmu vyru Stankienė); sūnų Robert ir marčią
Adelę ir anūką Robert; posūnį Stanislovą ir marčią;
pusbrolį Juozapą Augaitį ir jo šeimą, ir dacig kitų
giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje paliko 2
seseres, brolį ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 5708 W. Madison St.
Laidotuvės įvyks šeštad., Saus. 24 d. Iš koplyčios
8:30 v. ryto bus atlydėtas į šv. Antano bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose Laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Posūnis, Marčios, Pus
brolis ir Giminės.
Laid. direkt. Lacbawicz ir Sūnai, tel. CANal 2515.

TBADt

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stoties WHIP (1620), su P. 6altimleru.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

ftl firma virt 50 m. tos pačios
Šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMOR1ALS
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

KREIPKITftS I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Membcr of the I.lthtianlan Chambcr of Commcrce.
MODERNI Hvldinč PARODA
REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

SootHe that throat tiekia which cotnet from a
cough doe to a cold! Quick—get a Smith Bro*.
Cough Drop. (Black or Meothol—}♦.)

4535 W. Washington Blvd.

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

VALANDOS: Kasdien 9 iki 0 v. vak.; Sefttad. Ir Sekm. 9iki 6 vai.

Viramin A (Carotene) raitė* the resiatance of
mucou* membrana* of nota and throat to
cold infeetion*, when lack of retutii due to Vitamio A detcieocy.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

MENIŠKI — VERTINGI

BUY DEFENSE BONDS!

IICKLE ?

Kldneya art Vitai to your
u r health and tl
that
theae aymptoma may be due to non-organio
and non-avstemle Kldney and Bladder troublea- -ln aueh cases CY8TE3 (a physlclan’a
preacrlptlon) usually glvei prompt and Joyoua rellef by helplng the Budneya fluah out
polaonous ezoeu acldi and vaite*, you have
everythlng to gain and nothing to lose ln
trylng Cyatea. An lron-clad guarantee
vrapped around each package asaures a rafund of your money on return of empty
package unleu fully tattafled Don’t take
ehancea on any Kldney medicine that ia
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyatea
(Sisi-tezl from your
■ YfCTCttV druggiet today. Only
VSlvA SV«- The guarantee
gfiiiai tini iiiain protecti you.

Tel. ESTebrook 3645

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui
matote “Drauge”.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lltuanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
TėL YARda 1138-1139
6812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehiU 0142
10821 So. Michigan Avė.
I. J. ZOLP
______ Pullman 9661______
1646 Wcst 46th Street
<1. LiUlevičius
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. Callfornla Avė.
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 2Srd Piace
Tel.* CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

