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Agresijos aptarimas 
Maskva pasiūlė aptarimą, kuris pateisintų jos užgro
bimus. — Bolševikai ba^nri Pabaltijo valstybių oku

pacija 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Lietuva, Latvija, Estija Ir kitos 
anksčiau buvusios laisvos ir nepriklausomos valstybės bei Tautų 
Sąjungos nariai paskutiniu metu Jungtinių Tautų forume prime
namos kaip Sovietų Sąjungos agresijos aukos, įrodinėjant sovie
tams, ko vertos yra jų pasirašytosios nepuolimo sutartys, kai jie 
čia nori pravesti savo parengtą agresijos aptarimo formule. 

šį klausimą dabar svarsto tei 
Toliau jis priminė, kas ištiko 

kitas valstybes, su kuriomis So
vietų Sąjunga buvo suda"iusi ne 
puolimo sutartis, štai jos: Suo
mija, Iienkija, Rumunija ir Če
koslovakija. Ir pastebėjo, kad 
Višinskis savo įrodymams parin 
ko jau labai neįtikinančius pa
vyzdžius. 

Visa tai suimdamas krūvon, 
britas konstatavo, kad sovietų 
siūloma rezoliucija dėl agresijos 
aptarimo yra naudinga tik jiems 
patiems ir kad bevertės yra jų 
giesmės apie taiką. Savo kalbą 
britas užbaigė garsiuoju posa
kiu: Timeo Danaos et dona fe-
rents (Bijau Danajų (graikų) ir 
dovanas nešančių). Šitais žo
džiais Trojos žynys Laokoonas 
senovėje buvo perspėjęs trojie
čius nuo graikų klastos. 

Pabaltijys — Sovietų agresijos 
įrodymas 

Vakariečių nuomonė yra ta, 
kad bent šiuo metu agresijos api
brėžimo nustatymas būtų men-j 
kavierts ir tuo pačiu pavojingas. 

Tai gindami, jie nesutinka su 
sovietų siūlomu agresijos aptari 
mo projektu ir įrodinėja, kad jis 
nieko nevertas praktikoje. Ir čia 
akivaizdžiausiu pavyzdžiu jie 
ima tris Pabaltijo valstybes, ku
rias ištikusį likimą čia pakarto
tinai pabrėžia. 

Olandijos atstovas dr. Roling 
sovietams priminė, kad ta jų 
agresijos formulė, kuri buvo pa
naudota 11-oje sutarčių, mažiau
siai septyniais atvejais baigėsi 
sutarties antrųjų partnerių ne
naudai. Cia jis vėl išminėjo Lie
tuvą, Estiją ir kitas valstybes. 

JAV delegatas John Maktos 
klausė sovietus, ar jie, remda
miesi savo pasiūlytu aptarimu, 
pritartų Jungtinių Tautų spren
dimui Korėjos atveju. Cia jis 
dar priminė, kad dabartinis so
vietų aptarimas dėl agresijos 
buvo juk ir Pabaltijo valstybių, 
sutartyse, tų valstybių, kurios 
dabar netekusios savo nepriklau
somybės ir yra įjungtos į Sovie
tų Sąjungą. 

Kitas JAV delegatas, senato
rius Green, reiškė pasitenkini 
mą, kad Višinskis malonėjo iš
dėstyti savo pažiūras, kurios vi
siems jau net perdaug aiškios. 
Šiuo metu, anot Green, būtų nau
dingiau prisiminti ir apsvarsty
ti, kas gi atsitiko su tomis vals
tybėmis, kurios pasirašė su so
vietais nepuolimo sutartis pagal 
jų siūlomą formulę. „Kas gi at
sitiko, pavyzdžiui, su Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja, Čekija ir Rumunija nuo to 
laiko, kai II pasaulinis karas pra 
sidėjo? Atsakymo nereikia!" 

Lietuvių žygiai 
Tuo metu, kada tokios kalbos 

aidi Jungtinių Tautų sienose, 
Lietuvos laisvinimo veiksniai lai 
ku įteikė komitetui vertingos me 
džiagos apie tai, kaip bolševikai 
įvykdė agresiją prieš Lietuvos 
valstybę. 

Lietuvos įgaliotas ministeris 

sių komitetas. Jis turi sovietų 
rezoliuciją, kurioje patiektas tik 
sovietams naudingas agresijos 
aptarimas. f savo aptarimą jie 
surinko visus agresijos aktus, 
kurie, jų nuomone, atliekami tik 
tai „imperialistinių valstybių", 
bet rūpestingai praleido visus ne 
tiesioginės agresijos ir subver-
syvinės veiklos atvejus, kuriais 
jie naudojasi savo politikoje. Jei 
gu toks pasiūlymas būtų priim
tas, jis įteisintų daug sovietų 
užgrobimų. 

Netikėtas Višinskio pasirodymas 

Gana ramius komisijos posė
džius sudrumstė Višinskis, ne
įprastai atvykęs į to komiteto 
posėdį ir pasakęs 2 valandas tru
kusią kalbą. Višinskio čia pasi
rodymas įtikino tuos, kurie dar 
nebuvo supratę, kad čia turimą 
reikalo su labai svarbiu politiniu 
klausimu, nors sovietai jį vadi
na grynai teisiniu ir technišku. 

Višinskis bandė įtikinti, eida
mas per istorijos lapus, kad ga
lima paruošti agresijos aptari
mą, nes Sovietų Sąjunga su dau 
geliu valstybių jau buvo pasira
šiusi nepuolimo sutartis ir jos 
buvo geros. Esą, Litvinovo 1933 
metų formulė aptarti agresijai 
yra tinkama, tik jos nenori tie, 
kurie turi agresinių tikslų. 

Britas demaskuoja sovietus 

D. Britanijos atstovas Fritz-
maurice pažvelgė į Višinskio iš
keltuosius faktus iš tikrosios pu
sės. Britas priminė, kad iš Vi
šinskio kalbos susidarė įspūdis, 
jog pasaulio istorija dar tebėra 
1933--34 m. laikotarpy ir kad is
torija iš viso ties tais metais bus 
sustojusi. Jei vakarų valsty
bės nepriėmė 1933 m. pasiūlyto 
sovietų agresijos aptarimo, tai 
tik dėlto, kad jos jau tada matė, 
kas iš to gali sekti. Istorija po 
to skleidė lapą po lapo. Kai pa
aiškėjo Hitlerio agresyvinės po
litikos kursas, britai suteikė ga
rantijų Rumunijai ir Turkijai, o 
vėliau ir Lenkijai, dėl kurios pas 
kui paskelbė karą Vokietijai. O 
tuo pačiu metu Maskva priimi
nėjo Ribbentropą ir laistė jo ir 
Molotovo parašus, kuriais Vo
kietija paliko sovietams laisvas 
rankas Lenkijoje ir kt. valstybė
se. Netrukus sovietai dalijosi 
Lenkiją su vokiečiais. 1939-40 
m. žiemą jie užpuolė Suomiją, o 
sekančiais metais užpuolė ir pri
sijungė Pabaltijo respublikas — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, nepai
sydami, kad su jomis sudarytose 
sutartyse buvo agresijos aptari
mas, kurį dabar sovietai siūlo 
Jungtinėms Tautoms priimti. 

Kas užpuolikas? 

Visa tai pavaizdavęs, britas 
priminė, kad Višinskis savo kal
boje ypatingai pabrėžinėjo, jog 
siūlomas agresijos aptarimas ga 
Ii būti labai naudingas. „Kai dėl 
Pabaltijo valstybių, tai kiekvie
nam aišku, jog jis buvo naudin
gas Sovietų Sąjungai, gi ta nau-' VVashingtone Pov. Žadeikis, lydi-
da mažiau aiški atrodo Pabalti- mas Estijos gen. konsulo ir ei-j 
jo valstybėms" — pabrėžė bri-,nančio pasiuntinio pareigas Jo 
tas. Įhannes Kaiv, apsilankė Jungti 

Gomulka ir Pauker laukia eiles 
Tik Lenkija ir Rumunija dar neturėjo įtartinų komunis

tų skerdynių 
VIENA, lapkr. 29. — Raudoniausius iš raudonųjų Čekoslova

kijoje ant kartuvių pasiuntus, sumažėjo viltys išvysti laisvės sau
lę tiems, kurie turi pagrindo tikėtis panašaus likimo. 

Savystoviai galvojančius ir Į • • • n » 
vakariečių atmosferoje išaugu- Rusijos. Maskva yra panikoje, 
sius komunistų vadeivas Albani- kad neatsirastų kitas Tito — gė
joje, Vengrijoje, Bulgarijoje ir ras komunistas, bet nenorįs su 
Čekoslovakijoje sunaikinus, liko | Maskva valdžia dalintis, 
dar tokie pat nesunaikinti tik 
Rumunijoje ir Lenkijoje. 

Lenkijoje jiems vadovavo Go
mulka, buvęs kompartijos gene- SANTIAGO, lapkr. 29. - • Va-
raliniš sekretorius. Jis jau prieš kar visos pasaulio žinių agentū-
du metu apkaltintas, iš pareigų ros paskelbė žinią, kad Čilės sos-
pašalintas, viešai klaidas išpaži- tinėje gimė septintukas — visos 
nęs ir taisytis žadėjęs, bet ir da-. mergaitės. Bet kai agentūrų at-
bar dar kalėjime tebesėdįs. Spe-1 stovai pradėjo jieškoti septintu-

Septintukas? 

j Ryšium su Eteenlunverio kelione Korejon Seoute lankosi vyriausi karo ir politikos vadovai. Stovi 
iš kairės dešinėn :Koreją bombarduojąs gen. Bar :us, 8-sios armijos vadas gen. Van Fleet, Prancū
zijos ambasadorius Dė Jean, Anglijos ambasadorius Dening ir vyr. vadas gen. Clark. (INS) 

Lozoraitis atvyko 
tartis su Vliku 

Pasiekė žinios, kad min. St. 
Lozoraitis atvyko į VI i ko būsti
nę V. Vokietijoje ir šiuo metu 
ten vyksta pasitarimai su Vliko 
pirmininku prel. Krupavičium 
dėl Lietuvos laisvinimo darbo de 
rinimo. Manoma, kad pasitari
mams? pasibaigus bus išleistas 
oficialus pareiškimas. 

Lapkričio 25. Vykdomoji Ta
ryba surengė išleistuves savo na 
riui dr. Brakui, kuris su šeima 
emigruoja į 

Kinija atmetė Indijos planą 
Vakarai sutarė planą palaikyti ir juo dar kartą Kiniją 

atakuoti 
NEW YORK, lapkr. 29. — Gen. Eisenhowerį vakar lankė 

Indijos premjero sesuo ir to krašto delegacijos Jungtinėse Tauto
se vadovė ponia Pandit Nehru, priminusi jam ir Korėjos reikalus. 

Komunikato po vizito nebuvo 

. Pritarta plieno 
atvalstybinimui 

LONDON, lapkr. 29. — Britų 
vyriausybės įstatymas, grąžinąs 
plieno ir geležies pramonę priva
čiai nuosavybei, gavo principinį 
parlamento pritarimą ir laukia 
trečio skaitymo, kuris jau pa
prastai yra tik iš anksto nulem
tas formalumas. Už pramonės 
atvalstybinimą balsavo ir 20 
Darbo partijos atstovų. 

Taftas domėsis 
savo įstatymu 

CINCINATTI, lapkr. 29. — Iš 
sen. Tafto aplinkos pranešama, 
kad jis pradėjęs vėl gilintis į 
Taft - Hartley įstatymą, kuris 
nepatinka ir gen. Eisenhoweriui, 
ir rengiąs paKeitimus, kurie bet
gi įstatymo nugarkaulio nežada 
laužyti. Taftas linkęs pakeisti 
nustatą, kuris įpareigoja darbi
ninkų unijų pareigūnus po prie
saika patvirtinti, kad nėra ko
munistai. Iš pramonės įmonių 
vadovų tokio pareiškimo nerei
kalaujama. Kaip sen. Taftas šį 
nuostatą mano pertvarkyti, tuo 
tarpu jis nėra viešai pasisakęs. 

nėse Tautose ir gen. sekreto 
riaus pavaduotojui Benjamin Co 
hen įteikė notą su memorandu
mu. Šešiolikos puslapių tekste 
smulkiai nurodoma, kokias ne
puolimo sutartis Lietuvos Res
publika buvo su sovietais pasi
rašiusi ir kaip sovietai jas su
laužė ir Lietuvą okupavo. 

Šios notos \r memorandumo ko 
pijos buvo išsiuntinėtos visų 
valstybių delegacijoms ir teisių 
komiteto nariams. 

Lietuvos Laisvės Komiteto 
prie Free Europe ir Lietuvių In
formacijos Centro pastangomis 
panašios kopijos buvo išdalintos 
ir visiem prie JT akredituotiems 
krespondentams. 

ir ponia Pandit nebuvo kalbi vi
zitui pasibaigus, tačiau manoma, 
kad be savo brolio sveikinimų 
perdavimo ponia Pandit painfor 
mavo Eisenhowerį apie Indijos 
pažiūras į Korėjos reikalus ir, 
galimas da lyke , suteikė dau
giau žinių apie komunistinės Ki
nijos vyriausybės pažiūras į tuos 
reikalus, nes Indija yra vienin
telė nekomunistinė valstybė, ku
ri turi normalesnius santykius 
su Peipingu. 

Dabar jau aišku, kad pataisy
ta Indijos rezoliucija belaisvių 
iškeitimo reikalu surinks didžiu
lę daugumą — prieš ją balsuos, 
turbūt, tik 5 sovietų bloko na
riai, JAV rezoliucija, kurią rėmė 
dar 20 valstybių, laikinai palai
dota archyvuose, nes jos pagrin
diniai principai yra atnešti į In 
dijos rezoliuciją. 

TOKIO, lapkr. 29. — čia gir
dėtas Peipingo radijo praneši
mas sako, kad Kinijos vyriausy
bė iš visų pusių svarstė Indijos 
planą dėl Korėjos karo belaisvių 
pasikeitimo, bet turėjo jį atmes
ti, nes jis nenumato grąžinti vi
sus belaisvius. 

Višinskis New Yorke jau prieš 
4 dienas pranešė, kad Kinija pa
siūlymą atmetė, bet čia vis dar 
buvo manoma, kad Višinskis šan 
tažuoja. Indijos atstovas drama 
tiškai neigė Višinskio žinią, nes 
jis turėjęs apie Peipingo nuo
taikas visai kitų žinių, šį kartą 
reikia greičiausiai Višinskiui pa 
tikėti. 

CIO vadai lanke 
Eisenhowerį 

NEW YORK, lapkr. 29. — 
Vykdami į metinę konferenciją, 

Balsavimo politinėje komisi- kuri pirmadienį prasideda At
joję buvo laukta vakar, bet ne- lantic City, CIO vyriausi Vado-
bus dar ir šiandien, nes Indijos1 vai aplankė vakar prezidentą -
atstovas Menon nepajėgs sure- elektą Eisenhovverį, kad jam pa-
daguoti savo paskutinio žodžio, i žadėtų visą paramą amerikiečių 
O jis nori jį taip surašyti, kad gyvenimą gerinant ir taiką or 

cifiškai lenkiškos aplinkybės (ne 
baigta sovietizacija, partizanų 
veikimas) vis sulaikė Maskvą 
nuo parodomojo teismo organi
zavimo, bet Maskvos tipo komu
nistams šį rudenį Varšuvoje pa
baigus tvirtintis, Gomulkoš ir 
Co. teismo galima laukti netoli
moje ateityje. 

Dar tikriau, kad toks teismas 
bus netrukus Rumunijoje, nes 
nusikaltusi Ona Pauker (žydė) 
yra labai spalvinga figūra to
kiam teismui. Tuo labiau, kad ją 
traukė su savim į kapą R. Slans-

ko ir motinos ligoninėse, tai pa
sirodė, kad tai yra „reklamos an
tis", kurią paleido studentai, pra 
dėdami savo išdykavimų šventę 
švęsti. 
Angliakasiai laimėsią 

sutarties patvirtinimą 

VVASfflNGTON, lapkr. 29. — 
Angliakasių vadas J. Lewis iš
vyksta ilgų atostogų į Pietų 
Ameriką ir iš to daroma išva
da, kad naujoji angliakasių dar
bo sutartis bus patvirtinta, nes 
Lewis nevyktų tokiam ilgam lai-

ky - Rozeman, ilgai kalbėjęs apie kui, jei grėstų kasyklų streikas, 
tai, kaip raginęs ją .daryti tuos ūkio stabilizatorius Putnam 
pat nusikaltimus Rumunijoje, vakar pareiškė, kad dėl anglia-
kokius jis darė Čekoslovakijoje, kasių ir darbdavių prašymo pa-
Slanskis jau bus pakartas, kada tvirtinti sutartį nežiūrint atly-
Ona Pauker užsimins apie jo nu- ginimų komisijos protestų pada-
sikaltimus, kad dar labiau išrys- rysiąs sprendimą ateinančią sa
kintų jo /kaltę ir pateisintų jo vaite. Manoma, kad Lewis jau ži-
sunaikinimą. no, koks tas sprendimas bus. 

Ar Maskva tuos buvusius savo 
numylėtinius naikina dėl idėji
nių nukrypimų? Kvailiausia bū
tų taip manyti. Jie žuvo ar žus 
tik todėl, kad Maskva įtarė, jog 
jie, apsvaigę valdžia, gali politi
niai atskirti savo kraštus nuo 

Japonijoje bijoma 
spaudos kontrolės 

net komunistas negalėtų įtarti, 
kad jį rengiamasi apgauti. Į*ų pulti unijas, mažinti jų teises 

ar karpyti darbininkų pasiektus 
laimėjimus, tai CIO pasipriešins 
visomis turingomis priemonėmis. 

BONN, lapkr. 29. - - V. Vokie- 'Lankytojai sakėsi užsiminę apie 
Balsuos sutartis 

ganizuojant. Bet jei kas mėgin-

tijos parlamentas 220 balsų 
prieš 160 nutarė kitą trečiadienį 
ir penktadienį antru ir trečiu 
skaitymu svarstyti laikinąją tai
kos sutartį ir Europos armijos 
kūrimo paktą. Galutinis balsa
vimas įvyks gruodžio 5 d. Ką da
ro tuo reikalu Prancūzija, nieko 
negirdėti. 

• 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 29. — Va

kar Korėjos frontas buvo, paly
ginti, ramus. Priešas bandė slink 
ti prie kalvų viršūnių centro 
ruože nedideliais būriais, bet bu
vo išblaškytas artilerija. Fronte 
sniegą pakeitė lieUis. 

Aviacija sukinėjosi aplink Š. 
Korėjos sostinę, kurios apylin
kėse bombardavo karinius san
dėlius. Manoma, kad buvo pa
degtas šaudmenų sandėlis, nes 
užregistruota netikėtai daug 
sprogimų. v 

Taft-Hartley aktą, bet nereiškę 
savo pageidavimų dėl naujo dar 
bo ministerio paskyrimo. 

Mirė buv. Italijos karalienė 

PARIS, lapkr. 29. — Monpel-
lier mieste Prancūzijoje mirė va
kar buv. Italijos karaliaus Eme-
nuelio II žmona karalienė Elena, 
sulaukusi 79 metų. Sūnaus Um-
berto nauctai abdikavęs Emanue
lis pasitraukė į Egiptą ir ten 
mirė 1947 m. Karalienės Elenos 
mirties priežastis 4 - vėžys. Jos 
sūnus Umbertas apsigyveno su 
šeima Portugalijoje po to, kai 
italai nubalsavo monarchiją pa
keisti respublika. 

