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NAUJAS J
Sulaikytas Baltijos Vyrų Gabenimas

Iš Švedijos Stovyklos Į Sov. Rusiją
—Jie tebetęsia bado strei

ką. 140 jau ligoninėj. Vie
nas nusižudė.

Šeštadienį, Kongreso po- 
sėdžiij met” gauta tokia te
legrama iš Švedijos:

‘‘Nepaisant sovietu nei
giamo atsakymo i kara
liaus prašvma palikti inter
nuotus baltiečius Švediioi. 
užsienio reikalu ministeris 
pareiškė sovietams, jog ba
davimo išvarginti baltieėiai 
šiuo metu negali būti ati
duoti. Jie patalpinami ligo
ninėse. Laukdami galutinio 
sprendimo, internuotieji ba
dauja toliau. Vienas latvių 
karininkas nusižudė. Deši
nioji liberalų ir sindakalis- 
tų spauda, taip pat dalis 
socialdemokratu, tęsia ak
ciją prieš internuotų baltie- 
čių išdavimą.

ŠEINIUS, ŽILINSKAS.
Kongreso metu apie 3

vai. gauta nauja telegrama 
pranešant, tūkstančiai vo
kiečių belaisvių jau nuga-

' benti į sovietu laivą. 140 
Baltijos vyrų, bado streiko 
išvarginti, nugabenti į ligo
nines. Gen. George S. Pat- 
t?n Jr., kurs lankosi Švedi
joje, prašomas pagelbėti ir 
paimti tuos Baltijos kraštų 
belaisvius į britų ir ameri
kiečių zonas.

i
STOKHOLMAS, gruod. 

1. — Iki pietų šiandien 1,- 
300 buvusių vokiečių karių 
busiu vokiečių karių buvo 
suvežta į rusų transportą 
Tralleborge, ir švedų val
džia skubina akciją iškė’i- 
mui kitų 2,700 vokiečių, 
baltiečių ir lenkų ir jų iš
davimą rusams.

Austras kapitonas pasi
korė, tad iš viso trys be
laisviai pasidarė sau galą.
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Vaizdas gatvės Buffalo, N. Y., po dešimts colių sniegkričio ir pirmos pūgos šią žiemą. Lėk- 
. ir motorinis transportas sustojo ir kai kur buvo nukirstas susisiekimas. Tai buvo didžiau- 

(Acme-Draugas Telephoto.)
tuvų

• šia audra ištikusi šią sritį pastaraisiais metais.

CIO Priėmė GM Pasiūlymą Atidaryti
Fabrikus Pagaminti Dalis Kitiems

DETROIT. gruod. 1. — 
Streikuoją CI0-UAW darbi
ninkai šiandien sutiko sus
tabdyti savo streiką tuose 
General Motors fabrikuose, 
kur gaminamos dalys ki
tiems automobilių išdirbė- 
jams.

Unijos viršininkas R. J. 
Thomas pranešė GM prez. 
Wilsonui, kad pasiūlymas 40,000 iš 175.000 streikuo- 
yra priimamas, bet nieko

neprisiminė, kad unija nus
toja reikalavusi 30 nuošim. 
algų pakėlime.

Išdirbimas dalių kitoms 
automobilių firmoms supuo
la sr unijos strategija pa
laikyti gamybą kituose fab
rikuose, bet uždaryti GM 
fabrikus.

Didesnieji General Motors 
dalių fabrikai' samdo suvirš

jančių darbininkų.

Rusai Neįleidžia Irano Armijos,

TEHERANAS, gruod. 2. ną, sovietų okupacijos zo- 
— Šio miesto majoras bu- ną, kur Azerbaijano auto- 
vo prašytas atsistatydinti, nomistai sukilo prieš Tehe- 
ir jaučiama, jog visa Ira- rano vyriausybę, 
no vyrausybė atsistatydins 
dėl krizės šiauriniam Irane. 
Spėjama, kad naujoji vy
riausybė padarys nuolaidų 
Rusijai.

MASKVA, gruod. 1. — 
Tass agentūros pranešimu, 
Rusijos valdžia atmetė Ira
no prašymą leidimui siųsti 
kariuomenės į šiaurinį Ira-

Anot Tass, rusų nota ne
apsiėmė joki? s atsakomy
bės už Azerbaijano pelitinių 
partijų veiksmus, ‘‘kurie y- 
ra grynai Irano vidaus rei
kalas.”

Toliau pranešime sakyta 
rusų nota teigusi, jog atvy
kimas Irano kariuomenės iš 
pietų kliudytų steigimui 
tvarkos toje srityje.

MANILA, gruod. 1. — 
Prdkurorai šiandien apklau- 
sinėjo pulk. Hideo Ishiha- 
ru, Gen. Tomoyuki Yaha- 
shitos adjutantą, kad įro
dyti, j?g Yamashita žino
jo apie filipiniečių partiza
nų persekiojimą ir žudymą.

Yamashita teigė, kad jis 
buvo taip užsiėmęs milita- 
riniais reikalais, jog jis nie
ko nežinojęs apie belaisvių

Kinijos Keriuomenė
Okupavo Chinhsien 

CHINHSIEN, lank. 26. — 
(Sulaikyta) — Kinijos val
džios kariai užėmė šį mies
tą po kovų, kurios užmušė 
200 komunistų ir 700 jų su
ėmė.

(Pirmas pranešimas sakė 
Chinhsien krito be c pozici
jos).

*

Britai Suareštavo 76 
Nacius Pramonininkus
FRANKFURTAS, gruod. 

1. — Britų militarinė ap
saugos policija nakties me
tu padarė kratas ir suareš
tavo 76 žymius vokiečius, 
kurie valdė didžiąsias Vo
kietijos kar? Įmones.

Jie buvo suvežti į inter
navimo stovyklą, kur bus 
tardomi. Apklausinėjimo re
zultatai nustatys ar jie bus 
pavesti karo kriminalistų 
teismui.

Iš 83 “pageidaujamų,” 
tik aštuoni nebuvo suimti, 
ir vienas tų buvo rastas 
sergąs ligoninėje.

I

Ishiha.ru sakė vuomet 
Yamashita matė, jog Mani

Britų Lėktuvai Vėl Atakavo Ambarawa
B AT A VI A. Java, gruod.

2. — Britų lėktuvai vakar 
atakavo indokiniečių pozici
jas Ambaravos srityje, cen
trinėje Javoje, antrą dieną 
iš eilės, o karo laivai Sema- 
rango uoste bambardavo 
ekstremistų štabą.

Bendram kape britai ka
riai rado 22 britų ir indė
nų karių sukapotus lavonus. 
Tai buvo indokiniečių už
mušti kariai, kurie buvo iš
likę gyvi po jų lėktuvo nu- kuoti indokiniečių? Amba- 
kritimo ir sudužimo praei- ravos srityje, 20 mylių pie
tą savaitę. tuose nuo Samarango.

Į

‘Nesiėmė Pirštines’
I Tų lavonų radimas netoli 
Meester Cornelis, Batavijos 
priemiesčio, davė britams 
priežastį “ nusiimti piršti
nes ” prieš ekstremistus, j 
kurie kovoja prieš sugrą
žinimą o’andų valdžios į 
olandų Rytų Indijos salas.

Britai pasiuntė keturis 
lėktuvus su rakietomis, pat
rankomis ir bombomis ata-:

Sumažino Skaičių

kariams 
skaičius 
Karinin-

WASHINGTON gruod. 1. 
— Nuo ši?s dienos 
atleidimui taškų 
sumažintas iki 55.
kams dabar reikės. 73, gy
dytojams ir dantistams 70 
taškų, ir slaugėms 25 taš
kai.

Ila’ijoje Sušaudytas 
Vokietijos Generolas

A VERS A; Ita’iia, gruod. j 
1. — Arton Dostler, pilnas 
vokiečių armijos generolas, ! 
buvo šį rytą s.merikiečių 
sušaudytas už tai, kad be 
teismo įsakė sušaudyti 15 
amerikiečių karo belaisviu.

Docetler ramiai užsilaikė. 
Pirm negu mirties bausmė 
buvo išnešta, jis buvo pa
klaustas ar turi ką sakyti.

j “ne!”ji& 
tuomet vokiškai sušuko 
‘‘Lai gyvuoja Vokietija!”

FlRST CREEK, Wash„ 
gruod. 1. — Nardytojas iš
kėlė vairuotejo ir keturių 
vaikučių lavonus iš mokyk
los autobuso, kuris pirma
dieny įvažiavo į ežerą.

I

la nebus išlaikoma ir ižvy-i Angliškai atsakęs 
ko į kalnus, buvo tiek be- ----  ■
laisvių stovyklose, kad ne 
buvo galima atlaikyti pap
rastus teismus, tad ji? pa
taręs Yamashitai išnešti 
vien tik militarinė3 polici
jos tardymus. Yamashita 
nieko į tai neatsakęs, tik 
palingavo galva.

ATSIPRAŠOME
Spausdidant “DRAUGO” 
gruodžio 1 d. laidą pasi
taikė netikėtų techniškų 
keblumų, dėl kurių tos 
dienos numeris kai ku
riuos skaitytojus pasiekė 
vėlai. Dalį tos dienos lai
dos teko sumažinti net 

šešių puslapių, kadan- 
norėta, kad skaityto- 
gautų nors kiek.

ADMINISTRACIJA

iki 
gi 
jai

r

WASHINGTON gruod. 1. 
— UNRRA direktorius Her- 
bert H. Lehman užginčijo 
raportą, kad 600 UNRRA 
samdinių Europoje buvo at
leisti už veiklą juodose bir
žose.

Anot Lehmano, UNRRA 
persiorganizuoja ir t?dėl 
atleidusi 600 samdinių už 
įvairias priežastis, ir atleis
tieji buvo pasamdyti euro
piečiai, o ne amerikiečiai ar 
britai.

Priešinęsis Naciu
Idealams - Gerinę

NUERNBERGAS, gruod. 
2. — Šiandien paaiškėjo, 
kad Hermann Goering buv" 
asmeniškai atsakingas už 
Reichtago sudeginimą 1933 
metais, už ka naciai aštriai 
baudė ir 
šus.

Vakar 
kad jis
priešingas nacių ideologijai, 
atšaukęs Martino Bormanr.o 
priešbažnytinius dekretus, 
ir niekuomet neužgyręs žy
dų persekiojimo.

Kongrese Sukelta 19,000 Dolerių;
Užgirtas Praplėstas ALT Sąstatas

šeštadieni? posėdžiai Kon
grese pradėti kanadiečio 
Laukevičiaus šiltais sveiki
nimo žodžiais, kuriuos jisai 
reiškė didelės vilties Ame
rikos lietuvių veikloje.

