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LIETUVIAI EUROPOS ŠALYSE SVEIKINA KONGRESĄ
ARKIV. STRITCH KALBĖS SIOS DIENOS SESIJOJE

Bendras Amerikos Lietuvių Kongreso Vaizdas

Tarp žvaigždėtųjų vė'ia- į 
vų ir trispalvės prie balta, 
lyg išeigine staltiese apties
to stalo Ccngress viešbuty 
sėdėjo ALT nariai, kai pa
sigirdo- trys plaktuko dū
žiai, kuriais dr. Drangelis 
pradėjo Amerikos Lietuvių 
parlamentą. Suskambėjo A- 
merikos ir Lietuvos himnai, 
solo vadovaujant p. Gugie- 
nei ir prie piano p. Mileriū- 
tei.

U. S. NEIŠDUODA
TREMTINIU

Invokaciją paskaitė kun. 
Ign. Albavičius. Jautriai ji 
skambėjo, kai kam net aša
ras ištraukdama. (Invokaci- 
ja šiame numeryje u Drau
ge“ spausdiname atskirai.)

Dr. Drangelic Kalba

Chicagos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Drangelis pa
sidžiaugė gausiu atstovų 
suvažiavimu. “Tautos bal
sas,—kalbėjo daktaras, — 
lotynų žodžiais betariant,— 
Dievo balsas... Sujungę ran
kas ir širdis, eikime Lietu
vos vaduoti.“

Dėkojo kun. Balkūnui už 
jautrų pamokslą ir kun. Al- 
bavičiui už patriotinę invo
kaciją.

Toliau jis perdavė kong
reso vadovavimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kui L. Šimučiui.

Pažymėtina, kad kongre
se labai gausiai delegatų. 
Erdvi salė buvo perpildyta, 
gausiai atstovų sėdėjo bal
konuose. Prie įėjimo net 
penketas panelių registravo 
dalyvius, o keturios tik pri
iminėjo aukas.

Salėje prie spaudos stalo 
sėdėjo “Amerikos” redak
torius A. Vaičiulaitis, “Gar
so“ redaktorius M. Zujus. 
“Tėvynės” redaktorius P. 
Bajoras, “Liet, žinių” re
daktorius St. Gabaliauskas, 
LAIC’o direktorius K. Jur- 
gėla, “Keleivio“ redakto
rius Michelsonas, “Draugo” 
—dr. J. Prunskis. Buvo at
silankę ir didžiųjų JAV 
laikraščių atstovai.

Red. Šimučio Kalba
Įžangos žodyje šimutis 

perdavė sveikinimus nuo 
vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin
ko.

(Tas sveikinimas spaus
dinamas šiame 
atskirai.)

Išrinktos komisijos: No
minacijų komisija: A. Alek- 
sis, Waterbury, Conn.; Dr. 
A. Montvydas iš Chicagos. 
P. Pivariūnas iš Pittsbur
gho.

RUSAI NENUSTOJA 
JŲ REIKALAVĘ

FRANKFURTAS, lapkr. 
29.—Šiandien išleistam ra
porte Gen. Eisenhovver kri
tikavo Prancūzijos vyriau
sybę už kliudymą alijantų 
kontrolės komisijos, ir ra
gino greit įsteigti centrali- 

. nę mašineriją Vokietijos 
administravimui.

Raporte įspėta, kad atvy
kimas pabėgėlių ir karo be- 
’aisvių grįžimą® pavojingai 
didina gyventojų skaičių 
Amerikos zonoje, ir “atsi
neša nerimo ir ligų pavo-

pri eva rta 
paimti i 

viftne- 
’ šve-

n®d?
P"pieži’’v

I

i 
I

Šelpia Pabėgėlius 
i Eisenhower sakė J.
Valstybės vis dar teikia pa
šalpą Vokietijoje esantiems 
suvirš 80,000 lietuvių, lat
vių ir estų, nežiūrint Rusi
jos reikalavimų juos, kaipo 
sovietų piliečius, išduoti.

Generolas sakė patys 
tremtiniai ir bėgliai sakosi 
nesą Rusijos pi'ieČiai.

A.

I

puslapyje

Sveikinimai

Mandatų ir finansų ko
misija: Pov. Mil er, pirm.; 
J. Šukys, finansų kom. pir
mininkas; M. Vaivadienė. 
Sophie Barčus, H. Domkus 
Aid. Gulbin, P. Dalen, H 
Vistart, E. Šamas, B. Bijū
nas L. Jonaitis, M. Balan- 
da.

1

J.E. ARKIVYSKUPAS 
SAMUEL STRITCH, 

didelis Lietuvos užtarėjas, 
kalbės šiandien Amerikos 

Lietuviu Kongrese

kryžiavojimas nesi- 
nuo kitų kankinimo— 
Austrijos, Čekoslova- 
ir kitų šalių. Mūsų 
dar laukia išlaisvini- 

tautos, 
taiką.

užmesti

Abi vakarykštės Kongre
so sesijos buvo labai gau
sios dalyviais. .Tų buvo gal 
netoli 1,000. Daug jaunu, 
matėsi ir su kariškomis 
uniformomis.

Antros sesi jo® metu pra
nešta ar.ie gauta telegrama 
iš Švedijos, kad su’iikvtas 
išvežimas į Rusija 167 vv- 
rų, kurie buvo 
Baltiios krašti’®®a
ginkluotuc vokiečiu 
tus, o vėliau pabėgo 
dija.

Kongresas priėmė 
kos rezoliucija
Pijui XII-tam. švediio® ka- 
ra’iui ir kitiems padegu
siems kovoie dėl tremtiniu, 
lietuviu teisiu apsaugojimo.

! Ugningą kalbą pasakė 
prof. K. Pakštas.

Tęsia Kriminalus
Lenku Kongreso pirm. 

Chas. Rozmarek pabrėžė, 
kad tuos kriminalus, ku
riuos karo metu vykdė na
ciai, dabar tebetęsia 
vikai taikos, metu.

Kongresą sveikino 
kęs iš Washirgtono 
vos ministeris P. Žadeikis.

Priimtas sveikinimas Pre
zidentui Trumanui.

Kongresą sveikino tele
gramomis buvęs JAV Pre
zidentą® Herbert Hoover’is, 
gubernatoriai Ma r y 1 a n d, 
Massachusetts, Ohio valsty
bių. kongresmonai McCor- 
mack (House Majority 
Leader), Gorski ir kiti. 
Taip pat sveikino renubli- 
konų partijoa lyderis H 
Stassen.

Gautos te^gramos svei
kinimų nuo Britanijos, Ško
tijos, Danijos, Šveicarijos 
lietuvių.

Rytoj posėdis prasidės 
9:30 vai. ryte. Kalbės Mi
nisteris žadeikis ir pulk. 
Grinius.

Popietinis posėdis prasi- 
rdės 2 valandą. Kalbės J.E. 
Arkivyskupas Stritch.

Vakare bankiete kalbės 
Illinois gubernatorius Dwi- 
ght H. Green.

Specialiai į Kongresą at
vyksta iš Washingtono kon
gresmenas Alvin O’Konski.

Vladas Vaitkus:
—Aš drįstu jus sveikinti 

ne savo, bet visu 'iet.uviu 
vardu. Akys brolių, kurie 
anapus vandenyno kenčia 
skurdą ir paniekinimą—jų 
akys atkreiptos į Jus. Jie 
meldžia Aukščiausio Jums 
palaimos. Jie žino, kad Jūs 
jų neužmiršote. Ju® sveiki
na Jūsų tėvų žemė. Tepa
deda Aukščiausia® sunkia
me Jūsų darbe.

bolše-

atvy- 
Lietu-

Konsulas dr. P. Daužvar- 
dis:

—Mūsų tauta kankinama 
agresorių ir opresorių. Lie
tuvos 
skiria 
kaip 
kijos 
tauta
mo. Nėra pasaulyje 
daugiau mylinčios 
negu Lietuva...

—Niekas negalį 
kaltinimo dėl Lietuvos ne
saikingumo. Visas ant Lie
tuvos užsipuolimas—agresi
nes veiksmas. Šiandien visos 
tautos akvs atkreiptos į 
mus. Jie laukia geležinės
vienybė®, pasižadėjimo dirb Edvardas Seibutis: 
ti. Jei nebus Lietuvos, ii- —Lietuvą apleidau 1944
gainiui bus išnaikinta ir lie- m. spalių mėnesv. Vokiečiai 
tuvių tauta.” varė visus žmones, išskv-

Kongreso dalyviai griaus rus senus. Degino visus na- 
mingomis ovacijomis sutiko mus. paliko tik juodą žeme, 
iš Lietuvos nesenai atvyku- Iš 100 mano draugų pali- 
sius Vaitkų ir Seibutį. kome tik du. Sužeistas, bu-

Čia matomi pirmoje istorinio Lietuvių Kongreso sesijoje sus-i 
rinkę delegatai ir svečiai.. Visų ūpas labai pakilęs ir visi reiškia di
delį pasiryžimą dirbti ir auloti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymui. Gausiai plaukia aukos ir sveikinimai,. ne vien iš organi

zacijų, bet ir pavienių patrijot-j lietuvių. Kongresas ryškiai pasako 
lietuviui nusistatymą iškovoti le tuvių tautos laisvę ir Lietuvos nepri
klausomybę.

vau pasiųstas iš drausmės 
batalijonų į ligoninę, iš čia 
ir pasprukau. Sunkus buvo 
kelias pas savo tėvus į A- 
meriką.

—Gyvendamas vokiečių 
okupacijoj platinau atsišau 
kimus, kad neitų- į kariuo
menę. Sutikau lietuvių iš 
rusų kariuomenės paimtų į 
belaisvę. Jie pasakojo, kad 
net moterys miškus kerta. 
Daugelis i Sibirą siunčiami,
trūksta susisiekimo prie-
monių, varomi pėsti i Sibi-
rą.

—Aš pats pėsčias perė-
jau nuo Lietuvos iki Dani-

I 
J

jos, per Daniją pėsčias per
ėjau. Ištrėmime esantieji 
neturi kitų pažiūrų, tik tą 
vieną:

—Atkurti laisvą Lietuvą. 
Savo žodį baigė:

—Tegyvuoja mūsų kova 
už laisvą Lietuvą.

VI. Vaitkus, 25 metu am
žiaus, gyveno Kaune. dabar 
gyvena Philadelphijoje, stu
dijuoja mediciną.

Edv. Seibutis, 22 metų 
amžiaus, gyveno Rokiškio 
apskr., iš profesijos siuvė
jas, apsigyvens pas savo 
tėvus. 6749 S. Claremont 
av., Chicagoje.
Komisijos ir Prezidiumas
Mandatu komisija prane

ša: delegatu užsiregistravo 
pirmoj sesijoj 598. atsto
vauja visas valstijas nuo 
Maine iki Kaliforniio® net 
ir Kanadą.

Ba'sų skaitytojais išrmk- 
ti: K. Deveikis Pr. Gižaus- į 
kas, M. Tumavičienė iš B '®- 
tono, ir Juoz. Pupka »5W®r- 
cester.

Prezidiuman kongresas 
išrinko—pirmininku L. Si
mutis, vice pirmininkais 
adv. Wm. Laukaitis, J. 
Kriaučelis iš Worcester, E 
Paurazienė ir N. Gu^ie^č 

Sekretoriatas: dr. P. Gri
gaitis, St. Vytaitis. Įeit. A. 
Vaivada ir A. Poškienė.

Britu Kariuomenė
Okupavo Sorabaju

BATAVIA, lapkr. 29. —. 
Britų, komanda oficialiai 
pranešė, kad indėnai kariai 
baigė okupuoti Sorabajų, 
Javcs salos laivyno bazę. 
Jau įsteigta vietinė admi
nistracija, kurią britai kon
troliuos.

Pietuose nuo Sorabajaus, 
tačiau, militariniai veiks
mai tebevyksta. Vakar ten 
išmušta 12 indokiniečių pat
rankos.

Bandoenge, vasarinėje so
stinėje 75 mylias pietry
čiuose nuo Batavijos, britų 
37-tos brigados komendan
tas tęsia derybas su Soetar- 
djo, vakarinės Javos indo- 
kiniečiu gubernatorium.

ILLINOIS G U B ERN ATO
KIUS DWIGHT H. GREEN,
kuris vra prielankus lietu
viams, kalbės šiandien va
kare per Amerikos Lietuvių 
Kongreso bankietą.

KALENDOR G
Lapkričio 30 d.: Šv. An

driejus, apaštalas; senovės: 
Butgeidis ir Gedrūnė.

Gruodžio 1 d.: Šv. Eligi- 
jus; senovės: Butgeidis ir 
Gedrūnė.

ORAS
Apsiniaukus. Nebus dide

lės atmainos temperatūroje.

Vyriausiojo Lietuvai Išlaisvbti Komiteto 
Pirmininko Sveikinimas Lietuvių Kongresui

Mūsų padėtis labai sunk’-, Neišskirta galimybė 
atiduoti mus visus “rytų saulei,’’ kuri baigia kepinti 
mūsų žemelę ir mūsų vargšę tautą.

Jeigu tai įvyktų, pasilikt^mėt Jūs vieni mūsų 
laisvinto jai bei mūsų laisvės kovotojai. Jumis pasi
tikime. Jūs savo tėvų žemelės neapleisit. Dieve Jums 
padėk.

Ir tekiose sąlygose gyvendami, rankų nenulei- 
džiame. Dirbame, kas mūsų tėvynės laimingai atei
čiai reikalinga.

Pasveikinkit mūsų vardu visą Tarybą. Padėko
kite jai už atliktus tėvynei darbus, ir palinkėkit jai 
ir toliau su tokiu pat atsidėjimu sėkmingai jai dirbti.

Sveikinu ir dėkoju taip pat visai Amerikos lie- 
t' viškai visuomenei.

Rusijos Valdžia Įspėjo Iraną;
Sukilėliai Nesivaro Tehrano Link

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Iranijos ambasados narys 
sakė Rusijos valdžia grąsi- 
nusi sustiprinti ®avo garni
zonus šiauriniam Irane jei
gu Irano kariuomenė bus 
siųsta į tą nerimo ištiktą 
sritį.

Rusija, atsakydama į pen 
kias Irano notas, atmetė 
Irane va’džios prašymą pra 
leisti jos karius į tą zoną 
numalšinimui nerimo.

TEHRANAS, lapkr. 29.— 
Atrodo, jog Azerbajaino su
kilėlių jėgos nebedarys ban
dymo žygiuoti į Tehraną. 
Oficialus Irano valdžios pra 
nešimas sakė maža azerbai- 
janiečiv jėga stumia į Resht 
miestą, 15 mylių nuo Kas
pijos jūres. Anksčiau suki
lėliai buvo užėmę ir evakna- 
vo Takistan miestelį.

Suki’ėliai pasuko į šiaur
ryčius Kaspijo® link, vieton

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas pranešė, kad dabar vyksta deryb ų 

pertvarkymui Potsdamo nutarimų Vokietijos valdymui. 
Prezidentas sakė jis nematęs reikalo turėti daugia i ‘ 3 
Didžių jų“ suėjimų, kadangi vra Jungtinių Tautų organi
zacija, kuri atliks kas reikalinga.

—Montgomery \Vard <(■ Co. pasiūlė darbininkams 15 
centų valandai algų nakėlimą, vieton prašomų 20 reniu.

—Pearl Harbor tyrime iškilo: armijos tyrimo rezulta
tai, kurie išteisino Maj. Gen VValter Short n~a apsileidi
mo atakos metu; kad armija nespėjo persiųsti S’iort’ni 
“budėjimo” pranešimą 1941 m. gruodžio 7 d. ryte; kad 
armija rėmė Prez. Roosevelto nusistatymą, kad ‘ jėgos 
politika” ir laivynas sulaikytų Japoniją nuo kariavimo.
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DEDA PASTANGŲ TEISINTIS

Žinutės Iš Cleveland Vi-

vadų oku-

randas
Great Lakęs. II!. Ir Birutė 
ten nuvyko paviešėti.

Japonijos žiaunų
prisaikdinamas liudyti karo kriminaūstų

Moterystėn Šv. Jurgio 
bažnyčioj kun. B. Ivana la
kas surišo Birutą Duraše- 
vičiūtę su kareiviu Juozu 
T a u z e r i u . kuris

Šv. Jurgio parapijos ba- 
zara° tęsėsi šešias dienas. 
Žmonės bazarą lankė skait
lingai. Paskutinį vakarą y- 
patingai tavo daug laimin
gųjų.

gi Edvardas atvažiavo 
Detroito ir abi sesutės, 
si laimingi, linksmi susiėję 
pas mylimus tėvelius perą 
dienų pasivaišino ir gyveni
mo įspūdžiais pasidalino. 
Puiku!