Penktadienis, sausio 23, 1942

DRAUGAS

NAUJAS KARO GAMYBOS BOAKDAS

Vilniečių tautosakoj pasižvalgius
Jurgi, neženotas,
(Atkelta iš 6 pusi.)
Jurgi, apsiženy’l
Rūta šalia, rietą žiedas
rūdzymnuosun, rūta ža Nėra pas man mergų —
Tiktai viena rožė
lia.
Ir
ta darže auga:
Rūta žalia, teka sesuo varTuinu aptuinuota,
geliuosun, rūta žalia.
Vandeniu apleista,
K. Jakštienė, Dysnos k.
Tverečiaus v. USr. J. Bieli Rūtom apsodinta,
Tuiną palaužysiu,
nis, 1937 m. LTA 1924 (8).
Vandenį išleisiu
Vilniaus krašte, kaip ir
Rūteles išrausiu,
iš viso dzūkuose, gausiau
Rožę sau paimsiu.
randame darbo dainų (ru
Užr. J. Bielinis, 1937 m.
giapjūtės, šienapjūtės) ir
savotiškų dainų, siejamų su LTA 1924 (14).
Yra ir daugiau dainų (ž.
tam tikru metų laiku. Čia
pridera vad. advento, Kalė TD IV Nr. 3433), kurios ro
dų ir Velykų (lalavimo) dai do, kad šv. Jurgis laikomas
nos, rišamos ir su tam tik- vegetacijos ir vaisingumo
rais papročiais bei apeigo-' globėju: jis atrakina žemę,
mis, kurie tačiau maža ben, Į leidžia augti žolei, greičiaudro teturi su krikščioniško- šiai jis padeda ir mergi
nus šventėmis. Iš Vilniaus noms vyrus gauti, kaip at
krašto turime nemaža ir ve rodo iš aukščiau pateikto
lykinių sūpuoklių dainų, ku sios dainos.
rių kitose srityse maža te-J Bendrai imant, Vilniaus
pastebėta. Štai viena sūpuok krašto lietuvių liaudies kū
1line
1 A Velykų
vrlr n daina
er* nuo Adu
A sJnn  — V — _ 1
_ • —— J
ryba aiškiai
rodo ankštų to—
tiškio:
krašto gyventojų ryšį su vi
Supte meste mane jauną, sa lietuvių tauta. Čia mes
Kad užvysčia aukštą kal gausiai užtinkame būdinguo
' sius, visose lietuvių gyvena
ną,
Aukštą kalną, žalią girią. mose srityse pamėgtus, mo
Ant aukšto kalno Vilniaus tyvus. Du gražūs tokių dai
nų varij antai duodami at
miestelis,
Dai aš huveisiu Vilniaus skirai viename lape.
Tiesa, Vilniaus krašte lie
miestelin,
tuviams
tenka gyventi arti
Dai aš nuveisiu žalion gimiausioje kaimynystėje su
relėn,
Aš''pakarpysiu aukštus1 Bl>valsmedelius
|bu’ ^ei
*Uka žy™ijM1;
Aukštus medelius, žalius '
Ir tautosakoje tatai yra savaime suprantalapelius.
Maž aš užvysiu tėvelio mas ir neišvengiamas reiš
kinys. Būdinga, jog gudai
dvarą.
Tėvelio dvare treji varte Vilniaus krašto lietuvių tau
tosakai yra turėję žymiai di
liai:
Per vienus vartus saulutė desnės įtakos, negu lenkai.
Tatai irgi lengva išaiškinti,
teka,
Per kitus vartus mėnulis nes lenkai šiame krašte nie
kad nesudarė daugumos. Ru
leidžias,
Per trečius vartus sesulę sų įtaka ypač ryški pasako
se, tačiau tai nėra senų laikų
lydi.
Užr. J. Bielinis, 1939 ,m. padaras.
Lietuvių pažiūros į Kita
LTA 2098 ( 50).
taučius atsispindi ir tautosa
Dažnesni vilniečių tauto
sakoj yra ir mitologiniai koj. Lietuvaitė dainoje skun
motyvai. Ypač įdomios yra džiasi :
“Gal aš močiai ne dukrelė
Jurginių dainos. Adutiškio
buvau,
miestely ir aplinkiniuose so
Kad tu, močia, užu gudo
džiuose, vad. tarpujurginių
nudavei ?”
metu (laikotarpy tarp seno
Paringis, TD IV Nr. 150.
jo ir naujojo kalendoriaus
iv. Jurgio dienos), vakarais BArba!
Nutekėjo sesutėlė už gudo,
merginos lipa ant tvoros ir
Už gudo rudbarzdėlio, už
dainuoja šią dainą:
gudo.
Jurgi, šildai žemę, (2 k.)
Jurgi, paleisk žolę!
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Pieno nevežios
sekmadieniais

Elgin mieste pieno kom
panijos nusprendė sekmadie
nių rytmečiais neišvežioti
pieno į namus. Sako, tuo bū
du nuo nudilimo bus ap
saugoti sunkvežimiai ir pa
dangos, mažiau bus suvarto
ta gazolino ir darbininkams
lengvata.
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SKIN THOilBLES
("Draugas"

Acme

tetepnov*.

(external!y csused)

Pirmasis karo gamybos naujo boardo posėdis Washingtone. Per šį posėdį boardo pirmininkas Donald Nelson
panaikino OPM ir suspendavo automobilių gamybą. Iš kairės pusės (sėdi): Leon Henderson; laivyno pasekrejorius James Forrestal; prekybos sekretorius Jesse Jonės; laivyno sekretorius Frank Knox; Donald Nelson;
viceprezidentas Henry Wallace; karo pasekretorius Robert Patterson; William Knudsen. (Stovi): Herbert
Emmericn, ekzekutyvis sekretorius, ir John L. O’Brien, generalinis patarėjas.

