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

—Abraham Lincoln
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Vežami Rusijon, Bėgliai Švedijoj Darosi Sau Gala
Paruošia Planus Amerikos Lietuvių Kongreso Veiklai ŠVStlijOS PoliCljdl ApSlipUS StOVykliį,

ir Lai Lietuva Vėl Atgauna Laisvę!
Ketvirtos sesijos metu į salę, lydimas lietuvių kunigų, 

įėjo J.E. arkiv. Samuel A. Stritch. Pristatydamas Jo Eks
celenciją, red. šimutis pareiškė, kad kada tik prašėme 
užtarti Lietuvą, arkivyskupas išklausė. Jisai išrašė 
$5,000 čekį lietuvių gelbėjimo reikalui ir tas daug nulėmė 
ieškant pripažinimo Bendram Amerikos Lietuvių Fondui. 
Dabar Ekscelencija yra pirmininku vyskupų komisijos 
dirbančios dėl nukentėjusių tautų gerovės.

Anglų kalba arkivyskupą pristatė kun. dr. Vaškas. 
J.E. arkiv. Stritch savo kalboje pareiškė:

—Šimtmečių reikėjo, kad sukurti krikščionių civiliza- ; 
ciją. Niekada istorijoje nebuvo tokio pavojaus tai civili
zacijai, kaip dabar.

^—Lietuva šimtmečiais kovojo, kad išsiveržtų iš azia- 
tiškos kultūros ir būtų nare vakarų Europos kultūros. 
Kiekvienas žinąs Europos istoriją turi pripažinti, kad 
Lietuva yra, jei taip galima pasakyti, tautinė asmenybė. 
Kaip neleistina sunaikinti asmenį, taip nevalia sunaikinti 
tautinę asmenybę.

Rusai Nereiškia Lietuvių Valios
—Lietuva buvo narė laisvų tautų, pati Rusija pripaži

no ir garantavo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, bet 
okupavusi Lietuvą Rusija pastatė saviškių vyriausybę, 
kuri reiškė rusų, ne lietuvių tautos valią.

—Nėra priežasties, kuri pateisintų Lietuves laisvės 
panaikinimą. Lai vergijos raiščiai sutrūksta ir lai Lietuva 
vėl atgauna laisvę. Mes norime, kad Lietuva būtų laisva. 
Mes žinome, kad bolševikų organizuoti rinkimai neišreiš
kia lietuvių tautos laisvės.

—Žinau, kad Europoje yra daugelis benamių lietuvių. 
Rusai daro spaudimą, kad jie būtų išduoti. Kam? Kad 
būtų išvežti į ištrėmimą? Tie tremtiniai turi būti globo
jami kultūringame pasaulyje priimtų žmogaus teisių.

Nori Pagelbėti Pabalčio Žmonėms
—Mes norime pagelbėti kenčiantiems ir mes meldžia

mės, kad Dievo Apvaizda leistų mums prasiveržti pr? tą 
sieną teikiant pabalbą Baltijos tautų išvargusiems žmo
nėms.

—Vargšė Lietuva yra sunkumuose ir kančiose, ir turė
kime viltį, kad ji bus išlaisvinta.

(Arkivyskupo Stritch ir kongresmono Alvin O’Konski 
kalbos bus vėliau atspausdintos “Drauge” pilnumoje.)

Amerikos Lietuvių Kongrese dabar išdirbami planai tolimesnei kovai už Lietuvos Nepriklauso
mybę ir Lietuvių Tautos Laisvę. Šiame vaizde matosi (iš kair. į dešinę): Dr. Pijus Grigaitis, 
sekr.; Leonardas Šimutis, pirm.; Petras L. Pivorunas, Pittsburgh; kun. Pr. Juras, Lawrence, 
Mass.; dr. A. Zimontas; S. Michelsonas iš Bostono, Vincas T. Kvetkus iš Wilkes Barre; dr. A. 
Montvidas, ir Edvardas Seibutis, neseniai atvažiavęs iš Danijos.

(CHICAGO HERALD—AMERICAN PHOTO.)

| Bėgliai Pradėjo Save Peiliais Badyti
STOKHOLMAS, lapkr. 30.—Šimtai pabėgėlių iš Vokie

tijos, Lenkijos, Austrijos ir Pabalčio valstybių šiandien 
sulaikė savo išdeportavimą iš Švedijos internavimo sto
vyklos į Rusiją, kuomet jie bandė masiniai nusižudyti 
geriau negu patekti į rusų rankas.

Bėgliai pradėjo save piaustyti peiliais, skustuvais, stik
lais ir net aštriais akmenimis. Pirmieji raportai sakė 
daugiau negu 1,000 jų pasidarė sau žaizdų.

Švedijos kariams ir policininkams apsupus jų barakus 
ir besiruošiant juos vežti į rusų deportavimo laivą, bėg
liams buvo duota 10 minučių nusitarti ar jie geruoju pa
siduos vežami, ar turės būti jėga išvaryti.

NEPRILEIDO POLICININKŲ, KAREIVIŲ
Kiti iš deportuojamų asmenų sudarė tamprius ratus 

prieš karius ir policininkus ir sulaikė juos, o likę pradėjo 
save badyti kuo tik turėjo. Daugelis barakų greitu laiku 
buvo aptaškyti krauju. ’

Daugelis tų 3,000 belaisvių yra nuo savanorio badavi
mo persilpni vežimui.

Raportai kalbėjo apie kruviną vaizdą iš stovyklos, ku
rioje 167 Pabalčio piliečiai gyvena su 500 vokiečių. Reiš
kia lietuviai, latviai ir estai pabėgėliai yra nusistatę ge
riau žūti Švedijoje, negu grįžti į rusų kruvinus nagus.

Indokiniečiai Apšaudė 
i Stovyklą Ambaravoje

BATAVIA, lapkr. 30. — 
Indokiaiečiams iš naujo pra I 
dėjus apšaudyti Ambarawa 
internavime apylinkę pie
tuose nuo Semarang uosto 
Javoje, 13 asmenų buvo 
užmušta ir 34 buvo sužeisti.

Šoviniams sprogstant sri
tyje, kur apie 8,000 civilių , 
yra britų saugojami, aštuo- 
ni civiliai žuvo.

Yamashitai Rodė Nusikaltimų Rekordą
MANILA, lapkr. 30. — [ 

Vyriausias prokuroras Maj. 
Robert Kerr šiandien suda
rė dramatiškiausią inciden- , 
tą ilgame Gen. Tomoyuki 
Yamashita teisme, įtarda
mas kaltinamojo liudijimą.

Kerr baigė Yamashita 
tardymą pirštu rėdydamas 
į, ji ir sakydamas:

“Yamashita, pažiūrėk į 
tą Philippinų žemėlapį už
pakaly tavęs. Kiekviena rau 
dona sagutė ant jo parodo, l 
kur tavo kariai žvėriškai 
elgėsi. Paaiškink komisijai, 
jei gali, kaip 60,000 vyrų, 
moterų ir vaikučių galėjo

Yamashita Aiškinasi 
būti nužudyti, ir pats apie 
tai negalėjai sužinoti.”

Japonų generolas teigė, 
kad jo kariai buvę švieži ir 
nedisciplinuoti, kad japonų 
susisiekime priemonės bu
vusios prastos, kad jo kariai 
buvo plačiai išsklaidyti, kad 
jis nežinojęs ką jie daro.

Rusai 'Į Tris Metus' 
Turės Atominę Bomba
WASHINGTON, lapkr. 30 

—Dr. Irving Langmuir pa
reiškė Senato atominės jė
gos komitetui, kad jeigu 
išsivystys atominių ginklų 
lenktynės, Rusija pagamins 
pirmąją atominę bombą per 
maždaug tris metus, ir gal 
pridarys jų “kur kas grei
čiau” negu Amerika.

Dr. Langmuir davė ke
lias priežastis savo pareiš
kimui, kurių tarpe buvo: 
lengvai regimentuojami gy

ventojai privertinam darbui.
I

d.: Šv. EHgi-
P'itgeidis ir

d.: Pirmas

KALENDOR ’G
Gruodžio 1 

jus; senovės: 
Gedrūnė.

Gruodžio 2
Advento Sekmad.. šv. Bibi- 
jana; senovės: Sirpolis ir 
Skirmunda.

Gruodžio 3 d.: Šv. Pran
ciškus Ksaveras; senovės: 
Dzengis ir Jautrė.

ORAS
Nebus didelės atmainos 

temperatūroje. Apsiniaukus.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Amer. Liet. Kongrese gauta iš Švedijos telegrama 

pranešant, kad lietuvių, latvių ir estų, kuriuos rusai rei
kalauja iš Švedijos, padėtis dabar yra žymiai pablogėjusi. 
Rusų valdžia atmetė Švedijos karaliaus paaiškinimą dėl 
tų pabėgėlių padėties, ir visu akiplėšiškumu reikalauja 
tuos lietuvius, latvius ir estus išduoti į jų žiauraus NKVD I 
rankas. Patys pabėgėliai yra nusilpę nuo bado streiko.

—Naciu karo nusikaltėlių teisme Rudolf Hess pareiškė, 
kad jis nusidavęs praradęs atmintį, ir dabar apsiimąs pil
ną atsakomybę už savo darbus.

—Japonijos seime dvi didžiausios partijos patiekė re
zoliuciją išieškojimui ir nuteisimui japonų, kurie kalti 
už krašto įvėlimą j karą.

—Pearl Harbor tyrime paaiškėjo, kad armija buvo nu
mačiusi pasalingą puolimą Havvaiio, ir bijoję atakos “kuT 
nors” 1941 m. gruodžio mėn. 7 d.

—Amerika pasiuntė tris diplomatus iš ambasados Teh- 
rane j šiaurės Iraną ištirti raportus apie sukilėlių veiklą 
rusų okupuotoje zonoje.

Amer. Liet. Kongresas Metė Šūkį:
Visi Kovon Dėl Lietuvos Laisvės!/ ■*

Antroji Amerikos Lietuvių Kongreso diena buvo skirta 
apsvarstymui kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Posėdį pradėjo Kanados lietuvių sveikinimu.
Montrealio Lietuvių Tarybos pirm. Navickas:
—žvaigždėtoji vėliava teatneša pasauliui laisvę, 

nereikėtų mūsų broliams vergauti Sibire.
Toronto Lietuvių Tarybos pirmininkas -Jokubynas:
—Jūsų ir mūsų kova ne tik teisinga, bet ir garbinga. 

Tęskime ją, kol Lietuva bus išlaisvinta.
Red. Šimutis, pristatydamas min. Žadeikį pažymėjo, 

kad Washingtone Lietuva yra nepriklausoma, turime sa
vo įstaigą, pasiuntinybę, kuri yra laisvos Lietuvos dalis.

DIKTATŪROS GARBINIMAS SPAUDOS LAISVE?
Ministeris pulk. Povilas žadeikis prabilo į delegatus: 
—Lietuva—siaubingų vilkų užpulta, bet kaipo kraštas, 

kaipo valstybė yra gyva. Lietuvos žmonės nepasidavė 
naciams, nepasiduos ir maskoliams. Bolševikai taip elgia
si su gyventojais, kad daugelį savo kriminalais įtikino, 
jog vokietis pavergėjas netgi mažiau buvo žiaurus, kaip 
rusas ‘‘išlaisvintojas.”

—Nors bolševikų pusėje daugiau 150 milijonų, bet mū
sų pusėje teisybė, jų gi nešama baudžiava, sutarčių lau
žymas. Mes einame su demokratijomis, pas juos gi — 
“ukazai ir prikazai.” Jie laisvę pripažįsta tik komunistų 
partijai, o kitų atžvilgiu griebiasi keršto. Religijos per
sekiojimas vadinamas sąžinės laisve, garbinimas diktatū
ros vadinamas spaudos laisve.

—Siekiant laisvės turi daugiausia reikšmės ne žodžiai, 
o darbai. Kovokime, dar sulauksime laisvos, demokrati
nės Lietuvos.

Lietuvos
už

Žmonių Kova
Laisve

į

ginkluotus vienetus 
t sovietus. Vokiečiams

šia tema ka’bėjo pulk. K. j į* £*2?° J 
Grinius.

—Kaune 
teisirrrai 
žiais kovojom, ’a;°vę laimė- 

i jom per aukas ir pasišven
timą.” Dabartinės slaptos 
lietuvių kovos pradžia sie
kia 1940 metų—pirmos so
vietų okupacijos. Kovotoin 
pastangos ųrasiveržė 1941 
m. sukilimu. Kiekviena sa
ve gerbianti tauta tokiu at
veju turėjo suk;lti 
plojimas).

—Vokiečiai darė 
pastangas sukurti

karo muz’eiuj 
parašyta — “ Am-

kad

prieš 
Be’gi-

tus sutraukti 60,000 
Prancūzijoje apie 
bet Lietuvoje nacių planai 
visiškai nepasisekė dėl ne 
m’aužiamo lietuvių atspa
rumo.

Vyriausias Komitetas ir 
Partizanai

—Lietuvoje susidarė Vy
riausias Lietuvi Išlaisvinti 
komitetas, kuris tebevado
vauja kovai už laisvę. Lie
tuvoje veikia partizanai.

dideles (žiūrėk REIKALAUJA, 
lietuvių^ 5-tam pusi., 3-iam špalte)

vyru, 
100.000.

(salėj

BAIGIAMI ŽUDYTI LIETUVOS PARTIZANAI 
ŠAUKIASI Į AMERIKOS LIETUVIUS

Antrą Lietuvių Kongreso dieną iš Europos buvo gau
tas tragiškas balsas lietuvių partizanų, kovojančių dėl 
Lietuvos laisvės.

Yra tai baigiamų žudyti lietuvių šauksmas—paskuti
nis jų pagalbos prašymas, kreipimasis į Amerikos lie
tuvius ir pasaulį, kad vaduotų juos iš žudančios rusų 
rankos.

Čia yra toji telegrama;
“Štai žodinis lietuvių partizanii radijo šauksmas 

spalių 2 dieną:
MŪSŲ DIENOS BAIGIASI. ŽUKOVO ARMIJOS SU 

SPECIALIAIS ŠUNŲ BATALIJONAIS VALO KRAŠ
TĄ NUO PARTIZANŲ.

LIETUVIAI, ESANTIEJI TOLIAU, PADEKIT, GEL
BĖKIT!

ATVAŽIAVĘ LIETUVON, RASIT TIK DYKUMĄ.”

GM ir Ford Tariais su Unijų Atstovais
DETROIT. lapkr. 30. — CHICAGO, lapkr. 30. — 

Streikui 225,000 GM darbi-1 Pirmieji daviniai iš 28,000 
ninku besitęsiant, CI0-UAW skerdyklų darbininkų bal- 
unijos atstoyai šiandien su- savimo rodo, kad didžiuma 
ėjo su General Moters vir- darbininkų stoja už strei- 
šininkais išsikalbėti apie davimą, jeigu negaus pra- 
“ neteisėtą pikietavimą.” š°m° algų pakėlimo.

