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KATALIKAI PRIEŠINASI
Iš Europos ateina žinių, 

kad naciai smarkiai atakuo
ja katalikus ir jų kultūrines 
tvirtoves. Katalikai griežtai 
gina žmonių asmens ir sąži
nės reikalus. Tėvai jau nesi
bijo didesniuose susirinki
muose užprotestuoti prieš 
savo vaikų sąžinės pavergi
mą nacių partijai. Vyskupai i 
ir kunigai viešai smerkia 
nacių neteisybes ir žiauru
mus. j *

ATVIRESNI BALSAI
Naciai veda smarkią pro

pagandą, dažnai kalba apie 
savo laimėjimus karo fronte, 
bet atviresni vokiečiai, išgir
dę tokias kalbas, pasako:

— Didžiojo karo metu 
mes irgi girdėjom nuolat kai 
bant apie laimėjimus, mūsų

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

— Abraham Lincoln
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Bombardavo Japonijos Karo Laivus
20-44 metų vyrai 
registruosis 
vasario 16 d.

Washingtonas, sausio 5 d. 
— šiandie Prezidentas Roo
seveltas paskelbė, jog naujo 
ji visų Amerikos piliečių vy 
rų tarp 20 ir 44 metų am
žiaus, registracija įvyks va
sario šešioliktą dieną.

Visi vyrai šioje grupėje 
gali būti šaukiami kariuo
menėn. Anksčiau užsiregis
travusiems nebereiks antru 
kartu registruotis.

Nepaminėta senesni
Registracijos diena nusta

tyta Prezidento proklamaci-
vaikai mokyklose švęsdavo , joje, kurioje tačiau nieko ne

PATAIKYTA Į KARO LAIVA IR NUS
KANDINTA VIENAS DESTROJERIS
Filipinuose sulaikyta japonų atakos. Prie
šui padaryta dideli nuostoliai. Pašauta 4 
japonų bombanešiai.

Washingtonas, sausio 5 d. 
— Karo departamentas šian 
die paskelbė, kad grupė Ame 
rikos sunkiųjų bombanešių 
atakavo Japonijos karo lai
vus prie Mindanao salo. Trys 
bombos pataikė į vieną japo 
nų karo laivą ir nuskandino 
vieną destrojerį. Taip pat 
pataikyta į kitus japonų lai 
vus, bet padaryieji nuosto
liai nežinomi.

savaitėje tris kartus karo 
laimėjimus, atėjo karo pa
baiga — vieną dieną išgir
dom, kad mes esame karą 
pralaimėję. Tas pats ir da
bar gali įvykti.

SMŪGIS I ŽANDĄ
Naciams pagrobus valdžią, 

daugelis voKiečių kentė, tylė 
jo ir laukė kas bu3 toliau, 
bet šiandien jų kantrybė iš
sisėmė. Daugelis vokiečių 
nebebijo pareikšti savo žo
džio apie nacių vadus. Įvai
riausių filmių kursuoja apie 
Hitlerį, o daugiausia apie 
Goebelsą, propagandos mi- 
nisterį. Labai dažnai vokie
čiai pasasakoja įvairiausių 
nuotykių apie Goebelsą. Daž 
niausią drąsesni vokiečiai 
kalba apie įvykį, kaip kartą 
vienas artistas drožė Goe- 
belsui į žandą, kam jis vilio
ja jo žmoną.

Vokiečiai labiausiai nemė
gsta Goebelso, kuris pučia 
jiems dūmus į akis.

VIENINGAS FRONTAS
Naciai Olandijoje išleido 

įsakymą, kuriuo visi Olandi
jos žydai įpareiguojami ant 
kairės rankos prisegti gelto 
ną raikštį, kur būtų pažymė 
ta raidė I (Juden).

Rytdieną, po to įsakymo, 
visi olandai prisisegė ant 
rankų geltonus raikščius su 
raide L

užsiminta apie tuos vyrus 
kurie yra tarp 45 ir 64 me
tų amžiaus, kurie turės būti 
suregistruoti vėliau, bet ku
rie pagal esamus įstatymus 
nebus šaukiami kariuome
nėn. , 4

Registruotis turės visi pi
liečiai vyrai ir kai kurie ne- 
piliečiai, kurie gimę vasario 
17 d. arba po, 1897 metais ir 
prieš arba graudžio 31 d., 
1921 metais.

Tikimasi 9,000,000
Oficialieji žmonės apskai

čiuoja, jog užsiregistruos 
maždaug 9,000,000 vyrų.

Apskaičiuojama, jog vien 
Ghicagoje registracija palies 
tarp 250,000 ir 3000,000 vy
rų. Pirmoji registracija, spa 
lių 16 d., 1940 metais palie
tė 463,835 Chicagos vyrus.

Nužudytas Vichy 
žymus pareigūnas

VISI LIETUVIAI SU 
ALMANTAIS

Šiandie visų lietuvių, tiek 
laisvių, tiek pavergtųjų, nuo

Vichy, sausio 5 d.— 
Šiandie paskelbta, jog pne 
geležinkelio bėgu tarp Pary
žiaus ir Troyes, vokiečių 
okupuotojoj Prancūzijoj ras 
ta sudaužytas Y ves Perrin- 
gaux, vyriausiojo vidaus rei 
kalų ministerio Pierre Pu- 
cheu sekretoriaus kūnas.

Tuo tarpu Paryžiuje pas
kelbta naujas vokiečių įsa
kas pagal kurį visi gyvento
jai turi būti namie po penk
tos valandos vakare. Šis įsa
kas paskelbtas kaip tik po 
to, kai Paryžiuje pasikarto-

Sirdžiauaias troškimas, kad i° naui! P«lkę.inimai prieš 
būtų sumušti naciai. Na- naclus-naciai
ciams nusisukus sprandą, 
yra didelių garantijų, kad 
Lietuva atgaus pavergtą lai
svę ir galės kurti lietuvišką 
gyvenimą demokratiniais pa 
grindais.

Pašalpai surinkta 
46 milijonai dolerių

Washingtonas, sausio 5 d. 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, jog Jungtinių Val
stybių žmonės savu noru 
nuo 1939 metų iki šio laiko, 
įvairiausiai karo pašalpai 
svetimdose kraštuose suau
kojo 46,344,900.66.

Admirolas Chester W. Nimitz, vyriausias y. S. 
viniam submarine atžymi laivyno lėktuvo įgulos narius, kurie išvadavo devynis U. S. 
armijos lakūnus, kurių lėktuvas buvo pri ve ritas nutūpti į vandenyno bangas ir jiems 
grėsė mirties pavojus. (Passed by Navy Cėnsor).

Ragina suomius
baigti karą

Londonas, sausio 5 d. — 
Helsinkio laikraštis Suomen 
Sosialidemokratti rašo, jog 
šis momentas “atrodo pato
gi proga nutraukti karo vei
ksmus” prieš rusus.

Laikraštis prisimena ank
stesnį feldmaršalo Manner- 
heimo pareiškimą, kad Suo
mijos strateginiai sumeti
mai beveik atsiekti ir paste- 
bti, jog tie strateginiai tiks
lai dabar atsiekti. Todėl, pa 
sak laikraščio, dabar ir esan 

, ti geriausia proga nutraukti 
i karo veiksmus.

Amerika ragina
pavergtuosius prisidėti

Washingtonas, sausio 5 d. 
— Jungtinės Valstybės krei 
pės į visas ašies pavergtą
sias tautas palaikyti 26 vals 
tybių deklaraciją, kuria šios 
valstybės pasižada kovoti iki 
galo hitlerizmo sunaikini
mui.

Valstybės departamentas

visų 26 pasirašiusiųjų vals
tybių vardu kreipės į milijo
nus laisvę mylinčių žmonių 
kovai prieš prispaudėjus.

Ir ne vyriausybės 
Jungtinės Valstybės pasi-

Prezidento siūtas

Washingtonaą, sausio 5 
d. — Pasak Mrs. Roose 
velt, Prezidentui bus įtai
syta orlaivių atakos metu 
dėvėti siūtą, kuris bus pa
našus į tą, kurį dėvi Ang
lijos premjeras Churchill 
vokiečių orlaivių atakos 
metu Londone.
Spaudos atstovams Chur

chillas pareiškė, jog- jis

Nukauta 52,000 
japonų karių

Chungkingas, sausio 5 d. —
Kinų pranešimai skelbia, jog 
tretysis japonų bandymas 
užimti Hunan provincijos 
sostinę Changsha ne tik ne
pavyko, bet pasibaigė japo
nų milžinišku pralaimėjimu.

rengusios nuoširdžiai priim-, Japonai betvarkiai priversti 
ti ir tuos bendradarbiavimo I trauktis, palikdami 52,000 
ir bendrosios kovos pareiški. nukautų ir sužeistų savo ka 
mus, kuriuos padarys ne vy
riausybės, bet tam tikros
autoritetingos grupės, nes 
yra pavergtų tautų, kurios 
neturėjo galimybės sudaryti 
vyriausybės ištrėmime.

Pasak valstybės departa- 
mente tos grupės netaps I Pa8‘?st«1
signaorėmis paskelbtajai de
klaracijai, bet tik pareikš 
savo žmonių prisidėjimą.

Neaiškus terminas
Oficialus asmuo pareiškė,

savuoju siutu gali apsi- tinkamos autoritetingos 
rengti į dvi minutes. grupės yra labai neaiškus

terminas ir jis pasiliksiąs 
tokiu kurį laiką.

Autoritetingi asmenys, tu 
rį savo žmonių pasitikėjimų 
ir esą už ašies valdomų teri
torijų ribų gali pareikšti sa 
vo norą prisidėti prie ben
drosios kovos prieš hitleriz- 
mą ir prie kovos už paverg
tųjų pasaulio tautų laisvę.

Baigiamieji karo 
veiksmai Libijoj

Kairo, sausio 5 d. — An
glijos aviacija smarkiai bom 
bardavo Halfaya Pass apy
linkę tuo pradėdama naujus 
anglų žygius prie Egipto pa 
sienio, kad išvalytų ašies ka 
riuomenės likučius Libijoje.

Užėmę Bardiją, kur suim
ta 7,500 ašies belaisvių, ang 
lai visą dėmesį atkreipė į 
sunaikinimą ašies kariuome
nės likučių rytinėje Cirenai- 
koj.

Atšaukė Bridges 
deportaciją

W&shingtonas, sausio 5 d. 
— Imigracijos apeliacinis 
komitetas šiandie rekomen
davo atšaukti deportacijos

Maždaug toKa pat a kaldina
ašies kariuomenės tebėra So 
llum ir Halfaya, kur vokie
čių nuošimtis daug didesnis

Agedabijos apylinkėje, 
apie 90 mylių į pietus nuo 
Bengazi, anglų kariuomenės 
motorizuotieji daliniai tebe
daro didelį spaudimą į liku
sią nacių gen. Rommel ka
riuomenę.

vienbalsiai šią rekomendaci
ją priėmė.

Kiek anksčiau teisėjas 
Charles B. Sears rekomenda 
vo Bridges deportuoti. Galu 
tinas nuosprendis šio vaka
rų pajūrio darbininkų vado 
deportacijos reikalu priklau- 
si teisingumo sekretoriui 
Francis Biddle.

reivių į tris dienas.
Vakar Kinijos karo vado

vybė buvo paskelbusi, jog 
Changsha kovose nukauta ar 
sužeista 30,000 japonų.

Pranešama, jog iš keturių

Maskva, sausio 5 d. — So
vietų komunikatas šiandie 
paskelbė, jog raudonoji armi 
ja atsiėmusi Belevą prie 
Okos upės ir atmušusi vo
kiečius per 100 mylių.

Šiose kovose, pasak komų 
nikato, nukauta 800 vokie
čių ir 1,500 sužeista.

100,000 nacių traukias
Anglų radio paskelbė, jog 

rusai apsupę Možaiską ir ko 
vos vykstančios miesto prie 
miesčiuose, apie penkiasde
šimt septynias mylias į va
karus nuo Maskvos.

Britų radio taip pat pas
kelbė, jog 1000,000 vokiečių 

i skubiai traukiasi, kad pabė- 
i gtų nuo rusų pastangų juos

trečioji ir šeštoji beveik vi
siškai sunaikintos ir žuvę 
kovose keletas aukštųjų Ja
ponijos karininkų.

Singapūro gynėjai 
optimistiškai žiūri

apsupti.

Krymo fronte
Pranešama, jog Kryme ru 

sų kariuomenė, padedama 
raudonojo laivyno dalinių, 

i atsiėmė kelioliką kaimų.
Kitame fronte, pasak ru

sų, raudonarmiečiai sunaiki-

Singapūras, sausio 5 d. — 
Šiuo metu Singapūro gynėjų 
tarpe auga laimėjimo viltis, 
nors anglai ir buvo privers
ti pasitraukti vakariniam 
Malajų pusiasalio pakrašty
je.

Šios viltys ir pasitikėji
mas, nežiūrint paskutiniųjų 
anglų pralaimėjimų Malajų 
pasiasalyje kyla daugiausia 
dėl paskyrimo vyriausiuoju 
sąjungininkų pajėgų vadu 
gen. Sir Archibald Wavell.

Aukštieji sluogsniai taip 
pat labai patenkinti paskyri 
mu karo vadovybėn maj. 
gen. George H. Brett, Jung
tinių Valstybių karo aviaci
jos vado.

Washingtonas, sausio 5 d 
— Karo departamentas šian 
die paskelbė, jog gen. Doug
las Mac Arthur vado vau ja- 
jama kariuomenė Filipinuo
se atmušė japonų ataką ir 
priešui padaryta dideli nuos 
toliai. Apskaičiuojama, kad 
kovoje žuvo bent 700 japo
nų.

Amerikiečių ir filipinų 
nuostoliai esą palyginamai 
labai maži.

Japonai šią ataką bandė 
pravesti į šiaurvakarius nuo 
Manilos.

Tvirtovė laikosi
Corregidor tvirtovės gynė 

jai atmušė trečią paeiliui ja 
ponų bombanešių ataką ir 
pašovė keturis orlaivius. 
Tuo būdu, pasak oficialių 
pranešimų, virš Corregidor 
tvirtovės iki šiol jau žuvo 
penkiolika japonų bombane
šių.

Šioje paskutinioje atako
je, kuri nusitęsė per tris 
valandas, dalyvavo penkias
dešimt du japonų orlaiviai.

Karo komunikatas
Karo departamento komu

nikatas pareiškia, jog Filipi 
nuošė “stipri japonų ataka 
sekmadienį ant amerikiečių 
ir filipinų kariuomenės į 
šiaurvakarius nuo Manilos 
atmušta ir priešui padaryta 
didelių nuostolių. Apskaičiuo 
jama, jog šioje atakoje nu
kauta bent 700 priešo karei
vių. Mūsų nuostoliai palygi
namai menki. Tai buvo vie
nas didžiausių japonų pra
laimėjimų nuo karo pra
džios.