SUTORPEDUOTAS LATVIU LAIVAS

\ J* JĄ

PRAISED
FROM

C0ASY
TQ

COAST!
Ko matter what you’ve tried eithout
auccesB for unsightly surface pimples,
Dtemiahes and similarskin irritations,
here’s an amazingly suecessful doctor’s formula—powerfully sonthing
Liauid Žemo—tvhich quick]y relievea
itcning gorenese btul Marta right in to
help nature promoto FAST healing.
30 years continuous ruccess! Let
Ztmo’s 10 dffferent marvelously effective ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.

Švenčiausia,
O sūnelį ant rankelių,
O mažąjį ant baltųjų.
P. šalnienė iš Adutiškio,
užr. J. Bielinis, 1939 m.
LTA 2098 ( 29).
“Kovokite ne žodžiais, bet
pavyzdingu gyvenimu”, —
pasakė pulkininkas Paųue
ronas, pavyzdingas praneš *M<*T
Dievas algas išmoka ne
savaitėmis, bet kiekvieno
žmogaus metų gale.
Olandų priežodis

VVOLk STL'DIO
1945 VVest 25* Street

MODERN

COMPLETF
ADVANCED PH<m.GhA’,HY

UHFST POSSIBl.t PRh ES

PHONE LAFAYKTTE 2M13

("Draugas”

Acme

telepbotoi

Amerikos pakrantėse Atlantike skęsta priešo submarino sutorpeduotas latvių laivas
Ciltvaira. Iš laivo įgulos du dingę, 21 pasiekė sausumą, o 9 kiti nariai yra gelbėjimo
laive (Official U. S. Navy photo).
Privažiavo pilnas kiemas
totorių,
Ir surišę mano gudą ne
dorų.
Man negaila, kad tą gudą
surišę,
Tik man gaila, kad nekie
tai suveržė.

Švenčionys, TD IV nr. 149.

dvarelis,
Iš pakalnėlio teka vyne? lis,
Žalią vynelį semia merge
lė.
Dai ant’ atjoja trys bajo
rėliai.
“Jauna mergele, pasemk
vynelio!”
“Jūs bajorėliai, ne man
berneliai, —
Gerkit vynelį, gerkit šaiiąji,
Tik nepragerkit manęs
jaunutės.”
J. Bielinienė iš Adutiškio.
Užr. J. Bielinis, 1937 m.
LTA 1924 (133).

Mat, tas gudas gali dar iš
trūkti ir dar nekartą jai gal
velę sudaužyti, — kaip sa
koma kitame varijante.
Ypač blogai dainose atsi
liepiama apie kazokus. Dzū
kuose ir vilniečiuose yra ran
damas vienas dainos moty
vas, kaip kazokai suvilioja
mergaitę. Gerdami smuklėj Rugiapjūtės daina:
Pjovė pjovė pjovejėlės
kazokai kalbina ir vilioja:
Aukštam kalne.
“Eime, mergele, mūsų šalelėn, mūsų šalelėj lengvi dar Aukštam kalne, palivarke,
Naujam dvare.
beliai: nei sėjus pjovus —
Dai atjoja bajorėlis,
pinigai rankoj, nei verpus
Bajorėlis.
audus — gražiai vaikščiosi.”
“P/dėk Dieve, pjovėjėlės,
Mergelė jiems patiki ir kar
Rugiai pjauti!”
tu iškeliauja. Tačiau neilgai
tenka “vandravoti.” Pasie “Geras Dievas, bajorėliui
Keliu joti!”
kus žalią girią, baigiasi pa
Bajorėlio maži žardai,
saka: “O ir įkėlė jauną mer
Dyki tarpai.
gelę sauson liepelėn; o ir
Mūs brolelio didi žardai,
užkūrė sausą liepelę iš pa
Pilni tarpai.
šaknėlių. Dega liepelė iš pa
K.
Jakštienė, Tverečius.
šaknėlių, Verkia mergelė jos
Užr. J. Bielinis, 1937 m.
viršūnėlėj.”
LTA 1924 (76).
Ilgą laiką teko vilniečiams
O štai kaip aimanuoja
baudžiavos jungą
vilkti,
daug skriaudų iš ponų ir kantrybės pritrūkęs bau
bajorų patirti, tad ir jiems džiauninkas:
pasitikėjimo nerodoma, mo Vakar pas mūs poną,
kama iš jų dargi pasijuok
šiandien pas poną —ti. Pora pavyzdžių:
Tegul ant pono
Kalnas

kalnelis,

naujas

Kvaraba užplūsta.