• Šeštą kartą pabėgo iš be
protnamio Phoenix, Arizona, 
žmogžudė Ruth Judd. Ji pasisa
kė norinti maudytis ir per vo
nios langą, kurio sietai buvo iš 
anksto atlaisvinti, išnėrė į lais
vę. Vakar dar nebuvo surasta. 

A. H. Vandenberg paskirtas 
vienu iš prez. Eisenhowerio 
sekretorių. Jis tarnavo Eisen-

howeriui rinkimines kampani
jos metu. (INS) 

TOKIO, lapkr. 29. — Japoni
jos laikraščių leidėjai labai įtar
tinai pažiūrėjo į vyriausybės su
manymą steigti valdišką agentū
rą užsienio žinioms rinkti ir jas 
nemokamai laikraščiams teikti. 
Bijoma, kad valstybė neįtrauktų 
į tą agentūros kompetenciją ir 
vidaus žinių rinkimą ir tuo bū
du nepasidarytų nepageidauja
mas privilegijuotas konkuren
tas. Nuo žinių monopolio iki cen
zūros tarpas belieka labai siau

ras. 
Kalendorius 

Lapkričio 29 d.: šv. Saturnu 
nas. Senovės: Daujotas. 

Lapkričio 30 d.: I-mas Adven
to sekmadienis. Senovės: Butgei-
dis ir Gedrūnė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 34 laipsnius. 
Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:22. 

3 3 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Padėkos dienos atostogų proga Amerikos keliuose nuo au

tomobilių nelaimių žuvo 101 asmuo. 
— Tel Avive, Palestinoje, saugojama Čekoslovakijos pasiun

tinybė, nes už Slanskio ir Co. nuteisimą įnirtę žydai surengė pro
testo demonstracijas ir akmenimis apmėtė atstovybės namą. 

— Atsargos generolas Person paskirtas specialiu Eisenhotoe-
rio padėjėju, kuris palaikys ryšį tarp prezidento ir kongreso įsta
tymų leidimo reikalais. Person yra artimas gen. Eisenhotoerio 
draugas ir bendradarbis. 

— Rytų Berlyno burmistras uždraudė krautuvėms parduoti 
maisto ar kitų prekių vakarinėse zonose gyvenantiems vokiečiams, 
o kad kontrolė būtų galima, iš perkančių reikaalujama asmens pa
žymėjimų. Draudimas padarytas ryšium su maisto trūkumu, ku
ris šią žiemą vėl ypatingai didelis. 

— Gen. Eisenhotoerio spaudos sekretorius vakar pranešė, kad 
šį savaitgalį prezidentas - elektas tarsis su savo būsimu valstybės 
sekretoriumi ir po to lauktina svarbaus pareiškimo. į būsimą pre
zidento štabą vakar paskirti dar du asmens, abu iš New YorkO 
gubernatoriaus Dewey aplinkos. 

— Prancūzija valdo k mažas kolonijas Indijoje ir nesiduoda 
įkalbama, kad jas atiduotų Indijai. Šios gi vyriausybė yra pareiš
kusi, kad jokia svetima valstybė negalės turėti kolonijų Indijoje. 
Prancūzai pranešė Jungtinėm Tautom, kad kolonijų likimą turėtų 
išspręsti plebiscitas. 

Si vakarą DRAUGO SPAUDOS BALIUS - Midwest Viešbutyje, Hamlin Blvd. foMadison įįat. - $100. pryzais už gražiausius kostiumus - Orkestrą pradeda {roti 8:30 
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NIMO 
Medžiagą siųsti šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, 7031 So Artosian 

Ave., Chicago 29, III. Telefonas REpublic 7-0235 

KRONIKA 
Gaudeamus. Studentai atei-

lų talkininkavimą žurnalui "At
eičiai*'. 

Vasario 16 Gimnazijos moks-
T~T "Z1«Z^* lleiviv ateitininkų kuopa pava-

tiirnkai pradėjo ieisti mėnesini * r* » 
. . . . . . . _ ; „,tTV^ d.nta vyskupo Motiejaus Va-
b.uletoiu. kurio pirmasis nume- j 

• • i • »• D;,.irt*« lanc*aus vardu, 
ris jau pasiekė narius. Biulete
nį leidžia Studentų Ateitininkų 

Philadelphia, Pa . 
Džiuginanti pradžia 

Šį rudenį Philadlphijos lietu
viškasis gyvenimas prasidėjo la 
bai augstos vertės prasiverži
mais. Reikia manyti, kad žmo
nės, kurie iki šiol pasišventu
siai dirbo visuomenės labui, ne 
nuleis rankų ir toliau, nepa
vargs, bet ištvers, tempdami mū 
sų judėjimą gražiu keliu visus 
metus. Kartais pabosta mažos 
apimties ir vertės parengime-
liai. Laukiam ko nors reikš
mingesnio ir geresnio. Tenka 
pasakyti, kad ir visuomenė sa
vo atsilankymu ryškiai moka iš 
skirti tuos su ibūrimus, į ku-

jūsų nepamiršo. Pirma mes p r a ; | > f l ! i : j u r j 
eisime, negu pamiršime j u s . M U U J e ' 1 V 1 C l-

MŪSŲ kūrėjai. S. m. gruodžio 
ii4 i^i ia ^ " " " " ^ """*"*"""'* 12 d. sueina lygiai 6G metai nuo 
Sąiungos Centro Valdybos In- * • , 
, 6.. , T „ l t t f<>i™ IPr<>f- Prano Dovydaičio gimimo r i l l c r einama U : iš pareigos 
formacijos skyrius. Jame telpa * . f B c r 

J
f . J A : „ „ 0 - 'd ienos . Jis baigė Marijampolės bet be jokio noro, nuo anų, ku 

informacine medžiaga iš . ° J r •» 
visa 
studentų ateitininkų gyvenimo. 
Redakcijos adresas: Aldona Bau 
iiinskaitė, Maryville Collcgc, St. 
Louis 18, Mo. gamtos mokslus. Buvo "Vil

ties" redaktoriumi Vilniuje, iš
spaudos vajus. Kiekvienas rinktas Lietuvos Tarybon, III 

ateitininkas yra prašomas su- i ministerių kabineto pirmininku. 
rasti naujų prenumeratorių lie- • Įsikūrus Lietuvos universitetui, 

gimnaziją ir įstojo į Maskvos : r ie iš atsilankiusiųjų ne tik ke-
universitetą. Studijavo teisę, is ]etą valandų laiko paima, bet 
toriją, filosofiją, religijos ir | jam daug ką ir duoda. Smagu, 

' kad iki šiol Philadeiphijoje pas
kutiniųjų nestokojome. 

tuvių katalikų spaudai. Vajus 
prasidėjo nuo š. m. lapkričio 
15 d. ir tęsis iki 1953 m. kovo 
1 d. Moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai šiame laikotarpyje 

tapo jo profesoriumi ir dėstė: 
visuotinę istoriją, religijos isto
riją ir pedagogikos istoriją. Lei 
do mokymo ir auklėjimo reika
lams "Lietuvos Mokyklą", 

prašomi surasti bent vieną nau- "Karnos", "Logos" ir "Naująją 
ją skaitytoją. Visi platiname 
šių laikraščių ir žurnalų prenu
meratas 1953 metams: Ateities, 

Vaidilutę. Išleido keletą veika 
lų, kurių svarbesni "Kristaus 
problema" ir "Biblija ir Babe-

Aidų, Darbininko, Draugo, Tė- lis". Mums ateitininkams jis 
viškės Žiburių, Laiškų Lietu- ypač brangus, kaipo ateitininkų 
viams ir Eglutės. Visi išeikime 
į spaudos sustiprinimo žygį 

organizacijos kūrėjas ir uoliau
sias jos idėjų vykdytojas ir j-

i gyvendintojas. 
Studiją dienos, šių Kalėdų M i n M a m | ^ t u v o s ****»> 

V. Krėvės jubilėjinė akademija 

Spalio 19 prof. Vincui Krė
vei, sulaukusiam 70 metų am
žiaus, pagerbti ruoštoji akade
mija Essex viešbutyje praėjo 
nepaprastai gražiai. Pervėlu 
nupasakoti jos eigą. Pagaliau 
net neįmanoma būtų išvardinti 
gausių- sveikinimų ir perduoti 
bent pagrindines mintis ta pro
ga tartų žodžių. Tačiau būtų 
nusikaltimas neprimenant, kad 
šios akademijos nuotaika ir jos 
iškilmingas šventiškas charak
teris ilgai pasiliks dalyvių at
mintyje. Ilgai paliks paties pro 
fesoriaus Vinco Krėvės tarti 

Mes tol dirbsime be atvangos, 
kol bus Lietuvai atgauta lais
vė" 

šios programos reikšmė yra 
daug didesnė, negu kas gali įsi
vaizduoti. Tenka tik prisiminti, 
jog jos klausėsi apie 150,000 
mokinių. O kur kiti amerikie
čiai? Be to, jos dvasia buvo to
kia, kurios mes vargiai kada ga 
Įėjome tikėtis. Tenka tik pa
galvoti, kaip surasti daugiau pa 
našių progų prasiskerbti su sa
vo vargais į amerikietišką vi
suomenę. Šią programą išrūpi
no adv. Celedinas. 

Rudeninis koncertas 

Philadelphijos ansamblio cho
ras lapkričio 16 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje surengė patį 
pirmąjį platesnio masto pasiro
dymą šį rudenį. Tiesa, tai ne
buvo jo vientisas koncertas, o 
greičiau pasirengimas pilnam 
pasirodymui, nes ansamblio 
vadovas L. Kaulinis šį karta 
scenon norėjo išvesti savo nau
jus choro dalyvius, kurių šiais 
metais gan skaitlingai įsijungė 
dainos baran. Programa prasi
dėjo trumpa komedijėle, perduo
ta iš Chesterio atvykusio dra
mos būrelio, vadovaujamo p. 
Kreivėnienės. Antroje dalyje 
pirmuoju išėjo moterų choras, 
kurio tarpe ypatingai daug nau 
jų dalyvių. Gal tik todėl ir per
duotos dainos šį kartą skambė-

švenčių atostogų metu SAS ren ž u v u s i u s a n u o m e t už tautos lais ! žodžiai, jau gerokai anksčiau 
gia studijų dienas New Yorke I g u p a g a r b a i r m e i l e p r i s i m e 

ir Chicagoje. Kad šitie šuva 
žiavimai praeitų kūrybingoj ir 
jaukioj nuotaikoj, visi studen
tai ateitininkai dabar prašomi 
apie tai galvoti ir ruoštis šiems 
sąskrydžiams. Plačiau bus pra
nešta vėliau.^ 

Moksleiviu Ateitininku Cent 

name ir savo idėjos brolius, ku 
rie krauju išpirko mums ne
priklausomybę. Štai, tik kele
tas ateitininkų, žuvusių už Tė
vynę : Vytautas Endriukaitis, 
Ignas Vaitekūnas, Įeit. Vytau
tas Riauba, Įeit. Jonas Kukle-
ris, Įeit. Jonas Stapulionis, Įeit. 

. , , , , - -—. , - - - - - — - — — j , — 

ro Valdyba leidžia platų biule- J u o z a s Kumpis, Įeit. /Petras Sty 
tenį, kuriame yra nurodomos 
pagrindinės gairės moksleivių 
veikimui. Šių metų veikimo už
daviniu yra laikoma tai, kad bū 
tų įgyvendintas nusiteikimas, 
jog kuopų ir būrelių susirinki
mai yra mūsų ateitininkiška mo 
kykla. "Kaip mokykla yra pa
vyzdingai mūsų lankoma, taip 
ir susirinkimai privalo narių bū 
ti lankomi". 

Kalėdiniai siuntiniai Idėjos 
sesėms ir broliams, kurie vargs 
ta Vokietijoje, Kalėdų švenčių 
proga kiekvienas ateitininkas 
suranda dovanų maistu, pini
gais, rūbais ar kitokiomis gė
rybėmis ir pasiunčia juos ten 
ateitininkams. 

Brooklyno moksleiviu kuopa 
pavadinta Marijos Pečkauskai-
tės vardu. Jai įteikta ir Vokieti 
joje buvusios Schwaebisch 
Gmuend kuopos vėliava už uo-

ra< Įeit. Pranas Telksnys, Įeit. 
Antanas Matulaitis, Įeit. Jurgis 
Sideravičius, vyr. Įeit. K. Ta-
ruška, vyr. Įeit. Aleksandras 
Urbelis, Įeit. Serafinas Oželis, 
Vincas Dovydaitis, Antanas Lau 
cius ir daugybė kitų. 

Studentų ateitininkų literatū
ros ir muzikos v a k a r a s , 
kuris buvo prae\tą sekma
dienį Sokolų salėje, Chicagoje, 
buvo vienas iš geriausių šios 
rūšies vakarų. Vakarą labai 
sumaniai pravedė akt. Vitalis 
Žukauskas, o programą atliko 
solistai Prudencija Bičkienė ir 
Jonas Vaznelis; rašytojai Jur
gis Jankus ir Aloyzas Baronas. 
Akt. V. Žukauskas perskaitė 
iš C. Orincevičiaus raštų "Atlai 
dų išvakarės", padeklamavo po
rą eilėraščių ir pavaizdavo 4 
mūsų didžiuosius aktorius: H. 
Kačinską, V. Palubinską, S. Pil 
ką ir V. Dineiką.' 

i 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York. N. Y. 

Įdomus vakaras 

K e w a n e e , III. 

paskelbti lietuviškoje spaudoje 
ir žinomi daugumai skaitytojų. 
Tačiau kas nedalyvavo šiame 
minėjime ir tą dieną negyveno 
ana iškilminga nuotaika, nepa
jėgs iš spaudos pajusti visų tų 
jausmų, kurie prof. Krėvės žo
džiuose slepiasi. 

Akademijos nuotaikas paryš
kino augštos meninės vertės pa 
sirodymais operos solistė Ju
zė Augaitytė ir pianistė Leonie
nė. K. Ostrauskas, prof. Krė
vės studentas^ Pennsylvanijos 
Universitete, nepaprastai vyku
siai perdavė dvi ištraukas iš 
Krėvės raštų. 

Akademiją suruošė Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės val
dyba, ja daugiausia rūpinantis 
prof. Puzinui.. 

Lietuva televizijoje 

Spalio 31 d. WPTZ televizijos 
stotis perdavė pusvalandžio pro 
gramą apie Lietuvą. Jai vado
vavo dr. Cravvford, Švietimo 
Valdybo? (Board of Education) 
radijo ir televizijos skyriaus 
vedėjas, pravesdamas pasikal
bėjimą su J. Pabedinsku. Pro
grama pradėta Lieuvos himnu. 
Klausytojai supažindinti su Lie 
tuvos žemėlapiu, su prieškariniu 
gyvenimu mūsų krašte ir su 
šiandienine priespauda. Gra
žiai pademonstruoti tautiniai 
drabužiai ir vykusiai perduoti 
keli tautiniai šokiai, kuriuos pa 
šoko I. Karalienės vadovaujama 
grupė, ši grupelė vykusiai pa
dainavo ir kelias daineles. Pro
gramos pabaigoje dr. Crawford 

minėjimas 

Lietuvos kariuomenės 34 me
tų sukaktuvės Baltimorėje bu
vo paminėtos š. m. lapkričio 23 
dieną. 

Sukaktuvių minėjimo pradžia 
— pamaldos šv. Alfonso baž
nyčioje. Per šv. Mišias giedojo 
op. solistas Ip. Nauragis. Pa
baigoje Mišių sugiedota "Mal
da už Tėvynę" ne vieną sugrau
dino. 

Vakare šv. Alfonso parapijos 
salėje buvo iškilmingas posėdis 
ir koncertas. 

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti du kariai savanoriai: p. 
Petrulis ir K. Škirpa (atvykęs 
iš VVashingtono), N. Rastenis, 
Lietuvių legionierių Nr. 154 pos 
to atstovas ir prel. L. Mendelis. 
Sugiedojus tautinius himnus ir 
sukalbėjus invokaciją, Motie
jus Karaša kalbėjo apie Lie
tuvos kariuomenę. EI. Sližys 
kalbėjo apie ateities uždavinius. 

Antrą minėjimo dalį sudarė 
koncertas. Dainavo op. solistas 
Ip. Nauragis, akompanavo H. 
Leonienė, deklamavo aktorius 
p. Palubinskas. 

Šį minėjimą suruošė Lietuvių 
Karių Sąjunga "Ramovė" (Bal-
timorės skyrius). Žmonių pri
sirinko pilna parapijos salė. 

Ir vel mirtis 
Nėra savaitės ,kad paskutiniu 

laiku Dievas neimtų iš šios že-jo silpniau kaip anais meais , m ė g y i e n ą a r ^ ^ p a r &_ 

Cleveland, Ohio 
V i s i į t a l k ą ! 

XT. . ry , . , • - r<iA i lando Balfo skyrių nutarimu, 
Visi tryr, Balfo skyriai Cle-| . / J 

prašome kreiptis šiuo adresu: 

stokime į rinkėjų eiles. Visais 
piniginių a u k ų va j aus prave-
dimo reikalais, visų trijų Cleve-

velande rengia piniginį aukų 
vajų, kurir; truks visą gruodžio 
mėnesį. 

Aukos bus renkamos aukų la 
pais. Rinkėjai atsilankys į na
mus. Iš viso reikia 100 aukų 
r inkėjų. 

Džiugu mums pranešti, kad 
nuo pat pirmos rinkliavos die
nos mielai sutiko aktyviai da
lyvauti aukų rinkimo vajuje šie 
asmenys: V. Amsėjus, A. Au-
gustinavičienė, A. Banys, St. 
Barzdukas, A. Buknys, J. A. 
Damušiai, J. Daugėla, Ig. Ma
linauskas, J. Smetona, A. Ta-
mulionis. 

Pasekime jų pavyzdžiu ir 

AR TAI BUS DVIRATIS 
ŠIOM KALĖDOM? 

S. Laniauskas 1434 E. 95th St., 
Cleveland. Telef. CE 1-2173. 

Visi t rys Balfo skyriai 
— 

nors to nebuvo galima jausti iš 
bendro choro, užbaigusio pro
gramą. Šiam tarpe pirmą kartą 
scenoje pavieniui pasirodė ir du 
priaugantieji menininkai. Tai 
Edita Pempytė, perdavusi dų 
piano dalykėlius, ir Ed. Lūšis, 
padainavęs dvi daineles. Abu 
solistai dar visai jauni, bet at
silankiusiųjų buvo labai šiltai 

i p r i imt i . 
• P o p r o g r a m o * k o n c e r t a n a t s i 
į lankiusieji spontaniškai suauko 
i jo daugiau šimto dolerių Balfui, 
atsakydami į jo laišką, prašantį 
paramos Vokietijoje esantiems 
tremtinių vaikams, stengiantis 
suteikti jiems kiek galima dau
giau kalėdinio džiaugsmo. 

y. s. 
• — • - • ^ ™ • — • • • ' • • • • • — . • • — • • • • • • • — • • • 

'•>' 
l \ m sKOHMAS 

Vytas Kulnys, gyv. Bcach 
Camp, Kemano Bay, British 
Columbia, Canada, pajieško A-
lekso Kulnio, 1949 metais gy
venusio Karlsruhe, Vokietijoje. 

pietį, šį kartą liūdna mirties 
-eilė ištiko Antaną Martinaitį, 
gerą parapiėtį ir nuoširdų, jau 
čia gimusį, lietuvį. Dėl neleng
vo gyvenimo jaunystėje, A. Mar 
tinaitis jau 20 metų buvo var
ginamas širdies ligos. Dabar 
prisimetė plaučių uždegimas ir 
velionio širdis visai sustojo pla
kusi. Gedulingos pamaldos už 
a. a. A. Martinaitį buvo šv. Al
fonso bažnyčioje. Gyvųjų tarpe 
velionis paliko savo žmoną ir 
dukterį Daratą. P. K. 
— ^ T H • ' 

CHRISTMAS TREES ! 
Ben Lipman jau 35 metai kaip 
biznyje. Jūs galite gauti kalė
dines egles bet kokio dydžio. 
Aš turiu gerai patyrusius ma-
tuotojus ir piovejus Nova Sco-
tia. 