“Japonų naudojama takti
ka Luzon salos invazijoj no 
reta aiškiai paviršytus gynė

‘ nę 1,000 vokiečių. Komunika . jus suspausti tarp dviejų 
! tas fronto neįvardija, bet te 1 puolikų kariuomenės dalių, 
pažymi, jog tai buvusi kava
ierijos ataka.
Suregistruos anglų
17 m. jaunuolius

Londonas, sausio 5 d. — 
Darbo ministerija šiandie pa 
skelbė, jog sausio 41 d. bus 
suregistruojami visi 17 me
tų amžiaus Anglijos vaikai.

Šie jaunuoliai nebus šau
kiami kariuomenėn iki 19 
metų, bet turės dirbti nuro
dytose vietose. Tie, kurie 
dar nepriklauso jaunimo or 
ganizacijoms bus raginami 
tuojau prisirašyti.

Chicago, III-, sausio 6 d. 
— Paskutiniosiomis dieno
mis siautęs šaltis, kuris vie
tomis apylinkėje pasiekė net 
10 laipsnių, tęsis ir toliau, 
fti rytą galima tikėtis pen
kių laipsnių šalčio.

Maskva, sausio 5 d. — So
vietų komunikatas skelbia, 
jog atsiėmę iš vokiečių Kry
mo uostą Kerč, rusai suradę 
kad miesto gyventojus na- virtintas.

kurios veikia replių pavyda 
lu iš šiaurės ir pietų. Japo
nų spąstai užsidarė, bet ame 
rikiečių ir filipinų kariuome 
nių jau ten nebebuvo”. Todėl 
šiems žygiams nepavykus 
japonai ir pra vedę fronto 
ataką, kuri irgi nepavyko. 

Trečia diena
“Priešo aviacijos atakos 

Corregidor fortifikuotoj sa 
loj vakar pasikartojo, jau 
tretį iš eilės kartą. Atakoje, 
kuri tęsės tris valandas, da 
lyvavo penkiasdešimt du ja 
ponų bombanešiai. Medžiagi
nių nuostolių ir sužeistųjų 
skaičius labai mažas. Mūsų 
priešorlaiviniai pabūklai pa
šovė keturis japonų bomba- 
šius. Pataikyta ir į kitus ke 
turis, bet jų žuvimas nepab-

ciai šimtais išskerdę
Komunikatas pareiškia,’

jog tik gruodžio 22 dieną 
vienoje gatvėje sušaudyta

(Vakar Berlynas buvo pa
skelbęs, kad Corregidor sa
loje nutildyta priešorlaivi
niai pabūklai, kas kaip ir

160 asmenų ir kūnai palikta galima buvo laukti, nepasi-
drybsoti gatvėje. tvirtino).



draugas
b ' , | l v .

Antradienis, sausio 6. 194°
i I

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Prelato kunigo Amboto sukaktuvės

Hartford, Conn. — Gruo
džio 21 d. Hartford lietuvių 
parapijos klebonas Jo Ma-

Žinutės
Porai dienų buvo parva

žiavę kareiviai Antanas Pug 
lonybė prelatas Ambotas žlys ir Edvardas Rakaus-
bažnyčioje šventė kunigys- kas.
tės 40 metų sukaktuves. At
laikė iškilmingas šv. Mišias 
11 valandą asistuojant ku
nigams Valantiejui ir Kri- 
pui. Sanktuarijoj sėdėjo Jo 
Ekscelencija pavyskupis 
Henry O’Brien, taipgi kuni
gai: Pankus, Markūnas ir 
Šaulys (pastarieji du iš Ma- 
rianapolio Kolegijos). Apei
gų vedėju buvo kun. Vil- 
čiauskas. Kun. Pankus pa
sakė pritaikintą pamokslą.
Po Mišių šv. vyskupas O’
Brien trumpai pakalbėjo.

Popiet 3 valandą jubilia
tas laikė iškilmingus mišpa
rus asistuojant kunigams 
Kazlauskui ir šauliui.

Vakare mokyklos vaikai 
suruošė metinį kalėdinį pro
gramą ir sykiu pagerbė klę- 
boną. Kalėdų Diedukas gau
siai apdovanojo mokyklos 
vaikučius ir vietos kunigus. 
Dalyvavo svečiai kunigai — 
Valantiejus, Abromaitis, Bo 
gužas, čebatorius, Gaurons- 
kas, Zanavičius. Kalbėjo ku
nigai — Valantiejus, Abro
maitis ir solenizantas pre
latas. Mokyklos vaikeliai, 
vadovaujant seselėms, atli-

Aną dieną beeidamas Main 
St. sutikau lakūną ir avia
cijos mokyklos savininką 
bei vedėją Tadą Matusevi- į 
čių (Ted Matusevvick). Jau
nas, gražus vyras. Sakė, 
dabar labai užimtas. Jisai 
pranešinėdavo oro atmainas 
per radio kasdien, bet da
bar, esant Amerikai kare, 
ta programa nutraukta.

Iki šiol sniegas čia tai be
veik “perfect strangeris.” 
Oras gražus.

Kalėdos Hartforde 
gražios.

buvo

Prieš Kalėdas lietuvaitė
ko labai gražią programą, Birūta Ramoškaitė, kuri
taipgi, akompanuojant varg. 
Justui Balsiui, išpildė kalė
dinių giesmių programą.

Gruodžio 28 d. parapijos 
draugijos, parapijiečiai ir 
prieteliai surengė jubiliatui 
pagerbti vakarienę, žmonių 
buvo pilna salė. Buvo daug 
ir svečių. Prie didžiojo sta
lo sėdėjo sekantieji: jubilia
tas Ambotas, kunigai: Va
lantiejus, Karkauskas, Gra- 
deckas, Puidokas, Gaurons- 
kas, Karlonas. Ražaitis, Mar 
kūnas, Zanavičius, čebato- 
rius, Vilčiauskas, /Bogušas 
ir Kripas. Vakaro vedėju 
buvo kun. Kripas. Mokyk
los vaikų benas, vad. Wild- 
er Goodale, gražiai pagro
jo. Paskui choras, vad. varg. 
Justui Balsiui, padainavo 
keletą dainų. Solo dainavo: 
Ona Vailionienė, Valerija 
Kaunietytė, Matas Kripas ir 
Alphonsus Teraila.

Kalbas pasakė kunigai: 
Valantiejus, Karkauskas, 
Gradeckas, Karlonas, Puido
kas, Markūnas. Visi apibu 
dino klebono nuopelnus Baž 
nyčiai. Ant galo kalbėję 
pats solenizantas dėkodamas 
rengėjams ir kviesdamas vi.- 
sus į vieningą darbą per 
1942 metus.

Po visam buvo šokiai, ku
riems griežė mokyklos or
kestrą. Dovanėlė įteikta De 
fense Bonds.

Reikia padėkoti komis' 
jai, darbininkams ėms ir 
pirmininkui Simonui Gan
ėm, taipgi visiems atsilan- 
kusiems svečiams kunigams, 
benui, chorui ir Giedrai- 
čiams už gėles.

(gavusi stipendiją) tebestu- 
dijuoja New Yorke, atliko 
vyriausios solistės rolę gie
dodama kalėdines giesmes 
Foster Hills Carol Sing. Bal
sas gražus. Dažnai ją tenka 
girdėti ir per radio.

Parapijos choras daly va 
vo Hartford Carol Sing, kur 
giedojo tūkstančiai, ir gies
mes leido radio National 
Hookop. Choro fotografija 
tilpo vietos laikraščiuose.

Antanas Rūkas iš Wap- 
ping prisirašė prie Dėdės 
Šamo laivyno. Apsistos New- 
port, R. I.

Kalėdinius vakarus turė
jo: vyčiai, mokyklos alum- 
nai.

ANTROJI AMERIKOS EKSPEDICIJA

Moterų Sąjungos 17 kuo
pa turėjo New Year’s balių.

(“Draugas” Acmo telephotol 

U. S. jūrininkai neša savo daiktus į sausumą laimin
gai nuvykę į sau skirtą vietą — į karo teatrą Pacifike 
(By Acme Staff photographer Jonathan Rice; passed 
by U. S. Censor).

Gruodžio 21 d. įvyko Šv. 
Onos draugijos mėnesinis 
susirinkimas senos mokyk
los kambary. Nors buvo me 
tinis susirinkimas, ir val
dybos rinkimas, bet nariu 
mažai atsilankė.
turi tris ir pusę šimtų na
rių, bet į susirinkimus vi 
sai nesilanko ir kaip prisei- 
na valdyba rinkti, tai nėra 
iš ko. Dėlto noroms neno
rams turi pasilikti ta pati. 
Kodėl jaunesnės nesistengia 
vietų užimti? Kokia tad a- 
teitis laukia draugijos? Pra
šomos visos narės lankyti 
susirinkimus ir svarstyti 
draugystės reikalus. Sekan
tis susirinkimas įvyks 18 d. 
sausio.

Federacijos 22 skyriaus 
įvyko metinis susirinkimas

Iš mūs draugijų 
veikimo

Waterbury, Conn. — “Rū 
tos” pašalpinė moterų drau 
gija surengė kortavimo va
karą 19 d. gruodžio para
pijos svetainėj. Vakaras bu
vo sėkmingas. Salėje buvo 
papuošta ir Kalėdų eglaitė, 
o atsilankęs Kalėdų senis 
visus prijuokino ir įteikė 
dovanų.

Moksle pasižymėjusi 
lietuvaitė

Šis-tas iš mūsų 
kolonijos

Spring Valley, III. — LR 
KSA 146 kp. valdybon 1942 
metams išrinkti tie patys, 
būtent: Andrius Martinaitis
— pirm., Petras Giedvi’as
— vice pirm. Juozas Grudis
— fin. rašt., Albinas Pili- 
paitis — nut. rašt., Antanas 
Shefer (čėpla) — iždinin
kas ir iždo glob., Jonas Za
karevičius, Pranas Dapkus
— tvarkos prižiūrėtojas. Vi
si veiklūs nariai.

Kuopos iždo padidinimui,

nutarta pakelti nariams po 
5c mėnesiui (kol bus sukel
ta reikalinga suma pinigų 
kuopos reikalams).

Centrui per 11 mėnesių, 
pasiųsta $1,228.81. Gauta iš j 
centro per 11 mėnesių $1,- 
607.40.

Kuopos susirinkimai bus 
tuo pačiu laiku, kaip kad 
buvo 1941 m.

Mirė kuopos narė Ieva 
Bubelienė, kilus iš Suvalkų 
rėd., Makrickų kaimo, Gude
lių parapijos. Jos vyras mi
rė 3 metai atgal. Paliko gau
singą išauklėtą šeimyną.

Viršutiniuos fabrikuos dar 
hai eina pilnu tempu. Mainos 
ir dirba gerai.

Šv. Onos bažnyčioje jau 
nesigirdi gražiųjų giesmių 
“Pulkim ant kelių”, “šven
tas Dieve”, “Duokim garbę, 
dėkavonę”.... A. P.

Įsimylėjęs vyras — pana 
šus į tą žmogų, kuris sura
dęs anglies gabalėlį įsideda 
į kišenę ir sako tai esant 
deimantą. Sthal.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Ift.eflolanv 
PO vtog 
Chicago

So. Boston, Mass. — Dai
lininko Vinco Vitkaus dūk 

Draugija-Elenora Rūta Vitkiūtė 
vos sulaukus dvidešimts me
tų amžiaus, jau pasižymėjo 
savo mokslo gabumais. Dar 
High School mokslo metu ji 
buvo Arista mokslo draugi
jos žymi narė. Vėliau baigus 
Hunter College ir Boston 
University su1 B.A. ir M.A. 
laipsniais. Būdama Bostono 
universitete Vitkiūtė parašė 
veikalą apie psichologiją 
kuris gavo nemažai pagyri
mų. Tai bene bus pirmutinė 
lietuvaitė taip pasižymėj.u 
si moksle.

Šiuo metu Elenora R. Vit
kiūtė mokytojauja Fordham

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
|. KANTER Ma. DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOK CO. 
4707 S. Halsted St
Tai. ROllJCVARD 0014

DR. SEIMĄ SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINTUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

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

Tel.: Cicero 7681

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8183 SO. HALSTED ST. 

(Lietu vii) Auditorijoje) 
ULiNDUS: Nuo 1-moe Iki 8-toa 

▼ai. vak.
Tet CALumet 6877

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7672

Smulkūs “Drauge” skelbi* 
inai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classifled” skyriuje.

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius 

atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas; CIOero

Telefonas: YARda 8146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir. 
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 

šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-&. 
Šventadieniais 11-12

21 d. gruodžio. Susirinki-, 
mas buvo skaitlingas. Svars ““ivcrsitete, dėstydama psi 
lyta svarbūs reikalai: pri-Į ^ologiją, biologiją ir bota 
eidėti prie Raudonojo Kry- n
žiaus. Tam tikslui sutver-' vls0 t0 Elenora ?n
tas lietuvių skyrius ir iš
rinkta komisija: pirm. A. J.
Aleksis ragino visus pirkti 
Defense bonus. Kun. J. J.
Baguža plačiai nušvietė da
bartinę šios šalies padėtį.
Valdyba 1942 m. vienbalsiai 
išrinkta ta pati: pirm. komp.
A. Aleksis, vice pirm. J. Ber
notą, raštininkė M. Alubaus- 
kaitė, iždininkas P. Joku
bauskas, korespondentai: P 
Jokubauskas, M. Andrikytė ,
S. Dumšienė, N. Kanapkie- 
nė ir M. Digimienė. M. D

gera lietuvaitė, nežiūrint 
kad ji yra čia gimusi jau iš 
trečios kartos. Ji visuomet 
domisi lietuvių reikalais ir 
gavus mažiausią progą’uni
versitete mini lietuvius ir 
Lietuvą.

Elenorai linkime geros 
sveikatos ir laimės toliau 
dirbti mokslo srityje ir kel
ti lietuvių vardą svetimtau
čių tarpe. Rep.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklu vlflun gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
lAekaamlnuotl Jm modernUklauAa 
metodą, kuria regėjimo mol

gali nuteikti.
SI METAI PATYRIMO

pririnkime akintu, karte

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

OFTOMETCTUOTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampae lt-toe
Telefonaa CANAL 05M — fįįy 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. Iki *.10 p. m 

Tred. lr Beit: *:*0 a m. iki
»:»• n. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd.

Ofiao tai. CANal 8846 
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—9

Seredoj pagal sutartį. 
Bes.: 7004 So. Fatrfield Ava.

Res.: TeL: HEMloek 2160

ras. YABds HM
DR. G. VEZELIS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

artt 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. rak 

Seredoj pagal sutartį.

Tel. CANal 5969

Dr. Walfer J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
2156 Wert Cermak ttoad 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFIBAS 
2017 8. Weetern Avė.

TeL Ganai 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

Oflss TaL»

Felefol

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Weston> Av®.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal sutarti

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1858 Wert 85th Street
LIGONIUS PRIMA)
Kasdien ane 2:00 iki 8HM vaL

Tr«Mad Ir Rekmad tik susitariu*

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
SPECIALIS STOKAS

Spring Grove, 6 m. Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

pilsėn I

Bes. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0017 
Offloa taL KBlflook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia lusitarua. 
2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKŪLTS
PHYBTOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak 
Nedėliomia pagal nutartį

Office tai f ARda 4787 
Namų tei. PROapect 1980

TaL CANal 0122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd. 