Listen to

CONRAD
Fotografas

PALANDECH’S

Stadija įrengta plruios rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

RAD10 BROADCAST
Featuring a Program o f

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Melagėnai, TD IV Nr. 237.
Erery Saturday, 1 to 2 P. M.
Dainose dažnai yra mini 420 W. 63rd Street
mas Vilniaus miesto vardas, Tek: Biznio - ENGlewood 6883
STATION WHIP
kaip gerai žinoma vieta, kur
1520 Mleeyclee (Tep of tfce Dial>
Ru.: r ENGIewood 6840
dedasi svarbūs įvykiai. Po
ra pavyzdžių:
Ant kalnelio, ant aukštojo
Guli pilkas akmenėlis.
Ant to pilko akmenėlio
WHOLESALE
Sėdi tėvas ir motina.
FURNITURE
Sėdėdami gailiai verkia,
Kad sūnelį vaiskan rengia.
BROKER
— Oi sūneli, oi vaiskeli,
OLNINO ROOM SBTS — PARKaip nueisi Vilniaus mies
tX>K aETH — BKDKOOM HKT8
— RUOŠ — KADIOH — REtan,
rUIGKRATORS — WASHERS —
Nusipirksi tris triūbties, atANOKus — terovus.
AH KattanUy AdverUned Iteana
Pirma triūba užtriūbysi,
Tu mergelę pasveikinsi;
Antra triūba užtriūbysi,
Tėvą motką pravirkdysi;
Trečia triūba užtriūbysi,
FACTORY REPRESENTATIVE
Vilniaus miestą sujudinsi.
Valkininkas, TD IV
6343 So. Weotern Avenr
Nr. 189.
Telefonas REPUBUC 8051
“Sesule mano, viešnele
mano,
Kur tu skynei žolynėlius,
Kur tu pynei vainikėlį?”
NEMCRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
“ArŠavi skyniau, Krakavi
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:
pyniau,
Vilniaus mieste pernešio
siu” (2 k.).
Adutiškis, LTA 1925 ( 27)
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vilniečiai turi ir origina
VienintSUa ir Smagiausias
lių dvasinio turinio giesmių,
Vakarinis Lietuvių Programas
ne kantičkinių, bet pačios
.
Amerikoje!
liaudies sukurtų, štai viena
— DEŠIMTI METAI! —
tokia giesmė:
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
fijo Marija, ėjo Švenčiau
PENKTAD. ir ŠESTAD. 7 v. vsia,
WHFC-l450 kil.į
Su sūneliu viešu keleliu.
Ana priėjo, ana pritekėjo
6755 So. Westem Avenue
Kraštan marelių giliųjų.
Phone: GROvehill 2242

MfX ALESAUSKAS & SONS

MARGUTI/

Kelkis,

Marija,

kelkis,

B

Penktadienis, sausio 23,194?

