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Anglai ir Amerikiečiai Protestuoja f *1 f I ! L *Sovietu Suokaibiavimo
LONDONAS, vas’ 14. — 

Winston Churčhillis šį, va
karą atakavo “komunisti] 
konspiracija/ radijo kalbo
je kurioje ragino visas par
tijas jungtinei dirbti Angli
jos atstatymui. Karo mete 
ministras pirmininkas pab- 

jog jis nesiūlo koali- 
valdžios sudarymą, 
sakė: “Valdžia ir opo- 
yra vieningai prieši- Į 
komunistų konspi- ■

Dėl Žmonių Persekiojimų Rumunijoj
Komunistai Padarė 'Valymą' Rumunijoj, 

Aukštose Vietose Pastatė Bolševikus

BASO VYT. ABDNAS

PARYŽIUS. — Anglijos užsienių reikalų ministerija 
ir U. S. valstybės departamentas įteikė Bukarešto vy
riausybei dvi notas, kuriose protestuotą prieš daromus 
Rumunijoj persekiojimus ir negerbimą pasirašytos tai
kos sutarties.

Anglai, tarp kitko, savo notoje rašo: “Rumunijoje ne
legalūs suėmimai tebetęsiami ir areštuojamieji apšaukia
mi fašistais visai be jokio pagrindo, laikomi kalėjime be 
teismo sprendimo ir neturint jokių įrodymų dėl šių žmo
nių antivalstybiškos veiklos. Daugelis suimtųjų visai ne
žino, kodėl jie buvo suimti ir laikomi kalėjime.’ ’

Savo notą anglai užbaigia 
perspėjimu: Anglijos vy
riausybė primena, rumunų 
vyriausybei, kad: ji, pasira
šydama taikos sutartį, pasi
žadėjo gerbti pagrindines 
žmoniškumo ir laisvės tai
sykles.”

Amerikiečiai. savo notoje 
irgi panašiai kalba, bet nei 
veini, nei kiti neeina toliau. 
Pagaliau sunkiai įsivaizduo
jama. kaip kitaip Amerika 
ir Anglija galėtų pasiprie
šinti komunistų sauvaliavi
mui Rumunijoje, kur siau
čia tikras terorizmas nuo to 
laiko, kai prie valdžios at
sisėdo komunistė Anna Pau
ker.'
Maskvoj Lyja, Bukarešte 

Reikia. Lietsargio
Kiek sovietų satelitinės 

vyriausybės yra ‘priklauso
mos nuo Kremliaus, parodo 
šis anekdotas, kuris dabar 
plačiai pasakojamas vakarų 
Europos sostinėse.

Anna Pauker, rumunų 
užsienių reikalų ministrė, 
sugrįžusi iš Maskvos, vaik
ščiodama po Bukarešto gat
ves su lietsargiu, sutiko vie
ną iš partijos draugų.

—Drauge Pauker, kodėl 
jūs nešiojatės lietsargį, juk 
šiandien tokia graži saulė
ta diena?

—Ar draugas nežinai, kad 
Maskvoj lyja? Tai nedova
notina, kad pats neturi su 
savim lietsargio!

Ir sutiktasis “draugas” 
greit nusiskubino į namus 
pasiimti lietsargį, kad nebū
tų paskaitytas tautos 
šit?

rėžė, 
cinės

Jis 
zicija 
ngos
racijai ir piktoms komuniz
mo' doktrinoms, kurios pa
sirodė esančios mirtingos 
žmonių teisėms daugely Eų- I 
ropos dalių, 
artimiau su J. 
mis.”

Mes dirbam
A. Valstybė-

* Rumunija Nusigręžia 

Vakarų

bet už tai stiprūs. komunis
tai.

Pati Anna Pauker vienoj < 
savo kalboj pabrėžė, 
Rumunija turi nusigręžti 
nuo “ supuvusios buržuazi
nės vakarų? kultūros” ir o- 
rientuotis į rytus, 
“ šviečia Ma sk vos 
rys.”
Dimitrovas Sukėlė

Reikalauja

Kaltindamas

Rinkimų

darbiečių-so- 
kad I cialistų nesugebėjimą už 

Anglijos nelaimes, Chur- 
chillįs reikalavo, kad būtų 
laikyti rinkimai1 naujam 
parlamentui, kaipo pirmas 
žingsnis išgelbėti Angliją iš 
jos “apgailėtinos ir kritiš
kos padėties.”

iš kur
švytu-

Audrą

besisve-

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS

Viesulas Išlygino Mississippi Miestelį, 
Patvinusios Upės Toliau Gręsia

Vytauto Didžiojo Karo Muziejuj Kaune buvo sudėtos 
Lietuvos istorijos brangenybės, buvę įrengtas kambarys 
— koplyčia, kurto sienose buvo surašyti visų žuvusių už 

I Lietuvos nepriklausomybę vardai. Tam muziejuj padėta 
ir Dariaus-Girėno sudužusioj! “Lituanica“. Tai bu. o lie
tuvių tautos šventovė. Okupantai bolševikai daug brangių' 
lietuviams daiktų išniekino, išvogė. Visi lietuviai tiki, kad 
netrukus žuvusiųjų kambaryje, kurio sienose bus įrašyta 
^augybė naujų vardų, vėl bus uždegta visuomet deganti 
lempelė, o muziejaus sodelyje vėl kas vakarą bus renka
masi pagerbti žuvusiųjų.

Du viesulai perūžė per Mississippi valstybę ir vanduo 
iš pakilusių upių septyniose kitose valstybėse paliko 14 
asmenų, negyvų, 42 ligoninėse ir tūkstančius be /pastogės 
vakar.

Tūkstančiai žmonių buvo j stovai nutarė p-ašyti tiesio 
vandens išvaryti iš savo na | 30 centų valandai algų
mui. Žemiau šalimo tempe
ratūra prisidėjo prie jų var
go.

Upių Vanduo Tebekyla

Keturi ąsmenys žuvo pot- 
viniuose Vest ’ Virginijoje, o 
penktasis Indianoje. Missi
ssippi, be potvynių pavojaus 

, suskaitė devynis žuvusius ir 
42 sužeistus po viesulo, ku- 
ris penktadieny išlygino 

iNewton miestelį. 
| Kitos potvynių paliesto- 
Isios valstybės buvo Ohio, 
Tennessee, Kentuckv, Penn- 

j sylvania, Indiana ir Alaba- 
ma. Raudonasis Kryžius 

I spėjo, jog 6,000 asmenų liko 
be namų.

Tennessee upė, jau ir taip 
I iškilusi virš 30 pėdų 
i gurno- aukštį, grąsino 
labiau iškilti/

pakėlimo, medicinos ir ligo
ninės kasos vertos kitų pen
kių centų valandai, pensijos 
plano, pagerintų atostogų 
dėsnių ir garantuotų savai
tinių mokesčių.

Pakelia Atlyginimų
Veteranam Studentam

WASHINGTON, vas. 14. 
Trumanas šiandien 
bilių pakeliantį

Rusų Komunizmas Yra 
'Išverstas Carizmas'
0XF0RD, Anglija, vas.

14. — Ministras pirm. At- 
tlee šiandien pavadino rusų 
komunizmą “ išverstu cariz
mu” ir sakė Rusija “atsuko 
nugarą į civilizaciją.’’ Kal
bėdamas šiame mieste, At- 
tlee sakė Anglijos socialis
tinis išbandymas yra “labai 
kritiškam padėjime?'

Jis pareiškė, “mes užsii
mame dideliu išbandymu 
— socializmo išugdinimu— 
ir tas padaro didesnį reikalą 
vimą į eilinį vyrą ir mote
rį negu by kuris kitas ‘iz- 
mas’...”

Teigia, Komunistai 
j Negaus Mukden Miesto

MUKDEN, Mandžiurija 
I vas. 14. — Gen. Wei Li Hu 
ang, nacionalistų komandie 
rius, savo štabe pareiškė 

j jog šis svarbus Mandžiuri- 
! jos. industrinis centras yra 
i “ visiems laikams saugus ” 
inuo komunistų užėmimo. 
Į Šis teigimas buvo pada 
I rytas pasiremiant dideliais 

nugalėjimais komunistų

— Prez. 
pasirašė 
valdžios mokamą mokestį 
veteranams lankantiems mo 
kyklas po GI teisių biliumi. 
Tuo būdu, mokestis nevedų- 
siems pakeliama iš $65 iki 
$75 mėnesiui, nuo $90 iki 

j $105 veteranams užlaikan
tiems po vieną asmenį, ir 

Inuo $90 iki $120 tiems, ku
rie užlaiko du ar daugiau 
asmenis.

Naujieji mokesčiai įsiga
lioja balandžio 1 d., bet ve- 

| teranų administracijos žmo
nės sakė veikiausiai bus£e- 

WASHINGTON, vas. 14.; gūžės mėnuo pirm negu pa- 
— Dvidešimt astuoni repor- i kėlimai pasirodys veteranų 
teriai, radijo komentatoriai | gaunamuose čekiuose, 

j ir fotografai važiuos su į - . ~—7 T- r
i Prez. Trumanu, kuomet jis j jOVietai AtfikUOja 
I ateinančią savaitę išvyks' 
| plaukioti po Karibėjos jūra, j 
| Prezidentas išvyks iš Wa- 
jshingtono penktadieny lėk- j 
| tuvu i Key West, Fla., kur < 
sės į prezidentinį laivą.

Baltųjų Rūmų paskelbtam i 
reporterių sąraše yra dviejų 

! negrų laikraštininkų vardai. I

Sausio pabaigoje, 
čiuodamas Bukarešte, bulga 
rų premjeras Dimitrovas, 
pasirašydamas rumunų-bul- 
garų sutartį, per daug drą
siai išsitarė apie Balkanų 
federaciją:

—Mums pasisekė išvalyti 
Balkanus nuo imperialistų 

(intrigų, reakcionieriškų liz
dų įr visokių agresijos pla- 

inų. Net Dievas, jei Jis bū
tu, negalėtų pasiekti tokius 
'rezultatus, kuriuos šiandien 
I mes turime.

Bet vos tik jis spėjo su
grįžti į Sofiją, kaip iš Krem 
liaus pasigirdo perkūno gar- IWashington, D. C. 
sai. Stalinas buvo užrūstin
tas ir nutarė neklusnų tar-' 
ną pamokinai.

z Senas komunistas Dimit
rovas, kuris skaitėsi stam
biausia figūra Europoje, 
pradėjo muštis į krūtinę, 
šaukdamas “Mano kaltė! ” >

Kodėl Kremliui nepatiko 
Dimitravo federacija? Pir
ma, Kremlius nenori, kad 
varžybose tarp Tito ir Di- 

| mitrovo laimėtoju išeitų. Di- 
mtirovas. Stalinas daugiau L 

I simpatijų reiškia Titui, ku
ris yra labiau ištikimesnis 

i Maskvai, kita gi priežastis, , 
i tai kad Dimitrovas į Bal- i 
. kanų federaciją nori įtrauk- į pa nereikalinga pagalbos. | pį|caj Sak'O PriVfirStl
Iii T.AnlrHa iv ČAknalnvnlriia Jau kelinta diena, kaipI F

Kremlius yra davęs savo i 
‘ ‘kvislingams’ ’ įsakymą su
silaikyti nuo “šalto karo” 
vedimo prieš Ameriką, nes 
pamatė, kad juo labiau puo
la, tuo didesnis vyksta su- 
siorganizavimas vakaruose. 
Atrodo, kad Kremlius visai 
rimtai ieško atnaujinimo de
rybų ir linkęs kreiptis ’ 
Ameriką, prašydamas 200 
milijonų dolerių paskolos!

prie-

i Čekoslovakija Teisia 
Amerikiete Moterį

PRAGA, vas. 14. — Mo
teris, kuri teigia esanti U. I 
S. pilietė,, buvo suareštuota į Mukdeno srity šią savaitę. 

| pirmadieny, apkaltinta šni 
pinėjimu. Ji buvo suareštuo 
ta prieš 14 mėnesių drauge 

įsu čekų kariu.
U. S. konsuliariniai atsto 

vai sakė jie vakar naktį su- 
! žinoję, kad ta moteris tei- 
gianti esanti Amerikos pi į 
lietė. Anot jų, ji sakėsi esan 

h I!ti Dorothy Brown, 21,

sau- 
dar

į Du komunistų daliniai ban
* dą padaryti Mukdeno pre 

'I kinį aerodromą nevartotinu 
buvo išsklaidyti.

i Kritikuoja Amerikos >| 
I Politinę Liniją Korėjoj

WASHINGTON„ vas. 14. | 
I — Warren Y. Kim, buvęs 
narys pietų Korėjos laikino
jo seimo, šiandien pareika
lavo visiško pakeitimo Ame
rikos politikos Korėjoje. Jis 
teigė, jog U. S. komandie- 
rius Įeit. gen. Hodge remia 
“kraštutiniai dešiniųjų ma- 

■ žumą”, kuri yra “priežasti- 
j mi komunizmo išsiplėfoji- 
mo.”

| Veikia Išlaisvinti 4 
i Marinus iš Komunistą

ŠANGHAJUS, vas. 14. — 
U. S. marinų lėktuvai šian
dien numetė lapelių kiniečių 
komunistų srityse netoli 
Tsingtao, dedant pastangų 

Į užvesti derybas išlaisvini
mui keturiu marinų, kurie 
buvo suimti komunistų teri
torijoje Kalėdų dienoje. Ko
munistai vakar dieną pra
nešė,' jog penktasis marinas 
“mirė nup žaizdų.”