Tarpžinybinis Trem
tiniu komitetas

New Verk (LA1C) — Ne
paisant, kad .veik visi šiam 
komitetui finansuoti pinigai 
paeina iš amerikiečių ir bri
tų iždo. Sovietų Rusija ir 
čia nesusilaikė savo protes
to nepareiškus.

bei anglų patvirtinti. TTK 
konferencijoje dalyvauja at
stovai nuo 36 valstybių.

DR. WM. M TULLY
DANTISTAS

< Vi
4740 So. Ashland Avė.

irs ‘’Andes Candies” Krautuvės) 
Chicago ui

r

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
riome Calls in Indiana—

Phone WENtwortli 2527

PHYSIO TIIERAPY
5526 S. Racine Avė.

HOUKS: Daily 6—8 P. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Lapkričio 26 d. mirė pa
vyzdinga lietuvė Ona Šar
kuvienė, gyv. 1525 Lake- 
front Avė. Per šešis rretus 
velionė negalėje pavaikščio
ti. nežiūrint to. gerosios jos 
dukterys motiną pavyzdin
gai prižiūrėjo. Mirė išgyve
nus virš 70 metų. Amerikoj 
išgyveno apie 49 metus.

Velionės viena sesuo Ma
rijona Ludzvienė gyvena 
Lietuvoj, broliai Juozapas. 
Sebastijonas ir Klemensas 
Skuzinskai ir sesuo Skiru- 
tienė Amerikoj. Velicnė bu
vo du syk vedus. Su pirmu 
vyru M. Urbšaičii susilaukė 
vieno sūnaus Prano ir trijų 
dukterų: Petronės. Onos
(Mačiutienės) ir Pranės (A- 
lisienės, gyv. Akron, Ohiol. 
Su antru vyru susilaukė vie
nos dukters Marijonos.

Per sužieduotuves Mrs. S.
Kvasni-Maloniūtė pagiedojo 
prie vargonų.

Birutės mamytė yra u c Ii 
veikėja katalikiškuose dar
buose. Laimingos kloties.

paliuosuotas iš 
Sgt. John Ake- 
apie Italiją 
Gavo civilį

Garbingai 
tarnybos S. 
lis, kovojęs 
nūs metus,
bą. kurį turėjo pirmiau, 
mingos kloties, Jonai.

vie- 
dar- 
Lai-

į.

pMjį?

kad šiuo 
posėdžiau- 
Tremtinių. 

(Inter-Govern-

VALANDOS:

10:30 Ryto iki X vnJ. vakaro
Bukit Malonūs
SAVO AKIMSI

Yamashita,
pacinių jėgų,
teisme Maniloje. Jis deda pastangų save padaryti nekal
tu avinėliu. (Signal Cerps radiophoto: Acme-Draugas te- 
lephoto)

Lr“paS^bdaringo Apie Pinigų Vertę

Dalykas tame, 
met u, Paryžiuje 
n Tarpžinybinis 
Komitetas
mental Committee on Refu- 
gees). Per lapkričio 21 d. 
osėdyj buvo patvirtinta 
19^6 m. ^.mata, kuri išne
ša net S12.000 000. Kaio ži
noma. komitetas pagrindi- 

i nai buvo sukurtas fašizmo 
a* Joms gelbėti, taigi, pir- 
mon eilėn išvietintiems as
menims pagelbėti. Jų tarpe 
ir per sovietu okupacija be 
tėvynės atsidūrusiems lietu
viams.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *

6803 W. Cermak Road
BERW1 N. I LL1NOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bervvyn 6200

Velionė sveika būdama 
buvo pavyzdinga kata'ikė ir 
katalikių kų-tautiškų darbut 
rėmėja. Mėgo įvairius lietu
vių parengimas. Vaikai irgi 
seka motinos pėdomis. Vi
sos dukterys dalyvauja vi
suomenės darbuose ir jau
nystėje priklausė Šv. Jurgio 
parapijos chorui, taipgi mė
go scenos mena.
Velionė buvo nuolatinė 
“Draugo skaitytoja

Laidotuvės buvo iškilmm- 
Daugybė žmonių lunke 

šermenyse ir suaukojo 
79 šv. Mišias. Laidotu- 
rytą Šv. Jurgio bažny- 
taipgi buvo pilna žmo- 
Gedulo šv. Mišios buv< 

kun. Vi?
kun

Card party rengia 
trys Cleve’ando BALF 
riai. rūbų ir maisto

gos. 
si i 
net 
vių 
čia 
nių. 
su asista (klebonui 
kutaičiui asistavo 
Bartis ir kun. B. 
kas).

Į kapus taipgi 
skaitlinga minia žmonių.

Po laidotuvių Urbšaičiai 
svečius pavaišino.

u
Ivanaus-

palydėjo

Koresp.

Skaitlinga ir įdomi šeima. 
Jurgio Brazaičio, nuo Tal- 
bot gat. Garbirgai paliuo- 
suoti sūnūs Juozas ir Jur
gis. o Pranas, kuris baigia 
Navy tarnybą, atostogauja,

visi 
sky- 

vajui 
Lietuvos žmonėms, gruodžio
16 d., naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Rd. Pra
džia 3:30 p. p. Įžanga 50c. 
Pageidaujama, kad kiekvie
nas atsineštų po kenuką 
maisto, muilo ir 1.1. Kortuo
tojams bus duodamos c jva- 
nos. Komisija darbą jau pra 
dėjo, tikietėlius platinti. Ku
rie jaučiatės tikrais lietu
viais, ištieskite savo miela- 
širdingą ranką ir prisidėki
te prie šio taip garbingo 
darbo. Mylėkite savo arti
mą. kaipo pats save.

Teatrą ir juokų vakarą, 
naudai Šv. Jurgio parap. ren 
gia bendrai. ALT, BALF ir 
Raudonojo Kryžiaus komi
sija. sausio 13, 1946, Šv. Jur
gio salėj. Šokiams grieš Buk 
nio orkestras. Įvairiausios 
vaišės bus iki vėlios nak
ties. Prasidės lygiai 4 vai. 
popiet. Įžanga 50c.

f

Šis vakaras, reikia many
ti, bus svarbus ir skaitlin
gas. Nes mūsų visuomenė 
yra išsiilgusi teatrų, o ypač 
juokų.

Tad visi gerai įsidėmėkit 
dieną. M. D.

Nereik vilkui kelią rodyti 
jis ir pats mato.

Nevv York (LAIC) — Kai 
kurios firmos, kaip Ameri- 
can Express Company, jau 
priima pinigus persiųsti į 
Lietuvą. Perlaidos eina per 
Maskvą; kabeliu duodamas 
pranešimas į Maskva, o iš 
ten per Sovietų įstaigas per
siunčiami pinigai į Lietuvą. 
Šią vasarą viena Chicagos 
lietuvė pasiuntė savo gimi
nėms į Lietuvą 20 dolerių. 
Po trejetus mėnesių gavę iš 
jų laišką, kuriame rašoma: 
•‘Brangiausia sesute, mes 
labai dėkojame tau už tavo 
rūpestį apie mus. Mes su
prantam tavo pastangas pa
dėti, bet mums niekas ne 
išeina; tavo pagalba tik ver- 
;a du svaru sviesto, todėl 
reikalauk pinigus atgal, 
sau

1'0- 
as-

Ku- 
pa-

I

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali, suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Clūcago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!
Su tikslu į “sovietinį 

jų” nenorintiems grįžti 
menims pakenkti, tūlas 
kin, sovietų delegatas,
reiškė, kad tarpžinybinio ko ■ 
mitetc globa į nenorinčias 
būti repatrijuotais neturi 
būt plečiama.

LIETUVIAI DAKTARAI

Antra tokia pat card par
ty ir šokiai rengiama gruo
džio 30 d., šv. Jurgio salėje. 
Kam aplinkybės neleis da’y- 
vauti ten. tai galės čia būti

Didžiausio Lietuviu
Jewe!ry Krautuvė

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

ii: odos išbėrimams

I

J

Įsakmiai išvardindamas 
išvietintus baltiečius (lietu
vius. latvius ir estus), len
kus ir jugoslavus, sovietu • 
de'egatas pareiškė eeą jie 
visi yra “fašistai”, teisingu
mo rankos už papildytus ka
ro nusikaltimus ieškantieji 
išvengti gaivalai.

Šis sovietų protestas, ži
noma. praktiškos reikšmės 
neturi. Viena, patys dris
kiais būdami sovietai čia 
finansiniai nedalyvauja, ant 
ra, visi TTK veiksmai turi 
būt, iš anksto, amerikiečių

*

Ofiso Tel. . . . VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210- 
Rez. Tel. REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C iki 9 vai. vakarė.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

VISUS KVIEČIAME f —
%

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 5HDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
West Towri Statė Bank Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597

i

Tel. Hcmlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

VICTORY BOND ALL STAR SHOWKenčiamieji nuo senu, 
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip 
ku yra ramiai sėdėt’ 
nakties metu negalima 
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGCLO Oint- 
ruent palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senu, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patyhės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras ir skau- U 
džias žaiz- 

das. Vartokite jį irgi 
nudegimams, šąšų ir 
prašalinimui, ir kad 
Psoriasis niežėjimą, 
dinamą Athlete’s 
niežėjimą, sustabdo 
sulaiko nuo odos 
sutruk i m o tarp pirštu; 
sausos, trūkstančios 
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu 
sės.

I.EGL’LO OINTMENT parsi 
duoda po Sl.oo, 1.75, ir 3 00.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie 
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, BĮ.

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE
4416 So. Western Avenue

atdaru 
sun- 
kaip

t 
I

skaudieins 
su trūki m u 

palengvinti 
At vėd i na va- 

Koot degimą ir 
jo plėtimąsi, 

sudžiūvimo ir 
ge ras i r 

odos niežėji-

Gruodžio (Dec.) 9d., 1945m., 2 vai. pp.
Kviečia:— Karo Bonų Kimiteto Lietuvių Skyrius

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEJGock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Iš fabrik° į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS I It 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
IR PRITAIKYMAS AKIMI, 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 MEST 47th STREET 1600 MIIAVAUKEE AVENUE

(kampas Marshfield) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368
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DARBAS TEIKIAMA

Tiesiog Jums
Iš Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

savo namus su geriausios 
dideli pasirinkimą, mūsų 
klasiškų ir moderniškų

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

DABAR tai laikas pagrąžinti 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime 
pačių išdirbinio, visokios rūšies 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

JOHN A. KASS
HATCII.MAKER

JEHELRV — MUSIC

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK ŠUTE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Avė. Chicago 32, III 
Telefonas — LAFayettc 3516

Savininkas JOE KAZIK KAZ1KA1TLS

PAS MIS (i.UJTE GAUTI 
ŽIEMINIUS I.AN'Gl S:

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas'

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų. Stygų. Re-
kordų ir kitų Mu- j 
zikalių daiktų

Taipgi taisome laikrodžius ir į 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas. į 
ir muzikalius instrumentus..

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 861".

Įgyvendinkite Lietuviška Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tel. CANal 6122

BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

i DR. P. Z. ZALATORIS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 1 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

rAPGiJTia
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC-1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
ENTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
714 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

i
i

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. Y A litis 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR ( HIKl RGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35t h Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—1 ir 6—8 

Ofiso Tek; PULLMAN 11.93 
Namu Tek: PULLMAN 8277

Split by PDF Splitter
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HELP W A N T E D

“D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS 5

 HEI.P WANTED — MOTERYS

---------— —

“DRAUGAS” HELP TCANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 8488-8489

ASSEMBLERS IR SOI.DERERS 
D. GOTTLIEB ft CO. 
1140 N. Kostner Avė.

TYPIST
HEI.P WANTED — VYRAI

BERNUKŲ
Virš 16 metu amž. Dirbti S v. 
iki 4 v. pp. — 65c į vai.; nuo 4 
pp. iki 12 v. naktį — 71c: nuo 12 
pp. iki 8 v. ryto — 74c j vai.

Pastovus Daria-.
CHICAGO ROTOPRINT CO. 

4601x Belmont Avė.

ryto 
v. 
v.

30 TO 35 YEARS OF AGE

ORDER BILLING 
SOME FILING

Salary: $25 to start

Mes Išmokinsime
5 V YRUS

Prie Naudingo Amato Kaipo

Kailių Skutėjai
šis yra cerr-i an- okarras dirbus. 
Geri skutėjai už-'irba nuo $70 iki 
$80 i sav. Darbas yra sunkus ir 
reikalauja stipriu v-ru. Būsite ap
mokami laike mokinimo.

KREIPKITĖS J —

SILBERMAN FUR CORP.
1117 VV. 35th St.

Sharp & Dohme, Ine
111 No. Canal St.

FRAnklin 8506

REIKIA 5 <rem visokiam darbai 
kaninss" 3a,rK¥n»nVi>. Tori iml
ios nariai. VVOODT AWN CEME- 
TERY. Cermak Rd ir Dariem 
Avė., Forest Park, III.

VYRAI IR MOTERYS

r ■■ ' ....... —

Sočiai Service Bureau
Pranešimas

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

KORNŲ AUGINTOJAI ČEMPIJONAI

I
I

Statė De- 
apie ive- 
susisieki- 
oku-’.ucta

mą ir dar baltinių. Iš to pa
vyzdžio matome, kaip vokie
čiai traktavo savo paverg
tus kraštus: kai 3 Lietuvos 

j gyventojams tekdavo tik 
vienas taškas (punktas), 
kikevienas Vokietijos gy
ventojas gaudavo po 120 
taškų.

2. Kainų kontrolė. Vokie
čių okupacijos metu kainų 
kontrolė buvo griežtai vyk
doma. Kainų kontrolė suda
rė Vokietijos ūkio politikos 

viršūnes, ir jų 4 metų plano (Vierjah- 
res pian), kurio v’ršininku 
buvo pats maršalas Goerin- 
gas, pagrindą. Tarnautojų 
ir darbininkų uždarbiai bu
vo griežtai normuojami.

kontrolė Lietuvoje karo metu
(Rašo mūsų bendradarbis Europoje)

(Pabaiga)
Rūbų, avalynės ir kitų 

reikalingų prekių normavi
mas buvo pradėtas 1942 m. 
pabaigoje ir 1943 metų pra
džioje. Vokiečiai okupavę 
Lietuvą 1941 m. iškarto už
dėjo areštą ant visų pramo-j 
nės gaminių, esančių fabri
kuose ir prekyboje. Visą ši- 

‘ tokią kontrolę buvo nesun
ku pravesti, nes vokiečiai 
atėję rado visą pramonę ir 
prekybą nacionalizuotus. 
Užteko pakeisti 1

| pastatyti vokiškus patikėti
nius. ir visa pramonė bei 

' prekyba iškarto atsidūrė 
vokiečių kontrolėj. Šitą pa
togią kontrolės atžvilgiu so-

. cialistinę ūkio sistemą j’e Darbininkas Lietuvoje te- 
Į paliko bemaž per visą oku
pacijos laiką ir tik paskuti
niais okupacijos metais bu
vo pradėję vad. denacionali- 
zaciją. Bet praktiškai pasta
ruoju laiku jau nebebuvo ką 
denacionalizuoti. nebuvo kas 
grąžinti buv. savininkams.
nes 
beliko 
patalpas ir vieną 
dą.

Uždėję areštą, 
fiskavę didžiumą 
esančių pramonės 
jie juos pradėjo naudoti vo
kiečiams tarnautojams ir 
gabenti į Vokietiją. Lietu
viams pradėjo skirti pra
monės gaminių tik po 2 oku
pacijos metų, 1943 m. Ava- 
lyne buvo skiriama tik pagal 
atskirus leidimus. Per visą 
4 metų okupacijos laiką vos 
1-2% 
mus avalynei pirkti, 
ruoju laiku avalynė 
mediniais padais.