LIET. VYČIŲ CHORO
VADAS

I

X Leo Oksas, sūnus žino
mų vestsaidiečių Oksų, gyv.
adresu 2136 W. 23rd Place,
buvo parvykęs iš kariuome
nės trumpoms atostogoms.
Cook (Chicago) apskrities bės legislatūra pravedė ati
Cook apskrities Lietuvių; kooperuoti šioje kampanijoSausio 24 d. grįžta į savo
iždininkas John Toman pra tinkamą bilių.
Demokratų lyga (The Li- Į je.
stovyklą (40th Sunburst DiPermokėtų
taksų
dalys
neša, kad artimoj ateity
thuanian Democratic Lea- t m . ,.
_ .
_ _ .
vision, 160 Infantry, Camp
, - . ~
,
Teisėjas John T. Zuns,
apie 100,000 mažųjų namų bus grąžintos vieno ir dvįe<gue of Cook County) su sa- w A Z“a „ T . ,
.
San Luis, Obispo, Calif.). šį
i, afiliuotų
x bendruo-’ R. A. VaSalle, John
savininkų per paštą čekiais jų aukštų namų savinin
vo« -loo
188-ka
“ JuozaiX Kun. A. Briška, Nekal vakarą tėvai rengia išleistu
tis ir Joseph Kąjninskas,
bus grąžinta apie vienas kams, kurie už 1832 metus
menės klubų ateinantį treto Prasidėjimo Panelės Šv. ves. Sukviesta giminės.
milijonas dol. Tai permokė taksus pilnai užmokėję. Tak
čiadienį, sausio 28 d., 7:30 kurie buvo matęsi 'bu Cook parap. klebonas, nesveikuoapskrities centraliniu demo
X Reynoldas ir Augusta
ti taksai už 1932 metus, šių sų apeliacijos boardas prieš
vakare, turės mėnesinį su
ja.
Praeitą
pirmadienį
per
kratų partijos komitetu, pa
Leiva, sausio 25 d., Fine
permokėtų taksų dalių grą tai buvo radęs, kad už tuos
sirinkimą patalpose, 6825 S.
laidotuves
kapuose
sakė
pa

aiškins, kaip dalykai stovi
Arta Building, 410 S. Michi
žinimą pripažino Illinois vy metus iki 15 nuošimčių bu
Western avė.
mokslą
ir
“
pagavo
”
šaltį.
prez. Al. G. Kumskio klau
gan Avė., 3:30 vai. popiet
riausias teismas, kai valsty vo permokėta.
Susirinkimo dienotvarkė
simu, kurs nori reguliariX Povilas ir Leokadija duos koncertą. Tai du jauni
je bus valdybos rinkimai ir
niam demokratų kandidatų Krikščiūnai, gyv. 6601 So. artistai. Reynoldas 15. o
įvairių komitetų pirmininkų
Courtney nori
Nuo nacių ir
sąraše patekti kandidatu į Richmond St., sausio 19 d. Augusta 16 metų. Pirmas
paskyrimai.
Al.
G.
Kumskis,
Leonardas šimutis, De
sanitarinio distrikto trusti- minėjo 29 metų vedybinio yra smuikininkas, o antroji
pietinės
miesto
dalies
atsto

kandidatuoti
prancūzai kenčia
Paul unfiversiteto nftizikos
sus.
gyvenimo sukaktį. Ta proga pianistė. Jų nuoširdi patarė
vas
civilinės
apsaugos
rei

Cook
apskrities
prokuro

Kaž kokiais aplinkiniais
fakulteto studentas, šv. Pra
Krikščiūnienė gavo brangią ja yra Leonora Nimhosk, o
keliais Chicagoj gautas laiš ras Courtney praneša, kad nciškaus lietuvių parapijos, kalais, susirinkusiems iš Lietuvių demokratų lyga
globėja Norine Mullen.
šiame susirinkime pažadės dovan» nuo 8av0
kas iš Paryžiaus. Rašo te jis pasiryžęs būti kandidatu Ind. Harbor, Ind., vargoni aiškins civilinės apsaugos
X l Aušros Vartų parapi
X V. Ručinskienė ir B.
nai gyvenąs asmuo savo gi į federalinius senatorius iš ninkas. Sasnausko vardo vy veiklą ir visokį šios organi paramą ir aktivų dalyvavi
mą
Chicagos
lietuvių
ren

zacijos
aktivumą.
Ambrose yra išrinktos va jos metinį bankietą organi
demokratų partijos per atei rų choro narys, nuo praei
minaičiui Chicagoj.
giamame
Raudonojo
Kry