Laivyno komandantūra iš- 
I davė raportą apie suimtuo- 
■ sius marinus U. S. ambasa- 
| dai Nankinge, kuri sakė lal- 
I vynas susisiekė su komunis- 
- tais ir deda visų pastangų 
išgauti amerikiečių- paliuo- 
sąvimą.

i Turkija Pyksta, Kad 
Negaus Šalpos iš US j 
ANKARA, vas. 14. — Si 

maža tauta, kuri ateinan-' 
i čoimis dienomis gaus beveik 
dovanai $100,000,000 vertės | 

i karinių reikmenų. iš Ameri-1 
kos po Prez. Trumano pra
eitų metų šelpimo planu, | 
pyksta dėl jos neįtraukimo | 

[į Marshall plano šelpiamų] 
kraštų sąrašą.

Važiuos su Trumanu

Prašo 30c Valandai
Bandyta Išsprogdinti iš Chrysler io

X * XT , . I DETROIT, vas. 14. — G 
ROMA, vas. 14. — Naktį-Į n

iti Lenkiją ir Čekoslovakiją,
Naujienos, kurios pasie- tuo tarpu Maskva galvoja 

kia iš Rumunijos, rodo, kad j sukurti atskirą centrinės 
kraštas yra visu smarkumu' Europos federaciją, kuriai 
komunizuojamąs. Visur yra priklausytų ir rytų Vokie- 
atidarytos propogandinės 'tija. 
Wių pavyzdžiu komunistų I 
Mokyklos abiejų lyčių ir į- Į 
vairaus amžiaus rumunams, i * 
kurių lankymas yra kiekvie- ■ . ____
nam rumunui būtinas. Viso- tis yra ta, 
w ministerijose po 
liaus
pravestas generalinis _ _  _____ o__________
lymas” if nepriklausantieji karų Europai. Be to, dabar 
komuuietų partijai ar nešim. susirinkus Kongresui, Stali- 
Pttizuojantieji komunistams I nas nori pasirodyti sukal- 
valdininkai buvo pašalinti iŠ barnu ir švelniu, kad įtiki-, 
taybų, Naujais diplomą- i nūs Ameriką, jog nėra rei-įbus lengva ryt dieną išrink-

Rusai Nori Atnaujinti 
Derybas

Pagaliau tikroji 
, kad 

kara- nori nuslėpti savo

priežas- 
Kremlius 

____________ ekspansi- 
ateiatatydinimo buvo ją, kad nedavus progos stip- 

* “va- riam susiorganizavimui va-

Laimi Pirm Rinkimų
ASUNCION, Paragvajus 

vas. 14. — Balsuotojams

paskirti visai neprity- kalo ginkluotis ir svarstyti ti prezidentą; yra tik vie
nas kandidatas.i

diplomatijoje asmenys, lMarshallo planą, nes Euro-

inis sargas išgelbėjo 
nistų vadovaujamos 

i partizanų sąjungos 
nuo išsprogdinimo 

I naktį. Jis sakė, kad 
|to, kai dviratininkas prava- 
• žiavo pro namo 
; rūkstantis ryšulys 
Iprie jo. Jis išmetė

komu- 
italų 

rūmus 
vakar 

tuoj po

priešakį, 
atritėjo 
tą ryšu

— ei 
O automobilių darbininkų 
naujasis algų vajus bus pir
miausiai taikomas į Chrys- 
ler korporaciją. Šis nutari
mas buvo padarytas, kuo
met UAW atstovai 70,000 
darbininkų nubalsavo atei
nančios savaitės pradžioje 
prašyti korporaciją pradėti 
derybas.

Chryslerio darbininkų at-Susitarti su Naciaisl1" J“ 
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Belgijos vidaus reikalų ministras Van Acker kaltina 
ir sakė

MASKVA, vas. 14. — Ru
sija šį, vakarą sakė, ji bu- 

I vusi priversta pasirašyti 
Inepuolimo sutartį su Vokie- j komunistus už streikų iššaukimą visame kra;
tija 1939 metais, kovodama j streikuoją paštoriai ir kiti gali būti atleisti 
laimėti laiko. Trečioje daly-

; je atsakymo į Amerikos pas: raportą, kad Rusija davė suprasti nori baigti “šaltą karą.' 
kelbtais slaptus nacių-bolše-

Ivikų dokumentus, 
pareiškė, jog Anglija ir!

I Prancūzija abidvi kaltos tu- 
I rėjimu prieškarinio tikslo 
sukiršinti karą tarpe Vokie
tijos ir Rusijos, o Amerika 
visais būdais padėjusi šiai! 

i“pragaištingai” Anglijos iri 
| Prancūzijos politikai.
I&PSIMOKA Skelbtis “DRAUGE” I

Alijantų Suėjimą
LONDONAS, vas, 14. 

į Anglijos užsienių reikalų mi 
i nisterija šiandien pranešėt 
I jog sovietų Rusija protes-r 
i tavo Anglijos, Amerikos įr 
Prancūzijos konferenciją 

■ Londone ateinančią savaitę 
i tartis dėl Vokietijos atei- 
i ties.'

Sakyta, rusų nota sakė, 
Rusija atsisakys “pripažin- į 
ti by kokius konferencijoje 
padarytus nutarimus.” 

Duota suprasti, jog pana* 
I šios notos buvo įteiktos _ 
I Amerikos ir Prancūzijos vy- 
' riausybėms rusų ambasado
rių Washingtone ir Pary- 

i žiuje.
Sako, Laužo Potsdamo 

Sutartį
Sovietų nota 

konferencija yra 
mas Potsdamo ir 
tarčių, kuriomis visos oku
puojančios valstybės privalo 

i išvien dirbti dėl planų Vo
kietijai.

pareiškė, 
sulaužy

kite su-

—Valstybės departamentas nepatvirtino nei paneigė
** !

—Britai ir .amerikiečiai įsteigė centralinį banką Hano- 
Maskvaj very savo sujungtoms zonoms Vakarų Vokietijoje.

—žydų milicininkai išsprogdino du tiltus per Jordano 
upę, kuriais arabai gabeno ginklus į Palestiną. Vakar d.ie-! 
nos kautynėse tarp žydų ir arabų, 16 asmenų žuvo.

—Valstybės sekr. Marshallas sakė Amerika dar nežino, 
kokie žingsniai bus reikalingi Palestinai padalinti.

—Trys ketvirtadaliai karstų gamybos fabrikų darbiniu- • 
lcų nedirba; 480 šeštadieny prisidėjo prie streikuojančių, j

__Potvyniai tebegręsia keliom pietų valstybėm, bet lie- j 
tus jau sustojo; ir spėjamą vanduo greit nuseks.

KALENDORIUS
Vasario 16 d.: LIETU

VOS NEPRIKLAUSOMY
BES ŠVENTE; šv. Julija; 
senovės: Vytis ir Rūtelė.

Vasario 17 d.: Šv. Flavi- 
jonas; senovės: Salvė ir 
Viltė.

ORAS
Apsiniaukus, truputį šil

čiau, bus lietaus ar sniego. 
Saulė teka 6:47; lcidžais: 
5:24,



2 e DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

f
Pirmadienis, vas. 1G lįąl
=------ L=-S5^l

Apie Nepilnamečių Nusikaltimus 
ir Visuomenės Moralę 

DAILIDĖRašo P.
Viena į akis dabar krin

tančių Amerikos visuome
nės negerovių yra be abejo
jimų nepilnamečių ir net 
vaikų dažni nusikaltimai 
Laikraščiuose retą dienų 
nerandama pranešimų apie 
tai, kad štai 12 metų vai
kas užmušė kitą tokį vaiką, 
arba kad 15 metų jaunuo- , 
lis nužudė moteriškę, ar a- į 
piplešė kokį žmogų ar krau
tuvę.

Į didelį jaunuomenės nu- 
sikaltstamumą pradėjo pas
kutiniu laiku kreipti dėme
sį j kad ir kiek- pavėluotai, 
administracija. Policija Chi
cago j e uždraudė jaunuo- i 
liams iki 18 metų amžiaus 1 
vaikščioti be . reikalo mie- j 
što gatvėmis po 1'0 vai. va-1 
karo. Prezidentas Trumą- I 
nas kreipėsi su tam tikru į 
atsišaukimu į konferenciją | 
kovai su nepilnamečių 
sikalstamūmu. Vadinasi, su 
šia negerove siekiama ko
voti.
Tačiau, giliau pažvelgus į 

tos negerovės šaknis, teks 
pasakyti, kad jos nei poli- i palyginus 
ęijos priemonėmis, nei kon • skaičiumi, ji turėjo tris kar- 
ferencijomis nuveikti nebusĮtus daugiau beigusių aukš- 
galima. O negalima, dėl to, 
kad ta negerovė pareina iš 
dešimtmečiais susiklojusių 
Amerikos gyvenimo sąlygų.

Pirmiausiai tai reikia, pa
sakyti apie įsigalėjusią A- 
merikoje pažiūrą į. mokymą 
ir auklėjimą. Mūsų laiku 
auklėjimo mokslas sako 
kad gimusio kūdikio siela 
yra tabula rasa, t.y. tuščia 
lenta. Vadinasi, nuo auk
lėjimo pareina’ kas į .tą len
tą bus įrašyta. Jeigu auk- 
lėjimas bus ^geras, iš kūdi
kio užaugs geras žmogus 
geras valstybės pilietis. Je: 
ne, iš to kūdikio gali išeiti 
ateityje nusikaltėlis. Iš te 
pareina didžiausi auklėjimo 
it mokymo reikšmė jauni
mo ir bendrai visuomenės 
moralės reikaluose.

z Kaip vertinamas Ameri
koje mokymas ir auklėji 
mas, bene geriausiai gali
ma spręsti iš to, kad Chi- 
cagos mokyklos mokytojas 
niekaip negali pasiekti tos 
mokyklos “dženitoriaus” ai-

nu-

l gos. Aš nemanau, kad mo- 
I kinių tėvai čia aiškiai su- 
I pranta, koks skirtumas tarp 
| mokyto ir “dženitoriaus” 
j darbo ir kokio prisirengimo 
j turi būti geras mokytojas. 
O kai tas prisirengimas ne
įvertinamas, to. prisirengi- 

' mo išlaidos pasilieka pini- 
) gaiš, išmestais į balą. Ne 
I vienas jaunuolis dėlto turi 
pagalvoti: kam man mo
kykla, kam man universite
tas, jeigu aš be jų galiu 
geriau, gyventi?

Toks mokymo ir auklėji
mo darbo vertinimas reiš
kiasi Amerikoje ir jos mo
kyklos padėtyje. Mokykla 

I čia', kaip bažnyčia, yra at- 
I skirta nuo valstybės. Ja 
I rūpinasi tie, kam ji atro- 
| do reikalinga. O kadangi 
tokių šviesiapročių nepėr- 
daugiausiai, tai mpkymas ir 
auklėjimas Amerikoje bran
gus; To pasekmė — neper- 

! daugiausiai žmonių su auk
štuoju mokslu. Juk štai 

| Lietuva- tik 20 metų pati 
! tvarkė savo mokyklas. O 

su

CINDERELLA IR MILIJONIERIUS

Mrs. Barbara. Sears (Ieva Paulekiūtė) ir multi-milijo- 
I nierius Rockefėller, kurie šiomis dienomis susituokė 
Palm Beach, Fla. z (Acme telephoto)

i nuo j a. Kiek auklėjimas tu
ri paliesti sielos savybės, 
jis nepasiekia savo tikslo.

■ Jaunimas' per mažai išsine- 
l ua iš mokyklos tokių varž-
I tų, kurie gyvenimo kelyje
> sulaikytų jį nuo blogo. Iš 

gyxen.toj,ų kit°s pusės, mokykla nepa- 
_ 7" i kankamai įdėgia jam aksti

nų, kurie jį skatintų prie 
gero.

Pusiausvyros pežiūrose į
tąjį mokslą, negu J.A.V.

Be to, ir patsai auklėji-'
mas Amerikoje yra pagrįs- dvasines ir medžiagines ver- 
tas, galima sakyti netiesio- L bes jaunuolis neranda ir 
gimais utįhtarmiais sieki-|gav<) šeim -e Dažniausiai 
mais. Gero auklėjimo tiks-jčia irdimi žodžiai do. 
las yra įdiegti jaunuomenei leris> kompanija> biznis. Dar 
tvirtus moralmus principus.' Wogiau kad tėvai> begaudy. 
Tie principai auklėjime yra;dami Jolerį yaikus lieka 
alfa ir omega. Tuo tarpu | ratvgs ,,lobai kas Ameri. 
Amerikos mokykloje jau-1 
nuolis nekartą mato atsiti
kimus, xai tie principai pri
versti z yra nusilenkti aukso 
veršiui. Dolerib gaudymas, 
kuriuo yra persisunkęs A-i 
merikos gyvenimas, neap
lenkė ir mokyklos. Bet dėl 
tos priežasties ji tik dalimi 
gali atlikti savo uždavinį; 
auklėjimo srityje.