Adv. Mastauskas, senas 
kovotojas dėl lietuvių tau
tos laisvės, kvietė energir- 
gai tęsti kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

Įdomu, kad visas tris die
nas kongrese dalyvavo ai
rių kilmės Kanados kunigas 
McGivney, Toronto lietuvių 
parap. klebonas. Jis para
pijos vardu kongresui atve
žė 40 dolerių auką ir savo 
ž?dyje skatino ypatingą dė
mesį kreipti į jaunuolių 
auklėjimą patriotinėje dva
sioje, nušviesti komunizme 
neteisybes, ir 
kalą glaudaus 
biavimo tarpe 
nados lietuvių.
Amerikos Lietuvių 
Tarybos Darbai

Dr. i?. Grigaiti; daro 
pranešimą apio Tarybos 
svarbiausius darbus:

—Įvairių JAV lietuvių 
grupių bendras žygis buvo 
— kelionė į Washingtoną 
1940 m., Lietuvą okupavus 
bolševikams. Tas atsilan
kymas pas prez. Rooseve’tą 
dar labiau išryškino reika
lą bendrai visoms grupėms 
dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą.

1943 m. sausio 8 d. Įvykęs 
suvažiavimas New Yorke 
davė naują akstiną Tary
bos veiklai. Veikimui finan
suoti buvo sudarytas bend
ras iždas. Neužilgo buvo 
sušaukta Pittsburghe did
žioji Amerikos lietuvių kon
ferencija. 1944 m. po kon
ferencijų, važinėjimų buvo 
įsteigtas Bendras Amer. 
Lietuvių Fondas, tais pa

nčiais metais įkurtas Lietu
vių Amerikiečių Informaci
jų Centras.

Per Tarybos ir LAIC iždą 
perėjo apie 40 tūkst. dole
rių, o su šio kongreso pa
jamomis — gerokai bus 
perviršytas numatytas pla
nas — sukelti 50 tūkst. Lie
tuvos gelbėjimo reikalui.

Turint finansinį pagrin
dą kaskart labiau buvo ple
čiama Lietuvos laisvinimo 
veikla. Kiekvienu pavojin
gesnių mementu buvo siun 
čiami memorandumai vy
riausybei, siunčiamos dele
gacijos į Washingtoną.

pabrėžė rei- 
bendradar- 

JAV ir Ka-

1 Memorandumai Dėl 
Benamių Lietuvių

Taip įvyko po Jaltos, po 
Potsdamo konferencijų. 19- 
45 m. ALT turėjo du suva
žiavimu. Taryba įteikė vals- 

! '■ybės ir karo departamen
tams memorandumus dėl 
benamiu lietuvių Europoje, 
o?veikyje kurių. JAV val
džios įstaigos pravedė ty
rimą Lietuvos žmonių padė
ties Europoje ir padarė rei
kiamus pagerinimus. Trem
tiniams pagelbėti sudaryta 
speciali tremtinių reikalams 
komisija, sudarytas Sočiai 
Service Eureau.

Katalikai, socialistai, san- 
dar iečiai-tautini n kai ir to
liau bendradarbiaus. Tary
bos sudėtis: buvo pradžio- 

• je sudaryta iš keturių gru
pių: katalikų, socialistų,
sandariečių, tautininkų. 
Prie ju prisidėio didieji 
susivienijimai: LRKSA ir 

J SLA. Tarybos sudėtin įėjo 
11 asmenų.

Skubesniems reikalams 
tvarkyti buvo sudarytas 

, vykdomasis komitetas. Jis 
skubiai atliko visą eilę dar
bų, pavyzdžiui, 
nomis 
tint iš 
rimus 
kraštų 
šaulio 
tuvai ir priešinga sovietų 
užmačioms.
Svarbus Laimėjimas — 
Vieningas Darbas

Pagerinimas benamių lie
tuvių padėties Vokietijoje, 
gelbėjimas Švedijoje lietu
vių nuo bolševikų skriau
dų. Tai dide’i laimėjimai.

Vienas gi svarbiausių at
siektų laimėjimų — įvairių 
lietuviškųjų grupių bend
ras, vieningas darbas. Mes 
turime vieną bendrą didelį 
tikslą — Lietuvos gelbėji
mą, į tą žiūrėdami mes už
mirštame mažus kivirčius, 
kurie buvo seniau. Kai ku
rie iš šalies — to nemato. 
Amerika Sako Lietuva 
Turi Būti Laisva

Pasigirsta balsų: žiūrėk: 
Šimutis paklupdė Grigaitį, 
ar Grigaitis Šimutį. Jokio 
paklupdymo nėra, jei mes 
esame paklupdyti, tai prieš 
bendrąjį idealą — Lietuvos 
laisvę. Tą mes brangiua^e 

' ir dėl to galime daug aukų 
pakelti.

(Žiūrėk KONGRESAS 4 
puslapy)

šiomis die- 
varyta akcija gelbs- 
Švedijos į Rusiją no- 

išgabenti Balti j os
žmones. Sukelta pa- 
opinija palanki Lie-

i

KALENDOR7 T
Gruodžio 3 d.: Šv. Pran

ciškus Ksaveras; senovės: 
Dzengis ir Jautrė.

Gruodžio 4 d.: Šv. Barbo
ra, šv. Petras Krizologas: 
senovės: Stangis ir Erdmė.

ORAS
Apsiniaukus ir šalčiau. 

___________________________  REMKITE IR PLATINKITE 
UŽSISAKYKI! “DRAUGĄ’ KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

nužudė savo prie-

Goeringas teigė, 
visą laiką buvęs

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prancūzija nutarė nacionalizuoti savo valstybes ban- 

l.ją ir kitus didesnius krašto bankus.
—Albanijoje vakar įvyko pirmi rinkimai per 21 metą, 

o Brazilijoje pirmieji prezidentiniai rinkimai per 15 me
tų. Galutini rezultatai bus sužinoti šiandien.

—Prancūzų Indokinijoje anamiečių grupės ieškančios 
nepriklausomybės susikirto tarpe savęs.

—Kinijos komunistai sako jie nori taikos, bet yra 
pasirįžę ko\oti prieš valdžią, ‘ jeigu reikės.”

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Vysk. M. Valančius Liaudies Švietėjas
\ voįį Su tomis nelemtomis 
via- ydom s. Pirmiausia vysk. 

Valančius išsiauklėjo gėr is 
talkininkus kunigus. Jie vys 
kupo prižiūrimi uždegė mok
slo žiburį savo parapijose. 
Ten, kur 1 g šiol buvo mo
koma tik lenkšikai dabar 
pradėjo lietuviškai. Nusitie
sė platus tinklas lietuviškų 

kuriose buvo
mokoma bent skaitymo ir 
tikybos dalykų, kai kur bu
vo mokomi rašyti ir skai
čiuoti. Žmonėms pradėjo at
rodyti. kad mokėjimas pas
kaityti yra toks pat kiek- 
v'enam geram katalikui pri
valomas dalykas, kaip pote
riai ar- katokizmas. Nemo
kąs bent iš maldaknygės pas 
kaityti buvo menku katali
ku.

“K- nt«kit<- visu, ką daleis 
pats; nerugokitt- ir žinokite, 
sulauksite gadynė . kurioje 
slinks penekiojimai...

Vysk. M. Valančius.

Iš visų vyskupų sėdėjusių 
žemaič.ų vyskupijos soste, 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
paveikslas ryškiausiai išky
la. Šis vyskupas, pasižymė
jęs kaip Lietuvos kulturin- 
tojas ir blaivybės skleidėjas,
nupelnė liaudies švietėjo mokyklėlių, 
vardą Lietuvos istorijoje.

Motiejus Valančius iš 
liaudies kilęs, liaudž ai pa
kelti pašventė visą savo gy
venimą. Jis gimė 1801 m. 
vasario 16 d., Telšių apskr., 
Salantų valė. Pasiturinčių 
tėvų dėka Motiejui nebuvo 
vargingas mokslo kelias. 
Baigęs domininkonų moky
klą Žemaičių Kalvarijoje, jis 
stoja į Varnių kunigų se
minariją ir vyriausioje Vil
niaus seminarijoje baigęs 
teologijos skyrių buvo įšvęs
tas į kunigus. Tik šešis ku
nigavimo metus pašventė 
d'rbdamas nelietuviams Gu
dų Mozurijoje. o apie 40 me
tų uoliu užsidegimu ir dide
liu pasišventimu skiepijo 
tikėjimo ir tėvynės meilę 
Lietuvoje.

MODERNIŠKAS GYDYMAS

vi-Nuotrauka iš vienos xaro ligoninės, kur naudojama 
s:s moderniškos priemonės sužeistiems kareiviams gy
dyti. Mūsų perkamais Victory bonais vyriausybė aprū
pina ligonines moderniškiausiomis priemonėmis karei
viams iš frontų gydyti. Jie greitai pagydomi ir paliuo- 
suojami iš karo tarnybos. (Oficiali U. S. Signal Corps 
nuotrauka)

nedavę nuo rusų valdžios 
piiekabių. Ir taip ištisus 25 
metus išbuvo žemaičių vys
kupijos prieky judindamas 
savo šalį iš apsnud mo. Ne 
kūrybos aukštumo atžvilgiu 
vysk. Valančius vadinamas 
dideliu rašytoju, bet už tai. 
kad jis pirmas savo gausiais 
raštais l audies širdį pasie
kė ir jo raštai auklėjo musų 
net dvi kartas.

Uždarė 13-tą langą
Springfield, II. — S^ring- 

field Marine bankos parei
gūnai uždarė no. 13 la^gą. 
Bankos kostumeriai bijoda- 

,vc savo pinigus paduoti per 
tą langą. Kiti bankes dar- 
bin’nkai pasiskundė, kad 
13-to Tango prižiūrėtojas ne- 

i turi ką veikti.

Nors 1875 m. mirus vysk. 
M. Valančiui, dar liaudis ne
pareiškė veiklaus patriotiz
mo. tač'au veikliosios Tėvy
nės Meilės sėkla Liaudies 
Švietėjo pasėta padėjo iš
ugdyti pirmuosius laikraš
čius — “Aušrą” ir “Varpą” 
ir 
lė

Savymeilė yra pamatas, 
ant kurio išdygsta pavydas.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

♦ ♦ *

6803 VV. Cermak Road
BERNVYN, ILLINOIS

pagaliau išaugo ta sekle- 
į Nepriklausomą Medį.

D B-tė. (I Dj

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
dome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527 
t 
PHYSIO THERAPY

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily 6—8 P. M

Saturdays 9 A. M, to 8 P. M

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių {tempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

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

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200I

Pamėgtas darbas daugiau 
i suteikia žmogui laimirgu- 

ne tik savo kalba, bet kai laikais buvo be galo sun- mo’ _neSa neribotas kiekis 
kuriais jų posakiais ir gy- kios. Rusų cariška prieš- »ar^s ar>ba turto, 
venimo smulkmenomis Vys- pauda persekiojo ir trukdė 
kūpąs Valančiaus šventieji 
ir kiti aprašomieji svetimų 
kraštų žmonės Lietuvos kai
miečiams buvo malonūs, ar
timi, tartum savi, nes jie 
protauja, kalba, kaip tikri

. žemaičiai.