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. Californla Avė. 
Telefonaa REPnblic 7808

Ofiao tel.: VIRgtula 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
šeitadleniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal autartj.

fti yra vienlntėlė Lietuvių Gėrymų Krautuvė Weat Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti j mano 
krautuvę ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), navininkas.

TaL YARda 6981.
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL nno 1—8; ano 1:30—8:30
756 Wed B5th Street

TaL CANal 0867
Ras. tai.: PROapect 066

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
1821 So. Halsted Street 

Raatdenclia: 0606 So. ArtaUan Avi 
VALANDOS: U v. ryto iki 1 sopia

I iki I vai.

Telefonaa CANal 4796

DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm’s Drug stora 

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

Rea. telefonas SEEley 0484.

TaL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

Kamp. 15tos gat fa* 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak.

Res.
ir pagal sutartį.

1625 So. 50th Avenue
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal .utartį 
Ofiao telefonai PROapect 0787 
Namų fealažonai 2421

DR. CHARLES SECAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros inhoa)
TaL lUDvray 9880 Ohlca<o, ŪL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno i iki 0 
vaL popiet ir nno 7 iki 8:30 vm. vak,

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Rea. TeL KENvrood 4800
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nno 10 iki U vai. dien

TELEFONAI:
Office: HEMloek 6624
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Rea.: HEMloek 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 Vert fi&rd Street
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SPAUDOS BIULETENIS
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Nr. 10 - redaguojamas Lietuvos Generalinio
■/ ■ . u vikiu j n i j i j priešinimas buvo savotiškasKonsuldto, Ncw York, N. Y., 1941 gruod. 31 d. j _ Lietuvos ūkininkai atsi

bus priverstas jėga. Nieko X]T7 ATT TVTT FTADRAT 
todėl nėra stebėtino, kad N 1 L1I\ 11 L7/AlVlJ/Al
bolševikai didžiausią pasi
priešinimą sutiko iš Lietu
vos ūkininkų. Ir tas pasi-

I. Lietuvos ekonominis gy vietoje fabriko savininko
venimas vokiečių okupacijoj 

Su šių metų pabaiga su
eina pusė metų nuo vokiečių 
šeimininkavimo Lietuvoje, 
todėl naudinga pasvarstyti, 
kaip tas šeimininkavimas 
atsiliepė ekonominiu atžvil
giu. '

Aiškesnį vaizdą būtų ga
lima susidaryti lyginant nor
malu Lietuvos ekonominį į Lietuvoje pradėjo 
gyvenimą su gyvenimu vo-kaip tik tų prekių,

Jū.i esat maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų įstaigos

GRANO OPENING
x flastuasuf, 10Ui

(••vaaln ... Mutl.

PRADfiKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustą. 8ėrų Sąskaitą Ne
santi 3% (dabartinė rata). Pulkus Invest- 
mentas pavieniams, estates, trust fondams, 
partnerships ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tos neša nuošimtį nuo 1-mos 
mėnesio. įstokite ) mūsų 1942 Christmas 
Savings Club dabar prasidedantj.

Pirkite Defense įlomis čionai

FAIBFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION
Daliartinis Adresas; 2729 AV. Cermak Rd., 

Chicago, Illinois
NAUJAS ADRESAS po Sausio 10 d., 1942 m.:
Kampas Mihvaukee, North Ir Damen Avė., Chicago, Illinois 

įsteigta 1901. Turtas virš $2,000,000

Turime uoliau auginti mūsų centralines or
ganizacijas, prilaikyti jaunimą nuo ištautė 
jimo ir nuoširdžiau remti katalikišką spaudą.

Mes, lietuviai katalikai, iš-; čiu, Vyčių organizacija gal 
ir tik apie tiek, Studentų

Oux N«w Hoae 
Coraer Mil* 
w«uk««, Nortb 

awd Darna*

sakė gaminti pardavimui.
Prieš juos buvo pavartotos
žiauriausios bolševikinio re- eivijoj nuveikėme daug gra
žinio priemonės, daugelis ū-' žių darbų. pasistatėme
kininkų buvo sušaudyta, dar 
daugiau ištremta, bet ir tas 
nieko nepadėjo. Ir blogiau
sia, kad nuo bolševizmo nu
kentėjo kaip tik labiausiai 
pažangūs ir energingiausi, 
labiausiai produktyvūs ūki
ninkai.

Pagal vėliausius statisti
kos davinius Lietuvoje ga-

puošnias bažnyčias, mokyk
las, svetaines, klebonijas ir 
kitus parapijų trobesius. 
Taip pat pastatėme vienuo
lynus ir prie jų kolegijas, 
seminarijas, akademijas ir 
kitus mokslo židinius. Turi
me dvi dideles ligonines ir 
baigiamas statyti seneliams 
moderniškas prieglaudoskiečių okupacijoje. Bet nor

malus Lietuvos ūkio vysty
masis buvo jau sutrukdytas 
1939 metų kovo mėnesį, ka
da vokiečiai užėmė Klaipė
dą, o rudenį prasidėjęs ka
ras dar įnešė daugiau pai
niavos.

Nežiūrint į tai, kad dėl 
karo Lietuva neteko vieno 
iš geriausių savo klijentų 
užsienių prekyboje, Angli
jos, padėtis tada neatrodė 
beviltiška. Tiesa, Vokietija 
išnaudojo Lietuvą ta pras
me, kad nežiūrint į pasau
linėje rinkoje pakilusias že
mės ūkio gaminių kainas 
už Lietuvos produktus mo
kėjo labai žemas kainas, o 
tuo tarpu už industrines pre
kes skaitė aukštas kainas. 
Lietuva, žinoma, išeities ne
turėjo, nes dėl blokados Vo
kietija buvo veik vieninte
lis žemės ūkio produktų pir
kėjas ir pramonės gaminių 
pardavėjas.

Padėtis pakrypo aukštyn 
kojom, kai 1940 metų bir
želio mėnesį į Lietuvą įsi
veržė ir ją okupavo Sovietų 
Rusijos kariuomenė. Oku
pantai pirmoje eilėje ryžosi 
kraštą susovietinti, panai
kindami privatinę nuosavy
bę ir suvalstybindami koo
peratyvus, kurie kaip tik 
ir buvo Lietuvos ekonomi
nio organizmo pagrindas.

Kiek nuo susovietinimo 
nukentėjo pramonė, sunku 
būtų pasakyti, nes ji dar 
jaunutė ir, palyginamai, ne
labai išsivysčiusi. Padėtis 
pasikeitė ta prasme, kad

gamybą pradėjo tvarkyti 
valdžios skirtas komisaras. 
Tų susovietintų fabrikų ga
minių kokybė labai pablo
gėjo, bet ar ta gamyba pa
sikeitė kiekybės atžvilgiu, 
sunku pasakyti, nes tikrų 
davinių nėra. Vienas daly
kas tai krinta į akį, kad po 
Sovietų Rusijos okupacijos 

trūkti 
kurias

Lietuvos fabrikai gaminda
vo, o tuo tarpu oficialūs val
džios pranešimai skelbdavo 
nepaprastą gamybos kilimą. 
Kiek tai liečia pramonės ga
mybą galėjo būti du atsi 
tikimai, arba bolševikų kon
troliuojami Lietuvos fabri
kai pagamino mažiau, negu 
prieš okupaciją, arba jų ga
miniai buvo siunčiami į So
vietų Rusiją, Lietuvai pa
liekant labai mažai.

Kiek iš Lietuvos bolševi
kų spaudos buvo matyti, fa
brikuose buvo pasireiškusi 
savotiška anarchija, todėl 
galima spėti, kad industri
nė gamyba bolševikų oku
pacijos metu buvo gerokai 
nukritusi.

Įėjo būti prieš pat Sovietų1 namas. Prie parapijų drau- 
Rusijos okupaciją apie 290,-1 gijų - draugijėlių knibždėte 
000 atskirų ūkių, jei skai
tyti atskiru ūkiu du ir pusę 
ekerio (vieną hektarą) val
dantį ūkininką. Tuos ūkius 
tenka skirstyti produktin- 
gumo atžvilgiu, kitaip ta
riant, dalis ūkių, kurie ga
mina žemės ūkio produktų 
perteklių pardavimui ir da
lis, kuri pardavimui visai 
negamina, arba gamina vi
sai mažai.

Lietuvos sąlygomis ūkiai

knibžda. Sukūrėme nema
ža centralinių organizacijų, 
kaip tai: Susivienymą, Mo
terų Sąjungą, Vyčius ir 
Studentų organiazciją.

Paviršutiniai žiūrint, vis
kas atrodo puiku, bet įsigili
nus į tų organizacijų narių 
skaitlių pamatysime, kad 
mūsų katalikiškos visuome
nės labai mažas nuošimtis 
prie tų organnizacijų pri
klauso. Mūsų Susivieny-iki 30 ekerių (apie 12 hek . ,. , . . 1 mas priskaito nariųtarų) pardavimui gamina la- v , v. ’

bai mažai arba ir nieko. 15' 10 ‘ukstandų N
ar 20 ekerių savininkas ant' ^iunSa 1 aPle an'
savo žemės paprastai išlai-i

dar mažiau.
Jei mūsų katalikiška vi

suomene butų pilnai orga
nizuota, minėtos organizaci
jos skaitytų savo narius jei 
ne šimtais tūkstančių, tai 
bent desėtkais tūktsančių.

Įsigilinus į visuomeninį 
katalikų gyvenimą, atranda 
ma šiokių tokių kliūčių, ku
rios sulaikė į tas organiza
cijas įstoti or jose darbuo
tis. Pirmutinė kliūtis gal 
bus stoka veikėjų žodžiu re
klamuotų organizacijų svar
bą tautos gyvenime, jų nu
veiktus darbus ir tolimes
nius siekius. Gyvenimo 
praktika parodo, kurioj ko
lonijoj randasi daugiau vei
kėjų, ten ir vietinės draugi
jos geriau gyvuoja ir orga
nizacijų kuopos yra skait
lingesnės ir gyvesnės. Gal 
čia tautos vadų yra kiek 
kaltės, kad nepasirūpino sa
vo kolonijoj išauklėti dau-VOS

/ virš 10 tūkstančių, Moterų §^au veikėjų.
Antra kliūtis buvo,

ko porą trejetą karvių, ku
rių pienas ar sviestas nau
dojamas dažniausia ūkio rei
kalams, bei šeimos išlaiky
mui.

Normaliai pertekliaus par
duoda ūkiai tarp 30 ir 70 
akerių. Tokie ūkiai jau sam-

Daugiausia nuo bolševikiš 
kos anarchijos nukentėjo 
pats Lietuvos ekonominio 
gyvenimo pagrindas — tai 
žemės ūkis ir ūkininkai. Nie
kur pasaulyje taip ūkinin
kai nėra prisirišę prie savo
žemės, kaip Lietuvoje. Lie- j dosi ir pašalinę darbo jė-

rų), kurie buvo sumažinti 
iki 73 ekerių, o apie 7,000 
ūkių buvo paversti valdžios 
ūkiais arba išdalinti.

Lietuvos finansai taip pat 
buvo visiškai sunaikinti. Lie 
tuvos litas, kuris vertėje bu
vo pastovus nuo pat jo iš
leidimo 1922 metais, buvo

tai
centralinių organizacijų ne
pilnai atatinkamos vadovy
bės, o kai kur ir vietinėse 
kuopose. Dažnus nusiskun
dimai kuopų prieš centro 
valdybą, narių prieš kuo 
pas, daug gerų žmonių at
grasindavo priklausyti prie 
organizacijų.

tuvos ūkininkas javus ar gy- gą, todėl yra priversti ati- Pakeistas rubliu. Visos san- tinės pašalpinės draugijos
vulius augindamas ne tiek | tinkamą kiekį gaminių par-
įdomaujasi ar tai apsimo
ka, kiek kad jis tą darbą 
skaito gyvenimo būtenybe. 
Lietuvos ūkininkui nė į gal
vą neateina mesti ūkininka
vimą dėl to, kad tai neap
simoka, nes tą užsiėmimą 
ir nuo amžių iš kartos į 
kartą dirbama žemės plotą 
jis perdaug myli, kad galėtų 
nuo jo atsisakyti. Jis su
tiks susispausti iki maksi
mumo ir kęsti nedateklių, 
bet jis neišsižadės savo že
mės, iki jos to padaryti ne

duoti.
Ūkiai virš 70 ekerių ūkio 

gaminių kiekybės ir koky
bės atžvilgiu nepriklauso
moje Lietuvoje buvo tvir
čiausi. Kiekvienas toks ūkis 
reguliariai tiekdavo pieną į 
artimiausius kooperatyvus, 
augindavo bekonus bei gal
vijus eksportui.

Prieš okupaciją buvo maž
daug toks ūkių santykis: 
160,000 ūkių iki 30 ekerių, 
vadinas, toje grupėje, kuri 
pardavimui gamino labai 
mažai arba nieko buvo 56 
nuošimčiai ūkių. Antroje 
grupėje, kurią sudarė ūkiai 
tarp 30 ir 70 ekerių, buvo 
apie 100,000 ūkių, arba 34 
nuošimčiai ir trečioje — ū- 
kiai virš 70 ekerių kurių 
buvo visoje Lietuvoje apie I 
28,000 arba 10 nuošimčių vi
sų ūkių.

Imant dėmesin kiekvienai 
grupei naudojamos žemės 
kiekį, galima pasakyti, kad 
pirmoji grupė normaliais 
laikais pagamindavo 20 nuo
šimčių viso Lietuvos ūkio 
produktų parduodamo kie
kio, o antroji ir trečioji li
kusius 80 nuošimčių, kiek
viena po 40 nuošimčių. Iš te 
išeitų, kad Lietuvos žemės 
ūkio gamyba bolševikų oku 
pači jos metu nukrito ma
žiausia 40 nuošimčių, nes 
kaip tik ta trečioji ūkių gru
pė ir buvo bolševikų pa
skirta sunaikinimui. Apie 
21,000 ūkių turėjo tarp 73 
ir 123 ekerių (30 50 hekta-

taupos bankuose virš 1,000 
litų (apie $165) buvo bol
ševikų konfiskuotos. Nors 
bolševikų rublio perkamoji 
galia tesudarė gal tik kokią 
20 procentų lito perkamo
sios galios, vis tik vienas 
litas prilygintas 90 rusiškų 
kapeikų. Atėję vokiečiai ru
sų rublį prilygino 50 pfeni
gų, arba pusė vokiškos mar
kės. Tokia buvo maždaug 
padėtis prieš vokiečių oku
paciją 1940 metų birželio 
mėnesį.

Išsikrausčius iš Lietuvos 
bolševikams buvo susikūru
si laikinoji Lietuvos vyriau
sybė, bet vokiečiai privertė 
ją atsistatydinti ir krašto 
ekonominį gyvenimą pradė
jo savaip tvarkyti.