Skambinkite — . 

Pamatykite mūsų pasirinkimą ir pasi
naudokite mūsų Kalėdiniu 

"I.AYYVAY PLAN'U" 
Our Business is Bikes 
S C H W I N N 
SALES & SERVICE 

SNIEGO PLŪGAI $125.00 
Jacobsen Power Mowers 

SCOTT'S 
619 TENTH STREET 
North Chicago, Illinois 

DElta 6-3435 

Tie, kurie meldžiasi, daugiau 
daro pasauliui, kaip tie, kurie 
kovoja, ir jeigu su pasauliu vi.> 
kaskart blogiau darosi, tai dėl 
to, kad ; yra daugiau kautynių, 
kaip maldų. — Gen. Patton 

Žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo". bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanavlclus, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
2S34 So. Oakley A ve., Chicago, 111. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
Ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai. 30 m. 
vakaro. 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
6ruodžio 2 d. 6 v. S0 inin. Vytau

tas y.\ir/«l>N skaito teina: Lietuvos 
laisvinimas, Informavimas Ir gai-Hi-
niinaH. 

OruodEto 2 d. 7 v. 3<) m. Btw<Hkta* 
ItufHuiiskaM .skaito tema: Nudivfitou 
(rasis. 

Oruodžto 4 d. 6 V. 30 min. Prof. 
Dr. Petras Jonikas skaito tema: ne
taisyklingai sudaryti žodžiai. 

Gruodžio 4 d. 7 v. 30 min. T. 
ItruiM) MnrkaitK S. .1. paskelbia re
portažo konkurso rezultatus. 

SS*-" 

K R O S N I M S ALIEJUS 
NO. 2 IR 3 

400 Gal. užsakymas 1 0 8 / 1 0 c už gal . 
**L C. O. D. Kainos 

LI0N FUEL and j RANGE 0IL 
CAIumet 5-6475 

r ^ 3 ^ 

NKvada 8-3489 
* - * 

Keturi broliai kariuomenėje 
Kūrybinio žodžio ir dainos i Vienas Staaio Bikulčiaus sū- u ž t i k r i n o : "įsidėmėkite, kad ne 

vakaras įvyks š. m. lapkričio nus jau kariauja Korėjoje. 6. **&*»* geležinės uždangos, mes 
29 d. 5 vai. p. p. Angelų Ka-1 m. lapkričio mėn. paėmė į k * ž i n o m e » k » s š i u o m e t u Lietuvo-
ralienės parapijos salėje (Brook iriuomenę dar du jo sūnus. Ket- ^e v v k s t a " - Pabedinskas baigė, 
lyne). Programoje dalyvauja: virtasis taip pat paimtas, tik Paduodamas sveikinimus i Lie 
Vincė Jonuškaitė, Al. Vasiliaus- laukia, kada pašauks. Namuo-
kas, Stp. Zobarskas, A. Mro- tse lieka nebejauni tėvai su 0, 
zinskas, M. Liuberskio vedamas metų sūneliu. 
Operetės vyrų choras ir jaunie-

nusiminę išleisdami šiais nera
miais laikais į kiariuomenę net 

tuvą, šiais žodžiais: "Žinokite, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai 

i 

ji su savo kūryba. 
Po meninės programos links 

mavakaris su laimėjimais, bu 
fetu. lokiai, ir žaidimai., Gro8 * * » * " a t o k ė : " V l 8 l s k a l 

Adomo Jezavito orkesti-as. | n e - Džiaugiamės ,kad turėjome 
BUetai gaunami iš anksto pas l a i m ė s P a b ė S t ! n u o s t a l i n o I r i ° 

J. Ginkų, "Gabijoje", "Vieny- b a i s i o s vergijos. Jeigu jiems ir 

i • i i . i. • 

Užklausti, ar nėra perdaug, AR TELEVIZIJOS APARATAS 

bėję", parapijų klebonijose ir 
lietuviškose organizacijose. 

Pelnas skiriamas lituanistikai 

galvas tektų paguldyti, mes ži
nosime ,kad jie gynė laisvę ir 
gelbėjo pasaulį nuo baisaus ko-

išlaikyti parapinėje mokykloje. • munizmo. ' J . P . 

SUGEDO? 
Saukite KEystonc 9i4800 

Vaisome visokiu firmų bei modeliu, apa
ratus. Pilnai i&valotne, reguliuojame ir 
patikriname. Reikiant įdedame naujau 
dalis. 
$2.50 jei prisiminsite apie šį skelbimą. 

"Picture. tubes" perkeičiamos 
1 metams garantija 

17" picture tube . . $25.95 su idėjiniu 
19" picture tube . . $28.95 su idėjiniu 
20" picture tube . . $32.95 su įdėjimu 

COMMUNITY TV 
SERVICE 

,MĘ/̂ y mm ^ 

MAUTIFUL RELIGIOUS DOLLS 
fc FOR CHRISTMAS 

NUNS - PRIESTS - ALTAR BOYS 
fttISSED IM AUTHENTIC MATERIALS AND DESIGN 

Chttdran love tha nun dotls dre»s«d Hke the nun who teaches tham. Our n«w 
l«M of unbr«akab4e wnyl dolls have beautiful, delicate, lif«Jtke t*cas ranging 

m slze from 7)6 to 22 inches. 
1ME "ROS AR Y MttN OUR LADY OF FATIMA 

DOLL" MUSICAL DOLL 
A nun doll of unutual btauty drossed Not a statue but a beautiful lifelika 
\n * fraditional religipus habif balpng- doll fashloncd as Our Lady of Fatima. 
Ing to no parficular rellgious order buf with soft simulatcd hair, movnblo 
having fine quality workrnanship and glasslne oyes and real hair lashes. Doll 
materlals.—In brown, btack, or whWa nas fine Swiss musical unit vvhjch plays 
habits. "Our Lady of Fatima." A satisfylng 

?Vi KMfc-Claasine eyes $fl.«5 f" f A i i U T ^ ' u S t ' m 1 %!gh\ ab?T ««»z i , m aa • L L" t Allow l t loast 10 days for de-U V i inch—Beautiful movinc livery. 
• y « and hair lattiee. . .$5.M Q. M 4 ft. maĖtmM 

n « m w w « i i > H I M . SPKIAL "MADE TO 
. . . . , _ . ORDER" NUN DOLLS 

A I . T A R 5 B T 5 Dressed In the religieus order of YOUR 
Comisting of two matehed altar boy ^ H ? ^ E ' rfi!fe " i f iJl C^J$?*£J1W' 
doll. and one prlest In beautiful n n 7 g IhL £%h2ri?J£ \ t V J ^ ^ 
gieal materlals These make attractive ? fJ ,« £ * T 1 , \ L V ™ i « ^ ° 
ind approprlate table eenter pieces for ffiS-u^JEt . ir i h£J ™ ' . i^??~ 
ordlnations, receptions. teas Christ- ^hilr°rJ $&,%$ 'iSJti&Z V I 
mas, birthdayi, and many ofher^oc- f%* l l * l

0 ^ • į h ! l , , t t j f l h . M 
&/alnn% imnvsHî f. ri#>iiv«rv r o , o r and as mucn detail of the habit 
eaajons. immedlate deiįvery. - $ y<XJ c a n w j | | h e ,p u $ f ( | | Q r . r 
1 Hece let $*.»5 • promptly and correctly. 7 y2" to 22" 
Prlest Only 5.00 priced a$ follows. 10 days to 2 w«eks 
Sxfra sets of variom Colored fi/^?l,verys 4 95 i*» Sl«0« 

VMtmenf.. .ach « t 2v25 l i ^ : ; : : ; * iVs I k ^ N M 
AIMr Boya, each 2.50 14" 13.95 22" 22.95 

ST. JOSEPH MISSION SOCII'TY 
3543 W. 13*h PLACE. CHICAGO 

Tclephone ROc!twell Z 30M 

^n 

Mes Reiškiame 

PADĖKĄ 

Šiandien, kaip kad mūsų protėviai darė, mes šven
čiam Padėkos dieną su giliausiu įvertinimu už Jo 
duosnumą. Bet dabar, kaip ir tada, mes esame pri 
versti nešti ginklą apsaugoti savo nuo tamsumos 
karių kurie žada panaikinti Laisves šviesą. Via dėl
to, su tikėjimu į Jį mes esame tikri kad laisve lai
mės, kaip kad laimėjo anais laikais. 

(MZENS' -FEDEKAL SAVINUS 
AND LOAN ASS0CIAT10N 

1542 Halsted St. Chicago Heights. 111. 

EUGENE L. KLYCZEK Prezidentas 

J rv 

• 

/ 
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D R A U G A S 
THE MTHUANIAN DAILY FR1ENI) 

IS34 8. Oftkley Ave„ Chlcago 8, m. Tel. VlrglnU 7-6640; 9.6641; 7-6649 
Kntered aa Second-Ctass Matter March 81, 1916, at ChtcafO, Tlliooia 

Under the Art of March t, 1879. 

Member of the Cathollc Presą AM'n 
Publtshed dali v. Mteept Sunday*. 

by the 
LlthuajUan Catholtl Prese Soclety. 
PRKNUMKRATA: Metame 
Chlcago J Ir ClceroJ 19.00 
Kttur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UB8CRIPTION RATE8 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$9.00 per year ln Chlcago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
Vfc metų • men.. 1 min 

$6.00 $2.76 $1.16 
14.60 $8.60 $1.00 
$1.60 t l .00 $1.16 

KeuttKLij* siraipauiuM ittmo MVU uuoftinm. Neaunaudotų atralpsnlų ne
saugo, juos grąžina tik 1.4 anksto susitarus. Redakcija \u. skalbimų turim 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praJyo.%. 

Komunistai ir antisemitizmas 
PrieS porą dienų komunistinės Čekoslovakijos teismas nu

baudė keturiolika augštų valdžios pareigūnų, per daug metų 
aklai tarnavusių Maskvai. Jų vienuolika nuteista mirti, o trys 
kalėti iki gyvos galvos. Didelis nuteistųjų daugumas yra žydų 
kilmės. Tik ką gavome savo bendradarbio Europoje p. J. Lingio 
slraipsnj, kuriame jis teisingai vertina Prahos bylą. Jį dėdami 
sion vieton, nuo ravės norime tik tiek pastebėti, kad toji byla 
visu savo aštrumu buvo nukreipta piieš sionizmą ir Izraelį. Red. 

via didėja, buvo gera proga valdymo aparate eB&nčiua Sytity, su-
sodinti į kaltinamąjį suolą ir pritaikyti jiems tą patį receptą, 
kuriup, sėdėdami hierarchijos viršūnėje, įvarė ne vieną vinj 
į savo kraš to ir nepriklausomybės grabo lentą. Mauras savo 
atliko, mauras gali eiti. 

Niekas be pačių komunistų nesidžiaugia tuo naujuoju Krem
liaus "antisatanizmu". Visi tikrosios demokratijos visuomeni
niai duogsniai smerkia tą Kremliaus prieš žydus palaiminamą 
žygį. Žmogaus, kad Ir koks jis bebūtų, niekas neturi teisės 
nužmoginti, tautos, kad ir kokia ji bebūtų, niekas neturi teisės 
žudyti. Žmogaus teisės turi būti visų ginamos .nežiūrint a r jos 
būtų nukreiptoj prieš žydą, arabą, negrą ar indėną. 

ANTISEMITINIUS POLITIKOS TIKSIĄS 
t 

Bet toji garsioji Pragos byla prieš "raganius" aikštėn iš
velka dar vieną komunistinės ilgų distancijų gudrios strategi
jos taktinį triuką pulti žydus ir lyg įsigerinti ne tik galvą 
keliančiam antisemitizmui Europos kontinento valstybėse, ku
rių gyventojuose skaudūs patyrimai iš žydų kilmės asmenų 
dar nėra išblukę, bet ir didžiajam arabų pasauliui, kurie forma
liai su savo kaimynu Izraeliu dar vis tebekariauja. Tai gudri 
ilgų distancių politika. Kodėl taktiniais sumetimais, jeigu tai 
naudinga, nepadaryti "nuolaidų" religiniuose reikaluose, kodėl 
nepulti žydų, jei arabams tai patinka, kodėl nepalenkti savo 
pusėn daugiau simpatizuojančių vakarietiškos kultūros ir dar 
nepasivijusiose tautose bei kontinentuose, kodėl klastingų Mask
vos sirenų dainavimu nevilioti humaniškai ir teisiškai galvojan
čio vakariečio į komunistinį bučių. Konlunizmo strategai pui 

Apie "Draugo" ir "Naiijiemf morale 
Atsakydamos į "Drauge" at

spausdintą mūsų straipsny "Sočia-
li/.mas Ir Kainyną", "Naujienos" 

P. STRAVINSKAS 

šlykštu tokius "Naujienų" žurna
listinius "perlus" paskaičius. Laik
raštis, kritęs iki tokio žemo mora-

<jų bendradarbis i'. Jsvagždys) š. lės lygio, darosi mums polemikai 

. , , , , • .. U ' * *-»v/ i <i i\n i i, , •> i Į mni in i i i . i i .u i f uuv.nj . i vu i i i i u iu . i i i u n u a i r i u i i m i -
Komunizmo vadovaujamose liaudies demokratijose , H.t- ^ m o k a „ ^ v a k a r i e č i u s i r v i j?ok ių galVosūkių jiems 

erio "tūkstantametei" karalystei subyrėjus, žydai jgavo pilnas u ^ ^ ^ Nesinorėtų tikėti, kau 
eises. Kraštų naujuose įstatymuose buvo u/drausta antisemiti- v a k a r l f t t . H W t „ l W K r A m l h l a . nflfliMfllu1nflflm{ia 4* ».ir.*tL*«L nė propaganda, o valdžios viršūnėse susėdo žydų kilmės politi

kai. Bet ir pokariniai metai buvo triumfo ir pralaimėjimų ku
pini. Tarp triumfuotojų buvo ir sionizmas, kuriam vėl pavyko 
atkurti savą Izraelio valstybe. Atgimus Izraeliui, žydai su sa
vo gana stipriomis tautinėmis aspiracijomis komunizmui jau ne
betiko ir pasidarė tiesiog pavojingi. Užtat netrukus pradėjo 
kaip reikiant paviršiun išplaukti dugne gulėjęs antisemitizmas, 
kaip ir visoks kitoks "izmas", kurio komunizmas nepakenčia. 
N a u j o j o a n t i s e m i t i z m o p r i e š a k y i š ž y g i a v o pat i S o v i e t ų S ą j u n g a , 
kuri pasidarė genocido santarvininkų Hitlerio — Goebelso — 
Rosenbergo & Co. tikra tradicijų paveldėtoja, ką gi, takai bu
vo praminti, metodai išbandyti, reikėjo juos tik "pagerinti". 
Baisus šovinizmas prasidėjo po karo Sovietų Sąjungoje. Ak
cija prieš Vakarus reiškė ne tik rusų tautos, kaipo visokių iš
radimų bei išradimėlių išradėjos išaugštinimą, bet ir diskvali
fikavimą visų mažumų, pirmoje eilėje žydų. Žydai buvo kalti
nami ir už jų sionizmą, ir už jų kosmopolitizmą, taigi kartu 
ir už tautines aspiracijas, ir už jų nebuvimą. Praktinė to viso 
rusų prieš žydus nusistatymo išdava buvo ta, kad žydai iš va
karų pasienio buvo nugabenti į Sovietų Sąjungos gilumą ir 
susilaukė to paties likimo, kaip ir šimtai tūkstančių pabaltiečių. 

NACIŲ PfcIX>MIS * 

"Liaudies demokratijose" antisemitizmo sąlygos buvo kito
kios. Rusiško modelio šovinizmas ten buvo negalimas, sate
litinėse valstybėse visokie tautiniai nukrypimai juk baudžiami 
ir prilygsta išdavimui. Kai lygiai prieš metus — pernai lapkri
čio 27 d. buvęs Čekoslovakijos komunistų partijos generali 

vakarietis tikėtų, jog Kremlius, pasinaudodamas jo vakarietišku 
kitais pasitikėjimu, jo nebūtų kaip reikiant apmovęs. Nejaugi 
nėra šių dienų Cato, kurs visada ir visur ne tik sakytų, bet ir 
per visokius garsiakalbius šauktų: Ceterum censeo Moscoviam 
esse delendam. Kaip Vakarų kultūros, civilizacijos bei žmo
gaus teisių gynimo strategai tai padrytų, jų reikalas. Laikas 
yra geriausias komunizmo sąjungininkas. 

m. lapkričio 11 d. pareiškia 
1. — kad mAs aname savo 

straipsnyje klaidingai teigiame, 
jog socializmas ir krikščionybė 
nesuderinami ir kad tikintieji ka
talikai negalį dalyvuati marksisti
nių socialistų eilėse; 

2. — kad mes jokiais duomeni
mis nejrodeme savo teigimo, jog 
marksist.riė spauda yra kritusi iki 
pasibaisėtinai žem.> moralė* lygio; 

3. - kad marksistinės spaudos 
moralė esanti uugštesnė už "Drau
go", nes: 

a) "Draugas" ir jo bendradar
biai pasisakę prieš Lietuvių Fron
to sąjūdį ir apskelbę frontininkus 
katalikybės priešais ar bent ereti
kais; 

b) "Draugo" "uolus bendradar
bis Gobfc frontininkų nepasaulė-
žvalginę poli lik ą sulyginęs su'Sta-
lino poli'ika ir tuo frontininkus 
sunkiai įže'd^S bei paniekinęs, nes, 
girdi, mums nėra žinoma būdas, 
kuriuo luitu galima labiau panie
kinti ir pažeminti žmogų, kaip j) 
sulyginti su Stalinu' (šią citatą 
prašoma įs'.dėmėti!); 

c) "Draugas" nedavęs vietos p. 
Gobio oponentui replikuoti ir tuo 
būdu "Draugo" redakcija atsisto
jusi "Gobio pusėn"; 

ir rimtai diskusijai tiesiog nepa
siekiamas. 

šių kelių laktų, kuriuos mes 
patiekėme, "Naujienoms" reika
laujant, gal ir užteks, nors jų mes 
galėtume čia prirašyti ištisą gau
sybę. 

III. Ir dėl "Draugo1' "nemoralė*" 
1. Bendrai. Tenka pasakyti, kad 

pagal įprastą tvarką dėl įžeidimo 
leidžiama . skųstis tik nukentėju
siam. Jei nukentėjusysis dėl jam 
padarytos skriaudos nesiskundžia, 
tai tariama, kad jis arba visai ne
sijaučia nuskriaustas, arba su 
skriaudos padarymu sutinka. Vo-
lenti non f it iniuria (nedaroma 
skriaudos tam, kas su jos padary
mu sutinka). Todėl, mūsų nuomo
ne, ir "Naujienoms" nevertėtų 
jaudintis dėl "Draugo" padarytų 
frontininkams "skriaudų', kada 
dėl to patys "nukentėjusieji" ne
siskundžia. Ypač, kad "Naujienos" 
lapkričio 4 d. laidoje aiškino, 
jog frontininkai yra tik "papras
tas karjeristų sambūris, turįs aiš
kų diktatorių) antspalvj", kad jis 
kai kieno manymu turr* "panašu
mų ) savo labui pagalėjusį sam
būri Kanadoje" ir t. t. Pastebėti
na, kad "Naujienos", kurios šian-

RIMTIES 
VALANDELEL. 