Negeresnė padėtis 
tekstilės srityje. Vokiečių ci
vilinė valdžia le do lietuviš
kai administracijai išdavi
nėti lediimus tekstiliniams 
dalykams. Vokiečių valdžia 
paskyrė metams visai Lietu
vai (3 milijonams gyvento
jų) iš viso 1 milijonų taškų 
(punktų). Vadinasi, paskir
ta ant 3 gyventojų tik vie
nas taškas, o tuo tarpu už 
vienas kelines reikalinga 32 
taškų, už švarką 48 taškai, 
už žieminį paltą 90 taškų, už 
vasarinį paltą 40 taškų, už 
megztinuką — 24 taškai, už 
apatinius balt'nius po 6 taš
kus. viršutinius marškinius 
18 taškų, ir t t. Vadinasi, jei 
skirtą 1 mil. taškų normą 
sunaudosime vien tik švar
kams, tai gausime, kad per 
metus laiko vienas švarkas 
teks 143 gyventojams. Iš to 
pavyzdžio, matyti, kad tek
stilės prekėmis aprūpinimas 
Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metu praktiškai beveik 
kaip ir neegzistavo. Jei ir 
pasinaudodavo tai tik vie
nas kitas, turįs ryšių ar 
pažinties su kortelių įstai
gos vedėju, o platūs gyven
tojų sluogsniai. ypač tie ku
rie rūbų ar batų buvo la
biausiai reikalingi, praktiš
kai negaudavo nieko. Tai 
v's tik neteisinga tvarka. 
Kodėl gi vokiečių okupacinė 
valdžia nenorėjo įvesti kor
telių sistemą, kuri egzistavo 

j Vokietijoje: ten kiekv:enas 
i gyventojas, aukštai pistaty- 
tas ar paprastas darbinin
kas, turtingas ar vargšas, 
gaudavo kasmet pav. rubu 
kortelę vienodai po 120 
punktų. Už šiuos punktus 

i jis turėjo teisę įsigyti pav. 
žieminį paltą ir visą kostiu- Draugas)

MERGINŲ—JAUNŲ MOTERŲ
$27.60—31.80 T SAVAITE

Peržiūrėti, skirstyti ir binderiu dar
bai. Pastovūs darbai. Ateikit prisi
rengusios stoti prie darbo.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. Fifth Avė.

f
1

l

COAT FINISHERS
patyrusiu prie siuvimo mašinų, 
dirbti kriaučių departmente. Iš
dirbėjai Kataliku bažnytiniu 
reikmenų. Pastovus darbas, ap
mokamos atostogos.

Tel. FRANKI.IN 8750
23 N. FRANKLIN ST.

MATYKITE MR. HAVVEI.KE

Trys farmeriai: W. W. Midleton. iš Mt. Jackson Va., 
nacionalis čempijonas; Mrs. O. S. Lee, Jr., iš Forest Hill, 
Md., moterų čempijonė; ir Charles Beaty, iš Ohio. junisr 
čempijonas, metiniame De Kalb Corn Grov.-ers Ass’n su
važiavime, Chicagoj, atžymėti ir išrinkti komų auginimo 
čempi jonais. (Acme-Draugas telephoto)

IVashington. D. C. (LAIC) 
— Lapkričio 23 d. 
partment pranešė 
dimą riboto pašto 
mo su Amerikos
Vokietija ir Astrija. šiuo 
patvarkymu galės naudotis 
išvietinti asmenys (disp'ac- 
ed persona) su savo gimi
nėms ar pažistamais Ame
rikoje privačiai susirašyti. 
Pagal šį patvarkymą trem
tiniams tas galima siunti
nėti (iki 5 sv.) Parcel Post.

Korespondenciją turi pra
dėti išvietinti asmenys pa
tys. Tam tikslui, išvietin- 
tiems asmenims U. S. oku
pacinė valdžia pradėjo išda
linėti snecialės formos at
virlaiškius.

Reikia Pastovių Darbininkų
ĮSISTEIKITE TAIKOS 
LAIKŲ PRAMONĖJE

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA 

PIRMAM IR ANTRAM ŠIFTUI
Valandinė Rata:

VYRAM — 80c į Vai. 
Valandinė Rata:

MOTERIM — 59c i Vai.
Ir 5c į Vai. daugiau 

dirbant Naktimis 
PATYRIMO NEREIKIA 

MES IŠMOKINSIM 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

ATSIŠAUKIT DABAR

UNITED WALLPAPER, 
INC.

3330 W. Fillmore Street
Nevada 7800

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ

Turim darbo kelioms moterims. 
Mes išmokinsim jus. Gera mokes
tis ir bonai. švarios, vėsios ma
lonios darbo sąlygos.

prekių jau nebebuvo; 
tik grąžinti firmos 

kitą bal-

HEI.P VVANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JŪS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

DŽENITORKŲ 
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★ 
Cafeterijoj Virėjų

i

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR

KLAUSKITE DĖL
MISS LFAVANDOWSKI

KING’S LAUNDRY CO.

2215 W. Madison St.

MERGINŲ
Assembly Darbų 

Prie Lengvų Dirbtuvės

SOLDERERS

WINDERS
GERA MOKESTIS

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

JOHN E. FAST & CO.
3123 N. PULASKI RD.

galbos kitos tautos negalės 
be 15 ar 20 metų pagaminti 
tokių bombų.

Jis įspėjo Senato atomų 
komitetą: 
nešime 
mus 
neš, 
mus

“Jeigu mes pra- 
apie savo išvysty- 

o kitos tautos nepra- 
tai jos tuomet 
pasigauti.”

galės

Stalinas Nutarė
Ilgiau Pailsėti

MASKVA, lapkr. 29. — 
Gerai informuotas šaltinis 
sakė premjeras Stalinas nu
tarė pratęsti savo atosto
gas ir pasiimti “ilgą poilsi” 
pirm negu grįš prie darbo 
Maskvoje. Anot informan-

309 VV. VVASHINGTON ST. zto, Stalinas esąs sveikas.

SEIMININKĖ įcikalinga. 3 suaugusi 
šeimoje išvykę iš mie-to. Pašaukite 
BELMONT 6729 po 6 vai. vak. 2653 
Milvvaukee Avė. I. D. Knrtstrom.

GERA PROGA:

PARSIDUODA — 2 fletų tile mū
ro namas, 5 ir 4 kambarių. Kaina 
tik $2,500. Pašaukite — SEEley 
0586.

Galime Išlaikyti Atomu 
Pirmenybę: Gn. Groves

WASHINGTON, lapkr. 29 
—Maj. Gen. Leslie Groves. 
atominės bombos projekto 
viršininkas, pareiškė Kon- 
giesui, kad be Amerikos pa-

Nepasitiki Sovietais
Washington, (LAIC) — 

Kalbėdamas Kongrese apie 
Lietuvą, kongresmonas O’
Konski tarp kitko pareiškė 
— Raudonoji faš;zmo slė
gti 9 ma. daugiaus trečdalio 

liko ar tai 
ar deportuota i 

uždarytą j kalėji-

daugiaus
’ietuviu tautos
*■ u žudyta.
Sibirą ar
mus.
L etųvos

tęsė O’Konski. parodo kiek 
mažai pasitikėjimo civilizuo
tas pasaulis gali turėti prie 
sovietų pasiimtų pasižadė
jimų.

pavyzdys, toliaus

I
t. y. kon- 
Lietuvoje 

gaminių

gyventojų gavo leidi- 
Pasta- 

buvo

Iš Vokietijos (ar Austri
jos) gautą atvirlaiškį U. S. 
pašto įstaigai .parodžius, ga
vėjas galės pasiųsti laišką 
ar Parcel Post.

Šia proga. Sočiai Service 
Bureau praneša, kad kaip 
tik tuo reikalu, visai ne per 
seniai, jis buvo kreipiąsis į 
UNRRA vyriausiąją būsti
nę Washingtone su įsakmiu 
prašymu:

— sudaryti sąlygas su iš- 
vietintais asmenimis pašto 
susisiekimui pradėti;

— tremtinius r’,a'įftXr0fr’ti 
lietuvitka periodine - epauda 
ir - šiaip literatūra-. - - -

galėįo uždirbti 70-80 R. M. leista j kraštą Lietuvos kuliantui”, 
į mėnesi, ^vidutinis tarnau-, uk:ninkai visvien mažai te- gyventi i_____ T

. o pats vertino vokišką markę, nes okupacijos priespaudą 
atlyginimas. už ją jie nieko negaudavo 

pirkti. Įspūdis būtų buvęs 
tas pats, jei okupantai būtų 
ir nieko nemokėję už rekvi
zuojamus javus. Pavyzdžiui 
Lietuvos ūkininkas už rugių 
1 centnerį (50 kg.) pristaty
tą į rekvizijos punktą gau
davo tik 3 R. M., o tą cent
nerį laisvai pardavęs gauda
vo 100 R. M. 
ūkiškų sąlygų buvo verčia
mas gabenti į laisvąją, vad. 
juodąją rinką, nes jis oficia- voje gana 
lia valdiška kaina nieko ne
galėdavo įsigyti, jis viską— 
pasagas uknolius, 
druską, medžiagas 
pirkti aukštomis spekulia
cinėmis kainomis, nes vo
kiečiai nesugebėjo aprūoin- 
ti Lietuvos ūkininką reika
lingiausiais reikmenimis. Ir 
nežiūrint to, kad Lietuvoje 
uždarbiai buvo maži ir var
žomas jų kėlimas, kad pre
kių kainos buvo griežtai 
kontroliuojamos ir jų kėli
mas buvo baudžiamas kalė
jimu. kad spekuliantai buvo 

.baudžiami net mirties baus
mė. bet esant didžiaus'am 
visokių prekių trūkumui, sa
vaime aišku turėjo suirti 

rėjo būti veikiau jau aukš- i sakykis tarp prekių ir pini- 
tesnės kainos ir jokiu atve
ju ne žemesnės, negu Vokie
tijoje. Bet vokiečių okupan
tai tai darė dėl dviejų sume
timų: iš vienos pusės jie no
rėjo išnaudoti Lietuvos gy
ventojus ir juos ekspluatuo- 
ti, kad jie pusvelčiui dirbtų, 
ir kitos pusės jie norėjo ap
saugoti savo valiutą nuo in
fliacijos ir stengėsi viską pi
giai pirkti, kad kuo mažiau
sia vokiškų pinigų būtų pa-

kuris padėjo iš
sunkiu Vokiečių

Į.
III. Aniroji Sėvietų oiidpa-~ 

ei ja -Lietuvoje nuo 1944 m. .
■* • . • rr '*

Kas dabar vyksta Lietu
voje, oficialių ir tiksliu ži
nių nėra. Geležinė uždanga 
tai daliai Europos nusileido 
ir iš po jos vos “Viena- kita 
žinelė bepaspruksta į lais
vuosius vakarus"' Yra ''atbė
gusiųjų. kurie daug maž 
charakterizuoja padėtį. Aps
kritai ūkinė padėtis Lietu- 

sunki. Trūksta 
maisto produktų, o pramo
nės gaminių išviso nėra. 
Kainos nustatytos visiems 
maisto produktams ir pra
monės gaminiams, bet prak
tikoje veikia spekuliacinės 
kainos, pagal kurias ir 
tvarkosi ekonominis sovietų 
piliečio gyvenimas. Yra nus
tatytos ir maisto normos, 
net didesnės negu buvo vo
kiečių okupacijos metu, bet 
kas iš to, kad oficiaTomis 
kainomis visiškai negalima 
gauti maisto produktų, net 
pagal priklausančias maisto 
kortelių normas. Darbinin
kų ir tarnautojų uždarbio 
normos nustatytos rubliais dienos parengimą 
ir gražintos tos pačios, ku
rios buvo 1940 - 1941 m. 
Vadinasi, vienas darbinin
kas uždirba į menesi apie 
200-oUU i'Ut hų «i’■ u i
tai n a u loj na api o ‘•’-'te’/ />•
StO 1 Kg. Aaiiiuvja 
bliu, bulvių 1 
(50 kg) 600 rabi 
Centneris r.n

tojas 150-200 R. M., 
aukšč’ausias ;
kuris buvo skiriamas gene
raliniams Tarėjams, nevir
šijo 600 R. M. į mėnesį. Vi
sos prekių ir patarnavimų 
kainos buvo griežtai nor
muojamos. Kainos buvo nu
statytos javams, maisto pro
duktams. visoms galanteri
jos prekėms, visoms daržo
vėms ir net įvairių rūšių 

įu gėlėms, kurių rinkoje nie
kad nebuvo. Kainos buvo 
nustatomos labai žemos, 
daug žemesnės negu Vokie- 

; rijoje. Vokiečiai norėjo, kad 
tai. ką jie perkasi Lietuvo- 

. L 
kad apyvartoje būtų kuo- 
mažiaui|ąy ijipigų; ’ Pav. Lie
tuvoje už rekvizuojamus iš 
ūkininku javus vokiečiaiTuo
kė jo' Lietųyeg -zūkin s 
tik■.............................................. s
gaudavo Vokietijos ūki.iiin- 
kai. Rodos, ūkiško pagrindo 
tokiam kainų skirtumui nė 
mažiausio nebuvo. Lietuvo
je darbo jėga nebuvo piges
ni negu Vokietijoje. Be to. 
Vokietijoje žemės ūkis yra 
labiau mechanizuotas, der
liai iš .1 ha yra beveik dvi
gubai aukštesni, negu Lietu
voje. Vadinasi. Lietuvoje tu-

buvo

i

I

O ūkininkas

geleži, 
turėjo

f
y -s■

litREKTORĖ ĮSTAIGOS 
’.LAilĖMS

i

Mrs. Peter McDonell, ži
noma New York katalikų 
veikėja, paskirta direktore 
Camp Fire Girls, Ine., kun 
rūpinasi mergaičių prieglau
domis ir jų gerove. (NC-

gų kiekio. Lietuvoje fakti- 
nai buvo markės infliacija, 
nes ji buvo menkai vertina
ma. Stipriausia impulsą 
spekuliacijai davė patys vo
kiečiai: jie gabeno nelega
liai prekes iš Reicho ir Le- 
tuvoj už aukšta kainą jas 
parduodavo. Juk reikia įsi
vaizduoti. kad vokiečiu oku
pacijos metu Lietuvoje 
krautuvės buvo visai tuš
čios ir daugumoje (90L ) 
uždarytos. Letuvoje karo 
metu nei guziko krautuvėje 
nebuvo galima gauti. Reika
lingu prekių ir maisto pro
duktų reikėjo pirkti juo
doje rinkoje aukštomis spe
kuliacijos kainomis. Dėlei 
to L etuvoie spekuliarto są
voką plačiuose gvventoiu 
s’uogsniuose nebuvo neigia
ma. Tiesa, spekuliantas gal 

Į perdaug išnaudodavo iis 
uždirbdavo 100-200-300';, 
bet už tat iis daug ir rizika
vo Juk miesto gyveniniai 
būtu išmirė b«du. jei nebūtu 
buvę tu drąsiu tarpininku. 
Ju patarnavimas gyvento- 
iams buvo aiškiai naudingas 

i ir iie jautė gyventoju s;m- 
patiją. Už tat ir įskundimu 
ant spekuliantų Lietuvoje 
buvo palyginti maža. Juok
dariai net sakydavo, kad iei 
kada bus statomas pamin
klas vokiečių okupacijai pri
siminti, tai jis bus pastaty- 

I tas tam “Nežinomam Spe- ,

menesi
. r

-V-. x u-

etninei is

J O V ų 1 

ilų II t. l

Karei
• N ("iv Yo£k^(LAlę);^^a- 

aiškėjo, kad Į^tū-
vįų,.' kuriuos naciai’ buvo iš- 
vėžę .darbams j šiaurės Ita
liją,' buvo.- prisijungę, prie i- 
talų partizanei jkovojusių 
prieš’ Musolinio ofėži/aą ir 
talkinusių sąjungininkams.

--------------------v

Užstojo lietuvę ;
? ~■

Bos ton (LAlQ)Bos ton (LAIC) ^-.Sena
toriaus Walsh iš Mas^chu- 
setts (dem.) per Paliaubų 

Bostone 
pareiškė, kad Jung. Tautų 
Čarterio vykdymas turi būt 
sustabdytas iki D’d. Brita
nija, Sovietų Rusija ir Ame
rika nesusitars visais pa
grindiniais klausymais.

Prie pagrindinių klausy
mų senatorius priskiria ir 
Lietuvos neteisėtą užgrobi
mą.

ine neusuiib vvriy—
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Lietuva Kybo Ant Bolševikiško Kūjo Ir 

Piautuvo — Gelbėkime Mūsų Tėvų Žemę!
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS PRADĖTAS 
MALDA. ĮSPŪDINGAS KUN. J. BALKONO PA
MOKSLAS, KURĮ PASAKĖ ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOJE.

Žmogus yra daug didesniu žmogumi tauta yra daug 
vertingesnė, kai nužemintai dėkoja Dievui ir prašo sa
vo darbams palaimos.

Vakar, lapkričio 29 dieną, 9 valandą, Šv. Jurgio baž
nyčion atvyko nemažai Amerikos Lietuvių Kongreso 
dalyvių ir Amerikos Lietuvių Kongresas pradėtas mal
da. Tą rytą lietuvis parodė, kad jis yra didelis žmogus 
ir jo tauta aukštai stovi, nes turi artimą ryšį su Dievu.

Amerikos Lietuvių Kongreso dalyvių lūpomis visa 
Lietuva maldavo Gerojo Dievo, kad Jis padėtų lietu
vių kovoje už laisvę ir nepriklausomybę.