Ford ir UAW-CI0 atsto- WASHINGTON, lapkr. 30 
... . — Darbininkų - darbdaviųvai atidėjo iki pirmadienio . - .. ... .. konferencija ruosesi uzbai- 

pasitarimą dėl unijos reika- gaj nepadariusi nutarimo 
dvimo 30 nuoš. pakėlimui algų ar mašinerijos iš- 

algų. rišimui ginčų,
f KONGRESO SESIJŲ TVARKA ŠIANDIEN

PENKTOJI SESIJA, 9:30 VAL. RYTE
I. Pranešimai.

a) Informacijos Centro pranešimas.
b) “Lietuva trijose okupacijose”—Vladas Vaitkus, 

c) PoTitinės komisijos pranešimas—adv. W. Laukaitis. 
ŠEŠTOJI (PASKUTINE) SESIJA, 2 VAL POPIET

, I. FINANSŲ KOMISIJOS RAPORTAS
II. REZOLIUCIJŲ KOMISIJOS RAPORTAS
III. ALT RINKIMAS
IV. ALT SKYRIAI IR VEIKIMAS KOLONIJOSE
V. VIENINGO DARBO KLAUSIMAS
VI. NAUJI SUMANYMAI
VII. UŽDARYMAS.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, gruod. 1, 1943

IKAS GIRDEI WAUKEGANE
BAZARAS MIRĖ

Šv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras Įvyks gruodžio 
9, 11, 12 ir 16 dienomis. Ko
misija labai uoliai darbuo
jasi ir pilnai pasirengus vi
sus para pi jonus ir svečius 
ma’oniai priimti. Bus gra
žių paukščių, taipgi kitokių 
gerų dalykų. Visi parapijo- 
naj raginami pasidarbuoti 
ir paremti šį bazarą.

metv 
savi

iš

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ 
VAJUS

klebenąs gavo laišką 
diecezijos ofiso, kad paskelb
tų parapijonams apie vajų 
valgomųjų daiktų (negen- 
damų kenuose) nuo karo nu- 
kentėjusiems. Laiškas bus 
skaitomas gruodžio 9 d. Kle 
bonas prašo išrinkti komi
sijas iš draugijų, idant bū
tų galima surinkti visus 
tues dalykus ir išsiųsti. Tie 
dalykai turi būti surinkti 
per vieną savaitę. Kiekvie
nas. užjausdamas nuo karo 
nukentėjusius. negendamo 
maisto aukas bus galima su
nešti i mokyklą.

Petras Shaulis, 32 
1004 Cunming Avė., 
ninkas lietuviškos duonV- 
pyklos, mirė lapkričio 24 d. 
Velionis jaunas atvykęs i*' 
Pennsylvania patapo duer 
kepi j ir per 16 metų buvo 
tam bizny. Buvo pavyzd 
gas Šv. Baltramiejaus } a 
rapijos narys, visuomet g' 

■ siaį aukojo parapijos reikr 
lams. Neužmiršdavo ir dr~ 
gų bei kitų lietuvių. šioje 
ko’onijoje, ypač šventėse.

Paliko motiną Uršule 
žmoną Rožę ir sūnų dviejų 
metų, taipgi 4 seseris: Ele
ną, Marijoną Kasper, Vero
niką ir seselę Aloyzą, Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma 
rijos
Conn., ir du brolius: Vin
centą, gyvenantį Chicagoj, 
ir kun. Joną Shaulį MIC., 
Hinsdole, III.

La.Jotuvės ivvko lapkri
čio 28 d., iš Šv. Baltramie
jaus bažnyčios; palaidotas 
Ascension kapinėse.

VVaukeganc lietuviai ve
lionio asmenyje netek e ma
lonaus tautiečio, parapija ir 
draugijos pavyzdingo nario.

vienuolyne, Putnam,

Draugijos prašomos 
misijas 
darbą.
BUVO

išsirinkti ir
Į; . 
U :

IŠVYKUS

A. Va'ančius
i Technv rekolekci-

Kun. 
iivykęs 
joms.

IŠVYKO Į KALIFORNIJĄ

Mykolas Rakauskas, se
nas Waukegan gyventojas, 
lėktuvu išvykę Į California 
lapkričio 23 d. pas savo duk
terį Cecelią. Padėkos Dieno
je visa šeimyna buvo susi
rinkus palinkėti savo myli
mam tėvui laimingos kelio
nės. Pietuose buvo atvykęs 
kun. S. Rakauskas ir seselė 
Ann Marie.

Myko’as 
fornijoje 
žiemą.
VIEŠĖJO

buvc

KATALIKIŲ MOTERŲ KONFERENCIJA

Amerikon kata ikių moterų sekcijos, Nacionalėj Kata
likų Konferencijoj, valdyba metiniame posėdyje, VVash- 
ington, D. C. Viduryje Charleston vyskupas E. M. Walsh. 
(NC-Draugas)

bankietas ir koncertas pa
minėjimui svarbaus 35 me
tų jubiliejaus. Pradžia 6 v.

Bankiete dalyvaus Nekal
to Prasidėjime Š. P. M. pa
rapijos sodalietes iš Chica
go. Dainuos, šoks, vaidins. 
Chorui vadovauja Ona Pie- 
žienė. Šis choras yra daly
vavęs Chicagoje kareivių 
centruose, ligoninėse ir dnr. 
“Draugo” koncertu:se.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
tlome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY
5526 S. Racine Avė.

HOURS: Daily 8—8 P. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M

APLINK MUS 
MILVVAUKEE

Ona Judišienė, darbšti 
veikėja, sunkiai serga. Kurį 
laiką buvo gydoma Šv. Ma
rija ligoninėje. Kai pasvei
ko, parvežta į namus, bet 
vėl taip pablogėjo, kad net 
negalima gabenti į ligoninę.

Antanas Gigas, senas Šv. 
Gabrieliaus parapijos narys, 

, gydosi namuose po susižei- 
dimo dirbtuvėje.

(Nukelta į 3 pusi.)
Bukit Malonūs
SAVO AKIMSI

•
Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

ma visą akių {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

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

Tas pats choras da’yvaus 
Mi!waukee Auditoriuje, kur . 
vyks Holiday Folk Fair; 
šiam visų tautų parenkime 
sodalietes atstovaus lietu
vius; jos kviečiamos Mil- 
waukee BALF skyriaus. Tai 
bus mrmas sykis Milwankee 
tautinių parodų, kad lietu
viai bus atstovaujami. Toj 
pačioj vietej yra ruošiamas' 
lietuviškas skyrius, kur bus! 
parodoma visokie lietuviški i 
eksponatai, kurie patenka į 
parodą per Lietuvos konsu
lo dr. Petro Daužvardžio 
malonę.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

♦ ♦ ♦

6803 VV. Cermak Road
BERWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bervvyn 6200WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

ŠV. GABRIELIAUS PARAPIJA MINĖS 35 METŲ 
ĮSTEIGIMO SUKAKTUVES: BUS IŠKILMINGOS ŠV. 
MIŠIOS, BANKIETAS, KONCERTAS, SVEČIU IŠ 

CHICAGOS!
PRELATAS R. ATKELSKI LAIKYS MIŠIAS; BRIGH- 
TON PARKO SODALIETES IŠ CHICAGO DALYVAUS 
KONCERTE IR MILWAUKEE TAUTINIAME 
FESTIVALE!

i Į
.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

I 
r
i t
i

I

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet SKAITYKITE “DRAUGĄ!

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

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.

atdarų 
sun- 
kaip 
išsi-

Kenčiamieji nuo senu, 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip 
ku yra ramiai sėdėt', ir 
nakties metu negalima gerai 
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- 
džias žaiz-

das. Vartokite Ji irgi skaudiems 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po SI.00. 1.75, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, III.

JUBILIEJAUS 
ATGARSIAI

I j
Lietuvių Korporacijom 

krautuvės 25 metų paminė- 
jimas buvo labai sėkmingas. 
Žmonių' buvo labai daug ir 
visi patenkinti programa, 
kurią atidarė krautuvės me
nedžerius. Kalbėtoju buvo 
pakviestas korporacijų 
šininkas Laurie Leh'in, 
ris išaiškino labai daug 
lykų apie korporaciją.

Programą išpildė vaiku
čiai. akordionistai. Pranas 
Petruška ir Kazimieras Jur
gaitis padainavo keletą dai
nų, kurias parašė ir akor- 
dijonu pritarė Juozapas 
Grikšas. Trys panelės labai 
gražiai padainavo populerių 

, angliškų dainų. Buvo ir 
dviejų smuikų duetas. Pro
gramą baigė pirm. Antanas 
Salučka.

Po visam buvo užkandžiai 
ir pasilinksminimas. Užkan
džio paruošė: Salučkienė, B. 
Petraitienė, R. Aidikonienė, 
M. Aidikonienė.

i t

vir- 
ku- 
da-

) Į
UŽ SIELĄ KUN. 
BALINSKO

j Prelatas Roman Atkelski, 
Milwaukee diecezijos kanc
leris, laikys iškilmingas šv. 
Mišias už sielą a. a. kun. 
A. Balinsko ir visus para
pijos mirusius Šv. Gabrie- 

:
met vajus eina. Visas jau
nas mergaites ir moteris ra- 
ginam prisirašyti šion drau
gijom

Šv. Onos Draugijos pirm.

liaus parapijos bažnyčioje, 
1'1 vai. ryto, sąryšyje su pa
minėjimu 35 metų Įsteigi
mo sukaktuvėmis.

Kun. Antanas Balinskas 
yra Įsteigėjas Šv. Gabrie
liaus parapijos ir per 12 
metų buvo mylimas jos kle
bonas. Jis mirė rugsėjo 8 
d., 1934 m. Tai bus tik pir
moji dalis šio svarbaus pa
minėjimo.
VAKARE BANKIETAS 
IR KONCERTAS

Sekmadienio vakare bus

į

Rakauskas Kali- 
žada išbūti visą

VVAUKEGANE

Seselė Vincenta ir Seselė 
Mary Magdalen praeitą 
vaitę viešėjo pas Sutkus 
Andrulius.

sa-
ir

IŠVYKO PAS VYRĄ

Domicėlė Schreder, duktė 
Jono ir Zuzanos Žekų, po 
trumpos povestuvinės kelio
nės, grįžus pas savo tėvus 
Padėkos Dienoje, paviešėjus 
keletą dienų, susidėjus vi
sus savo dalykus išvyko Į 
St. Cloud Minn. Sykiu išvy
ko ir jos sūnus Jimmy 
Horne.

M. Z.

I

Mo-

METINIS SUSIRINKIMAS

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas

I

i
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Spacialč atyda 

j atkreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atkaišomas.

VA T. A YDOS; nuo 10 r v to iki X v. 
vak. Sekmad. pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atit"'.so
mos 1x2 akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.

Rengia Amafeur 
Vakar?

Šv. Onos Mergaičių ir
terų Draugija rergia Amą-! 
teur Nite (vakarą) gruo- : 
džio 2 dieną, Lietuvių sve
tainėj, 7 va’, vak.

Komisija labai daug dar-'
Šv. Teresės Altoriaus Puo ! buejas. kad vakaras pavvk- 

šimo Draugija turės metinį tų. Kviečiam vietinius ir iš 
susirinkimą gruodžio 7 d., kitų kolonijų lietuvius, 
mokyklom kambary. Viso:- matysit, ko dar niekad 
narės prašomos atsilankyti, sat matę, 
nes bus renkama valdyba. Mergaitės ir moterys!
Po susirinkimo bus kalėdi- bar yra gera proga įsirašy- 
nė puota. ti į Šv. Onos Draugiją, kuo-;

4712 Soutii Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

I DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, EI
VALANDOS:

10:30 Ryto Iki 8 vai. vakaro

Pa-1 
ne-!

Da-
I

i

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindr.ass), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
«*£Ms*** -----*

t

i

DR. EMILY V. KRUKAS
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. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

i

i

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town Statė Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 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.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IP. 

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

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

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKI V IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime .dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— I’ARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

&

f

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. Talroan Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel, PROspect 1930

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
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.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

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.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

OfiM> Tel.: PULLMAN 1193 
Namu TeL: PULLMAN 8277
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HELP W A N T E D VAIKŲ TRAGE BIJOS VIETA

“D R A U G O” 3JJ
DARBŲ SKYRIUS $

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 ^o. Dearborn Street
Tel. RANdolub 9488-8489

ASSEMBLERS IR SOLDERERS 
D. GOTTLIEB fc CO. 
1140 N. Kostner Avė.

HELP VVANTED — VYRAI

'BERNUKŲ
Virš 16 metų amž. Dirbti 8 v. ryto 
iki 4 v. pp. — 65c j vai.: nuo 4 
pp. iki 12 v. naktį — 71c: nuo 12 
pp. iki 8 v. ryto — 74c i vai.

Pastovus Darbas.
CHICAGO ROTOPRINT CO. 

4601 Belmont Avė.

v. 
v.

MERGINŲ—JAUNŲ MOTERŲ
$27.60—31.80 J SAVAITE

Peržiūrėti, skirstyti ir binderh; dar- į 
bai. Pastovūs darbai. Ateikit prisi- 1 
rengusios stoti prie darbo.

AMERICAN DECALCOMANIA
4334 W. Fifth Avė.

MERGINŲ
Assembly Darbų 

Prie Lengvų Dirbtuvės

SOLDERERS
dirbąs. 
$70 iki 

ir 
ap-

I

Mes Išmokinkime

5 VYRUS
Prie Naudingo Amato Kaipo

Kailių Skutėjai
Sis yra. eerai apmokamas 
Geri skutėjai uždirba nuo
$80 j sav. Darbas yra sunkus 
reikalauja stipriu v'-ri). Būsite 
mokami laike mokinimo.

KREIPKITĖS I —

SILBERMAN FUR CORP. 
1117 VV. 35th St.

WINDERS
GERA MOKESTIS

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS vai-Chelan ežero, Washington valstybėje, pakraštys, kur įkrito busas su mokyklos 
kais. Pašaukti jūrų narai tikisi išimti iš buso sykiu nuskendusius vaikus. (Acme-Drau- 
,gas telephoto)

REIKIA 5 srem visokiam darbui 
kapinėse darbininku. Turi b”t uni
jos nariai. WOODTAWN CEME- 
TERY. Cermak Rd. ir Harlern 
Avė., Forest Park, III.

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

t j

OPERATORIŲ Wisconsino žinios
PASTOVUS DARBAS

PATYRUSIAM
MILL IR MIXER 
OPERATORIUI

Reikalingas
Abelniems Dirbtuvės Darbams

NĖRA ATLEIDIMO
ATSIŠAUKITE

3925 S. CALUMET
. TEL.—KENVVOOD 3800

Patyrusių Milwaukee

t

t

PAKUOTOJO
Dirbti vaistų gamyboje. Pastovaus 
ir blaivaus. 75c į valandą.

SHARP & DOHME, INC.
111 N. Canal St. FRA. 8506

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ 

—PRIE—

LENGVŲ DIRBTUVĖS 
DARBŲ 

PATYRUSIU AR 
NEPATYRUSIŲ

ASSEMBLERS - SOLDERERS 
COIL VZINDERS 

Moderniška Dirbtuvė 
Patogioj Vietoj

CRESCENT INDUSTRIES, 
INC.

4140 Belmont Avė.
MR. ROLLINS.

HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

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

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų

PRIE MARŠKONIŲ DRESIŲ
GARANTUOTAS UŽDARBIS

Aukštos piece work ratos ir mė
nesiniai bonai, pastovūs darbai, 
malonios darbo sąlygos.

Ix>gan Square “L” iki VVestern Avė. 
Arti Mihvaukee ir VVestern Avės.

IRVING SOBEL & CO
2300 ARMITAGE AVE.

DVIEJŲ MERGINŲ d:rbti kaipo pa- 
tamauto.’os, pssto'.iam arba daliniam 
laikui, patvr'mo re eikia.— MOTY- 
CKA’S FRIIT MARKET. 3843 W. 
26tli ST.

Į

TYPING 
AND 

CLERICAL 
★

Near southwest side
5 DAY WEFK 
EXCELLENT 

OPPORTUNITIES 
PERMANENT POSITIONS 

GOOD PAY
CAFETERIA FACILITIES

TELEPHONE:

LAFayet+e 1456
Mr. Ruehl

'3

GERA PROGA!

Į

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR
309 VV. VVASHINGTON ST

fiEIMININKft reikalinga, 3 MiaiigiiM 
šeimoje išvykę iš miesto. Pašaukite 
BELMONT 8729 po « vai. vak. 28.33 
Milvvaukce Avė. I. D. Karlstrom.