Tuo aš nė kiek neno
riu mažinti reikšmės prak
tiško pasireng.mo gyveni
mui.
ra reikalingas, 
į jį kreipiama 
čiau negerai,z

I m'o reikaluose 
nė Amerikos kultūra domi

pasireng.mo
Toks pasirengimas y- 

ir gerai, kad 
dėmesio. Ta- 
kad auklėji- 
material’sri-

verio ar peilio. Ir jauni? 
mas yra nutdatiniš; tokių 

| filmų, žiūrovas. Ar reikia 
j stebėtis, kad . jis pagaliau 
| mėgina pemėgdžioti tai, ką 
yra matęs f Urnoje ? O blo
gų pavyzdžių Amerikos, jau
nimas mato ne tik filmose.

i koks moralinis slogutis, 
‘ pradėjo graužti ir moralinius 
civilizuotos visuomenės gy
venimo pagrindus. Tai taip

DR. F. C. WINSKUWj
GYDYTOJAS IR CHIRLRg^

(Nukelta į 3 pusi.)

fi

CONSIDER
these

Advantages 
of an

Insured Savings Account:
Your savings here are insured to $5,000 by 
Fedcral Savings and Loan Insurance Cor- 
poration.

Earnings are compounded twice a year — 
and you get a' worchwhile return on savings. 

Service is prompt, friendJy and helpfuL 
Small savings are welcome — any amount 
opens aa accouat.

DISTRICT SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

•’*** v Pirmiau buvo

Tai vis taip sakant ypa
tingos Amerikos gyvenimo 
sąlygos, neigiamai atsilie
piančios į priaugančios kar
tos auklėjimą ir prisidedan
čios prie nepilnamečių nu
sikaltimų dažnumo. Tačiau 
po antrojo pasaulinio karo 
tektų prie tų sąygų pridė
ti ir bendrą moralėę nusmu- 
kimą, bendrą demoralizaci
ją, sukeltą nelemtomis pa
sekmėmis iš demokratijų 
bendradarbiavimo su bolše
vikų diktatūra. Kai demo
kratija buvo priversta va
dinti daiktus ne savo var- ; 
dais,. kai ji užmerkė akis ir j 

i numojo ranka į aukščiausių , 
žmonijos idealų mindžioji-, 

. mą, susidarė įspūdis, kad 
i pačios pagrindinės žmogaus! 

būkime tikri, kad čia atsi- , ir tautų teisės yra nustoju- 
liepia blogų pavyzdžių įtaka. Į sios būti vertybe, dėl kurios ,

Nuo blogų pavyzdžių pri
augančioji karta Amerikoje 
yra mažiau saugojama, ne
gu kitose šalyse. Paminė
siu čia tik netikusias auklė
jimo požiūriu kino filmas. 
Visokios nuotykių temos 
Amerikoje labai mėgiamos. 
Kino teatrų biznis daro
mas daugiausiai iš ' nuoty- , 
kinių filmų. Nerasi juose 
vitrinos, kur paveiksluose 
nebūtų matyt atkišto revol-

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHĮROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue
HOURS — Daily 6 tp 9 P. K 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M.‘

PRANEŠIMAS

DR. CHARLES SEGAL

4740

Ofiso
Jei

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Persikėlė į naują ofisą

So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas)

Telefonas: YARds 0554 
neatsiliepia šaukite—

Res. Tel.: MIDvvay 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

* kultūringasis žmogus yra 
; amžiais kovojęs. Tylėjimas, I
, ar. nepakankamas reagavi- L 
mas prieš žmogaus ir tautų I 
teisių mindžiojimą, lyg

DR. VAITUSH, Opi. j
LIETUVIS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Oourt, Ciceru
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.

2420 W. Marąuette Rį
Ofiso Tel.: PROspect Gilę
Rez. Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak;i 

Trečiadieniais pagal sutartį

I 
l

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJ 

Su virš 25 metų patyrimo.
TeL Yards 182B
Pritaiko Akiniu 

Kreivas Akįj 
Ištaino.

Ofisas ir akinių dirbtuvi; 
3401 S. Halsted St ■ 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir ( lį.

Nedėlioj pagal sutartį ,

Dr. J. W. Kadzewicl
GYDYTOJAS IR CHIRURGU • 

2421 VVest 63rd Street I 
VALANDOS: Susitariąs — nuo Dm 
iki .4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 
ro, išskiriant Trečiadieniq Ir Sejį 

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GKOvehill 5213 

Rez. TeL IHLltop 2626

DR. A. JEM
PHYSICJIAN A BURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir’7:30-9’r)

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta

Ofiso Tel. —. PROspect 3838 
Res. ' Tel. — VIRginia lfl|

; gatvės globai, kas Ameri- 
Į kos gyvenimo sąlygomis ga-1 
i na dažnai pasitaiko. Tuo-i 
met vaikai, dar nepatekę į 

' mokyklą, jau išmoksta to- 
( kių dalykų:, kurie jų tėvams! 
i ne i galvą nepareina. Prieš- 
Į mokykliniame amžiuje vai - į 
į kai lengviausiai pasiduodaĮ 
i visokioms įtakoms, nes jie 
i dar nemoka skirti gerą nuo 
i pikto. Ir tokios įtakos daž- 
' nai palieka visam gyveni
mui. Dėlto,# kai vaikas, ar j 

i jaunuolis griebiasi peilio, i

fr\w. . Z.SV.S-.VjSV.-.VV-V.-.V

RENGIANTIEJI
— nuo —

•Krthritis — Rheumatizmo —
Lumbago — Muskulų Skausmo !

. . . Vartokite . . .
HEALTH RESORT MINERAL 

BATH DRUSKĄ

Vienas maišukas užtenka 10 
maudymusims

KAINA TIKTAI — $1.25 
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 
jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
kitę savo užsakymus su pinigais 
tiesiog į —

Bath Producls Co.
Laboratories — Chicago 24, Dl.

Off. tel GRO. 5677. Rez. FRO. 1474

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd
VALANDOS: nuo 2-4- ir 

išskiriant trečiad. ir 
Šeštadieniais tiktai nuoMano 30 metų, praktikavimas

■ yra jūsų garantija.
Palengvina akių įtempimą, kuris 

[ isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Į svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Pnrengia teisingai akinius. Vi- i 
suose atsitikimuose egzaminavimas 
iaromas su elektra parodančia ma 
iausias klaidas. Specialė atyda | 

atkreipiama j mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS I

Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 • 
karo aviacijos skyrius iš priešas- ; 
ties spalvų neregėsimo — fcolor 
blindness), kreipkitės prie manęs, j 
Apsiimu 
Daugely 
mos be

WESTWOOD LIQUOR ŠTOKE
2441 West 69th Street Chicago

»tięųoi
: STORE

Keis tu to Savings and Loan

3236 S.. Halsted St. Chicago 8, III
Telefonus — CALUMET 4118

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Specialė nuolaida organizacijų parengiinains, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams.
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.
AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas

Į TELEFONAS — PROSPECT 5951

Street
6-8 kasdien, 
sekmad.
2-4 popiet

| Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir nių^

Dr. Walter J. Kiršiui
PHYSICIAN and SUBGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59th Street
VALANDOS: 2—4 popiet (:M- 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal

išgydyti.
atsitikimų akys atitaiso- 
akiniu. Kainos pigesnės 

kaip pirmu

4712 Boutb Ashland
Telefonas YARDS L37S

VALANDOS; uuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare. Sekmadieniais < pagal sutartį.

Aida
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Dr. J. J. Smętana, Jr.
OPTOMETRISTAS 

1801 Sos Ashland 
Avenue

VALANDOS:
Pbrmad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:30 

iki 8:30
Trečiadieniais Uždaryta

Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:80
Iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

CANal 0523 Plati Bldg.

Dr. Consfance O'Brifis
GYDYTOJA.IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street 

VAL.r nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
arba

telefonuokite dėl sutarties: 
HEMLOCK 5524

nusius Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orlhoptic Gydymas. SILklus Atnaujina

Dr. Walter J. Swiatek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
Virš Metropolitan Statė Rauk)

Tėl.: VIRginia 6592
VAL.: kasdien. 10 iki 12; 1 iki 5: 
7 Iki 9. šešcatk 10. ryto Iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12, Trečlud. uždaryta.

Ofiso Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKU5
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. PETER I. BB
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

6757 So. VVestero.Ave.
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 .
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį Ir 88 
tadienį pagal susitarimą; kitori 
lianomis nuo 2 iki 4. po pH 

7—a vakare.

Ofiso tel. GROvehiU 4020
Rez. tel. Ililltop 1566

Dr. Alexander J. Jai
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS \ 

2423 West Marąuette Rd.
OFISO VALANDOS

Nuo 2 iki 4 valandos popfel 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. į 

Trečiadieniais ir šeštadieniais « 
pagal sutarties.

AMER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tėl. REPublic 7868

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 iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Dr. Walter M. Eisin
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Avė.
Practice liinited to Obstetrics 

and Gynecology
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 

Telefonai
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, šaukit MLD. 0001

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoli, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite “Draugo” 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkst'an-, 
čiai asmenų yra gavę rezutatus!
mn:.l - seSSOiS-’S TSiafeS

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tėl. HEMlock 4848

DR; J. J. SIMONM
GYDYTOJAS LR CHIRUBG.V

2423 VVest Marąuette
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare k 
Trečiad. ir Nedėliomis susitari Į

DR. STRIKI!
PnYSICIAN AND SURG1»)'
4645 So. Ashland Aveniu g 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL^Į 

Sekmad., Trečiad. ir šeštai | 
Vakarais—tik pagal sutarti- I

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1980 |

V l

Dr. A. Montvid,
GYDYTOJAS IR
West Town Statė Bank Bldg.

2400 West Madison. Strei*
Ofiso Tet: SEEley 7330
Resiz. Tel.: BRUnsvrick 0s» 

VALANDOS:
'Nuo 1 iki 3 popiet: 6 iki 8 

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tek: BfiVerly«

dr; T. DUMI!
I GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 ir. 6-8:30 
šeštadieniais 1 iki

Trečiadieuiais, pagal ,



is. vas. DIENRAŠTIS DRAUGAS, C1TTCAGO, TTJJNOTS

TRUMPA VALSTYBINĖS VEIKLOS
APŽVALGA

Rašo

(Tęsinys)

 g

HELP WANTEDGAISRE ŽUVO VIENUOLIKA ŽMONIŲ

ase

Utica, N. Y., šiomis dienomis dviejų aukštų namuose kilęs gaisras uždarė visus išė
jimus. Ugnis taip greit išsiplėtė, kad atvykę ugniagesiai negalėjo išgelbėti vienuolikos 
žmonių. (Acme telephoto)

REIKIA VYRŲ
PARTS DEPARTAMENTO
40 V AL. SAVAITE

m:i,r W ANTRI) VYRUDRAUGO”* _ 
DARBŲ SKYRIUS

•DRAFGAS” HELP WANTF4> 
A D V ETVl’TŠT N G DEPARTM ENT

Nn. 'Denrbnrn Sfrref
RANdo'pli 94RR-94KO

Wood worker'ių
Cabinet Dirbėjų

* NUOLATINIAI DARBAI 

Gera alga, apdrauda veltui, atos
togos 47 valandų savaite, laikas 
'r puse už virš 40 valandų.

AMERICAN
FUPNITURE NOVELTY CO. 

2607 W. FLOURNOY ST.
(1 bl. i pietus nuo Harrison gat.)

Lie-šito karo pasėkoje 
uva, nors pasiskelbusi 
[eutrali ir kare nedalyva-1 
jusi, perėmė betgi iš So- 
,’iety jų užimtas, bet Lie- 
;uvai priklausančias, pagal 
Lietuvos — Rusijos taikos 
sutartį, visas tas vietas, 
kurias Lenkai buvo ginkluo 
ta jfea pagrobę iš Lietuvos., 

Karo laimė netrukus ėmė 
vėl krypti Lenkų naudai: 
Lenkams pasisekė atmušti• 
nuo Varšuvos Sovietų ka- Į 
riuomenę. kuri, sumušta,. 
ėmė trauktis atgal. Lenkų * 
kariuomenė, vydamos rau-1 
donąją armiją, ėmė slinkti ! 
Lietuvos link ir vėl suėjo į; 
konfliktą su Lietuvos' ka- 
riuomene, atsiimdama savo i 
seniau užgrobtas Lietuvos, 
žemes, šiai pagal Lietuvos 
- rusų sutartį priklausan- ] 
Čias.

Įsimaišius Santarvei, dar 
Vilniui tebesant mūsų! ran-) 
koše, buvo sušaukta Suval-, 
kuose Lietuvių-Lenkų kon- j 
ferencija, kuri pripažino i 
1920 metų spalių 7 d. pasi-! 
rašyta ten sutartimi Vilnių 
Lietuvai. Tečiau jau už dvie 
jų dienų, spalių 9 d., Želi
govskis, J. Pilsudskiui įsa
kius, užėmė Vilnių, radęs 
ten vos silpną mūsų uždan
gą, nes* vyriausios mūsų
kariuomenės dalys buvo,
deja, tuo metu įstrigusios 
Suvalkijoje.

Karinis konfliktas, kilęs 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 

i baigėsi tuo tarpu, mums 
sumušus lenkus prie Šir
vintų ir sustabdžius tokiu 
būdu tolesnį jų veržimąsi 

■ Lietuvon, įsimaišius San
tarai, lapkričio 29 d. neu-income taksus

Pildo

L P. Varkala
'Valstijos Registruotas
AUDITORIŲ S

Archer Avė.
Tel. VlRgjnia 2114

DR. J. ŠAULYS
tralės zonos nustatymu tarp 
mūsų ir . lenkų kariuome- 
nių.

Prasidėjo visų tų įvykių 
pasėkoje bylos Tau'ų- Są
jungoje, sekė įvairios Lietu
vių — Lenkų konferencijos, 
pasibaigusios niekais, buvo 
n.et Lenkų šauktasi Haagos
teismo, kuris pripažino tei- . 
sę Lietuvai. Lietuvos — 
Lenkijos ginčo betgi visi tie 
tūpčioiimai vietoje neišrišo. 
Jis įgijo užtęsiamos l:gos 
pobūdi. Gyvenimas tačiau 
ėjo toliau savo keliu.