Naktis ir diena 
KUN. K. STEPONAVIČIUS 
Katalikybė yra labiausiai iš

baigta religija tiek organizaci
niu, tiek moksliniu požiūriu. 
Savo susitvarkymu Bažnyčia ga 
Ii eiti pavyzdžiu visoms kitoms 
organizacijoms, o savo .moksli
niu atbaigimu ji nėra pralenkia-

pažįsta skir tumo t a r p gėrio ir 
blogio, kiti pripažįsta. Vieųi 
su Nietsche kviečia žmones eiti 
"anapus gėrio ir blogio" ir žmo 
gaus jėgai duoti valią, o- kiti 
liepia pasilikti prie gėrio ir būti 
dorais. Be to, vieni sako, kad 
dora yra tai, kas man naudiJi-
ga, o kiti — kas kitiems nau
dinga ir taip be galo. Kiek gal
vų, tiek nuomonių. Kas kita 
katalikui. Jam galioja Apaštalo 
nuostatas: "Visa, kas nesutinka 
su įsitikinimu, yra nuodėmė" 
(Rom. 14, 23. Įsitikinimas nule 
mia veiksmo dorumą ir nedoru
mą. Pats gi įsitikinimas gau
namas Bažnyčios mokykloje ir 
jis lieka nepalaužiamas, kaip 

d) suniekinęs ir apšmeižęs fron- ' dien taip "gina" frontininkus, o 
tininkus, "Draugas" savo šmeižtų i kaltina "Draugą", tierm patiems 
neatšaukiąs; 

Dabar pažiūrėkime, kiek šitie 
"Naujienų teigimai ir kaltinimai 
pagrįsti. 
I. Dėl socializmo ir krikščionybės 

Kad marksistinis socializmas 
nėra suderinamas su krikščionybe, 
kad dėl to tikintieji katalikai ne
gali dalyvauti socialdemokratų ei
lėse, tatai aiškiai pasakyta popie
žių enciklikose, kurių žodžius mes 

frontininkams suniekinti rėmėsi 
kaip tik jų dabar kaltinamų 
"Draugo" bendradarbių nuomonė
mis (jas, žinoma, savaip interpre-
tuodamos ir iškreipdamos). Kur 
čia yra "Naujienų" logika ir- mo
ralė? 

2. Dėl kataliku diskusijos. Kad 
katalikai savo spaudoje pasikei
čia nuomonėmis pasauležvalginiais 
ar politiniais klausimais:, dėl to, 

esame pacitavę pirmesniame savojrodos, niekas neturėtų piktintis, 
straipsnyje. "Nauiienos", deja, tų ' ar stebėtis. Galima tik džiaugtis, 
enciklikų nepripažįsta ir dargi jas j kad atsiranda minčių ir bandymų 
išjuokia, sakydamos: "gal gi jo I radikališkiau spręsti tas, ar kitas 
enciklikos Ir ką kita sako, bet ' viešojo gyvenimo problemas. Tas 
mums gyvenimo praktika įdomės-1 kaip tik rodo katalikų nesustin-

nis sekretorius buvo apkalt intas šnipinėjimu, pradžioje nebuvo m a n ė vieno kito mokslo, nė t i - Į r o d o p e r s e k i 0 i i m ų istorija, š i-
apie jo žydišką kilmę užsiminta. Bet už kelių savaičių premje 
r a s Zapotocky pareiškė, kad Slanskis konsipravo suvalstybintą 
pramonę atiduoti į savo "žydų ir kitų kapitalistų agentų ran
kas" , be to dar pridėdamas, kad Čekoslovakija netoleruos jokio 
įsimaišymo, a r j is būtų "iš VVashingtono, Londono, Romos a r 
Jeruzalės", apie šių metų pradžią čekoslovakų la ikrašt is "No
vo Slovo" rašė, kaip " tarptaut inis sionizmas" mėgina mobili
zuoti pasaulio žydus agresingų Amerikos kapitalistų intere
sams" . Tikriausiai, nė Goebels nebūtų klasiškiau suformulavęs! 

Toje garsioje Pragos byloje paaiškėjo, kad be Slanskio jo 
"nusikaltimų bendrininkais" buvo ir daugiau žydų. Pa t s Slans-
ky pagal priimtą ritualą prisipažino kal tas visuose kaltinimo 
punktuose, j is buvo priverstas pasivadinti net "žydų buržuazi
nės grupės vadu", kurios t ikslas buvo nuverst i dabartinį re
žimą. Kad Slansky prisipažino padaręs "mirtiną nuodėmę" —. 
apsikrėtęs titoizmu — niekas nenustebo, keisčiausia tačiau bu
vo, kad jis, kaipo savo tų nelegalių kontaktų tarpininką nuro
dydamas titoizmo teoretiką, vadino jį "žydu Pi jade" . 

TITOIZMAS IR IZRAELIS 

Ir galingosios Anna Pauker nuvertimas nuo sosto yra an
tisemitizmo išdava, bet niekur taip begėdiškai komunistinis re
žimas nepademonstravo savo neapykantos žydams, kaip Pra
goję, Maskvai, žinoma, visą bylą laiminant. Vis labiau ir labiau 
oficialioje spaudoje pabrėžiama iš hitlerizma paveldėta teze kad šiuo metu niekas neberanda 
apie žydų niekur neprigijimą ir apie jų svetimumą gyvenama- j bendros kalbos, nė sutarimo pa 

kybos. 
Šiuo metu Sovietų Sąjungos 

didžiosios atakos yra taikomos 
j Katalikų Bažnyčios organiza
ciją, nes iš tikinčiųjų reikalau
jama atsisakymo nuo Romos ir 
kūrimo tautinių bažnyčių. Ta
čiau tos atakos, kad ir labai 
kruvinos, pasiliks bergždžios, 
nes Bažnyčios organizacija yra 
atremta j nesugriaunamą jos 
mokslo pagrindą, į kurį buvo 
nukreipti visi persekiojimai pra 
eityje. 

Per 19 šimtų metų Baž
nyčios mokslas buvo puolamas 
tiek ginklu, tiek kitų pasaulinių 
mokslų, tiek erezijų. Daug ere
zijų žlugo, kitos susiskaldė į 
smulkias sektas, o katalikybė 
pasiliko tokia, kaip buvusi. Ko
vodami su Bažnyčia kiti moks
lai susiskaldė nuomonėmis taip, 

jame krašte. Pagal tą jau minėtą autoritetingą "Novo Slovo" 
visi atsakingi postai turi būti patikėti tiems, "kurie surišti su 
tauta ir kraštu, ypač asmenims iš darbininkų ir mažažemių kla
sės". O viename slovakų laikraštyje žydiškieji kosmopolitai 
kaltinami "neapkentimu savo krašto, savo kalbos, tautinės kul
tūros ir savo tautiečių". Taigi, vėl atnaujinamas hitlerininkų 
sukurtas mitas apie pasaulio žydų bendruomenę ir apie savos 
"rasės grynumo" išgarbinimą. 

Bet kodėl gi dabar taip ryškiai pasireiškė antisemitizmas 
Čekoslovakijoje? Sionizmo vienas iš troškimų išsipildė — Izra
elis atgimė, visi pasaulio žydai ir tie, kurie šiaip ar taip prigijo 
savuose kraštuose, ir tie, kurie neprigijo, jaučiasi susigrąžinę 
tėvų palikimą ir turį sau užnugarį , kaikurių iš jų per ilgus 
amžius kiek prigesę tautinės aspiracijos vėl sužibo, o tas komu
nizmui jau nebepatinka, čia jau titizmas. Žinant komunistų 
taktiką, reikėjo laukti, kad sovietai anksčiau ar vėliau kuriame 
nors satelitiniame kampe griebsis naujo pogromo prieš žydus, 
reikėjo tik progos .reikėjo nusikaltimo ožių, o tokia puiki pro
ga pasitaikė Čekoslovakijoje. Nėra kitos tokios satelitinės vals
tybės, kurią komunistinis režimas taip būtų nualinęs ir gyveni
mo standartą taip žemyn nuvaręs, kaip Čekoslovakijoje. Per 
kelis metus augštas Vakarų Europos lygis buvo privarytas prie 
Rytų bloko skurdo. Darbininkai reiškė ne kartą savo protestą 
ar tai viešai, ar tai pristabdydami darbo tempą ir neišpildydami 
vyriausybės oficialiai paskelbtų normų. Premjeras Zapotocky 
nekartą aštriai puolė profsines sąjungas ir kaltino jas nedraus
mingumu, neatsakingumu, neklusnumu ir pan. Tokioje įtemp
toje padėtyje, kada labai sunku aprūpinti gyventojus reikia
mais kasdieniniais dalykais ir kada bendras nepasitenkinimas 

grindiniuose klausimuose. Ir to 
dėl vieni sako, kad du kart du 
yra keturi, kiti, galbūt, ir ne 

toje Bažnyčios mokykloje kata
likas išmoksta atskirti gėrį nuo 
blogio ir nustatyti visus pirmu* 
mo laipsnius tarp įvairių gėrių, 
randamų žemėje ir siekiamų 
danguje. 

Visa tai turėdamas mintyje, 
Apaštalas ir pradeda Advento 
laiką priminimu: "Naktis pra
ėjo, o diena priartėjo. Todėl 
meskime šalin tamsybės darbus 
ir apsivilkime šviesos šarvais! 
Kaip dieną, elkimės padoriai" 
(Rom. 13, 11-14). Nežinios nak 
ties baisumą supranta tie, ku
rie po ilgo klaidžiojimo rado 
tiesos šviesą Katalikų Bažnyčio 
je. Iškalbus pavyzdys yra šv. 
Augustinas, kuris rašo savo Iš
pažinimuose (X, 27,38): "Pervė 
lai Tave pažinau, o Groži, seno
viškas ir visados naujas! Per-
vėlai Tave pamilau! Ir štai, Tu 
buvai manyje, o ai ne savyje, 

nė už jo enciklikas" (mano pabr. 
P. Str.). Kokie yra tie "Naujienų" 
"praktikos katalikai", kurie nepri
pažįsta popiežiui ir jo enciklikoms 
jokio moralinio autoriteto, mums 
nevisai aišku. Ar tik jie nebus ko
kie Alfred Rosenbergo "pozityvi-

gimą savo politinėse "dogmose", 
jų dinamiškumą, gyvumą ir kūry
bingumą. Lygiai netenka stebėtis 
ir tuo, kad tradicinių principų 
saugotojai naujų kelių jieškoto-
jams drąsiai ir atvirai atsikerta, 
savo pažiūras gina. Tas rodo šių 

nes krikščionybės" ("positives pastarųjų pasaulėžvalginės sąmo-
Christentum") išpažinėjai, kurie j nės aiškumą ir jų įsitikinimų 
sakosi su jokia konfesija nesuriš-', tvirtumą, kas turėtų būti laiko-
ti, kurie "praktikos sumetimais" i ma asmenybės teigiamu, o ne nei-
konstruoja "krikščionybę be Kris-! giamu bruožu. Antra, gi tiesa juk 
taus" ? Tokie "katalikai" gal ir i dažniausiai paaiškėja tik gražių 
gali marksistiniams socialistams metodų principinėje diskusijoje, 
priklausyti, jei jų "enciklikos" Jei kartais būna kiek katalikų 
jiems to nedraudžia. Bet argi apie tarpe diskusijos iškrypimų, tai jų 
tokius "katalikus" mes kalbame? juk visiems pasitaiko. Svarbu tik, 

kad polemika vyktų mylint žmo
gų, o neapkenčiant tik klaidos. 

3. — Del p. J. Gobio polemikos. 

H. Dėl "Naujienų" moralės 
Nežiūrint tai, kad "Naujienos" 

nesuskaitomą daugybę kartų su- Kas sekė p. J. Gobio polemiką su 
laužė spaudos ir bendrinės etikos 
principus (nekalbant jau apie pa
prastą etiketą), jos dar drįsta 
teigti, kad mes neturime jokių 
faktų jų moralės kritimui įrodyti. 
Joms prašant, kai kuriuos mūsų 
jau šiame laikraštyje augščiau 
minėtus kaltinamuosius faktus 
mes čia joms priminsime:_ 

1. — "Nauiienos" pačiu begė
diškiausiu būdu yra apšmeižusios 
kan. Kapočių, išgalvodamos. kad 
metęs kat. Bažnyčią ir perėjęs į 
schizmą; 

2. — jos apšmeižė katalikų fi
losofą prof. Antaną Maceina, iš-
galvodamos, kad jis (būdamas 
Lietuvoie palikęs žmoną ir vai
kus) Vakarų Vokietiioie civiliškai 
susituokęs su vokietaite; 

3. — jos ištisus praeitus metus 
šmeižė ir begėdiškai niekino Cle-
velando lietuviu visuomenės veikė
jus ir net atskiras organizacijas, 
dėl ko joms Clevelando Lietuvių 

p. Dambra "Drauge", tas nieko 
nemoralaus joje nerado ir rasti 
negalėjo. Jei p. J. Gobis, gal, sa
kysim, ir nevisai taip supratęs 
frontininkų "nepasaulėžvalginę po
litiką" (dėl to stebėtis nereikia, 
nes frontininkų programa dar ofi
cialiai nepaskelbta), bandė įrody
ti, kur politikos "nepasaulėžval-

giškumas" nuveda, tai iš to dar 
negalima daryti išvados, kad 
"Draugo" bendradarbis "žmogų 
sulygino su Stalinu". Mūsų augš
čiau duota ir specialiai pabraukta 
"Naujienų" citata apie tai, kad, 
fcraogu sulyginiant su Stalinu, 
parodomas tarn sulyginamajam 
didžiausias paniekinimas, ir iš es
mės yra teisinga. Ji tik ne "Drau
gui", o pačiai marksistinei spau
dai taikytina, nes tokį žiaurų nu
sidėjimą moralės principui (žmo
gaus, sulyginimą su Stalinu) daro 
tik ta marksistinė spauda. Štai, 
prieš akis turime mūsų lietuviško 
marksistinio žurnalo "Darbas" š. 
m. 1 (13) Nr., kurio 7 psl. ran
dame straipsnį "Vatikanas ir 
Kremlius". Siame "Straipsnyje pa
čiu begėdiškiausiu būdu Katalikų 
Bažnyčia su visomis savo institu
cijomis ir hierarchija yra sulygin
ta su sovietinio režimo sistema, 
o Katalikų Bažnyčios galva 
popiežius sulygintas su Stalinu... 
Straipsnis niekieno nepasirašytas, 
todėl jį reikia laikyti redakcijos 
straipsniu. Dėl to marksistinės 
spaudos atsakomybė dar daugiau 
pasunkėja. Kaip gi dabar atro
do tos marksistinės spaudos mo
ralės veidas, akivaizdoje augščiau 
pacituoto "Naujienų" sprendimo 
ir šio č a mūsų paminėto fakto? 
Tą žiaurų sprendimą, mieli, pasi
rašėte patys sau. 

4. — Dėl perankstyvo polemi
kos uždarymo. "Naujienų" kalti
nimas mūsų "Draugo" tuo, kad 
jis nedavęs savo skiltyse p. J. Go
bio oponentui r.plikuoo, yra ne
pagrįstas, nes, kaip prisimename, 
"Draugas" leido abiems ginčo da
lyviams pasikeisti mintimis. Da
vęs paskutinį žodį diskutuojamo 
straipsnio autoriui p. J. Gobiui, 
jis diskusiją uždarė. Laikraštis, 
kuris yra perkrautas medžiaga, 
aišku, negalėjo leisti tai diskusi
jai tęstis toliau pagal "šalių pa
geidavimą". Bet kas blogo dėl to 
"perankstyvo" diskusijų uždary
mo atsitiko? P. J. Gobio oponen
tas, negavęs savo replikai žodžio 
"Drauge", gavo tam savo žodžiui 
vietos kitame (gal ne tiek me
džiaga perkrautame) katalikų 
laikraštyje — "Tėviškės Žibu
riuose". Jei jau "Naujienos" taip 
nori daryti "Draugo" ir savo pa
čių "nuodėmių" sulyginimus, tai 
mes prašytume šitą "Draugo" 
"didįjį nusikaltimą" sulyginti su 
jų pačių pasielgimu savo bendra
darbio, garbingo mūsų tautos vy
ro prof. Viktoro Biržiškos atžvil
giu. Gerai prisimename kaip vie
name savo numeryje tas laikraš
tis įsidėjo prof. Viktoro Biržiškos 
protesto balsą prieš vad. "spau
dos banditus" (kurie siautėja, 
galima sakyti, išimtinai tik mūsų 
marksistinėje spaudoje), o jau 
sekančią dieną toje pat vietoje 
"Naujienų" redaktorius savo gar
bingą bendradarbį už tą jo paties 
įdėtą straipsnį suniekino gru
biais žodžiais ir iš savo laikraš
čio visai lauk išvijo, nes jam ne
davė nei į savo paties, nei į pseu-
doniminių "spaudos banditų" už
sipuolimus atsakyti. "Naujienų" 
suniekintas ir atstumtas garbin
gas mūsų tautos vyras savo kuk-

(Nukelta į 5 psl.) 

r 

ir ten, svetur, aš jieškojau Ta- Tremtinių Draugiios visuotinio su
sirinkimo nutarimu, veik visais vęs; iškrypusiai aš mečiausi į 

Tavo sukurtus daiktus, kurie 
keturi. Vienam žmogus tik me- yra gražūs. Tu buvai manyje, 
džiagos gabalas, kitam šis tas 
daugiau. 

Jei netikintieji laužo galvas 
ties klausimais: kas yra žmo
gus?, iš kur jis kilęs?, koks jo 
likimas? ir tt., ir knygų rinką 
užverčia retai kam supranta
mas išvedžiojimais ir vienas ki
tam preštaraujančiais atsaky
mais, tikintiesiems atsakymas 
į šiuos klausimus yra toks pa
prastas, kad ir vaikas gali su
prasti, ir toks įtikinantis, kad 
nebekelia jiems jokių abejoji
mų. Tuo būdu, kur netikintie
siems dar pažinimo nakties tam 
sa, ten tikinčiajam dienos švie
sa. Kur netikintieji-dar graibo
si atsakymo, ten tikintieji jį jau 
turi. 

Tas pats ir su gėriu. Pasi
žvalgius netikinčiųjų stovyklo
je, rasime ,kad, vieni jų nepri-

bet manęs nebuvo su Tavim. 
Tie daiktai laikė mane toli nuo 
Tavęs, kurių nebūtų visai, jei 
jie neturėtų buvimo Tavyje. Tu 
mane kvietei ir šaukei, ir taip 
palaužei mano kartumą. Tu 
man švietei ir spindėjai, ir taip 
pašalinai mano aklumą. Tu 
kvėpei savo kvapsmą, aš juo 
alsavau ir troškau Tavęs. Aš 
paragavau Tave ir dar daugiau 
alkstu ir trokštu Tavęs. Tu tik 
palietei mane, o aš nebeatsige-
rėju Tavim". — "Kitados jūs 
buvote tamsybė, dabar esate 
'šviesa Viešpatyje" (Ef. 5,8). 