Kryžiaus Triumfas
Naktis... Puiki Italijos garbės senatorius, mėgo už- 

naktis dengė savo apsiaus- miršti savo rūpesčius ir ne- 
tu Flavijaus rūmus. Dangų- išreiškiamą liūdesį, kurį jam 

palikdavo praleistos puotos 
su savo orgijomis ir links
mumais.

Čia ir šį kartą Flavijus 
L.akš- žvilgsniu

(Atkelta iš 2 pusi.)
ALRK Susivienymo kuo

pa, Šv. Kazimiero Draugija, 
BALF skyrius, ir Maldos 
Apaštalystės Draugija bu
vo atstovaujamos Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chicago
je. Trejos mašinos parapi- 
jonų buvo nuvykę į kongre
są. Suvirš $60.00 aukų bu
vo nuvežta.

Konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis tikis atvykti į Mil- 
waukee su svarbia ka’ba pa
rapijos sukaktuvių bankie- 
te. Su juo atvyksta jo žmo
na ir visa eilė kitų svečių tog

Žydinčių laurų alėja lėtais 
žingsniais į sodo pakraštį 
ėjo aukštas rūstus romėnas. 
Ten, terasoje, atsisėdo jis 
marmuriniame suole, iš ku- 

‘ rio matėsi visas miestas, pa 
rėmė galvą rankomis ir pas
kendo tamsiose mintyse.

Čia prieš beribį horizon
tą Flavijus, patricijus, pa
siekęs aukščiausios romėno

je žibėjo milijonai žvaigž
džių, kurių blanki iškilmin
ga šviesa tamsioje žalumoje

i tiesė betvarkiai išsidraiku-
sius baltus šešėlius. L.akš- žvilgsniu skrajojo virš 
tingalos giedojo, ir jų gies- miesto, miegančio po jo ko
mėms pritarė duslus šniokš- jomis. Ir skendo 
imas vandens.
marmuro vazas.

Ten pro atdarus langus 
rausva jau silpnėjanti bron
zos induose šviesa ir pasku
tiniai gitaros ir lvros akor
dai skelbė iškilmingos puo-

kunigų iš Chicag? ir kitur.
Gruodžio 2 d., tikrai bus 

Lietuviu Diena Mihvaukee, 
nes auditoriuje bus lietuvių 
paroda ir programa; Švento 
Gabrieliaus parapijoje vyks
ta sukaktuvinis bankietas 
Mihvaukee 
žu: dainos, 
mas.

Kun. K.
TT. Marijonų.
Amerikoje, lankėsi Šv. Gab
rieliaus parapijoje ir buvo 
apsistojęs pas kleboną kun. 
P. P. r 
dienoms.

tikrai bus era- 
šokiai, vaidini-

Rėklaitis, MIC.,
vizitatorius

mųjų šv. Mišių, o Šv. Pet- 
Ciniką, MIC., kelioms -ro JaunUjv Moterų Draugi

jos pirmadienį, 7:30 vai. va
kare.

i
PARSIDUODA — 2 fletų tile mū- kes’ane 
ro namas, 5 ir 4 kambarių. Kaina 6 
tik 52,500. Pašaukite — SEEley 
0586.

Šv. Gabrieliaus parapija 
reiškia užuojautą kun. J. 
Šau’iui, MIC., ir jo šeimai 
mirus broliui Petrui, Wau- 

XXX

Nebeduos Pinigų
Streikų Balsavimui

WASHINGTON, lapkr. 30 
—Atstovų Rūmai nubalsa
vo panaikinti tolimesnį 
streikų balsavimą einant 
Smith-Connally aktu, neduo 
dant National Labor Rela 
tions Board ui daugiau pi
nigų tam tikslui

Kenosha Kronika
Amerikos Lietuviu 

grėsė Kenosha lietuvius at
stovauja: kun. J. Pauliuko- 
nis, T. Balčaitienė. M. Stan- 
kienė. O Sokelienė. P. Stan
kus. V. Mandravickas. 
grėsė atstovaujamos 
parapijos draugijos.

Kon-

Ksn- 
visos

For

rūstusis 
puolančio į romėnas savo praeities ban

gose, veltui stengdamasis 
surasti švyturį, vedantį į 
paguodos uostą — praeityje 
jo nebūta. Vėliau atsigrįž
damas į namus, iš kur gir- 
dėj osi sunkiai įklausomos 
paskutinės puotos dainos, 
tarė: “Vargšai! Štai, jūsų 
puotų sapnų ir tuščios gar
bės tikslas: linksmintis, tap
ti bepročiais, kvailoje gir
tuoklystėje! Bet rytoj?! Ry
toj. kaip sako Horacijus, 
reiks palikti laikai, rūmai. 
0, rytojus!”
’ “Jei nors vienas filosofas, 
nors vienas išminčius būtų 
mums atidengęs paslaptį, 
kurią slepia karstas, mes 
galėtume ramiai mirti, ap
leisti šį pasaulį, kaip atletai, 
kurie triumfuodami eina po 
savo nugalėjimo atsiimti

garbės vainiką. Kur tiesa?” išraiška.
“Kuomet ateis tas aukso 

amžius, pažadėtas Sibyli- 
jaus, apdainuotas Virgili
jaus, girdėtas visų tautų”?

“Tai yra tik svajonė, be 
abejo, bet kaip puiki ir ža
vinti svajonė”.

Liūdnai nuleido galvą 
Flavijus — jį krimto nusi
minimas, kurį darė nepake
liama jau besiartinanti se
natvė.

Jis mokėsi filosofijos, 
stengėsi pažinti visus jos 
dėsnius ir artinantis gyve
nimo vakarui nežinojo, kaip 
sau atsakyti į šį pilną šird
gėlos klausimą

Kur yra tiesa
Staiga suaidėjo šalia jo 

švelnutis balsas, tartum co 
leniškos arfos (Horpe Co- 
lienne — muzikos įrankis, 
kurio stygas virpina vė
jas, iš kur gaunamas labai 
švelnus balsas) akordas: 
“Tu nori pažinti tiesą”?

Flavijus išsigąsta, atsi- 
igrįžta: šalia jo stovi apsi
siautęs balta toga jaunikai
tis. Jį dengia medžių šešė
lis. todėl jo veidas aiškus, 
tartum leidžiąs pats iš savęs 
šviesą.

— Tu ieškai tiesos? — pa
klausė antrą kartą jauni
kaitis. — Štai, žiūrėk!

Romėno žvilgsnis pasine- 
yria horizonte: ten toli, ten... 
viršuj pasakingos kalvų 
juostos — balta šviesa, tar
tum aušra. Ji kyla, didėja, 
net žvaigždės bąla nuo jo
sios mistiškos šviesos; pra
siskiria ji ir Flavijus mato... 
Kryžių. Tas nepaprastas re
ginys išgąsdino romėną, jo- 
veidas išbalo.

Šioje minioje visi 
— vyrai ir moterys — turi 
rankose arba ant krūtinių 
tą nepaprastą ženklą—Kry
žių. Su juo vaikai ir jaunos 
mergaitės žengia į degantį 
laužą, lenkia galvas po bu
delio kirviu; su juo vyrai 
pasineria begaliniuose ty
ruose. nežinomose jūrose, 
kad Juomi taip pat pažen
klinus net sunkiausiai priei
namus žemės kraštus.

Kur pasirodo Kryžius, 
ten nyksta stabmeidybė: 
stabmeldžių šventyklos griū 
va, kunigai ir burtininkai 
bėga, išgąsdinti staigios ir 
milžiniškos baimės.

i
i

i Triumfuojąs Kryžius kyla 
vis aukštyn ir aukštyn: jis 
užima vietą Romėnų karo 
arų, ir pats imperatorius, 
apsivilkęs Cezario rūbais, 
ant galvos turi Kryžiaus 
ženklą.

Senasis gi Romėnų pasau
lis dreba savo rūmuose: iš 
šiaurės eina barbarų gau
jos, degindamos miestus,

(Nukelta į 4 pusi.)

šnabžda

Į

— Kryžius. baisiausias 
barbariškų kančių įrankis— 
jis yra Tiesa?

Bet nematoma jėga romė
ną verčia pakelti galvą auk
štyn.

— Žiūrėk! 
jam į ausį.

Paslaptingasis reginys, iš
kilęs virš horizonto, labai 
aukštai, o Kryžiaus spin
duliai nusileidžia ant že
mės ir apšviečia minią žmo
nių, kurių akys kyla į kry
žių su nepaprasta pagarbos

i

LENGVINA

STRĖNŲ GĖLA
GREITAI! 

štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprastą. strėnų gėlą. 
Johnson’s Back Plast er! Len
gvina skausmą. sustingimą, 
įveržimą. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson A Johnson kokybės.

<1

Didžiausia Lietuvių 
Jewe!ry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina- !

1 mas Kalnas!
I Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 

,ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MUŠI C 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

Ne vien tik DARBO Prakaitu galite 
užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 

— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ 

Investuojant Savo Pinigus 
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

LIETUVIAI!

GARANTUOJAMI NUOŠIMČIAI 6%
Nuo '■ekančio pirmadienio 

Kenosha lietuviai pradeda 
antra dideli drabužių ir ne- 
gendamo (kenuose) valgio 
rinkimo vajų Lietuvos pa
bėgėliams sušelpti. Visus 
dalvkus prašėm i lietuviai 
nešti j šv. Petro parapijos 
salę, kur bus centras va
jaus. Rinkliava tesis vieną 
savaitę. Kas negalėtų atneš- 

ar atvežti daiktų, pra-

Lithuania’s F i g h t
Freedom, by E. J. Harrison, 
kaina $0.50.

Ghillebert De Laznoy
VedievaI Lithuania, by
Klimas, kaina $1.00.

Lithuania In A Tvvin Teu^ ! ti,
tonic Clutch, a col’ective šomas pranešti klebonijai, 
work, kaina $1.00. arba patelefonuoti — 4757.

Užsisakykite: Lithuanian
American Information Cen
te r, 233 Broadway,

York 7 N. Y.

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
CIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tia APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RŪŠIES NAMŲ.
Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R . CHARLES JANULIS.

in 
P.

i

III W.,Washing+on S+. KAMB. 358—360—362 Chicago, Illinois
Susirinkimai sekmadienį:

Neu šv. Rožančiaus Draugijos po 
pamaldų, Sodalicijos po pir-1

Arba Pašaukite Telefonu STAte 6385-6-7,
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įstaigos nepajėgia kovoti su kainų kilimu.
Neseniai vienas asmuo, gyvenąs tVorcester, gavo laiš

ką iš pavergtos Lietuvos. Tame laiške parašyta, kad 
labai sunku gyventi su patėviu. Suprantama, kas tu
rime galvoje minint patėvio vardą, tai okupantai bol
ševikai.
★

Patriotiškas Vakaras
Vakar vakare Šv. Kazimiero Akademijoje įvyko kon

certas pagerbti Amerikos Lietuvių Kongreso dalyviams. 
Koncertą suruošė Šv. Kazimiero Akademijos vadovybė. 
Tikrai buvo patriotiškas ir gražus koncertas, kuris pa
rodė, kad Amerikos lietuviškam jaunimui rūpi Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės reikalai.

Šv. Kazimiero Akademija remia, palaiko ir ugdo lie
tuvybę, todėl jinai užsipe’no dar didesnės paramos 
iš lietuviškos visuomenės.

Akademikės dainoje, muzikoje ir tautiniuose šokiuo
se labai gražiai ir meniškai pasirodė. Kongreso daly-x 
viai dar labiau buvo paraginti kovoti už Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės reikalus, kai pamatė, kad A- 
merikos lietuviškas jaunimas gyvai atjaučia skaudžią 
mūsų tėvų žemės padėtį. Akademikės išreiškė stiprią 
viltį, kad Lietuva vėl atgaus laisvę ir nepriklausomybę.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Tikras Lietuvių Tautos Balsas
BOLŠEVIKAMS LABAI NEPATINKA, KAD VEDA
MA KOVA Už LIETUVOS LAISVĖS IR NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATGAVIMI
Chicago Herald-American lapkričio 29 dienos laido

je, editorialų puslapyje, įdėjo svarbų Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, atstovaujančio Lietuvos 
požeminį sąjūdį, atsišaukimą Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės reikalu.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto raštas 
patiekia davinius, kurie rodo kiek lietuvių tauta nu
kentėjo nuo nacių ir bolševikų priespaudos ir kaip skau
džiai dabar lietuvių tauta kenčia nuo dabartinės rusų 
bolševikų okupacijos.

Ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas prašo 
visų amerikiečių paramos Lietuvos laisvės Tr nepriklau
somybės atgavimui.

Ir šis raštas labai nepatiko vienam Chicagos laik
raštukui, kuris tarnauja Lietuvos pavergėjams. Tas 
laikraštukas parašė, jog “Herald-American išspausdi
no biaurų paškvilį ant Tarybų Lietuvos ir visos Tary
bų Sąjungos”. Ir to'iau tas pats laikraštukas sako: 
“to komiteto riaumojimas yra tautos išgamų riaumo
jimas”. Matote koks tas laikraštukas yra akiplėšiškas. 
To laikraštuko ponai patys būdami tautos išgamos 
labai lengvapėdiškai apkaltina išgamomis tuos, kurie 
drąsiai ir atvirai kovoja už Lietuvos išvadavimą iš 
bolševikiškos vergijos.

Išgama galima vadinti tą, kuris tautą pardavė sve
timiems, išgama reikia laikyti tą, kuris spiaudo į akis 
savo motinai tėvynei. Bet tikri tautos vaikai yra tie, 
kurie atvirai ir drąsiai gina savo tautą, savo žemę 
ir nori jai laisvės ir nepriklausomybės, ir dėl jos ne
sigaili net gyvybės. Taigi Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto balsas yra visos lietuvių tautos bal
sas, o to laikraštuko balsas yra tikrai išgamų balsas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas prašo 
visų amerikiečių paramos kovoje už Lietuves laisvės 
ir nepriklausomybės atgavimą, ir labai džiugu, kad kai 
kurie amerikiečiai ir jų laikraščiai išgirdo tikrų lietu
viu patriotų balsą ir nekreipia dėmesio į tautos išga
mų tarškėjimą.
★

Kenuoto Maisto Vajus
Jungtinių Amerikos Va’stybių vyskupai rūpinasi pa

gelbėti nukentėjusiems įvairių tautų žmonėms nuo ka
ro. Tuo reikalu bus vykdomas vienos savaitės vajus 
kenuotam maistui rinkti. Vajus prasidės gruodžio 9 
dieną. Pranešimai tuo reikalu bus padaryta 14,500 pa
rapijose šioje šalyje.

Chicagos arkivyskupijos pranešimas bus paskelbtas 
kenuoto maisto vajaus reikalu gruodžio 2 dieną, ir 
per visas šv. Mišias bus raginama, kad žmonės aukotų 
kenuctą * m o ,tą nukentėjusiems žmonėms nuo karo. 
Surinktas kenuotas maistas bus siunčiamas į Europą 
ir kitus kraštus, kuriuose žmonės yra nukentėję nuo 
karo audrų.
★

Maisto Sunkumai Lietuvoje
Gauta žinia, jog maisto padėtis Lietuvoje labai sun

ki Sakoma, jog jei lietuviai, gyvenantieji miestuose, 
neturėtų giminių kaimuose, tai turėtų mirti iš bado. 
Juodoje biržoje produktų kainos neišpasakytai aukš
tos, todėl nieko negalima nusipirkti, o sovietų rusų

AP 2VALGA^
Svarbūs Savaitės {vykiai

Ši savaitė gausinga politiniais įvykiais. 7ra aiškūs 
daviniai, kad Austrijoje per rinkimus laimėjo demo
kratiniai sluoksniai, komunistai vos kelis atstovus te
gavo. Daugiausia atstovų gavo Liaudies partija.