VISOS LIETUVIŲ TAUTOS MALDA

Šv. Mišių auką atnašavo kun. Pr. Juras, o didingą 
ir jaudinantį pamokslą pasakė kun. J. Balkūnas, kuris 
nušvietė dabartinę pasaulio ir Lietuvos skaudžią pa
dėtį. Gale pamokslo jis prašė pakelti akis dang”n, šir
dis aukštyn ir ištiesti rankas j Dievą. Jo lūpomis kal- 

♦ bėjo Amerikos lietuviai, pavergti ir išblaškyti lietuviai 
Įvairiose pasaulio vietose. Iš pamokslininko širdies ir 
lūpų plaukė šie žodžiai: “Tėve mūsų, Kuris esi dangu
je... Pažvelk į mūsų brangią šalį, stiprink ir guosk iš
blaškytus ir pavergtus jos vaikus, globok juos savo 
budinčia akimi. Mūsų akys žvelgia į kiekvieną sodybą, 
kaimą ir miestelį, ir mūsų dvasia nenurims ir nepasil
sės kolei mūsų broliai b”s žudomi ir blaškomi, ir kolei r ’
priespaudos varžtai nenukris nuo mūsų krašto ir žmo
nių...

•‘Tėve mūsų... Būk mūsų vadas, tėvas ir ramintojas, 
grąžink mums laisvės džiaugsmo ir apstumo dienas ir 
surink visus mūsų tėvynės sūnus ir dukteris iš tyr
laukių. salų, ištremties ir kentėjimų ir parvesk juos pa 
išvaduotos tėvynės sparnu, kad amžiais eitvmėm lais
vėje, garbėje, teisingume ir meilėje...

“Tėve mūsų... Priimki savo prieglobstin visus sūnus, 
kurie krito dėl savo tėvų žemės ir sergėk tuos, kurie 
išvaryti iš namų ir išblaškyti tolimuose kraštuose.

“Viešpatie, bado, karo ir kraujo metais išlaikyk mus 
gyvus, dusk mūsų kūdikiams ir mums patiems duonos 
ir pastogės, sustiprink mūsų išvadavimo kovą už gimtą 
žemę. Suteik visiems ištvermės, papenėk juos, apdengk, 
apšviesk ir sugrąžink juos į tėviškės sodybas...

“Su Dovydu šaukiamės į Tave Viešpatie, nebausk 
mūsų savo rūstybėje ir supykęs neplak nekaltųjų žmo
nių! Mus priešas p'aka, prie žemės priplakė, bet ken
čiame, kad išsivaduotumėm. Priimk mūsų ašaras, mū
sų kančias, mūsų mirusius kaip atpirkimo kainą už 
laisvę, šviesos ir laimės dienas...

•'Viešpatie, neleisk mums užmiršti tuos, kurie buvo 
sušaudyti, kalėjimuose numarinti ar žuvo ištrėmime... 
Tegul jų narsas, mintys ir dejonės sutvirtina mus, te
gul jų kančios pavirsta mūsų žemės giesme ir garbe...

Tai buvo visos lietuvių tautos malda. Dievas anks
čiau ar vėliau išklausys lietuvių tautos maldą. Ir Lie
tuva vėl bus laisva ir nepriklausoma valstybė.

LABAI GRAŽIAI PRADĖTAS KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Kongresas labai gražiai pradė
tas. Mes turime vilties, kad Amerikos Lietuvių Kon

greso atlikti darbai turės nepaprastos reikšmės lietu
vių tautai kovoje už jos laisvę ir nepriklausomybę.

Teisingai kun. J. Balkūnas pasakė: ••Lietuva par
blokšta savo kraujuje mirksta, šiandien jos Didysis 
Penktadienis. Ji kybo ne ant kryžiaus, bet ant kūjo ir 
piautuvo. Tyčiojasi minia’’.

NELEISIME TYČIOTIS

Bet mes Amerikos lietuviai neleisime tyčiotis iš Lie
tuvos kančių. Mes Amerikos lietuviai reikalaujame, kad 
Lietuvi būtų kuo .greičiausiai nuimta nuo bolševikiško 
kūjo ir piautuvo, ir leista Lietuvai eiti laisvės ir ne
priklausomybės keliu.

Mes reikalaujame Lietuvai grąžinti laisvę ir nepri
klausomybę, nes be šių dalykų Lietuva žūtų. Mes no
rime Lietuvai gyvybės! Ji to verta! Ji įrodė, kad gali 
laisvai ir nepriklausomai tvarkyti savo gyvenimą, taigi 
Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė!

★

"Be Pastogės, Gyvulių Ir Pinigų"...
Penkt.. lapkričio 29 dieną, teko sutikti vieną lietuvį 

iš Cleve’and, kuris atvyk a į Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Jis pareiškė, jog gavo iš pavergtos Lietuvos 
kelis laiškus nuo savo giminių. Viename laiške jo gi
minaitis rašo, kad “likome be pastogės, gyvulių ir pi
nigų“. Laiškas buvo rusų bolševikų cenzūruotas — per
žiūrėtas. Ir laiške žodžiai: “be gyvulių ir pinigų“ bu
vo išbraukti bolševikų cenzorių, bet nevisai gudriai 
išbraukti, jog laiško gavėjas ga'ėjo išskaityti. Taigi 
bolševikai slepia tikrą Lietuvos padėtį.

Tas pats lietuvis papasakojo kitą įvykį. Iš Lietuvos 
gavęs Clevelande vienas komunistuojantis lietuvis laiš
ką nuo savo sesers. Jinai rašo iš Lietuvos, kad jie ne
reikalingi pagalbos iš Amerikos, viską turį ir net ge
riau apsirėdę, negu amerikiečiai. Tai jau čia tikrai 
komunistiška propaganda. K

Juk visi gerai žino, kad Lietuvoje dabar yra didelis 
skurdas ir vargas, o žiūrėk atsirado viena moteris, 
kuri parašė, kad Lietuvoje žmonės geriau apsirėdę, ne
gu amerikiečiai. Greičiausiai tai moteriškei komunis
tai įsakė taip rašyti. Mat, komunistai, Lietuvos oku
pantai, nori parodyti, kad Lietuvoje dabar rojus. Bet 
mes žinome, kad bo’ševikai Lietuvoje sukūrė tikrą 
pragarą, nes žmonės ten pavergti, engiami, žudomi ir 
tremiami iš savo sodybų į tolimą Rusiją.

Neseniai teko sužinoti, kad Lietuvoje tenka mokėti 
dvidešimt dolerių už du svarus sviesto. Taigi ar gali
ma patikėti anos moters žodžiams, kad Lietuvoje žmo
nės geriau apsirėdę, negu amerikiečiai. Ne! Nieku bū
du. Tokie žodžiai parašomi tik komunistų propagandos 
tikslais.

★

Invokacija Atidarant Lietuvių Kongresą
(PERSKAITYTA KUN. IG. ALBAVIČIAUS)

Iš didžiųjų uostų, kur perskrodus Atlantą pirmą kar
tą lietuvio išeivio koja palytėjo Naujojo pasaulio že
mę, nuo Pensilvanijos mainų, kur, Tavo sutvertos sau
lės nematydamas, lietuvis žemės įsčiose sau kasdienę 
duoną nelnė, nuo tolimųjų Pacifiko pakrančių susirinkę 
į šį didįjį išeivijos parlamentą, mes pirmąją savo mintį 
keliame prie Tavęs, Amžinoji Teisybe.

Išgirski šaukimą tų, kurių teisybės balsą nusmelkė 
galiūnų gink’ai.

Didžioji Išmintie, tegul tavo šviesos spindulys pa
rodo mums kelius, kuriais savo pavergtą tautą,išves- 
tume į laisvės vieškelius.

Amžinoji Meile, uždeki mūsų širdis pasiryžimo lieps
na, kad jos šviestų ir nenurimtų kol pasaulyje bus 
nors vienas pavergtas lietuvis.

Duok galybės kalinamo lietuvio ašarai, kad ji sprog
dintų nelaisvės pančius ir kalėjimo sienas.

Suteiki jėgos naikinamosios tautos atodūsiams, kad 
jie pramušę durtuvu užtvaras pasiektų galingųjų tarp
tautinės teisės sargų širdis ir palenktų jas išvaduoti 
kryžių Lietuvą iš svetimųjų vergijos.

Kaip kitados beteisius vergus išvedei iš faraonų 
priespaudos, taip dabar kentėjimo taurę iki dugno išgė
rusius benamius ir tremtinius lietuvius surinki nuo Al
pių pašlaičių, nuo Reino kriaušių, iš Kazakstano tyr
laukių ir šiaurės Sibiro tundrų surinki į lygumas ir 
kalveles, pro kurias Nemunas vingiuoja, į pakrantes, 
kur Baltijos bangos plakasi, ir į šalį, kur šileliai su- 
tartinėn ošia su vėversio giesme, į žemes, kurias nuo 
amžių lietuviai pašventino savo prakaitu ir krauju. Su
rinki, kad jie vėl puolę ant kelių ‘‘Šventas Dieve“ gie
dotų ir savo išlaisvintą žemę Tavo kryžiais atžymėtų.

O tuos tėvynės sūnus, kurių sulaužytus kaulus ir 
baisiai sužalotus kūnus motina žemė priglaudė ir ku
rių paskutinės dienos buvo taip tamsios ir juodos, pa- 
kvieski į amžinosios šviesos šalį.

Visagalis. Amžinasis Dieve, savo malone stiprink 
mūsų pasiryžimus uoliai gyveniman vykdyti šio kon
greso nutarimus ir pasiketinimus. Telydi Tavo palai
ma visus kilnius šio kongreso darbus ir juos tevaini- 
kuoja gražiausiu pasisekimu.

Basanavičius Vilniaus
Išvadavimo

— ATIDUOKIT MŪSŲ 
KANKINIAI UŽ LAISVŲ 
MINT KOVĄ DĖL KURIOS JIE MIRĖ. 
LIETUVOS ATSTATYMO.
IR... DR. J. ŠLIUPĄ. — 
TREMTINIO ŽODIS.

POETŲ APRAUDOTOJI

Dar niekada visos savo 
istorijos bėgyje Lietuva ne
pergyveno taip kruvino ir 
sunkaus laikotarpio, kaip 
kad dabar. Jautriai tą nu
sako poetas J. Aleksandra
vičius :

Teka Nemunėlis ašaroms 
pasruvęs

Ir šilai dūsuoja aimana 
gilia,

Tik nedali atsidust lietu
vis

Anei pasiskųsti kruvina 
da'ia.

Okupacijos kankinamu, 
tremiamų lietuvių kančia 
veržiasi krauju ir ašaromis, 
o lietuviai poetai prasrvdo 
tautos kentėjimų raudas. 
Viena0 ištrėmime esąs jau
nas poetas skundžiasi:

Kaip smilęą paupyje lin
guojančią.

Palikome tėviškėlę mes 
savo.

Palikome vėtroje siūbuo
jančią

Prie kraujuose pasruvusio 
takelio...

LAISVĖ... SIBIRO 
IŠTRĖMIME NUMIRTI

Vienoje savo radijo kal
boje Chicagos universiteto 
prezidentas R. M. Hutchino, 
kalbėdamas apie dabarti
nius diktatūrinius rėžimus, 
prisiminė aną Napoleono 
marša'ą, kurs įžygiavęs į 
užimtąjį miestą taip prabi
lo į gyventojus:

— Mano draugai aš jum> 
atnešu pilną laisvę. Bet bū
kite protingi: aš nušausiu 
patį pirmiausi žmogų, kurs 
drįstų be leidimo pasijudin
ti...“

Taip ir dabartinės raudo
nosios diktatūros apaštalai 
— daug garsinasi apie neša
mą laisvę, bet nė Muravjovo 
koriko metu nebuvo tiek lie
tuvių šaudoma ir tremiama 
be teismo, kaip bolševikų 
okupuotoj “laisvoj Lietu
voj”.

Ir mes giliai atjausdami 
kryžuojamų brolių aimanas, 
su ištrėmime esančiu poetu 
Brazdžioniu šaukiame:

Atiduokit žydinčias sody
bas,

Atiduokit ošiančias ma
rias

Ir Jaukus, kur rugio žie
das žydi,

Kalnelius, ir klonius, ir 
girias.

PRIE ŽUVUSIU JU KAPU 
MES IEŠKOME ĮKVĖPIMO

Pakviestas pasakyti kal
bą pagerbiant Voltairo mir
ties šimto metų sukaktį Vic
tor H’igo turėdamas galvo
je ano laiko tironus prabi
lo:

— Kai naktis ir mirtis 
dvelkia iš valdovų sosto, 
mes ieškosime įkvėpimo iš 
mūsų didvyrių grabų”.

Ir vėl su'aukėme laikotar
pio. kada tortūros, kalėjimai 
ir mirtis dvelkia iš raudo
nųjų diktatorių sosto. Ko
voje dėl pavergtųjų laisvės 
mes semsimės įkvėpimo iš 
kryžiais neatžvmėtų kapų, 
kurie slepia raudonųjų nu
kankintus mūsų brolius. Tei 
singai didysis kovotojas už 
italų tautos laisvę Giasepp^ 
Mazzini pasakė:

Kapuose Laukia
IKI

ŽYDINČIAS SODYBAS! — 
PAGERBIAMI TIK LAI- 

— 600,000 DĖL 
— APIE JOANĄ D ARK

PASKUTINIS MIRŠTANČIO

— Kankiniai žuvusieji dėl 
’aisvės yra vertai pagerbia
mi tik vienu būdu: tęsiant 
ir laimint kovą, kurią jie 
pradėjo.
BALSAS TŲ, KURIE 
UŽDĖJO KRAUJO AR 
KANČIOS ANTSPAUDĄ

— Kiekvienam žmogui di
džiausia brangenybė — jojo 
tautos laisvė, — kalbėjo 
min. Šilingas, dabar esąs Si
biro ištrėmime. Amžių ir 
kraujo reikia, norint ją lai
mėti, meilės — norint ją au
ginti, nuolat budėti — no
rint ją apginti.

— Basanavičius ir kapuo
se laukia išvadavimo, kaip 
laukė gyvas būdamas... Gar
bė žuvusiems už tėvynę ir 
garbė Tėvynei, kad yra kam 
už ia žūti, — skelbė Tumas- 
Vaižgantas.

— Man nėra ko bijotis, 
rašė žuvęs kautynėse ties 
Maišioga’a vyr. pusk. An
drius Požėra, — gyvas į ran 
kas priešams nepasiduosiu, 
o mirusio juk nesušaudvs.

— Mes visi esame lygūs 
ir visų pareiga vaduoti tė
vyne, — skelbė kautynėse 
1919 m. žuvęs savanoris Jo- 
kubauskas. — Jeigu aš nei
siu jos ginti, tu ir trečias... 
tai kas gi ją gins?

— Jeigu dukart drebėjo 
Maskvos sienos nuo mano 
kalavijo, — kalbėio Didvsis 
Lietuvos kunigaikštis Algir
das, — tai ne dėl to. kad 
jis nukaltas iš kieto plieno. 
Svarbiausia dėlto, kad ma
no kalavijas paremtas tūks
tančiais už plieną kietesnių 
ir tvirtesniu krūtiniu, išti
kimai atsidavusių savo va
dui.
ŽYGIAI ANAIS SIN
KIAUSIAIS. LAIKAIS

Visos patriotinės grupės 
gražiai prisidėjo prie Lietu
vos atstatymo anais nepri- 
k'ausomvbės kūrimo laikais.

Amerikos lietuvių katali
kiškoji srovė gali pasidžiau
gti. kad jau pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomvbės kū
rimosi metais uoliai rėmė 
Lietuvos kovas dėl laisvės. 
Vyresnieji atsimena, kad 
jau 1906 metais Įvykęs su
važiavimas Philadelphijoje 
išrinko kunigą M. Pėžą pir
mininku Centralinio Komi
teto 1905 m. revoliucijos au
koms še'pti. 1907 metais Su
sivienijimas Liet. R. Katali
kų Amerikoje įvedė Tautos 
Fondą į kurį kiekvienas tos 
didžiulės organizacijos na
rys turėjo įnešti savo nu
statytą metinę duoklę Lie
tuvos vadavimo reikalui. 
Taip, kad Tautos Fondas 
1914 — 192? metais surin
ko 590.136 dolerius, taigi 
netoli 600 tūkstančių dole
rių. Vien 1917-1918 metais 
katalikų visuomenės orga
nizuota rinkliava Lietuvos 
politiniams reikalams vieton 
laukiamų 50 tūkstančių do
lerių davė 300 tūkstančių!