' 

Tikrai, Tvėrėjo didybę ir be
galinę išmintį tik tas tikrai pa
žins, kurs pasistengs iš tos ga
lingos knygos, kurią mes gam
ta vadiname, jo mintis išskaity
ti. — Chemikas J. Liebig 

balsais (išskyrus tik tris), balsuo
jant net ir "Naujienų" skaityto
jams (!) buvo pareikštas protes-
tas ir pasipiktinimas: 

4. — jos su savo "Keleiviu" yra 
tiesiog su žemėmis sumaišiusios 
Lietuvos teismus, veikusius vokie
čių okupaciios metu: dėl to abu 
tie marksistiniai laikraščiai susi
laukė visos kitos lietuviškos spau
dos atrfcmimo, o Lietuvių Teisinin
kų Draugijos centro valdyba 
"Naujienose" įdėjo tų šmeižtų ati
taisymą ir jos rašeivų pasmerki
mą; 

5. — "Naulienų" pseudonimai 
(kuriems prof. Viktoras Biržiška 
visai teisingai yra davęs "spaudos 
banditų" vardą) savo polemikoje 
vartoja tokius grubius, neskonin
gus, su elementariniais padorumo 
etiketą ir gerųjų spaudos inročių 
reikalavimais griežtai priešingus 
išsireiškimu^, kokių niekur neuž
tiksi kitoje lietuvių spaudoje. Pvz., 
laikraštis savo oponentą vadina 
"pasiutusios fantazijos žmogyste" 
(jau ne žmogum, o "žmogyste"!), 
"terliojančiu nopierį" (!), arba, 
sakysiu, katalikų veikėjas "Nau
jienų" pseudonimo vadinamas 
žmogum, kuris turi "didelę", bet 
"tuščią" galvą (kurią tas pseudo
nimas sakosi "apžiūrėjęs") ir pan. 
Darosi ne tik koktu, bet tiesiog 

Skip's Liquors 
5511 South Damen Avenue 

WAlbrook 5-8202 

3fl 

THREE STAR 
HENNESSEY 

$509 
Fifth 

190 Prooi 
GRAIN ALCOHOL 

SCHLITZ BEER 
24 cans 

$499 
Fiith 

WHITE HORSE 
VAT 69 

Scotch 

$459 

VIRGINIA DARĖ 
WINE 

Red 01 white 

$J29 
Hali gallon 

SOUTHERN 
COMFORT 

Fifth 
8 yi . old 

BONDED D0URB0N 

$439 
Fiith 

Reg. price $6.39 

Fiith 

BONDED 
VVHISKEY 

$329 
Fifth 

Reg. price $4.49 

\ 
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4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, lapkričio 29, 1952 

Iš sugrįžushp 
Lietuvių dosnumas 

Kraš to Valdybos ats tovo ap
klausinėta, viena 1951 m. iš Lie 
tuvos sugrįžusi vokietė taip pra 
deda savo pasakojimą: 

"Karaliaučiuje siautė diįžiau 
šias badas. Labai daug gyven
tojų nuo bado mirė. Daug kas 
bėgo j Lietuvą, nes mus pasie
kė gandai, kad ten labai geri 
žmonės gyvena, kurie vokiečius 
mielai priima, globoja ir nuo 
rusų slepia. Savo gyvybę gelbė 
dama, nutar iau ir aš vykti į 
Lietuvą, nors m buvo reikalinga 
daug sunkumų nugalėti. Tam 
tikslui kelios moterys surado
me porą karininkų, kurie t rau
kiniu vyko į Lietuvą. Jie buvo 
ukrainiečiai. 

Pasislėpėme vagone po baga
žu ir taip laimingai 1948 m. 
kovo mėn. aš nuvykau į Kau- ' 
ną. Aš ir kiti vokiečiai buvo- ties vienu 17 metų berniuku, iš 

Part izanai pamokė 

Viena jauna, Tilžėje gimusi, 
21 metų vokietaitė, 1901 m. grį 
žūsi su t ranspor tu iš Lietuvos 
ir daugiausia išbuvusi Skuodo 
apskrityje, t a rp kitko, pasako
ja tokį jos pergyventą epizodą: 

"1950 m. gruodžio mėn. per 
vestuves pas vieną ūkininką įėjo 
uniformuotas part izanas su pis 
toletu rankoje, be kaukės 
(mums pažįstamas ūkininkas, 
kurio tėvai buvo iš t remti) . Jis 
įsakė orkestrui groti jo garbei 
maršą. Pa t s gi, laikydamas 
rankoje sąrašą, iš eilės visų 
klausinėjo dokumentų, vis žiū
rėdamas sąrašan. 

I r mane paklausė, kas aš. At 
sakiau, kad vokietė. Paklausė, 
a r ne šnipė, ir daugiau nevargi
no. 

H f M T H rrrr^ciASSiFiED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS^U^U^: 
VROGOS" — wnavSSSST 

Vyrų, moterų Ir valkų rūbų k r a u 
tuve, įs igyvenęs bizniu geroje vieto
je a n t Judrios ga tvės Clceroje. Ne
brang ia i p a r d u o d a bizn), n a m ą ir 
. . f ikčerius", $15,600, pl ius invento
rių. Nori skubiai parduot i , v ienas 
nt'Kall apsett . Ideal i vie ta porai . Šau
ki te savininką. — 

OLymplo 2-3403 

HELP WANTED MOTERYS 

G I R L S 
for KICK PRESS and 
ASSEMBLY WORK 

Perm. — 5 day — 40 Hours 
Overtinie — Bonus Rates 

HARVEY SPRING & MFG. CO. 
865 N. SANGAMON 

Užuolaidų i r r ū b u valyikln 
Pi lnai Jrensrta. Gera i e inas biznis js-
toiKtas prlcft 17 m. Žema nuoma, go-
r a su tar t i s . Ideali v ie ta porai , p a m a 
tę Įvertinsite. K a i n a $2,600; del ilgos 
nori skubia i pa rduo t i 

fc344 W. Nor th Ave. 
M R r r i m a o 7-2217 

Grosornfi Ir del ikatesu k r a u t u v e , su 
n a m u . įs igyvenusi apy l inke ir ift to
liau k l i jen tūra . O e r a vieta m i s i n i n 
kui. Naftle tu r i pa rduo t i dėl si lpnos 
sveikatos. Nebrangia i . $11.500: nori 
skubia i paduot i . P a m a t e Įvert insi te . 

1509 W. H M Str. 
YAiHls 7-uMHJ 

Savin inkas p a r d u o d a Coetall NOUIIK'1 

Ir Restoraną. Gražiausioj š iaur inė j 
dnlyj. Daro virs $160,000 metuose . 
Pi lnai Į rengta su gražiaus ia is (rengi -
mals . į ka inuo ta p r ie inamai skub iam 

T i k r i n d a m a s t o l i a u , a p s i s t o j o p a r d a v i m u i a t s i r adus k i t iems susl-
" ' domoj lmanis . 

W 0 M E N 
General Fac tory Work 

Good Pay 
Steady 

Congenial vvorking conditions 
Liberal employee benefits 
Paid vacation 

Apply 
10 a. m. to 5 p. m. 
see Helen Nelson 

me labai išbadėję, dėl to lietu
viai stotyje ir gatvėje tuojau 
žinojo, kas mes tokie esame. 
Vienas lietuvis stotyje, silpnai 
vokiškai kalbėdamas, paklausė, 
a r esu alkana. Nusivedęs kiek 
i sali, davė man gabalą lašinių. 

Lietuviai iš visų pusių kišo 
mums rublius, aš turėjau jų 
pilną saują. Vaikai, eidami \ 
mokyklą ,davė mums savo prieš 
piečius. Iš pradžios valgiau tik 
sausą duoną, kad sveikatai ne

kito kaimo. Patikrinęs sąrašą, 
berniukui liepė klauptis prieš 
Marijos paveikslą ir melstis — 
kai persižegnos po maldos, bus 
nušautas . Kaltė — jo brolis 
esąs stribų vyr. leitenantas ir 
dalyvavęs 3 šeimų išvežime Si
biran, taip pat ir šio partizano 
motinos." Jaunuolio tėvams, bu
vusiems vestuvėse, išdrožė pa
mokslą, ypač motinai: "Motin, 
motin, kokius vaikus išauginai? 
Bet ateis diena..." ir t t . Vaiki-

LAkevlew 5-1MJ7K 

Groeery-Produoe-Gold Meats — Val
gom Ų Jų. p roduk tu k rau tuve . O e r a vle 
ta laikyti mėsa Ir degt inę. Gera i ei
nas biznis. P r i e k a m p o ant W. 63rd 
St. P r i e i n a m a nuoma . f> metu su t a r 
tis. Gyv. pa ta lpos . Ideali vie ta porai . 
IW kltij in teresų nori skubia i pa r 
duoti , nebranKlai . š a u k i t e savininką 

kenktų. Vieną mėnesį pasilikau ną prigrasino niekur nesidėti ir 
! t M -• U ! T»_ 4._ i i ' . . « n i . , . 4 , . 

Kaune elgetaudama 
vis duodavo". 

Lietuviai 

Per miestelį žygiavo partizanai 

Viena, ta ip pat iš Lietuvos 
sugrįžu-i, moteris pasakoja, 
kad Lietuvoje 1949 metais ji 
miške sutikusi apie 20 partiza
nų. Kartu su viena lietuve jau 
iš tolo juos pamačiusi ir abi no
rėję bėgti. Bet jos draugė at
pažinusi, kad tai ne rusai, o 
partizanai. Jiems priėjus, ji 
pažinusi, kad keli iš jų y ra ap
linkinių kaimų gyventojai. Par 
tizanai pagrasinę apie susitiki
mą niekam nepasakoti, net ir 
namie. 

Jie vi ' i buvę uniformuoti, ge 
rai ginkluoti, o kepurėse turėję 
įsisegę kaukolę. 

1950 m. vasarą apie 50 — 

brolį įspėti. Po to iš "vestuvių 
išėjo. Lauke an t žemės buvo 
sugulę apie 20 30 partizanų. 

TAVERNA — su arba be 2 aukštų mū
riniu pastatu, su 7 kamb. butu; gražūs 
įrengimai; gerai įsteigta; ioValiSka porai; 
turite pamatyti, įvertinimui; savininkas 

Gi jieškomasis to septyniolikme j parduoda.' 
čio brolis buvo pasislėpęs po 

( . I t o veli III t. '.» <o-.» 

OROCERV s r o i u : « ; I :M-:KAI;) 
Ir n a m a s su modern iu 4 k a m h. bu tu 
užpakaly. Aliejum apSlld. IMdelo a-
pyvar ta . Modernūs į rengimui , d a u g 
prekių. 1)61 si lpnos sveikatos nori 
skubia i parduot i , nebrangia i . P a m a 
te- įvert insi te . 

•OI15 K. AtiMtin A ve. 
Oak l4iwn 2118 

. D. FARNAM & CO. 
4940 W. Flournoy St. 

RRATTESTATE" 

" D R A U G A S " A G E N O Y 
65 E . Wa*hington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginia 7-0040—7-T.641 

HI U- K8TATK 

2-jy augštu mūrinis namas 
5 ir 6 kamb. butai 2 autom. gr. 
Automatiškai apšild., automatiškai 
karštas vanduo. Namas gerame 
stovy. Parduoda našlė. Nebran
giai. 

4589 Archer Ave. 
LAfayette 3-2620 

l>u ge rom pa j amom mur in ta i nama i 
a n t vieno sklypo. Rūsiai . Trys ke
tur ių k a m b . butai Ir m o d e r n a s ' ' B 
k a m b . n a m a s užpakaly su contra l l -
niu apš i ldymu. Ka ina $13,000. Apžiū
rėt i ftiuo ad re su — 1834 S. T a l m a n 
Ave. a r b a sauk i t e savininką po 4 v. v. 

KOel iu . l l 2-7792 

stalu ir jo nerado, nes niekas 
neišdavė, bijodami vėlesnių re
presijų". 

PLB Vok. Kr. V. I. 

Nauja šmeižtų banga 
Komunistų propaganda, ban

dydama suniekinti katalikų Baž 
nyčią ir ją pakeisti tautinėmis 
bažnyčiomis anapus geležinės 
uždangos, šiuo laiku dar labiau 
stiprina Vat ikano ir šv. Tėvo 
šmeižimą, šv. Sostą vaizduoda
ma kaip kapitalistinę organiza
ciją, priklausančią nuo Ameri
kos „imperialistų". Pagal iau 
emė net skelbti, kad Bažnyčios 

224 VVKST 63rd STRKKT 

ENKlcwood 4-8985 

TA V R l t ISA 
K a r t u su ,,(»rill". Visi m o d e r n a s į ren 
Kimai. Puikiojo vietoje pr ieš U. S. 
Steel Corp. P r i e i n a m a nuoma , i lga 
su ta r t i s , p a m a t ę įvert insi te . Gydy
tojo į s akymu tu r iu pa s i t r auk t i Iš biz
nio, p a r d u o d u nebrang ia i . 

8900 Avomio O 
a r b a s k a m b i n k i t e sav in inkui 

r.A>i»"i-i. 1-0225 

6 kamb. Capc Cod namas; didelis gy
venamas kamb.; židinys; '^knotty pine" 
papuošimai gana didelis valgomasis 
kamb.; virtuve kokline; gerai žinomo iš 
dirbystčs kabinetai su "formiea" viršais; 
gazas ir elektra įrengimams; pasidčjimo 
kamb. prie virtuves; taip pat naujas alie
jinis šildytuvas; 2 dideli miegam.; koklių 
vonia ir dušas; rūsys; 22x22 garažas, iš 
šono jvažiavimas; šis namas yra švariau
sias, randasi gražioj Hickory Hills apy
linkėj; sklypas 100x132; daug kitų prie
de. Savininkas parduoda tiktai už Oalumet mies te 

Savin inkas Išvyksta J Culifornia tu r i 
p raduo t i gražų prloš kar inį 6 k a m b . 
( leorglan , , faee-br lek" narna: Gazu 
š i ldomas, n a t ū r a l u s židinys Ir į ran
kiai ; kokline" vonia; dideli mlcg. k., 
eedro medžio rūbines ; g ražus poilsio 
kamb. , foto t a m s u s kamb. , nauji k i 
l imai a n t laiptų, „Inlald" l inoleum 
virtuvCje, ba l tos meta l ines spintos. 
1 % au tom, garažas , g ražus didelis 
apsod in t a s sklypas . Tik ta i $14,760. 
C E d a r c r e s t 3-1503 0537 S. Un 'on Ave. 

HELP WANTED — VYRAI 

Ar jūs jieškote nuolatinio 
darbo su užtikrinta atei t im? 

• VYRAI — BERNIUKAI 
Nereikalingas pa tyr imas ; iš

mokysime sąžiningus darbiniu 
kus ; "golf course" prižiūrėjimo 
darbas viduje ir lauke; patyri
mas nebūtinas. Dėl metų nėra 
jokių sunkumų, jei fiziškai tin
kamas. Susipažinimas su me
chanišku darbu įvert inamas; 
45 vai. sav. su geru atlygini
m u ; laikas ir pusė viršvalan
džiams; nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Ateikite pasikal
bėjimui. 

BROOKFIELD COUNTRY 
CLUB 

Addison, 111. TUxedo 9-0232 

HELP WANTED VYRAI 

M I I G H T O N P A R K E 

Dviejų butų po 4 k a m b a r i u s m ū r i 
nis n a m a s su insul luotals uždara i s 
porcinis. 2-jų au tom, garažas . Atski
ri cent ra l in la l apš i ldymai ab iem augs 
t a m s ; 2-as augš t a s gazu apšild. Kai
na 119,600. Sus i ta r imui apžiūrė t i 
s k a m b i n k i t e Tltluntflo 4-7070 

Sav in inkas pnrdtiodH 

pietų dalyje, mo-
$15,900. Yra perkeliamas j "VVest Coast" "^ra i škų , 5 k a m b narna; M A t o * ln« 
Qi<n K oic* r v A L I oroo i o Muiluota, ( labai lengvai apSlld.) I 
» J J / 3 . n i s t v>t. IMK L.awn lotol-yt a u t 0 m . garažas , iš šono Įvažiavimas; 

P a r d u o d a m a s 8 0 x 1 2 6 pedij sk lypas 
— 68RO S. Kolin Ave. Y r a visi į taisy
mai . K a i n a $1350. 

OLlffslde 4-7869 

SAVININKAS PARDUODA 4 kamb. 
mūrinį "cottaKc"; geriausiam stovyje; 
uždara veranda; garažas; auto. aliejinis ^ w i R „ „. _.. 
apšild.; iStisas rūsys; arti prie visokių Į pap ig in ta ka ina . Savininkus pr lvers-

a r t l pr ie visokių pa togumų. į ka inuo 
ta skub iam pa rdav imui . 

228 B u t h St. 
TOrrei ioo 2-5258 

Trijų butų — 2 po 6. I -as 4 k a m b . 
— Modern i škas mūr in i s namas , 2 
au tom, medinis Karužas. K a r š t u van
deniu apšild. Ant. Campbel l Ave. t a r 
pe 69th Ir 70th s t . P a r d u o d a m a s u* 

MM HANDLERS 
#1.69 per hour 

Permanent work; Ali shitts 
at 12th St. Central Station. 

Il l inois Central 
R. R. 

Room 101 
109 E. Roosevelt Road 

(Uoosevel t Rd. o r Miehignn Ave.) O p e r a t O ^ S 

REIKALINGI VYRAI 
su „ t r ac to r a n d t r a i l c r " 

d61 išvežiojimo plieno, t a r p netol imų 
vietų Illinois vals tybėje; a r b a gali
m a jsigytl re ikmenis Jei gal i te fi
nansuot i . Sauklto — 

BElmont 5-6241 

KEPfiJAS 
Nuolatinis darbas; dienomis; 6 
dienos savaitėje; viršvalandžiai; 
sekmad. nereikia dirbti; geras at
lyginimas ir geros darbo sąlygos; 
tremtiniai kviečiami; turi kalbėti 
Ir suprasti angliškai. Ateikite as
meniškam pasikalbėjimui: 

KITCHEN OF SARA LEE 
2349 So. Spaulding 

Libby Farniture Co. 
S I Ū L O J U M S 

Nuolatinį darbą, švarioje dirbtuvėje kur 
darbininkai yra įvertinami 

M U M S REIKIA 

FINISHERS 
(Užbaigė jų) 

Geras atlyginimas geriems darbininkams, 
gausūs priedai 

I M A M E D. P. Kreiptis 

2622 So. Shields 

Experimental ma-
chine Operators 

Tool Makers 
Tool Room Machitie 

• I M N C H P R K S 8 O P E R A T O R S 
• l*OI/IHHI<:ilS A M ) 
• S I M U \ v i : U ) i : i { s 
• EiPERJENCtED PLATER 

DAY A M ) K V I : M \ ( ; \VOKK. 
P E R M , ; <;<><>1> ST.AItTINc; SALA* 

' UV. 

patogumų; įkainuota prieinamai skubiam 
pardavimui. 

3203 S. KARLOV AVENUE 
BIshop 7-3240 

tas parduot i , nus ip i rko didelį namą. 
Del apž iūrė j imo sunki te — 

WI':nt\vovtli 0-48S7 

100 partizanų pražygiavę £a 
arės miesteliu, dainuodami l ie- ! vadovybė i i Romos y ra persike 

lusi j New York ir y ra atiduo
ta l kardinolo Spellman ran
kas. Tokiais fantast iškais smeiž 
tais komunistai perdaug jau 
lengvai nori sau laimėti tikin-
čiuJU gyventojų mases. 

.— Aukso knyga. Šiomis die
nomis prie Fat imos Dievo Mo
tinos kojų buvo padėta aukso 
knyga, kurioje yra surinkti 
40,000 Olandijos katalikų šei
mų parašai, pasižadant kiek
vieną dieną kalbėti rožančių 
šeimose. 

PARDAVIMUI 

t u viskas patriotines dainas. Mi 
licija, NKVD ir rusų kariuome
nės dalinys jų visai neužkabi
nęs. Buvę išplėšti sandėliai ir 
paimtas maistą.-. Gyventojams 
ir vaikams buvo dalinami saldu 
mynai ir kt. Po to įvykio at
vykę kariuomenės dainiai apsu
po visą mišką ir iš trijų pusių 
ėmė j) "šukuoti". Per apsiriki
mą įvyko susišaudymas t a r p pa 
čių rusų dalinių, — tuo jieško-
j imas ir buvęs baigtas, partiza
nų nesuradus. 