(Bus daugiau)

rF

Nuolankią ir nuoširdžią padėką visiems plotke- 
liy (su lietuviškais parašais) platintojams - rei
škiu padėkos žodžius

Chicagos Klebonams, Gerb. Kun. Pralotui M. Krušui, 
Kun. Jurgiui Paškauskui ir varg. St. Rakauskui.

Iš kitų nfestų K’ebonams ir Vargonininkams — Bal- 
Trečioji kliūtis buvo vie-įtimore, Md., Melrose Park, III., Rockford, III,, Kenosha, 

Wis., Racine, Wis., Mihvaukee, Wis., Westville, III., Day- 
ton, Ohio, Omaha, Neb., Grand Rapids, Mich., Pittsburgh, 
Pa., Lowell, Mass., Detroit, Mich., Brockton, Mass., Mi- 
nersville, Pa., Elizabeth, N. J., Sisters of St. Francis, Det
roit, Mich., Harverhil, Mass., Providence, R. I., Sisters of 
St. Casimir, Mt. Carinei, Pa., Spring Valley, III., Spring- 
field, III., Sheboygan, Wis., Chicago Heights, III., Cleve- 
land, Ohio, Indiana Harbor, Ind., Niagara Falls, N. Y., ir 
kitiems.

PAGAMINTŲ PLOTKELIŲ 1941 M. apie 50,000.

Dažnai vienas asmuo pri 
klausydavo prie kelių pa- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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rHNeroh MONET-IACK OMRMTEĘ
Fluorescent TEETH

DENTAL PUTES »QS2
te tik- JloR 

Dantų MR •ATSARGA: n.lkalauklt. tik
tai tikrų ‘•Flt-RIte Dantų 
Plotvee—tiktai mxnų 
padaryta. — dėl gra
lio. lėvalidoR Ir ra
mumo aavo pacientų.

PATAISYMAI — 1 dienon patarnaeimae 
Men padarome "Denturea" gavę (apau- 
dae Ir užaakymua nuo — tiktai Illlnote 

reglntruotų Ir telaėtų Dantlatų, ku
riama men gelddilame patar
nauti.
DENT*LUB7f»S

KKI AVINUI 
7 k. HALSTED ST _ j E. 47th STREET 

1420W.2S«tl STREET 
(UI IRVIMRPK.RD 

7S1 BROADWAV 
SS •-STATE ET

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

BROLIS VLADAS CIBULSKIS, M.I.C., 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III. 
Tel. Canal 8010—8011 \

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paneekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais
J

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę... 
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams

Mokame
31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00
2202 West Cermak Road

TELEFONAS CANAL 8887

INSURED
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lietuvių katalikų dienraščio '‘Draugo” r6m6Jama Ir skaitytojams 
siunčiu 8Telkinlmun Ir geriausius UnkSjlmusI

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet ' nurodo tikėjimo ti» 
tas. .Jna Ir saugo jas nuo imtinojo išganymo priešu.

įjaugoHopal tapadaurijs Iflsv katalikiško dienraščio skaitytojų skal-

* AMDETO GIOVANNI OIOOGMAJN1. 
Laodlcea Arkivyskupas, 
Apaštališkas T^lrgsuu.

Laisvos Lietuvos Komitetas
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį Chicagoje įvyko 

Lietuvos piliečių suvažiavimas, kuriame sudarytas svar
bus organas, pavadintas “Free Lithuania Committee” 
(Laisvos Lietuvos Komitetas). Jis susideda išimtinai 
iš Lietuvos piliečių ir į tą sąjūdį dedasi taip pat tik 
Lietuvos piliečiai.

Šis komitetas, kaip tenka patirti, suiormuotas griež
tai laikantis Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bės (per Department of State) nuostatų, išdėstytų 
vadinamam “Free Movement” rašte. Bekovodamas dėl 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mo, komitetas ne tik solidarizuos, bet visas galimas 
pastangas dės remti santarvininkus kare už hitlerizmo 
sutriuškinimą. Komitetas, neabejojame, stipriai rems 
26 santarvininkų valstybių pareiškimą kovoti ašies 
valstybes ir nedaryti atskiros taikos, kol karas nebus 
laimėtas.

Šis nusistatymas kaip tik supuola su Jungtinių Val
stybių kvietimu (paskelbtu sausio 4 d.) visas ašies pa
vergtas tautas remti sujungtųjų tautų paskelbtus dės
nius.

Mes jautėm, kad Lietuvos piliečiams seniai reikėjo 
susiorganizuoti į tokį sąjūdį. Bet geriau vėliau, negu 
niekuomet. Mes pasitikim, kad jisai daug gero pada
rys Lietuvos Nepriklausomybei atstatyti. Mes neabe
jojame, kad jų darbas susilauks ne tik Amerikos lie
tuvių visuomenės, bet viso pasaulio lietuvių pritarimo 
ir paramos. Nors lietuviai, Amerikos piliečiai, tiesio
giniai į tą sąjūdį negalės įeiti, tačiau galės jam teikti 
ir moralinę ir materialinę paramą.

Patyrėme, kad Laisvos Lietuvos Komitetas tuo tar
pu susidaro iš plačiai mūsų tautai žinomų asmenų. Jie be 
abejonės, apie komiteto tikslą ir jo veiklą netrukus pla
čiau painformuos ir lietuvių ir Amerikos visuomenę.

Sveikiname šį sąjūdį ir linkime jam geriausio pa
sisekimo. Džiaugiamės, kad nors kartą susitarė toks or
ganas, kuris labai yra reikalingas Lietuvai išlaisvinti iš 
vokiečių vergijos.

Kariuomenė ir studentija
Amerikos jaunimas parodė didelį patriotizmą. Ypač 

daug gražaus patriotizmo rodo studentija. Kai kilo 
karas tarp Amerikos ir Japonijos, tūkstančiai jaunuo
lių metė mokyklas ir stojo savanoriais į Jungtinių 
Valstybių armiją. Dėl to universitetų ir kolegijų vado
vybės gerokai susirūpino, nes studentų eilės šuoliais 
pradėjo retėti. Atsižvelgiant į tai, daromi siūlymai 
panaikinti savanorių ėmimą, kad ypač studentus būtų 
galima tiksliau sunaudoti krašto gynimui ir tinkames
nę atranką padaryti.

Gal toji mintis ir gera.
/ Universitetų ir kolegijų vadovybės nori kooperuoti 
su vyriausybe ir karo vadovybe. Aukštosios mokslo į- 
ataigos mažiau teturės galimumų daugiau prisidėti 
prie krašto gynimo, jei studentija eis į -rariuomenę 
be iš anksto nustatyto plano ir pasiruošimo. Sistema- 
tingiau tvarkant studentų ėmimą į armiją nauda žy
miai būtų didesnė. Inteligentiškesnis jaunimas armijai 
yra reikalingas, bet dar reikalingesni yra gerai paruoš
ti specialistai — technikai, chemikai, gydytojai ir t.t.
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Jie neparuošiami per vieną dieną. Tie dalykai galima 
būtų numatyti ir sutvarkyti, atitinkamiems kariuome
nės organams glaudžiai kooperuojant su mokyklomis.

Svarbus vajus
Amerikos Raudonasis Kryžius visame krašte vedd in

tensyvų vajų. Norima sukelti kiek galima daugiau pi
nigų, kad patenkinti visus svarbiuosius šiandieninius 
reikalavimus. Vajus, reikia pasakyt, eina gerai. Pa
lyginti trumpu laiku sukelta keliolika milijonų dole
rių. Bet reikia daugiau, nes Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vaidmuo šiuo metu yra toks didelis ir platus, 
kaip dar niekuomet istorijoj nėra buvę.

Į Raudonojo Kryžiaus darbą dedasi ir lietuviai. Ir 
tai dedasi gausingai ir duosniai. Kad dar daugiau būtų 
galima padaryti naudos tiesiog šventam reikalui, mū
sų tautiečiai pradeda dirbti sistematingiau, organizuo
tai. Kai kuriuose miestuose net atskiri lietuvių viene
tai organizuojasi. Ypač moterys čia rodo daug gra
žios iniciatyvos. Tikrai būtų gera, jei visur lietuviai 
organizuotai dalyvautų Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
veikime. Taip pat būtų gera, kad apie savo darbą pra
neštų ne tik ARK centrui, bet taip pat lietuvių vei
kimo centrams ir spaudai.

Neužmirškime vasario 16 d.
Šiais metais vasario 16 d. sueis 24 metai, kaip Lie

tuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvą esant laisva 
ir nepriklausoma valstybe. Nors dabar Lietuva yra 
žiauraus okupanto pavergta, bet mums, laisviems lie
tuviams, nedera užmiršti 1918 metų vasario 16 dienos. 
Ji mūsų tautos gyvenime turi nepaprastai didelę reikš
mę, dėl to jos sukaktis visur turi būti tinkamai mini
ma. Ypač svarbu ją minėti šiemet ir ypatingu būdu 
demonstruoti lietuvių tautos valią jos ryžtingumą ir 
troškimą atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Tuo pa
čiu kartu reikia reikšti padėką Prezidentui Roosevel
tui už taip nuoširdų rėmimą pavergtųjų tautų išlais
vinimą ir teikti visokeriopą pagalbą Amerikai jos kil
niuose žygiuose ir užsimojimuose.

Kad mūrai sudrebėtu...
“Sandara”, atspausdinusi mūsų dienraščio pareiški

mo dalį Naujųjų Metų proga, padarė tokią pastabą:
“Toks tai yra katalikų federacijos manifestas. La

bai gerai, kad žmonės stengiasi atsiekt ką nors di
desnio. Pavydėti jiems nėra ko. Nesnauskime ir mes. 
Laisvos, tautinės idėjos pasekėjai, o pirmoj eilėj 
sandariečiai, irgi neprivalo vien tik zuikius šaudyti. 
Paleiskime į darbą didesnes kanuoles, kad mūrai ir 
volai sudrebėtų! Darbo niekam nestinga, tik reika
linga drąsių vyrų ir moterų!”

Nepavydėkime ir mes, jei sandariečiai ir kitos lie
tuvių grupės labiau susicementuos lietuviškam darbui 
ir per jį didesniam Amerikos rėmimui.

Kai griebs, tai Hitlerio frontas ir statinės neteks...

Antradienis, sausio 6, 1Ū42
?

(“Draugas” 1917 m. sau
sio 6 d.)

Revoliucijos šmėkla. Mask 
voje kilo riaušės. Nužudyta 
virš 100 žmonių. Pašaukta 
kariuomenė, bet kareiviai 
pradėjo bičiuliauti su riauši
ninkais. Areštuotas Mask
vos policijos viršininkas Čei- 
nikov ir princas Lvov.

•
Nauja taikos nota... Suži- 

nota, kad prez. Wilsonas 
ruošia kariaujančioms vai 
stybėms naują taikos notą

•
Austrija duoda tautoms 

laisvę... Gauta žinių, kad 
Austrija suteikianti laisvę 
Kroatijai, Bosnijai ir Dal- 
matijai.

w
Nustumdo 4,000 karių.....

Baltijos jūrose nuskendo lai 
vas “Oihoma” ir kartu su 
juo prigėrė keturi tūkstan
čiai rusų karių.

Moterų veikla... Moterų 
Sąjungos 21 kp. nauja val
dyba užsimojo daug veikti. 
Kuopos pirmininkė yra M. 
Brenzaitė, sekretorė M. Nik- 
šaitė, ižd. P. Zingerienė.

Uždraudė vartoti cukrų... 
Saksonijos valdžia uždraudė 
cukrų naudoti ir pardavinė
ti.

•
Kardinolas Gibbons ir lie

tuviai... Kardinolas Gibbons. 
Baltimorės arkivyskupas, 
perša lietuviams šv. Alfonso 
bažnyčią. Bažnyčia didelė, 
graži. Jos vertė $200 000. 
Lietuviai ją galėtų nupirkti 
už apie $60,000.

Po sviet? pasidairius
GANGRENA

(Linksma apysakėlė) 
(Tęsinys)

Palikime, skaitytojau, li
gonį vieną, nes jam reika
linga ramybė ir sekime Sa- 
liutę, bet skubiai bėgkime, 
nes kitaip pasiliksime užpa
kalyje,—ji lekia greitai, nes 
nelaimė taiso kojas. Nuo 
jų namų iki miesto yra ge
ra valanda kelio, bet Saliu- 
tei — užteko ir pusvalan
džio. Gydytojo namuose 
tebebuvo dar ramu, kai Sa
liute ėmė trukšmingai prie 
durų skambinti. Piktai pa
šoko gydytojas ir išbėgo 
vos kamona įsivilkęs.
— Kas pasidarė, kas čia 
taip trukšmingai skambi
na?

Atidaręs duris norėjo su
barti Katinskienę, bet ji 
pirmoji ėmė trukšmingai 
apsakinėti:

— Gydytojau, prašau pa
skubėti, mano vyras susir
go gangrena!

— Kas? Ką?
— Mano vyras.
— Kas yra tamstos vy

ras? Kaip vadinas? Kur gy
vena?

— Na, ar tamsta manęs 
nepažįsti? Aš esu Katins- 
kienė.

— Ak, šitaip! Tai tams- 
Na, šiuo reikalu aš nedaug 
Bet kaip tai staiga galėjo 
ką tik tamstai tepatarsiu... 
Bee kaip tai staiga galėjo 
atsirasti ?!

— To aš jau visai neži
nau ... O kad vakar mano 
vyras pas tamstą buvo, tai 
tamsta nieko nepastebė
jai?

Gydytojas nustebęs pa
žvelgė į Katinskienę.

— Pas mane? Vakar? Ka- 
tinskas? Aš vakar jo visai

— Bet juk tamsta jį va-
— Bet juk tamsa, jį va

kar apžiūrėjai ir pasakei, 
kad jis turįs reumatinę in- 
flenciją. Dar du pilnu šauk
štus lašų jam davei, už ką 
jis turėjo sumokėti visą 
penkinę.

Gydytojas net supyko.
— Ką tamsta, moteriške, 

plepi? Tamstos vyro va
kar aš visai nemačiau.

Tada Saliute nutilo. Įvai
rios piktos mintys pynėsi 
jos galvoje ir nuramino jos 
smarkumą.

Taaaip!—pratęsiamai ta
rė ji — jis vakar nebuvo 
pas tamstą? — Na, tai ir 
šiandien nereikalinga dary
ti dėl jo jokių, žygių, — ir 
norėjo jau išeiti. Bet gy
dytojas sulaikė ją, norėda-, 
mas daugiau ko nors suži
noti apie tą gngreną. Ji 
tiksliai viską jam apsakė.

— Išrodo, lyg ta istorija 
nebūtų jam toki pavojinga. 
Gal gelbėtų ir šiltas van
duo su muilu. Tegu tams
tos vyras pirma nusiprau

sia gerai, o jei mėlynoji 
spalva nepranyks, tai rei
kės pažiūrėti.

Katinskienė tuo patarimu 
liko visai patenkinta. Pa
dėkojo ir išėjo namo.