Dabartiniu metu darbas 
dėl Lietuvos atstatymo vyk
sta bendru visų svarbiųjų 
grupių sutarimu. Nėra abe
jonės. kad lietuvių katali
kiškoji visuomenė Ameriko
je, bendradarbiaudama su 
kitomis patriotiškai nusitei

kusiomis grupėmis, uoliai 
dalyvaus didžiajame Ameri
kos Lietuvių Kongrese Chi
cagoje, kurs turės būti di 
dėlės reikšmės istoriniu į- 
vykiu mūsų išeivijos gyve
nime. . i

KAS KRISTŲ PARDUOS 
UŽ 30 SIDABRINIŲ, TAS 
TĖVYNĘ PARDUOS UŽ 20

Be visų tų akstinų, kurie 
verčia kiekvieną lietuvį dirb 
ti dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
lietuviai kata:ikai turi dar 
vieną viršaus — katalikams 
tai religijos orumu pašven
tintoji dorybė. Juk visi ži
nome, kad, pavyzdžiui, Joa
na d’Ark šventumo garbę 
nusipelnė ne kuo kitu kaip 
ta didžiąja savojo krašto 
meile ir pasiaukojimu dėl 
jo. Religija ir savo tėvų 
krašto meilė turi tamprų ry
šį. Daug tiesos kardinolas 
Faulhaberis pasakė tvirtin
damas: ,

— Kas Kristų parduos už 
trisdešimts sidabrinių, tas 
tėvynę parduos už dvide
šimts.“

Argi liūdnas subo'ševikė- 
jusių lietuvių pavyzdys to 
nepatvirtina.’!

įdomu faktą iškelia Šve
dijoje 1945 m. vasario 16 d. 
prc<ra iš’eistas lietuviu laik
raštis “Lietuvos Keliu” Nr. 
1:

— Mūsų aušrininkas, am
žinos atminties dr. Šliupas 
savo 12 metų vaiką pakrikš
tijo tik karo metu. 1943 me
tais, ir pats užeidavo į baž
nyčia, nes, kaip pats išsi
reikšdavo: “Ten randu kaž
ką nuoširdaus“. Jis tėvynę 
tikrai mylėjo, o apie ją (sve
timųjų okupuotoj Lietuvoj) 
išgirsti tegalėjo tiktai baž
nyčioje, nes lietuviškos gies
mės, patriotiški pamoksti 
tegalėjo būti tik bažnyčio
je.“
SUNKŪS KARSTAI 
ŽEMĖN GINKLŲ 
NEIŠTRENKIA...

Kėdainių apskrityje, Gu
džiūnų valsčiuje Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpy 
buvo įkurtas, vadinamas, 
Tremtinių kaimas. Į jį bu
vo atkelti sugrįžusieji iš Ru
sijos ištrėmimo 1863 metų 
sukilimo dalyviai. Tų Lie
tuvos kankinių buvo pilnas 
kaimas. Bendra kančia juos 
sujungė darniau sugyveni- 
man. Dabar, jei bolševikai 
neišdraskė, tik jų vaikai te
begyvena tenai, nes maž
daug prieš dešimtį metų mi
rė paskutinis tremtinis se
nukas. Jis labai jaudinosi 
prieš mirtį. Paėmė į rankas 
kryžių ir mirdamas kalbė
jo:

— Ačiū Apvaizdai, aš 
mirštu jau laisvoje tėvų že
mėje...“

Gaivinkimės nepalaužia
ma viltimi. Dar daugelis iš 
mūsų ne tik, kad mirsime, 
bet ir dirbsime, gyvensime 
laisvoje tėvų žemėje. Tik 
vieningai į darbą ir kovą 
dėl tėvų žemės laisvės. Te- 
gaivina mus anas mūsų tau
tos pranašo Maironio šūkis, 
kurį jis paskelbė garbės vy
rams, kuriems “laisvė pa
degė krūtinę“:

Sunkūs karstai ir vainikai 
Žemėn ginklų neištrenkia 
Viešpats Kovas jums pa

tiko:
Vyrai, kovon ženkit, žen

kit!”
IV. J. Prunskis

Išmintingas žmogus vis
ko reikalauja tik iš savęs, 
o niekingas visko reikalau
ja iš kitų. Kinų patarle.
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The Vnited Statės and Great Britain, the tvo "deeadent denio-j 
cracies” of lhe Big Three (vbich permitted eleetions during the 
var), have nothing on Soviet Russia. l he Supreme Praesidium oi 
the Soviet Union announces that general eleetions vili be held 
thoughout the Soviet on February lOth. 1946. lhe Associated Press 
correspondent (scarcely able to conceai the bulge ot his tongue in 
his cheek) innoeently comments: “PREMIER STALIN AND ALL 
OTHER MEMBERS OF THE SOVIET .MIST... 
GET THE APPROVAL OF MOTERS... NENT FEB. lOth IF 
THEY ARE TO ( ONTINUE IN OFFICE FOR ANOTHER 
FOUR YEARS”...... \Ve vonder vhat sort of campaign vili be
eondueted by the candidates\Vill vard-heele’.-s ring doorbells to 
pass out cards vith a beaming countenanc;- and the message 
‘Vote for Joe — the Friend of the People” imprinted on them .’... 
There vili, of eourse. be free barreis of beer and vodka for faithful 
vorkers and candy for the children... On his ercss-eountry t l ips.
•Joe vili probably give short būt impassioned speeches at flag-stop 
stations....  Iie may even take a run through • Lithuania and other
voting distriets to ehuek babies under the chin and la-am at proud 
mothers..... \nd, on the eve of electimi. Joe vili go on the air for a
kist Kremlinside Chat to take, a fev finai digs at his campaign op- 
ponents and to make a lašt heart-to-lM-art appeal to the people to 
be retained in office for another 
vonderful !....

POPE GREETS SHOESHINE BOYSEdward J. Kubaitis

R i j
> w Z

* *

four years*... Demoeracy — it’s

♦

it š nevspapers. has been veeping 
tears at the piight oi a Cleveland 
is a pitii'ul carieature of a hiimaii

Some 2.000 poor children. mostly var orphans and children of in- 
terned Italians v.ere received recently by Pope Pius XII in a special 
audience. Among the orphans vere those called “Sciuscia” (pro- 
nounced “Shosha’). derived from the shoeshine boys who populated 
.he streets of Rome shortly after arrival of American troops in June 
1944. War Relief Services-National Catholic Welfare Conference has 
been aiding the velfare groups serving these orphans. a fev of vhom 
--------- are pietured vith the Holy Father. (NC Photos)

DIMNESS FOR LITHUA-T 
NIA MUŠT BRIGHTEN — 

THE TIME IS NOVV! IN

Frances Mary Siedlik 
short-sighted 
ourselves to 
tecome 

our
dis- 

interests 
to imme-

AND AROUND

K of L CIRCLES

Modern society, through 
copious floods of anguished 
mother vhose 7 year old son 
being — biind, ditmb. a mere, s.fi’fering mass of flesh. \Vith mavkjsh
sentimentali!y. it protests against the “inhuman conccpt of 
merais imposed upon modern civilization by a “ reactionary sys- 
tem of religion that vili not permit this tragically mis-formed 
little child to be killed out of merey...

In a hundred government liospitals today. net one. būt ten of 
thousands of stiong 
iie maimed. bliuded. 
shattered. They are 
“ bumam” wars to
ing to the ’ ‘ inipractical rities of morality of a nrythieal 
ed by priests"....

and healthy and normai American 
vithout arias and legs and vilh 

there beraus- modern civdization 
settle its differenccs. rather than

young men 
their minds 

reserts to 
accord- 
invent-

i i ve
(>od

* *

K. OF L. CHICAGO D1STRICT
lhe lašt DISTRK'T MEETING held several veeks ago in 

much vas aceomplished.. . The financial report of the na 
net pro

tu appieeintion i’or the- splendid aid

A t
< icero 
ti iial (’onvention arrangements committee shoved that a 
fit of over $.">00 vas had...
rendered by Cicero K. of L. Council 14 half of the profit va§ grant- 
ed tu the < icero council.

The K. of L. Seniors YOUT11 CENTER. COMMITTEE in 
■Uti ndancv at this distriet meeting explained tl<e most recent steps 
taken tovard the reaiization of the long contemplated ambition of 
acpuiiing a h ine for the Lithuanian youth of Chicago... The Dis
triet organization authorized the K. of L. BĮ ILD1NG Fl ND 
TRUSTEE.S vith fu i povers to aet to this committee vere added 
three nev members. namely: STELLA BRUŽAS, AN'TIIt>N”\ ŽIC- 
t\l and V. ED. PAVIS.

in Regardiiig the re-organizing lhe K. of L. DISTRICT CHO
RUS. in viev of the tuct that LEONARD ŠIMUTIS .J R., former 
dircctor of the choii has returned froni military service. it vas de- 
eided to elect a committee to study plaus and take slėps tovard re- 
organizing this group. .Members eleeTed <mi this <-ommittet' vere: 
STANLEY ŠIMULIS. JERRY KASULAITIS irecently returned 
inember from the i .S. Navy) and ED. PA\ Is. \\ e hear that this 
committee has aiieady nu t and an important announeement vili be 
released b.v it in tlu- very near future.

Members vere eleeted to reprsent .the distriet organization at 
LITIIUAN1AN CATHOLIC CHARITIES convmtion in Mar- 

AMERICAN (ONGRESŠ 
DAUNĮ.s. ALDONA 

vere ehosen delegates to the- 
REV. M. URBANAVIČIUS, 
BROZAS. delegates to the

We poor. 
mortals, allow 
grow angry. 
couraged. if
are not attented 
diately. We fail to under- 
stand how we ought to deal 
oi.ee we fail. Instead of fac- 
mg contradictibr.s with pa- 
t eace and resignatio.i, try- 
ing to work things out with 
steaėfast hepe, we give up 
the thus failure appears!

In order to attain suc-1 
cess. we mušt see our point ! 
•of view and take others into 
consideration. To admit a i 
wrong is no disgrace, būt an 
act of courage. No matter 
how agreeable, or disagree- 
abie, a person may be in our 
personai opinion, we should 
value his opinions. Thus 
cons:dering the right and 
vvrong, existence will be hap- 
pier. In life we mušt be 
vvilling to understand 
be understood.

It is to those who 
bravely kept courage 
fought for the Freedom of 

■ Lithuania. during its dark- 
est hours. we wish to ex- 
tend an profound THANKS! 
It is because of their many 
sacrifices. and unceasing 
hope. that the torch of free- 
ing Lithuania from tyran- 
nic rule, 
will be 
courage.

. ding of 
eratie 
torch will glow 
brilliance

The fight for freedom 
that was lošt in 1940 is no 
longer an dream to those 
hcpeful fighters, būt is ap- 
pearing in reality. Sūrely 
we ought to join them in 
the fight if we have not 
done so and work 
enthusiastically if we 
The torch MUŠT be 
at its brightest. Ten 
all say we have done our 
part to brighten it.

and

t
i 
į
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the 
ųuette Park and at the LITUI ANIAN 
meeting at the t'cngress hotel. MARIANNE 
SEKINIS and STA.NLEY ŠIMULIU. 
Charities organization convention and 
ANTHONY ZlCKl’S and STEIJ.A 
Lithuanian American Congress...

The next and aminai meeting of 
ST. MICHAEL’S PARISI! HALI.. North Side. SUNDAY AFTER- 
NOOtN. DElEMBER 9T1L

CICERO K. OF L. COUNCIL 14
Cicerus annual TII ANKjSGI VI.NG EVE DANGE vas a great 

suceess in more vays than one... A good time vas had bv all... 
NORTH SIDE. T()\VN OE LAKE and MARĄUETTE PARK. K. 
of L. councils vere veli represented.. . The real typical K. of L. 
spirit vas here for the first time in many years. It vas good to hear 
the blended voices of K. of L'ers from various eommunities raised 
in good old melodious Lithuanian and American songs. Many boys 
tiiat have returned 1’rcm the service vere t here and veri* the girl-s 
happy I E 1)1)1 E 
assembled. It is 
The (’ieeronians 
ibis affair over

so 
andNational Lithuanian American 

Congress Convenes Here
The National Lithuanian American Congress

is being held in Chicago. III., at the Congress Hotel. 
November 29th. 30th and December lst.

Over 1200 Delegates Of Lithuanian-Amrican Organizations 
societies and clubs are participating. Canadian organi
zations have also sent delegates.

The Lithuanian-American Council.
is a war-time national coalition representing the over- 
whelming majority of Lithuanian American organiza
tions in this country, including the two largest frat- 
ernal orders. the Lithuanian Alliance of America and 
the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America.

Wide discretionary powers 
were given its Executive 
Committee of three oficers 
president. secretary and 
treasurer — who also are 
editors of three Leading 

-.Lithuanian nevvspopers in 
this country — Leonard 
Simutis. President. editor 
of th Catholic daily “Drau
gas’’, and president of the 
Lithuaiann Roman Catholic 
Alliance of America; Dr. 
Pins Grigaitis. Secretary. 
editor of the Socialist daily 
“Naujienos”; Michael Vai- 
dyla. editor of the liberal 
weekly “Sandara”.
The Council Has:

i< )I -1- IGI RE-I T-O| 1 -M E-( A N T Depart men t :
1) \Vhen the Nazis invaded Belgium. King Leopold 

pecple in a galiant defense <:t their land for several 
Impe.ess iImvs. \\ hen the promise i military aid 
France 
people 
kept a

2)
against
The* King f Norvay i'led to L<> idon before the invasion, and led. 
his (Icvernm<,nt-in-ExiIe throughi nt the var from the comparative 
safely of the English capital.

3 \Vlmn the King of Norv .y returned 
the defeat of Germany, he vas hailed as a 
grreted back to the throne by all the press of

led his 
bloody and 

from Engiami and 
Nazis to spare his 
prisoner and vas

did not rome, he sttrrcrdered to the 
turiher bJoodshed. Le-.-p-hl vas takeli 
captive by the Nazis throi ghout the var.
\Vhcn the Nazis invae<l N irvay. not a single shot vas fi 
the invaders. T'jtler took Norvay by simply marching 

Norvay i'led

to his country after 
mniptering livro and 
the vorld.

from 
fi om 

vorld. In this country, the department- 
hurled the epithets of "Fascist”. ‘ trai- 
■'veakting monarch” at Leopold. and 

■ nuling povers oi lhe i < rld to keep him oi t the Ihione 
i ■free and demoeratie government of the people” <<>uld

to his country 
var, a hov’, o f p rot ėst a rosi*

I

is glowing. and it 
because of their 
and the understan- 
other great demo-

nati-ons, that the 
in all its t

4 \Vh<-n the King of Belgium returned 
Nazi captivity after the 
•’liberals” throughout the 
storc-financed Pink sheets 
tor to his country” and 
urged the 
so that a 
rule Belgium !

the 
the 
do-

more 
have. 
shone 
we’ll

--f ♦

f
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four “unhappy” 
them 
Kirst

werv good 
a t

vears ago. neig tborhocd eommunities throughout 
binge of sentimentai patridism in ’’ lmnoring 

1 lollse-to-collecttolis Vere takeli lip to coįis- 

atid "\ iciory (’oiners .... Each b.oek I ried 
splcndor of red-vhile-and-blue.

Everylmdy gavę generonsl.i of 
honm the ser\ icernen.. "Notliing 

liimp-in-1 h<-t hfoat cry .... Ilov -
tliis patriotie cnth.isiasm l> gan to ebb vith the passing oi 

of vee |s and vith lhe deterierat>--n oi 
We h avė been passmg dozens <>f these inereasing- 
eveiv day dlllflig the past si 

has lir cans. papers 
ilie day 
'eaning on

the garišli 
seralis ... 

first — to

<)iily a fev 
the city vent ori a 
our boys in service 
truet "‘IIoik i- Courts 
to nutilo lhe next in 
gilt-lelli red "hem r 
time and money at
is too good for our lwys: vas i m 
cvcr.
lime, vili) the oiislaiight 
basty paint jobs 
Iv slmbby ey e-sores everv day diir.ng the past several years . . Theri 
is even one that aelually has lir cans. papers and oth<r rubbish 
pih-d on ii!.... \Ye are lireading lhe day vhen ve see a rcliirntd 
Veteran vho vili pr.liably !><• leaning on a cane staniling be 
fore oru- of these ' honm ro.Is and rubbing the dirt and grime <>ff 
lhe glass v indov so h«- <-an read his name in fad< d gili lctt< rs. and 
thrill at this inspiring evidenei of lhe "henor” vbich is bis. .. 
Somefimes we sipiirm vifh shanie at our stalus of honie-front 
civiliai!” during lhe var!