Lygos
nariai
bus
paragin

dovauti Am. Raud. Kryžiaus zuojasi dalyvauti veik visi
Sako, kad prancūzams Pa nančius primary rinkimus, to rudens pakviestas vado- ti savanoriai prisidėti prie žiaus ir civilinės apsaugos lietuvių vienetui Marąuette West Side biznieriai: Antaryžiuje trūksta kurui mal jei partijos vadai jį įtrauks vauti Lietuvos Vyčių Chi- civilinės apsaugos tarnybos. raliavime, kurs įvyks sek Parke. Vienetas suorgani-Į nas Lenartavičius, Adomas
kų ir anglių. Menkai apšil į kandidatų sąrašą. Šiaip gi cago apskrities chorui. Jau Taip pat bus pradėta kam madienį, vasario 15 d., Ash zuotas Moterų Sąjungos 67 i Dulskis, Stasys Linauskas,
domuose butų kambariuose patsai jis nenorėtų veržtis. no dirigento debiutas su cho panija pardavinėti apsaugos land Boulevard auditorijoj kp. pastangom. Klebonas tavernininkai; Juozas Dob
temperatūra dažnai 44 laip Demokratų kandidatu į ru bus vasario 15 d., Ash bonus ir ženklus ir kiekvie minint Lietuvos nepriklauso kun. Baltutis vienetui para rovolskis, N. Karlavičius —
snių aukščiausia. Vokiečių senatorius numatytas ir ma land Blvd. Auditorium mi nas klubas bus paragintas mybės sukaktį.
pijos salę duoda kas trečia groserninkai ir bučeriai; B.
kareiviai prancūzų krautu yoras Kelly. Bet šis šį kar nint Lietuvos nepriklauso
J. Kazanauskas, Mutual Fedienį nuo 3 vai. popiet.
vėse pirkinėją visokius daik tą nenori kalbėti apie kan mybės 24-rias sukaktuves,
deralės Bendrovės, sekreto
X Petraitienė. Aitutienė,
tus ir už tai moka netikrus didatūrą. Jis sako, šį klau j Jis yra sūnus L. šimučio, Federalinių taksų
rius ir visi jo draugai direk
Sakalienė, Karlavičienė, Am.
ir niekam vertus popieri simą gali spręsti tik demo vyriausio “Draugo’ redak- ženklai autams
toriai,
taipgi bus bankiete.
Cicero. — Federacijos 12 Raudonojo Kryžiaus West
nius pinigus. Kurie krautu kratų organizacija, bet ne toriaus.
Vidaus mokesčių kolekto skyriaus labai svarbus me Side lietuvių vieneto vedė Bus ir kiti biznieriai, ku
vininkai nenori priimti na pavieniai jos nariai.
Mayoras Kelly daug pa
rius Carter H. Harrison tinis susirinkimas bus sek jos, vakar dieną praleido tos riuos visus sunku ir išvar
cių pinigų, tiems grasinama
tenkintas prokuroro Court Padėka
praneša, kad visi autoistai madienį, sausio 25d. 1 val.; įstaigos Chicago centre. Gau dinti. Na, o kiek bus dar ir
represija.
svečių iš kitų Chicagos ko
ney nesiveržimu į kandida
Dievo Apvaizdos parapija. iki vasario 3 dienos turi įsi popiet, mokykloje. Sus-me tas instrukcijas perduos vie
lonijų. Vestsaidiečiai, paro
Paryžiui visiškai trūksta tus.
— Tėvų Marijonų Bendra gyti savo automobiliams fe bus pranešimų iš Federaci neto narėms, kurių West
dykime savo galybę!
muilo ir žmonės neranda
darbių 26 skyriaus rengta deralinių taksų ženklus, ku jos Chicago apskrities. Tais Side jau susirašė apie 50
priemonių kaip apsišvarinti.
pranešimais mūsų skyriui moterų, pirmam susirinki Svarbus
vakarienė, sausio 11, puikiai rių vertė yra $2.09.
Siuvėjai iš vyrų drabužių Policija suėmė
Ženklai parduodami court- reikia susidomėti. Reikės pa- me.
pavyko. Nuoširdžiai dėkoja
siuva moterims drabužius. vagių gaują
me kleb. kun. Martinkui ir house (senuose pašto rū-j sitarti ir apie vasario 16 —
Pranešimas
X
Andrius
Alaburdas,
tė