— Palauk dabar, tu val
kata, išprausiu aš tau gal
vą! — murmėjo pati sau ei
dama keliu. — Aš tau pa
rodysiu ... — Dar norėjo 
pridurti keletą riebių saki
nių, bet čia pertraukė pro 
šalį ėjusioji Ona Butkienė 
ir tarė Saliutei:

x — O kur tu, kumutėle, 
taip anksti rytą bėginėji?

— Buvau pas gydytoją— 
mano vyras susirgo!

— Taip? Gal nuo vaka
rykščio girtuokliavimo ?

— Ką tu kalbi? Kokio 
girtuokliavimo?

— Tai tu nieko nežinai, 
kad vakar jie saliune net 
iki vidurnakčio gėrė. Kiibie- 
nė pasakojo, kad jos vyras, 
paskui Kurmis, o ypač ta
vasis, vakar visą dieną gir
tuokliavo aludėje. Tavo vy
ras pradėjęs t visuanksčiau- 
siai — nuo pat pietų, tais 
vyrais, sakau tikras kry
žius. Tikrai juk . . .

Saliute daugiau nebegirdė 
jo. Baisiai pikta bėgo na
mo.

Oi, Jeronimai, Jeronimai! 
Kaip pati sugrįžo, tai jis 
dar tebegulėjo nejudėdamas 
iš baimės ir prakaitavo. 
Įėjus, jis žmonos paklausė, 
ar greit atvyks gydytojas.

Ji į tai nieko neatsakė ir 
norėjo eiti tiesiog virtuvėn, 
bet tuo tarpu, po ligonio lo
vos pamatė pastatytą bute
liuką. Pikta šypsena pasi
rodė jos veide. Priėjusi 
prie ligonio arčiau paklausė 
visai ramiai: —

— Ar nesitrynei su kuo 
nors naktį?

— Taip, — sušnibždėjo 
jis, man naktį pasidarė blo
ga ir aš paėmęs tavo balza
mo išsitryniau. Ir buteliu
kas dar tebestovi palovėje.

(Bus daugiau)

Prašau nesijuokti
Ignas Cibulis su Jonu 

Vedamu vieną vakarą parė
jo vėlai namo. Cibulis 
žinojo, ką Vedamas gaus 
nuo savo žmonos, dėl to ant 
rytojaus susitikęs tuojau 
užklausė:

— Na, Jonai, ką tau va
kar žmona sakė, kai parėjai 
namo?

— O, brolyti, neturiu lai
ko tau išpasakoti, ką ji 
man sakė, kad viską papa
sakoti, užimtų porą valan
dų.

— Žinotum, Jonai. Kaip 
tiktai tave sueinu, tuqj 
man prisimena Zigmas Cie- 
liauskaa.

— Keista. O kodėl?
— Gi jis taip pat skolin

gas 25 dol. ir vis neati
duoda. (T—
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Kaip lenkai organizuoja savo armiją Sovietą Rusijoje
- Pusantro milijono iškamuotu žm oniiį. - Kaip gyveno lenku belaisviai 
pas bolševikus. - Vienas iš 20 tet urėjo apsiaustą. - Be batu, be 
marškiniu. - Moterys - talkon ar mijai. - Ką pasakoja B kartus 
sužeistasis legijonu vadas. - Sava aviacija ir tanku daliniai. - 
Hitlerininkai turi temptis prieš... nugalėtu vėliavą
Lenkai su rusais — am

žini neprieteliai. Tą žino vi
si. Dabar aplinkybės taip 
susidėjo, kad savo vakarykš 
čių priešų stovykloje lenkai 
organizuoja savo armiją. 
Tas vis dėl to labai įdomu, 
paieškokime apie tai dau
giau smulkmenų.
Pusantro milijono
lenkų tremtinių

Lenkų informacijos biuro 
pranešimu iš Lenkijos į Ru
siją buvę išgabenta apie pus 
antro milijono žmonių. Pa
sirašę sutartį su rusais len
kai pradėjo organizuoti sa
vo legijonus, visiškai nepri
klausomus nuo bolševikų. Į 
juos tikisi sutraukti apie 
300,000 vyrų. Lenkų prane
šimais į organizuojamąją 
armiją kasdien vis atvažiuo
ja apie 1,000 vyrų iš įvai
rių koncentracijos stovyklų, 
iš įvairių Rusijos kampų. 
Naujoji armija jau turinti 
daugiau 200,000 žmonių. An
glija, Amerika ir pati Rusi
ja ją aprūpina ginklais, uni
formomis ir kitais karo reik 
menimis.
Išalkę, išvargę...

Rusijos ištrėmime buvęs, 
o dabar išvaduotas į Angli
ją prof. Komarnickis taip 
pasakoja apie lenkų tremti
nių gyvenimo sąlygas ir jų 
stojimą į naujus legionus:

— Išalkę, išvargę, blogai 
aprengti, beveik visai be ba
tų jie keliavo per didžiulius 
Rusijos plotus norėdami pri
sijungti prie naujų pulkų. 
Per du metu belaisviai len 
kų kareiviai kasdieną klau
sėsi bolševikų radijo, iš ku
rio žinojo, kad nevienoje pa
saulio dalyje lenkų kariai 
dar kovoja prieš vokiečius. 
Tas jiems teikė pasiryžimo 
ir vilties.

Belaisvių stovyklose, 
kolchozuose a

Belaisvių stovyklose gy
venimas nebuvo lengvas.

las Andere. Tai liesas, 50 
metų vyras. Be kitų ordenų 
jis nešioja astuonias nedi
deles žvaigždute?, kurio 
skelbia, kad jis buvo net aš-

Karo belaisviai buvo naudo- tuoniu8 kartu8 8užejstaj
jam. kelių tiesimu., miškų Jau Md
kirtimui. Kazakstane lenkų . ...... . buvo rusų armijos kannintremtiniai sau pragyvenimą . . , * -r ku ir pasižymėjo kautynėse
užsidirbdavo kolchozuose 
(komunistiniuose dvaruose).
Jų gyvenimas, kaip pasako
jo minėtas profesorius, bu
vo sunkus; ypač pasunkėjo 
padėtis buvusių koncentra
cijos lageriuose. Dėl karo 
jiems per pusę sumažino 
porcijas.
Be batų, be marškinių

Suprantama, kad iš tokių 
vietų besirenkantieji kariai 
į armiją atrodė labai skur 
džiai. ‘The Daily Telegraph’ 
Maskvos korespondentas pra 
neša, kad jis savo akimis 
matęs atvykstančius liguis
tus vyrus. Tik kas ketvir
tas iš jų turėjo marškinius 
ir tik vienas iš dvidešimties

prieš kaizerio Vokietiją. Ne 
blogai j is' kovėsi ir prieš Hit
lerio naująjį Reichą.
Ką sako legijonu vadas

Neseniai “Slavonic Bulle 
tin” Nr. 22 įdėjo pasikalbė
jimą su generolu Andere 
kure sako:

— Į kautynių lauką mes 
galime išvesti 150,000 vyrų 
Mes laukiame atskrendan; 
(iš Anglijos) savo lakūnų 
kur jie buvo išvykę ruoštis 
kautynėms. Jau turime pen
kis batalijomis tankų. Ka
reiviai labai džiaugiasi ga 
vę šautuvus į rankas. Mes 
jau nustojome tikrinti, ar 
jie tuos šautuvus švariai už
laiko. Nėra reikalo — vyraiturėjo apsiaustą (overcoat).. .

, . . x . - . i juos prižiūri, kaip savo vaiŠtai kaip kietas tremtinio. , » r
gyvenimas Rusijoje!
Tūkstančiai lenkių armijos 
tarnyboje

kus.
Vienas iš pirmųjų uždą 

vinių, kuriuos gavo legionai 
atlikti, buvo — saugoti vo- 

Armijai į talką traukia- Į kiečių belaisvius. Lenkai la
mos ir tremtinės lenkės mo 
terys. Jų keliasdešimts tūks

bai džiūgauna įgavę valdži? 
ant vokiečių, kurie anksčiau

tančių sutraukta iš įvairių iuos atakavo. Polish Fea 
Rusijos kampų ir jos eina turės and News Service pa 
slaugių pareigas, padeda duoda tokią žinutę: 
tvarkyti drabužius ir gelbs Daugybė 392-ro prus;
ti kitokiuose darbuose. j pėstininkų pulko kareivių ir 

Organizuodami karių sto-; karininkų dabar turi kas ry- 
vyklas lenkai statosi savo tą stoti į eilę priešais lenkų 
stiliaus kaimelius Rusijoje, karininkus ir saliutuoti prieš
Jie turi savo kapelionus ir 
net toje bedievybės tėvynė
je daro tikybines procesijas. 
Generolas Andere —

lenkų vėliavą.
Pirmosios dvi legijonu cli

vizijos, susidedančios iš 32.- 
000 vyrų, kaip oficialiai bu
vo pranešta valstybės sek-1 
retoriui Hulliui, išvyko įlegijonu komandierius

Lenkų armijos vadu Ru-J Maskvos frontą, 
sijoje yra paskirtas genero-1 K. J. Prunsku
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PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Esu mašinistas lėk-1 

tuvų fabrike. Pasibaigus 
karui, gal aš busiu atleis
tas. Kaip galiu prisireng
ti tam laikui?

A. — Sistematiškai ir re
guliariai pirk Apsaugos 
Taupumo Bonus. Tuo bū
du gražią sumą sutaupysi 
ateičiai, kai pakitęs laikai.

K. — Į kurią gausingiau
sią amerikiečių grupę vy

riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau 
pirktų Apsaugos Bonų ir 
Ženklų?

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius 
žmones. Ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir 
taupia. Ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas 
ir palaiko aukštą pirkimo 
pajėgumą. Pirkdama Bo

nūs ir Ženklus ji remia ša 
lies saugumo programa n 
neleidžia pragyvenimui brar 
gėti.

Pastaba. Įgyti Apsau 
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į arti m i ausį paštą 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungas: arba rašy 
kitę U. S. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. Ženklus ga 

Įima pirkti ir krautuvėse.

Neatlikti darbai
(Atkelta iš 3 pusi.)

našių draugijų. Tų draugi
jų mėnesiniai susirinkimai, 
dažnus paiengimai nemažai 
narius privargindavo ii 
daug pinigo kainuodavo, 
i ogiems žmonėms priklau
syti prie centralinių organi
zacijų visai nesinorėjo, šio
ji kuutis dabai jau kaip ir 
pranyko, nes palaipinės j 
draugijos baigia likviduotis, 
kadangi jaunimas į jas ne- 
jstoja, o senesni sparčiai 
miišta. Iš šio atžvilgio i 
centraiinėms organizaci
joms dabar yra daugiau ga- 
nmybių plėtotis, negu se
niau, nes čiagimų žmonių, 
užaugusių ir priaugančių, 
yra labai daug, kur.e prie 
jokių organizacijų bei drau 
gijų neprisideda. Pasiten
kina vien automobiliu, teat
rais ir kitokiais pasilinks
minimais, o prie rimtesnių 
darbų visuomeniniame gy
venime jų nepriprašysi. Ki
ti priklauso prie įvairių klu
bų, kur randasi sportas ir
jie ten darbuojasi.

Mums, lietuviams, esant 
mažai tautai, darosi daug ža 
los, nes jie žūna nutautėji
mo bangose. Čia mums rei
kia rimtai susirūpinti ir ieš
koti priemonių, kurios su
laikytų mūsų jaunimą nuo 
nutautėjimo.

Šių dienų geriausia prie
monė įtraukti jaunąsias kar 
tas į mūsų organizacijas yra 
sportas. Prie sporto kartu 
sujungus svarbias paskai
tas, kurios kultūrintu ir to 
bulintų jų sielas, jaunimas, 
beabejo, būtų patenkintas ir 
liktų savo tautos vaikais 
ant visados. Sporto prob
lema ne visose parapijose 
būtų galima tinkamai išvy
styti, nes ne viso3 parapijos 
turi tam tikslui tinkamus 
pastatus, be visvien šiek tiek 
galima jaunimą patenkinti 
Jei LRKSA kuopos, Moterų 
Sąjungos ir Vyčių kuopos 
pasirūpintų, kiek aplinky
bės leidžia, duoti daugiau 
sporto, žymiai, greitu laiku, 
skaitlius narių padidėtų if 
būtų mūsų laimėjimas.

Svarbiausioji kliūtis, kuri 
mums katalikams visame 
kame trukdo progresuoti, 
tai stoka katalikiškos spau
dos katalikiškose šeimose 
Katalikiškos spaudos meilė 
nesugebėjo įleisti šaknis j 
katalikiškos visuomenės gy
venimą, dėl to laikraščių 
leidėjai finansiniai skursta ir 
negali tinkamai pagerinti 
laikraščių turinio. Nesusi 
pratę katalikai neklausė 
paraginimų skaityti katali
kiškus laikraščius. Jiems 
rodėsi nėra skirtumo tarj 
katalikiško laikraščio ir ki 
tokių pažiūrų laikraščių. 
Tokius raštus beskaityda
mi, nutolo nuo doros, atša
lo tikėjime, atkrito nuo baž 
nyčios ir pasidarė vieši ka
talikų priešai. Per tai nu
kentėjo Bažnyčia, katalikiš
ka spauda, organizacijos ir 
visa katalikiška veikla. Ne
susipratę katalikai daug pa
kenkė ktalikiškai visuome
nei, nes jie vietoj prisidėti 
prie katalikų veiklos, ją nei
gė, stiprindami priešų spau
dą, kurios tikslas yra griau-

ti visa, kas tik katalikiška. 
Visai nenuostabu, kad mes, 
lietuviai, nors daugumoje 
katalikai, turime tik vieną 
dienraštį, o katalikų priešai, 
būdami mažumoje, turi du 
dienraščiu. Dpi ko taip yra? 
Aišku, kad nesusipratę ka
talikai skaito jų dienraščius 
ir savo pinigais juos palai
ko.

Mū3ų nekatalikiška vi
suomenė, nors neskaitlingi, 
bet jai yra lengviau savo 
spaudą palaikyti, negu 
mums katalikams, nes jie, 
be savos spaudos, daugiau 
nieko ir nebeturi. Ant ka
talikų pečių yra uždėti visi 
Bažnyčios ir tautO3 reikalai. 
Kad tuo3 visus reikalus tin
kamai atlikus, reikia ir 
daug dirbti ir daug pinigo 
aukoti, per tai mūsų katali
kų spauda nesusilaukia gau , 
sios paramos nei darbu nei 
pinigu.

Man rodos, mes katalikai 
gan gerai atliekame religi
nes bei tautines mams užde 
tas pareigas, bet kataliaiš 
kos spaudos žvilgsniu esa
me šiek tiek prasikaltę ne 
tiek iš apsileidimo, bet iš ne 
supratimo spaudos reikš
mes. Tą musų padarytą 
klaidą yra sunku atitaisyti. 
Žmones, skaitančius kitų pa 
žiūrų laikraščius, nelengva 
prikalbinti prie katalikiškos 
spaudos ir katalikiško vei
kimo. Prieštikybinė spauda 
labai gabiai ir sumaniai mo 
ka suvilioti savo skaitytojus 
ir neaiškiu būdu griauti ka
talikų darbus.