WHAT S SOOKIN’?
BY JOHN SKELIA

So you want to stay slim? 
Well here’s a t'p gi ris. (yon 
too fcllas with widc girths). 
“The best exercise for 
weight reduction is to grasp 
the edge of the table firm- 
ly with both hands and 
straight.en out the elbows

and furthered 
war. and štili 
HOME FRONT

fraternnl and 
federations.

Supported 
during the 
supports, all 
activities;

— Organized War Bund 
Committees throughout the 
Lithuanian colonies in this I 
country. which 
oversubscribing 
tas:

— Actively

succeeded in 
their quo-

participated 
in Red Cross drives throuh- 
out the country;

— Put forth “all-out” ef- 
forts to support the Natio- 
nal War Fund;

— Organized EPood Banks 
in many eommunities;

June.
opened its 
service.

of 
to

1944. the Council 
news agency 

the Lithuanian 
American Infcrma'ioo Cen-
ter in New York,

; With victory in Europe, 
it established its Sočiai Scr- 

\ vice Bureau. as a branch
whcn the second helpmgs; its Information Center

I! aid displaced Lithuanians in 
i Europe.
P. rp<»e Of The Congress

black Eighlights Of The Congress 
some

— To support the cause of 
the Priciples for which its 
men and women fought — 
for the cause of Demoeracy 
and Freedom for all peoples, 
and for the resto’ation of 
Indpendence for Lithuanian 
and her Baltic neighb-ors — 
Latvia and Estonia.

— To take a stand on 
various complexes of 
Peace Settlement and 
mestic developments.

— To inerase the membe"- 
ship of the Board of Offi- 
ers of h Council to include 
additional members. mostly 
returned veterans, to re- 
present organizations not 
affiliated with parishes and 
the largo 
ideological
There ar over 75 000 offi- 
cers and men of Lithuanian 
descent who served with 
the U. S. armed forces. 
Illinois, senators. congress- 
men and preminent Ameri- 
cans tv ll address the Lith
uanian Congress.

A banquet will bring to- 
gethcr old-stcck Americans. 
and Lithuanians who have 
adopted this country and 
its customs and who have 
ccntributed so much to the 
culture that is America. to-i 
gether with the children of! 
those Lithuariars tthird’ 
and fourth generation) whci 
with great pride in U 
Amer cnn heritage wish to!^^“ 
pay tribute to the land of! 
their forebearers. i

I

address in New York City.
A delegation of the Ame

rican Lithuanian Council 
was received by President 
Roosevelt at the White 
House on October 15th, 
1940 Almost three months 
after the American policy 
of non-recognition of the 
Soviet predatory activities 
and attempted annihilation 
of the Independence of Lith- 
uania. Latvia and Estonia 
was stated 
Department 
The Council 
attention of
of the United Statės all the 
information emanating from 
oceupied Lithiania during 
the ensuing years. It is be- 
lieved that this voluntary 
information by a well in- 
formed group was usef’il in
he’ping the Government to į 
interpret the news received 
from other sources. and 

the^ir brought to light factual 
----- 1 of the Lithuanian 
underground resistance to 
both the German and 
Russ an occupation.* » *

by the Statė 
(July 23. 1940). 
brought to the 
the Goverrment

near fui tire \VEST SIDE 
as ved as BRIDGEl’ORT
COI NCIL 112 is ipiietly 
their council agaiti as one 

AGNĖS SAI TU NAS 
vili take 

4TIL.
W EI >-

The step is in the right direetion, 
co-operation of all is necessary to

UNION NOTĖS
SODALITY I Nlo.N MEETING Sim

ai Bridgcport.. .
dispkn ing her valeli ling pre- 

lull story <>i hov she got 
to see <piil< a fev spirituai 

STANKKVIčII s. FA- 
1 to atletui most of

\\.\RNER S orchestra vas voted “tops” by those 
e.\pecte<l that the liet profit vili ex<-ee<l $200.00. 
are grateful to their many friemls vho helped put 
in stich a grand style.

Blans are undervay i’or tlm cetinciUs traditional < IIRISTMVS
I’ARTY. The ENTERTAIN.MENT Committe. headed by ELEA- 
NOR KONDRATAS. is very socretive in regard to iheir plaus. 
•Judging from past Christmas part> affairs. this year s affair from 
erery indication vili be bigger and better.

OF LAKE K. OF L. COUNCIL 13
vas INITIATION AIG1IT in TĮovn of Lake and 
vietinis vei-e put through the "acid” tęst. All of 
sports and bore their “tribulations” heroieally.

JI < H S RESVAI R.\.\ | v iiere the vietinis vere ”fat- 
tened up.” later at GUS ’S C( LNTECTH >NERY neophites vere 
put through one ordeal after anether... \Vearing clothing inside 
out. braidei! hair tied in little bov ties, distribuiion e.f "papet nap- 
kins ’ on the outside to passers by. shining of shoes. dispensing of 
tooth-piek> vere just a fev of the many iortures.

As of present this council is štili strictly '■temine.” nary a sol- 
ilary “malė around. Bnt the deors are v ide opeli and the velcome 
mat is out inriting each and cVery malė to jom those desiring to do 
so. Under lhe leadership <>f SALLY JESELA1T1S this council is 
pnegressing very nieely. By the vay. ve learn tlmt an even dozen 
I'ovn of Lake girls attended lhe (KERO TH A.NKSGIVLNG EVE 
DANĮ E. I hey sure did lrave a good time.

Rumors are cutrent that in the very 
(’<)! N(’1L 24 vili soon be re-organized. 
COUNCIL 16... MARĄUETTE PARK 
būt energetii-ally vorking to re establish
of the largest and most active in Chicatro. 
mciits a lot of credit... The Next SENItiIįs MEETING 
place TUES. evening at the Darius Girėnas small Imli. DEC. 
NoRTH SIDE COUNCIL mcelings ari held everv LAŠT 
NESDAY of the month. There iš a reti. l> picai K. of L. council...
BRIGH TON BARK ('<>1 Nl 'IL >6 is very active amt planning many 
doings. Lithuanian youth of this eommunitr are urged to join Ibis 
active council... The long eherished dream < f ;icqttiring a home for 
the LITUI ANIAN OI I II oi Chicago is at long laši Imginning 
to formnlate into real action. 
only Itard verk and the loyal 
earry this plan through...

SODALITY
lleard and secn at the 

dar. NOVEMBER 2ATII
IIELEN CIIAI’AS proiidh 

si-nted by her brother. Be siiie to get lhe 
that ’ inuni” from India.. . Was good 
direetors FATIIER URBA. FATIIER 
THER ABROMAVIČIUS. Tino all primušei 
the minėtinas...

IRENE GI M i LIAI SKAs iooked <|iiite etite in that black sa
liu and erepe liress... A Bo\V|,l.NG TOURN.\MEXT is being 
planncd tor April or Ma\ f r boti) e.xperienccd bovlers and begiu 
Iii’l-s. I’ri/.cs vili be oflered. teo... The cxecllt i 
tlm INDIANA HARBOR PARLSI1 SODAI, 
their next meeting on DECE.MBER 12TII...

A formai insiall:itii»i of offieers in churvh 
ing. The ceremony vas short Imt impiessive.. . 
very husy preparing for fhi- hohdays vith acts 
eials. Never a didi im-tm-ul vith the Sodalists 
vili gO ils start šonu- linu- in Janiinn vith 
RAI SKAS as direi-tor. \Vatcli for the date.

Sočiai Life eominittie is preparimi a CHRISTMAS PARTY on 
DECE.MBER JOTU ai the ST. GEORGE CLi P. ROOM.. Whcrc 
vere tvo ex-sfiAice vonien ;it the meeting a \Vave and a Marine... 
A RETREA'I is planncd i’or the girls at the t’EiNAt'LE sometinm 
during Lent The imi ling lastcd cxacll\ f •rty-t’ivc minutes

Tlm rmxl meeting vili lm taking place m CICERO on J AN’U- 
; ARY 27T1I, 1916...

i

the
The Council has taken a 

definite stand in support of; 
the War and Peace Policiesi 
enunciated by eur late Pre
sident. Franklin Delanc one else wou!d likę to do — 

Archbishcp Stritch of Roosevelt. and more recent-’ nat himself on the back. 
people think. būt white wit'1 ■ Chicago, Mayor Kelly cf ly re-affirmd by President The invenfor of the rumble, 
bark stripes. jChicago. Governor Green ofkTruman in his Navy Daylseat.

are passed”. See wtiat 
mean?

★ ★ ★
The zebrą, is not 

with uhite stripes as

Acrobat — The only 
son who can do vvhat every-

per-
f

pi-iiccdid ihe mei-t- 
The sodalities are 

of cha ril y and so 
The G LEE GU i:

FATIIER ŽAK A
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MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL
šiomis dienomis matos’ 

daugiau kareiviu grįžusių iš 
kariuomenės. Teko matyt’ 
T. Misevičių S. Pi’ipaiti. E 
Skridlą, J. Bubiną. Visi jie 
garbingai paliuosuoti iš tar
nybos. Tėvai džiaugiasi.

Lapkričio 17 d. BALF 35 
skyrius laikė susirinkim. 
kuriame daug svarstyta į- 
vairūs būdai, kaip pritrauk
ti daugiau žmonių į skyrių. 
Metinė nario mokestis tik
rai maža — tik SI.

se’* 'etc-iu*' 
kiekviena r 
nariui, jog

narius priklau-

Nutarta, ^ad 
parašytų laiškus 
priklausančiam 
jis atnaujintų narystę už
simokėdamas Si. Taip pat 
nutarta prašyti draugijų 
kad jos savo susirinkimuo
se ragintu
syti BALF skyriui.

Drabužių rinkimas 
k slėni jo j sparčiai eina. Ko
misija buvo atsikreipus i 
švedus ir pranešė, kad šve
dų draugijos žadėjo pagel
bėti rinkime drabužių.

mūs

Lapkričio 25 d. buvo šau
nios vestuvės Lewi° Kirk 
su Frances Zakarevičiūt° 
Šliūbas buvo lietuvių baž 
nyčioie. Jaunoji ir jos pa
lyd: vės buvo pavvzdins’ai 
rasi Puošusios. Bažnyčia bu
vo išpuošta gėlėmis. Jauna
sis prieš r: sutuokdamas pe- 
rėio Į kataliku tikėiima. Di- 
f elė" vestuvės, kurias iške
li jaunosios tėvai buvo pa
rapijos salėj.

VOKIETIJA VALOMA NUO GRIUVĖSIU

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CTIICAi o p Penktadienis, lapkr. 30, 194.5

1
I

miesto tarybos. Pilie- 
buvo paduoti balsa- 
šie sumanymai: va- 
metu Įvesti dienos 

(Day ligh^ 
kad miestą''

Lapkričio 20 d. buvo rin
kimai 
čiams 
vimui 
saros
taupymo šviesą 
savirg time). 
pats rinktų išmatas ir tari 
reika'ui įsigytų aštuonis 
trekus bei samdytų 18 dar
bininkų ir statvtų naują 
džiovininkų ligoninę.

Piliečiai tiems sumany
mams pritarė.

Rockfordas tikrai čempi
onas ant storų žmonių. Prieš 
kiek laiko buvo rašyta, kad 
karo metu vienas visose 
krautuvėse nega’ėjo gauti 
sau eilės drabužių (siūto) 
ir protestui buvo Įlindęs Į 
•■>nčka. Dabar Bronius Ka
činskas niekur negalėjo gan 
ti tam tikro ilgumo diržo. 
Pagalios turėjo kreiptis i 
kariuomenės krautuvę, kad 
i; padarytų jam ‘‘special” 
diržą.

. c

13

j ... O-

Du darbininkai, užtaisę dinamitą Hillma n viešbutyje, Bremen mieste, bėga į saugią 
vietą. Amerikos inžinieriams vadovaujant, per karą bombų sugriautų miestų pasta- 1 
tai dabar dinamituojami ir griuvėsiai prašalinami. (Signal Corps photo from Acme 
telephoto)

i

CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS ™ Laukiam
Koncerto

Rockfordo miesto darbi
ninkai reikalauja pakelti al
gas S30 i mėnesi, o polici
ninkai S50 j mėnesi ir su
trumpinti darbo valandas. 
Dabar miesto tarvba suka 
galvą, iš kur gauti pinigu 
toms algoms pakelti. Mies
to darbininkai priklauso u- 
nijai.

“Dzūkų karalius” šiomis 
dienomis pareiškęs, kad, jei 
iki Naujų Metų Rockford 
lietuviu parapija negaus lie
tuvio klebono, 
pasakys 
bye ’ ’ ir 
Angeles,

Taigi,

iš-
a. 
šš.

tuomet jis 
Rockf:rdui “good 
išvažiuosiąs į 
Ca'if. 
vėl dzūkams

naujas sujudimas — 
“karaliaus” išleistuvės.

Koresp.

Los

bus
savo

Mirė Lietuvis buvęs Haiti Salos karalius
Brooklyn. N. Y. — Karo 

Laivyno ligoninėje šiomis 
dienomis mirė Marine War- 
rant Officer Faustinas E.

* YVirkus. 49 m. amžiaus, lie
tuvis kuris per tris metus 
buvo Haiti sales gyventojų 
karalium. Jis mirė po ilgos 
ligos, ir palaidotas Arling- 
ton Nacionalėse kapinėse.

Jo brolis, S. Wirkus, gy
vena Flint, Mich.

YVirkus patano La Gonave 
kara’ium tam tikru °unuo- 
limu. Kuomet iis gimė Pitts- 
ton. Pa., kunigas pasiūlė ii 
pakrikštyti Favstiui. La Go 
n avė gentė kitados timėio 
karalių vardu Faustin. V.’ir
kis gi tarnaudamas mar?- 
nuoce buvo pasiustas i Hsi. 
ti sala sekti šmugelvstę. Tos 
gentėc karalienė na^’t^ukė 
nuo sosto m pn’"’’’’'1'’’’-/) 
V/irk’l F'”lStir,O" TI ti4"’!”. 
Ceremonijoje buvo a*’ikta 
gyvuliu ■’uknijryms ir lenki
ni’’ •iųodž’ii šokiai.

Šis lietuvis va’'13 L" Go- 
ne’ "’s onr tris m^* ’s ’ki 
p-- iškeltas i kita 
valdvmas apėmė nareiea<= 
toisėio taksu ri^kcio, mo 
kvtcio ir patam''u t oi n piko 
gimdvmo.

Toii šventė 1925 mot-n- tu
rėjo $2.000 pinigu bink° kai 
YVirkus ten pribuko ~ ’-nn. 
met ji® apleido, 1931 m. pa. 
liko ju ižde $50,000. Vietos 
gyventojai ir buvusi kara
lienė. buvo ’sitikinę, kad 
Faustinas ” irkus buvo im
peratoriaus Faustino “in
karnacija”, 
metų tą 
ratorius 
jis tapo 
toju.

Po išstojimo iš marinų, 
jis netrukus vėl, 1939 me-

Faustino
Mat, prieš 80 

salelę valdė impe- 
Faustinas. Vėliau 
rašytoju ir ka bė-

i

tais įstojo militarinėn tar
nybon kareivių rekrūtavi- 
mui. Spalių mėn. 1943 me
tais. General Motors savo lestingas. 
radio programoj. “Victory 
is Our Business”, apipasa
kojo apie Wirkaus gyveni
mą.

Flint. Mich., jis lankėsi 
du kartus: vieną kartą dai 
būdamas karaii įm. ir pri
pirko automobilių Haiti gy
ventojams.

Ja žmona Julia, ir sūnus 
Faustinas, Jr., gyvena New 
York.

Wesl Pullmanc 
Naujienos

Lapkričio 23 d. Įvyko 
kilmingos laidotuvės a. 
Pranciškos Savičienės.
Petro ir Povilo bažnyčioje 
už jos sielą at'aikyta kartu 
trejos šv. Mišios. Velionė 
buvo dievota ir ramaus bū
do ir su visais gražiai su
gyveno ir, kaipo biznierka, 
daug kam varge pagelbėjo. 
Dėlto jos šermenyse ir lai
dojimo dienoje bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Paliko liū
dinčius penkis sūnus, mar
čias, anūkus ir daug gimi
nių bei draugų. Po iškilmin
gu pamaldų palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Laidotuvėms patarnavo 
direktorius J. F. Eudeikis.

Lai Dievas būna jai gai-

Lapkričio 25 d. parapijos 
salėje įvykęs parapijos me
tinis bankietas nepaprastai 
šauniai pasisekė. Nors įžan
gos bilietas buvo SI.50, bet 
publikos atsilankė minios. 
Pirmiems pavalgius dar bu
vo susodinta prie stalų su
virš 150 žmonių, kurie tu
rėjo palaukti. Matyt, žmo
nės myli parapijos metinius

Ona C. Aksomaitis parengimus. Gražiai buvo

Šauni Bunco Partv! Ir Vėl "Eleclion Day" 
Keistučio Klube

Kaip jau daugelis nariu 
žino, Keistučio Klubo valdy
bes rinkimai daug kartų y- 
ra beveik “pasiutesni”, ne
gu Jungtinių Valstybių pre
zidento rinkimai.