Kinijoje ir Irane vis dar neramu. Diplomatai ir ka
riškiai dėl tų kraštų turi daug rūpesčių. Tiek Kinijos, 
tiek Irano neramumuose jaučiamas komunistų pirštas, 
jei ne ranka.

Dėl Kinijos įvykių net atsistatydino Ju “nių Ame
rikos Valstybių ambasadorius Kinijai gen. Patrick Hur
ley, kuris pasmerkė Jungtinių Valstybių politiką Ki
nijoje. Jungt. Amerikos Valstybių valdžia paskelbs sa
vo politikos tikslus ir siekimus Kinijoje. Senato už
sienio komitetas yra nusistatęs išklausinėti gen. Pat
rick Hurley apie reikalus Kinijoje ir Pacifike.

Šią savaitę nepaprastas įvykis, tai Amerikos Lietu
vių Kongresas, kuris įvyko Chicagoje, ir šiandien jau 
trečia diena kaip rinktiniai Amerikos lietuviai atstovai 
svarsto svarbius klausimus, ir ieško būdų kaip galima 
sėkmingiausiai padėti Lietuvai atgauti laisvę ir ne
priklausomybę. Ir Amerikos Lietuvių Kongreso metu 
pasakė svarbias kalbas Chicagos arkivyskupas Samuel 
A. Stritch ir Illinois gubernatorius Dwight Green. Jie 
stoja už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Gen. MacArthur įsakė japonų pramonininkams tuo
jau pradėti gaminti prekes civiliniams gyventojams. 
Jie liepė leisti laikraštininkams laisvai aprašyti par
lamento posėdžius.

Jungtinės Amerikos Valstybės niekada nedarė ir ne
daro jokio spaudimo į Islandiją ir Iraną, — pareiškė 
prezidentas Truman. Maskvos laikraščiuose šiuo rei
kalu paskelbtos žinios neturi jokio pagrindo.
★

Brooklyno Laikraštuko "Mokytojai"
Vienas komunistiškas laikraštukas, išeinąs Brook- 

lyne, aną dieną parašė taip: “Sakysiu, Anglijos impe
rialistai ir turi akis, bus jie torės, bus vadinami so
cialistai. Mr. Bevin kaiba apie “tautų laisvę”. Ir kaip 
jis gali ka'bėti apie “tautų laisvę", kada britai impe
rialistai laiko šimtus milijonų žmonių pavergę Azijo
je, Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse”. Toliau tas laik
raštukas taip rašo: “Ir šiandien, kas kitas jeigu ne 
britai, smaugia Indijos žmones, padeda Graikijos fa
šistams įsigalėti, šaudo Indonezijos ir Indo-Kinijos 
žmones kurie nori tautinės laisvės!”

Vadinasi minimas laikraštukas duoda vėjo britų im
perialistams ir atrodo, kad to laikraštuko žmonėms 
rūpi “tautų laisvė”. Bet ištikrųjų tikra padėtis rodo 
ką kitą. Tam laikraštukui rūpi grynai komunistinis 
kromelis.

Kodėl tas komunistų laikraštukas nič nieko nepa
rašo apie tai, kad rusiškas komunistinis imperializ
mas yra pavergęs šimtus milijonų žmonių. Kodėl tas 
laikraštukas nieko nesako rusų bolševikų imperialis
tams, kurie smaugia Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus 
kraštus, kuriuos rasai bolševikai yra pavergę.

Brooklyno komunistų laikraštukas išdrįsta kritikuoti 
britų imperializmą, bet nenori nė žodžiu prisiminti apie 
rusišką bolševikišką imperializmą.

Jei Brooklyno laikraštuko bosams rūpėtų tautų lais
vė ir žmonių gerovė, tai jie greičiausiai turėtų pasi
sakyti ir prieš rusų bolševikų imperializmą. Bet Brook
lyno laikraštuko ponai rusiškojo bolševizmo * vergiją 
laiko “laisve" ir tupi kaip pelė po šluota. Tikrai turi 
geras akis Brooklyno laikraštuko “mokytojai”. Mes 
juos gerai pažįstame, jie yra veidmainiai ir mėgsta 
žuvis gaudyti drumstame vandenyje.

I - I
j Rimties 

VALANDĖLEI...
_ _______ ■_ Ji

Ateis Pegslba
Susirinkę lietuviai Chica

goje prašo J" ~tinių Val
stybių valdžios Kad jį už
tartu i uos. ra^i/eip’’i varg
stančių prislėgtų svetimos 
nuožmios galios, kuri savo 
gudrumu pasisavino jai vi
sai nereikalinga žeme ir jos 
gvventoius Teik tikėtas kad 
stipri galinga Amerika iš
ties pagalbos ranką prašan
tiems.

Sename įstatyme skaito
me, kad dėl įvairių prasi- 
ka’timų Dievo išrinktoji 
tauta buvo baudžiama. Žy
dai patekdavo stiprių kai
myninių tautų vergijon, ka
da ji nepaisydavo Dievo pa
reikštų norų. Po ilgų metų 
atgailos Dievas išgirsdavo 
jų šauksmus, grąžindamas 
žydams laisvę. Deja toji iš
rinktoji tauta, laimės para
gavusi greitai aps" qavo 
beragaudama pasio i m o 
tauros.

Vargšė Lietuva, kadaise 
labai galinga tauta, pate
ko vergijon įvairiais laiko
tarpiais. Po pirmojo pasau
linio karo jai laisvė buvo 
sugrąžinta. Įvairūs pasise
kimai atitolino gy entojų 
širdis ir pačią valdžią nuo 
paties Viešpaties. Svetimos 
laisvės beieškodama, nepa
sijuto kaip įskaudino Aukš
čiausiam širdį. Laimės taurė 
pavirto aitriu uksusu.

* ★ ★
Net geriausioje šeimyno

je įvyksta nesusipratimų 
Netyčiomis vaikai tėvui šir- 
di užgauna netinkamu elge
siu. Per kurį laiką tėvas 
kenčia tylomis, vėliau pa
bara, perspėja vaikus, bet 
jeigu* ir tada dar neklauso 
patarimų, jis priverstas juos 
bausti. Kai voT-bs parodo 
pasitaisymo ženklu, atsipra
šo. maldauja atleidimo tė- 
leis, kad toji malda pasilik
tų neišk'ausyta.

Jau kelintas metas, kai 
lietuviai svetimiems turi 
tarnauti. Ar dar ilgai ver
gija tesis, nežinoma. Gali
me būti tikri, kad Dievas 
savo laiku pasigailės tos 
mažos tautelės, išklausys 
jos maldų. Lietuvai ateis 
pagalba iš ten, kur ji tur 
būt nesitikėjo susilaukti.

★ ★ ★
Mūsų santykiuose su Die

vu irgi nedėkingumo dar
bais užsitraukiame Viešpa
ties bausmės. Kol žmogus 
skursta, vos galą su galu 
teįstengia suvesti, tol jis 
prisimena, kad Dievas jo 
Sutvėrėjas, jam vienam de
ra tarnauti. Kai laimė nu
sišypso pasisekimas po pa
sisekimo nenutrauKiama li
nija plaukia, žmogus linkęs 
manyti kad tos gražios pa
sėkas eina nuo jo pastangų.

šventieji prašydavo Die
vo, kad jiems čia žemėje 
leistų pavargti ir tuomi už
tikrinti sau laimę danguje. 
Jie labai bijojo, kad per 
daug laimės ir pasisekimo 
apsvaiginti nenusikreiptų 
nuo Viešpaties ir užsitar
nautų amžiną ne'aimę. Mes 
paprastieji žmonės gal ne- 
dasieksime tokio tobulybės 
laipsnio; jau dabar prašo
me, kad vis... ir visada Die
vas lydėtų mūsų žingsnius 
didžiausiu pasisekimu ir lai
me.

Jeigu Dievas savo išmin- 
tiuįame pasaulio patvarky-

(Atkelta iš 3 pusi.)

plėšaamos kalnius, žudyda
mos gyventojus.

Netoli sugriauto Kapito- 
uaus, baltui apsirengęs 
žmogus laukia šių laukinių 
klajoklių; jis juos pažymi 
kaktose kryžiumi ir staiga 
barbarų įnirtimas sumažėja 
— kardai puola jiems iš 
rankų, dievaičių aukurai gę
sta, ir tie kurie pirma žino
jo. apsivilkę ašutiniais at- 
vien naikinti, deginti, žudy
ti. — stato miestus, bažny
čias, bokštais skriodžian- 
čias dangaus mėlynę. Stato 
namus, kuriuose žmonės, ap- 
slskyrėlio rūbais, moko filo
sofijos. daug kilnesnės negu 
Platono; šios išminties 
šventyklos ir bažnyčios vi
sos paž enkimtos 1 ryžiumi.

Visur Kryžius: kareiviai 
su raudonu kryžiumi ant 
peties žygiuoja į tolimas ša
lis užkariauti naujų barba
rų, jūreiviai neša Jį per pla
čias jūras į nežinomus kraš
tus, kur dar niekuomet ne
buvo pasirodęs romėnų karo 
aras.

Kryžius viešpatauja prie
glaudose, kame randa pa
guodą silpnieji, vargšai, pri
spaustieji — visi, kuriuos 
senasis pasaulis niekino ir 
skriaudė — kryžius juos 
priglaudžia.

Jis perkeičia visa, ką tik 
apšviečia jo dieviškieji 
spinduliai, atvirkščiai — 
kuo Jo spinduliai neįspindi. 
viešpatauja baimė, tamsa, 
mirtis.

— Ką reiškia ši neišaiš
kinamoji paslaptis? — Ro
mėnas kreipėsi į savo nepa-

me pramatė įvairius išban
dymus, bausmes, perspėji
mus, priimkime juos ta pras 
me. Po ilgų vargų ir kentė
jimų pasilikti Viešpaties 
prieteliu kur kas geriau 
kaip po laimingų metų ir 
lengvatų netekti Jo priete- 
lystės kitame pasaulyje. Jei
gu Jis paįvairina gyvenimą 
laime ir nelaime, nedera 
mums sakyti, kad galėtum 
pasaulį išmintingiau tvar
kyti. A.B.C.J.

PAGROBTAS

Ronald Carlan, šešių mė
nesių kūdikis, iš Chelsa, 
Mass., pagrobtas iš namų. 
Vyresnis vaikas sako, kad 
jo broliuką paėmusi senyva 
moterin. Policija ieško pa- 
grobikės. (Acme-Draugas. 
telephoto)

žįstamąjį draugą, kad pas
tarasis išaiškintų paslaptį, 
bet jaunikaitis jau išnykęs.

Dabar Flavijus vėl krei
pėsi į paslaptingąjį reginį, 
bet ir jo jau nėr. be rytme
tinės aušros, užliejusios sa
vo baltumu miestą, viso pa
saulio Valdovą.

Lėtais žingsniais grįžta 
Flavijus į savo rūmus, da
bar tylus — jo ši/dis rami, 
trokštanti kažko kilnesnio 
už šios žemės turtus, apim
ta begalinės vilties: jam ir
gi aušta aušra, kurią seka 
tiesos diena.

Praslinkus keliems me
lams pc to. vienas Romos 
oenatorius žengė į areną su
rištomis rankomis, apsiaus
tas būrio liktorių (Liktoriai 
— senojoj Romos valstybėj 
imperatorių palydovai: pa
našiai kaip pas mus polici
ja). bet tylus; jo akyse buvo 
galima išskaityti begalinis 
džiaugsmas. Tai buvo Fla
vijus, kuris nebijojo viešai 
pasisakyti esąs vienas iš šv. 
Petro, Nukryžiuotojo apaš
talo. mokinių.
Prisiartinus momentui nu

lenkti galvą po budelio kir
viu. Flavijus, pakėlęs akis į 
dangų, pažvelgė dar vieną ir 
jau paskutinį kartą rytų 
link, kur jo tikėjimas jam 
rodė šviesų ir triumfuojan
tį Kryžių.

Laba; cūdeiė eibė yra kal
bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.
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Illinois Gubernatorius Dwiqht Green

Pasakė Svarbią Kalbą Amerikos
Lietuvių Kongrese, Lapkričio 30 d.

ILLINOIS GUBERNATORIUS PALAIKO LIETU
VIUS KOVOJE UŽ LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ.

their fa- 
contribu- 
our own

“I am indeed happy to be here 
tonight to uelcome to Illinois the 
lisiting delegates to the Lithua- 
nian American Congress and to 
congratula-.e the Lithuanian Ame
ricans of Chicago on their de
votion to the land of 
thers and their definite 
tion to the progress of 
city, siate, and nation.

“It is fitting that this Congress 
should be held in Chicago because 
for a generation Chicago has been 
the center of actisity in America 
for the advancement of Lithuanian 
culture, Lithuanian freedom, and 
tne ueif'are of our American čiu
žens of Lithuanian origin. It is 
Significant tnat the president of 
the Lithuanian American Council. 
Inc„ under whose auspices this 
Congress is held, Mr. Leonard 
Simutis and its seeretary, Dr. Pins 
Grigaitis, are Chicagoans. The faet 
that they are editors of competing 
newspapers, and that they repre- 
senting differėnt, points of view, 
indicates the solidarit', of your 
people in tvorking for ii»e common 
good, and demonstrates tliat you 
have truly caught the spirit of to- 
lerance and cooperation uhich al- 
ways has been the strength of our 
America.

responsible for the ivorld’s veeogn- 
tiOTi after the first World War 

of the independeuce of Lithuania 
uhich had been oroe'aimed on 
February 16, 1918, and uhich 
Lithuania had succcssfully Jefend- 
*d on the field of I 
American recognition 
''•rnment es.ablishcd 
Declaration in 1920 
been uithdraun. The 
rights of a free Lithuaaiaii mere 
repeatedh recoguized 
creaties e.vecuted by 
got erument.

“The United Statės 
štili rccognizes the

battle, The 
of the go- 
under that 
has nev.er 

■ sovereign

in solemn 
the Soviet

“I am familiar vvith the long 
and aggressive campaign which 
the Lithuanian Americans of Chi-, 
cago have waged to call the at- 
tention of ail Americans to the 
struggle for liberty in their home 
land.

“I have no symuathy with the 
attitude of sonic Ainerięans, who 
have enjoyed the blessings of our 
freedom so long ckat they liave 
forgotten tliat the ancestors of ail 
of us onee mere immigranis. \vho 
sometimes doubt if a man can be 
loyal bot Ei to the land of his birth 
or his fathers aud to the eountry 
of liLs adoption. To me it is as 
simple as for a man to be loyal 
to his father and mother and štili 
be a good husband and father at 
his own firesidc.

UŽ PASIŽYMĖJIMUS TARNYBOJE CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Parapijos Ch?ro 
Bendra Komunija

1 mūsų gyvenimo pagrindu. 
Jei mūsų siela nesveika, li
guistas esti ir mūsų gyve
nimas !

Mūsų parapijoje vyksta 
katalikiškųjų laikraščių va
jus. Klebonas kun. Anicetas 
Linkus, nori, kad parapijie
čiai skaitytų katalikiškus 
laikraščius, todėl tuo tiks
lu ir vedamas dabar mūsų 
parapijoje katalikiškų laik
raščių vajus.

Jūs turite gerą pregą da
bar užsisakyti di e n r a š t į 
‘•Draugas’' arba savaitraš
ti “Laivas”, ir kitus kata
likiškus laikraščius lietuvių 
ar ang’ų kalboje. Galite už
sisakyti katalikiškų laikraš
čių prie bažnyčios durų po 
kiekvienų šv. Mišių. Jums 
patarnaus mūsų parapijos 
sodalietės ir ‘“Draugo” a- 
gentas Andrius Daugirdas, 
kuris taip pat atsilankys ir 
į jūsų namus supažindinti 
jus su katalikiška spauda.