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
juo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

I
iVysk. Valančius savo pa

moksluose parapijų aplan
kymo metu dar raginte ra
gino visus rašytis į blaivy
bes brolijas. Pramokę skai
tyti kaimiečiai mesdavo 
degtinę dėl knygos. Kad bu
tų ko skaityti pats vysk. 
Valančius rašė knygas. Kaip 
Lietuvos to meto rašytojas 
vysk. Valančius stovi pir
mose eilėse. Iš jo plunksnos 
išėjo daug lengvai paskaito
mų knygelių. Žmonės jas 
graibstyti graibstė. Vysk. 
Valanč aus • raštai parašyti 
prasta šnekamąja kaiba iš
marginti tautosaka, tuo bu- 
du daug įdomių dainų, pa
sakų. burtų, patarlių, mįs
lių ypač žaidimų išsaugota 

:musų laikams.
Iš viso vysk. Valančius 

yra parūpinęs apie 40 įvai
raus turinio leidin'ų. Di
džiuma jo paties rašyti, o 
kiti kunigų, kuriuos vysk. 
Valančius skatino rašyti 
dvasinio ir pasaulinio turi
nio knygas. Beveik visi 
vysk. Valančiaus raštai yra 
auklėjimo pobūdžio. ‘‘Vaikų 
knygelė”, 
nių knygelė”, 
Juzė”. “Antano 
pasakojimai” tai knygos pa
rašytos gyva kalba, pusla
piai pamargnti- gyvenimo 
pavyzdžiais, padavimais duo

1 
I

Sh ATTIKI fE “DRAUGĄ!

Labiausiai pasižymėjo Mo
tiejus Valančius kaip vys
kupas (1850-1875). Gerai 
nusimanydamas. kad di- 
džiaus'a liaudies skurdo 
priežastis yra tamsumas ir 
girtybė, jis ryžosi nuo pir
mų ganytojavimo dienų ko-

Mokslo atžvilgiu svar
biausioji vysk. Valančiaus 
knyga yra “Žemaičių vys
kupystė”. Iki šiol vienintelė 
Žemaičių vyskupystės isto
rija, kur ^ne tik Bažnyčios 
bet ir pačios Lietuvos isto
riją bešališkai išdėstė. Tai 
pirma lietuviška mokslo 
knyga, kurią išsivertė sve- 
tmtaučiai.

vyskupo darbus 1862 m. lie
tuviškas mokyklas rusai už
darė. Tada vyskupas ragino 
žmones, kad namie mokytų 
vaikus lietuviškai rašyti ir 
skaityti. 1865 m. spaudos 
uždraudimu išnaikinti lie
tuvišką raštą. Apsukrus vys 
kūpąs Valanč us surado bu
dus spausdinti knyga3 Prū
suose ir suorganizavo knyg
nešius, kurie slaptai gabeno 
ir platino šiapus sienos 
draustinę lietuvių literatū
rą.

I

I

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

LIETUVIAI DAKTARAI

PALIUOSUOTAS Iš 
TARNYBOS

' Stebėtis reikia iš vysk. 
M. Valančiaus plačios veik
los. Gyvenimo sąlygos tais

Rusų valdžia vysk. Va
lančiaus darbams kliudė. 
Net perkėlė iš Varnių į Kau
ną Žemaičių vyskupą. Nors 
persekiojama^ ir sėklių ap
statytas vyskupas išssuki-

I

I

DR. VAITUSH, OPI
z LIETUVIS

DR. WM. M TULLY
DANTISTAS

“Paaugusių žmo-
“Palangos 
tretininko

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso trumparegystę ir tolii-cgys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atiiafccmcs.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki s v. 

vak. Sekmad. pagal sutari i.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashlard A ve.

Telefonas YARDS 1373

dančiais supratimą apie
Lietuvos praeitį ir žadi-
nančiais tėvynės meilę.

Vysk. M. Valančius rašė

I

4740 So. Ashland Avė.
f Virš “Andes Candiea” Krautuvės) 

Chicago. Ei.
VALANDOS:

10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

I

Pfc. Jack MacNider, 18 
metų amžiaus, paliuosuotas 
iš Marine Corps specialiu 
gen. D. MacArthur Įsakymu. 
Jis yra sūnus brigados ge
nerolo Hanford MacNider ir 
turi 50 peintų mažiau, ne
gu reikalinga paliuosavimu; 
iš karinės tarnybos. (Acme- 
Draugas telephoto)

ii dvasinio pobūdžio knygų. 
Jis moko kaip rė kia atlikti 
išpažintį, aiškina pagrind- 
nes tikėjimo tiesas, pasako
ja katalikų tikėjimo istoriją, 
šventosios istorijos įvykius 
ir rašo šventųjų gyvenimus. 
Jc šventieji Zyvatai šventų
jų išsoausd'nti 1860 m., pa
našus į lietuvius kaimiečius

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindncss), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyu.

l 
t

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- 
uimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį Ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- 
džias žaiz- '4“s»

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 $1.00, 1.75, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, III.

Įš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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 AKINTŲ IŠDIRBĖJAIOPTOMETRISTAI
EGZAMINAVIMAS AKIi, IK PRITAIKYMAS AKINIU 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1600 MILVV ALKEE AVENUE 

(kampas North) 
HUMBOLDT 9368

1635 MEST 47th STREET
(kampas Marshfield)

YARDS 4499

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

I

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. 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 G iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

i i

Pirk Victorv 
Bonus!

Stos Paskolos Y ra Daromo* — 
StatyliAi Rr*tnontav1mui, R/flnansavimnl 
ANT LENGVU MĖNESINIU 1ŠM< >K£JTM ŲJ 
Pasinaudokite žemoms Nuošimčių Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI: 

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami tr ligi g5.0oo.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an ln- 
surance < orporation.. Justi pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAI si A TR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo l’at»ro*vtmol —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
— CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

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.

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.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL CAN’al 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

J Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

9

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
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.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAŽI KAITI S

Bes. 6958 So. Taiman Avė.
Bes. Tel. GEOvehiU 0617
Office Tel. HEJGock 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

Tel. CANal 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 ilę 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. Y'ARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
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.

Tek Y'ARds 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 atga įtų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

z

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN 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. Y'ARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. Y'ARds 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 Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-------------- _--

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

v j Ofiso Tel.: PULLMAN 1193Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų Tel.: PULLMAN 8277
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HELP VVANTED TŪKSTANČIAI JIEMS PANAŠIŲ

S “D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

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

HELP WAXTED — VYRAI

RAŠALO IR VARNIŠO 
DARBININKŲ

Mažiausia pradinė mokestis 
80c į vai. ir periodinis 

pakėlimas iki 81.05 į vai.
INTERNATIONAL PRINTING 

INK 
2211 No. Elston Avė.

PASTOVUS DARBAS
PATYRUSIAM 

MILL IR MIXER 
OPERATORIUI 

Reikalingas 
Abelniems Dirbtuvės Darbams 

NĖRA ATLEIDIMO 
ATSIŠAUKITE 

. 3925 S. CALUMET

. TEL.—KENW00D 3800 .
<

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 

PATYRUSIŲ AR 
NEPATYRUSIŲ 

ASSEMBLERS - SOLDERERS 
COIL WINDERS 

Moderniška Dirbtuvė 
Patogioj Vietoj 

CRESCENT INDUSTRIES, 
INC. 

4140 Belmont Avė. 
MR. ROLLINS.

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
Prie Lengvų Dirbtuvės 

Assembly Darbų

SOLDERERS

WINDERS
GERA MOKESTIS

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

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

BURLINGTON

Reikalauja

MOTERŲ
Valyti Ofisus

Naktimis

PASTOVŪS
DARBAI

I

RAILROAD
COMPANY

, r » t - v----------------------------------------------------------------------------<

HELP VVANTED — į MOTERYS

ir

i Tito Užvedė Slavu Republiką;
Karalius Petras Atmestas

KREIPKITĖS PRIE MR. KELLY
ROOM 206

TRuKSTA ŽINIŲ
Nors karas Euronoie iau 

ir pasibaidė, bet žinių iš Lie
tuvos kaio stifre, taip ir stin 
ga. Mat Kremliaus ponai ne 
tik kad neįsileidžia svetimu 
valstybių spaudos atstovų 
Lietuvon, bet ir patiems lie- 

; tuviams draudžia rašyti. 
Mat rusai bolševikai neno
ri, kad užsienis žinotų apie 
tą skurdą ir nepasitenkini
mą, kuris yrs okupuotuose 

i bolševikų kraštuose.
★ ★ ★

MUZIKOS MOKYKLOS 
LIETUVOJE

I

Du kariai: Lt. Fred H. Rhodes, iš Stroudsburg, Pa., 
Pvt. Joseph T. Wallace, iš Baltimore, Md., Pacifiko fron
te buvo taip sužeisti, kad teikę pirmąją pagalbą netikėjo 
jų pasveikimu. Puikiai įrengtų karo ligoninių ir moder
ninės gydymo priemonės padarė juos tokius, kokius šioj 
nuotraukoj matome. Vis tai ačiū mūsų perkamiems karo 
bonams. Pirkime kuo daugiausiai. (U. S. Treasury De
partment nuotrauka)

Londonas. — Belgrado 
radio paskelbė, kad Jugos
lavija tapo republiką, kai 
vykdomas ir tautinis susi
rinkimas vienbalsiai užgyrė 
maršalo Tito perskaitytą 
prokliamaciją. Prokliamaci- 
ja karalių Petrą II išvelka 
iš visų jo karališkų teisių.

Karalius, gyvenąs Londo
ne, pareiškė, kad republikos 
sudarymas sulaužė sutartį 
padarytą su Tito ir Užsienių 
ministru Subasic, pereitą 
vasarį, kuriame buvo sutik
ta palikti krašto valdymą 
trijų asmenų rankose iki 
žmonės balsavimu galės pa
reikšti ar palakiyti monar- 
kiją ar ne.

sulaužė padarytą sutartį ir 
sudarė totalitarinę valdžią 
kuri priešinas visiems Jung
tinių Tautų idealams.”
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

KITA VERGYSTE

BURLINGTON
BUILDING

547 VV. JACKSON BLVD.

OPERATORIŲ

Patyrusių

PRIE MARŠKONIŲ DRESIŲ
GARANTUOTAS UŽDARBIS

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

Logan Square i‘l.” iki VVestern Avė.
Arti Mihvaukee ir VVe.-tern Avės.

IRVING SOBEL & CO
2300 ARMITAGE AVE.

DVIEJŲ MERGINI' dirbti kaipo pa
tarnautojos, pastoviam arba daliniam 
laikui, patyrimo ne eiki t.— MOTY- 
CK.VS FRUIT MARK E T. 3845 VV. 
26th ST.

ke-

Nr.