Štai, ir vėl prisiartino 
k’ūbo “istoriški” rinkimai 
sekmadienį, gruodžio 2 d. 
Hollywood svetainėj, 
vai. popiet.

Rinkimai Keistučio 
vra svarbūs dėl to, kad ke
letas komunistų vis trukš- 
mauja ir nori užkariauti vai 
dybo.i vietas, kad priėjus 
prie klubo turto.

Kad išrinkti gerą valdy
bą, ne tokią, kuri nori su
ardyti klubą, visi nariai bū
tinai turi atsilankyti laiku 
ir padėtį išrinkti gerus ir 
ištikimus narius į valdybą. 
Tai yra būtinas narių rei
kalas ir todėl aš čia kvie
čiu visus į valdybos rinki- 

_ mų susirinkimą gruodžio 2 
d., Hollywood svetainėn ne 
vėliau kaip 12:30 popiet, 
nes susirinkimai tą 

' pradedami anksčiau, 
i paprastai.
i Atėję, klausykitės
i džiai, kad išrinktumėt gerą 
valdybą Keistučio Klubui 
1946 metams. K. N.

Klube;I

Brighton Park. — Kas no
ri linksmai laiką praleisti 
ir paremti gražų darbą, kvie 
čiamac gruodžio 2 d. atsi
lankyti į Vengeliausko sa
lę, 4500 So. Talman Avė., 
kur įvyks Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų 2'-tro skvr. šauni 
bunco party. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Rengėjos turi pririnku
sios ir paruošusios gražių 
dovanų, kurių užteks vi
siems. Be žaidimo, bus ir 
vaišės.

Taigi, atsilankykime kuo 
skaitlingiausiai, kaip vieti
niai taip ir svečiai iš kitų 
kolonijų. Būsiu ir aš

t

-ATYDA-
Naujas BEAUTY SALON

Atsidarė Brighton Parke

I
i I

pagerbti sugrįžę iš U. S. 
kariuomenės parapijos jau
nuoliai; jų buvo 32. Šeimi
ninkės, kurioms vadovavo 
V. Lapienė ir V. Klimienė, 
vaišino visus gardžiausiu 
menu: kalakutiena ir kitais 
pridėčkais. Buvo graži ir į- 
vairi programa pritaikinta 
sugrįžusiems kareiviams. 
Programai vadovavo k'eb. 
kun. M, Švarlis. Pirmiausiai 
parap. mokyklos mergaitės 
ir berniukai, gerai mekyto- 
jų Šv. Kazimiero seselių iš
lavinti, puikiai atliko savo 
užduotis. Gale parapijos 
mergaičių choras, vedamas 
varg. L. Jurijonas, padaina
vo. Buvo iššaukta grįžusių 
kareivių vardai, nekurie pa
sakė keletą žodžių, o kiti 
atsistojimu publikai pasiro
dė. Kalbas pasakė: kleb. 
kun. M. Švarlis, kun. J. Ma
karas, adv. A. Thomas, M.
Sgt. Lei Konstant, Captain jo vakarą lapkr. 22 d., į ku- 
YVa’ter Kristopaitis ir Sgt.
Walter Jucevičius.

(

Bridgeport. — Federaci- 
j:s 26-to skyriaus ruošia
mas koncertas jau netoli. 
Jis bus gruodžio 9 d., šv. 
Jurgio parapijos salėj, 7:30 
vai. vakare. Kadangi prog
ramą rengia komp. A. Po
cius, o kuomet jis rengia 
kokią programą, tai visuo
met išeina labai gerai pri
ruošta ir publiką patenki
na. Dėl to dabar visi tik lau
kia gruodžio 9 d.

Visas pelnas eis: parapi
jos choro reikalams — gai
doms pirkti, Federacijos 
skyriui ir Lietuvos tremti
niams bei pabėgėliams. J. Š.

Šv. Vardo Draugija

i

dieną 
negu

aty-

Specializuojame
Gabrielene 

Cold Wave
Ir Machinless
Garbanavime 
Facials-Plauku

Dažymas

Pasibaigus programai bu
vo pasilinksminimas ir šo
kiai. Rap.

ri atsi’ankę svečiai 
Mikolaitis ir buvęs 
mūsų parap. kun. S.

kun. V. 
vikaras 
Jonelis.

Taktas — tai suderini
mas mūsų vertės su kito 
verte prie kokio nors veiks- { 
mo.

f

i

JACK'S
4434 S. Fairfield 

Avenue
— Telefonas —

Lafayette 7460
Visas Darbas Garantuotas

AMERIKOS-LIETUVIŲ KONGRESO 
DELEGATAMS SIŪLOMA — 
įsigyti knygutę “Lietuva Nacių ir Bolševikų Vergi
joj” atskiriai ir didesniais kiekiais.
Kongreso metu, ši knyga tinka visoms patriotinėms 
srovėms. Apibudina abi okupacijas Lietuvoje? Atre
mia priešu propagandą.

FED. SPAUDOS SEKCIJOS LEIDINYS

SENIAI ŠIA AMERIKOS SLAUGĖ

Miss Helen F. Greaney, 62 metų amžiaus (viduryje), 
yra seniausia slaugė Amerikos Jungtinėse Valstybėse. Ji 
buvo viešnia Nacionalės Katalikų Gerovės Konferencijos, 
s’augių skyriaus buvusiam suvažiavime Pittsburghe. Kai
rėje kun. James P. Logue, dvasios vadas Katalikių Slau
gių Sąjungos, o dešinėje Miss Anne V. Houck, pirminin
kė Amerikos Slaugių Sąjungos. (NC-Draugas)

■ vjv.
Žvaigždžiu 

Programa”
Gru:džio 9 d., Darius-Gi

rėnas salėj bus nepaprastas 
parengimas, kuriame artis
tinės žvaigždės išpi’dvs pro
gramą. Šis parengimas bus 
agitacija, kad lietuviai iš
pirktų paskirtą pu°nen1rto 
milijono doleriu kvotą Vic
tory Loan bonų.

Šių metų birželio mėnesį 
toj pačioj salėj buvo nana- 
š us parengimas. Programa 
buv? nepaprasta. Gaila tik 
kad mažai lietuviu atsilan
kė. Artistai stebėjosi: lietu
vių skaitoma arti šimto tūks 
tančių Ch’cagoi. o čia tiek 
mažai atsilankė. Ištikrųjų, 
kokią nuomone artistai ša
lčio susidaryti anie lietu
vius, kurie nenori nemoka
mai jų talentų pamatyti. O 
pamatyti buvo ka°.

Dabar vėl Darius-Girėnas 
postas duoda dvkai salę. Ar
tistai dykai pašvenčia sav~ 
laiką ir talentus. Laikraš- 
'uoi, radio valandų leidėjai 
dykai garsina. Kodėl tūks
tančiais nesusirinkti į sa
lę? Mes vis tiek perkame 
karo bonus. Todėl, taupyki
te pinigus iki gruodžio 9-tos 
dienos. Tuomet atvykę į Da
rius-Girėnas salę galėsite 
boną nusipirkti ir pamatyti i

Motinų Kareivių 
turėjo bunco party lapkr. 
25, parap. salėj. Pavyko. 
Tikrai bus nupirkta gera 
karvė labdarių ūkiui.

Klūbas

Pranas ir Beneta Cicienai 
dėkoja savo draugams P. A. 
Snarskiams už iškėlimą puo 
tos savo namuose 9 metų 
vedybų ‘‘anniversary” pro
ga. taipgi dėkoja visiems 
už dovaną ir sveikinimus.

turė-
x .. v

P'"--------------------- ---------------------------------------->— II

Veikėja Sophia Jurgaitė 
rašo iš Pittsburgh, kad ge
rokai sveikatoj sustiprėio.

Rap.

nepaprastą programą — 
“žvaigždžių” programą.

AI. V.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4% 
BE KOMISENO

TURTAS $15.000.000.00 — ATSARGOS FONDAS Sl.200.000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEM1CH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 P. M. — Thursdays: 9 A. M. to 8 P. M.
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♦rKongreso Pamaldų Įspūdingumas 
Ašarą Išspaudė

— Jei artistas norėtų da
bar Lietuvą atvaizduoti, tas 
ne Rimšos vargo mokyklą 
kaltų, bet po kryžiumi 
kniupščią našlę lietuvę vaiz
duotų, — kalbėjo pamoks
lininkas kun. J. Balkūnas 
per pamaldas pradedant A- 
merikos Lietuvių Kongresą. 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Darydamas palyginimą su 
Kristaus kančia, pamoksli
ninkas prisimindamas kry- 
žuojamą Lietuvą, ka'bėjo:

— Ar rasis Cireniejv ir 
Veronikų Lietuvai, ar bus 
moterų ją apverkti. Lietuva 
parblokšta savo kraujuje. 
Šiandien jos Didysis Penk
tadienis. Jį kybo ne ant kry
žiaus, bet ant kūjo ir piau- 
tuvo. Saulė tautai aptemu
si... Bet po Didžiojo Penk
tadienio ateina Velykų Ry
tas, prisikėlimas. . Dedame 
viltis į tiesos pergalę ir Die 
vą’’.

Toliau pamokslininkas 
gražiai išplėsdamas "Tėve 
Mūsų” — meldėsi:

— Grąžink mums ’aisvės 
džiaugsmo ir apstumo die
nas ir surink visus mūsų 
tėvynė0 sūrus ir dukteris is 
tyrlaukių, salų, ištremties ir 
kentėjimų ir parvesk juos 
po išvaduotas tėvynės spar
nu. kad amžiais eitume lais
vėje. garbėje, teisingume ir 
meilėje.”

Pamaldas laikė kun. Pr. 
Juras iš Lav.rence’. Mass.. 
asistavo kun. dr. Jagminas 
ir kun. Malinauskas.

Galingai skambėjo solis
tės Giedraitienės ir Chica
gos vargonininkų choro gies 
mė, vadovaujant prof. A 
Pociui.

Palaiminimą davė msgr. 
Ambotas iš Hartford. C :nn.

Pamaldose gausiai daly
vavo delegatų. Kunigų eilė
se matėsi kun. Valantieju.s 
iš Waterbury, Conn.. kun. 
Juraitis iš Athol. Mass., ku
nigas Švagždys iš Brockton. 
Mass., kun. Lunskis iš Pitts 
burgho. kun. dr. Deksnys iš 
E. St. Louis, kun. Bartkus 
iš Kewanee. III., kun. Liau- 
ba. O.F.M., kun. dr. Vaškas.

Iš Karados — atvažiavęs 
Toronto lietuvių parapijas 
klebonas McGivney.

Chicagos kunigų pamal
dose dalyvavo: kun. J. Pas-

s

pirmcsc
Daužvardis su

kauskas, kun. dr. Rėklaitis, 
kun. Urba — sės. Kazimie 
riečių kapelionas, kun. Ur
bonavičius kun. Lukošius, 
kun. Kiškūnas, kun. Pruns
kis, kun. Barauskas, kun. 
Juškevičius, karo kapel. ReF 
kus, kun. dr. Gečys.

Prel. Krušas iš Kaliforni
jos atsiuntė 
§25.00 auka.

Bažnyčioje 
matėsi kons.
ponia, prof. K. Pakštas, dr. 
P. Vileišis. Devenie: ”, Vai
čiulaitis, puik. Grinius, adv. 
Jurgėla, J. Laučka, Gugie- 
nė, L. Šimutis su ponia, St. 
Gabaliauskas. dr. Zimontas, 
daug delegatų iš įvairių vie
tų, net gi iš Kanados.

Šviesose skęstąs altorius, 
dailios apeigos darė visiems 
gilų įspūdį.

— Lietuva Tėvynė mūsų. 
— galingai traukė visa baž
nyčia.

— Net ašaras išspaudė, 
taip buvo gražu, — džiau
gėsi viena delegatė inteli
gentė.

BALSUOJA STREIKO KLAUSIMU

sveiki' '

Vienas darbininkų Jonės and Laughlin Steel Corpc- 
ration, Pittsburgh, Pa., balsuoja darbininkų streiko plie
no pramonėj klausimu. (Acme-Draugas telephoto)

pa- 
Po 
šv.

VACLOVAS AAVltlLtS
Gyveno 2013 So. L’nion ,\v<^

Mirė Tiečiad.. Lapkričio 2 S 
1D45. o:4u vai. po putų. su- 

u,.ys o4 įlietų amžiaus.
G.mė Lietu\o.e.
.vmer.k..je išgyveno 44 metus 
i aii»o ui.e ume nuliūdime: 
t pu. brolius James ir Frank 

Navieąas ir bro.io sūnų \Vaiter 
Navickas ir g.m.nes.

Kūnas pašarvotas J .1'". Rad- 
žiaus kopiyė.oje. 668 W. 1M11 
St. Laidotuvės įvyks Subatoje. 
Gruodžio 1 d. Is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
pamaldų ' bus nulydėtas į 
Kazi.i.iero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir ia įstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi brolio 
sūnus Waltvr Nav.ckas.

Xu indų: Pusbroliai. Brolio
Sūnus ir Giminės.

Laid. direktorius J. F. Kad
žius. Telefonas Canal 6174.

J. P.

Vogė karo bonus
I * :

Beividere, III. — Pašto 
Inspektoriai sulaikė Paul 
Daley. 22, ir Nicholas Mon- 
tos, 30. beeinančius į teat
rą. Jie kaltinami apvogimu 
Bcone apskrityje Belvidere 
paštą. Jie buvo paėmę 
§500.000 vertės karo bonų 
ir paštos piniginių perlai
dų. Jie buvo apvogę ir tris 
kitus pašto rūmus.

Prigėrė gydytojas
Nevv York. — Pagarsėju

sio gydytojo, Harry 
nor. lavonas buvo 
East upėje Jis buvo 
vęs lai vyre ir 1942 
padarė operaciją i 
prezidento Roosevelt sūnui. 
Franklin Jr. Policija tyrinė
ja. kaip jis pateko upėn.

PETER TROOST MOHUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

f

O’Con- 
rastas 

> tarna- 
metais 

mirusio

f

SKELBKITĖS “DRAUGE”
T
11

B. A. L A C H A VV I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515
Rez. tel.: COMmodore 5765

I

PERSONAI.1ZED MEMORIALS ADDITIONAL
Particular People Prefer TROOST Produfitions. 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MOSTELIA) GRANITE 
Most Bcautifui and Endurir—: — Strongest and YVorld’s Best.

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
I’RIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member et tb- l.ithuanian Chamber ot Commerce 
and Darius-Girenas American Leglon Post No 171

MODERNI IŠVIDINĖ PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 VVest 63rd St. Tel. GROvehill 3745
Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal

VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.: Sekmad. 9—6 vai. vak.

Marq?.ette Park. — Mar- 
ąuette Park Namų Savinin
kų Klubo susirinkimas į- 
vyks lapkričio 29 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos salei. 
Visi nariai prašomi daly
vauti ir atsi v’ CSui savo kai
mynus prisirašyti prie klu
bo. J. Gricienė

J
77 -c

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST. j

I
__ „ _ Į

TEL.: SEELEY 6103!

VALANDOJE

PRIE
B.

£S

AMBULANCE 
Patarus viman 

Dieną ir Naktį.

Phones: CANaI 2515
COMmodore 5765 

PULiman 1270

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Misą patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
Jtsų fiaansttkam stoviui prieinamas.

LACHAWICZ IS SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10754 8. MICHIGAN AVH.

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULiman 9661

PETKUS

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th BT,________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAŠ
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 1138-39

Neišmintinga Amerika
Londonas — Raginda- 

•_ mas. kad Amerika su Angli
ja kartu dirbtų ir gyventų, 
valdžios pareigūnas, Arthur 
Greenvvood. prakalboje pa
sakė. kad Jung. Valstybės 
dar toli turės keliauti su-; 
silyginti su Britų išmintin
gumu.

NULIUDIMO

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON
— Savininko —

KREIPKITĖS
ANTHONY

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Anglišką-Lietuviškg

Lietuvišką-Anglišką

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's

LITHUANIAN DICTIONARY
Kaina.... $6.00

Mokinkite* Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... S2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog j 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!Į

Čia rasite suvirš 200 Puikių i 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks. I

Daugelis Lietuvių yra pilnai] 
patenkinti tais taena šedevrais, j 
kursuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY^
527 NO. WKSTERN AVĖ. ’___________________ .