Koresp.

mai iki kunigystės, kurią 
jis tikisi pasiekti ateinančių 
metų birželio mėnesyje. Ju
lius Akavickas yra sūnus 
Ju'iaus ir Bertos Akavickų. 
kurie turi grosernės biznį, 
2053 West 23 st.

W?st Side. — šitą sekma
dieni. gruodžio 2 dieną. Auš
ros Vartų parapijos choras 
prisimins savo buvusį var
gonininką, amžiną atilsį Juo 
zapa Brazaitį, kuris mirė 
praėjusią vasarą. Choras y- 
ra užprašęs šv. Mišias už 
io sielą (sumą 10 vai.) Pa
rapijos choras giedos mi
šias ir visi bendrai priims 
šv. Konauniia. Po mišių pa- • 
rapiios sa'ėje bus 
bendri pusryčiai.

Lietuvos Šelpimo skyriaus 
drabužių vajus dar tęsis per 
visa gruodžio mėnesį. Dra
bužiai priimami parapijo" 
salėje viena kartą, savaitė
je, trečiadienio vakarais, 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

»

choro Pereitą savaitę šioje pa
rapijoje buvo trejos laido
tuvės. Lapkričio 27 d. pa
laidota Mrs. Liudvina San- 
,go (Gasilionienė), 2344 V. 
23 pi. Laidotuvės buvo la
bai iškilmingos. Ta pačią 
dieną palaidotas 23 metų 
jaunuolis, Wa1ter Smailis. . 
kurio tėvai Jonas ir Emili
ja gyvena 7335 So. Sacra- 
mento avė. Jie yra buvusie- 
ji vestsaidiečiai. Sekančią . B UC1 TIKO 1x5010 
dieną palaidotas Jonas To
toraitis, 2144 West 23 st., 
kuris buvo ligonis per ilgus 
metus.

Karo kape ionų viršininkas brigados generolas Luther 
D. Miller įteikia Legion of Merit ordiną karo kapelionų 
deputatui brigadas gen. William D. Cleary, kuris nuo 
1942 iki 1945 metų buvo komendantu kape'ionų mokyk
los. M m. D. Cleary yra kunigas ir priklauso Brooklyno 
diecezijai. (NC-Draugas)

25 d., pakrikštyta 
Patricia Petraitis,

Government
Lithuanian 

Minister to the United Statės. It 
įas never approved the puppet go- 
vernment sėt up by force by the 
Soviet Union. Yet it has lailed to 
nake any effective protest agsūnštr 
the erusiting of liberty, the mass 
?xecutions, the eviles to Siberia, 

interference with Lithuanian 
ehurchmen and the manifold in- 
lignities and sufferings inflieted 
apon the men and vvomen of Lith
uania. It is small wonder that a 
SenaOor from Indiana and*a evn- 
gressman from Illinois each have 
introduced resolutions in Congress 
caHing upon our Statė Govern- 
ment to force a eonsideratien of 
the plight of Litliuania by the 
Council of Foreign Ministers in 
London. If the Congress truly re- 
presents the spirit and will of the 
American peopie, i am confident 
those resolutions wiil be speedily 
and overrohekningly adopted.

“Time does not permit nie to 
revietv in detail the long struggle 
for freedom of the Lithuanian 
people. The suark of freedom kept 
alive through cenfuries of oppres- 
sion wil! not be dcstroyed by the 
setbacks of these days. Their 
eurrent tragedies have taught the 
peoples of ail the Baltic statės 
the necessity of composing their 
ovvn differences and cooperation 
for their common liberaliom They 
have learned the lesson vvhich 
Benjamin Franldin taught the ’ 
people of the Nevv American sta
tės vv hen he told them in the 
Continental Congress, “We mušt 
hang together or ne shall be ail 
itanged separately”.

Komunistai nori unijose ir 
kitur lietuvius įtraukti į 
sovietų po’itikos liniją. Ne- 
siduokime išmušami iš va
gos—mes remiame demok
ratines USA pastangas.

—Spaudoje, susirinkimus 
se turėkime nepalaužiamą 
tikėjimą į Lietuvos laisvę. 
Jokiu kompromisų su bol
ševikais negali būti.

Dėl lietuviškų grupių su
gyvenimo:— vienybės mes 
turime pilnas rankas. Tęs
kime darbą remdami Ame
rikos Lietuvių Tarybos li
niją. Mes turime grupe, ku
ri demokratiją senai išbrau
kė iš programos, ir jų atė-

I

I

G

Pereitą sekmadieni, lap
kričio 
Diane 
naujai gimusi dukrelė Sta
nislovo ir Bernice Petraičių, 
2312 So. Seeley avė. Moti
nos vardas p? tėvais buvo 
Bernice Grimelis. Nauja pa
rapijietė gimusi Visų Šven
tųjų dienoje.

Pereito sekmadienio ko- 
lekta anglims gerai pavyko, 
bet, palyginus su 1944 me
tų kolekta. dar trūksta dau
giau kaip šimto dolerių. 
Greičiausia visi parapijonai 
dar nesuspėjo įduoti 
aukos. Su likusiųjų 
mis tikimasi pereitų 
kolektą perviršinti.

savo 
aukc- 
metų

Lapkr. 29 d. parapijos 
vikaras, kun. Pranas Bul> 
va°, MIC., išvyko į Marijo
nų Seminariją, Hinsdale. III. 
Ten jis atliks savo metines 
aštuonių dienų rekolekcijas.

A

“Nor am I 
stafement we 
days that since thf! United Statės 
has prociaimed 
Monroe Doctrine »n this hemis- 
phere for more than a century, we 
raust permit the povverfnl neigh- 
bors of the Baltic statos to centro! 
the destinies of tbose i-eoples. No 
man can read history, or even the 
eurrent neuspapers, vvithont ap- 
preciating the difference t« t'veen 
the proteetive interest we have 
taken in ail the .Imerican Re- 
pubHcs and the predatory interest 
of the European powers in Lrth- 
uania, Latvia. and Estonia. While 
we have ąuaranteed for our neigh- 
bors-the opportunity for the full 
development of the^r free govern- 
ments. iheir natūrai resources, and 
their culture, “proteetion“ in Eu- 
rope has meant the suppression 
of free linst’tutions, of nationai 
cultures, Vcustoms, and languages, 
the exploitat:on and confiseation 
of economie resources, and wave 
after wave of invasions ntarked by 
murder, rape and desiruotion.

“Against that sort of proteetion 
the conseienee of Atpei-ca always 
xvill protest. And America vili be 
falše to the ideals of liberty of < 
the founders of this nation, falše 
to t’^ teachings of Illinois’ own 
Abranam Lincoln. if we silently 
condone the crimes being perpet- 
rate-l today against the peopls o f 
th small nations of 
against the subject 
Asia.

“America does not 
t ate to the nations of the ivorld. 
Certaiuly do not intend to ūse 
our tremendous military power to 
eirforce any \merican meddling in 

large or small na
tions. lot the tremendous vieto- 
» iiave uon in this vvar has
rdaced us in a oosition of great 
influcnce thronghout the ivorld— 
an Hitluence unich we can and 
should ūse to luhance jnstice and 
liberty everynhere. The American 
people expect the leaders of their 
govi rnnieiit and their diplomatic 
represeutatives to be guided by 
these iiigh principles in their con-___

of the forgiveness of of our Jiberties. They 
the inaking of future

irapressed by the 
hear often these

and enforced t be

Eurone and 
peoples o f

w«sh to dic-

sideration 
lend-lease, 
loans, and in ail our foreign re- 
lations.

“From the record of events both 
beforc and since the end of hosti- 
liti< s, it is clear that ve are not 
doing so. The fine words of the 
Atianlie Charter, of two Presidents 
and their secretarfes oi statė, are 
mocked bv the meek subservienee 
witli uhich we have yie’ded to the 
imoerial anibitions of oar virious 
ailies.

••ibis is nart’.cularly trtie in the 
rase of LRhuaniaii. The inflaence 
of American opinicn was largeiy

“VVith such coooerttion, both in 
their own lands, and among their 
friends in America, and vrith tmth 
and justice on your side, I am 
confident that Lithuania again 
vvill be free. In recent years ri has 
been my priviiege to proclaim the 
annivcrsary of the Lithuanian De- 
elaration of Independence, Febru- 
ary 16, as Lithnanian Independ
ence Day. I trust that before the 
next observance of that occasion, 
there vvill be new hope for the 
Iand that you love. new nroof that 
the force of 
your prayers and your hopes.

“Meanuhiie 
reminded from the fate of Lith
uania and etery other eountry 
ivhere freedom lias suffered in our 
day. that we mušt vigorously de- 
fend our oivn eountry and its free 
"nstltutions. VVe in America mušt 
be prepared to defend our liber- 
jes from aitack from vithin or 
mithout our borders. We mušt 
naintain the įniiitary and navai 
tuprcmacy. both in numbers and 
'n our seientific vveapons of mo
lėm vvarfare, uhich nnv renders 
is irnpregnable.

“The godless philosophies vyruoto 
Jourished on the contii.ent of Eu- 
rope and brouglit so much suffer- 
ing to your kinsmeti have spread 
through the v.orld. Ia one form 
or another there are manifesta- 
tions of them in our ovvn United 
statės. They vvd* not flourish here 
;f ’.ve are alert co the perils uhich 
they present to our freedora of 
religion, our system of in.!i> idnai 
opporiunity, our sound Ymerican 
prosperity.

“I knovv that the Ižthuanian 
Americans of Illinois, vvitli their 
deep devotion to their churches, 
.heir aopreeiation of their oppor- 
tunity here by lhe:r oun efforts 
to advanee themselves and iheir 
children, their loyalty to their 
conimiioity and their eountry, vvill 
be a strong bulvvark in the defense 

vvill stand 
firm vviih ail good Vmericaiis for 
the preserv ation of the Anierican 
system under uhich they have 
prospered and nnder uhich they 
hope their sons, vvho have made 
such a gioriuos contribution to 
our country’s vietory, vili achieve 
:ievv progress and greater happi- 
ness. They vili keeo America to- 
.norrotv, as it vvas yc4erday and 
is today, the lašt gr«»at hope of 
free men ev eryvhere.”

Ameriea is behind

ail of us should be

Reikalauja Atimti Rusų Kariuomenę 
iš Lietuvos, Grąžinti Visus Tremtinius 

(Tęsinys iš 1-mo puslapio)
M?skva tuo susirūpinc. At
gabeno net specialius sus
tiprinimas—net valsčiuose 
yra rusų policijos įgulos.

—Išvada: lietuviai jan 
penkti metai veda nepa’au- 
žiamą kovą. Žūsta brolis, 
eina kitas, eina tėvas. Lie
tuvio atkaklumas kovoje 
dėl laisvės nepalaužiamas. 
Lietuvių tauta prieš savo 
sąžine, prieš istoriją, prieš 
pasaulį išliko švari—ji ne
sidėjo prie agresorių.

—Lietuvos kovotojai par 
tizanai daugelis išskinti, 
išžudyti, jų jėgos silpsta ir 
amerikiečiai juos turi pa
remti savo politine veikla, jimas tik įneštų nesklandu-

Suvirš 700 Delegatų
Mandatų komisija prane

ša. kad iki šiol užsiregis
travę 702 delegatai.

Kongreso Manifestas
Rezoliucijų komisijos var 

du adų. K. Jurgėla pasiūlo 
rezob’uciją, kuPioje pabrė
žiama lietuvių tautos skir
tingumas nuo slavų ir kitų; 
tautos kovos dėl laisvės; 
primenama sutartys, kurio
mis Rusija garantavo Lie
tuvos laisvę ir įsipareigojo 
nesikišti į krašto vidaus 
reika’us;
viku neteisybes—trėmimus, 
žudynes, tautos pavergimą: 
reikalauja, kad būtų atim
ta sovietų kariuomenė iš 
Lietuvos, kad būtų pravesti 
laisvi rinkimai Baltijos 
kraštuose, prižiūrint 
rikos ir Britaniios 
vams, duodant laisvę 
dai, susiriįnkimams;
Jauja Lieti’vą, priimti i 
Jungtinių Ta*'tų tarpą, ati
daryti Lietuvos duris Ame
rikos spaudai, Raudonajam 
Kryžiuj, USA šalpos organi
zacijoms; Grąžinti tremti
nius iš Sibiro ir Europos Į 
Laisvą Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas negailės jėgų ir ne
siliaus toliau 
bus pasiekta 
laisvė.

Rezoliucija 
kongreso priimta.
Kompromisų su Bolševikais

Negali Būti

mų.
Šimutis:—Mūsų nusista

tymas — dirbti su visais, 
kurie siekia Lietuvos lais
vės

Jonas ir Apolonija Valen- 
tinavičiai. 2023 West Coul- 
ter st., neseniai atšventė 
moterystės gyvenimo auksi
nį jubiliejų. Ši pora, laimin
gai išgyvenusi 50 metų ve
dybinio gyvenimo, labai kuk 

iliaį paminėjo savo iškilmin
gas sukaktuves. Kristaus 
Karaliaus šventėje, spalių. 
28 d., 8 valandą ryto užpra
šė padėk c s Dievui mišias, 
per jas abudu priėmė šv. 
Komuniją. Vėliau įvyko kuk 
lūs šeimyniški pietūs. Svei
kiname 
auksinio

Ar Nori Būti 
Išmintingas?

Žodis ir akmuo 
negali būti atšaukti. 

f

paleisti

Dėkojama Lietuvos 
Užtarėjams

Priimama dar viena rezo
liucija, kuria dėkojama val
stybėms. kurios pripažįsta 
lietuvių tautos teises į lais
vę. Jų sąrašas ilgas. Rezo
liucija bus perduota tų val
stybių atstovams Washing- 

primenama bolše- tone-
Kongresą sveikina teisė

jas J. Zuris:
—Mano mintys sutampa 

su jūsų. Dirbkime, ko1 vėl 
suskambės varpai dėl nepri
klausomos Lietuves. Mes 
lietuviai Chicagoje sukė’ė- 
me Amerikos vyriausybei 
karo bonais apie 25 milijo
nus dolerių. Mūsų sūnūs ka
riavo už laisvę visų tautų,'sis Lietuvos Vyčių Chicagos 
ir lietuvių tauta turi atgau
ti laisvę. Dirbkime, mes dar 
turėsime šitokį suvažiavimą 
laisvoje Lietuvoje, Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. J.

Valentinavičius jų 
jubiliejaus proga,

#
žinia, kad šios pa-Gauta

rapijos jaunuolis Julius A- 
kavickas lapkričio 1 dieną 
priėmė subdijakono šventi
mus. Jam tik liko du laips-

Town of Lake. — Jei no 
ri būti išmintingas ir apsi
švietęs žmogus, turi °kaity- 
ti kata’ikiškus laikraščius 
ir knygas. Kaip geras mais
tas palaiko žmogaus sveika
tą, taip pat katalikiškoji 
spauda duoda mūsų dvasiai 
stiprumą ir sveikatingumą.

Protingas žmogus nieka
da nevalgo supuvusio mais
to, taigi jis taip pat netu
rėtų skaityti tokių knygų ar 
laikraščių, kurie žaloja jo 
protą ir širdį. Jei mes duo
dame gerą maistą kūnui, 
mes taip pat turime duoti 
dar geresnį maistą savo dva 
šiai — sielai, nes siela yra

Programa
Šį sekmadienį, gruodžio 2 

d., bus leidžiama Budriko 
radio programa per WCFL- 
1000-k. stotį kaip 9:30 vai. 
vakaro. Programoj dalyvau
ja geri dainininkai ir didžiu
lė Budriko radio orkestrą. 
Bus daug gražių lietuviškų, 
dainelių ir smagios muzi
kos.