Maloniam palengvi
nimui bandyk šį šva
rų. naujų, patikrintų, 
būdų atliuosuot pa
prastą, strėnų grėlą. 
Tik uždėk vieną 
Johnson’s BACK 
PLAST EKJ ant pat 
skaudamos vietos. 
Švelnūs jo vaistai 

'• palengva ŠILDO jum 
kraujo apytakų., sklai- 
lengvina skausmą, šil

si luinų. viduj, 
nuolatine atramą— 

Reikalauk TIKROJO.
Arčiausioj

sujudina 
pritvinimą., 

multino priedanga laiko 
į lauke—duoda 

puikiau! PLlk— 
Johnson & Johnson pagaminto.

i nugarą, 
<lo jo

1 ta 
šaltį 
jautiesi puikiai!

I ■ ■ ... - ■
į vaistinėj.

Karalius Petras II pasa
kė, kad jis ragino savo pa
valdinius kovoti prieš naciz
mą ir fašizmą, ne tam. kad 
“mano laisvę mylinti paval
diniai įpultų i panašią ver
gystę kaip užveda Jozefs 
Broz-Tito”

“Tito valdžia”, jis sakė, 
“pamynė visas obligacijas.

Naciu Viršininkai Nusisuko Nuo
Filmių Rodančių Nacių Žiaurumą

NLERNBERG, lapkr. 29. nuo Goeringo ir kitų veidų. 
—Pasibaisėtini vaizdai na- Jie anksčiau juokėsi ir šyp- 
cių koncentracijų stovyklų 
buvo parodyti judžiuose 
šiandien nacių teisme, bet 
kai kurie teisiamieji hitle
rininkų vadai nuleido akis 
ir nežiūrėjo į užrekorduotą 
vokiečių žiaurumą.

Filmą nušluostė š---- ertas
I
i
mas praradęs atmintį, aty- 
džiai sekė necenzūruotą fil
mą.

Anksčiau buvo d:kumen- 
taliai įrodyta kaip naciai 
suokalbiavo su Austrijos 
naciais.

BACK PLASTER

-- --- —---------->
Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

ir įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina- į

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..

sojosi JAV prokurorui pa
sakojant kaip Hitleris gra
sinimais ir klasta bei smur 
tu suminkštino Austriją in

! važi jai.

Hess Įdomavosi
Buvęs Hitlerio padėjėjas 

Rudolf Hess, kuris bando 
išsisukti iš teismo teigda-

MERGINOMS—MOTERIMS

-ATYDA-
Naujas BE AUT Y SALON

Atsidarė Brighton Parke

Savo nevykusioje komu
nistinio ū^io sistemoje bo1- 
ševikai žmonių aprūpinti 
duona nedali. Už tai sten
giasi. kad netrūktu pramo
gų. Tarp tokiu galima su
minėti ‘‘Pravdos” Nr. 237 
aprašomas muzikos mokyk
las Lietuvoie. Dabar Lietu
voje veikiančios dvi valsty
binės konservatorijos ir 
lėtas muzikos mokyklų.

★ ★ ★
KĄ PRANEŠA?

“Izvestija” laikraštis
223 įsidėjo pranešimą iš Vii- 
niaus, kad lietuvių meninin- j 
kų grupė, Mikėno vadovau
jama, gamina paminklą rau
donosios armijos kariu, žri- 
vusių ties Karaliaučiumi, 
p? gerbimui. Drauge su Mi
kėnu dirba sku'ptoriai Pur 
džius. Vaivada ir Jakimavi- 

I čius. Bus- pagamintas aukš-.
tas obeliskas, kuriame bus Laivas audroje, kuri siautė 
iškalti raudonosios armijos 
kovų vaizdai, žymesniu rau-i 
donarmiečių paveikslai ir 
kiti ornamentai.

★
BOLŠEVIKAI PRADĖJO 
STUDENTU KARIŲ 
APMOKYMĄ

“Izviestija” Nr. 222 pra
neša. kad Sovietų Rusijos 
švietimo komisarijatas iš
leido įsakymą sustiprinti 
studentų kariu paruošimą. 
Aukštųjų mokyklų rekto
riams ir vedėjams įsakyta 
pakviesti specialistus ir rū
pestingai pravesti karini ap
mokymą. Suprantama, kad 
Rusijai kaskart aiškiau 
krypstant į carų imperialis
tinę politiką, svarbu turėti 
žymesnę karinę jėgą.

★ ★ ★
BENAMIAI LIETUVIAI 
DOMISI USA LIETUVIŲ 
VEIKLA

Lėktuvu Išgelbėjo
Bridgeport, Conn. — Ka

riuomenės helikopteris-lėk- 
tuvas išgelbėjo du vyrus 
nuo aliejaus kubilinio laivo 
užplaukusio ant seklumos.

Specializuojame
Gabrielene

Cokl Wave
Ir Machinless 
Garbanavime
F acials-PIauku

Dažymas

TYPING
AND 

CLERICAL
★

Near southwest side
5 DAY WEEK 
EXCELLENT 

OPPORTUNITIES 
PERMANENT POSIT1ONS 

GOOD PAY 
CAFETERIA FACILITIES

TELEPHONE:

LAFayet+e 1456
Mr. Ruehl

MOTERYS PIRMIAU BUV
KARO DARBININKĖS 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ Į ko reikalauja tik i
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse
Vai.: 5:30 vak. Iki 12 Naktį.

★ ★ ★

ieško 2 ar 3 furnišuotus kambarius 
gyvenimui. Pageidauja Marquette ar , 
Brighton Park kolonijose, pašaukit: 

(LAFAYETTE 0332.

p
---- T---------------- 
.R A N E 5 I M A S

NORI RENDUOTI — Jauna pora

Išmintingas žmogus vis-

Caf eteri joj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST

rytų pakrantėje, nutrūko 
nuo jį tempusio laivo. Ban
gų ir vėjo blaškomas paga
liau užplaukė ant seklumos, i

Du vyrai jame išbuvo virš 
24 valandas, 
riuomenės lėktuvas 
vieną, 
jo. Iš 
virvė, 
vyrai 
mą.

iki kolei ka- 
pirmai 

paskui antrą išgelbė- 
lėktuvo buvo nuleista 
kurios laikydamiesi 

buvo nuvesti į sausu-

jį
II-

JOS. F. BUDRIK

j Europoje įvairiose vieto- 
iš savęs, i se leidžiami benamių lietu- 

o niekingas visko reikalau- vių laikraščiai didelio susi- 
ja iš kitų. Kinų patarlė. domėjimo rodo Jungtinių

JACK'S SALON
4434 S. Fairfield 

Avenue
— Telefonas —

Lafayette 7460
Visas Darbas Garantuotas

J

i
l

IOHN A. KASS 
VVATCHMAKER 

JEVVELRY — MUŠI C 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFA IETIE 8617

Amerikos Valstybių lietuvių 
veikla. Svarbesniuosius cen
trinių organizacijų darbus 
smulkiai aprašo, dėdami 
daug vilčių j Amerikos lie-1 
tuvių pastangas.

★ ★ ★
ATSTOVAI

Į Amerikos Lietuvių. Kon
gresą buvo atvykę rinkti
niai atstovai iš įvairių U.S. 
lietuvių kolonijų. Jie savo 
atsilankymu daug pagelbės 
Lietuvai atgauti laisvę 
nepriklausomybę.

ir

RAKANDŲ IR JEVVELRY
KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasiniu Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

S

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

%

VIESULAS RYTUOSE

Nuotrauka Winthrop, Mass., kur šiomis dienomis siau
tė viesulas su smarkiu lietumi. Jūrų vilnys buvo užlieja- 
sios žemesnius pakraščius. (Acme-Draugas telephoto)

Dažnai garbę galima nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

BUDRIKO LEIDŽIAMOS R\DIO 
PROGRAME VALANDOS:

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

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Angliškg-Lietuviškg 

Lietuviška-Angliška

ŽODYNĄ
3E "F"-

SEIMININKE reikalinga, 3 suaugusi 
šeimoje išvykę iš miesto. Pašaukite 
BE.LMOVT 6729 po 8 vai. vak. 2833 
Mihvaukee Avė. I. D. Karlstrom.

nAPGUTkf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. H. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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. Westem Avė.,

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

i

E

Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242

i . -?.<■ —&

Nebūkite be Marlborough's
LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00

Mokinkitės Lietuviu 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

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Pųblished Daily, except Sundays, 

by the
LITHU^TAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
Am x c^he .Cathfcho Presu Ass^fcįatign^ 
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sidūrė teisme, aiškinant jog toks dalykas yra prie
šingas konstitucijai.

Aukščiausias teismas palaiko paleistu laiku tikybos 
auklėjimo klasių reikalą ir pareiškė, jog visai nėra 
priešinga konstitucijai, bet greičiau konstitucija ne- 

_ _____________________ '____________ --i-"

Kongresas Užsibaigė Pakilusia Nuotaika; 
Lietuviai Pasirįžę Dirbti ir Aukoti

^4rc- 3 e

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............ ...........................................................
Pusei metų ............................. ...................................
Trims menesiams .................................................... .
Dviem mėnesiams ............................... ....................
Vienam mėnesiui ........... ...........................................

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .......................................................................
Pusei metų .................................................................
Trims mėnesiams ................... ................................
Dviem mėnesiams .....................................................
Vienam mėnesiui .....................................................

J2.. į -if.

•r’ ■

;ago

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 

.75
Užsieniuose:

$8.00
4.50
2.50

tiesioginiai tokį- dalyką remia. Tokį pareiškimą patei- 
kė< Aukščiausiojo teismo teisėjas ’ tnyssės S.f Schwartz. 

& i j • . *

Metams ...............
Pusei metų ....
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų "prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

tris dienas. Tai 
dienos Lietuvos 
Amerikos lietu-

Reikia pastebėti, kad juo žmonės tupės gyvesnį ti
kėjimą, ttio jie bus doresni. Juo žmonės bus doresni, 
juo visuomenė ir valstybė bus tvirtesnė. Taigi tėvai 
turi rūpintis, kad jų vaikai gautų religinį ir dorovinį 
auklėjimą.
★

Tremtiniai Lietuviai Drausmingi
Benamiai lietuviai yra viena iš geriausiai susiorga

nizavusių tautinių grupių Europoje. Be kitų dalykų 
jie rūpinasi savo tarpe palaikyti aukštą moralinį lyg
menį, reikiamą drausmingumą ir tam reikalui savo 
stovyklose parenka komendantus. Jie taip pat stengiasi, 
kad jei kokie ginčai kiltų jų tarpe, kad jie būtų savo 
tarpe ir išspręsti; dėlto kai kuriose vietose yra sudarę 
net savo teismus. Jų gražus savytarpis sugyvenimas 
ir susiklausymas okupaciniai vyriausybei daro gerą 
įspūdį.
★

Dvejopas Tikslas
Bolševikai smarkiai komunistina’ Pabalčio kraštus. 