Mes, katalikai, daugumoje, 
neprisidėdami prie centrali
nių organizacijų ir neparo
dydami didesnio nuoširdu
mo katalikiškai spaudai, ne
atlikome sąžiningai savo pa
reigų, nes nepilnai atlikome 
labai svarbius darbus.

Katalikų Bažnyčios mok
sle pakankamai randame 
akstinų ir paraginimų kul
tūrinimo darbui.

Ar Bažnyčios priešai gau
singi skaičiumi, ar ne, ar jie 
pragaištingą darbą dirba, 
ar ne, visvien susipratęs ka
talikas, turėdamas atminty
je katalikų dorovės mokslo 
reikalingumas, negali nejau 
sti prievolės įtempti visas 
savo pajėgas tam, kad kas
kart visuomenėje rastų dau
giau pagarboa ir tobuliau 
įsigyventų tikros pažangos 
ir dvasios laisvės idėjos.

Šiais neramiais laikais 
nebūkime sustižę, apsnūdę, 
bet dirbkime visomis išga 
lėmis, stiprindami savo or- 
ganzacijas ir pilnu nuošir
dumu paremdami katalikiš 
ką spaudą.

Kun. J. Paškauskas.

I If M A
Susisuko žemė 
Balta drobule 
Ir pražydo medžiai 
Sniego gausume.

Kur žvelgi vis balta 
Žėri sidabru...
Šalta, šalta, šalta, 
Bet gražu, gražu.

Snaigės krinta, krinta 
Gražios kaip žiedai.
Tuoj akyse švinta — 
Baltuoja laukai.

Nuo šakelių medžių, 
Nuo namų stogų 
Žibą aibės žvakių — 
Malonu, jauku.

O keliais tik žvanga 
Svotai ir piršliai,
Gražios dainos skamba, 
Skamba ir juokai.

P. Lemberys

THIS YEAR

The present that is ap- 

preciated by the one who 

receives it and every one 

in America—the present 

that brings joy and safety 

whilc ptotfiting againsl 

inilation.
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ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief from 
urrihie Arthrt- 
tis aches or 
pains. The 
.'IEW Colloidal 
ZodizrdSulphur 
eapaules called 
SULPHO-KAPS 
oftenbring wel-

come relief in 
Arthritis dae 
to Sulphar de- 
ficiency. Sn 
dailycost.l 
ey back ii 
relief after 
days’ dosage. 
?&ukiDg

NO! NO!
There it no extra charge for Vitamin A in 
Smith Brothers Cough Drops. These delicious 
drops štili cost only 5f. (Black or Menthol)

South Bros. Cough Drops are the 
only drops coutaining VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infectlons, when Jack of resist

ance is due to Vitamin A dcficiency.
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salads,-Peg.What’s the secret?'
i -

MIRACLE WHIri 
' Its "different” flavor 
Sa. aiv/nys mukęs a hir

MIUIONS AO1II—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite saled dressing.
A***«*t*****AA*t**

Iš Romos pranešama, kaa 
arkivyskupas A. Šeptyckis, 
Rusijos bolševikų No. i prie
šas, dabar jau 76 m. amž. 
dar tebėra gyvas. Patys bol
ševikai, užėmę dalį Lenki
jos, paskelbė jį žuvusiu.

Amerikos Jungtinių Vai 
stybių cenzas rodo, kad 
1940 m. visam U. S. krašte i 
gimė 24,976 dvynukai, 247 
setai trynukų ir 3 setai ket
vertukų.

M«(MIDDlE-A6EWoraen
38-52 Years

.Suffer Distress At This Time!
■La-1

If thi3 period in a tvoman’s life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start ot once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegętable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especiallv 
for wom(n—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Jompound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thlng. Also very effective fbr 
yOunger women to relieve* 
fnontniy cramps. Follow label 
directiona. W0RTH TRYING!
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KALINYS
(Vaizdelis iš vokiečių okupacijos)

Tykus, gražus žiemos ry
tas. Raudonas, kaip žarija, 
dangaus skliautas. Rausta 
rytai vis labiau ir labiau 
kol galu gale išlenda iš užu 
žiliojo miško apsisiautus 
aukso rūbu šviesi, skaisti 
saulė. Paberia ji savo grei
tuosius spindulius ant snie
gu apdengtos žemės, kurie 
atsispindę j pusnį puošia 
žemę lyg krikštolinėmis 
žvaigždutėmis.

Linksma, kaip visuomet, 
taip ir šį ryt keliasi saulutė 
iš gilaus nakties miego ir 
gausiai beria savo spindu-

Kaa prilygs savo kančio
mis pasmerktojo motinai, 
kokias ji tą valandą pergy
vena? Niekas! Ir nekantriai 
laukia motina tos minutės, 
kurioj ji paskutinį kartą pa
matys savo sūnų, nes skaus
mas, kaip peiliais širdį rai-vzo.

Tik štai, atvažiuoja pora 
arklių du stori ponu, susto
ja ties kalėjimu ir vienas 
jų rankos mostelėjimu duo
da ženklą sargybai.

Ir atsidaro geležinės du
rys, sužvanga pančiai, ii 
pasirodo tarpdury laibas, išliūs ant dukros žemės, lyg ,, .. . . . .Jb blyskęs suvargintas jaunuonorėdama sušildyti ją. Bet .. „ .......\ . lis. Tempia u žandarai vir-dėja! Viskas veltui, veltui 

saulutės pastangos paliup- 
suoti žemę nuo šalčio. Stip
rus šiaurys geležiniu tiltu 
sukaustė upes, storu sniego 
sluogsniu apdengė laukus.
Žiema kietai turi suspaudu
si žemę ir nepasitrauks ji Į kis aukštyn, pamato šviesą 
tol, kol neužviešpataus ant i ir dusliu balsu sušunka: “O 
jos gyvybės pilnas pavasa- į saulute! kokia tu graži, 
ris.

Apšvietė saulė savo spin
duliais aukštesnius miesto 
mūrus, įspindo ji ir pro gc- 
1-žinius kalėjimo langus,

d B 1 U O M H
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REIKIA AGENTO — MORGAN 1 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
AGENTAVTI GERA PROGA — 

TOWN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of laike krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidlrb-

Į tl ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

HELP M’ANTED — VYRAI

"MACHINE HANDS” — pilnai pa
tyrę operatoriai prie “LATHE. MIE
LINO MACHINE" IK ••PLANKU”. 
HvarbOs ••preelslon" darbai tik pil
nai putyrę turi atsišaukti.

AMERICAN ELECTRIC FVSION 
CORP. 2«<ltl lliversvy

AUTOMATIC OPERATORIAI IR 
“SETTERS” relkllngl dirbti prie 
BROWN & SHARPE Ir ACME nia- 
š'nu. Taipgi reikalingas 'TOOL
ORINDKR” Ir “HAND SCREW

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PI'I.I.MAN’E

1 Geras, teisingas vyras reikalingas a-
gentavtmo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at- į 
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

t "Draugas” Acme telepfioiv,

Amerikos pirmosios antrojo pasaulinio karo ekspedicijos kareiviai ir civiliniai tech-
...................... . nikai vienam armijos transporte. Tolėliau matomas transportą lydįs karo laivas. Eks-

vėmis prisirišę prie ratų pn- . pecjįcįja vyksta Pacifiko karo frontan (Ey Acme Staff photographer Jonathan Rice; 
rengtų jo išvežimu po PUia- passed by „ g Censor)
kalniu, kur jau nebevienas 
ilsisi jų žiaurios rankos pa
guldytas.

Pakelia nelaimingasis ą-

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą. susipažinimą 
su 'Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

MACHINE 8ETTER8”. Kreipkitės 
prie 'M r. Prntt.

4. J. TOI REK MFC.. CO.
4701 W. lOtli ST.

VAIKINAI
Pastovios vietos su proga išsidirbti 
pirmyn.
SODA MEN — SALES CLERKS 

— AUPKKNTIUKK" Amžiaus 17 
metų ir su virš. Patyrimas nereika
lingu. Išmokysime. Atsišaukite ar 
rašykite j:

WALGREEN DRUG STORE 
151 N. State St.

HELP WANTED  MOTERYS

tin! o mano gyvybės šalti
ni!... Man nelemta buvo il
gai prie tavęs gyventi, ne
paspėjau atsilyginti tau už 
nemiegotas naktis, už pra- 
rymotas valandas. Dar ke-

, skaisti, bet man nebetenka, lios minutės ir jau apkalins 
daugiau tavęs matyti!” mane šaltoji žemelė, o tau

Pamato sūnų motina. Ji motin’” hu{luoiu savo ran- 
ta ką: “Siunčiu paskutinius at

sisveikinimo žodžius — su

Jau jo nebėra...
Grįžta tėvai ašarodami 

grįžta giminės, nuliūdę pa
lydėję gyvą į kapus.

Nebėra tėvams sūnaus, 
seserims brolio, nebėra ar
timiesiems draugo!... A.B.

This KINGofAII 
Cough Mixtures

—Acts Likę A Flash
Ths King of oll cough medicinej—Buckley's 

CANADIOL Miiture—hos been used for yearz 
in over 70% of Canada's homes. Fost working, 
triple octing Buckley's Mixture quickly loosens 
ond roises phlegm lodged in the tubes—clears 
oir possages—soothes rasped raw tissuej. one 
or two sips and worst coughing spasm ceases. 
You get results fost. You feel the eftect of Buck
ley's Instantly. At all druggists.

REIKAIJNGAS DZANITORILI 
PAG ELBIN INK AS

Visokiam darbui tinkamas ir ne glr- 
tloklis. Reikia tuojaus. Atsišaukite 
sekančiai: JUOZAPAS BELANDIS, 
115 So. ('eiitral Avė., tel. N E Vada 
1792.

VEITERKOS — PATYRUSIOS 

TERMINAI., RESTAURANT

2529 No. Kedzle Avė.

dalinai nudžiunga, bet 
pamatymas paskui jai dvi-

_ad aplankyti suvargusį ka- 8ubai labUu širdi ™flu' 
litų, kad išbučiuoti pageltu- džia. klyksmu sušunka:
sį jo veidą. Bet deja! Įspin- 
dė pirmieji saulutės spindu-'nintėli sūnau!... paskutinį 
liai jau neberanda jo. Ap- {kartą aš tave bematau..., 
leidžia kalinys pelėsiais ap ' Puo^a apkabinti jį, bet nuo- 
augusias sienas ir eina pan- &as vokiečio peilis sulaiko

i s žvangėdamas siauru, J4

d.

diev! Sudiev!...”
“Ne už vagystę, ne už plė 

Sūnau! Sūnau! mano vie-' Šimą ir žmogžudystę pas
merkė mane, tik už įstaty. 
mo peržengimą nuteisė mi- 
riop.

Tas šautuvas, už kurį aš 
mirti važiuoju, kaimyno 
kerštu atneštas buvo, jo pik 
tu noru likau apskųstas

Here's the New Amazing

COUGH MIXTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Buckley's CANADIOL Mlzturo is differenh — 

more eftective—faster in action than anything 
you've ever used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, instantly you feel its powerful 
effective action spread thru throat, head and 
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases— 
phlegm is loosened and raised—clogged bron
chial tubes open up, oir passages cleared. 
All druggists. Satisfaction or money refunded.

Ir alpsta motina po
u koridorių dviejų žan- j «aurųių vokiečių kojų dėl 
vedamas. Ore, prie ka savo mylimo sūnaus ir šau

lė. mo, nekantriai laukia su-lkia aukštyn rankas iškė- tiems tironams. Ir mirdamas
sirinkusi minia pasirodant 
pasmerktojo miriop.

Arčiau minios priešaky 
stovi nuliūdę giminės ir a 
šarose plūstą pasmerktojo I mano sūnų!... 
tėvai.

Daigo kiekvienam kūną 
šiurpuliai mąstant apie tą 
valandą, kurią tame laike 
turi pergyventi nuteistasai.
I?3t dar sunkesnė yra va- 
-a:tda tėvams, o ypač moti
nai, kada ji mato šalia sa
vęs ginkluotų vokiečių, su 
nuogais kardais būrį, kada 
ji žino, kad greit pervers 
jos sūnaus širdį.

lūs: aš jam neatleidžiu už tokį
“Viešpatie! Viešpatie! niekšybės darbą.

Viešpati*!..., kam leidi prie- Tegul nekaltai pralietas 
šams išplėšti iš manęs bran- kraujas šaukiasi dangun at- 
giausiąjį turtą — vienintelį‘keršijimo!”

Lydi šiurpulys visą kūną
Šaukia - klykia motina matant motinos verksmus, 

dusliu graudžiu balsu, dau- girdint jos sūnaus graudžius 
žo rankomis krūtinę... atsisveikinimo žodžius.

“Štai sūnau!”, rodo iškė- Lydi nuliūdusi minia pa
lus: “Suvargusios rankos, smerktąjį mirtin, kurio jau 
kurios tave išnešiojo, ser- seniai iš vakarykščio po Pi- 
gėjo, kaip akį nuo krislo, liakalniu duobė iškasta lau- 
kol pastatė ant takelio. Šta’ kia.
jos, kurios nebetenka to, Kur Bet artyn prieiti nelei- 
senatvėje žadėjo joms atil- džia: sukryžiuoja už miesto

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

A-

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
of tener than that of a young pcrson. 
Fermentation of tiny food particlcs

, • , , i •, • caught by partial platės and den-sį suteikti. O sūnau! O ma- sargyba ginklus, sulaiko mi- . turės freųuentlycause this condition
no kraujo žiede!...’

Un Pioneer dayi huge herds of 

BUFFAIOES FREQUENTLY DEIAYED 
TRAINS CROSSING THE VVESTERN 

PLAINS. OBSTINATE STRAGGIERS 
VVERE SOMETIMES CHASEO FROM 
THE TRACK. VVITH HOT VVATER, 

FROM THE LOCOMOTlVE

“O mo- nią ir galvos lingavimu at 
sisveikina pasmerktasis su 
visais.

Jį nuveža prie duobės. 
Pasirodo jo valandėlės pa

kalnėje dūmų kamuolys, iš
girsta šautuvų balsas ir krin 
ta į duobę dar šiltas lavo
nas....

vvhich you yourself may not dctect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious pco- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likcly 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louia, M o.

Before Any Dace U te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Breath Suieeter

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KFLNER - PRUZIN
Goriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103
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Murinę soothes, cleanses and refreshe« 
irritated, reddened menbranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Iree dropper 
vvith each bottle. At all Dr-ig Stores.

QUINTUPLEfS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplcts catching cold—theirchests and 
Uroats are rubbed with Children’s 
MUd Musterole — a produet madė to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, saothing Musterole helps 
break up local eongestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

Lietuvių 'didvyriškas pa 
siryžimas, ištvermė, valia, 
Lietuvai laisvę.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

Jei pabudo siela, jei ver 
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk joi 
balso. M. Gorkyį

“PICKERS” arba “STRIPFERS” 
reikalingos. Patyrusios popleros 
“earton“ dirbtuvėse. Kreipkitės prie 
M r. Cooper.