P a r d u o d a m u s 2-jų dalių mClyno ,.ve-
lou r " sal tono k o m p l e k t a s ir :i-jų da
lių r iešuto medžio mH'tf. k a m b . 
komplek tas , su mat rasų ir spyruok
lėmis. <il mle rson 1-1402. 
:tr»ii s. Gundomu Aw„ Berwyn, m. 
H——W—>—i0lttUtKĘHttmĘĘį$ I "i' * •• I • 

Pardav imu i mėsos ša ldy tuvas , mėsai 
pjaut i (ijieat s lb 'er ) maš ina , e lekt r i 
ne. . . seale" ( sva r s tyk les ) , „addln'g m a 
«blne", ..roKlsterlH". Ta ip pat ir vi
sos prekės . Visi Kąrame stovv. 

83« \V. : ianl P laec 

IdNUOMVOJAMA 

Isnuoinuojamas 5 kamb. butas; Šiltas van
duo; goao šiluma; kreiptis vakare |X> 5 v. 

1730 SO. DKKPLAINKS AVE. 
REpublic 7-0951 

MAŽI I N D I A N O J E C K I A I 
40 akeriai gražus namas $17,000 
37 akeriai ir pastatai $12,000 | 
20 akeriai ir pastatai . . . . $14,000 
5 ir 10 Acrc Tra,ct8 - Prieinama, pa
sirinkimas medžiuotų sklypų. 
Visos nuosavybes yra 1 vai. nuo miesto 

WARNER REAL ESTATE 
Šaukite, rašykite arba atvažiuokite 

pamatyti. 
R. R. 2 Chestcrton, Indiana 

SAVININKAS PAHDI 'ODA 8-jų 
augš tu namų. Buta i po 6 k a m b . (3 
rritog. k a m b . ) . "AMlustos s id lng" a p 
muš tos sienos. Uždari porinai, 50 pS-

Į dų sklypas , 2-jų a u t o m . mūr . g a r a 
žas. Skambink i t e po 6 vai. vaka ro 
VlrKlnia 7-1326 a r b a a tvyki te A— 
446S S. Honore St. (2-as a u g š t a s iŠ 
k iemo) . 

I Š N U O M O J A M A S kambarys; švie
sus, Kalima naudotis virtuve, Šaldytu
vu; prie mažos šeimos. Kreiptis: 

(3-čias aukštas) 
:U*61 So. Catnpbcll Avcnuc 

I šnuomojamas l<amlr,uys. Su apši l 
d y m u Ir a t sk i ru jojimu. 

871 I S. ttlnclirster Ave. 
Tel. Hl . \er l> 8-0177 

TIKRAI GERIAUSI ŪKIŲ 
PIRKINIAI 

h'.o akor ia i -• • g ražus mūr in i s na
mas : visi kiti pas ta ta i , geni žemė; 
p a r d u o d a už $29,500 - • išsimokėsi
mai . 

190 aker ia i - du gražūs dideli na 
mai ; pu ikūs kiti pa s t a t a i ; visi m c 
dernišk i p a t o g u m a i : ka ina $(i0,o00. 

Rašyk i t e a r b a p a m a t y k i t e t a ip pa t 
ki tus ūk ius nuo 40 iki 360 akor ių 
geroj apy l inkė j . 

MORRISSY Ęz GILBERT 

Elkhorn, VVisc. šauki te 321 

• <;<MH) \ \ O l t k l N < ; COM>ITlt>N 
• į^iiM^ovi:!; ni;.M':rns 

Reflector llardwarc 
Corp. 

2235 S. Westem Ave. 

MILLING MACHINE, SUR-
FACE GR1NDKRS 

• • • • . . - - . — -

Nėra ko sielotis del lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagoje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jaufliesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, UI. 

R E I K A L I N G A S B U T A S 

Iniinlerla'uH \ a smenų flelmu jtoftkp 
ĮUOttc l ' a rko rajoms 6-8 kum-

barių buto. Mokos iki $M»<i. Sifdvtl 
tel. ( i l toveliHl 0-817« po (i vu|. vak. 

I njdn 

IfEIJ» WANTBD — VYRAI 

^ 
: ^ 

^ . 

LYTLE ENGINEEMNG & MFG. (MP. 
•Siūlo jums nuolatinį darbą, švarių dirbtuvę ir darbininkų įver
tinimų. Mums reikalinga patyrę. 

UIKUKS į gOLDOTUI 
O O I L W I N U K R K 
\ S S K M B L F ; R S 
I N S P K C U O R S 

TESVERS 
Geras atlyginimas j ^ r a i>roga vis augančioj Electronics dirb
tuvėj. Ateikite asmeniškai pasikalbėti apie jūsų atei'į s u . . . 

M M ENtilNEERING & MFG. CORP. 
mi North HeAd. M i \V gyy ChfigtlMS SCfllS 

. . M M M ^ ^ P M — ^ « i — x w ^ » « » » i — < i » « » ^ * * » ' > » m >» ».i M i imi! i\ij i. • n immJ 

tfe-

N O R I P I R K T I 

Noriu pl ik t i naudolij pi janin^. 
raui stovy. 

T H . \Vallnook r»-t«7l 
RUO 0 vai. vak. 

• i i i • • « • — » • .n n • • i m i 

1 Help Fight TB Į 
^fc.. .̂ fc. ^fc. ^K. ^^. -^l .̂ L. .̂ K. A. J&. ML A . MM 

PIpMtfi tiesiai nuo savininko. Dol-
tone parduodamas - ailffirettn, mfni-
nls miniiis: 7 motų MOnnntOi " b a y " 
lanKas K.vvcimniiiiii k a m b . ; u/.daro-
įna veralula : u /uo la idos ; a luminia i 
žieminis i latiRai Ir sietel iai : didelis, 
medž luo tas sk lypas ; IStisas rfisys: 
PUSI apši ld . ; I ty au tom, g a r a ž a s ; a r 
ti 'mok)Ulų. HUHlalokimo; yallto tuo« 
jau užimti. $l4.!Hio. 2.M Vi. I43rd »St. 
Dolton 2188. 

b lOA pr iverčia p a r d a v i m u . Pirkl io 
sUCIal nuo sav in inko! l . r e i t a s ui&~ 
minias. T ikra i plnlRij uždirbimo JIUO-
savybč. 

Poilsio to jus - a p s t a t y t a s narna*. 
rtkis, v a s a r n a m i s prie. SL. Josepli 
liivtir. a r t i Bunton H a r b o r ; t a lpnus 
10 k a m b a r i u namas , k a r š t u vanden iu 
apftlldomas. Ta ip pa t 8 k a m b . n a m e 
lis. 4 kamb . namelis , va lgomasis ir 
šok iams sale, daržlnC, 12 a k r ų me-
džiuotas parkas . Ka ina I26,000i 
$10,000 jmokėt i . M r. Mead. U.B, No. 
SI i K. No. :s, i ienton Harbor , Mieli. 
Tel. 5-477.-). 

• • • • • • I . 1 Į I . . . . I -

Atdara Sekmadienį nuo 1 iki 6 vai. vak. 

MODEL HOME 
3 M i e g a m . N a m a s 

P I L N A K A I N A $14,900 
MAŽAS Į M O K E J I M A S 

5224 S. N o r m a n d y - 6 7 0 0 v a k . 

5308 S. Mclyina - 6200 vak. 
Nauji mūriniai 1 aukSto, ištisas rūsys; 
koklių vonia; kabinetų virtuve; auto. ap
šild. ir karštas vanduo; visi dideli kamb. 
su inliiiK ui.. Daug priedų. 

Galite dabar užimti 

DUGGAN BROS. 
BUILDERS 

7627 S. Western Ave. 
W A l b r o o k 5-7222 

•KAINA VAMKO; $B,(KKI GRYNAIS 

PIRKITE TIESIAI IŠ 
SAVININKO! 

Didelė rezidencija prie kampo. 1 mi*g-
k., " d r n , \ natundus židinys. (Jrros ko
kybės konstrukcija; automatiškas aliejinis 
apšild.; žemi mokesčiai; didelis kampinis 
sklypas. Tuojau galima užimti. Savinin
kas verčiamas parduoti nebrangiai nes 
išvyksta iš miesto j nauja darbų. Skam
binkite arba matykite saviniuk;}. 

Tr l . Cary 2101 arba atvykite 
Kampas W. Main ir Prairic Sts. 

Cary, Illinois 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

SUelhflH MDRAUOE'v Kiislmoka. 
nrn ji* yra pfotiaasiaJ skAitomM 

etuvly dienrašti*, o »kelblmq 

NAUJAS iy a AUKŠTŲ NAMAS 
ANT U AKERIŲ 

8200 So! WoU Road, 
\mcs \Viliow Springs Pool 

5J/a kamb. ant pirmo aukšto BU 
padidinamu viršum, užtektinai di
delis del kitų 4 kamb.; su kana
lizacija, apšildymu, elektra. Išti
sas rūsys; prijungtas garažas; 
savininkas turi parduoti, apleidžia 
valstybę. Privatiska. 

MODEL HOME 
N A U J A S N A M A S 

Apžiūrėjimas .sekmadienį nuo 1 iki 6 v. v. 

MAŽAS I M O K F J I M A S 
5205 S. N e w E n g l a n d 

(6900 vakaruose) 

Nauja* > kamb. mūrinis I aukšto namas. 
Visi dideli kamb.; kokliu vonia; beržo 
kabinetų virtuvė; aulo. spaudžiamu oru 
.ipsil.l ir Varstas vanduo. 

Galite dabar u/.imli 
Įkainuota skubiam pardavimui 

DUGGAN BROS. 
BUILDERS 

7627 S. Westem Ave. 
•VVAtbrook 5-7222 i 

Plaliftkite 'Drfttiją'' 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 

JDOMIOS KNYGOS 

AR JAU TURITK 

SAN MICHELE KNYGOS 
II DALĮ? 

Ši knyga jau išėjus ijs spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumui ir atvirumu supažin
dina Jus nu tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da j žemes drebėjimo sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
- 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

TRYS SVARBIOS KNYGELftS 

kur ins Meikvioiiii.s p r iva lo |M»rst%ait.vtl, 
nes ,|os«> rus d a u g gyvrii iniui re ika
lingu, pu mokymų. 

MAŽASIS TOlU.LVBfiS KKLIAS 

šif>.io knygutftjo garsioji šv. f * f | M H 
rCfldlkBllo JSsauN nurodo tlknj.jj ko
ltu, i amžinų jfj bilmo. 150 p. $1.00. 

KAI l» IftVIONt.TI HKAISTVIil iOS 

pi lna naiidlngij pfttaftrfJŲ, kurio pr i -
inomi HIOIHH Hkaislykloio krnoiančia.s 
lt Hii/.adina mumyso rtioiic JomH. 

Ka ina 40 oontu 

SKAITYK - KASI UiSl iBPTA 
TURTĄ 

tai r ak ins atvfi lantlH nu ims llkrų.lg 
tnvti; Hkrynli/. Kaina H<i OSntų. 

Užsakymus su pinigais siųskite 

l> I! A l Ii A S 

2834 S o . O a k l e y Ave . 

C h i c a g o X, III. 

kulną j * a prtdiuuua vUlmm. ^ — * ^ ^ 
j — 

Nii»i« \ »t<•.-. Nrniiiiii ii<i k n y g a 
UHTUVAI TftVYNE! 

Patl«>iiiH maž1an«io!iis Rl<alty*ojH!ii« 
Spalvotos VI. Vll r iklo IliUHtrnctJoR 

Kaina 50c 
li£sHk.vnnin nu nlnlgalu Htu«l<lte 

D R A U G A S 
2834 S. O a k l e y Avė . 

Gnfcago 8. minom 

Machine Repairmcn 
s | Layout Sheet Metai 

Men 
Inspectors 

RECKIV1NG 
MAOHINING 
SALVAGK 

Production Machine 
i 
Į 

" * j Operators 

Drill Presses 

Milling Machine 

Boring Machine 
Lathe Hands 
External Grinders 
Broaches 
10% bonus ior night work 
Employment otfice open 

Mon. thru Fri. 8 a.m. 4 p.m. 
Sat. 8-12 

INTERNATIONAL 
HARVESTER 

MELROSE PARK 
North Ave.—Mannheim Rd. 

OrTORTUNITY 
For Severai Production 

SHOP MEN 
Thcsc Jobs Offer The 

Follovving Benefits: 
• Steady emploment 
• Best wages and 
• VVorking conditions 
• Regular merit inereases 
• ^8 hr. week or morc 
• Substantial company 

benefits 
Ask for Stcve Tracy 

Apply 9 a. m. to 5:30 p. m. 

I \). TARNAM & CO. 
4940 W. Flournoy St. 

file:///vokk
file:///Vallnook
file:///Viliow


SeStadHiis. lapkričio 29, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS / 

KANADOJE 
Hamilton, Ont. 

Bažnyčios s ta tyba 

Spal o mėn. užbaigti naujos 
bažnyčios išorės darbai : sienos 
ir stogas. Vidaus įrengimams 
tuo ta rpu pr i t rūko lėšų. Apy
tikriu skaičiavimu bažnyčiai ir 
apačioje esančiai salei užbaigti 
reikėsią dar apie $12,000. Tuo 
t a rpu dar nenuspręsta, a r t rūks 
tarnus pinigus skolinti, a r dar 
papildomai prašyt i parapiečių 
aukų. Iki šiol hamiltoniečiai 
lietuviai šiam gražiam tikslui 
suaukojo apie $12,000. 

Girdėti nuomonių, kad t rūks
t amus pinigus tuo ta rpu pasi
skolinti, o naują šiam reikalui 
aukų rinkliavą nukelti bent ki
tiems metams. 

Parapi jos klebono kun. dr. 
J. Tadarausko sumanumo, ir di
delės energijos dėka, taip pa t 
ir visų parapiečių jungtinėmis 
pastangomis ir stambokomis 
aukomis bažnyčios s ta tyba ne 
tik greitai eina į priekį, bet jos 
vidaus ir lauko papuošimai bei 
etilius jau ir dabar t raukia pra
eivių dėmesį. Ją užbaigus, bus 
gyva Aušros Vartų bažnyčios 
Vilniuje kopija. 

Tautos Fondo veikla 

Dažnokai skaitome spaudoje 
apie T F vietinio skyriaus paren 
gimus, kurie be savo tiesioginės 
teigiamos įtakos (nebuvo nė vic 
no vakaro be programos) , dar 

moj eilėj padėka priklauso mū
sų taut iškai sąmoningiems tau
t ieč iams kurie (be mažų išim
čių) šį aukų tuikimo vajų vie
ningai rėmė. Taip pat didelė 
padėka priklauso ir skyriaus 
valdybai, kuri su nemažėjančia 
energija jau ant r i metai šį sun
kų darbą organizuoja ir veda. 

Sk. St. 

Welland, Ont. 
Kariuomenės šventė 

Šios kolonijos lietuviai kariuo
menės šventės minėjimą suren
gė lapkričio 15 d. Slovakų sa
lėje. Programai vadovavo J. 
Šimkus. Nuoširdžią progai pri
taikintą kalbą pasakė L. Bend
ruomenės pirm. J. Stanaitis. 
Meninę dalį išpildė tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Z. Ul-
manienės. Pašoko Kalvelį, Šus-
tą ir Lenciūgėlį, akompanuojant 
akordeonu A. Ulmaniui. Minėji 
mas baigtas Tautos himnu. 

Sumainė žiedus 

B. Augustinaitis susituokė 
lapkričio 15 d. su fe. Salatkaite 
iš Buffalo, N. Y. Jų moterystę 
palaimino kun. B. Mikalauskas, 
OFM. Šaunus vedybų banketas 
įvyko ukrainiečių svetainėje, 
dalyvaujant dideliam skaičiui 
svečių. 

Gimtadienis 

J. S. Lekavičių duktė Valė 
lapkričio 16 d. minėjo savo gim 

ir gerokomis sumomis parėmė > tadienį. Ta proga įvyko šeimy-
mūsų kraš to išlaisvinimo kovą. I ninis pobūvis, dalyvaujant ar-

Š. m. spalio 1 d. pradėtas i Ūmiesiems. Buvo įteikta daug 
Lietuvos Pa^ų platinimo vajus 
j au baigiasi ir apyt ikrėmis ži
niomis duos t a rp 700 ir 800 
dolerių pajamų. Iš 1,200 lietu
vių (su vaikais ir seneliais) ko
lonijos tai yra, palyginti, daug. 
Už šiuos puikius rezultatus pir-

gražių dovanų. 

Lietuviu pamaldos 

Sekančios pamaldos lietu
viams įvyks gruodžio 7 d. St. 
Mary's parapijos patalpose, 90 
Grifli th St., YVelland, Ont. J . S. 

15 lietuviu apaštalų Michigair pusiasaly 
A. ARUODftLIS 

Gal panašus į lietuviškąjį Mi kultūrinis, naudojasi net radi-
chigan klimatas, o gal Grand ' j o siųstuvu. Kas savaitę iš Lu-
Rapids, Mich., vyskupo Fr . J . ' d ing tono radijo stoties prabyla 
Haas noras turėti lietuvių ku- , lietuviškas balsas, kuri nevie-
nigų su t raukė nemaža lietuvių ną lietuvį stiprina katalikybėje 
tremtinių kunigų į Michigan ir lietuvybėje. 
pusiasalį. Dar į šiaurę, prie ežero, Ma-

Amerikos baldų sostinėje, Eu in i s tee , Mich., lenkiškoje parapi-
ropos Šiaurės kultūros, švaria- joje darbuojasi kun. L. Dieni
nio, Vilniaus didumo, Grand Raį nis, kuriam pamokslus tenka sa 
pids mieste rasime t r is lietu- kyti ir lenkiškai. 
vius tremtinius kunigus: lietu- Pačioje pusiasalio šiaurėje, 
vių šv. Petro ir Povilo parapi- p r i e H u r o n e ž e r o > m i š k ų i r e ž e . 

Jurgį Riaubą, vokiškoje' 
svč. Marijos parapijoje Juozą 
Panavą ir karmeličių vienuolyne 
kapelioną Titą Narbutą. Pir
masis žavi lietuvius gražiais 
pamokslais, an t ras i s pamokslau 
ja angliškai, o išpažinčių jam 
tenka klausyti ir vokiškai, o t re 
tysis apaštalauja vietos meksi-
konų ta rpe ispaniškai. 

rų apsuptame Cheybogan mies
telyje apaštalauja kun. A. Kar-
dauskas. J is neseniai atvykęs 
iš tolimųjų Pietų, kaip tyčia pa
teko į tolimiausią šiaurę. Vieta 
ten labai graži. Žiemą ten va
žiuoja medžiotojai, o vasarą žu
vauto jai ir kitoki vasarotojai. 

Augščiausiame ir šalčiausHi-
1 me Michigan pusiasalio punkte, 

Chicagoje 
PLB ChicagoK apygardos 

laikinoji valdyba 

P L B Vyr. LOK'o atstovų 
Vilkaičio ir Kleivos pastango
mis sudary ta Chicagos apygar
dos (Illinois, Indiana ir Wis-
consin) laikinoji valdyba šios 
sudėties: 

Pirnim nkas : Povilas Gau-
čys, 5741 So. Loomis, Engle-
wood 4-3958; vicepirmininkai: 
Mrs. Petronėle Grybas, 5918 
So. Kedvale, Por tsmouth 7-
7529; Kazimieras Liutkus, 2439 
W. 69th St . ; dr. Gr. Valančius, 
6603 So. May St., Wentworth 
6-8650, ir Budginas arba Lin
kus. Sekretorius dr. Jonas Ba-
jerčius; iždininkas dr. Montvi-
das arba Deveikis. 