Visokias priemones komunistai vartoja, kad sukomu- 
nistinti Pabalčio jaunimą.

Norėdami vaikus ištraukti iš patriotinės tėvų įta
kos, bolševikai kai kuriuose užimtuose kraštuose net 
pradžios mokyklų vaikus apgyvendina bendrabučiuose, 
kur daug dėmesio kreipiama į komunistinį jaunuolių 
formavimą. Komunistų laikraštis “Pravda" Nr. 238 
praneša, kad Latvijoje jau įsteigta 1,200 tokių bendra
bučių. Vaikai tik sekmadieniais paleidžiami pas tėvus. 
Raudonosios armijos vaikai tuose internatuose gauna 
valgį nemokamai.

Tokių bendrabučių tikslas yra dvejopas: pagreitin
tas rusinimus ir komunistinis auklėjimas.

I

(Tęsinys iš 1-mo' puslapio)
Mes esame gavę JAV val

džios žodį, kad Lietuva tu
ri būti nepriklausoma. Tą 
įsipareigojimą vis stengia
mės priminti atsilankymais, 
memorandumais. LAIC pa
duoda faktus tą paremian
čius. Mes savo veikimu lai
kome informuotą JAV lie
tuvių visuomenę, apsaugo
dami nuo bolševikiškos 
“tručiznos" ir dauge’is nQt 
pirma suklaidintųjų grįžta 
prie patriotinės visuomenės.

Kai kurie murma — ar 
Lietuva neparduota, kodėl 
duodant Rusijai lend-lease

neišgauta Rusijos, pradėji
mo’; laisvės garantijų' Kas 
taip sako, tai perdaug tiki 
į Stalino parašą. Stalinas 
davė parašą dėl Lenkijos, • 
ir vodka buvo aplaistytas 
parašas, o kas išėjo su Len
kijos laisve.'!

Demokratijos, laisvės 
principai yra įsigyvenę de
mokratinėje JAV visuome
nėje. Dėlko į mus kalbėjo 
kongr. O’Konski, arkiv. 
Stritch? Ar sau kokios nau
dos ieškodami? Ne. Jie to
kias puikias kalbas pasakė 
mylėdami laisvės principus. 
Demokratų nenugalėjo na-

APŽVALGA
t

kokioje padėtyje yra 
direktyvų kovoje už

Kongreso dalyvis ir

ir 
ir

t

*
į

prieš
(pa-

Pasibaigus Amerikos Lietuvių Kongresui
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS ATLIKO 
DIDELIUS DARBUS LIETUVOS LAISVEI IR 
NEPRIKLAUSOMYBEI ATGAUTI.
Amerikos Lietuvių Kongresas vyko 

buvo didelio darbo ir pasišventimo 
laisvei ir nepriklausomybei atgauti,
viai aiškiai parėdė, kad jie tol nenurims, kol mūsų tė
vų žemė ir jos žmonės nebus išlaisvinta iš bolševikiš
kos vergijos, kol Lietuva neįžengs į laisvų tautų skai
čių.

Amerikos Lietuvių Kongresas baigės, bet jo darbai 
nesibaigė, nes reikės dar daug daug prakaito išlieti 
kovojant už Lietuvos teises.

Amerikos Lietuvių Kongreso dalyviai sužinojo daug 
naujų dalykų ir aiškiau pamatė 
mūsų tėvų žemė, ib gavo naujų 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Kiekvienas Amerikos Lietuvių
dalyvė turės būti didesniu apaštalu ir kariu vaduojant 
Lietuvą iš bolševikiškos vergijos. Kiekvienas kongreso 
dalyvis ir dalyvė turės įnešti dar daugiau šviesos ir 
energijos į savo kolonijas besirūpinant Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės reikalais.

Amerikos Lietuvių Kongreso vadovybė ir delegatai 
daug nuveikė per tris dienas. Už tai pavergta Lietuva 
ir ištremti lietuviai jums yra dėkingi, ir šventai tiki, 
kad Amerikos Lietuvių Kongreso nusistatymas, rezo
liucijos taps tikru lietuvių gyvenimu.

Pavergta ir ištremta Lietuva kovoja už savo šventas 
nepriklausomybės ir laisvės teises ir pareigas. Jų 
mūsų kovos turės Lietuvai grąžinti išplėštą laisvę 
nepriklausomybę.

★

Čekų Katalikų Protestas
Čekoslovakijos katalikai griežtai užprotestavo 

valdžios planus, kuriais ji nori monopolizuoti 
glemžti) auklėjimą suvalstybinant visas mokyklas, į-' 
skaitant ir tas mokyklas, kurias vedė religinės bend
ruomenės.

Čekoslovakijos katalikai įteikė valdžiai memorandu
mą ir pareiškė, jog visų mokyklų suvalstybinimas už
gauna katalikų teises ir gali iššaukti kulturkampfą. 
Katalikai pareiškė, kad jie paskutinį kartą prašė, kitą 
kartą jie turės priešintis ir veikti.

Memorandumas buvo įteiktas premjerui Zdenek Fier- 
lingeriui ir teisingumo ministeriui Jaroslav Stransky. 
Atrodo, jog abu valdžios pareigūnai laiko katalikų rei
kalavimus teisingais ir yra vilčių, kad mokyklos re
forma bus atiduota svarstyti seimui, kur katalikai tu
ri savo atstovus.

Katalikai nurodė, kad čekų ir Slovakų Tautinė prog
rama užtikrino visų mokyklų atidarymą.

Čekoslovakijos valdžioje yra nemažai raudonųjų, bet 
katalikai pastaruoju laiku daugiau pradeda veikti vie
šame gyvenime, ir pamažu

Katalikai turi uoliai ir 
gyvenime, jei nenori būti 
valstybėje.

Ką Pareiškė Teismas?
Nuo 1929 metų paleistu laiku buvo vedamos tikybos 

auklėjimo klasės Chicagoje, pritariant Chicagos Auk
lėjimo Boardui. Bet kai kam nepatiko, kad viešų mo
kyklų vaikai turi tikybos pamokas, ir šis reikalas at-

atgauna savo pozicijas, 
aktyviai dalyvauti viešame 
pastumdėliais ir posūniais

r H

Veria Perskaityti!
■‘Catholic Digest” žurnalas, gruodžio mėnesio lai

doje, turi labai svarbų ir reikšmingą straipsnį, kurį 
parašė Alexander Barmine, kuris turėjo ryšį su sovie
tų rėžimu, bet paskui nutraukė santykius su bolševi
kais. Straipsnis pavadintas ,lThe Russia that was and 
is”. Tai yra santrauka iš knygos: “One Who Survived", 
tai neseniai A. Barmine parašyta knyga. Autorius į- 
domių dalykų iškelia iš rusų bolševikų gyvenimo. Ver
ta perskaityti šis straipsnis, turėsite aiškesnį vaizdą 
apie rusų komunistus.

Alexander Barmine gimė Rusijoje, tarnavo fronte 
su raudonąja armija; jis būdamas užsienyje pamatė 
kitą gyvenimą ir nutraukė ryšius su bolševikais. Jis 
dabar yra Amerikos pilietis.
★

Prašė $500,000,000 Paskolos
Neseniai laikina lenkų vyriausybė prašė $500,000,000 

paskolą, bet buvo atsakyta. Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius Arthur Bliss Lane pareiškė Varšu
vos vyriausybei, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
nėra pasiruošusios ištiesti jokios finansiškos pagalbos 
Lenkijai kolei Lenkija bus priversta savo anglį ir ki
tas žaliavas gabenti išimtinai Rusijai.
★

Geros Žinios Iš Belgijos
Iš Belgijos gaunamos geros žinios. Iš Briuselio, Bel- 

‘ gijos sostinės, gauta žinia, kad Belgija šešių mėnesių 
laikotarpyje kai kuriose industrijos srityse gerokai at
sigavo.

Belgai yra darbštūs ir sumanūs žmonės, jie iš karo 
griūvėsiu keliasi ir kuria naują gyvenimą.

Ir Lietuva galėtų pradėti naują gyvenimą, jei būtų 
Lietuvai grąžinta laisvė ir nepriklausomybė.
★

Pasišventė Visam Kraštui
Kai tikra istorija Belgijos kapituliacijos naciams 

1940 m. bus žinoma, karalius Leopoldas išeis ne kai
po išdavikas, “bet kaipo vienas iš didelių karo herojų”. 
Šią mintį išreiškė Hugh Gibson, buvęs Amerikos mi- 
nisteris Lenkijai ir Šveicarijai ir buvęs ambasadorius 
Belgijai, lai ike, kuris tilpo the New York Times. Sa
koma, kad karalius Leopoldas pasišventė viso krašto 
gerovei.
★

Gavo Paskyrimą
Senor Domingo De Las Barcenas, Ispanijos amba

sadorius prie šv. Sosto, tapo paskirtas Ispanijos am
basadoriumi į Londoną. Jis užima Dūke ef Alba vietą.

Apie Vežamus Iš Vokietijos į Rusiją Žmones
Rusų komunistų laikraštis “Pravda” Nr. 237 prane

ša, kad repatrijacijos reikalus tvarkyti pavesta raudo
nosios armijos kariams, kurių šiam reikalui paskirta 
daugiau kaip 10,000. Per metus sovietai iš Vokieti
jos atsiėmė 5,236,130 žmonių. “Pravda” rašo, kad daug 
tūkstančių ir Baltijos kraštų žmonių iš Vokietijos par
sigabenta. Jų 27,000 dirbą pramonėje, o 30,000 — že
mės ūkyje. Kiek iš jų išvežta į tolimus sovietų kraš
tus, “Pravda" nerašo, tačiau, iš kitų šaltinių žinome, 
kad tokių procentas labai didelis.

Tie repatrijuojami baisiai išalkę, stokuoja drabužių, 
bet bolševikai jiems pirmon eilėn bruka propagandinę 
literatūrą. Grąžinamiesiems iš Vokietijos kasdien ski
riama 215,000 laikraščių egzempliorių, daugiausia iš 
centro (Maskvos). Jiems jau išdalinta daugiau kaip 
800,000 egzempliorių politinės literatūros ir be to — 
virš 600,000 propagandinių brošiūrų. Jiems laikyta 78,- 
000 propagandinių paskaitų ir su jais pravesta dau
giau kaip 360,000 propagandinių grupinių pasikalbėji
mų. Iš to visko matyti, koks didelis bolševikų susirū
pinimas nors kiek užtrinti tą įspūdį, kokį iš Rusijos 
išvežtieji žmonės gavo vadinamuose kapitalistiniuose 
kraštuose, kur gyvenimo lygmuo nepalyginamai aukš
tesnis, negu sovietų rojuje.