4343 SO. ASHLAND AVĖ.

OPERATERKOS

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANtiolph 9488—9489

4«O5-O7 SOUTH HKRM1TAGK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAl
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 Ekst Iftflth Street 

Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6X12 So. Westeru Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Mlchigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4348 S. Callfornla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
8. P. MAŽEIKA 

3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE- ->
CHICAGO LIETUVAITĖ KYLA Į MENO VIRŠŪNES

Šv. Kazimiero akademijos studentė Adelė
Druktenytė katalikiškųjų mokyklų dainavimo 
konteste laimėjo pirmenybę
Praėjusiuose dvejuose me dirigentui Nicolai Malko. Į 

tuose katalikų aukštesnių konkursą susirinko visų ka- 
mokyklų muzikos skyriai talikiškų aukštesnių mokyk- 
rengė muzikali spektaklį lų geriausi smuikininkai ir 
Chicago Civic Operos Audi- dainininkės. Grojo, dainavo 
torijoje, kuriame dalyvavo ir iš visų išrinkta geriausia 
aštuonių šimtų mergelių cho Šv. Kazimiero akademijos 
ras, šimto narių benas ir dainininkė Adelė Drukteny 
šimtinis orkestras. Šiais me- te, penkiolikos metų jaunuo- 
tais programos paįvairini- lė. Tai bus antras kartas A. 
mui pridedama naujas sky- Druktenytei stoti ant tos 
rius. Duodama proga įžy- pačios estrados, kur didžios 
miatusiam berniukui ar mer- divos, kaip Lily Pons, Ona 
gelei groti ar dainuoti solo Kaskas ir kitos žavi tūks- 
rinktiniam orkestrui prita- tautines minias operos me
nant. , tu, nes Druktenytė ir per-

_ , nai buvo išrinkta soliste.Gruodžio 27 d. Lyon and

ANTROJI AMERIKOS EKSPEDICIJA ŠV. VARDO UNIJA KVIEČIAMA 
BENDRON M ALDON SAUSI011 d.

Chicagos irkivyskupijos agresorius.
Šv. Vardo Unijos ekzekuty- Sausio 11 d. Šv Vardo 
vis direktoriais kun E J. draugijų nariai savo parapi- 
Kelly pranešė Unijos na- jų bažnyčiose bendrai eis
riams, kad sekmadienį, sau
sio 11 d., paskirta visoms 
Šv. Vardo draugijoms ben
drai melsti Dievo, kad su
teiktų visam pasauliui tei
singą taiką per Amerikos
laimėjimą , nugalėjus visus maldos.

rektorius, o taipgi ir pas ki 
tataučius.
Iš Town of Lake į 
Roselandą

("nraugTlS” Acme telephoto) JJVUUOLuao uu-nauonac g

TJ. S. jūrininkai tiesia bėgius ir rengiasi išlaipinti pirmąją antrojo pasaulnio karo Town Lake apylinkė- 
Amerkos karo pajėgų ekspediciją kažkur karo teatre Pacifike. Stipriai saugomi ka- tėveliai Frank Bu-
riuomenės transportai laimingai pasiekė sau skirtą vietą (By Acme Staff photograp- j kauskai užlaikė čeverykų ir 
her Jonathan Rice; Passed by U. S. Censor). auksinių daiktų krautuvę.

Vėliau šeima persikėlė į

Healy koncertinėj salėj bu- Dievui padedant, susilauk-
, , ............. ... sime kitos pažibos lietuviųvo konkursas, kad išrinkus . i - * i v *. •tarpe, kuri kels lietuvių var

tą jaunuolį ar jaunuolę. Rin- dą prieš visą pasaulį kaip 
kimo darbas buvo pavestas dabar daro Ona Katkauskai- 
įžymiam muzikui, orkestrų tė (Anna Kaskas).

MES EINAME MIRTI, KAD BOTU GERA TIEMS 
KA PASILIKS GYVENTI!

- Lietuvis Kanados aviatorių stovykloje. -

prie Komunijos, paskui sa
lėse įvyks pusryčiai ir mi
tingai. Dieną bus Šv Var
do radijo programos, o va
kare visose arkivyskupijos 
bažnyčiose vakarinės pa-

Radio
Po švenčių, ypač Lietuvoj 

prasideda vestuvių sezonas. 
Piršlių ir jaunųjų rūpesčiai,

. , „ , .ir vargai, kad supiršus, susi-Leonardas Bukauskas gi- , ,

— Ir nebijosi kautis 
ore?

<) *
— O, nebijau. Aš laukiu, 

kada galėsiu dalyvauti oro 
mūšiuose. Aš nenorėčiau 
užmušti žmogų, norėčiau 
šauti į mašiną, bet jei pa

mes kas šventadienis eina
me į bažnyčią. Kai tik at
važiavome į tą karių stovy
klą, mus pasišaukė katalikų

ki karo našta ir visi turi 
įtempę jėgas darbuotis, kad 
laisvės ir demokratijos gy
nėja — Amerika — išeitų

kunigas, davė maldaknygę, laimėtoja. Kiekvienas tegu

Roselandą. Leonardas dar

radus tinkamas poras. 
Radio klausytojai turės

progos girdėti per radio 
“Piršlius” šiandie, antradie
nį, 7 vai. vakare, iš stoties 
WGES. Prie to bus seserys

. ... Praninskaites, dede Vai-buvo visai jaunutis. Pradi- . , _ . , ... . , . . ~, tekūnas ir kiti talentai. Onę mokyklą nradeio lankyti
Roselande. Vėliau įstojo į 
Fenger High School ir bai-į

! rožančių, medalikėlį. Kai | sąžiningai atlieka darbą, ' 8e su gerais pasižymėjimais
galiu net ir šiokią dieną

pujs _  karg _  nieko kito anksti atsikėlęs nueinu Mi- negali išeiti į frontą, bet jų
negali padaryti. 1 išklausyti. Aš myliu nuoširdus darbas reikalin

„............................ religiją. Man nepatinka, , gas ir užfrontėje. Mes gi— Nebijai, kad gali su-' 
žeisti ?

— Kol nebuvau kariuo
menės stovykloje, kai dar

Pirmų kartų ore su lėktuvu. - Lakūnai išsi- ‘*d“o
ilgę oro grumtynių. - Kulkosvaidininkas lėk
tuve. - "Sugrįšiu - all right, nesugrįšiu - 

all right." - "Kai ji parašo laiškų - linksmų, 
labai."

Jeigu Petras Kraus — 
Krasnauskas, jaunutis, 18 
metų vyrukas, nebūtų bu
vęs apsivilkęs melsvo lakū
no miline ir neturėtų uni
forminės kepurės — valtu- 
kės su žibančiomis RCA. 
(Royal Canadian Air 
Force), niekaip nesakyčiau, 
kad jis kareivis — 
taip jaunu jis iš
rodė. O jis jau keli mėne
siai stovykloje ir ruošiasi 
baisiems ir dideliems žy
giams ore.
Pirmą kartą prie 
vairo ore.

— Aš “laikinu” važiuoti 
aeroplanu, — pasakojo jis. 
Kai tik sulaukiau metų, ka
da priima į armiją, tuoj ir 
stojau savanoriu.

— Ar jau teko skraidyti 
lėktuvu?

Petras Krasnauskas

— Kada sužinojai apie 
karą su japonais

— Buvau Kanadoje, ka
riuomenės stovykloje. Bu
vome ten keli šimtai vyrų. 
Kai išgirdome apie pradžią 
karo su japonais, visi tik

— Kai turėjau 16 metų, nori, kad čia kovos persi- 
pirmus skraidymus atlikau keltų, kad gautų juos pa
civilinėje aviacijoje. 9'/2va
landų skraidžiau su instruk
toriumi, o paskiau sėdau 
pats vienas. Kai pirmą 
kartą vienas pakilau į orą 
— širdį tik spaudžia. Ge
rai, jei viskas bus gerai, o jei 
kas atsitiktų — pats vie
nas turi nutūpti. Pirmą 
kartą, tas ne taip lengvai at
rodė . . . Bet niekas neatsi
tiko, lėkutvo nesudaužiau.

Kariuomenėje mes dar 
tik ant žemės mokomės. Da 
bar kai po atostogų sugrį
šiu, tai už kokio mėnesio 
pradėsiu skraidyti. 
Aviatoriai ilgisi oro 
kautynių.

prie kurio pastatytas. Visi

nai, kai namie gyveni, turi 
automobilį, merginą, nueini 
į “šovą,” turi good time. 
Ten, “kempėse” — nieko to 
neturime, tik “šovą,” o kai 
neturi tų daiktų, tai ir ne- 
mislini. Taip kad tada pa-

kad vokiečiai persekioja ti
kinčiuosius. Mes norime 
kovoti už demokratiją, už 
laisvę, už laisvę tikėjimo. .. 
Gauna ir “aiskrymo”

— O šiaip koks ten gyve
nimas tame jūsų būryje jau
nų vyrų?

— Visi linksmi ir drau
giški. žin«pa, kartais pa
juokauja tarp savęs — ame
rikiečiai atranda, kad ką

sidaro toks nusistatymas: inors a-nglai kare ne taip 
sugrįši — all right, nesu- 1 Padarė> kanadiečiai - anglai 

vėl ką pasako amerikie
čiams, bet šiaip mes visi ei-

grįši — all right.
Turi nusižiūrėjęs. . . .

— fi, nuvažiuosi į Angli
ją, apsiženysi . . .

— Ne. Nenorėčiau taip.

nam iš vieno, sutariame. 
Valgyti duoda gerai kas

dien “ro8t bifo,” kiek nori 
pieno, sviesto, ar Datos, ka-

Aš turiu jau čia nusižiūrė- Į vos, net ir “aiskrymo” duo- 
jęs . . . Nežinau, ar ji ma- I da kartą į savaitę. Susi
nę laikina, bet aš ją “laiki- ruošiame kažkada paradus, 
nu” . . . Kai parašo laišką,
kai gaunu, tada jau links
ma, labai .. .

mušt. Ir aš noriu pliekti 
tuos japsus. Vokietis gal 
negeras, bet dar tiek to, bet 
jau japoną tai “nelaikinu.”

— O kokį darbą Tamsts 
gausi lėktuve? *

— Būsiu prie radijo, pa
laikysiu ryšį, o kai pama 
tysiu atskrendantį priešo 
lėktuvą, šaudysiu iš kul
kosvaidžio. Taip kelis mė
nesius pasidarbavęs tikiuo 
si pereiti į tikrus pilotus.

Dabar tuoj vėl važiuosiu 
į Kanadą, čia dar pasimo
kysiu iki vasaros, o po še
šių mėnesių važiuosiu Ang- 
lijon, į frontą.

Italai, kurie nemėgsta 
Musolinio.

— Ar yra daugiau lietu
vių tose Kanados aviatorių 
stovyklose ?

— Ne, tik aš vienas. Yra 
airišių, prancūzų, italijonų, 
keli vokiečiai.

— Italai, vokiečiai? Kaip 
gi jie kausis prieš savas 
tautas?

— Jie jau amerikonai, tik 
jų tėvai kilę iš anų tautų. 
Dabar jie nemėgsta nei Hit
lerio, nei Musolinio.
Už demokratiją, už 
tikėjimo laisvę

— Aš esu lankęs katali
kišką mokyklą, — pasakojo

tik kaukia orlaiviai padan
gėse, tik pasileidžia staug
dami žemyn. Koksai įspū
dis!
Apie kanadiečius ir , • 
mamytę.

— O kaip gyventojai, ka
nadiečiai elgiasi su jumis?

— Aplankome mes juos, 
o jie mus. Jie geri. Vaiši
na mus ir myli.

— Išvažiuoji, o mamytės 
senos ar negaila?

— Gaila, ji verkia . . .
Sustojo pasakojęs, atsi

duso giliai . . .
Jauniesiems draugams, 
kurie pasilieka

— Ką norėtumei pasaky
ti jauniems amerikiečiams, 
kurie pasilieka neišvažiavę 
į kovų laukus?

mano prietelius. — Ir dabar — Užgulė mus visus sun

TICKLE ?
Soothe that thrnst tlckle which romes from a 
cough due to a coldl Quiek—get a Smith Bros.

Cough Drop. (Black or Mcothol—}♦.)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitė* the resiitance of 

nucoua membrana* of noae and tfcroat to 
cold infectiona, wheo lack of resite* 
uct U due to VittBUfl A deficitacy.

— išeiname. Jei neitume, 
ateitų Hitleris, o koks ta
da gyvenimas?! Mes išei
sime, gal kažkuris negrįš 
bet mes žinome, kad bus 
gera kitiems, mūsiškiem4’ 
Mes einame mirti, kad būtų 
gera tiems, kurie pasiliks 
gyvi . . . .”

K. J. Prunskis:

Roselandas gavo 
naują profesijonalą
Leonardas Bukauskas — 
naujas laidotuvių 
direktorius

Chicagos Laidotuvių D. 
rektorių Sąjunga padidėjo 
vienu nariu, kuris darbuo
sis Roselande. Tai Leonar
das Bukauskas, laidotuvių 
direktorius.

Leonardas F. Bukauskas, 
turėdamas tik 20 metų am
žiaus, užbaigė balzamuotojo' 
kolegijos mokslą. Per tris 
su puse metus L. Bukauske.6 
pilnai patyrė ir prisireiigė 
savo pašaukimui tarnaut, 
plačiai lietuvių visuomenei. 
Nuo šios dienos Bukauską* 
su savo tėvelių pagalba, ati
darė naują modernišką kop 
lyčią, po vardu Bukauskas 
Funeral Home, 10821 S. Mi 
chigan avė. Telefonas Pull- 
man 9661.

Per paskutinius tris me
tus L. Bukauskas praktika
vo pas įvairius laidotuvių 
direktorius, kad pilnai pa
tirtų šias svarbias pareigas. 
Jisai praktikavo pas kai ku
riuos lietuvių laidotuvių či-

Jaunasis Bukauskas nutarė. 
stoti į mokyklą kad galėtų . 
pasiekti profesijos Baigė ' 
Worsham College of Embal 
ming su aukštais pasižymė 
jimais. Diplomą gavo 1938 
metais. Leonardui ne tikta’ 
sekėsi mokslas, bet kartu ii 
kitoki užsiėmimai. Jisai bu
vo gabus laikrodininkas. Sa
vo tėveliui daug pagelbėda 
vo. Taipgi buvo geras mu
zikantas. Roselandiečiai lie
tuviai ir kitataučiai atsime-,9
na kaip gražiai jo orkestre 
grajydavo.

Todėl daoar manau darų 
roselandiečių ir visos Chica
gos lietuviai palinkės Leo
nardui Bukauskui daug lai
mės ir gero pasisekimo jo 
naujoj profesijoj ir biznyj.

XXX

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
OLNLNO ROOM SETO — I’AK
UOK 8KT8 — BEUKOOM 8ET8 
— KIG« — KAJUOS — KK- 

FRIGERA TOLUS — WASUEK8 — 
MANGELM — 8TOVE8.