1921 m. pavasarį buvo nu- 
I statyta galutinė siena tarp 
i Lietuvos ir Latvijos. Palan
gos sritis, priklausiusi kurį; 
laiką prieš karą Kuršo gu
bernijos administracijai, a- 
titeko, suprantama, Lietu
vai, ir tų pat metų kovo 31 
d. įžengė Palangon mūsų ka
riuomenė.

Kaip žinoma. Klaipėdos 
Kraštas, einant Versalės 
sutartimi, buvo atskirtas 
nuo Vokietijos, bet galutinis 
jo. likimas buvo likęs atvi- Į 
ras, ligi paaiškės dar tuo- i 
met nepripažintos Lietuvos! 
ateitis. Kol tatai įvyks, 
Klaipėdos Kraštas buvo pa-! 
vestas Santarvės žiniai. I 

I Krašto administracija buvo 
pavesta Prancūzų vyri ausy-1 

į bei. Atsiųstas buvo iš pra
džių generolas Odry su 
prancūzu ifrula, o paskui jo 
vieton atsikraustė komisą-1 
ras Petisnė: jis sudaręs pa-i 
tariamai a direktoriją iš vie- 
tos vokietininkų, paliko vie-' 

j toje visus buvusius Prūsų j 
I valdininkus. .Pras’dėio intri- I 
gos. turėjusios tendencijos, 

' priešingai aiškiai • Versalės i 
sutarties prasmei, sudaryti j 
iš Klaipėdos Krašto vad. I 
"Freistaata”, kad" paskui' 

j būtu iis lengviau gražinti ! 
IVokietijai. Visa šita intri
gų politika ir nesiskaity- Į 
mas su Krašto dafeeumos 
lietuvių!—reikalavimais iš
provokavo galu gr»le vietos 
lietuvius, kur.;e 1923 m. sau
sio 9 d. sukilo ir pareikala
vo, kad Kraštas būtų su
jungtas su Lietuvos valsty
be. Kilęs tarp Santarvės ir 
Lietuvos dėlei to konfliktas 

1 baigėsi ateinančiais metais

gegužės 8 d. vadi Klaipėdos 
konvencijos pasira š y m u. | 
Klaipėdos Kraštas buvo, ei- > 
nant ta konvencija, priskir-I 
tas prie Lietuvos, bet Lietu
va turėjo vis dėlto suteikti j pat 
jam autonomijos statutą. 
Kaip tas statutas derybų 
eigoje buvo nustatytas — 
tai buvo savo rūšies Tro
jos arklys, atidaręs plačiai 
vartus Vokiečių įtakai ir jų 
veiklai, nukreiptai prieš gy
vus Lietuvos interesus, 
nors Vokietija formaliai ir 
turėjo pripažinti, pagal Ver- 
salės sutartį, įvykusį Klai
pėdos ' Krašto prijungimo 
faktą.

(Bus daugiau)

PRISIRENKITE, kad SUNKŪS LAIKAI 
netikėtai jus neužkluptų. 
Kaip skėtis apsaugoja nuo 
sušlapimo lijant, taip san
taupos apsaugoja nuo rū
pesčių, kai netikėtai atei
na blogi laikai ar užklum
pa nelaimė.

Kad ramiau galėtute 
sutikti rytojų, kad viso
kios galimos negerovės 
jus nevargintų, pradėkite 
taupyti i 
biskį kas 
sidrausite 
tikėlumų. 
dendų.

Jūsų santaupos šioje įs
taigoje yra apdraustos iki 
$5,000.00.

šiandien. Ir po 
savaitę, jūs ap- 

• nuo visokių ne- 
, Moka 3% divi-

Niversail 
■I and Loan Association 
K®aliste^ St- Tel. HAYmarket 3317 

į augumui apdrausti per Federal Savings and Loan 
insurance Corporation

vaSii 5 vakaro. Ketvirtadieniai® nuo 8
Jmmv. Mtadianiab auo 8 ryto iki 1 po pietų.

DŽENITORIŲ
Jaunesnių kaip 30m. amžiaus. 

Augštas atlyginimass 
Geros darbo sąlygos. 
40 valandų- į sąvaitę.

KREfPKlT£S,
41 RIMBACH STRĘET 
IIAMMOND, INDIANA 
ILLINOIS BELE 
TELEPHONE CO.

REIKALINGI 
DARBININKAI 

PRIE 
KAPINIŲ DARBŲ 

FAIRMOUNT CEMETERY CO. 
91 st S t. on Archer Avenue 

\VilTmv Springs. I1L.

GMC TRUCK &

$100 Į SAVAITĘ
Skubiai reikalingas salesman’as. 
Vyrai turėję lavinimo arba paty
rimo prie apdraudos, žurnalų, 
bei Fuller Brush bei Coffee Com- 
pany prekių pardavinėjime.. 5l
FURNITURE NOVELTY Co.

TELEFONUOKITE :
EAST CHICAGO 4021vokiečių mokytojas, nesi 

tuomet Vokietijoje moky-1 
mas ir auklėjimas buvo ge-1 
riau pastatytas, negu Pran-i 

i cūzijoje.

Sportas, kurį* mėgsta A-
■ merikos jaunimas, yra ge-' 
| ras dalykas. Bet jis negali į

atstoti žinių 
nių vertybių, 
sporto kultas 
vaisių, kurie

■ iškelti aikštėn
' Statė College. Padarius stu- Į 
j dentų tarpe apklausinėjimą, 
; kiek jie domisi pasaulinio 
Į masto reikalais, paaiškėjo, 
: kad tik septyni iš šimto yra ■ 
į susipažinę su1 Trumano dok- ( 
j trina ir tik 22 iš šimto yra 
i girdėję apie Marshallo pla-1 
: ną, c 20 iš šimto nieko nė- į 
Į ra girdėję apie gen Eisen-: 
i hower’į

Tai liečia žymia dalimi ir ;
1 lietuvių vaikus, lankančius i 
: Amerikos mokyklas. Dėlto 
į tuo klausimu rė ktų susirū-! 
Į pinti.

COACH DIVISIONApie Nepilnamečių 
Nusikaltimus 

(Atkelta iš 2 pusi.) 
negalėjo ^neatsiliepti 

•jaunimą, kaip jautriausią; 
; tos visuomenės dalį.

Dėlto kovai su mažame-1 
čių nusikaltimais reikia la
bai daug padaryti. Bet vi
sa susiveda į iškėlimą mo
ralinių vertybių jaunuome
nės auklėjime tiek šeimoje, j 
tiek mokykloje, tiek gyve- ; 
nime.

Tas , iškėlimas yra svar- | 
j bus ne tik nusikalt nmmui s 
1 mažamečių tarpe sumažin- i 
. ti. Moralinės vertybės yra i 
, savaime svarbios, ne ma- 

SEOUL Korėja, vas. 14.; žiau svarbios, kaip medžią-: 
gini ai turtai. Jų reikšmė iš
kyla ypač sunkiomis tautos l 
gyvenimo valandomis, kai i 
ji turi pasiremti savo dva- i 
sinėmis pajėgomis. Kai 
1870 m. kare vokiečiai nu
galėjo prancūzus, buvo sa
koma, kad tą karą laimėjo

......................

— Pinigų gaminimo fabri
kas buvo šiandein surastas * 
j šiame mieste, ir 12 korėjie
čių buvo šbareštuoti. Rastai 

i $6,000 netikrom U. S. milita | 
i rinių pinigų dešimkėm, ir 
63,500,000 yen ($1,270,000).

Ne kalbos Lietuvą išgel
bės, bet darbai.

i

1700 VV. PERSHING RD.

i|

ir morali- 
Vienašališkas 
priveda prie 

neseniai buvo 
Arizonos

REIKIA
JAUNO VYRO

Išpildyti orderius ir pagelbėti 
I shipping kambaryje. 5 dienų sa

vaitė. 40 "valandų —- Gera
Kreipkitės

R. C. TAFT CO.
427 W. Randolph St. 

Tel. Statė 4511

alga.

WOODWORKER’IŲ
(Patyrusių) 

CABINET DIRBĖJŲ 
M.ACHINE H ANOS

SANDĖRI!.;
Nuolatinis (kirbas Gera ai "a

NATION VVIDE NOVELTIES, Ine. 
4615 SO. STATĖ ST.

HELI* AVANTED — MOTERYS

JOS. F. BUDRIK,
(INCORPORATED)

★

DIDELIS SANDELIS
RAKANDŲ, RADIO, 

TELEVISION
IR JEWELRY.

3241 So. Halsted St.
Chicago 8, Ulinois

TEL. CALUMET 7237

W.C.F.L. (1000 Kilocycles) 
žymi Radio Programa 

Nuolatos sekmad. vakarais 9:30 v.

INGOME TAKSŲ 
PATARNAVIMAS
Jeigu jūs esate susirūpinę income 

taksais, mes galime jums pagelbėti. 
Mes esame patyrę income taksų, iš
pildymu pavieniams asmenims, nuo
savybių savininkams, profesionalams 
ir mažoms, bei dideliems biznio įs
taigoms. Anksčiau dirbome prie In- 
ternal Revenue departamento.1 Pri
einamos kainos už patarnavimą. Y- 
patingas deniesvs bus atkreiptas į 
speciales jūsų income taksų pro
blemas, ir visas reikalas bus lai
komas paslaptyje.

Mes atstovaujame visus federališ- 
kus, miesto ir valstybės taksų rei
kalus.

Knygvedystė vedama biznio įstai
goms savaitėmis, menesiais 
sam metui. Taipgi t yra ir 
Public patarnavimas.

WaJter Domlnis and John
SO. CENTRAL TAX SERVICE

ar vi-
Notary

Hodek

3508 S. Halsted St. — VIR. 4187
(Raštines priėmimo valandos: nuo
8:30 iki 6:00 vai. vade, kasdien.)

SEND, Ine.
SH1PMENTS TO EUROPE’S NEEDY DISTRIBUTORS 

304 W. 63rd St., Chicago 21, III. — Tel. ENG. 5028
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS I VISAS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS.

SEND Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntimo pri
statymą. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pristatyti siun
tinio, jūsų įmokėti pinigai bus grąžinami.
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio 
laišką, kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai. 
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų pro
duktų — VISO 23 SVARŲ NET.
Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna, kaina:

Tik $10.00

3 «> 
i
i 
i
i

sv Taukų. 5
sv. Kavos. 5
sv.** Ryžių. 2

sv. Kond. Pieno. 1 
sv. šokolado,
svarą Džiovinti!

Cukraus. 
Miltų. 
Mėsos, 
sv. Kakao.

1 sv. Muilo. 
Vaišių.

Į Tuojau pasinaudokit Žemiau esančiu užsakymo orderiu!

SV.s 
sv. 
SV.

PARDAVĖJŲ 
PARDUOKIT .GERIAUSIĄ 

EAGLE — PICHER 
ALŲ M INU M STORM' 

LANGĄ
Matykite langą, kuris tampa 

populiariškiausiu Chicagoje. 
AUKŠTAS KOMIŠINAS 
ALGA KOL MOKOSI* * 

PATYRIMO NEREIKIA 
AUTOMOBILIUS BŪTINAS 

8030 S. Racine 
Tel. HUDson 2424

TYPISTS
Neat, accurate beginner. ? 

Excellent opportunity to leam 
office routine and good chance 

for advancement.
Phone Boulevard 8446

REIKALINGAS 
DŽENITORIUS'
40 valandų per savaitę 

Darbas dienomis
GMC TRUCK and COACH 

DIVISION
1700 W. Pershing Rd.

Tel. Virginia 1700
REIKIA VYRŲ ir Moterų pilnam

1 laikui arba (lajiniam. Galima už- 
‘ dirbti iki $5.00 j valandų. Atida- 
’ ryta nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
i Pietų.

12“ N. Dcju-born Kamltar» 1039

PATYRUSIŲ 
RADIJO 
TAISYTOJŲ 
TELEFONUOKITE 
MICHIGAN 7312

Saldu ir garbinga mirti už 
i tėvynę.

— Horatius
Dykūnas žmogus, tai liz

das, kuriame nedorybė kiau
šinius deda.

— P. A. DeDoss

*. Valstybė

Miestas

, Zona

UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir Pavardė 
Numeris ir Gatvė 
Miestas ......
GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė ...... 
Gatvė . ............, Nr. 
Ypatingas Adresas ...... 
............... Valstybė

MOKAME 3% DIVIDENDŲ
ANT P AID UP SAVINGS

(Current Rate)
Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 

visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00.

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinėn taupimo knygutę.

MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,250,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 SO. WESTERN AVĖ. — GROVEHILL 7575 

John Pakol, Pres.

Kas Lietuvos 
gavimo neremia, 
viu nesivadina.

laisvės at- 
lai ir lietu-

Tremtinių Draugijos 
Susirinkimas

Pirmadieni, vasario 16 d., 
8.00 v. v. šaukiamas Lietu- 

• vių Tremtinių Draugijos Chi 
1 cagoje iškilmingas susirin
kimas Lietuvos nepriklauso^ 

, mybės paskelbimo 30 meti) 
sukakčiai paminėti.