★

Lietuvos Raudonasis Kryžius
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacija negalėjo 

Lietuvoje veikti nei bolševikų, nei nacių okupacijos 
metu. Mat. Raudonasis Kryžius yra suverenės valsty
bės požymis.

Tačiau Lietuves Raudonasis Kryžius atnaujino savo 
veiklą amerikiečių, britų ir prancūzų okupuotose zo
nose. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komitetą sudaro 
devyni asmenys, jų tarpe penki gydytojai ir keli pro
fesoriai. Vasaros pabaigoje Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyrių jau buvo septyniolika. Ne visi skyriai dar 
turėjo galimybės užmegsti ryšį su centru. Jau yra 
užmegsti ryšiai su Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi 
Ženevoje. Liepos mėnesį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
centre lankės Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus dele
gatas dr. R. Reglinas, kuriam lietuviai įteikė platų 
raštą apie tremtinių būklę — padėtį.
★

Kiek Turėjo Nuostoliu?
Pranešama, kad Pilipinuose katalikai per karą nuo

savybės dalykuose turėjo apie $125.000,000 nuostolių. 
Bažnyčia nuosavybės dalykuose turėjo apie $14,000,000 
nuostolių.
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cizmas, nenugalės nė bol
ševizmas. Tik demokratijų 
laimėjimas garantuos lais
vę Lietuvai, būkime su de-.

*<>je kovoje ir . 
Sūį&brganizavę- eikime prie 
Lie£uyių Tautos išgelbėji- 
mo,’‘ -— baigė- dr. Grigaitis.

BĮ Tūbelis iš- Chicagcs: ”
— Taryba dirba šventą 

darbą. Ją turime visi remti.
Dr. Vileišis, Waterburio 

Liet. Tarybos pirmininkas:
— Aš noriu pareikšti pa

dėką, už tą didelį Tarybos 
narių pasišventimą. Mes 
jiems neatlyginame, gal tik 
nepakankamai jiems pade
dame.

“Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.” Tuos žodžius 
girdėjo Lietuvos kalėjimo 
sienos, girdėjo ir lietuviai' 
jau dešimta diena bado 
streiką kenčiantieji Švedi
joje ir spirdamiesi prieš 
bolševikų neteisingas už
mačias.

Siūlau: tebūnie šis ALT 
sušauktas kongresas nuola
tinis, ir atviras visiems Lie
tuvą mylintiems. Palikim 
atviras duris ateiti ir ket
virtai grupei, kuri siekia 
nepriklausomos Lietuvos. 
Jei neateis, jie prieš istori
ją bus nuteisti.

Frenzelis iš Toronto:
— Kovodami prieš rau

donuosius kvizlingus turi
me boikotuoti jų parengi
mus, neimti į rankas jų 
spaudos. Skelbia melus, te
gu patys juos ir skaito.

Jakavičius iš Chicagos:
— Mūsų priedermė prak

tiškas darbas. Mes negali
me atsidėti vien ant savo 
vadų, paliekant darbą vien 
jiems. Turime lankyti savo 
organizacijų susirinkimus. 
Išvien padorus lietuvi!

Seržantas Juozaitis, nese
nai grįžęs iš Pacifiko, ilga
metis Vyčių vadovas, pa
brėžia reikalą sutelkti visas 
jėgas ir grupes, siekiančias 
Lietuvos laisvės.
Lygiai Atstovaujamos 
Visos ALT Grupės

Diskusijas baigus pirm. 
Šimutis paaiškina, kad Ta
ryba laikosi demokratijos 
principo, rodydama did
žiausio palankumo ir mažo
sioms jos sudėtin įeinan
čioms grupėms, dėlto iš vi
sų trijų grupių parenkama 
po lygų skaičių kandidatų.

Nominacijos komisija pa
siūlo į Tarybą, kurios sąs
tatas praplečiamas, šiuos 
narius:

Iš katalikų: kun. Ig. Al- 
bavičius, kun. Pr. Juras, 
adv. Mileris, Juoz. Laučka, 
komp. A. Aleksis, E. Pau- 
razienė, J. Grigalius.

Iš katal. susivienijimo: L. 
Šimutis, kun. J. Balkūnas 
ir W. Kvetkus.

Socialistų: dr. P. Grigai
tis, S. Michelsonas, J. Stil- 
sonas, dr. A. Montvidas, J. 
Glaveckas, Pr. Kručas, S. 
Bakanas.

Sandariečių-tautininkij:
P. Pivariūnas, A. Deveinie- 
nė, M. Vaidyla, J. Arlaus
kas, K. Jurgeliūnas, J. Gri
nius, S. Gegužis.

Nuo SLA: P. Dargis, dr. 
M. Vinikas, Wm. Laukaitis.

Taigi į Tarybą išrinkti 27 
asmenys, jų tarpe dvi mo
terys. Pasiūlytasis sąstatas 
priimtas visų kongreso de
legatų.

Kongreso nuotaika pakel
ta. Kriaučelis iš Worces- 
ter įteikia 1,600 dolerių— 
auką Lietuvai Remti Drau
gijos Massachusetts valsti
joje.

Rochesterio lietuviai at
vežė 500 dolerių auką.

J. Pr,
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Pavergtųjų Tautų Bendradarbiavimas
KAIP VYKSTA JUNGTINE KOVA DĖL PAVERGTŲ
JŲ TAUTŲ, PRANEŠĖ KUN. J. BALKUNAS:

(Iš Trečios Kongreso Sesijos)

tam. kad sunaikinę— Rusas nuskriaudė ne 
vien lietuvius. Argi ne na
tūralu, kad mes pasakome; 
tave nuskriaudė bolševikai 
ir mane, padu?kime rankas 
ir einame išvien. Ta vieny
bė pasireiškė New Yorke pa
darius pradžią bendram dar
bui lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, vengrų, slovakų. Jie 
jungia 8 tautas, turinčias 
savo kilmės žmonių Ameri
koje 12 milijonų. Amerikos 
politikieriai supranta tik 
balsų politiką ir dabar Lie- Į 
tuvos prietelių turime 12 
milijonų. I

Ir mūsų, kovojančių su 
Rusijos imperializmu, skai
čius išaugs iki 100 milijo
nų. Sukurta draugija Wor’d 
BiU of Rights Association. 
Ji nėra revoliucinė. Mes sto
jame už Bill of Rights pri
taikymą visai žmonijai.

Draugija reikalauja poli
tinės, religinės, žodžio lais
vės, nepriklausomybės pa
vergtoms tautoms, teisės 
pačiai tautai spręsti save 
likimą. — svarbiausia, ta 
organizacija nori įgyvendin
ti Bill of Rights visame pa
saulyje. Draugija stengsis 
pateikti tikrus faktus apie 
žmones esančius raudonųjų 
fašistų vergijoj, pasmerkti 
propagandą prieš religijos 
laisvę, gelbėti benamius.

Baigdamas kalbą ragino 
visus dėtis prie World Bill 
of Rights Association.
KONGRESMANAS
O KONSKI:

— Jūs, čia susirinkusieji 
esate tie, kurie mylite lais
vę kiekvienu lašu savo krau 
jo. Aš esu Kongreso narys, 
mes turime daug prob’emų, 
ir man vargu ar yra svar
besnis dalykas, kaip Lietu
vos laisvė, Lietuvos ir kitų 
tautų. Iš to ar šie kraštai 
bus laisvi, mes suprasime, 
ąr mes ne veltui kariavo
me. Ar mes Europoj karia-

vome 
rudąjį fašizmą, mes Europą 
atiduosime raudonajam fa
šizmui? Aš balsavau kon
grese už tai, kad 13 mil. 
USA vyrų būtų pašaukti po 
gink’u ir kad Amerika skir
tų 300 bilijonų d:l. karui. 
Taika turės parodyti, ar mes 
kariavome ne veltui. Kol 
Lietuva pasiliks sovietų o- 
kupacijoj, aš sakysiu, kau 
mes karą pralaimėjom.

Tie patys propagandos a- 
gent.ai, kurie taip lengvai 
parduoda Lietuvos laisvę, 
tie lengvai parduos ir USA 
laisvę. Tie, kurie sako, kad 
Lietuva turi būti po ženklu 
piautuvo ir kūjo, yra tie pa
tys, kurie norės, kad vieton 
žvaigždėtosios vėliavos ple
vėsuoti: vėliava su kūju ir 
piautuvu. Laisvė auga arba 
miršta.

bombos. Visi prašo
Ko prašo lietuvių 

Ar pinigų, ar mais- 
Ne, Jie badauja, bet 

prašo tiktai vieno — 
Ir nėra gražesnio 

kaip tas. (Ilgas
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JAPONIJOS ADMIROLO LAIVELIS

i

į?

Šių c laiveliu Japonijos delegacija atplaukė į Amerikos 
Tretįjį Laivyno dalinį, kad įteikti oficialų pasidavimą. 
Laivelis pasiliks istoriniu. (Oficiali Signal Corps nuo
trauka )

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

MARIJONA 
NAKKUSiENĖ

Ivvdi- S.i<iu»iL'Ka_Cė)

1524 So. 50th Avė., 
Illinois.
Lap»r. 30d., 1945m., 2 

su.aukas puses a.mz. 
U-eruvoje. Kilo iš 

ir parapijos.

nu.iūaune: 
Povilą Na- 
daug kitų 
pažįstamų, 

vai.

patrijotų, šimtai tūkstančių 
kurie neina su komunizmu, 
tremiami, uždarinėjami į 
kone, stovyklas ir statomi 
prie sienos sušaudyti. Štai 
atlyginimas už ketverių me
tų kovas prieš nacius.

850,000 amerikiečių žuvo 
ir žaizdose kraują liejo Eu
ropoje. Ir jei jų kraujas tik 
tiek padarys, kad iš rudojo 
fašizmo Europą perduos į 
raudonąjį fašizmą, jie žuvo 
veltui.

Niekada neturėjome pro
gos mes, amerikiečiai lietu
vių, latvių, estų, lenkų, bul
garų ir t.t. kilmės susijung
ti, kaip dabar kovai už lais
vę. Jei mes visi, o mūsų yra , 
13 milijonų, Jungt. Ameri
kos Valstybėse vieninga? 
prabilsime, vyriausybė už- 
girs. Negalite nutildyti 13- 
kos milijonų balsų jokiame 
krašte.

Europos tautos perėjo per 
badą, kruvinas kančias, bet 
kol jų širdys plaka, jie lais
vę myli ir dėl jos kovoja.

Kai grįšite į kolonijas, 
pasakykite visiems, kad da
bar Amerika yra reikalin
ga patriotų, kurie myli lais
vę, nes kitaip bus girdimas

G> V.; 
Cicero,

Mirė 
vai. ryte.

Gi... us
Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame 

vyrų Jurgį, švogerį 
krosių ir šeia.ą, ir 
giminių, draugų ir

Kūnas bus pašarvotas 2 
popiet. Ant. B. Petkaus koply
čioje, 1410 S. 50th Avė., Ci
cero. III. Laidotuvės įvyks 
antrad., Gruodžio 4d.. 1945m.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. švogeris ir 
visos kitos Gailinės.