Viešosiose vietose prancū
Lawndale nuovados polici kun. Urbai už paskelbimą muose) ir naujam pašte nuo paminėjimą Lietuvos nepri vas Albinos Poškienės, sun
zai nenori sėdėti greta na
Northsidiečiams
bažnyčioje ir atsilankymą. 8:45 ryto iki’ 5:30 vakaro klausomybės sukakties. Sycių kareivių. Naciai jaučia ja išgaudė vagių gaują, ku Dėkojame Tėvams Marijo kasdien, o šeštadieniais nuo kiu apie mūsų organizacijų kiai automobilio sužeistas
24 d., įvyks svar
guli Mother Cabrini ligoni busSausio
tą karčią sau panieką ir dėl riai priklausė 10 berniokų nams: vice provincijolui ku 8:45 ryto iki 12:45 popiet. ' įr draugijų veikimą.
susirinkimas,
7:30 vai.
nėj
savo
žento
dr.
J.
P.
Poš

to daug žmonių areštuojama. ir kuri ilgą laiką apvaginė nigui Mačiulioniui ir kun.
Šv. Mykolo par. svet.,
Nupirkti ženklai galios
jo privačius namus vakari
Bus ir valdybos rinkimas. kos priežiūroj. Motina pir- vak.
visų
Nothsidės
Vladislovų,
nėj miesto daly ir Oak Par Dambrauskui, ir kun. Ba tiktai iki birželio 30 d. Pas
Federacijos skyrius pagei miau sirguliavus dabar pa-1 senų ir jaunų veikėjų ir bizPas "vargšę" rasta ke.
rauskui, ir P. Drukteniui už kiau reikės pirkti metinius dautų, kad mūsų jaunimas
sveiko. A. Poškienei “Drau nierių. Svarbus reika’as kas
gražias kalbas. Dėkojame penkių dolerių vertės ženk užimtų vadovaujamas vie
Anot
policijos,
šie
vagys
go” red. ir DKK reiškia už link ruošiamojo Gegužio Va
2,109 doleriai
lus.
Rožių
ir
Lelijų
Klubui
ir
karo, kuris įvyks Gegužės 3
apvogę apie 100 namų ir jų
tas. pradėtų domėtis lietu uojautos.
d., Šv. Kryžiaus parapijos
Reliefu šelpiama Mrs. An-1 grobis siekęs daugiau kaip chorui už gražias dainas ir
višku veikimu. Dėl to pra
X Dariaus - Girėno posto naujojoj salėj visų Vladislo
na Digenaro, 723 So. West- 10(000 dolerių.
gražius vaidinimus. Dėkoja SI. Valentine
šoma jaunimo draugijų at
vų pagerbimui. Daug yra ko
ern avė., nuvyko į Oak ForVisi areštuotieji prisipa- me taipgi Arlauskaitei už
stovai, ar valdybos, atsilan moterų skyrius praėjusį tre apkalbėti, dėl geresnio prisi
ėst senelių prieglaudą tikslu žino. Ir pasisakė, kad jie iš padainuotas dainas, P. Lo- šokių vakaras
čiadienį suorganizavo Am. ruošimo.
kyti į šį susirinkimą.
Komisija
tenai pasigydyti. Ji buvo namų nieko kita neėmę, kaip 1 vick už gėles. Dėkojame viValdyba
Kryžiaus
vienetą,
prie
Town of Lake. — šv. Var
apsimetusi vargše.
kurio vienu vakaru prisidė
tik pinigus ir brangenybes. siems svečiams atsilankiu do Draugija rengia šokių
Visi yra 15 iki 19 metų siems į vakarienę. Dėkoja vakarą St. Valentine dienoj,' Kaip negalima kalti gele jo virš 50 moterų.
Kai ten jai liepta nusi
WHOLESALE
me dienraščiui “Draugui”, vasario 14 d., Šv. Kryžiaus žies be ugnies, taip negali
rengti, ji slaugei atšovė to amžiaus.
X Klebono kun. J. Dam
LIQUOR
lietuviškų programų per ra parapijos naujoj salėj.
ma išauklėti gero būdo be brausko pareiškimu, Aušros
nedarysianti. Nepaisant to
ĮSTAIGA
ji buvo priversta tai pada Kiekvieno kataliko yra dio leidėjams už pagarsini Šokiams grieš Charley tikėjimo.
Vartų parapijiečiai begalo
ryti. Slaugė jos drabužiuose priedermė remti katalikišką mus. Dėkojame Aukškalnie- Hess ir jo orkestras. Dai
susidomėję metiniu bankierado įsiūtus 2,109 dol. bank-1 j$ spaudą. Vienintelis iietu- nei ir jos pagelbininkėms už nuos garsus dain. Eddie
Pirmoji lietuvių kalba kny tu, kuris įvyks sausio 25 d.,
OrelioJane
vių katalikų dienraštis A- skaniai pagamintą valgį. Dė- Hoyle. Įžanga tik 50c su ga buvo “Kelionė dūšios i grąžina pinigus už prisiųs
po vtaą
notais.
Chicago
merikoje yra dienraštis kojame visiems ir visoms taksais.
aną gyvenimą.”
tus tikietus. Kamarauskų
aukotojams, j
Komisija
PLATINKITE “DRAUGĄ” “Draugas.”
Komisijon įeina: J. Juška,
šeima nuo 23-čio Place, pa
L. Petroshus, A. Kazėnas,
REMKITE
rapijos skolai atmokėti au
JCR ESATE KVIEČIAMI ATSI
SENĄ
KARO GAMYBOS ORGANIZACIJA
J. Navickas; komisijai pa
LANKYTI J MCRŲ SPECIALI
rruvnj
kojo
visą
šimtinę.
Sveikina