Susirinkime kalbės Lietu- 
! vos konsulas Chicagoje dr. 
Petras Daužvardis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vyk
domojo Komiteto nariai ir 
draugijos pirmininkas R. 

| Skipitis. Susirinkimas įvyks 
1 ta Dariaus-Girėno mažojoj 
salėj, 4416 So. VVestern Avė. 
(įėjimas iš šono).

Kiekvienas lietuvis trem
tinys turėtų jausti pareigą 
šiame susirinkime dalyvau- 

| ti. Taip pat maloniai kvie- 
j čiami vietos lietuviai.

— Valdyba

I

GERAS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO

It’s a SENSATION!
FOR PAIN RELIEF^®^

Duokit man laisvę, ar duo 
kit man mirtį.

— Patrick Henry

Jtheo nafism • Nearalgla • Backack* 
6ET A TUBE M0W AT TOUR DRUfiUlsF

AATH reODUCTS CO„ CHICAGO 24. ILL

Kaip nori, kad kits tau 
darytų, taip pats kitam da
ryk.

— Lietuvių patarlė
Ko pats nenori, nedaryk 

ir kitam.
— Lietuvių patarlė

T Y P E W R I T E R S
■i«l°nd ADDING MACHINES

HAVĖ YOU SEEN 
THE NEW 1948 

DELUKE 
VVOODSTOCK 

TYPEWRITER

PHONE
ANDover 7373 
FOR FREE TRIAL 
1 YCAR GUARANTCE

IMMEDIATE DELIVERY
PORTABLE and STANDARD

ALL MARES
SOLD - RENTED - EXCHANGED 

REPAIRED - OVERHAULED
NO CHARGE FOR ESTIMĄTES 

All Work Guaranteeo 

typewriter co. 
189 W. MADISON ST.

(20 VEARS ON MADISON STREET AT WELLS)

Phone ANDOVER 7373
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"DRAUGAS"
rHE LITHUANIAN DAILI FRIEND

2334 S. O&kley Avė., Chicago 8, III. TeL VIRginia 6640-6641

Published dally, except Sundays, Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagojc:

Entered as Second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, Illlnols. 
Under the Act«f March 3, 1879.

by the
Lithuanian Catholic Press Society. 
Member of the Catholic Press Ass'n

Metams .................... 36.00
Pusei Metų ................ 8.59 

Užsieniuose:
Metama .................. 38.00
Pusei Metų ................ 4.50

Pinigus reikia siųsti Pakto Money 
Orderiu su užsakymais.

Subscrlption Ra tos:
|6.00 per yęar outside of Chicago; 
37.00 per year m Chicago & Cicero;

4 centą per copy.
Prennrnerajos kaina Chicagoje ir 

Clceroje per paštą:
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą..

Pusei Metų .................................. 4.00 SKELBKITES DIEN. "DRAUGE"

Tarė Žodi Ir Jo Nekeis
Lygiai prieš trisdešimt metų Lietuvių Taryba Vil

niuje tarė stiprų žodį tautos vardu ir tasai žodis ne
buvo tuščias. Jis virto Tealybe. Lietuva, kaip Nepri
klausomybės Akte buvo paskelbta, tapo laisva, nepri
klausoma ir demokratine respublika, kurią netoli pen
kiasdešimt pasaulio valstybių pripažino ir de f acto ir 
de jure ir kuri tarp 1918 m. ir 1940 m. visais žvilgs
niais stebėtinai didelę pažangą padarė.

Rusijos bolševikai Lietuvos nepriklausomybę ir lais
vę pasmaugė. Jau aštuoneri metai, kai tauta vergauja 
ir kenčia. Bet jos valia ir troškimai laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo tebėra ir bus gyvi. Tauta pepalūžo ir 
nepakis. 1918 m. vasario 16 d. ji tarė savo žodį, jo 
nepakeitė ir nepakeis. Ar anksčiau ar vėliau, ji ir vėl 
bus laisva. Ir kad greičiau tas laisvės rytas jai ateitų, 
šiandien, minėdami svarbią šventę, atnaujinkime ryž
tingumą dar uoliau, dar daugiau ir dar vieningiau dirb
ti Lietuvos išlaisvinimo darbus.

★

Svarbus Klausimas
Į Jungtinių Valstybių kongresą yra daroma daug 

spaudimo, kad pravestų bilių, verčiantį jaunuolius tam 
tikrą laikotarpį atitarnauti kariuomenei ar karo lai
vynui. *

Prieš pravedant tokį bilių, reiktų rimtai klausimą 
' pasvarstyti.

Veik nesiginčijama, kad šiais laikais yra didelis rei
kalas stiprinti krašto saugumą* ir būti prisirengusiais 
visokiausiems galimumams. Taip pat teisingai teigia
ma, kad, juo geriau bus 'prisiruošusios Jungtinės Val
stybės, t. y. juo stipresnės militariniu atžvilgiu, juo 
mažiau bus karo pavojų ir greičiau pasaulio taika bus 
atstatyta.

Bet šitokiam prisirengimui nėra reikalo įvesti vy
rams privalomas kareiviavimas. Tam pakanka ir sa
vanorių;. Bet, vyriausybė ir kongresas tikrai gerą dar
bą, atliktų, jei ne apie privalomą kareiviavimą svajotų, 
bet apie įvedimą į vidurines ir aukštesnes mokyklas 
militarinio apmokymo programą. Tada nereiktų jau
nuolius iš mokyklų ištraukti, nuo tėvų atitraukti ir 
to paties tikslo būtų galima pasiekti.

★

Amerikos-Rusijos Draugingumo Ugdymas
Jungtinėse Valstybėse dar vis tebeveikia organizacija, 

kuri turi tikslo ugdyti gerus Amerikos—Sovietų Rusi
jos santykius. Ji vadinasi — “National Council of Ame- 

<£ican—Soviet Friendship”.
Toji organizacija, sužinojusi, kad Tvventieth Century 

Fox (filmų bendrovė) ruošia filmą vadinamą “The Iron 
Curtain” (Geležinė Uždanga), pasiuntė bendrovei griež
tą protestą, pažymint, kad Hollywood neturėtų drumsti 
Sovietų Rusijos santykių su Amerika, kuriuos draugija 
ligšiol sėkmingai ugdžius.

Eric Johnston, filmų direktorius, į tą protestą atsa
kė: “Amerikoje filmos yra laisvos ir aš viską darysiu, 
kas yra mano galėję, kad ir toliau jas laikyti laisvo
mis”!

Bet p. Johnston teisingiausiai pasielgė, padarydamas 
sovietų draugams tokį; atsakymą: “Ką'daro jūsų orga
nizacija Rusijoj, kad ten Amerikos—Sovietų draugin
gumą ugdyti?”

į tą paklausimą, aišku, atsakymo p. Johnston nesu
laukė ir nesulauks. Pirmoje vietoj Rusijoj tokios orga
nizacijos visai nėra. Antra — Stalino komisarai ir jo 
spauda tik biaurius šmeižtus ir melus prieš Ameriką 
teskelbia.

★

Šiemet vasario 1'6 d. sueina 21 metai kai mirė lietuvių 
tautos patriarchas Dr. Jonas Basanavičius, “Aušros” 
leidėjas ir pirmas pasirašiusis Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą prieš trisdešimt metų.

★

Žurnalas “America” vasario 14 d. laidoje turi įdomų 
Edvvard Duff straipsnį apie nacių—sovietų slaptų su
tarčių dokumentus (kuriuos vadina — “Blueprints of 
a world safė for totalitarians”.

Didžiąją Garbės Dieną Minint
Rašo P. Dailidė

NUSISTEBĖJIMĄ SUKĖLUSI TAUTA

Šiemet vasario 16 d. sueina 30 metų, kai Lietuvos 
Valstybės Taryba, reikšdama vieningą lietuvių tautos 
valią, atstatė Lietuvos nepriklausomybę. Prieš 30 me
tų Lietuva vėl stojo į savarankiško gyvenimo kelią, at
sikratydama nuo carui Rusijos jungo, kuris ją slėgė 
daugiau, kaip šimtą metų, skaitant nuo paskutinio Lie
tuvos—Lenkijos padalinimo 1795 metais.

Atgavusi laisvę, lietuvių tauta per trumpą laiką pa
šalino ilgos vergijos palikimą. Ir ūkio ir kultūros sri
tyje ji pasivijo Vakarų Europą, padarydama pažangą, 
kuri sukėlė viso kultūringo pasaulio nusistebėjimą. Už
sienių svečiai, kurie buvo matę Lietuvą carų laikais, 
negalėjo jos atpažinti, kai lankėsi Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Tai yra pareiškęs ne vienas užsienių laikrašti
ninkas ir diplomatas.

SAVO PAJĖGUMU STEBINO PASAULĮ

O Lietuva per pirmąjį pasaulinį karą buvo taip nu
niokota, kaip retas kuris kitas kraštas. Tuo tarpu lie
tuvių tautai reikėjo tuose griuvėsiuose ne tik gyventi, 
bet ir atsistatyti ir beveik iš nieko sukurti visą val
stybės aparatą. Dėlto nėra ko stebėtis, jeigu užsienis 
iš pradžių nepasitikėjo mūsų tautos pastangų sėkmin
gumu, jeigu kai kurie kraštai pripažino atsistačiusią 
Lietuvą tik trečiaisiais ar net ketvirtaisiais metais po 
to atstatymo paskelbimo. Kai kuriems kraštams atrodė 
stačiai negalimu dalyku, kad iš pelenų atsikeltų gaji 
pajėga, kuri tuose griuvėsiuose galėtų pastatyti beveik 
iš nieko kultūros ir tautinio gerbūvio židinį.

Bet ta pajėga lietuvių tautoje buvo. Ji tik buvo ilgos 
vergijos supančiota. Dėlto ji negalėjo pasireikšti. Va
sario 16 d. aktas, gražindamas lietuviui tautai laisvę, 
atpalaidavo tą pajėgą nuo" ją varžančių pančių. Ir ta 
pajėga padarė stebuklus, kuriais užsienis nenorėjo ti
kėti. Lyg pakilusi iš letargo miego, lietuvių tauta pra
dėjo stebint pasaulį; savo moraliniu ir fiziniu pajėgumu.

TAUTA KANKINAMA, BET JOS VALIA 
NEPALAUŽTA

Tačiau lietuvių tautos parodytas po pirmojo pasauli
nio karo gajumas nebuvo joks stebuklas. Tas gajumas 
buvo vertinga išdava tų lietuvių tautos savybių, kurias 
ji amžiais yra įsigijusi kovoje iuž savo laisvę. Gyven
dama ant didžiojo kelio iš Rytų į Vakarus, lietuvių 
tauta turėjo nuolat grumtis už savo būvį su įvairiais 
atėjūnais. Visa lietuvių tautos istorija susideda iš to
kių kovų. Tose kovose ištisos lietuvių tautos gentys 
buvo išžudytos tiek iš rytų, tiek iš vakarų, šiandien 
galima sakyti yra palikęs tik vienas lietuvių tautos 
branduolys. Tačiau sunkiose kovose mūsų tauta ir už
sigrūdino. Tos kovos išauklėjo mūsų tautoje savybes, ’ 
kurios didina jos atsparumą, stiprina jos sugebėjimą 
pakelti kad ir sunkiausius likimo smūgius.

Dėlto ir šiandien, kai trisdešimtą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį lietuvių tauta gali pami
nėti tik užsieniuose, kai pačioj Tėvynėje siaučia žiau
rus okupantas, lietuvių tauta ir nenusimena. Ji tiek yra 
pergyvenusi visokių baisenybių, kad tikisi pergyventi 
ir šią baisiausią baisenybę.

TAUTOS ŽIBINTAS

Vasario 16 d. aktas šiandien mums yra žibintas, ku
ris nušviečia dabartinės buities klaikumą.. Lietuvių tau
tos laisvės laivelis, kaip jau ne kartą jos istorijoje yra 
^.tsitikę, yra pakliuvęs į audrą. Šį kartą ta audra su
krėtė visą pasaulį. Bolševikinio grobuoniškumo bangos 
graso visai tą mūsų laisvės laivelį praryti. Bet mūsų 
laisvės žibintas stovi ant tvirtos uolos. Ta uola vadi
nasi tautų teisė ir žmonijos moralė. Kad ir kažinkaip 
siaustų raudonosios bangos, jos suduš į šios uolos ne
nugalimą kietumą. Mūsų laisvės žibintas mums rodys 
kelią kaip rodęs.

To žibinto šviesa nušviečia šiandien kelią kiekvienam 
lietuviui, vis tiek, kur jis bebūtų, ir kaip begyventų. Ar 

• bolševikinio bato prispaustas, jis merdi savo Tėvynėje, 
' ar bado ir šalčio kankinamas pamažu miršta Sibiro pel

kėse ir Varkutos dykumose, ar laimingesnių atveju 
kovoja už savo fizinį būvį toli nuo Tėvynės tremtyje, 
lietuvis nuolat turi prieš akis tą savo laisvės žibintą. 
Visur ir visokiomis aplinkybėmis tas žibintas rikiuoja 
išblaškytus po pasaulį; lietuvius į vieną bendrą tikslą — 
savo laisvės atgavimą, Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą.

Tą tikslą lietuvių tauta šiandien labiau negu bet ka
da yra pasiryžusi pasiekti. Pasiekti dėlto, kad tik lais
vė įprasmina tautos, kaip ir atskiro žmogaus gyvenimą. 
Be laisvės tiek atskiri žmonės, tiek tautos tik merdi. 
Dėlto laisvės atgavimas yra mums gyvybinis reikalas. 
Į tą atgavimą turi būti rikiuojamos visos mūsų tautos 
pastangos. Tėvynės meilė turi būti mums čia tas varik
lis, kurs nugali visas kliūtis, kurs pakelia visus sun
kumus ir priverčia aukotis ten, kur kitokio išėjimo 
nėra.