Apygardos valdyba sudarė 
taip pa t šias komisijas: 

1) Organizacine: dr. J. Ba-
jerčius, Mrs. P. Grybas ir dr. 
Jonas Paukštelis a rba ki tas 
Indianos atstovas. 

%) Spaudos-informacijos: dr. 
Gr. Valančius, dr. Montvidas 
arba Deveikis ir Budginas arba 
Linkus. 

Lai k. apygardos valdybos 
sąs ta tas bus papildytas dar 
atstovais iš Indianos ir Wis-
consin. 

PLB Chicagos Apyg. Laik. 
Valdyba nu ta rė tuojau steigti 
Bendruomenės apylinkes šiose 
vietose: Bridgeport , Marąuette 
Park, Brighton Park , Cicero 
(Illinois), Kenosha, Milwaukee 
(Wisc.) ir Eas t Chicago (Ind.) 

Iškilmingai pradeda darbą 

P L B Chicagos Apygardos L. 
Valdyba darbą pradeda iškil
mingu inauguracijos ak tu š. m. 
gruodžio mėn. 7 d. 3 vai. pp. 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St. 

Trumpus pranešimus apie 
P L B tikslus ir jos reikšmę lie
tuvybei i š l a i k y t i padarys 
LOK'o atstovai. Sveikinimo 
kalbas pasakys : Sani tary Dis-
triet prezidentas adv. A. Olis, 
Cook County iždininkas John 
J. Brenza, miesto teisėjai Zu-
ris ir VVells, ALT'os pirminin
kas L. Šimutis, Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis, 111. 
Lith. Chambcr of Commercc 
prezidentas inž. Ant. Rudis, 
prel. Urba ir kiti žymūs Ame
rikos lietuvių veikėjai. 

Meninę dalį išpildys solistė 
Motiekaitienė ir choras. 

Šioje nepaprastoje visų lie
tuvių vienybes demonstracijoje 
dalyvaus lietuviai ne tik iš Chi

cagos, bet ir iš Wisconsin, In
diana ir kitų vietų. 

Įėjimas nemokamas. 
Lietuvių vaikų tea t ras 

Roselande 

"Teisininkų Žinios" 
Chicagoj pasirodė neper. leidi

nys "Teisininkų Žinių" 1 nr-is. 
įžangos žody leidėjai sako: 
"Svarbu palaikyti tarpusavy 

Palmei* Pa rk salėje Roselande kolegų ryšį, registruoti pasise-
Lietuvių Mokytojų Sąjungos ; ;mus. prisidėti kovon gimta-
Amerikoje išlaikomas t ea t ras • jam kraštui išlaisvinti iš sve-

La m. 23 d. 3 v. p. p. 

suvaidino keturių veiksmų pa
saką "Karalai te teisutė". Vai
dinimų daug jau buvo, bet šis 
pasižymėjo tuo, kad atsilankiu
sių daugiausiai buvo iš senes
nių ateivių, kurių veidus vilgė 
t ikrai tėvynės ilgesio ašaros, 
nes scenoje ma tė vaizdus, ku
rie iki grabo lentos iš atmin
ties nebeišdils. 

Įvert indamos Lietuvių Vaikų 
Teatrą, gausiai dalyvavo ir se
serys kazimierietės, kurios tik
rai buvo sužavėtos jaunųjų ak
torių pasirodymu vaidyboje, 
dainose ir plastikoje. 

Gruodžio mėn. 14 d. veika-

timųjų priespaudos". Paduoti 
LTDU centrinės ir Chicagos 
skyriaus vadovybės ir pastaro
jo veikla ir išvardintos narių 
pareigos. Atžymėti teisininkai 
sukaktuvininkai, kuriems trem 
ty sukako 60 mt. amž. ir dau
giau: adv. R. Skipitis, Valst. 
Tarybos pirm. B. Masiulis, tei
sėjas V. Bukaveckas (dabar 
dirba Chicagos elektros reik
menų įmonėj), teisėjas J. Gu
dauskas (dabar dirba baldų 
dirbtuvėj) . Straipsny "Tėvynės 
laisvės kovoje" patiekiami sta
tistiniai daviniai: 30 teisininkų 
nužudyta, 91 iš tremta į Sibirą, 
15 šeimų irgi ištremta. Apie 40 

Apie :".Draugo" ir 
"Naujienų" moralę 

(Atkelta iš 3 psl.) 
liam ir visais atžvilgiais. padoriam 
bei rimtam pasiteisinimui ir at
sakymui rado vietos ne kurioje 
marksistinėje spaudoje, o "Nau
jienų" dabar kaltinamajame 
"Drauge". "Naujienos" laiko di
deliu "Draugo" nusižengimu, kad 
jo redakcija atsistojo, anot jų, 
savo "udlaus bendradarbio" p. 
Gobio pusėje, bet jos visai ne
laiko nusižengimu to, kad jos pa
čios, atstūmusios savo garbingą 
bendradarbį prof. Viktorą Biržiš
ką, atsistojo pusėje savo "uolių 
bendradarbių", kurie siautėja ta
me laikraštyje visokių "aleksų 
smeltyniškių" kaukėmis prisiden
gę, iki šios dienos. 

5. — Dėl šmeižtų neatšaukimo. 
I "Naujienų" priekaištą "Drau
gui", kad jis savo "šmeižtų" prieš 
frontininkus (kurių jis, iš tikro, 
nepaleido!) neatšaukia, mes no
rėtume "Naujienas" paklausti, o 
Kuriuos gi savo šmeižtus (ir tai 
tikrus šmeižtus) tas "svarios są
žines" laikraštis atšaukė? "Nau
jienų" suklaidinta "Vienybė", įsi
dėjusi prof. Ant. Maceinos šmeiž
tą, tuojau pat (sekančiame savo 

, 

ANTANAS NAUJOKAITIS 

(iyveno 105 Kita 81. 
Dnyton 4, Ohio 

Pranešame draugams ir pažį
stamiems, tkad ft. m. lapkričio 
24 d. nuo širdies smūgio stai
giai atsiskyrė su šiuo pasauliu 
brangus vyra«, tėvas ir senei la. 

Nuliūdę: /aiiona, Dukterys, 
/ n i t u i ir Anūkas. 

las bus pakar to tas Indiana teisininkų aktingai dalyvavo ir N
t ^ ^ 

Harbor Šv. Pranciškaus salėje 
ir po to bus ruošiamasi naujai 
premjerai. 

Garbė Chicagos l i e t u v i ų Mo-

įėjo į įvairias pareigas vadov. 
veiksniuose. Toliau seka Chica
gos 10 teisininkų - tremtinių 
pavardės, kurie įsigijo naujas 

kytojų Sąjungai, o ypač teatro -profesijas: baigė radijo rfelevi 
vadovui p. i Dunduliui. 

Reikėtų daugiau susirūpinti 
vaikų teat ro pažinimu ir jo rė
mimu, nas čia kiekvienas vai-

zijos, braižybos kursus, išlaikę 
Real Es t a t e egzaminus, keli ad 
ministracinį darbą dirba. Str. 
"Prisiminkime savuosius ligo
nius" nurodyta, kad įsikūrusių 

dinimas aukso trupinėlis, kuris kolegų teisininkų šventa parei-
išsprunka iš jaunųjų a k t o r i ų ' g a pagelbėti sergantiems teisi-
dar nesužalotos sielos gelmių. 
Roselandas t ikrai parodė tą sa
vo suprat imą ir ilgai prisimins 
"Karalai tę teisutę". — G. 

Kolumbo vyčių bendra 
komunija 

Cardinal Mundelein Kolumbo 
vyčiai lapkr. 30 d. per 8 vai. 
šv. Mišias bendrai priims Šv. 

ninkams, likusiems Vokietijoj 
(viso y r a sergančių 10 asme
nų) . Str. "Mūsų mirusieji" nu
rodyta t remtyje mirę teisinin
kai : Ladas Natkevičius, buvęs 
pasiuntiniu Maskvoj, Jonas Da 
nauskas, Vyr. Tribunolo Klai
pėdos skr. teis.-pirm., miręs 
JAV-se Rockforde; Julijonas 
Rimša, Vyr. Tribunolo teisėjas, 

Komuniją Gimimo Šv. P . M. | vėliau notaras , mirė nuo šir-< 

Kiek į šiaurę, prie Michigan Cadillac miestelyje, kadaise bu-
ežero, gražiame Muskegon, Mi- 'vusioje prancūzų parapijoje, 
ohi^an, mieste darbuojasi ku- • darbuojasi kun. Jonas Maknys. 
ingai Jonas Tamulis ir Domini- j J is atsikėlė iš Covington, Ohio, 
kas Lengvinas. Pirmasis apva-! kur klimatas per šiltas buvo, o 
žiavęs pasaulį pusantro kar to , 
du kar tu buvęs Australijoje, tu 
ičdamas daug darbo parapijoje, 
d a r padeda ir vietos lietuviams, 
kurių ten y r a apie 200 šeimų 
ir kurie lietuvio kunigo nėra 
turėję. Naujai įsisteigę-* lietu
vių klubas jį pasirinko patarė
ju ir globėju. Antrasis, studi
javęs anglų kalbą Traverse Ci
ty kolegijoje ir mokytojavęs 
ten gimnazijoje, dabar dirba pa 
rapijoje Muskegone, kur t ikras 
tautų mišinys, kur žmonės, sa
koma, kalba 18 kalbų. 

Netoli Ludington, Custcr, 
Mich., lietuvių ūkininkų para
pijoje kun. klebonui Marčiulio-
niui talkininkauja kun. M. Kir
kilas. Jų darbas dvasinis ir 

dabar pateko į šalčiausią Michi-
gano vietą. 

Ta rp ežerų ir miškų gražioje 
kurortinėje vietoje, Roscommon 
miestelyje apaštalauja prie me
no ir muzikos linkęs kun. Juo
zas Domeika. J i s ne tik sielas 
gano, bet ir gražius paveikslus 
piešia. 

Ramioje vokiečių ūkininkų 
parapijoje, Beal City, Mich., dir 
ba t ikras žemaitis kun. Jonas 
Sta tkus . Kaip žemaitis Lietu
voje j is gyveno arčiau vokiečių, 
ir čia jis moka gražiai su jaui 
bendrauti. 

Reed City, Mich., kur kry
žiuojasi du dideli Michigan pu
siasalio keliai, darbuojasi šie
met 25 metų kunigystės jubilė-

jų atšventęs kun. Ant. Dapkus. 
Reed City buvo kaip ir semi
narija, nes daugelis čia pradėjo 
savo pirmuosius žingsnius apaš 
talavime augių kalba. 

• 

z Gražiame prie upes miestely
je, Big Rapids, Mich., dirba kun. 
Jonas Burkus, kuris y ra para
šęs didelę studiją apie Te
resę Ncumanaitę ir tikisi ne-
t rukus išleisti. 

(Jai daugiausia airių kilmės 
žmonių turinti parapija, Carson 
City, Mich., turi kun. Julių Kor
saką, kuriam dažnai tenka eiti Į 
ir klebono pareigas, nes jo kle-k 

bonas sirguliuoja. 

Dar tenka pridėti ir penkiolik 
tąjį Lietuvoje gimusį ir moks- Į 
lus teėjusį kun. Bronių ša te i -
ką, dabar lonia Šv. Petro ir Po 
vilo parapijos vikarą. 

Tai va, penkiolika, lietuvių 
apaštalų, besidarbuojančių po 
gražųjį Michigan pusiasalį, apaš 
talaujančhj t a rp visokių kalbų 
Ir tautybių žmonių. Ar ne Die
vo ranka juos paskirs tė realiai 
primindama Kristaus žodžius; 
"Eikite ir mokykite visas tau
t a s " ? 

bažnyčioje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Visi nariai savo maldose 
prisimins mirusį ! Kolumbo vy
čių steigėją kun. McGivney, 
mirusius narius — kun. P . La
pelį, Joną Paullį, Simą Žibą, 
Vladą Urbit ir visos organiza
cijos mirusius narius. Vysku
pas Vincas Brizgys a tnašaus 
šv. Mišias. 

Po šv. Mišių pusryčiai para
pijos salėje. Dienos pirminin
kas Jonas Evans praneša, kaci 
naujai išr inktas teisėjas Alfon
sas VVells dalyvaus iškilmėse ir 
pasakys kalbą. Pusryčiuose 
taipgi dalyvaus vysk. V. Briz
gys ir parap. kleb. kan. Jurg is 
Paškauskas . Visi jie y ra Car
dinal Mundelein kuopos nariai 

Vyskupo palydovais bu« 
Cardinal Mundelein 4-to laips
nio nariai pilnoje uniformoje. 
Visi susirinks 7:30 vai. ry to 
parapijos salen ir iškilmingoje 
procesijoje vyks į bažnyčią. 

•KPCI Cherry 

dies smūgio Clevelande, Ohio; 
P ranas Bračiulis, pirmutinis 
lietuvis advokatas JAV-bėse, 
mirė 1952.VI.l, Wilmette, 111.; 
be to, t remty mirę: P. Kerpė, 
B. Grigas, J. Kurklietis, A. 
Mickevičius, J. Navickas, J. 
Boreiša, V. Bilskis, B. Dirman-
tas, I. Garmiūtė-Eitutienė, J. 
Grigaitis, A. Grincevičius, M. 
Yčas, M. Kolis, J. Lechelis, J. 
Staškevičius, prof. A. Tumė
nas, L. Indreika, S. Volungė, L. 
Sopockis. 

Pasigendama straipsnelių apie 
geresnes įsikūrimo galimybes 
(apie įvairius kursus, universi
tetus, informacijų apie studijų 
galimybes), apie ateities pers
pektyvas. f 

"Teisininkų Žinias" leidžia 
LTDU Chicagos Skyriaus Val
dyba, redaguoja: redakcinė ko
misija — dr. jur. P. Jakubka, 
L. Šmulkštys ir J. Talalas. Na
riams "T.Ž." siunčiamos nemo
kamai, kitiems -50 c. Pr . šul . 

skriaudos atitaisymo pavyzdys! 
Kodėl gi taip pasielgti negali 
"Naujienos", pagrindinis to išmis-
lo autorius? Argi čia nėra laik
raščio moralinis defektas? Argi 
tai nėra Uaikraščio kritimas iki 
pasibaisėtinai žemo moralės ly
gio? 

Iš to, kas pasakyta, darosi aiš
ku, kad "Naujienos" vieną mora
lės ma&tą taiko "Draugui" ir sa
vo oponentams 'Drauge", o kitą 
pačios sau. Mūsų nuomone, taip 
neturėti) būti. Mes visi turime 
laikytis tų pačių moralės princi
pų ir lo paties etiketo. Tada ir 
mūsų polemika pasaulėžvalginiais 
ar kitais klausimais bus vaisin
gesnė. 

Mes nuoširdžiai kviečiame "Nau
jienas" mesti, prof. Viktoro Bir
žiškos žodžiu tariant, "spaudos 
banditizmą" ir pradėti visais at
žvilgiais sąžiningą, padorią, eti
kos ir etiketo taisykles atitinkan
čią polemiką. 

A. A 
FRANCIfcKA CIESCNAS 

(po ievai** Jučaite) 
Gyv. 12225 S. Lx>We Ave . 

Mirfi lapkr. !7 d.. 185 

Skelbkites "Drauge" 

7:4 T» vai. ryte, s u l a u k u s i p u s -
amftla.ua. 

G i m u s i LiotUVOje, Kilo 1s 
Eted&lnių . apakr., Sidabravo* 
parap.. Vabalų kaimo. Ameri
koje išgyveno 41 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdinu' 
vyras Georgo; pusbrolis Adolph 
Mondetka ir jo tolina; gimin
ės Pranciška Ivanauskas, joft 
vyras Kazimieras ir Jų seimą; 
Puoija Mikalauskas. Jos vyras 
John ir jų kelmą: Justin Ches-
son. jo žmona Virginija ir jų 
lelma; Mary Kale. jos vyras 
YVillium ir jų seimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa 
žįsta m ų. 

Priklauso prie chicagos Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnai pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 B. Michigan 
Avi . Laidotuves Įvyks gruodžiu 
; d.. I'.'.V- m. Iš kop lyč ios S:H0 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. Pe
tro ir Povilo parap. bažnyčiai 
kurioj o įvyks gedulingos pa
maldos u*. v»jUonles sielų. l>r> 
p a m a l d ų hps n u l y d ė t a j Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da lyvaut i š iose la idotuvėse . 

Nuliūdę:— vyias, pusbrolis, 
giminės lx*l Įtn&Mami. 

I,aid. d lrekt . L. P i l k a u s k a s 
te lefonas «'<> 4 - 2 2 : ' N . 

» SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

P A D Ė K A 

A. A. 

PETRAS RIMKEVIČIUS 
Gyveno 4354 S. Mozart St. 

Kuris mitč lapkr. 14 d., 1952 ir tapo palaidotas lapkr. 19 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti /tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes atmindami ir apgailėdami jo pasitraukimą iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kleb. prel. A. Briškai, 
kun. J. Stankevičiui ir kun. Vyšniauskui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir pasakė pritaikintą pamokslą. 

Dėkojame kun. Vyšniauskui už rožančiaus atkalbėjimą kop
lyčioje ir kun. Gedvilui už maldas kapinėse. Dėkojame sese
lėms kazimieriotėms už atsilankymą j koplyčią ir už maldas. 
Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams. Dėkojam" 
laidotuvių direktoriui Juliui Liulevičiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkettl nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabne-
siams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valando
je ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau Petrai, lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: Žmona Konstancija ir Simus Alfonsas 
mm* 

,\'VM >• > * \ . i 

[> .**$<?>: 4 

ALEKSANDRA GAJAUSKAS 
PILKVTft * 

(lyveno :r.»pi K. CamidM-ll Ave. Tol. KKonlIor (J-IM27 
Miro lapkr. 2S d.. IjiftL', M vai. ryto, sulaukus pusPs aniAlauB. 
(»ime. Lietuvoje, Kilo Iš Al&ulVu. apskrleio, Vaiguvos miesto. .1 
Amer iko j " išuyvrno M m. [ 
Pasiliko dideliame nuliudium v.\ ras Jonus, kHuri<>s dukterys: 

rlolen, lentos VVllliaui Daly, Adoliue Dėvvey, tfJštello McCarthy 
ir Auna, 2ont&4 Cliarlos Martin. I>u sunūs: Paul Pajovei!, ma.rt i 
Pl'-anor Ir Kd\vard Pa«\voll, marti HelCU, Aštuoni anūkai, penki 
proanukai. Sesuo Slella Shralls, švog«ris Antanas, brolis .lonas 
Pilk's. hrolienr P»rttia ir jįj šeimos. .^vo^fTis Kav.iinlcras Kauba 
SU štlina, daug pusbroliu Ir pussesr-iiij. Kiti gimlnCs, draugai ir 
pa/iJBtuini, 

Priklauso Liet, Okiniukii lnaug.. Cliieagos l.iel. Draug.. So-
vėertj Ir Prolii.i Praiig.. Prigbtou Pk. Piliečių Klubui, fcematdttj 
Kuli droš Draug; Joniškiečiu Draug., Buvai kiečių ehorui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, «8 12 S. VVostem Ave. 
Pnidoluves įvyks antrad.. gruodžio ii d., j.4 koplytMoH 8:U0 

Vai ryto bus atlydėta, j Nekalto Prasidėjimo Panelčs Ivenč. pa
rapijos ba&nydla, kurioje jvyks gedulingos pamaldos ufc vellone-s 
str-la. Po pamaldų bus nulydėta ) Sv. Ksalmlero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šloso luldoluvčse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sunūs, /,. MIJM, Mareles, Aliukai, 
Proanukai ir kiti glmiučs. 

baldot u vi Ų direktorius Antanas Petkus.. Tol. Gltoveirlii G-uU-

ONA JERUKAITIS 
JURKVIčIŪTft 

Gyveno 8H2 s. Ctaręroiml A.vo, Tel. liKmiork 4 s^3(; 
iUire. (apkr, -7 d., IDC2, S vai. .r j lo, sulaukus puses amžiau 
Dimė Lietuvoje. Kilo Iš Raseinių apskričio, Kelmės parapijose 

lliunkulniu kaimo. 
Pasiliko dideliam^ nuliūdimi' t i \ s dukterys: Bronislava. žontaj 

įTomas Muiauskis, Joiiaiina, tentas Albinas Vaitkus Ir On;i. žentaą 
]Kd\vanl Kosko. Penki sūnūs: Boleslovas, marti Jessle, Jonas, marti] 
jjean, Ka/.imieruM, marti Ona, Peliksas, marti Hett\ Ir Antbony,] 
nuarti Vlvian. Dvidešimt du anūkai, du proanukai. Marti Anna. sel 
UUO Apolonija Vogantien^ su šeima, pussesere Mugd< buia Niekus s\t 
Malinu, du pusbroliai: Jonas Kviotkus tr Ka/.ifnieras Ki\ ilis, brolių ir] 
Iseseri.i valkai bei kili ginimas, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Kvaiis koplyč,, «>S4̂  S. VVestern A\e. 
laidotuves jvyks plvmadlan), grnodalo I d.. IŠ koplyčios s vai.I 

|i\v t <•» IMS atlydyta j Gimimo Panelės Svr. parufbjos bažnyčia, kurioje] 
[{vyks gedulingos pamaldos U/J velionės s^ela, Po pamaldų bus nuly-
IdCta j sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieOiaine visus: gimines, draugus n pažįstamus da ] 
ftyvautl šiose laidotuvėse. i 

Nuliūdę: Dukte rų , Suims, Marčios. /.enbO. Arnikai, Fioai iukai | 
kiti ąindnės. 