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

St. Casimir Monument

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

STEPHENS
* FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ._________ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN .IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad, 
8 vai. vak.

i

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aaociadjo*

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčia* 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABdn 4908

J. LiULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. ToJL LAE. *572

P. J. RIDIKAS
3354 B. HALSTED 8T. 710 VV. 18th STREET

Telephone YABds 1411
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Miestelis platindamas gatvę

Našlės Namą Per Pusę Perpjovė
MOTERIŠKEI LIKO TIK VIENAS GYVENAMAS KAM

BARYS — NETURI KUR KITUR GYVENTI — GAT
VĖ JAU PRAVESTA

Siiver Lake, Minn. — 
Clara Casprzyk, 44. ligos 
prispausta našlė, šiltai apsi
rengus, sėdėjo vienintelia
me jai paliktame kambary
je. kai jos namai miestelio 
įsakymu buvo perplauti pu
siau naujos gatvės pravedi- 
mui Dviejų ramščių pagel- 
ba. nuo arthritis serganti 
moteris žiūrėjo į gatvę iš 
publikos akims atidengtų 
kambarių. Nors ji gynėsi ir 
priešinosi, vienok teismo į- 
sakymu namas liko per pu
sę perplautas.

NETURI KUR GYVENTI

Kai miestelio karpenteriai 
perpiovė jos namus, ji per
sikėlė į kaimyno. Izadorio 
Cacko namus, bet greitu lai

ku grįžo į savo namus, sa-
kydama, kad ji neturi kur 
kitur gyventi. Kai pusantro! 
aukšto namelis buvo suskal
dytas. našlė Casprzyk pra
rado svečių kambarį, pusę 
virtuvės, miegamojo kamba
rio, ir valgomojo.

Miestelio valdžia norėjo 
praplatinti Center st.. ir 
bandė su našle pravesti ko
kias derybas, siūlydama na
mą perkelti ir gerą skiepą 
įtaisyti. Kai našlė norėjo 
per daug pelnyti, teismas jai 
davė įsakymą išsikelti iš tų 
namų. Kai našlė nepaklausė, 
buvo įsakyta nugriauti tą 
namų dalį, kuris buvo reika
lingas gatvės p ra vedimui.

DĖKOJA AMERIKOS ARMIJAI

pacijos. (NC-Draugas)

Karveliu Mėgėjas Nušovė 3 Vaikus; 
Sako: Jie Norėjo Balandžius Vogti
Devynių metų vaikas pa

simirė, o du vaikėzai ligo
ninėje gydosi r.uo žaizdų, 
kai jie buvo šautuvu nušau
ti. Karvelių mėgėjas manė, 
kad vaikai vogė jo užaugin
tus balandžius. St. James li
goninėje pasimirė Billy Den- 
•nis. 9, 1503 Wentworth av. 
Buvo sužeisti Wayne Ravel- 
lette. 13, ir jo brolis Leo- 
rard, 11

Policija sulaikė, James 
Simone, 21, 262 E. 16 st.. 
Chicago Heights. pašto pa
tarnautoją, kuris prisipaži
no. kad jis vaikus nušovė.

Jis teisindamasis pasak;t 
kad prieš kelias dienas pra
puolė 4 karveliai. Jis nakčia 
pradėjo juos daboti, ir pa
matė, kad ant vištinyčios 
stogo vaikščioja kas nors. 
Jis nubėgo pasiimti šautu
vą. ir kai išėjo iš namų, ma
tė, kad kas nors bėga gat
vėje. Po Šukio, kad sustotų, 
jis paleido šūvį.

Tik po dv.’ejų valandų iš 
kitų vaiku buvo atpažintas 
miręs vaikas, kuris ligoninės 
gydytojams buvo pasakęs, 
kad automobilis jį suvaži
nėjo.

Lietuvis Atleistas iš Laivynog

LĖKTUVU NELAIMĖS
M Į

Suirute USA - Sovietų Santykiuose

iiL t adicni®; lapkr. .i ($45

. / mus
X Prelatas J. Ambotas, 

Hartford, Conn. lietuvių pa
rapijos klebonas, atvykęs į 
A. L. Kongresą sustojo Šv. 
Jurgio parapijos klebonijoj. 
Garbusis Amerikos lietuvių 
veikėjas žada po kongreso 
dar kejętą dienų Chicagoj 
paviešėti.

X Tadas Kubilius, iš 
Brockton, Mass., pirmas iš 
Rytinių valstybių civilis at
vyko į Amer. Lietuvių Kon
gresą. Chicagon, su savo a-
nūku St. Sgt. Ralph A. 
Couble. iš Cicero, lydimas 
kun. J. Švagždžio, lankėsi

JOS. F. BUDINK
RAKANDŲ IR JEMELRY

KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. IEI.INOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairią rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šios dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO DEIDŽIAMOS R\I>IO 
PROGRAMŲ VA RANDI>S:

WCFL. 1000 k. nedėlios v k. 
\VHF(M4."»0 k. Ketverge vak. 7

Auburn, Cal. — Penki vy
rai žuvo ir 18 buvo sunkiai 
sužeisti, kai kariuomenės 
transportinis C-47 lėktuvas 
sudužo netoli nuo čia. Su
žeistieji buvo nuvesti. į De- 
witt General ligoninę.

VValhalJa Si C. — R. Phil- 
lips buvo išgelbėtas iš pūšio 
medžio kur per 18 va’andas 
kabėjo 60 pėdų virš žemės 
po iššokimo iš sugedusio 
C-45 kariuomenės lėktuvo. 
Kiti šeši vyrai buvo greitai 
išgelbėti. Philbps nebuvo su
žeistas. bet daug nukentėjo 
nuo šalčio.

Coos Bay, Ore. — Davė 
Reed. kuris parašiutu dvi 
dienas iškabėjo 150- pėdų 
medžio aukštumoje, buvo iš
gelbėtas. Jo lėktuvas sudu
žo kalnuose.

Keturi vyrai važiavusieji 
C-46 lėktuve pėsti per kal
nus ir miškus išėjo prie gy
venamos vietos iš kur pra
nešė apie nelaimę. Septyni 
kiti lėktuvo keleiviai yra 
dingę ir kariuomenė juos ieš
ko.

Stockholm (LAIC) — Ne
žiūrint švedų spaudos at
sargaus tono sovietų atžvil
giu, laikraščių antraštės 
prie pranešimų apie trijų 
didžiųjų sąjungininkų san
tykius, yra gana atviros ir 
naują audrą pranašaujan
čios. Pav.. “Rusai tcrpe- 
duoja bendrą darbą Austri
joje” užvardina Aftonbladet 
13. X 45. Reuterio praneši
mą iš Vienos, kur sakoma, 
kad rusai gavę įsakymų 
nesvarstyti jokių svarbių 
nutarimų sąjungininkų kon
troles kom’;s>ojė.

“Politinė mirties padėtis 
kelia nerimą Maskvoje”, iš- 
sireiškia Expressen 15. X. 
45. apie Maskvos spaudos 
komentarus po nepasiseku
sios užsienio ministerių kon
ferencijos.

“Vakarų sąjungninkai 
prieš Tito”, rašo 17, X. 45 
Aftor.bladet. pabrėždamas, 
kad U. S. A. netrukus pada
rys griežtą demaršą šiam 
Jugoslavijos diktatoriui.

“Visuotinė suirutė USA— ■ 
Sovietų santykiuose” pas
kelbė 18, X, 45, Dagens Ny- 
heter tokia antrašte savo 
New Yorko korespondento 
telegramą, kur iškeliami' 
nauji nesantaikos obuoliai 
— rusų reikalavimai gauti 
bazes Spitzbergene ir t. t.

10,000 BONKŲ
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MONARCH

LIOUOR

STORE
352S So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

• DEGTINĖS
• BRANDŪS
• RŪMO

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
ni pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

® GIN 
® VYNO
• KORDIALŲ 

o KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 XV. CERMAK RD. TEL.: ( ANAI. 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
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San Diego. Cal. — Laivy
no lakūnas, John Gensert, 
per 9 dienas klaidžiojo Kali
fornijos įlankos pakraščiu 
Meksikoje, kai jo lėktuvas 
sugedo ir jis turėjo rusi’eis- 
ti pamaryje. J s 9 dienas 
pėsti ėjo marių pakrantėje 
iki kol kitas jo ieškąs lėk
tuvas jį pamatė ir išgelbėjo.

Paveldėjo 11 milijonų
Terre Haute, Ind. —Chap- 

man Root. 20, kariuomenėje 
korporalas, iš dėdės C. J. 
Rc-at, stiklo išdirbėjo, nese
nai pasimirusio, paveldėjo 
$11,000 000. Jaunuolis turės 
Jaukti dar vienus metus iki 
kol galės pilnai pinigais 
nauduotis.

RUSAI PAŽANGIUOJA
Berlynas. — Maršalas 

Zhukov atmetė Amerikiečių 
pasiūlymą pastatyti antrą 
geležinkelio liniją iš Helm- 
stedt į Berlyną, kad būtų ga
lima patogiau pervežti ke
leivius ir prekes.

Rusų kariai išardė Hann- 
over-Berlyno ir Magdeburg- 
Berlyno geležinkelio bėgius 
ir išsiuntė juos Rusijon. 
Kai pasidarė per sunku vie
na linija viską varyti Berly
nan. Amerikiečiai pasiūlė į 
iš savo okupuotos zonos pa
sėsti bėgių Rusams antros 
linijos įrengimui. Rusai ant
rą kartą atsakė.

Pažangūs draugai labai 
greitai pažangiuoja atgal.

Per Rusų rajoną 
Pavojinga keliauti

Berlynas. — Amerikos 
traukiniai vežą vokiečius ka
ro belaisvius į Amerikiečių 
zoną ir traukiniai vežą vo
kiečius pabėgėlius bus aprū
pinti ginkluotais Amerikos 
karių sargais, kad keleiviai 
nebūtų apiplėšti.

Pirmiau, kai Rusai sustab
dydavo šiuos traukinius sa
vo okupuotoje zoroje. iš ke
leivių atimdavo maistą dra
bužius, ir kitus brangesnius 
asmeninius dalykus.

Rusija tik tokiu būdu ga
li praturtėti.
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• NORIU PIRKTI
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Bridgeport. — Plačiai ži
nomo vietos laidotuvių di
rektorius p. Stanley Mažei
kis žentas. Ph. l c Jonas 
Evanauskas tapo paliuosuo
tas iš Amerikos karo laivy
no tarnybos ir šiomis dieno- 
m:s sveikas pargryžo po di
delio prityrimo karo veiks
muose.
Jaunuolis Jonas atrodo ge

rai ir džiaugiasi grįžęs į ci
vilinį gyvenimą pas savo 
uošvį.

Ph. l'c Jonas Evanauskas 
nelaukė kol verstinai reikė
jo stoti karo tarnybai nes 
pats laisvanoriai įstojo į 
laivyno skyrių. Jam teko 
išbūti 8 mėnesius Great 
Lakęs laivyno mokykloje ir 
po to. tapo pasiustas į Oma- 
ha, Nebraska, paskutiriam 
prisirengimui Pacifikos fron 
tui.
ŠIURPULINGI 
NUOTYKIAI

Jaunuoliui Evanauskui te
ko dalyvauti laivyno puoli
me užimti salas Leyte. Lu
zon ir Okinavva. Jisai buvo 
paskirtas prie vadinamo L.
S. T. 568 laivo. Teko pa
klausti kaip gerai tie L. S.
T. laivai plaukė neramiame 
vandenyne. Atsakė, kad jie 
niekuomet negali paskęsti.

Ph. 1 c Jonas Evanauskas

Jono laivas buvo tiek suža
lotas audroje, kad reikėjo 

į tempti į prieplauką patai- 
’symui.
TEKS PADIRBĖTI

S. Mažeika, kuris dabar 
užlaiko moderniška koply
čia Bridgeporte, jau baigė 
įrengti puošnią laidotuvių 
koplyčią Marąuette Parke, 
prie 6845 So. Western Avė.

Kaip dabar viskas atrodo, 
tą r.aują koplyčią prižmrės 
p. Mažeikos žentas Jonas 
Evanauskas. Labai buvo 
malonu pasimatyti ir pasi
sveikinti su Jonu Evanaus- 
kų grįžusiu iš karo laivyno. 
Jo draugiškas ir malonus bū 
das kiekvieną patraukia.

XX.

Sako nebuvo apvogtas 
vagys gavo $30,000

Keturi plėšikai aplankė 
neteisėtą įstaigą besiverian
čią arklių lenktynių laižybo- 
m:s ir skalbyklos maiše iš
sinešė nuo 10 iki 30 tūkstan
čių dolerių. Tas įvyko 226 
N. Clark st.

Savirinkas, Davė Russell 
apie tai nepranešė policijai, 
kaip įprasta tokiose vieto
se, bet apiplėštieji skundą 
padavė. Russell sako neįvy
ko joks apiplėšimas, bet 
kestumer ai teigia kad 4 plė
šikai su šautuvais visus pri
vertė nusimauti kelnes, ku
rias ištuštinę į maišą ir išsi
dangino.

Javoje atsimena 
Atlanto Čarterį

New York. — Čia buvo į- 
teikta Praloto James Ryan 
garbės paskyrimas Chicagos 
pavysįrupui Bernard Sheil už 
jo pasidarbavimą visuome
niškais klausimais.

Savo kalboje vysk. Sheil 
pasakė, kad Javoje liejasi 
kraujas nuo Anglų ir Ho- 
lar.diečių užpuolimų. Java 
simbolikoj a pavergtų tentų 
sukilimą. Pasaulis užmiršta, 
kad Rytiečiai rimtai žiūrėjo 
į Atlanto Čarterį. sakė vys
kupas.

Skelbkitės “Drauge”
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UĮN Ą n A D Tai Geriausias Laikas Pirki i 
U/A D/A IX VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. --------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotn Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Duni — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durti — M'allboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. IIALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
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“Drauge” ir apžiūrėjo spaus 
tuvę.

y Liet. Piliečių Darbinin
kų Pašalpos Klubas yra iš
rinkęs septynis atstovus i 
Amer. Lietuvių Kongresą, 
būtent: B. Kazanauska, W. 
Duoba, K. Aleksūna. James 
R. Cherrv. Ig. Benešiūną. J. 
Simanavičių ir K. Yushą. 
Aukų paskyrė S10. Ccmmu- 
nity and War Fund irgi pa
skyrė $10.

X Jonas Brenza. Metro- 
no’itan Statė Bank preziden
tas. neseniai grįžęs iš sau
lėtos Meksikos, kur sma
giai atostogavo, šeštadienį 
vėl išvyksta į Philadelphia, 
Pa., kad pamatyti istorines 
futbolo rungtynes tarp Ar
my ir Navy.

X šv. Kryžiaus parapijoj, 
Town of Lake, lapkričio 18 
d. prasidėjęs “Draugo skai 
tytojų vajus randa visur 
pritarimo. Kunigai vajų 
skelbia iš sakyklos, soda- 
lietės padeda vajaus agen
tui. Tikimasi, kad sėkme 
bus labai geros. Valio, to- 
leikiečiams.

X Kun. V. černauskas, 
Šv. Juozapo parapijos kle
bonas, tikrai gali pasidžiaug 
ti savo parapiionu duosnu-
mu: lapkričio 25 d. papras
tų aukų sudėjo $190 ir pa
rapijom trobesiams apšildy
ti $240. Tikrai nepaprasta 
tokioj mažoj parapijoj.

X Pranas ir Beneta Cicie- 
nai, žymūs Town cf Lake 
veikėjai, ilgamečiai “Drau
go” skaitytojai (Beneta yra 
nuo’atinė dienr. korespon
dentė), lapkričio 25 d., mi
nėdami laimingo vedybinio 
gyvenimo 9 metų sukaktį, 
įstojo į Labdarių Sąjungos 
garbės narius j“ "'mi 
$100.

X Julius Saplys, Seamen 
2 c, brolis išvykusio į Ar
gentiną misijonieriaus kun. 
S. Saplio. MIC„ poilsį pra
leidęs pas tėvus ir gimines 
Detroite, ši: mis dienomm 
vėl gržta prie savo parei
gų. Tikisi, kad po Naujų 
Metu bus visai paliuosuo
tas iš karinės tarnybos.

X Irva Kazlauskiene, iš 
Cicero, žmona Juozapo Kaz
lausko. biznieriaus, savinin
ko bučernės prie 49 Ct. (ne
toli lietuvių bažnyčies), da
bar randasi šv. Kryžiaus li
goninėj po sunkios operaci
jos. Guli kambaryje 303. Pa
žįstamieji prašomi ligom 
aplankyti.

X Kaz. Šatas, Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašal
pos Klubo narys, sveiksta 
pas seserį adresu 5711 So. 
Albany Avė.
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