TIESA NUGALĖS MELĄ
Pagaliau laisvės atgavimas yra mūsų tautos garbės 

dalykas. Lietuvių tauta per ilgus savo istorijos šimt
mečius yra įrodžiusi, kad ji yra pribrendusi savaran
kiškam gyvenimui. Ji pasižymėjo visuomet savo tole- 
rantingumu, savo teisingumu kitų tautų atžvilgiu, su 
kuriomis jai tekdavo santykiauti. Ji yra kruopščiai 
vykdžiusi visus savo tarptautinius pasižadėjimus, lai
kydamosi ne tik sutarčių raidės, bet ir kultūringo pa
saulio moralės dėsnių. Karo metu ji yra įrodžiusi savo 
žmoniškumo jausmus net savo ilgamečių priešų atžvil
giu. Tai už ką jai dabar atimama laisvę tuo metu, kai 
laisvę duodama tautoms tik neseniai perėjusioms prie 
sėslaus gyvenimo? Ar tik už tai, kad Lietuva yra silp
nesnė už raudonąjį rytų milžiną, kurs užsimanė ją pa
vergti ?

Bet radijo ir atomų skaldymo laikais tautų santykius 
turi tvarkyti teisė, o ne brutalė pajėga. Tas nusista
tymas ir mūsų tautos atžvilgiu anksčiau ar vėliau tu
rės pasireikšti. Tačiau dalykas yra tas, kad mūs lais
vės reikalas yra tik maža dalelė tos didžios problemos, 
kuri paprastai yra vadinama pasaulio taika. Tas rei
kalas negali būti išspręstas atskirai nuo visos proble
mos. O tos problemos sprendimas užims dar nemaža 
laiko. Negalėdami bet kaip pagreitinti to sprendimo, 
mes turime apsišarvuoti kantrybe ir stovėti savo rei
kalo sargyboje. „

Būkime tikri, kad demokratinė mintis apsivalys pa
galiau nuo diktatūrinių šiukšlių, kuriomis ji apsivelė 
karo metu, ir kad bus surastas teisingas kelias pasau
lio tvarkai nustatyti. Daug reiškinių kalba už tai, kad 
prie to jau artinamasi. Dėlto turėdami pilną pagrindą 
reikalauti padarytos mus skriaudos atitaisymo, mes ga
lime ne su baime, o su aukštai pakelta galva laukti 
sprendimo valandos.

Mes ne maldaujame, o reikalaujame teisingumo. Tie
sa turi nugalėti melą. Laisvė turi sutriuškinti vergijos 
pančius. Tikėkime tuo ir mūsų laisvės žibintas nuves 
mus į mūsų tautos troškimų išsipildymą.

Tegul tai bus kiekvienam lietuviui moralinė paguoda, 
lietuvių tautos garbės dieną sunkiomis sąlygomis pa
minint.

Rašo Tadaušas Dūdele

Nieko gudresnio nesugal- j 
vodamas, raudonasis L. Pru. ? 
seika kiekvienais- metais rau j 
donųjų fašistų šlamšte “Vii- f 
nyje” prieš vasario 1G d. y 
pakartoja “Naujienų” re- i 
daktoriaus P. Grigaičio 1924 ' 
m. parašyto straipsnio kelis | 
sakinius, nepalankiai atsilie- ; 
piančius apie vasario 16 d. ’ 
— Lietuvos nepriklausonųr- į 
bes paskelbimo dieną. Į įU

NAMUKAS
(Tęsinys)

Ji papurtė galvą.
— Jeigu būtų pinigų, aš aprengčiau tave taip, kad ne 

tu į kitus žiūrėtum, o visas miestas į tave. Moterys 
pavydėtų, o vyrai iš paskos sektų, ir tada, tu būtum 
laiminga. Argi nematau, ko tavo širdžiai reikia...

Ji visą laiką šypsojosi pro puoduko viršų ir purtė 
galvą ir atsakė:

— Ar aš nesakiau, kad laimė ne tau. Tu galvoji tik 
duoti, bet pasiimti nieko nemoki.

Paskum nuleido galvą ir ėmė sukti pirštu lėkštėje py
rago trupinėlį. Po valandėlės tyliai pridėjo:

— Pasiimti taip, kad ir kitam t^ktų.
— Argi aš tau nesakiau, — kalbėjo pro šypsnį, — ką 

motina sakė. Ji mane net barė. Sakė tokia laimė ne 
kiekvieną dieną pasitaikanti. Ji mano, kad, kelis -aki
mirksnius patylėjusi, būčiau mažiausia kelis, o gal net 
keliolika tūkstančių gavusi. Tu būtum buvęs liudinin
kas, o daktaras niekada nebūtų sutikęs, kad jo sūnus 
už tokį darbą atsisėstų už pinučių. Matai, mano motina 
irgi pakankamai tiksliai galvoja.

Tokios nuotaikos, kaip po jos žodžių, dar nebuvau 
savo amžiuj pergyvenęs. Rodėsi, kad grimstu į; tvankų 
karštą rūką ir niekada iš jo nebeiškilsiu. Pasilenkiau 
ir panėriau pirštus į plaukus. Visas mano tikėjimas 
gyvenimu ir žmogum nugrimzdo į nebepasiekiamą gi
lumą. Aš tikėjau ja ir buvau ryžęsis jai viską atiduoti, 
bet ir ji dabar sumenko ir susitraukė. Aš ir šiandien 
nemoku paaiškinti iš kur tas kilo, bet mane ėmė: noras 
pakilti ir suplėšyti jos drabužius...

— Tik tu nepadaryk kvailybės — išgirdau ją tariant.
Pakėliau galvą. Ji tebesėdėjo toj pačioj vietoj ir ver

kė. Ašaros ritosi per veidus ir krito ant staltiesės.
— Ar aš ką pasakiau? — paklausiau ir pasijutau už

kluptas. Per mano sąmonę bėgo tokios aštrios mintys, 
ir aš nebegalėjau užtikrinti, ar nekalbėjau jų garsiai.

— Ne. Bet aš žinau tavo būdą. Tada visko nepasakiau, 
nes vistiek būtų atsitikusi nelaimė: tu gi būtum, jį už
mušęs. Matau, kad tu kenti, bet aš tokia kvaila. Kai 
pradėjom šnekėti, nebesusilaikiau. Argi aš kalta, kad 
jis mane užpuolė ir kad motina taip galvoja? Bet aš 
nenuėjau pas jį,' o susiieškojau tave. Aš mačiau tave 
iškylantį iš mūsų purvinos gatvės, ir tu tada jau bu
vai man kaip švyturys.

Valandėlę ji tylėjo, ir aš girdėjau, kaip1 ant jos ran
kos tiksi mažytis geltonas laikrodėlis.

— Ir aš kalta, — tęsė ji, — kam pirma tuos niekus 
kalbėjau. Bet žinai, juk aš tesu maža silpna mergaitė. 
Ar visada lengva su savim kovoti? O šiandien buvo 
tokia tvanki diena. Ir dabar tvanku. Klausyk, praverk 
langą. Arba ne. Mes nueisim į bažnyčią. Girdžiu skam
bina. Pasimelsim abu. Sako gera, kai pavasarį jauni 
žmonės pasimeldžia. Ar ne?

(Daugiau bus)

Klysti yra žmoniška... Kly i 
do ir P. Grigaitis, tačiau, Į 
savo’ klaidą pamatęs, nepa- Į 
siliko joje. Šiandien jis yra | 
vienas iš didžiausių kovoto-1 
jų už tai, kad Lietuvos ne-1 
priklausomybė, 1918 m. va-1 
sario 16 d. paskelbta, o 1940 r 
m. birželio 15 d. bolševikų f 
niekšingai sutrempta, būtų į .
Lietuvai grąžinta. L. Prū- F *
seika, A. Bimba ir panašūs i' į0 
į juos tipai gi ir šiandien j 
tebėra niekšingi lietuvių tau Į k 
tos išdavikai ir Lietuvos o- ' Pal 
kupantų batų valytojai. Į gia

Didžiuosiuose laikraščiuo- * 
se labai sunku prakišti ži- J — 
nutę apie Lietuvą ir lietu- r 
vius. Pastarosiomis dieno- • 
mis tačiau visuose Ameri
kos laikraščiuose, nuo di- • 
džiausiu iki mažiausių, mir
ga Lietuvos ir lietuvių var- i 
das, visų Amerikos gyven- 1 
tojų lūpos dar ilgai minės 
lietuvius. Tai lietuvaitės . 
“Ievutės Paulekiūtės”, ku
ri ištekėjo už turtingiausio 
Amerikoje žmogaus, Rocke- 
fellerio, nuopelnas. Už tokią 
propagandą lietuviams, ku
rią tos vedybos padare butų 
tekę sumokėti milijonus do
lerių, jeigu tą vietą laikraš
čiuose būtų tekę pirkti.

★ ★

Raudonieji fašistai savo 
“Vilnyje” pastaruoju meni 
Jtbai “susirūpino” lietuvių į. 
kalbos “ švarihimū”. 'Jų re- 
(.'aktorius S. piktinasi, kad f 
“tie patys žmonės, kurie vie
ną dieną rimčių rimčiausiai Į 
užrinka, kad kalbą reikia j 
švarinti, kitą dieną iš viso 
reikalo šiepiasi’.’.

Daugiausia iš to viso rei
kalo šiepiasi ta pati “Vil
nis ”, po šia redaktoriaus S. 
pastaba dedama tokią žinu- 
tę: ;

“Reikalauja kuro rašinį-1 
mo. Pirmas metinis rendat- 
ninku susirinkimas pareiki- > 
lavo, kad būtų surašiūtai • 
kuras, nes jo vis didės*. 
stoka darosi ir kainos ne- s 
svietiškai kyla”.

★ ★ ★

Daugelis mūsų žmonių, no 
rėdami “mandriau” išsireiks f 
ti, savo korespondencijose' Į 
padėkose bei kitur taip P' į 
sako: “Dėkoju draugams if 
prieteliams...”.

Tai kodėl nesakyti: 
kojų draugams, prieteliam5-1 
‘frentams’, kamerądams.

boję tą patį; reiškia, . 
tuvių kalboje draugas.

Būti paliktam savo f 
goms — tai, pirmas žing^ f 
į pasisekimą.

— Frankli^'V
- g

Geriau būti pintine^ | 
dailide, kaip antraeilių 
torium

migoms ir t.t.” Juk “priefr 
liūs” — przviaciel lenkų ki*
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U CHICAGOS LIETUVIU KOLONIJŲ
EAPH Tontm I 8-tas skyrius vakarienes' 

-Aiw Ueilirv bilietus platina ir sveikinsi
40 metų sukaktį, vas. 29 d. j su dovana. C

V. Bučnienė pranešė, kad j narius ir rengiasi prie sky-1 
ll-mas skyrius centro vaka-1 riaus vajaus vakaro, vas. 22 | 
rienės bilietus platina ir at- d. 
yėš dovaną.

0. Kazlauskaitė pranešė, j tas skyrius centro vakarie-f 
kad/2-ras skyrius dalyvausi nė j dalyvaus su dovana. Ga-! 
centro vakarienėj su dovana.! vo dvi naujas nares ir vieną 1 
Skyriaus vajaus vakaras į-' amžiną narę.| ’

TOWN OF LAKE
VEIKIMAS

Labdarių Sąjungos 1-moE 
, .i kuopos skaitlingas susirin- 

no-ioci oL-tr I ^imas įvyko vasario 8 d., pa
rapijos svetainėj.

Ligonių lankytoja; G. Knei 
Šeputienė pranešė, kad 9-1““® knd serga'

- - I S. Šimkiene ir D. Kalvaitie-I
, nė. Narės žadėjo aplankyti.! 
| Iš centro veikimo pranešė 

c«i • Dorša.. Skyriaus va-!
trykš bal. 11 d. Taipgi prida-| jaus vakaras įvyks vas. 22; Iš-knygų revizijos prane- 
-2—^——,—^—-- - . i , ■ še P. Turskienė, kad revizi-

Išklausytas V. Galnaitės ' > ivyfcus Cic“1i namuose,

r K. Barauskas, pirm. Ė. G£d-1 Sprogo Ne Vietoje 
vilienė, vice pirm. J. Ragaus-

| kienė, V. Bučnienė ir Pranas I 
i Pocius, nut. rast.. Beneta Ci- Į 
I cėnienė, fin. rašt. Ona Lan- | 
1 dienė, ižd. Ona Vaznienė, iž
do glob. S. Mickūnienė ir Ur 1 bombą, ją išmetė gat- 
šulė Mažeikienė, koresp. ku-1 vėn kur įvykęs sprogimas

■ nigas K. Barauskas ir B. Ci- į išnešė apielinkės langus. 
į cėnienė. ‘Niekas nebuvo sužeistas.

Valdybos narės daug dar-1
buojasi labdarių naudai.

I vė vardus apie 15 naujų na-1 d.
Įriiį. ! ------
I V. Galnaitė pranešė, kadi raportas iš Moterų Są-gos 
i 5-to skyriaus susirinkime nu j apskr.
I tarta rengtis prie centro va-D :~ A T 1":
I karo. Apgailestavo, kad te-j 

beserga ilgametė veikėja iri
I buvusi skyriaus pirm. Iva- i 

nauskienė. Skyriaus vajaus!
I vakaras įvyks bal. 18 d. 
Į E. Rudienė pranešė, kadi 

6-tas skyrius buvo suruošęs f 
(labai pasekmingą “bunco”, i 
kurio pelną atveš į centro! 