Ketvirtadienio vakare 
kaip 7 vai., girdisi kita Bu
driko programa per Cicero 
stotį WHFC-1450-k. Čia lei
džiamos vėliausios žinios, 
pranešimai ir smagi muzi- 
kalė programa.

Leidėjai šių programų — 
Juozo Budriko lietuviška 
rakandų, auksinių daiktų ir 
muzikos krautuvė, adresu 
3241 S. Halsted St. kviečia 
visus pasiklausyti šių įdo
mių programų. Pranešėjas

Pirk teisybę, bet jos ne- 
narduok. Saliamonas.

VIEŠAS PAKVIETIMAS TIEMS, KURIE MĖGSTA 
DAINUOTI

r

KVIEČIAMI Į LIET. VYČIŲ CHIC. APSKR. CHORO 
EILES. PIRMAS SUSIRINKIMAS 
GRUODŽIO 12 D.

IR PAMOKA

Ame- 
atsto- 
sr Jū
rei ka-

Pr.

kovėti, kol 
visų lietuvių

vienba 1 s i a i

Diskusijų metu 
“Lietuvių Žinių” i 
rius St. Gabaliauskas:

.—Rusija dabar, kaip ma
tyt iš faktų, daro pasiruo
šimus karui. Akyvaizdoje 
to, mes turime visų pirma 
remti Amerikos vyriausybę, 
nes Amerikos politika yra 

(Lietuvos laisvės politika.

kalba 
redakto-

Komitetas Ištirs
Hurley Kaltinimus

WASHINGTON, lapkr. 30 
—Atstovų komitetas ištyri
mui priešamerikoniškos vei 
klos šiandien nubalsavo pa
kviesti Maj. Gen. Patrick 
J. Hurley liudyti apie savo 
pareiškimus, kad komunis
tuojanti pareigūnai veikią 
va'stybės departamente.

Atsistatydinęs ambasado
rius Kinijai anksčiau sakė 
jis pasirodys '*by kuriam 
viešam išklausyme, 
bus Kongreso man
mas,” bet kad jis nesutikęs 
privatiškai liudyti prieš 
Senato užsienio reikalų ko
mitetą trečiadieny.

kuris 
siūlo-

Išpildant reikalavimą lie
tuvių katalikų visuomenės, 
kad būtų atgaivintas garsu

apskrities choras, apskritis, 
per specialiai išrinku tam 
reikalui komisiją, šiuomi 
praneša, kad pirmas chcro 
susirinkimą« ir repeticija į- 
vyks trečiadienio vakn-o, 
gruodžio 12 d., West Side 
salele, 2244 West 23rd PI., 
8 vai. vak., ir kviečia visus, 
kas tik mėgsta dainuoti, at
silankyti į susirinkimą ir 
prisidėti prie 
choro.

Lt. Leonard 
neseniai grįžęs
ir pirmiau buvęs choro ve
dėjas, vėl apsiėmė vadovau
ti chorą. Pirmiau, jo vado
vybėj choras buvo pasižy
mėjęs muzikos srityje. Nė
ra abejonės kad jo vadovy
bėj atgaivintas choras vėl 
iškils dainos meno srityje.

Ypatingai kviečiame vi
sus vyčius-vytes iš visų kuo- i 
pų ir Seniors-draugovės kuo 
skaitlingiausiai susirinkti.

atgaivinimo

Šimutis. Jr„ 
iš tarnybos

kviečiame ir visus 
visuomenės, kas tik 
dainuoti. Nesvarbu,

Taipgi 
kitus iš 
mėgsta 
ar esate pirmiau dainavę
choruose, ar ne, ateikit ir 
pamėginkit.

Tad visi
d. susirinkite į West Side 
salę. Kviečia:

L. Vyčių Chic. Apskr. 
Valdyba ir choro kom.

gruodžio 12

Kodel Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes jau pažibėjome tūkstančiams, 
kurio kentėjo dėl NERVIŠKUMO, HO- 
os. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIU LTGT’. Gydome šlapiu imo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertanky 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimo
si nakčia iš lovos.
rUZINR m FLUOROSKOPIšKA
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ 83.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA Ml'V SAI GIC MKTODr 

BE OPERACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
RE PTOVIMO. BE DEGINIMO.

Didžiumoje atvėjy palengvina nuo 3 
iki 6 dieny laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKTNTM \S GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBA NCIJ U PAT AliN A VIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATĖ STREET

Kampas Adams—Šeštame Aukšte
VALANDOS: Nut « ryto iki 8 Vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

-

V

mARGutiz*
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
. RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-nios 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta 

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

6755 So. Western Avė.,

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

------------------ -----------------
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Pirmoji Amerikos Lietuvių Kongreso 
Diena Labii Įspūdinga

Antroji Sesija

i ŠTAI, KAS IŠEINA IŠ MOTERIŠKO KAPRIZO

I.
■

Popietinė, antroji iš eilės, garažuos didžiųjų valstybių, 
korgreso sesija pradėta su- tuo daugau bus karu, pa
darymu rezoliucijų kom’si
jas. Jos nariai: 
Kvietkus. adv. 
adv S. Briedis,
Vaškas. Pr. Bajoras, A. Vai 
čiulaitis, adv. Kalinauskas 
A. Devenienė, O. Ir.drelieaė 
J. Maceina, Zujus, adv. Ant 
Milleris, Mikužiutė ir St 
Mchelsonas.

K. Jurgėla 
J. Grigai 
kun. Dr

e
t

į

ii
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*
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SVEIKINIMAS PIJUI XII 
IR ŠVEDŲ KARALIUI

Adv. Jurgėla. daro prane
šimą apie sunkią kovą iš
gelbėti 167 asmenų gyvy
bes, kurie norėta grąžinti į 
Sovietų Rusiją iš Švedijos. 
Jie buvo prievarta vokiečių 
paimti į karinius dalin’us. 
bet jie pabėgo į Švediją. 
Prieš jų grąžinimą pakėlė 
balsą katalikų ir protestan
tų dvasiškija, Amerikos kon 
gresmanai, švedų visuomenė 
darė mitingus ir rezultate— 
atėjo telegrama iš Švedijos, 
kad tie vyrai į Rusiją re- 
begrąžinami. Tie tremtiniai 
gerokai nusilpę nuo bado 
streiko. Išgelbėjimas r.uo a- 
tidavimo Rusijai tų Baltijos 
žmonių, didel’s laimėjimas, 
išgelbėjęs juos nuo tikros 
mirties (salėj — karštas 
plojimas).

Kongreso dalyviai priima
ma padėkos rezoliucija Po
piežiui Pijus XII, Švedijos 
Karaliui Gustuvui, Protes
tantų Vvsupams ;r Evange- 
lkių bažnyčios delegatams. 
Carterbury arkivyskupui. 
Švedų žmonėms ir spaudai, 
senatoriams. korg-esma- 
nams.
KRYŽIAUS ŽYGIUI UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ

Prof. K. Pakštas:
— Mes esame dalis žūstan

čios Europos. Pasaulio de
mokratijos gnaibo tokius 
piemenėlius diktatorius, kaip kcs lend‘ _ lease‘ išgelbėjo 
Franko. apie didžiąją Pusiją nuo vokiečių okupa

cijos. Kuo daugiau davėme, 
tuo daug au Rusija reika
lauja...

Naciai nugalėti, bet lais
ves mažosioms tautoms nė
ra. Skirtumas tik tas. kad 
naciai vykdė kriminalus ka
ro metu, o bolševikai juos 
tebetęsia taikos metu. Rusi
ja turi tiek teisių į Lietuvą, 
k'ek vagis į pavogtą nuosa
vybę Lietuva nenori nei na
cizmo, nei komunizmo, nei 
raudonųjų fašistų užmestos 
ąuislingų vyria "sybės.

Jei leisime laisvę suž'ug
dyti Europoj, ateis pavojai 
laisvei ir Amerikoj.

Pabaigoj Rozmarek pri-

Franko, bet apie < 
verg’ją (Rusiją), kur šimtai 
milijonų vergų, to dramblio 
pasaulis nemato...

Mes esame vienas pasau
lis — laisvųjų žmonių pa
saulis. Jei nors viena, nors 
maža tauta, būtų atiduota 
vilkams ant suėdimo. pasau
ly nebus ramybės ir taikos. 
Dabar yra paskutinis mo
mentas mažai tautai pasi- 
re kšti Istorija rodo, kad 
valstybiniame gyvenime ma
žosios tautos duoda daug 
išminties, didelės tautos 
dažnai čuoda daug armotų. 
Pasaulio pusiausvy ai yra 
reikalirga mažoji valstvbė. 
Kuo daugiau pasaulis suor-

I.

1
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[Koncerto Belaukiant
Bridgeport. — Iš anksto 

džiaugiamės būsimu Fede
racijos 26-to skyriaus kon
certu, gruodžio 9 d., para
pijos sagėje. Laukiame pa
siklausyti gražios progra
mos, kuria ruošia prof. A. 
Pocius. Tikrai nebus užvil
tas nei vienas, kuris atsi
lankys.

Lapkr. 25 d. Labdarių Są
jungos seime koncerto ren
gimo komisija klausės jau- 

į dinančių pranešimu kun. K.
a- 
ką 
Si-

sakalų vejamas, 
ir kraujo jūras 

laisvės šakelę, 
visus kryžiaus

saulis paskęs kraujo jūroje. 
Pagaliau prof. Pakštas pa
reiškė džiaugsmą dėl lietu
vių. vienybės:

— Sveikinu lietuv škos vi
suomenės lyderius, kurie se
niau vedė karą, o dabar iš 
zieno veda bendrą darbą dėl 
Lietuvos. Mažuosius ginčus 
dėti į šalį! Jie yra tie žmo- 
rės, kurie susitarę tarp sa- 
vęo, kviečia kitus į bendrą 
darbą. Mes — mažas balan
dėlis. kurs 
per audras 
turi išnešti 
Suburkite
žygiui už naują Lietuves at
gimimą!

Adv. Laukaitis, pavaduo
damas pirmininką, pabrėžė, 
kad tūkstančiai Amerikon 
atėjusių įvairių tautų atsto
vų savo geriausius talentus i 
pašventė gynimui laisvės ir 
nepriklausomybės. Tame y- 
ra ir lietuvių nuopelnai.
NACIAI DARĖ KRIMINA
LUS KARO METU. SSSR 
TEBETĘSIA IR DABAR,

Ch. Rozmarek, Lenkų Tau
tinio Kongreso pirmininkas, 
iškėlė lietu viii nuopelnus 
Amerikos laisvės kovoje: 
tiek paremta bonais, tiek 
lietuvių žuvo sąjung'ninku 
armijoj. Lietuvių tauta yra 
nusipelnijusi laisvės.

Toliau — priminė lietuvių} 
tremtinių šiurpų kelią mir
čiai į S birą. Jis priminė 
apie rusų — vokiečių ben
dradarbiavimą karo pra
džioje, kada bolševikai ga
beno karo reikmenis į Vo
kietiją. Tada komunistai 
šaukė, prieš Amerikos stoji
mą į •‘imperial s'.inį karą”, 
bet kai tik vokiečiai užpuolė 
Rusiją, komunistai skubėjo 
kelti savo balsą gelbėdami 
“batiušką Staliną”. Ameri-

j 
I 
I

DARBAS TURI BŪTI ATLIKTAS

Prie Higgins Industrial dirbtuvės, New Orleans, La., 
AFL. Mašinistų unijos agentas kalbasi su firmos atsto
vu. Juos tėmija jau antras mėnuo streikuoją darbininkai 
ir policija, kad neįvyktų incidentų. Nežiūrint streikuo
jančių, firmą pasamdė virš 200 darbininkų, kad kontrak
tai būtų laiku išpildyti. (Acme-Draugas telephoto)

J

Silver Lake, Minu., miesteliui prisėjo platinti svarbiausioji gatvė. Viena našlė 
teris pasipriešino, kad jos namas būtų pastumtas nuo gatvės. Miestelio taryba siūlė 
jai $800 ir dar sutiko iškasti ir išcementuoti naują pa namu skiepą. Moteris norėjo 
$2,000. Nesusitarus, miestelio taryba įsakė dailydėms namą perpiauti per pus, prie
šakinę dalį nugriauti, o užpakalinę palikti. Taip ir padaryta. (Acme-Draugas teleph.)

mo-

Rytoj Rinksimės Į 
i Bunco Party

Brighton Park. — Rytoj, 
gruodžio 2 d., kaip vietiniai 
taip ir svečiai iš kitų kolo
nijų rinksis į Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų 2 
skyr. rengiamą bunco par
ty, Vengeliausko salėj. 4500 
S. Talman Avė.,

1 piet.

Kas nepažįsta 
žymius veikėjus

2 vai. po-

Roselandss Tikrai 
Bruzda!

Lapkričio 25 d. įvyko pa
rapijos vakarienė. Iš taip 
skaitlingai susirinkusių ma
tyt, kad parapijonys vienin-i 
gai palaiko savo bažnyčios 
reikalus.

Programą vedė kun. Gri
nius gyvai ir įdomiai, užtat > 
dalyviai buvo gana linksmai 
nusiteikę. Kalbėj o klebonas 
kun. Šaulinskas, vietos al- 
dermanas ir kiti svečiai bei 
organizacijų atstovai. Vie
tos kalbėtojai pareiškė, kad 
klebonas kun. Šaulinskas uo
liai padeda darbuotis Lietu
vos šelpimo ir išlaisvinimo 
reikaluose, kas žymiai pa
lengvina žmones išjudinti, niekados neatsisako.

Mokyklos vaikučiai, sese
lių paruošti, puikiai pašoko 
ir padainavo. Kareivių Mo-

Iš Tėvų Marijonu 
Bendr. Darbuotės

Marąuette Park. — TMB 
5-sis skyrius rengia vaka
rienę Tėvų Marijonų vienuo
lyno naudai.

Kaip kasmet parengimai 
būdavo sėkmingi, taip ir šį
met jau pramatoma gerų 
sėkmių.

Komisija šauniai darbuo
jasi. Tikietai sparčiai plati
nami. Jau nemažai parduo
ta. Čia darbuojasi veiklios 
moterys, kaip A. Kilienė, A. 
Rimidaitė T. Petroševičienė,. 
K. Vaitkienė, B. Lazdaus- 
kienė, K. Petrauskienė, S. 
Šaučiuvienė, o pirm. O. Kaz- 
ragienė su visokia pagalba

pirmą vietą, o ir padainavo. Kareivių Mo- 
pardavime antrą tinų Klubo ir parapijos cho- 

Ame- rai, vadovaujant varg. K. 
Saboniui, gražiai padainavo

; liaudies ir kitų dainų. Muz. 
K. Sabonis sumaniai lavina 
jaunų vaidintojų grupes ir 
vykusiai pasirodo scenoje, į 
ką žiūrovai mėgsta ir, gir
dėt. gerai įvertina.

Jauni vyrukai ir tėvai in
teresuojasi L. R. K. Susi- 
vienymu ‘ir daugelis žada 
savo vaikus įrašyti.

Kun. Grinius pasekmingai 
ir nenui1 štamai veikdamas 
su sodalietėmis, taip pat ža
la mūsų Susivienymui padė

ki.
Bendrai, roselandiečiai or 

ganizaciniaį ir tautiniai vei
kia stipriai.

Gruodžio 2 d. 3 vai. parap. ; 
salėje vietos Liet. Demokra
tų Klubas ruošia masinį su
sirinkimą Lietuvos žmonių j 
gelbėjimo reikalais. Be kitų |

kitų tautų

sveikinimo tele

siminė apie savo asmeriš- 
kus ryšius su Lietuva — jo 
žmona lietuvių kilmės ir jis 
tiek daug iš jos girdėjęs a- 
pie Lietuvą.