IŠPARDAVIMA SEKANČIU
DRAUGĄ
r 't'
I.
KANTER.
deda pirm. P. Kilmitzs ir
MUZIKOS INSTRUMENTŲ’
me ją. Pasirodo, kad, ištikMUTUAL LIQUOR CO.
ižd. V. Serauskas, taip pat
rųjų, klebonas ir komiteto
4707 8. Halsted St
dv. vadas kuri. S. Adominas. Dldell-u* Barabanų, mažų Baraba- nariai turės nemaža vargo
TBL BOULEVARD M14
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
Kviečiamas jaunimas ir iš komi
sutalpinti gausius svečius.
prie visokių Barabanų se
kitų kolonijų, šokių pradžia tų. greiti pėdintai ''Uymbola" Ir
"Cymbol Holders” kur tik reika
8 vai. vakare.
Narys lingi, “Hl-Boy after beat Pėdais”
benams Ir
orkestrams, Trūbos,
(UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ.. PIRKDAMI%

Grąžins dalis permokėtų
taksų už 1932 metus

Lietuviai demokratai rinks
šių 1942 m, savo valdybą

mu

j

Susirinkimai
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Vyrų pramoga

statistics
Stocy May

...i.■...
.......... PURCHASES
Douglat
- MacKeachie

• administrative
Jomct A. Robin&on

LEGAL
John lord
O'Brian
PRODUCTION
W. H.
Harriten

....
MATERIALS
W. L loH

1............
DIVISION pf
INDUSTRY
OPERATIONS

J. s.

Knowlton
.......... A Z

Marąuette Park. — Šv.
Vardo Dr-ja rengia “bingo”
vakarą su “cash” laimėji
mais sausio 27 d., 8 vai. va
kare.

J INFORMATION!
1 R. W. Horton Į

LABORlfCIVlLlAN
Sidney
SUPPLY
HillmonįJ
Leon
J Hcndereon

darinėtai, 8axaphonai, Trombo
nai "Standard” Iftdlrbysėlų, Hmulkoe. Cellos. Strflnlnlal Basai, Oultaral. Banjos, strūnų, Ir “rases",
“mouth pleces”, "mute reends”, Ir
muzikos stovlklės.
Pilnas pasi
rinkimas
smulkoms smlčėlų
ir
“rases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių ISdlrbysėtų phonografua ar Jų dalis.

/ ,(■ ''

«,ZZ' ,

("Draugas" Acme telephoto)

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association.of Chicago
I

A. B.O. DRUMMF.RS SERVICE
• 14 Maxwetl Street, Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojams
Mokame
Q1/2%> Dividendus

M

'>/•>'

UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

m
1

Donald M. Nelson, U. S. karo gamybos viršininkas, panaikino seną Office of Produetion Management (OPM) ir daugumą jo divizijų paėmė savo kontrolėm Nelson pa
reiškė, kad po šio pasitvarkymo Amerika galės sėkmingiau ginkluotis.

Lo«—a cough due to • cold—thanlu to the
•oothiog action of Smith Brothers Cough
Dropa Keep a boa haady theae day»! TWo
klodą, both good, both effective, both delicious:-Black or Meothol. Aad štili only Jf.

SMITH BROS. COUGH DROPS
LACK

TRAP

Xi<.

OR MINTHOL-5^

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

TURTAS VIRŠ ........................ ........... $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