'vakarienę. Gavo du amžinusi S. Gudinaitė, J. Urbienė, 
darius. Skyriaus vajaus va- Susirinkimas baigtas ank- 
karas įvyks kovo 7 d. > nes visos atstovės va-

E. Andreliūnienė pranešė,! ■ '— " 1
Susirinkimas įvyko vasa-j p0 susirinkimo atstovės bu-- 

rio8 d. Pirmininkavo A. NAu 
sėdienė.

Skyrių atstovių raportai 
parodė, kad visi skyriai ren-, 
giasi dalyvauti centro tra-Į

. > Perskaičius BALF laišką, I 
l paskirta auka iš centro iž- I 
į do $50 sušelpimui vargstan- 
i čių lietuvių tremtyje.

Išrinkta darbininkės cent-j 
ro vakarienėj: O.. Reikaus- 

I kienė, E. Pautienė, U. Gu-I 
dienė, N. Šatūnienė, S. Bart-1 
kaitė, O. Kazlauskaitė, M i 

Į Stankiūtė, E. Andreliūnienė,!

Lafayette 0727

pažįs-

Brolis,

I

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:16 Iki 9:10 ▼. ryte.

ROMA. — Buvo bandyta 
su bomba susprogdinti ko
munistų partisanų centro 

į raštinę. Naktinis sargas ra-

ANTHONY B.

Vienas Blokas nuo Kapinių

BITTINandKAMENSKY
Monument Works

3938 W. lllth STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų.

3914 West lllth St.

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.

Paminklas pristatome į visas kapines arti ar toli.

Nuo akmens filifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — B1TTIN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste.

Telefonas; CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John L Eūdeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Kvailys sako savo širdy-
— Labdarys-1 je: Nėra Dievo. Dovidas.

1 parodė, jog kuopa gerai pa-
I sidarbavo per. praeitą- metą; 1 
Daug visur aukojo ir į cent-

| rąi pasiuntė $2,600. Pirm. E. I 
Gedvilienė padėkojo Cicė-

I nams už priėmimą ir vaišės. | 
Kun; K. Barauskas pra- ( 

nešė, kad Julia Bakanas au- 
ko.jo $5 ir J. M. Lapinskai 
$10.

Nutarta ruošti, vakarą, ku 
riame garbės nariams bus į- 
teikti. diplomai.

Vakaras įvyks bal. 25 d.,' 
parapijos svetainėj. Kun. K. j 
Barauskas apsiėmė rūpintis Į

- . „ . -ii
įėjo: dvasios vadas kun. K. |

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2
4330*34 S. California

Avenue

.. žiavo į Draugo, koncertą.) vįga prOgrama< į komisiją 
| Po susirinkimo atstovės- bu- •- • -- -__ -
Ivo pavaišintos seselių P»ga-[ p'
mintu užkandžiu: Turskienė. J. Ragauskienė

E. Andreliūnas, koresp. o Vaznienė, S. Mickūnienė, 
Paikšas mėgsta- savo var- Bučnienė, O. Landienė, 

fe-įiferienėEminint! dą rašyti ir ten, kur visai ' Kedai‘
ŠT.Kazimierokongregacijos neprivalėtų būti. ' į ey ^Marijonų Bendr.j

I seimą-apsiėmė vykti E. Ged- 
i vilienė', J: Ragauskienė ir B. 
i Cicėnienė. Paskirta ir auka.
Seimas įvyks vasario 22 d., 

I Aušros Vartų parap. salėj.
Valdyba 1948 metams liko 

ta pati: dvasios vadas kun.

JURGIS JANULIS
■ Gyta 5403 So. Maplewood Avenue, tel. PROspect 3284.
, Mirė Vas. 14d., 1948m.. 3:45 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžiu, apskr., Žilių parap., Ke- 
liųgalio kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.

( Paliko dideliame nuliūdime: mylimą žmoną Salomiją (po 
tėvais Kortanaitė): 2 dukteris, Vera Dyszel ir žentą Henry, 
ir Sofiją Maziliauskas ir žentą Juozapą; 3 anūkus; sūnų Ka- 
zimierą; pusbrolius, Petrą ir Mykolą Janulius ir Juozapą 
PėČiukėną ir jo žmoną; pusseserę Marijoną Bikinienę ir jos 
šeimą (Pitt., Pa.); 2 tetas, Kotriną Valantinas ir Marijoną 
Ra’dkienę (Pitt., Pa.); švogerką Konstanciją Genis ir švo- 
geiį Joną;. švogerius, Juozapą Janulį ir jo šeimą, Vladislovą, 
Kazimierą ir Joną Tarulius ir jų šeimas, ir Petrą Budrį ir 
jo seimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų Ameri- 

I koje. Lietuvoje paliko brolį Pranciškų ir jo žmoną Barborą 
I ir seimą; švogerius, Povilą, Aleksandrą ir Antaną 'Karta- 
[ mus ir jų šeimas; seserį Marijoną ir šeimą; švogerkas, Oną 
Į Žižienę ir Bronislavą Vardzgalieiię ir šeimą.
| Priklausė prie Liet. Ūkininko Dr-jos ir Keistučio Klubo. 

Kūnas pašarvotas Lachavncz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
l Piace. Laidotuvės- įvyks Trečiadienį, Vasario 18d. Iš koply- 
|;čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į, Aušros Vartų parap. baž
nyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.

-Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, Dukterys, Sūnus, Anūkai, Brolis, Sesuo, 

Svogęriaij Švogerkos, Tetos ir visi .kiti Giminės.
Laid. direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. VIRginia 6672.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių:; žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos Dradeda 
niėžt m* skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinant 
čios' ir skausmą, 

i prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums' tinkamą 
nakties poilsj ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias

žaizdas. Vartokite j| irgi akau- 
diems nudegimams, šašų ir sutrū- 
kimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At- 
vėdiria vadinamą Athlete’s Foot 
degimą ir niežėjimą; susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu- 
įdžiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusės.

JLegulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jj vaistinėse Chicagoj ir apielfnkėj 
arba atsiųskite Money Orderį

LEGULO, DEPT. D.

T A M O Š I U S Z ŪKIS
Gyveno 11041 So. Spaulding Avė., Tel. CEDarcrest 4570. 
Mirė Vasario 12d., 1948m., 4:30 vai. ryto:
Gimė Lietuvoje Kilo iš Suvalkų apskr., Medališkių kai

mo. Amerikoje išgyveno 52 metus;
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą žmoną Gertrūdą (po' 

tėvais Burčiūtė); dukterį Frances Sinkus ir žentą Joną; 5 
sūnus, Antaną ir marčią Lucille, teisėją John T. Zuris ir 
marčią Helen, Gediminą ir marčią Adair, Vytautą ir marčią 
Winifred, ir Algirdą; 5 anūkus; brolį Antaną ir šeimą (Du- 
rea, Pa.); seserį Frances Martin ir jos šeimą (Seattle, Wash- 
ington); ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio Pašalpos Klubo.
Kūnas pašarvotas- J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330’ S. Cili- 

fdmia Avė. Laidotuvės įvyks Antrad., Vasario 17d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios • parap. bažnyčią, kurioj' įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnūs, Anūkai, Marčios, 
Sesuo ii* Viši kiti Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. F. Eūdeikis, tel. YARds

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Dkek-1 

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus Ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Pilnas Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DĄRBININKAMS.

Atsineškite savo* algos Raportus ir kitas smulkmenas. Mes ne- 
sikraustome, išpildę Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje 
vietoj, per ištikus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.

OBARTUCH and COMPANY
2123 VVest Cermak Road z Chicago 8, Illinois

LiUDĖSIO VALANDOJ
Šaukite

MAŽEIKA &EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKjORIAI

6845 So. Westem Avė. 3 319 Lituanico Avė.

PROspect 0099 YARds 1138-1139
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyaį arSau jūsų namų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero. Ilk
Telefonas TOVVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON
— Savininko —

St Casimir Monumenl
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4847 W. 14th Struti

CTGERO 50, ILLINOIS

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau-
■ Rytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 

namus — naują automobilį — dėl apsaugos 
Jiuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki'. $5,000 per Federal Savings & 
Lsan Insurance Corp. Pradėk Taupyti Dabar.Mutual Federal Savings

ChmmA ond Svpervlied by the UnJted Statei Gov»fwme«f

2202 W. CERMAK RD CHICAGO 8, ILLINOIS
MOMb VttaHb 7747 JOHH 1 KAZANAU$KA£ Ptm.

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei* 
kale. laukite mus.

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse tx 
tuojau patarnaujam.

PETRAS P. GURSKIS
659 VVEST 18th STREET

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS^
Phone SEEley 5711

IGNACAS J. ZOLP
1646 W£ST 46th ST. Phone: YARds 0781

POVILAS J- RIDIKAS
8354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone: YARds 1419

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN 1 PULlman 1270

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MuTHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUAN1CA AVĖ. Phone: YARds 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4848 S: CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572
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NIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

Klaipėdoj Keikia Muzikos ir

Kaip Alksta ir Kaip Skursta Tarbų 
Lietuvos Sugniaužtas Miestas-Uostas

Pagal “Vilnies” vasario 10 d. numeri

Rašo EL. ŠKURLYTE
jus) dainavimo, orkestrinio 

f-smuiko kompozicijos, bin- 
Idurkų ir kiti skyr. ai, ku
liuose mokc?i daugiau k a'p 
1200 mokinių. Ko ’ėl n uzikos 
mokosi 200, o .amatų tik 100 
mokinių, -— tai.yra bo ševi- 

(kų propagandistų paUapfs, 
mat -nori 

įliE.ti buk 
i ringi”.

VILNIUS.— 1948 m. sau- 
o mėn. 28 sukako 3 matai 
ii iš Klaipėdos išd:.2Šdi- 
> vokiški grobikai ir atsi- 
įstė dar kruvine^ni raz- 
lininkai rusai. . Būtų: per 
mg rašyti ape ta;, kaip 
narkiai buvo sunaik ntas 
lestas ir kas buvo kaca- 
škų žmonių padaryta per 
tuos 3 metus, alinant 
laipėdą ir jes kraštą, nes 
uvo atliktas bestijališkas 
arbas. Užtenka pasakyti, 
as buvo padaryta per pas- 
utinius kelis mėnesius.
nypštimas, Ruskių Kultū

ra, Komunalinis Ūkis

Klaipėdos amatų mokyk-
L Nr. 12 pradėjo rusų lai-: roji pavardė 
ynui ruošti specialistus— ‘ Tiek Klaipėdoje, taip ir vi- 
lėchaniizmų remonto tekin-1 soje pavergtoje Lietuvoje 
ojųs, 
alvius 
audonus stalius.

svieto akią apmui- 
ir‘jie esą “kuitū-

Teatras

D1ENRAST1S DRAUGAS, CIIICAGO, ILL1NOIS

KAUNO MIESTAS NUO VYTAUTO KALNO ŽIŪRINT

Gražusis Kauno miestas džiaugsmingai ir iškilmingai minėdavo Vasario šešioliktąją. 
Dabar visa Lietuva dejuoja žiaurioj rusiškųjų bolševikų vergijoj. Tačiau ateis laikas, 
kada visi Lietuvos miestai, miesteliai ir kai mai puošis trispalvėmis vėliavomis ir vėl 
iškilmingai švęs Vasario šešioliktąją.

i W -T® . ' • A. * *41

CĮMBIfC ■ . < ' i’ ‘ - ..-jį

[Šeima Žuvo Gaisre
UTICA, N. Y. — Visnuo- 

I lika vienos šeimos narių 
žuvo gaisre ištikusiame jų 
gyvenamą namą. Gaisrinin- 

I kai surado 8 lavonus, iš ku
rių 6 buvo vaikų. Kiti 14 

[namo gyventojai pabudę iš 
. Kiti 
aukšto
Namo 
namas

■.miego spėjo išbėgti.
' šokdami iš antro i 
j smarkiai susižeidė.

■' sienos sugriuvo ir : 
I sunaikintas.

1
I Klaipėdos muzikinės, ko
medijos teatras pradėjo se- 

Izoną operetę “Manoji Giu- 
zel”, kuri visiškai ne 1‘etu- 
viška. Spektaklį pastatė 
ruskis režisierius, pasivadi
nęs “Gustatis”, kurio tik- 

yra Gusiev.

i

frezuotojus, šalta-1 atsiųstieji kacapai tuoj gau- 
ir raudonmedžio' na pasus ir pavardes tų| 

į lietuvių, kurie buvo ištrem
ti iš Lietuvos į S b'rą. Da- 

• bar Lietuvoje yra daug ka- 
I ėapų, kurie turi lėtu viskas ( 
pavardes,- o lietuviškai nė 

(žodžio nemoka. Mat^tokia 
apgaulė yra reikalinga Mas
kvos- imperijalistams, kad 
galėtų “dokumentališkai į- 
rodyti”, jog už sovietus bal- 

Įsuoja lietuviškos pavardei, 
l — jei kuomet nors būtų rei
kalaujama plebiscito Lietu
vos žemėje.