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

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

tik laisvės priešų balsas. 
Jūs negailėjote laiko, pini
go ir vargo atvykti čia, kad 
parodytumėt jog mylite lais
vę. Nenustokite kovoję iki 
laimėjimo, — baigė kongres- 
manas.

Kongresmanas O’Konski .... r _ ,
yra 35 m. amžiaus, gimęs SKELBKITES DRAUGE 
Wisconsino farmerių šeimo
je iš 10 narių. Kai jis baigė 
high school, tėvai pardavė 
karvę už 11 dolerių ir juos 
įteikė, kad eitų į kolegiją 
su tais pinigais... Išėjęs aukš 
tąjį mokslą, jis įsigijo laik
raštį. 1942 m., turėdamas 
32 m. amžiaus, buvo išrink
tas į kongresą.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

PERSONALIZED MEMORIALS ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE , 
Most Beautiful and Endurin— — Strongest and VVorld’s Best.

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KRETPKITfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

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

MODERNI IŠVIDINĖ PARODA, NAUJOJ VIETOJ:
2548 VVest 63rd St. Tel. GROvehill 3745

Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal 
VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

GAIiY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

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

VALANDOJE
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Tik vakar nakt iš Wash- 
ingtono. Ten Baltieji Rūmai 
dabar pilni krepšių iš įvai
rių tautų, prašančių juos 
pridėti pinigų. Rusija pra
šo 6 bi'ijonų dolerių ir ato
minės 
pinigų, 
tauta ? 
to? — 
jie
laisvės, 
prašymo 
plojimas, daugelis atstovų, 
pradedant nuo farmerių, bai 
giant redaktoriais, šluostėsi 
ašaras).

USA vyriausybė sako: 
mes visi pripažįstame lais
vą, nepriklausomą Lietuvą. 
Bet kas iš to. jei bolševikai 
mindžioja laisvės teises Lie
tuvoje. Šimtai tūkstančių

i Z'

Skaitykite

NULIŪDIMO

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Cen- 
Neu

KP.~RTPKTTF.St PPTR

ANTHONY B.

PETKUS

Lafayette 0727

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną Ir Naktj.

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

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

J. UULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
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
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

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

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĮ Tel PtTT.Im.. M61

IGNACAS J. ZOLP
IMS ĮVEST 46th 8T, Phone YABDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 1138-39

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON
— Savininko —

St. Casimir Monument

fj

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

Ghillebert De Lannoy 
Medieval Lithuania, by 
Klimas, kaina $1.00.

Lithuania In A Twin Teu- 
tonic Clutch, a col.'ective 
work, kaina $1.00.

Užsisakykite: Lithuanian 
American Information 
ter, 233 Broadtvay, 
York 7 N. Y.7

Jei kas tave įžeidė, o tu. jį 
suėjęs, mokėsi paslėpti tą 
žaizdą, laimėsi jo palanku
mą.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks. ------ 1 

Daugelis Lietuviu yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

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. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142Misų patarnavimu yra greitas, mandagus, Ir 

Jtsą ftnauMtnun stoviui prieinamas.STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

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

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

NARIAI 
Chicago* 
Lietuvių 
Laidotu vi jį 
Direktorių 
Aaodacijoa

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23 rd PLACE Phones: CANaI 2515 
1075« 8. MICHIGAN AVH. OOMmodore 5765

PULIman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 4908

Tel. LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
8354 B. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET

Telephone YABds 1411
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Po įvykusio namuose gaisro

Dingo Žuvusios Našlės 540,900;
Klausinės Pribuvusia Policiją

PINIGŲ R.ADĖJAI JUOS PERDAVĖ POLICIJAI — PO
LICIJOS NUOVADOJE NIEKO APIE TAI NEŽINO 
— 5 LIUDININKAI ĮTARIA IR KALTINA 3 POLI- 
CIJANTUS IR 2 DETEKTYVUS.

Spalio 13 d., po gaisro į- 
vykusio 2247 Armitage av., 
pasimirė senukė Huldah 
Sittig, 81. Pribuvus Shake- 
speare stoties policija vė
liau apskrities koroneriui 
įteikė jos namuose rastus 
$39.46 p:nigais ir keletą pi
gių žibučių. Jos turto pa
veldėtojos, Lottie ir C’ara 
Bodtlee kreipėsi į teismą, 
kad būtų pradėtas tyrinėji
mas, kur dingo senukės pas 
save laikyti $40.000.

Atsirado 5 liudininkai 
kurie tvirtina., jog tikrai 
matė dalį to turto policijos 
rankose tuojau po gaisro.

LIŪDININKAI KALBA

Richard Uptcn žmona, 
ilgametė senukės draugė, 
sako, kad ji žinojo, kad mi
rusi Sittig savo namuose bu
vo paslėpusi virš $40,000 pi
nigais ir vert’ngais doku
mentais.

Ronald Elliston. 12. gyve- vusių policijantų vardai ži
nąs tuose pačiuose namuose.< 
pasakė, kad gaisrininkams 
išmetus baldus, drabužius 
ir matrasus į kiemą, jis ten 
radęs daug voke’ių pilnų 
popieriniais pnigais, ku-

jį išvarė iš

rado kitą 
buvo daug

riuos padavė savo tėvui. 
Pats Elliston pasakė, kad 
tuos pinigus užnešė ir pada
vė policijai, kuri pradėjo 
juos skaityti, o 
kambario

Ronald vėliau 
ryšulį kuriame
šimtinių. Tą visą padavė iš
einančiam iš namo policijan- 
tui. kuris pinigus įsidėjo į 
savo kišenių. Jo mažesnis 
brolis Robert. 9. matė tą į- 
vykį.

Victoria Wozniak. kaimin- 
ka. matė, kad po gaisro, 
vaikai žaidė su gatvėje 
barstytais pinigais.
POLICIJA NIEKO 
NEŽINO

Policijos nuovadoje
toras O’Malley pasakė, kad 
nieko apie tai než’no. bet 
pradės tyrinėjimą susekti 
ar įvyko kokia .nors vagystė 
iš policijos pusės. 5 pribu-

iš-

kapi-

nomi. Tikrai būtų gėda, jei 
viešos tvarkos sargai būtų 

t neteisingai pasielgę.
—

Britai išardo

LAVONAS RAS
TAS SKLEPE

Baltimore, Md. — Čia Es- 
sex priemiestyje atrastas 
skiepe palaidotas moters la
vonas. Manoma, kad tai bus 
Clara Rcessler. 42. kuri bu
vo prapuolusi nuo lapkr. 
6 d. Klausinėjamas jos vy
ras Frederick. nieko ap'e tai 
nežinojo.

Kai mirusios moters mo
tina pranešė policijai, kad ji 
dingus, policija iškratė na
mą ir skiepe rado vietą ce
mento neužpiltą, kurią at
kasė. Ten buvo rastas Rces
sler* lavonas visai neg'liai 
palaidotas. Policija veda ty
rinėjimus.

lėktuvu tvarka' e

Pan-Ame- 
paskelbė. 
kelionę į 

$275. Kas 
išskristi 5

e

VVashington. — 
rican kompanija 
kad už lėktuvo 
Angliją ims tiktai 
savaitę turėjo 
lėktuvai. Anglijos kompani
jos negalėdamos už tokią 
kainą keleivius vešti, pasi
skundė valdžiai, kuri leis 
tik dviems Pan-American 
lėktuvams atskristi kas 
vaitę.

Sulaukė 71 metų

sa-

Londonas — Winston 
Churchill. buvęs premieras 
sulaukė 71-us metus. Gim- 
tadieMį ramiai praleido. Iš 
viso pasaulio kampų sulaukė 
sveikinimų.
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STASYS LITVVINAS SAKO:

£

* ir\ A D AD Tai Geriausias Laikas Pirkti 
U M D M |\ “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. --------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materioio — Maliavos — 
Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materioio — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

<■

<■

KADA GALĖSIME JŲ NUSIPIRKTI?

Panelės tą užklausė Edison kompanijos elektros prie
taisų ir radio parodoje. 72 W. Adams st. Jau virš 900.000 
žmonių apsilankė. Paroda tęsis iki Naujų Metų. Įėjimas 
dykai kasdien išskyrus sekmadienį, nuo 9 iki 5:30.

Naujas Katalikybės Laikotarpis
Roma. — Aukšti Vatika

no pareigūnai pasakė, kad 
naujas demokracijos laiko
tarpis prasidės Katalikų 
Bažnyčioje su būsima kon
sistorija. kai Bažnyčia “grįš 
prie garbingų viduramžiaus 
tradicijų”.

Su šia konsistorija šiek 
tiek bus grįžtama prie iš
rinkimo Kardinolų Kolegi- 
jon ir paprastų kunigų, ku
rių nuopelnai ir gabumai 
juos padaro vertais tokios 
aukštos garbės. Paskutiniu 
laiku paskyrimas į kardino- 
lus reiškė atsiekti vyskupiš-

kos ar Kurijos karjeros vir
šūnę.

Paskutinis kunigas pakel
tas į kardinolus buvo žino
mas Anglijos rašytojas ir 
buvęs Oxfordo profesorius, 
John Henry Newman. Jam 
tą garbę suteikė Pop. Leo
nas XIII, 1878 m.

Pramatoma, kad kard no- 
lais bus išrinkti bent 10 
svetimšaliai arkivyskupai iš 
tų šalių kur nesiranda pilna 
tikėjimo laisvė. Tokie pas
kyrimai taikomi užmegsti i 
artimesnius santykius tarp Mackevičių, FederH Savings 
tokių šalių ir Šv. Sosto.

Turiningomis kalbomis ir programų

Šauniai Pavyko Kongreso Banketas
ŠIMTAI ŽMONIŲ TURĖJO GRĮŽTI NAMON NEGAVĘ 

BANKETO METU LIETUVOS REIKA-VIETOS
LAMS SUDĖTA ART! $4.000.

Erdvi Congress hotelio 
Gold Room salė negalėjo 
sutalpinti visų norinčių da
lyvauti Kongreso bankete 
staliukais nustatyti balko
nai, prieškambarys. Tikėtai 
po 5 dol., bet kiti siūlė po 
10 dol., kad tik patekti. Ap:e 
800 susėdo prie stalų, o li
kusieji nuėjo į kitas valgy
klas.

Vaišės buvo pradėtos mal
da. kurią atkalbėjo kun. 
Ign. Albavičius.

Vakarienės metu 
Šv. Kazimiero seserų 
mijos orkestras ir

griežė 
akade- 
smagu 

buvo kramtyti žuvi (bar.kie- 
tas buvo penktadienį) muzi
kai palydint.