— Kai aš turėjau konfe
rencijas su Rooseveltu, su 
kitais aukštais USA parei
gūnais. kai reikalavau lais
vės Lenkijai. reikalavau 
laisvės ir Lietuvai. Ir aš tą 
pati tęsiu ir ateityje. — bai
gė Rozmarek.

Min. P. Žadeikis sveikina 
Lietuvos vardu. Ta Lietuvos 
meilė, kuri mus čia pakvie
tė į kongresą, yra nerūdi
jantis ginklas, kuris stipres
nis už ginklus nevidonų Lie
tuvos okupantų.

Leit. Vaivada, kalbėda
mas apie USA lietuvių dar
bus karui laimėti, pranešė, 
kad Chicagos lietuviai War 
ir Community fondui auko
mis užima 
karo bor.ų 
vietą tarp 
rlkoje

Priimta
grama prezidentui Truma- 
nui,

P. Poškienė perskaitė 
sveikinimus A. L. Kongresui 
nuo buvusio USA prezidento 
Hooverio, Maryland guber- 
nator iaus. Massachussets 
gubernatoriaus, Ohio guber
natoriaus, kongresmanai: 
McCormick (House majori- 
ty leader), Gorski, Flood. 
Gordon, Vandenberg. D’Ale- 
sandro, senatoriaus Wa’sh, 
Stassen (Republikonų parti
jos lyderis). Visi reiškė sim
patijas lietuvių tautai, lin
kėdami laisvės Lietuvai.

Tautos viltys Jūsų žy
giuose. Išlaisvinta tėvynė 
bus amžiais Jums dėkingą— 
sveikino telegramoje vienas 
V’LJK’o narys iš Europos. 
Telegramomis sveikino:

Prancūzijos lietuviai, D. 
Britanijos Lietuvių Taryba 
(Fnki sudaryti mi ion’nį fon
dą Lietuvai va 'uoti). Škoti
jos Lietuvių Taryba, Lietu
vių Komitetas Dan’j’je. Lie
tuvos Pasiuntinys Šveicari- 
joie Dr šaulys, Estų drau
gi ia. kons. J. Budrys, Šv. 
Kazimiero Seserys, garbės 
kons. šalna, garbes kons. 
Dr Bielskis, Latvių draugi
ja. kpt. Labanauskas. Ne
kalto Prasidėjimo šv. P. M 
Seserys, Kunigų Vienybė, 
Jėzuitai ir “žvaigždė”, Ne- 
viera, švagždys. Lietuvių 
Piliečių dr-ja (100 dol.), 
Chesterio lietuviai (100 
dol.), šv. Jurgio mokykla ir 
seserys.

>7

J. P.

Gerbiamieji vietos lietu
viai ir svečiai! Prašomi ne
pamiršti sausio 13 d., 1946, 
ir atsilankyti į parapijos 
svetainę. Paremsime Tėvų 
Marijonų vienuolyną.

Kas pažįsta vienuolynų 
darbuotę, tas niekados ne
atsisako nuo paramos.

Marą. Parkietis

Barausko ir L. Šimučio 
pie Lietuvos padėtį ir 
kenčia ištremti lietuviai 
biran ir kitur šiaurėje.

Katalikų Federacija, ben
drai su Amer. Lietuvių Ta
ryba, deda didžiausių pas
tangų, kad ne tik Lietuvą 
išvadavus iš bolševikų ver
gijos, bet kad ir tremtinius 
sugrąžinus į jų namus, taip 

i pat kad sušelpus pabėgėlius 
Vokietijoj ir kituose kraš- 

I tuose.
Girdėjusi tokias kalbas 

koncerto rengimo komisija 
nei naktimis negali miegoti. 
Bet ar visi lietuviai atjau
čia tą tikrovę? Ar visi re
mia Federaciją ir jos dar
bus? Anaiptol.

Tą rodo Federacijos aps
krities ir skyrių susirinki
mai, kurie turėtų būti la
bai skaitlingi. Tačiau taip 
nėra. Atrodo, kad viskas 
paliekama valdybai. Bet ką 
viena valdyba gali padary

ki?
Bridgeportiečiai! Parody

kime savo atjautimą Lietu
vai ir lietuviams dalyvau
dami Federacijos 26-to sky
riaus koncerte, gruodžio 9 
d., parapijos salėj, nes da
lis pelno eis kaip sušelpi- 
mui Lietuvos tremtinių ir 
pabėgėlių.

Reng. Komisija

žmogus gali išvengti dan 
gaus siunčiamųjų nelaimių, 
bet jis negali išsigelbėti iš 
tų nelaimių, kurias pats pa
sidaro. Rytų patarle.
- -------------------------------------

žymių kalbėtojų, yra pa
kviesta p. Devenienė iš Wa- 
terbury. šios ugningosios 
kalbėtojos verta visiems ’ 
roselandiečiams pasiklausy
ti! -S. š.

Kiekvienam žmogui yra 
veidrodžiu jis pats. Tame 
veidrodyje jis aiškiai 
pamatyti biaurius savo 
bus ir įvairios rūšies 
gasias puses. Bet jis
niausiai elgiasi lyg šuo, ku
ris loja veidrodį manyda
mas jame matąs kitą, o ne 
save. Šopenhaueris.

gali 
dar- 
blo- 
daž-

NELAUKITE-
Ryfo j Jau Gali Būti Pervėlu!

Joi norite užsitikrinti nno ugnies, namus, baldus, automobilius. 
«r Šiaip ka ap<lratwti. reikalaukite agento, arba 
iis parūpinto jums polisą per mūsą kompaniją, 
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad 
Nelaimei Ktl-

Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Alų Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S TNSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

%

ar nežino 
Nikodemą 

ir Eleną Širvinskus, nes 
veik nėra tos organizacijos, 
kurioj jie nedirbtų ir nepa
dėtų kitiems. Su jais kartu 
darbuojasi ir kiti, kaip tai: 
Jucienė, Norbutienė, Maci
jauskienė, Balsių šeima ir 
kiti, kurių vardų neteko su
žinoti.

Užtat, kad įvertinti jų gra 
žias pastangas begalo nau
dingam tikslui, rytoj kuo 
skaitlingiausiai susirinkime 
ir paremkime.

I
VICTORY BONOS

FAY $4 FOR

EVERY $3 YOU

MERGINOMS—MOTERIMS

-ATYDA-
Naujas BEAUTY SALON

Atsidarė Brighton Parke

Specializuojame
Gabrielene 

Cold Wave
Ir Machinless 
Garbana vinie 
Facials-PlaukŲ

Dažymas

I A f* IZ l C BEAUTY
O SALON

4434 S. Fairfield 
Avenue

— Telefonas —
Lafayette 7460

Visas Darbas Garantuotas

VISUS KVIEČIAME Į —

VICTORY BOND ALL STAR SHOW
DARIAUS—GIRĖNO SALĖJE

4416 So. Western Avenue

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

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Angliška-Lietuviškg į

Lietuviškg-Angliška

ŽODYNĄ
A

Nebūkite be Marlborough's 
LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS
V“— ■■ -T—
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šeštadienis, gruod. 1, 1945

Pranešimai
North Side. — šiuomi pra 

nešu, kad Šv. Juozapo Dr- 
gijos metiniai pietūs įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio z 
d., tuojau po draugijos me
tinio susirinkimo 12 vai. po 
pietų. Bausmė bus draugi
jos nariams, kurie juose ne
dalyvaus-. bausmę turės už
simokėti pagal draugijos 
konstitucija. Todėl kviečia
me visus draugijos narius 
būtinai dalyvauti, taipgi at
sivesti ir naujų narių.

Šiame 
renkama 
valdyba, 
sirinkite 
veiklią draugijai valdybą, 
nes nuo veiklios valdybos 
priklauso draugijos dides
nis, sėkmingesnis veikimas.

V. Rėkus, dr-jos rašt.

susirinkime bus 
nauja draugijos 

Nariai gausiai su- 
ir išrinkite gerą ir

Z
DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

nes

Si. Casimir Monument

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

I

rink- 
War

i

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

Po visam 
rinkimas
Valdyba

r~ ---------

YOUR YOLUK- 
- TEER BOND

SALESMAH IS 
YOUR BEST 

FRIEND

skyr. susirinkimas 
sekmadienį, gruodžio
3 vai. p. p., mokyklos 
baryje. Prašome nares 
‘ingai susirinkti.
bunco party įvyks gruodžio 
9 d., Rimkų namuose. Pra
šome visas rėmėjas- ir sese
lių prietelius dalyvauti. Bue 
gražių dovanų ir užkandžių.

piet. Malonėkite atsilankyt? 
ir naujų narių atsivesti. Ta 
rime svarbių dalykų aptar

Valdyti

Brighton Park. — ARD 6 
įvykt 
2 d., 
kam- 
skait

Skyriaus

James J. Hcey dovaną už Interracial Justice šįmet lai
mėjo Paul D. Wžiliams, iš Richmond, Va. Nuotraukoj 
Raleigh, Va., vyskupas V. S. Waters jam įteikia tą do
vaną. Kairėje Richmond Parthe, iš New York, negras 
katalikas ir žymus skulptorius. {NC-Draugas).

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMIŠENO

TURTAS $15.000,000.00 — ATSARGOS FONDAS $1,200,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUST1N MACKIEWICH, Pro*, and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to
12 P. M. — Thursdaya: 9 A. M. to 8 P. M.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonas CICERO 2109

Telefonas GROvehiU 0142

KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

DOVANA UŽ INTERRACIAL JUSTICE

PETER TROOST MONUMENTS
Mxro’’ette Park. — ART 

8 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 2 ■ 
d., parapijos salėje, 2 vai. 
popiet. Mšdonėkite visos na- 

, rėš atsilankyti, nes įvyks 
valdybos rinkimas. Taipgi 
yra daug dalykų apsvars
tyti. x

E. Anlrelifinas, rašt

Brighton Park. — Mote
rų Są-gos 20 kuopęs svar
bus susirinkimas ;vyks šį 
sekmadienį, gruodžio 2 d., 
2 vai. popiet. Narės kviečia 
mos kuo skaitlingiausiai su
sirinkti. Valdyba

MARIJONA 
NAKKOS1ENĖ

(po

(.«> v.: 
Cicero,

Mirė 
vai. j

Kastinių aptkr. ir parapijos. 
Amerikoje išgyveno 33 m. 
Paliko didel.ame nuiiūuim 

vyrą. Juig;. švogerį Povilą Na- 
krošių ir šei.t ą, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus p-širv„tas 2 vai. 
popiet. Ant. B. Petka-us koply
čioje. 1410 S. aOth Avė.. Ci
cero, III. Laidotuvės įvyks 
antrad., Grucdžio 4d.. 1945m.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, švogeris 
visos kitos G.minės.

Laid. direkt.: Ant. 
kus, tel. Cicero 2109.

tėvais Sanuuiska.tė)

1524 So. 50th Avė., 
Illinois.
Lap.vr. 30d., i945m.. 2 

ryte, su.aukus pusei amž. 
...us L.e.uvoje. Kilo

Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLĖJAI 
ŽENKLAI

štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma suvirš 50 

metų tos pačios 
šeimos rankose.

i Mis-

Marąuette Park. — Narės 
Šv. Barboros Draugijos, mi- 
nėdamos savo vardo dieną, 
eis bendrai prie šv. Komu
nijos gruodžio 2 d., 8 vai. 
ryto. Po šv. Mišių visos kvie 
čiamos į svetainę pusry
čiams.

Prieš metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 9 d., 2 vai. 
popiet. Susirinkimas bus 
svarbus bet trumpas dėlto, 
kad draugijos bunco party 
prasidės 3-čią vai. popiet. 
Narės būtinąi turi gražinti 
knygutes ne vėliau kaip per 
susirinkimą.

Draugija kviečia visus į 
bunco party. Įžanga 25c.

Valdyba

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, gruodžio 2 d., 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambaryje. Visos narės pra
šomos atsilankyti, nes turi
me daug dalykų apsvarsty
ti, ypatingai, kaip geriau 
prisiruošus prie kuopos ju
biliejinio 30 metų gyvavimo 
bankieto, ir išrinkimo nau
jos valdybes kuopos vado
vavimui per 1946 metus.

Valdyba

Cicero. — Šv. Antan? Dr- 
jos priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d..r 
parapijos mokyk’os kamba
ryje, 1 vai. popiet. Bus rin
kimas naujos valdybos ir 
svarstymas įvairių draugi
jos reikalų. Ypatingai bus 
įdomus raportas iš draugi
jos buvusio bankieto, ir nau
jų narių 
taip pat 
draugijos 
riai turį
susirinkime.

priėmimas, 
ir visa 
reikalų, 
būtinai

A.

Yra 
kitų 
na-

eile
Visi 
dalyvauti 
Valančius

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 2 d., Hollywoed sa
lėj. 12:30 vai. popiet. Visi 
nariai būkite, nes įvyks 1946 
metų valdybos rinkimai.

Lucille S. Dagis, rašt.

Nori Nacionalizuoti
Prancūzijos Bsuką

PARYŽIUS, lapkr. 30.— 
Vyriausybė patiekė seimui 
bylių nacionalizavimui Pran 
cūzijos Banko ir keturių di
džiausių privatinių bankų, 
bei pavesti visas Prancūzi
jos kredito transakcijas po 
griežta valdžios kontrole.

Bridgeport. — Federaci
jos 26-sis skyrius buvo nu
taręs gruodžio 2 dieną su
rengti prie bažnyčios 
liavą Community and 
Fund.

Rinkliava neįvyks, 
gruodžio 2 d., šv. Petro ska
tiko rinkliava. Todėl, gruo
džio 2 d. padvigubinkim au
kas. nes ir Šv. Tėvo ranka 
pasiekia visus karo nuken
tėjusius visame pasaulyje.

J. Šliogeris

Marąuette Park. — Ka
reivių Motinų K’ūbo dvasinė 
puota įvyks gruodžio 2 d 
8 vai. šv. Mišiose, 
susirinkimas ir 
naujos valdybos.

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas -įvyks sekmadie
nį, gruodžio 2 d., parapijos 

J. R. mažoje salėj, 2 valandą po-

!

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugeli* Lietuviu yra p*Zna» 
patenfctnh tais meno ied«wais. 
kuriuos pazZirbom. jiem*

Rusų Pasitraukimas 
iš Kinijos Atidėtas 

lankr. 30. —iMASKVA, lapkr. 30. — 
Pasėkoje nesenai įvykusių 
rusų-kiniečių derybų, iš
traukimas Rusijos kariuo
menės iš Mandžurijos pagal 
rugp. 14 d. sutartį atidėtas 
nuo gruodžio 3 d.

Rusų Tass agentūra sakė 
kiniečiai sutinka sunkumų 
pristatant karius į Mandžu- 
riją, iš priežasties daugelio 
komunistų karių ' buvime 
ten.

Atlik teisingai ir sąžinin
gai savo priedermes, turėsi 
nesudrumstą sielos poilsį.

r
Town of Lake. — ARD 1 

skyriaus priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 2 
d., 2 vai. popiet. Visos rė- _____________
m ė jos prašomos atsilankyti. SKELBKITĖS “DRAUGE 
Bus renkama valdyba 1946 
metams. * ba

B. A. LACHAVV1CZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

PERSONALIZED MEMORIALS ADDITIONAL
Particular People Prefer TROOST Productions. 