Teatras su rusiška pro- 
| grama bei bolševikiška pro- 
‘ paganda aplankė Pagėgius, 
Jurbarką. Tauragę, Eržvil- 

Į Ką, Batakius, išstojo cho- 
j ras; burliokiškų šokių an- 

; : samblis, atskiri vokalistai 
instrumentalistai. Žmo-

Estė Spėjo Pabėgt 
Iš Rusų Vergijos 
VIENNA. — Sinaido Kao, 

kurią Amerikiečiai ka- 
išgelbėjo nuo dviejų 
bandžiusių ją prieš 
gražinti Rusijon, pa-

1947 m. šitą amatų 
:yklą baigė daugiau 
00 mokinių, — bet 
irs šimto ir kokios tau ty
lės tie mokiniai buvo, tai 
ikslių davinių Maskvos a- 
;entai bijo patiekti. Daug 
g mokinių? šiuo metu jau 
(irba kaip vergai Kla’pi- 
ios rusų įmonėje. 1947-48 
netais ketina į tą amatų 
nokyklą suvaryti dar 
jaunuolių, Ir tie kurie 
aiduos-ten varomi, bus 
šaudyti arba ,.-į Sbirą 
įremti.

mo-. 
kaip 
kiek

250
ne- 
s*i-
iš-

Muziko Mokykla
Klaipėdos rusiškos muzi

kos mokykla šiais metais 
žymiai išsižergė. Dabar jo- . ir 
je jau veikia fortepijono ■ nes buvo gražiuoju masi- 
(tokio pat kaip pas buržų-| narni ir varu varomi į tą

IO.OOOBONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• RUMTO

4

• GIN
• VYNO
• KORDIALV

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

F

Už Tą Darbą Reikalauja Atlyginimą / _ _ _
LOS ANGELES. — Vi- 

vien Keliems, Westport, 
Conn., didelio fabriko savi
ninkė; pareiškė, kad ji tyčia 
iš savo darbininkų algų 
nesulaikys ir neištrauks tak 

mačiusi nei SU> kaip valdžia' reikalauja.
| Ji pasakė: “Aš iš jų neiš- 
kolektosiu taksus ii1 aš už

I iuns jų nemokėsiu. Jei

estė, 
rįai 
rusų 
valią 
sakoj a kodėl nenorėjo griž-. 
ti.

Prieš 7 metus rusai pa
grobė jos vyrą .ir nuo to. 
laiko jo nėra i__ ___
apie jo likimą girdėjusi. At
vežta iš Rėvai, Estonijos, ji 
turėjo vergauti rusams vie-1 juos 
noje raštinėje. Kai raštinė j Aukštų Taksų Harry (su- 
buvo uždaroma, 
sakė, kad 
Rusijon.

Ajš nenorėjau grižti nes į
■ žinojau, kad rusų gražina- 
I mi Baltijos kraštų piliečiai
Įiiekad daugiau nemato sa
vo gimtinės. Girdėjau, kad 

Į mus veš į vergiją Uralu, 
Į kalnų fabrikose.
---------------------------------------- 1 

įkacapišką teatrą. Puikiai | 
1 apgaulei ir publikos prisi-1
■ vili j omui, teatro rengėjai 

v^sa k° skelbė ir lietu- I
I vių dainininkų pavardes, ' 
tokių *kaip Paulauskaitė, | 
Normantas ir t. t.

Visoje pavergtoje 
voje žmonės laukia 
merikos išlaisvinimo 
-viltį, kad neužilgo baigsis 
bolševikų šnyštimas, ruskių 
“kultūra” ir Komunalinis 
Ūkis, su kriminaline bau
džiava.
—

| APSIMOK \ Skelbtis “DRAUGE"

rusai .jaj’prask prez. Trumanas) nori, 
turėsianti grįžti i kad aš jam iškolekLočiau 

(pinigus, tai jis mane turi 
. paskirti kąipo Internal zRe- 
venue agentą, turi man mo
kėti algą už mano darbą ir 
turi man atlyginti už pada
rytas išlaidas kurios rišasi 
su taksų iškolektav’rru”.

Washingtone Internal Re^' 
venue pareigūnas paaiškino, j 

i kad pagal įstatymą darbda-1 
i vys tampa pagalbiniu agen 
I tu, tačiau jis nepasakė ko
kiu būdu būtų baudžiamas 

l toks kuris atsisakytų su- 
I laikyti darbininkų taksus.

Tai ne pirmas kartas, 
I kad Keliems susikerta su 
valdžia.Lietu- 

iš A- 
ir turi

Negavo Iškeliauti į

LIVERPOOL, Anglija. — ■ 
George Smith, norėdamas j 
išvykti užsienin, pat prie
plaukoje suž'noio. kad ‘sta
tymai jam neleidž'a išsivež
ti automobilio. Ten pat var-Į 
žytinėse pardavė savo au- - 
tomobilj.

Tada sužinojo, kad nega-1
I lės ir pinigui išsivežt. Užpy-
1 kęs išdalino vietoje buvu- 
isiems iš varžytinių gautus 
! pinigus.

IŠEINA PRIEŠ ĮSTATYMĄ

Į Sužeidė Dvikovoje
HAVANA, Cuba. —* Laik

raštininkas Manuel Millares 
j buvo lengvai sužeistas, kai 
| senoviškais kardais stojo I 
j dvikovon su Daniel Cordo- 
I ba, muzikalinio ve kalo ar-! 
I tistu. Laikraštininkas kal- 
i tino artistą būk šis jam į 
į neužmokėjęs už parašytą 
I scenos veikalą. Po dvikovos I 
jie susitaikė.

Didelis Gaisras
DETROIT. — Įspūdingas- 

gaisras ištiko Young 
Sprirg and Wire kampani
ją, kuri išdirba automobi
lio sėdynėms spyruokles.

• Nuostolių padaryta mil-ijo- 
! nas dolerių. Kompanija pa
reiškė. kad nereikės nu
traukti darbą, kaip pirmiau 
tikėtasi. Gaisras 
vinimo pečiuje.\

Misa Vivian Keller 
vininkė vieno fabriko West- 
port, Conn., Los Angeles R'o- 

I tary. Klubo suvažiavime pa
reiškė sustosianti iš savo 
fabriko darbininkų algų, su- 

Į laikyti federalius mokesčius 
(taksus).

(Acme telephoto)

Rusai Nori Taikos
WASHINGTON. — Ro- 

bert D. \Murph-y, Amerikos 
patarėjas Vokietijos kausi
me, atsisakė paneigti ar 
užtvirtinti grandą būk Rusi
ja yra jam įteikus kokius 
nors raštus tikslu sudaryti 
taiką “šalto karo” užbaigi
mui.

§v. Jurgio parapiją 
met vyskupas sutvirtinimo 
sakramento reikalu atlariky8 
spalių mėnesį.

X D r. Preston Bradlev § 
vakarą 6 valandą iš WG!( 
— 720 radijo stoties kalbės 
apie Lietuvą Vasario 16-toj 
dienos -minėjimo proga.

z' Kultūrininkų nebatelė 
ruošiama vasario 29 d.f | 
vai., Šv. Jurgio parapijos sa- 
lėj. Į arbatėlę kviečiami vi. J 
si, kurie interesuojasi lieti;- 
viškos kultūros ir spaudoj 
reikalais.

; x Bernice Kalvaitienė, 
6743 St Ada St., šiomis die
nomis Šv. Bernardo ligoni- 
nė j perėjo sunkią operaciją, I 
Ligonė yra brolienė žinomos į 
Town of Lake veikėjos B. [ 
Cicėnienės.

X P- Vaicekauskiene, 4242 Į 
S. Maplewood Avė., šiomis I 
dienomis shsirgo ir išvežta J 
į apskrities ligoninę. Ji yra . 

| žinoma Brighton Park drau
gijų veikėja.

X Lietuviai, gyvenantieji | 
pietvakarinėje Chicago da- I 
lyje “Income Blank” išpildy 
mui gali kreiptis. į pavyz
dingą lietuvį J. Beleckj, ku
rio raštinė randasi 6088 W 
62nd Place, Summit, UI.

X Kun. S. Gaučias, šv. 
Antano parapijos, Cicero, I 
vikaras, Kunigų Vienybės I 
Chicago provincijos paskir-1 
tas dvasios vadu Lietuvos! 
Vyčių Chicago apskričiai. I 
Šias pareigas apskrityje ku-1 

.• nigas S. Gaučias garbingai I 
ėjo 1946 m.

X Kun. A. Briška, klebą 
kilo džio- į nas Nekalto Prasidėjimo Šv. 

| Marijos parapijos, visus svei 
Į kiną iš Key West, Fla., toli- 
i miausio miesto Amer. Jung- 
i tinių Valstybių pietuose. Ra- 
| šo, kad šiuo metu ten per 
karšta.

Kol
Europ
Plani

PARYŽK

Maskvos, Ei 

jniė ir past 

tykiai tarp

Tiesa, soj 
1945 metų 

gtnbasadorū 

Vinogradovž 
atšauktas, r 
bejėgis pak< 
tiką dėl Da 

rio ir nepai 
derėti trijų 
jų, j kurias 

davo.

Tada rusa 
jai represijo 
done įvykusi 
tūrių.” ironf 

toras aiškia 
siekimus, kui 
vėjo Dardar 
Soezo kana 

I Gibraltaras

jos... Nuo ti 
tarp Maskvo 
buvo įtempta 
na iš dienos 
ultimatumo, 
tuo laiku a: 
ramino turi 
pareiksdami 
riausybei, ka 
neleis rusam 
turkus.

Neramina 

Di

Kao to 19 

santykiai 
ir Rusijos 

šiandiei 
k°nfliktui Ba 

civilinis

i

Laivyno Kapelionas j Gubernatorius
M O N A R C H

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

Nathan Kanter. ‘Lietuvifikaa žydukas’, aav

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

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

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

Savininkas JOE KAZLK - KAZTKAITIS

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
igyjo nuo pirkėjų pilna 
patenkinimą. 

L I Q U O R 
STORE

McRAE, Ga. ' — Baptistų 
dvasiškis, kuris priešinas 
“baltųjų pirmenybei”, stato 
savo kandidatūrą į Georgia 
valstybės gubernatorius.

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

STASYS LITWINAS SAKO:
TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

L/AJPnn — pirkti visokios rūšies 
NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings
— Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Maliavos — 
Varoišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų- 
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materioio — fcturine Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kiti; Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

AP RAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST............... TEL. VICTORY 1272

V ALANDUS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

esą Tiesiog Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuvės

‘ Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų.

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA^MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

X Antanas Gustaitis, iš 
Spring Valley, Ill„ šiomis 
dienomis atsiuntė Send, Ine., 
$10 prašydamas pasiųsti 
maisto labiausiai reikalin
gam tremtiniui. Šia gerašir
džio lietuvio auka firma nu
tarė pasiųsti maisto dviem 
mažoms našlaitėms: Elenu- 
tei ir Danutei Racevičio- 
tems, kurių motina tuoj po 
gimdymo mirė. Našlaitės g)’ 
vena Kempten stovykloje, 
Bavarijoj.

X Kastas Gaubis, vargo- 
___ _ ___ ______ _ ___ nininkas Dievo Apvaizdos 
Pas;rcdė, kad lūoos bu- > parapijos, iš anksto pakvie

tė visus Chicago lietuvius 
• vargonininkus padėti chorui 
giedoti mišparus paskutinį 

140 vai. atlaidų vakarą, va- 
. sario 17 d. Tą vakarą bažny- 
' čioj ypatingai bus įspūdin- 
i ga: gražus choro giedojimas, 
procesija ir naujos sauktus- 

I rijos šviesos susilies į vien^ 
I harmoniją, kurioj kiekvie* 
nas atsilankęs į bažnyw 
jausis pamiršęs save.i

X Tliomas Zfiris, teisėjo 
Jono Zūrio tėvas, netikėtai 

i mirė vasario 12 d. Nejaus* 
I darni besiartinančio liūdėsi 
teisėjas su broliu ir seserim 

I Mrs. Sinkus vasario H 
i automobiliu išvyko atostogų 
j į Miami Beach, Fla., kur ki* 
tas Zūrio brolis Gediminą5 

' turi vasarnamį. Teisėjo bai* 
; lifas Juozaitis vasario 12 4 
: išsiuntinėjo telegramas ke* 
i lių valstybių policijoms, ka® 
I jos sulaikytų kelyje nuro- 
I dytą automobilių ir pra^^T 
tų, kas atsitiko namie, j

' Kūdikis be Burnos
UNIONTOWN, Pa. ’ — 

Prieš kelias dienas užgimė 
mergaitė be burnos, bet po 

I operacijos Uniontown ligo- 
I ninėjė. gydytojai sako, kad 
l.ii galės normaliai užaugti. | 
Sulauks, savo laiku ir dan- ( 
tų 
vo priaugusios, viena prie 
kitos.

I Dvasiškis, Joseph Rabun, 
buvęs laivyne kapelionas, 

jperniai buvo prašalintas iš 
savo vedamos bažnyčios, 
kai jis pasipriešino Herman 

; Talmadge rasizmo linijai, 
į kai šis bandė užimti savo 
i mirusio tėvo vietą guberna
toriaus kėdėje.

Rabun yra vienas iš pir
mutinių dvasiškių stojančių 

| į politkią.

Dažnai mandagumas ve
da prie tikslo ten, kur gra
žiausias iškalbingumas n’e- 
ko nenuveikia.

IPAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI J
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS B AL. 11 d., 1933

Kviečiame klausy
tis muzikos,
nų, žinių ir 
nešimu

Archer Avenue Fumiture Co

dai- 
pra- WHFC -1150 kilocycles

SEKMADIENIAIS:, nuo .1-mos 
iki 2-ros valandos popiet.— 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare

EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242