*11 NaOomaUy Adrertlsed Itesaa.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengrta pir
mos rflAiea su mo- 
dernlAkomls ui,ai
do m le Ir Hollysrood 
tvleaomla. Darbas 
O* rantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 58RS

Km.: r ENQUwood 5840

iš Peoples krautuvės bus 
pranešta daug gerų žinių a- 
pie sausio mėnesio išparda
vimą, kur yra progos nusi
pirkti įvairių namam3 reik
menų žemomis kainomis.

Kep. XXX

, krReuer 
, JhisF'^WiV 
I-or Henry B«h

Forųu.ckrehef Ir »m li.-mciĮof cczcma. pimplcs, 
nthlete's foot, seabn r. raslies and other ex- 
tcnially ca-jsed ekintroubles. ūse world-famous 
cooling. antiseptic, liųuid D. D. D Trescription 
Greasetcss, stainlcss. Sooihes irritation and 
ųuiekly siops intense itch.ng. 33c trial bot tie 
provesit, oryour money back. Ask vour 
druggist today (or D. D. O. PrtESCRIFTION.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 kUocycle. (Top of the Olai)

ALIX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. Western Averv
Telefonas REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

rnARGUTij'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak. 
PENKTAI), ir SEftTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehlll 2242

*



DRAUGAS Antradienis, sausio 0, 1942

LIETUVĖS STOJA | PAGALBA RAUDON. KRYŽIUI
Daug merginų ir moterų 

teiraujasi apie Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, ir reiškia 
noro jame darbuotis. Tačiau, 
neturint pilnų informacijų, 
ir nežinant detalių, kaip 
prisidėt prie to darbo, joms 
kyla visokių klausimų, abe
jonių, ir kuklių išsireiški
mų: “Gal mano darbas ne
bus užtektinai vertingas ar 
tinkamas.” “Gal brangiai 
kainuoja,” “Nemoku gražiai 
siuvinėt ar megzt”, ir t. p.

Šiuose rimtuose laikuose 
negali būti jokių abejonių, 
jokių lūkuriavimų; reikia 
ryžtingumo, reikia gerų no
rų, reikia uolaus darbo, ir 
greito darbo. Kiekvienos 
moters darbas, nors jis jai 
pačiai atrodytų ir nežymus 
bei mažos vertės, yra Rau
dono Kryžiaus ir jo šelpia
mųjų brangiausiai įvertina
mas. Šiuo metu reikalinga 
kuo daugiausia rankų ir 
miklių pirštų, kurie paga
mintų įvairių reikmenų, dėl 
Amerikos kareivių ir dėl 
karo nukentėjusių. Pavyz- 
din, nuo 15 sausio, Chicagoj 
prasidės vajus mezginių ga
mybai. Reikės pagamint mi
lijonus porų kojinių piršti
nių, megztinių, šalikų, kepu
rių, ir k. Amerikos karei

viams. Lietuvėms yra proga 
dalyvaut tame vajuje. Rau
donasis Kryžius suteikia me 
džiagą, vilnonius siūlus, ir 
pilnas instrukcijas gami
niams. Savanorėms, kurios 
prisidės prie vajaus nereiks 
nieko pirkt nei aukot ma-, 
terialiai. Didžiausia auka 
bus pašventimas kelių va
landų laiko kiekvieną savai
tę; laiko, kuris, gai būt ir 
taip dingsta nežinia kur.

Lietuvių spaudoje nebuvo 
daug rašoma, bet, faktinai, 
organizavimas lietuvių prie 
Raudonojo Kryžiaus prasi
dėjo prieš keletą mėnesių. 
Darbuotė nesena, bet pa
sekmių jau matosi. Viena 
grupė (Ch. Liet. Moterų Klū 
bas) susirenka Raudonojo 
Kryžiaus centrinėj įstaigoj 
kiekvieną ketvirtadienį, vi
sai dienai. Maždaug 23-30 
moterų atvyksta ten gamint 
bandažus. Nemažas skaičius 
pavienių lietuvių reguliariai 
pasiima medžiagą siuvimui 
bei vilnas mezgimui, ir ne
trukus grąžina užbaigtus 
rankdarbius Raudonajam 
Kryžiui. Gerokas skaičius 
grupių yra susiorganizavi- 
mo stadijoje. Moterų Sąjun
gos Chicagos apskritys (ku
riam pasirašiusioji kalbėjo 
tuo reikalu jų susirinkime)

DEVYNI ŽUVO AUTOMOBILIAMS SUSIDAUŽUS Minės novenos 
penkmeti

I *"*p S

v
M

("Draugaa” Acme telepnoco.
Du sulūžę automobiliai. Jie susidaužė plentų sankryže arti Alhambra, III. Devyni 

asmenys žuvo ir du sunkiai sužeista.

užgyrė mintį, ir įgaliojo aps ambicingumas. Jos tyliai u j Varai*i jyylrc 1R-64 TTI 
kričio delegates rūpintis or- kukliai stoja darban be pta- Iii

taus afišavimosi. Pasekmės
jų darbo bus naudingos ii

ganizavimu R. K. vienetų 
savose kuopose. Bent trys i 
kuopos (Marąuette, West, pilniausiai įvertinamos, kaip
Side ir Brighton Park) žen
gia prie galutino suorgani-

lictuvių, taip amerikiečių. 
Darbas skubus, svarbus

žavimo ir užregistravimo Kuo daugiau stos į talką,
savo vienetų. Kitos kuopos, 
po švenčių pertraukos, ke
tina įvykdyt kilnų sumany
mą. Kolonijų draugijos ir 
klubai taip pat ruošiasi su
daryti vienetus ir prisidėt 
prie patriotingo darbo.

Pagirtinas Chicagos lietu
vių moterų pasiryžimas ii

"DRAUGO"

Metinis Koncertas
Sekmadienį, Sausio-January Iii d., 1942 m.

SOKOL SALĖJE 
2345 So. Kedzie Avė.. Chicago, III.

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

k

t

b ;t * JJ

G. Giedraitienė

v

G. Klevickaitė

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugovės šokėjai 
savo žavėjanėiais 

lietuviškais rūbais!

125 reserved tikietai, įskaitant U. S. Defense Tax, po $1.00.
Visi kiti tikietai, įskaitant V. S. Defense Tax, po 75c.

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

Šiame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių ka
talikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai 
pasirodys programe.

Dievo Motinos Sopulingo
sios bažnyčioje, Jackson 
Boulevard ir Albany Avė., a- 
teinantį penktadienį vakare 
per novenos pamaldas bus 
paminėta Dievo Motinos So
pulingosios novenos penkme
tis.

Per šias pamaldas J. E. 
Arkivyskupas S. A. Stritch 
bus sanktuariume.

Šią noveną prieš penkerius 
metus šioje bažnyčioje pra
dėjo kun. James R. Keane, 
O.S.M. Netrukus novena pra
siplatino kitose Chicagos 
bažnyčiose, paskiau kituose 
miestuose ir užsieniuose.

vyrų registracija
Sužinoma, kad vėliausia a- 

pie vasario mėnesio pradžią 
įvyks visoj šaly 18-64 metų 
amžiaus vyrų registracija.

Sakoma, kad tas nebus
tuo bus daugiau atlikta, ir atlikta viena tet Re.
tuo bus daugiau kredito A 
merikos lietuvaitėms bei lie
tuviams.

J. Daužvardiene

Vajininkai rengia 
vakarienę

Visoj Chicagoje ir visose 
parapijose vyksta vajai, kac 
pritraukti kiek galima dau
giau narių prie TT. Marijo 
nų Bendradarbių diaugijos. 
Ateinantį sekmadienį, sau
sio 11 d. bus vajaus vaka
rienė Dievo Apvaizdos pa
rapijoje. Darbštus 26-tas 
Bendradarbių skyrius visu, 
smarkumu ruošiasi prie tot J 
vakarienės. į

Vajaus vakaras nesibaigs 
vakariene, bet bus paįvai
rintas Rožių ir Lelijų Klube 
programa. Klube randasi ge
rų moteriškų balsų ir nema
žų talentų lošime

Ši vakarienė ir programa 
atsilankusiems kainuos tik 
55c.

Atsiminkite: vajaus vaka
rienė Dievo Apvaiz los na 
rapijoje įvyks ateinantį sek 
madienį. XX

liomis. Gal užims visą savai
tę.

Pirmiausia bus registruo
jami 36-44 metų vyrai, kurie 
yra subiektai karo tarnybai. 
Paskui tus suregistruoti 18- 
21 metų jaunuoliai. 18-19 m. 
jaunuoliai nebus šaukiami 
karo tarnybai.

Pagaliau bus suregistruo
ti 45-64 metų vyrai.

Tie visi, kurie praeity yra 
registrąvęsi, antrąkart ne
bus reikalingi registruotis.

Sakoma, šiandienių drafto 
boardų ofisuose įvyks visos 
suminėtų vyrų registracijos. 
Tai bus atlikta gal vienos 
savaitės laiku.

30 mil. doleriu taksu 
nebus surinkta

Cook apskrities už 1942 
n*, išlaidų sąmatoje numaty
ta apie 220 milijonų dol. Chi
cagos taksų specialistas Geo. 
O. Fairweather apskaičiuo
ja, kad iš šių taksų daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių ne
bus surinkta. Šį apskaičiavi
mą jis remia praeitimi — 
per paskutinius 13 metų ke
letas šimtų milijonų dolerių 
taksų iki šios dienos nesu
rinkta.

Kadangi valdžių organai

mu

JSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINOS 
lONDS 

Iandsumfs

Raudonojo Kryžiaus 
kampanija

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicago skyriaus pir
mininkas James B. Forgan 
praneša, kad užsimota kam
panija rišo j šaly, sudaryti 50 
milijonų dolerių fondą sėk
mingai vykdoma ir jau su
rinkta daugiau kaip 11 mi
lijonų dolerių.

Chicagai ir apylinkėms iš 
50 milijonų dol. sumos skir
ta $3,750,000 dol. kvota. Apie 
100,000 savanorių čia dar
buojasi sudaryti minėtą kvo
tą. Iškeliamas šūkis: “Vie
nos dienos uždarbis tiems, 
kurie dirba karo reikalais ir 
kurie kovoja”. Kiekvienas 
tad asmuo raginamas aukoti 
Raudonajam Kryžiui savo 
vienos dienos uždarbį.

Pirmininkas Forgan nuro
do, kad 50 milijonų dol. fon
das yra tik pradžia. Per pir
mąjį pasaulinį karą Ameri
kos Raudonasis Kryžius su
kėlė 480 milijonų dol. fondą.

*X Gaisras nuo boilerio 
vakar rytą buvo kilęs Šv. 
Kryžiaus parapijos seserų 
name, tačiau greit likviduo
tas ir nuostolio daug nepa
daryta.

X Aušros Vartų parapijos
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 11 d., 1 
vai. popiet. Klebonas ragi
na visus parapijonus daly
vauti susirinkime.

X Kun. J. Dambrauskas, 
Į Aušros Vartų parapijos kle
bonas, Naujų Metų proga 
praeitą sekmadienį po sumos 
buvo pakvietęs į kleboniją 
chorą, kuriam iškėlė vaišes.

Nėra pakankamai 
garažu

Chicagoje yra 587,000 ke
leivinių automobilių, kurių 
daugumas šiandie naktimis 
pastatomi gatvėse. Miesto 
mayoras pranešė, kad bus 
vykdomas miestinis įstaty
mas, draudžiąs automobilių 
“parkinimą” naktimis.

Tas išjudino autoistus. 
Chicago Motor Club prezi
dentas C. M. Hayes pareiš- 

Į kia, kad tas draudimas yra 
1 rimtas klausimas, nes mieste

nemažina išlaidų ir nesu- i nėra pakankamai garažų, 
rinktų taksų sumos kas me- ' kad būtų galima juose visus 
tai didėja, jų padengimui j automobilius naktimis uždą
(nes tai skolos) mokantieji ' 
žmonės turi mokė i dides
nius taksus.

Kas turi būti daroma to
liau, šį klausimą tesprendžia 
patys valdžios organai. Mo
ką taksas žmonės laukia pa
lengvinimo.

ryti.
Anot jo, šiandie viešuose 

garažuose yra vietų tik apie 
80,000 automobilių, o priva
tiniuose garažuose nesutalpi
na visų automobilių. Tai kur 
reikia dėti visus kitus liku
sius automobilius?

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

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP: -

$565,000.00

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS.
CHICAGO. ILL?

Justin Mackevvich, Pres. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M.
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos.

Tel. VIRGINIA 1141 Šeitadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

X Mot. Są-gos 20 kuopoje 
(Brighton Park) susitvėrė 
moterų vienetas eiti į pa
galbą Am. Raud. Kryžiui. 
Vadovauja Paurazienė ir 
Statkienė, kurios vakar bu
vo nuvykusios į Raud. Kry
žiaus centrą gauti instruk
cijų.

, X Labdarių Są-gos cent
ro susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: A. Valančius 
pirm., Kasparienė sekr., kun. 
A. Linkus iždininkas.

X William Kheanan, vy
ras žinomos Bridgeporte S. 
Virbalytės, gyv. 3336 So. 
Lowe Avė., nuslydęs nuo laip 
tų taip susižeidė galvą, kad 
reikėjo vežti į ligoninę.

X Susivienymo 100 kp. 
(West Side) susirinkime vai 
dyboj palikti tie patys as
menys: pirm. P. Fabijonai- 
tis, sękr. Ig. Sakalas, ižd. 
J. Petraitis, dvasios vadas 
kun. J. Dambrauskas, MIC.

X Šv. Kazimiero draugi
ja, Gary, Ind., praeitą sek
madienį metiniam susirinki
me nutarė $5.00 paaukoti 
Am. Raud. Kryžiui ir už 
$200 nupirkti Defense Bonų. 
Draugijos valdyba šiems 
metams liko ta pati.

X Joseph Barskis, savi
ninkas taverno adresu 4535 
S. Hermitage Avė., sausio 
10 d. minės 25 m. vedybų 
sukaktį. Tikisi sulaukti daug 
svečių.

X Peggy Zakarai tės, M. 
S. 20 kp., Brighton Park, 
jaunamečių skyr. globėjos 
vadovybėj, padedant A. De- 
ringienei, jaunamečių vaka
ras pavyko. Skyrius auga 
ir nariais.

X Cicero moterys stoja 
Raudonam Kryžiui į pagal
bą. Sausio 5 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero lie
tuvės tarėsi apie suorgani
zavimą pirmojo lietuvių vie
neto, kuris eis į talką Ame
rikos Raudonam Kryžiui. 
Šiam reikalui oiln&i prita
ria ir paramą žada klebonas 
Susrinkimui kalbėt pakvies
ta Lietuvos konsulo žmona 
J. Daužvardiene, kuri prieš 
keletą mėnesių pradėjo rū
pintis ir darbuotis suorga
nizavimu lietuvių vienetų 
prie Raudonojo Kryžiaus.