Banketą ruošė Chicagos 
moterų komisija. Prie gar
bės stalo sėdėjo gubernato
rius Green, Min. Žadeikis, 
kons. Daužvardis su žmona, 
kengresm. O’Konski. šimu
tis. Grigaitis, Vaidila, teis. 
Z oris ir kiti.

Mikužiūtė, padėkojusi ko
misijai už darbą organizuo
jant banketą, pakvietė J.

rasti 
kapų 
neg- 
buvo

6 Lavonai Rasti Svetimame Lote
Marion, III. — šeši neat

pažinti lavonai buvo 
palaidoti svetimame 6 
lote. Charles Payton. 
ras, prieš 33 metus
nupirkęs tą lotą savo ir savo 
šeimos narių palaidojimui.

Pasimirė Payton žmona 
ir buvo rengtasi ją palaido
ti šeimynos lote. kai buvo 
atrasta, kad visi kapai jau

užimti. Kapinių darbininkai 
apie radinį pranešė kapinių 
direktoriams ir miesto rašti
nei. kur po ilgo ieškojimo, 
nebuvo galima rasti jokių 
rekordų apie jų palaidojimą.

Miestelio mayoras 
Crisp įsakė miesto 
Paytono šeimynai 
aktą pavedantį kitą 
laidojimo reikalams.

Harry 
klerkui 
išrašyti 
lotą ju

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Per 4 dienas net
17 viešbučiu buvo

$50,000 VERTĖS 
ŽAISLŲ SUDEGĖ

and Loan Association prezi
dentą, vadovauti banketui.
ĮVAIRUS PROGRAMAS
Pirmuoju programos punk

tu pasirodė Steponavičienės 
merginų choras. “Lietuvių 
dainos”, “Apynėlis”. “Mano 
gimtinė”. “Nesek sau rožės 
prie kasų”. “Kur bakūžė sa
manota”. — tikrai darniai 
skambėjo.

Gausiomis ovacijomis su
tiktas kongresmonas O’Kon- 
skis dar kartą sveikino kon
greso dalyvius — kovotojus 
dėl laisvės.

Maloni staigmena sve
čiams buvo, kai gubernato
rius Green pradėjo savo kal-

4 VAIKAI ŽUVO
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2 vyru apiplėšta
Du ginkluoti vyrai penkių 

valandų bėgyje apiplėšė 8 
viešbučius ir 3 saliūnus. Iš 
viso pasipelnė $840. Jie bu
vo tokie greiti, kad 20 Chi
cagos distriktų policijos au
to skvadronai negalėjo jų 
sučiupti.

Jie pirma paklausdavo ar 
yra kambarių, paskui atsta
tę ginklą išgaudavo pinigus. 
Ap’plėšimai tęsdavos tik 3 
minutes.

Prieš kelias dienas jie pa
našiu būdu apiplėšė 9 kitus 
viešbučius. Chicagos policija 
nuraudus jų ieško.

Gaisras įvykęs 3-jų aukš
tų pastate 1331 S. Michigan 
av.. sunaikino maždaug $50,- 
000 vertės įvairiausių žais
lų. kurie buvo rengiami Ka
lėdų išpardavimui. Manoma, 
kad gaisras pats prasidėjo. 
Daug žmonių suplaukė ste
bėti ugniagesių darbą. Nors 
gaisrininku stotis 
už kelių žingsnių, 
smarkiai plėtėsi ir 
šauktis pagelbos.

KILUS GAISRUI
ma-

randasi 
gaisras 
reikėjo

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

3039 S. HALSTED ST.

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

MUTUAL FEDER AL
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NATHAN
KANTER 

“14. tuviškas
Žydukas"

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
nž pigesni naošimtj — be komlšino 

PAS

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

CARR MOODY LUMBER CO.
TEL. VICTORY 1272

10,000 BONKŲ
DEGTINES 
BRANDES 
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

Eigin. III. — Keturi 
žamečiai vaikai vienos šei
mynos žuvo įvykusiame jų 
namuose gaisre, prie Fox 
River Grove. arti čia. Hildur 
Ertman, 27, kareivio žmona, 
išgelbėjo 1 metų kūdikį, bet 
abu gerai apdegė ir buvo nu- 
vešti į Sherman ligoninę 
Eigin

Kaimynai sako jie išgirdo 
sprogimą, po kurio liepsnos 
greitai plėtėsi po v są namą. 
Ertman ankščiau buvo pasi
skundus kaimynams, kad 
jei nesisekė regulioti naujai 
įtaisyto anglinio pečiaus, 
nuo kurio buvo galima už
uosti dujų kvapą. Tėvas ran
dasi kariuomenėje.

bą lietuviškais žodžiais “La
bas Vakaras”. (Gubernato
riaus kalba praeitą šeštadie
nį įdėta atskirai).

Min. Žadeikių kalbą pas
kaito kons. Dr. Daužvardis: 
kalboje priimta apie lais
vę mylintį lietuvių tautos 

i genijų, viduramžiais pasi
reiškusį taip galinga valsty- 

i be. Nupasakojo bolševikų 
skriaudas Lietuvai ir pabrė
žė lietuvių teises į laisvę. 
— Petys gi į petį, na vyrai 
kas gali, sustoję į darbą už 
mylimą šalį — prikelkime 
Lietuvą mūsų. — galingai 
skambėjo daina iš solisto 
baritono Sabonio krūtinės.

Jon. Byanskui pianu paly
dint smuikininkė Lutu Ra- 
ben Micevičienė nuotaikin
gai palinksmino svečius.

A. De venienė su vyriška 
energija į delegatus kalbėjo:

— La:svę ne konferenci
jos, ne rezoliucijos duoda, o 
kraujo parašas. Kiekvienas 
išsiskirstę turime jausti pa
reigą stovėti krašto sargy
boje. Mūsų eilės negali retė
ti. nes mūsų voros ir taip 
negausios. Kai senovėje Lie
tuvą užpuldavo priešai, ant 
B’rūtės kalno, ant Medvėga
lio degdavo laužus ir iš lūpų 
į lūpas leisdavo šūkį: “Tė
vynė pavojuje”. Vieton lau
žų. nuo šio kongreso uždėki
me savo širdis, lai Lietuvos 
meile jos liepsnos visose ko
lonijose.

— Kur banguoja Nemunė
lis, — Mano rožė. — Ei 
greičiau greičiau. — tai vis 
jautriai padainuotos solis
tės Giedraitienės dairos.

Vakarienėje pasireiškė 
gabi akempanistė Sylvia Sa- 
bonis-McElroy.

Baigaint banketą L. Šimu
tis karštoj kalboj priminė, 
baigiamu žudyti lietuvių 
partizanų šauksmą, kruviną 
Lietuvos vadavimo reikalą. 
Paprašius aukų — Mackevi
čius paskyrė $500.00. Chica
gos Lietuvių Komitetas va
sario 16 d. rengti $250 dol.. 
St Gabaliauskas Pittsburg- 
ho delegacijos vardu įteikė 
virš $700.

Daugybė lietuvių biznie
rių. kunigų ir kitų aukojo po 
šimtinę. Dienraštis “Drau
gas” L;etuvos reka’ams 
taipgi įteikė $100.

J. P

i i

Kas juokiasi iš kitų nelai
mės, tenelaukia pcgelbos 
vo nelaimėje.

sa-

*
X Ignacas Padverskis, gv 

venęs adresu 5120 S. Centrai 
Avė., praeitą penktadienį 
grįždamas iš darbo tapo tro- 
k? ant vietos suvažinėtas 
prie Archer ir Western A v. 
Velionis buvo nevedęs.

X Jonas A. Paulauskas, iš 
Brighton Park, tarnaująs 
Antroj Marinų Divizijoj, 
šių c įlietu randasi Japoni
joj. Jo tėvai gyvena adre
su 4531 S. Spauding Avė. 
Yra vedęs ir turi keturių 
metų sūnų.

X Petras ir Jonas Jonai
čiai, pastaruoju laiku gyve
nu Chicago, ieškomi Anta
no Jonaičio, sūnaus Onos 
Jonaitytės. Ieškomieji arba 
žinantieji apie juos prašomi 

I pranešti šiuo adresu: Fran- 
ciscan Fathers. Mt. St. Fran 
eis, Greene, Me.

X Antanas ir Anielė Grai
bus. ilgamečiai “Draugo” 
skaitytojai, gyvenę adresu 
4008 S. Brighton Place šio
mis dienomis persikėlė gy
venti į įsigytą bungalow 
adresu 6746 S. Artesian Av.

T

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN

Republic 6051

ZE

Skelbkitės “Drauge”

(Alešauskas)
Dėl Susitarimi šauk:

NORU PIRKTI

UŽ C ASII:

. X Agota Dvvlaitienė ir 
Uršulė Tarasevičienė. gyve
nančios Amer. .Tungt. Val
stybėse. ar Kanadoie. ieško
mos giminaičio Ita’ijoi. Ra- 
švti reikia per viena kunigą 
šiuo adresu: Rev. P. Vittore 
Gidžiūnas OFM., Via Me- 
rulana 124, Roma, Italv.

X M. Varkalienė, iš Mar
ąuette Park. žinoma mūs 
veikėja, su dukterim Lucille 
ir Darge’iai aut c mobiliu iš
vyko i Los Angeles. Calif., 
kur iuoc pasitiks Helen Var- 
kalaitė ir Teresė Vaitkaitė; 
šios jau ilgesnį laiką ten 
gyveno ir sako, kad Cali
fornia gamta labai patinka.

X J" ozas Kulbis. senas 
West Side gyventojas ir 
Aušros Vartų parapijos vei
kėjas, iau grižo iš Hines 
Memorial Hospital ir sveiks
ta namuose 2145 West 23rd 
PI. Jaunose dienose jis bu
vo žymu® jaunimo — vyčių 
veikėjas. Jonas Tarvida L. 
Darbininkų Pašalpos Klubo 
narys dar tebėra Hines r 
goninėj.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos studenčių delegacija 

j iš 7 narių, nuvykusi į Gard- 
ner General Hospital. įtei- 

i kė ligoninei keturis “hospi
tal units”. Šie įrengimai nu
pirkti už $12.000 vertės bo- 
nų, kuriuos akademikės per 
praeitas kelias savaites par
davė. Penktas toks “unit” 
irgi jau paruoštas. Iki Ka
lėdų akademikės tikisi par
duoti bonų už $24,000.

Seniors Draugovės 
Susirinkimas

Antradienio vakare gruo
džio 4 d.. Dariaus-Girėno 
mažoje °alėie, 4416 S. West- 
ern Avė., įvvksta svarbus 
Lietuvos Vyčiu Seniors 
Draugovės susirinkimas, ku 
riame bus tartasi kas link 
metinio susirinkimo, kad iš
klausyti komisijos narių ra
portų, kas veikiama lietu
vių jaunimui namo klausi 
mu ir t.t. Prašom visų na
rių susirinkti ir naujų atsi
vesti. Susirinkimas prasidės 
8:15 vai. vakare. V aldyba
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