DISTRIBUTORS OF THE FAJUOUS MONTELLO GRANITE 
Most Bcaiitiful and Endurimi — Strongest and AVorld’s liest. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS 
krklpkites prie—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnas American Legion Post No 271

MICTO4 
LOAN 
£ K" >■'

"J
r

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NULIUDIMO VALANDOJE

PETKUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero

6812 So. Westem Avė., Chicago

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. KESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

...jįį
if
1
1

ST.EPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ.________TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN ^IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAU 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 WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

Muų patarnarimas yra greita*, mandagu*, tr
finanažUam ■toriui prieinama*

NARIAI 
Chicago* 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
▲aociacdjo*

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46tk ST, Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARd* 1188-89

LACHAWICZ m SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10750 8. MICHIGAN AVĖ.

Phone*: CANaI 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. pnrjm.e Besi

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YAEda 4908

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 8572

P. I. RIDIKAS
8354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARd* 1418
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8 dienraštis draugas, chicago, illinois

Apdaužytą Lavoną Parsiuntė Tėvams
Topeka, Kansas. — Kan-1 

sas gubernatorius Andrew 
Schoeppel įsakė pradėti ty
rinėjimą, kodėl jūrininko 
Rodney Sanborn, 23, lavonas 
buvo tėvams sugražintas iš 
ligoninės, primuštas, suba
dytas. be jokių drabužių, ir 
be palydovų. Jūrininko tė
vas sako, kad jaunuolio gal
va buvo peiliais išraižyta, 
ir net nebuvo bandoma

• žaizdas susiūti.
Laivyno pareigūnai sako, 

kad jaunas Sanborn mirė 
po nelaimės įvykusios laive, 
bet nepasako, kaip tai įvyko.

nes tai yra militarinę pas
laptis. Kokia tai gali būti 
paslaptis po karo užbaigos, 
neišaiškinta.

Laivyno ligoninė buvo at
siuntusi du prieštaraujan
čius laiškus. Viename pasa
kyta, kad jaunuolis mirė nuo 
kojose užsinuodijusių žaiz
dų. o antras laiškas sako, 
kad mirė nuo žaizdų ranko
se. Lavono nosis buvo iš
stumta iš vietos ir jo veidas 
neišlaikė simetrijos. Tėvai 
nori sužinoti, kodėl galva 
buvo piausčoma, jei žaizdos 
buvo rankose ar kojose.

Už Pavogtą Meilę Užmokėta $101,090
Olive Daily. 45. iš Oil City, 

Pa.. 4 vaikų motina, Chica
gos teisme užvedė bylą, kal
tindama turtuolę Marian 
Parker. 42, 59 Cedar st.. už 
pavogimą vyro meilės, 
per teismą reikalavo 
$300.000 širdies
gydyti. Advokatai susitiko 
ir nusprendė be teismo ga- 
napadaryti.

Ji 
net 

žaizdą iš-

M
IT

Olive Daily gavo mainams 
už prarastą meilę $36,000 
pinigais ir $65.000 vertės 
nuosavybę ir apdraudą.

Motina buvo užvedus ir 
antrą bylą savo vaikų var
du, teigdama, kad jie daug 
nukentėjo likdami be tėviš
kos priežiūros. Abi bylos 
po minėto atsilyginimo bu
vo išmestos iš teismo. Vie
nok teismo sprendimu iš
duotu lapkr 3 d., leidžiama 
vaikams teisėtai ieškoti pi
nige ško atlyginimo iš as
mens išardusio šeimyninį gy
venimą pa viliojant vieną ar 
kitą iš tėvų.

Jei vaikai daugiau pradės 
naudotis šiuo sprendimu, 
mažiau šeimynų iširs.

GAUSIAI DALYVAUTA KONGRESO ATIDARYMO PAMALDOSE 4

Amerikos Lietuvių Kongreso delegatai gausiai dalyvavo pamaldose Šv. Jurgio baž
nyčioje, lapkr. 29 d. Dalyvių tarpe matėsi daug kunigų ir delegatų-čių iš visos Ame
rikos ir Kanados. Kun. J. Balkūnas per pa maldas pasakė įspūdingą pamokslą.

___________ (Stankūnas Photo.) I

Alkoholizmas dieną iš 
dienos leidžia šaknis Ameri
kiečių tarpe ir tampa pa
vojingesnis Amerikos ben
drai sveikatai. Kaltinamas 
karo laikotarp s už gėrimo 
plitimą. Palaidumui padidė
jus, priviso ir dar daugėja 
saliunų skaičius, kuriuose 
dieną ir naktį ^tndasi vis 
daugiau vyrų ir moterų, ku
rie alkoholiu bando pabėgti 
nuo užgulusių rūpeščiu.

Ekspertai teigia, kad A- 
merikoje rardasi 600.000 
kroniškų alkoholikų, bent 
200,000 atsitiktinų girtuo
klių įr gai 15 milijonų iš pri
gimties linkusių gerti.
ŽMOGUS ATSIMAINO 
ALKOHOLIO ĮTEKME
Autoritetai pripažįsta, kad 

alkoholizmas paeina nuo 
žmogaus 
nuo kokio
sunkumo. Alkoholis atpalai
duoja žmogų nuo jo įgimto 
varžymosi. Žmogus atranda,, 
kad su gėrimu jis tampa jau 
ne tas pats. Bailus žmogus 
pasidaro drąsus. Nuolankus, 
nusižeminęs, silpnas žmogus 
pasidaro išdidus, galingas. 
Pas kitus atsiranda lytiški 
geidimai. Tokiems žmonėms 
sunku išlaikyti saiką.

Amerikai gręsia pavojus, 
nes alkoholikams nėra dvie-

svarų užėjo ir paprašė deg- jų kelių. Jie turi susilaiky
ti visiškai nuo gėrimo. Ki
taip taps nuolatiniai gir
tuokliai.

PO

j J 
i r*» Vi’ '

i mus.5

X Kongreso atstovai: p. 
Vileišis, iš Waterbury, Con- 
necticut; J. Averka, iš 
Brooklyn, N. Y., savaitraš
čio “Amerika” admin., su 
žmona, lydimi Skadauskie- 
nės ir sūnaus iš Cicero, pas 

apsistoję; M. Drą- 
Cleveland, Ohio, su 
Ieva Kavaliauskie- 
Glugodienė, iš Cle- 
lankėsi “Draugo”

nuolatiniai 
bendradar-

Andriejaus

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Senukė atgavo $4,000 
su geru nuošimčiu

Kansas City, — Ida Reod, 
70 senukė džiaugiasi atra
dus savo gyvenimo sutau
pąs kurias buvo praradusi. 
Ji buvo pasišaukusi policiją, 
kuomet pinigai prapuolė. Po
licija pinigus rado užraky- 
tame kambaryje art lovos. 
Moteriškė sako, kad tam 
kambarin jau ilgas laikas, 
kai buvo įėjusi.

Ji policijai pasakė, kad iš 
viso turėtų būti $4,000. ir 
labai nustebo, kai policija 
suskaičius pinigus, surado 
$9.195.11.

į

BUDRIKO LETDŽTAMOS R\DIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

WCFL. 1000 k. nedėlios v. k. 9:30
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

i
Nereik vilkui kelią rodyti 
jis ir pats mato.
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STASYS LITWINAS SAKO:
’1 A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UADAK — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas

<■
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CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
už pigesnį naošimtj — be komlšino 

PAS

H-
Įį

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD............TEL.: CANAL 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Vatikanas. — čia prane
šama, kad šv. Tėvas kalbo
je pasakytoje žydų tremti
nių delegacijai, pasakė, kad 
jis stovi už išblaškytų žydų 
grįžimą Palestinon, ir kad 
apie tai praneš vyskupams.

Popiežius kalbėjo 100 Ita
lijos žydams, vienok jis nie
ko neminėjo apie atstatymą 
žydų valstybės Palestinoje.

Delegacijos vadas, Rudol
fo Grani, popiežiui pasakė, 
kad 15,000 žydų iš visos Eu
ropos bėgo Italijon, žinoda
mi. kad Italijos žmonės juos 
apsaugos nuo anti-semtiškų 
fašistų įstatymų ir nacių 
persekiojimų. Jie pripažino 
per delegaciją, kad jie pasi
tikėjo Vatikano žmonišku
mo politika užtariant žydus.

saliūno apiplėšime
5 gerai ginkluoti negrai 

vakar apiplėšė saliūną 6501 
W 63 st., ir greitu automo
biliu nuvažiavo su $516. Vie
nas negras, virš 6 pėdų aukš 
tumo, sveriąs kokius 300

CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS
Registruos ginklus

Chicagos policija ragina, 
kad visi gaunant’eji kokius 
nors iš Europos revolverius, 
šautuvus ir kulkosvaidžius, 
juos registruotų su policija. 
Paskutiniu laiku žymiai pa
kilo apiplėšimų ir įvairių 
nelaimių skaičius, kuriuose 
buvo pavartojami karių par
sivežti ar parsiųsti ginklai.

Kapitonas Prendergast y- 
ra prašęs, kad kariuomenė, 
pašto pareigūnai ir muito 
inspektoriai griežčiau pri
žiūrėtų ginklų įvežimą į šią 
šalį, žmogžudyščių skaičiu
mi Chicago užima penktą 
vietą visoje Amerikoje.

Divorsavo vyra kuris 
surišo 15, .119 poras

i
| Henry Wallenwein, 43. 
1414 Broadside av., Wauke- 
gan, kuris r.uo 1929 iki 1939 
kaipo teisėjas davė šliūbus 
15.000 porelių, pagaliau su
žinojo koks yra divorsuoto 
gyvenimas. Jo žmona teisme 
gavo divorsą, kai įrodė, kad 
jos vyras du kartu ją 
užgavęs.

Išpirko Nylons

buvo

233 
kad

Gavo naujų busų
Chicagos tranvajų kompa

nija pranešė, kad jau gavo 
55 iš užsakytų 195 naujų 
busų. 200 užsakytų naujų 
gatvėkarių tikimasi sulaukti 
tuojaus po Naujų Metų. Bu
šai pradės veikti Kimball- 
Homan linija.

Robinson krautuvė, 
S. Statė st. paskelbė, 
parduos 300 porų nylon ko
jinių. Jau tris valandas 
prieš krautuvės atsidarymo 
pradėjo rinktis moterys. Su
sirinko virš 1,000, kurias po 
išpardavimo, kuris trūko tik 
pusvalandį, policija turėjo 
išvaikyti.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

4

kuriuos 
sutis, iš 
žmona; 
nė, Pola 
veland,
redakcijoj. M. Drąsutis ir P. 
Glugodienė yra 
mūs dienrc~;io 
biai.

X Vakar Šv.
— vardadienis visų Andrių- 
Andriejų, kurių aplink mus 

troškimo pabėgti nemažai randasi. Pačioje 
nors gyvenimo “Draugo” pastogėje yra net 

trys: kun. Andrius Naudžiū
nas, MIC., redakcijos narys; 
Andrius Daugirdas, genera
linis “Draugo” atstovas; ir 
brolis Andrius Steponavi
čius, “Draugo” namo pri
žiūrėtojas. Visiems ilgiau
sių metų!

X Šv. Antano parapijos, 
Ciceroj, metinė vakarienė 
°ekmadienįį gruodžio 2 d., 
parapijos salėj. Kadangi 
Amer. Lietuvių Kongresas 
bus tik ka pasibaigęs, tad 
daugelis žymiu atstovių, 
pasilikę Chicagoje, bus sve
čiai vakarienėje ir papasa
kos kongreso nuveiktus dar 
bu" Vakarienė prasidės 6 
valandą.

X Elmer Mackiewich E 
Justin Mackiewich, Jr., sū
nūs Justine Mackiewich pre 
zidento Standard Federal 
Savings and Loan Associa
tion, paliuosuoti iš karinės 
tarnybos, pradėio dirbti tos 
“snulkos” raštinėje, kad į- 
gijus praktikos bankiniam 
biznyje. Į karinę tarnybą iš 
šios “spulkos” buvo pašauk 
ti septyni tarnautojai. Iš jų 
vienas, būtent Lt. D. Var
nas, žuvo vokiečių nelais
vėje.

X Ant. čirūnas, iš Toron
to, Kanada, “Draugo” ko
respondentas, atvykęs į kon 
gresą apžiūrėjo ir “Drau
go” redakciją, administra
ciją ir spaustuvę. Su juo y- 
ra atvykę į kongresą taipgi 
Frlnzelis su žmona ir But
kienė su dukterimi.

X Antanas Paliulis, iš 
Brighton Park, po keturių 
metų tarnybos kariuomenėj, 
ką tik sugrįžo iš Europos 
ir garbingai paliuosuotas. 
Antanas yra brolis Mrs. An
na Lazutka.

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion jau 
pradeda ruoštis prie tradi
cinio Naujų Metų sutikimo, 
kuris esti abiejose salėse. 
Visas to vakaro pelnas eina 
karių-veteranų ligoninėms.
X Elizabeth Lingerie Shop, 

adresu 1904 South Cicero 
Avė., jau pilnai pasirengus 
Kalėdų šventės nuotaikai. 
Krautuvė perpildyta įvai
riausiomis moteriškomis pre 
kėmis. Savininke viršminė- 
tos krautuvės yra bizn. Elz
bieta Lankauskienė, plačiai 
žinoma ne vien Cicero j bet 
ir Chicagoj, kaipo viena žy
miausių rėmėjų visų kata
likiškų crganizacijų, vienuo
lijų bei Tėvynės Lietuvos. 
Apsilankykite į jos krautu
vę dabar, kur rasite gra
žiausi pasirinkimą kalėdinių 
dovanų savo mylimiesiems.

I

tinės. Greitu laiku dar du 
atėjo. Jie iš savininko žmo
nos. skaičiusios dienos įplau
kas. ir nuo 3 kostumerių pa
grobė pinigus ir dūmė per 
duris į automobilį, kuriame 
dar du negrai su šautuvais 
juos laukė. Marie Miller, sa
vininko žmona, išgelbėjo 
$525 vertės deimantinį žie
dą, jį įmesdama į išmatų 
viedrą.

karo 
žuvu-

i
i

4 žuvo, 22 sužeisti 
buso nelaimėje

Lumberton, N. C. — Susi- 
daužus busui su aliejaus tro- 
ku netoli čia. bent 4 asme
nys žuvo ir 22 buvo smar
kiai sužeisti. Busas iš fabri- 
ko vežė daug darbininkų. Po 
nelaimės kilo gaisras kuris 
daugelį apdegino. Manoma 
kad mirusių skaičuis padi
dės.

Truman vyks į Chile
Santiago. Chile. — Laik

raštis EI Chileno praneša, 
kad Amerikos prezidentas 
Harry Truman prižadėjo 
Chilės prezidentui Juan A. 
Rios, kad greitu lakiu ap
lankys Chilės valstybę.

Paskutiniu laiku Chilės 
prezidentas buvo lankęsis 

• Amerikoje.

Britų karo aukos 
palyginant mažos

Londonas. — Britų 
aukos iš sužeistųjų,
šių, dingusių ir karo belais
vių yra mažos palyginus su 
Amerikos karių nuostoliu. 
Karo metu Anglijęs ir visos 
jos imperijos aukų skaičius 
siekia 1,246.025.

Iš to skaičiaus žuvo ar po 
žaizdų pasimirė 353,652 ka
rių. Dingusių skaič us siekia 
90.884. Sužeistų karių buvo 
475.070. Karo belaisvėn 
vo paimti 326,459.

bu-

Proga pirkti tiltą
New York. — Griroriams 

gudruoliai dažnai parduoda
vo Brooklyno tiltą ar kokį 
nors dangoraižį

Sekmadienį. New York 
mayoras LaGuardia varžy
tinėse parduos Brooklyn til
tą nupirkusiam daugiausiai 
pergalės bonų. Vienok pirkė
jas negalės pasistatyti bu
delės prie tilto galų ir kolek- 
tuoti ruo praeivių ir prava
žiuojančių jokių pinigų.

_______________
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”■>

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDŪS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER 

“I.i tnviskas
Žydukas"
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