?> 
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X Dr. jur. D. Monstavif-ius, 

buvęs Lietuvos Apeliacinių Kū
mų prokuroro padėjėjas ir na
cių bylos kaltintojas, įsigijo 
„Real es^ate broker" teises ir 
atidarė savo kontorą, 3452 v į 
So. Halsted Str. .lis gerai mo
ka &eAiaa kalbas ir buvo pa
kviestai vienoje byloje teismo 

X Ar planuojąs teatrališku' vertėju. Teisėjas pareiškė pa-
ar lietuvišku kostiumu atvykti sit*nkinirną dėl gerai atlikto ver 
į Draugo Spaudos Baily, kuris timo. Dr. D. Monstavičius yra 

i mu 
įvyksta sį vakarą, lapkr. 29 d., 
Midvvest Hotel, šokių salėje, 
kuri yra viršutiniame augšte. 
Premijos yra skiriamos gra/iau 
šiems kostiumams: $50 ir $25; 
o gražiausiam lietuviškam kos
tiumui bus skiriamas ypatinga 
premija $25. Kostiumų konkur
se teisėjais pakviesti: p. ,T. Ka-
zanauskienė, Chicagos Lietuviu 
Moterų Draugijos pirmininkė, 
dailininkas K. Zaromskis ir re
daktorius T^eonardas šimutis. 
Jurgio Akelio orkestras pradės 
groti 8:30 vai. vak. Tuojaus po 

geras teisininkai ir yra gerai 
išstudijavęs Illinois valstybės 
nekilnojamojo turto teise. 

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 2 skyr. vajaus va
karienė gerai pavyko. Pilna L. 
Vyčių salė buvo svečių. Vaka
rienei šeimininkavo T. Norbu-
tiene, pagelbėjo S. Jucienė, Skre 
butienė, Ciarlavėienė, Petkūnie-
nė. Aukomis prisidėjo: Galnie-
nė, R Pivoriūnienė, F. B. Cicė
nai ir skyriaus pirm. M. Paukš
tienė. 

12:00 valandos bus skiriamos Į 
dovanos. 

X Pranas ir Valerija Karia
vimai, 6 v. Petro ir Povilo pa
rapijos nariai, VVest Pulman, 

X Draugo Spaudos Baliaus džiaugiasi išauginę šeimą — 3 
salė, Midvvcst viešbutyje, yra dukras ir 1 sūnų. Viena iš duk 
gražioje vietoje ir yra 13-tame 
augšte. Šj vakarą, lapkr. 29 d., 
8:30 vai. vak. prasidės šokiai 
ir, be to, daug visokių dalykė
lių: bufetas labai patogus, su
statyta nemaža stalų ilgesniam 
poilsiui. Bus galima gauti daug 
kaukių pačioj salėje, jei netu
rėsite progos asmeniškai nu
sipirkti. Beja, pasakojama, kad 
„Baltoji meška" irgi atvyksta \ 
Spaudos Balių. 

X Automobilius galite pasi
statyti Goldblatt krautuvės lau 
ke, jei atvyksit į Draugo Spau
dos Balių šį vakarą. Tas laukas 
(parkinimo vieta) yra Madison 
gatvėje toliau į vakarus nuo 
viešbučio. Vakarais tos krautu
vės parkinimo vieta pavesta pu 
blikai, ir yra tik pusė bloko nuo 
viešbučio,kuris yra prie Hamlin 
bulvaro ir Madison gatvės 
(Hamlin bulvaras yra 3800 į 
vakarus). 

X Julius Brenza, Metropoli
tan State Bank prezidentas, ir 
jojo žmona dalyvavo kardino
lo Stritch suruoštame bankete 
Conrad Hilton viešbutyje, kur 
kiekvienas asmuo mokėjo $250. 
Visas banketo pelnas skiriamas 
išlaikymui Cardinal Stritch 
School of Medicine prie Loyola 
Universiteto. Prie garsiojo 
John F. Cuneo stalo sėdėjo žur
nalistas Stasys Pieža, Chicagos 
Herald American redaktorius. 

X Petras ir Zuzana Soržickai 
atšventė 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Giminės ir* ar
timieji draugai sukaktuvinin
kams padarė staigmeną — pas 
vyresnį brolį Mykolą VVest Side 
surengė vaišes ir įteikė dova
nas. Kadangi Soržickai yra nuo 
taikingi augštaičiai kupiškėnai, 
tai buvo daug gero ūpo ir lie
tuviško kaimo muzikos. Ryte 
Brighton Parko bažnyčioje su
kaktuvininkų intencija buvo šv. 
mišios. 

X Lillian Tamanauskaitė, pla 
čiai žinomosios Bridgeporto ko
lonijoje veikėjos, įvairių ekskur
sijų organizatorės Marcelės Ta-
manatiHkit-n&H duktė, Padėkos 
dieną švente savo gimtadienį. 
Ta proga gavo daugybę sveiki
nimų ir įvairių dovanų nuo sa
vo artimųjų, draugų bei pa
žįstamų. 

bTfcrmAftTO įmAtTCUa, CRTCAGO, TLLTNOtS ^gtadlenia, lapkričio 29, 10B2 
— • - i • 
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Genovaitė Giedraitienė SI ašys Baranauskas 
Mu/. Stepas Sodeika 

Danutė Stankaityt« 

rų yra vienuolė sesuo pranciškie 
tė. Pranas Radavičius yra iš
ėjęs pensijon ir džiaugiasi, kad 
yra sveikas, galįs su anūkais 
gražiai laiką praleisti. 

X Konstantinas ir Valė (Kur 
mauskaitė) Kundrotai, gyve
nantieji Detroit, Mich., šiais me 
tais gruodžio 1 dieną švenčia! — 
savo jungtuvių vienerių metų; HA A I I 
sukaktj. Ta proga jų draugai! I V \ B J i I I j i Į ^ j j j 

Jonas Vaznelis Betsy Conroy, 
vargonais pritars 

„Dainavos" ansamblio dirigentas ir solistai, kurie dalyvaus religinės muzikos koncerte rytoj, lapkri
čio 30 d., 4 vai. po pietų. Koncertą* ruošiamas Sv. Kryžiaus bažnyčioje, 4557 So. Wood Street 

— Holy Cross L:iri> Society 
rengia Kalėdinį bazarą nuo gruo 
džio 2 d.'iki gruodžio 5 d. šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. Ba-
zaro pelnas skiriamas mokyk
los pagražinimui. Bažaras pra
sidės 7 vai. vak. Sio parengimo 
vedėja yra Mrs. H. Koffmann, 
o draugijos pirmininkė yra E. 
Rusėk. ftv. Kryžiaus parapijos 
klebonas kun. A. Linkus ir kmi. 
J. Orinis, Holy Cross Lady So
ciety dvasios vadas, kviečia vi
sus ir visas į bazarą, kur ga
lėsite gauti visokių dovanų. Bus 
skani kava. 

— „Girios Aido" prenumera
torių ir skaitytoju žiniai. „Gi
rios Aido" J-2 (6-7) Nr., skir
tas p. A. Rukuižos 65 metų am
žiaus sukakčiai paminėti, bai
giamas spausdinti ir pasirodys 
apie š. m. gruodžio mėn. vidur). 

Redakcinė Komisija 

— „Dainavos" ansamblio ren 
gramam religinės muzikos kon
certe šį sekmadienį lapkričio 
mėn. 30 d., 4 vai. po pietų, kur 

mė nešios lietuviuku stiriu ir ki
tų įdomių dalykų. Maloniai pra 
šom visus atvykti su Laime su
sitikti ir* gerą darbą Advento 
proga padaryti. — Rengėjai. 

— Labdariu 8-ėioji kuopa (Ci 
cero, 01.) lapkričio 30 d. 7 vai. 
vak. rengia „bunco and card 
party" ftv. Antano parapijos sa 
lėje, Cicero, 111. Visi kviečiami. 

Valdyba 

— Lietuvių Auditorijoje, 
8138 S. Halsted St,, tebevyksta 
didysis atidarymas. Šešt. lapkr. 
20 d. šampano Vakaras. Pro
gramoje dalyvauja dainininkai 
Antanas Pefckys ir Christins 
Bartulis. 

— Visų šventųjų Draugija 
(Cicero, 111.) lapkričio 29 d. 7 

vai. vak. rengia metinę vaka
rienę ir šokius Skadausko sve
tainėje, 49th Ave. ir 15th Str. 
įžanga $1.50. Po vakarienės 
šokiai. Jonas Šileikis, pirm. 

M T M S 
— Pakvietimai į premjerą 

Bubulis ir Dunduli?". Jau gau 
bus išpildoma lietuvių kompo- n a m į pakvietimai į Lietuvių 

iš Chicagos siunčia sukaktuvių 
ninkama nuoširdžiausius sveiki
nimus. 

X sv. Petro parapijos baž-

— Rūbų vajų likusiems Vo
kietijoje ir kituose Europos 
kraštuose tremtiniams paskelbė 

nyčiojo. kur klebonu yra kun.. B r o c k t o i l o Lietuvių Taryba. Su j ̂ n į bus jaunų kaimo berniukų 

CHICAGOS ŽINIOS 
Gyvulių parodoje : Kales pieną į Australiją 

Chicagoje vyksta tarptautinė' » Chicagos buvo išsiųsta kon 
gyvulių paroda, šiandien, šešta servuoto (kenuoto) kalės pie

no. Išsiuntė Brookfield zoolo-

A. Miciūnas, MIC, praeitą tre
čiadienį Milwaukee arkivyskupo; 
pagelbininkas vyak. J. Atkelski 
suteikė nemažam būriui asmenų 
Sutvirtinimo Sakramentą. 

X Pranas ir Beneta Cicėnai 
lapkričio 25 d. minėjo 16 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. Ci 
cėnai yra įvairių organizacijų 
veikėjai ir dideli kilnių darbų 
rėmėjai. Dabar jie Brighton 
Park kolonijoje turi maisto 
krautuvę, 4544 So. California. 

X Birute Cepukaiiytė-Galva, 
Stefa Oirdvainicuė, Stasė Kli
mai tė, Ona Jurksaitlenė ir Ju
lija Sakaitė, gailestingosios se
serys, išlaikė registruotos se
sers (nurse) egzaminus. 

X Gailestingųjų Seserų Brau 
gijos konccrto-balmus, įvyku-
3io lapkričio 22 d., pelnas taip 
paskirtas: Vokietijoje esan
tiems ligoniams $200 ir Vokie
tijoje lietuvių vargo mokykloms 
$100. 

X Vaikų choras giedos 40 
vai. atlaidų metu šv. Jurgio 
par. bažnyčioje. Atlaidai prasi
dės sekmadienį, baigsis antra
dienį. Paskutinį pamokslą sa
kys vysk. V. Brizgys. 

X Kun. Juozapas Skrypkus, 
gv. Pranciškaus Seserų Vienuo
lyno Pittsburgh, Pa., kapelio
nas praeitą savaitę buvo atvy
kęs į Chicagą ir dalyvavo gi
minaitės laidotuvėse. 

X Jonas Alekna, 2331 W. 21 
PI., Aušros Vartų £arap. vei
kėjas vėl susirgo. 

X Jonas Paiarckas, 1015 W. 
61st S t , gydosi University of 
Chicago ligoninėje. 

oektono Lietuvių laryoa. su ' * mavedamas ev- S i n i o s o d o direktorius Bean, kai 
Hnkti r O b ^ g , g draugas Edwara „ a „ r m > 
Z T $ J * J Z J F 2 E 2 S nakt bus skirstomos premijos Sydnėjaus zoo.og.nio sodo d . juos tiems, kurie jų labiausiai 
reikalingi. Vajus tęsis ligi Nau
jų Metų. Rūbai priimami pas 
A. Strumskį, 109 Ames St., 
Brockton, Mass. Kas turi auko
tinų rūbų, bet negali jų prista
tyti į nurodytą susirinkimo vie
tą, praneša telf. 228 W. o va
jaus komisija pasistengs juos 
atsiimti. Aukojamus rūbus pri
statyti į surinkimo vietą arba 
pranešti apie reikalą juos at
siimti galima kiekvieną dieną 
nuo ankstaus ryto ligi vėlaus 
vakaro. 

— „Ąžuolai" Detroite. 1952 
m. sausio mėn. 18 d. į Detroi
tą atvyksta Clevelando lietuvių 
vyrų oktetas „Ąžuolai", vado
vaujamas p. Kazėno. „Ąžuolai" 
yra labai stiprus ir pajėgus vie 
netas tiek balsine medžiaga, 
tiek harmoningu sąskambiu ir 
turi platų ir įvairų repertuarą. 

Koncerto rengėjai, Detroito 
ateitininkai, jau iš anksto pri
mena apie artėjantį šio okteto 
koncertą, kuris įvyks buv. Lie
tuvių svetainėj (25th ir Vernor 
hgwy). 

Antanas Naujokaitis, bu-

premrjos 
arkliams, kurių esama parodo- rektorius telegrama atsiklausė, 
je apie 600. Iš viso bus premi- kas daryti, kad labai pavojin* 
juojamos net' 28 įvairios gyvu- & * * f a trys tik ką gimę tig 
lių rūšys. Parodoje Kanados ir l i u k a i pas juos. Jauni tigriukai 
JAV ūkininkai varžosi dėl kvie-j zoologijos sode sunku išauginti, 
čiu auginimo pirmenybės. JAV I Manoma, kad jiems padės kales 
ūkininkai jau yra tris kartus, P1*™8- Gaila, jau du naujagi

miai nugaišo ir nėra tikra ar ta 
specialaus maisto siunta galės 
išgelbėti ir trečią. 

laimėję pirmenybę šioje šakoje. 
Numatoma, kad parodą aplan
kys apie 300,000 ūkininkų. Di
džiausias triukšmas bus ketvir
tadienį kai su specialiomis ce
remonijomis bus išrinktas čem-

Mobilizuoja psichologiniam 
karui 

plonas bulius. Paroda vyksta A r m i j o s r ezervų 305-ji Ka-
tose pat International Amphi-' d i j 0 i r S p a u ( j o s Grupė, kuri ket 
theatre patalpose, 42nd Str. ir j v i r t a d i e n i a i s renkasi į North-
ftalsted, kur buvo partijų kon- t o w n A r m o r y > 6 2 30 N. Kedzie, 
vencijos kandidatams į prezi 

zitorių giesmės ir L. v. Beetho-
veno įspūdinga oratorija „Kris
tus Alyvų Darželyje", matysi
me daug ir ne lietuvių, spaudos 
atstovų, redaktorių, muzikos 
kritikų ir kitų besidominčių baž 
nytine muzika, kitataučių. 

— Tremtiniu Bendruomene 
š. m. lapkričio mėn. 29 d. 7 vai. 
vakaro ruošia linksmą pobūvį 
Sv. Petro parapijos salėje, Ke-
nosha, Wisc. Bus šokiai, atskiri 
staliukai ir t. t. Visi širdingai 
kviečiami į Sį priešadventinį 
pobūvį. Pelnas bus atiduotas 
Kalėdų stalui pagerinti tremti
nių vaikams Vokietijoje ir li
tuanistikos reikalams. 

— Gildos bunco party. Sek
madienį, lapkričio (November) 

Teatro premjerą — Antano Rū 
ko linksmą trijų veiksmų nu
tikimą „Bubulis ir Dundulis", 
kuri įvyks gruodžio mėn. 6 d. 
šeštadienį, Hamilton Parko tea
tre, 72-ros ir Normai gatvių 
kampas. Spektaklio pradžia 7 
vai. vakaro. Pakvietimų kainos 
$2,00. Jie gaunami: 

Laikraščių administracijose: 
„Draugo",, 2334 So. Oakley 

Ave.; „Naujienose", 1739 So. 
Halsted St.; „Sandaroj", 840 
VVest 33rd St.; „Margutyje", 
6755 So. VVestern Ave. 

Bridgeporte: J. Karvelio pre
kyboje, 3249 So. Halsted S t 
ir J. Kelečiaus iškabų dirbtuvė
je, 3352 So. Halsted St. 

Brighton Parke: Dambraus
ko krautuvėje, 4501 So. Tai-

30 d. Nekalto Prasidėjimo Se-j man Ave. 
serų Gildos Marąuette Parko Cicero: Pareigių krautuvėje 
skyrius rengia bunco party ir „Dana", 1439 So. 49th Ave. 
vaišes Don Varnas posto salė
je, 6816 S. Western Ave. Vis-

Spektaklio dieną pakvietimai 
gaunami ir prie įėjimo nuo 6 

kas prasidės 3 vai. popiet. Lai- vai. vakaro. 

dentus nominuoti. Paroda kas
dien atdara nuo 7 vai. ryto iki 
11 vai. nakties, tęsis iki gruo
džio 6 d. 

Verta pamatyti Ivenhoe 
Oriental teatre jau paskuti

nes dienas rodomas spalvotas 
filmas „Ivanhoe", sukurtas pa
gal Sir Walter Scott veikalą. 
Pastatymas nuostabiai puikus. 
Jame galima pamatyti vidur
amžių riterių turnyrus, kovas 

vęs teisėjas Lietuvoje prieš dve- ties pilimis, puošnius viduram-
jus metus atvykęs į JAV, mirė žių kostiumus, įdomius papro-
staiga širdies liga lapkričio 21 
d. Giliame liūdesyje paliko žmo 
ną ir dviejų dukrų šeimas. Pa 
laidotas Dayton, Ohio, Kalva
rijos kapinėse. 

— John F. Noreika, inžinie
rius, VVorcester, Mass., po pa
maldų Įžengimo bažnyčioje, lap 
kričio 25 d. buvo kariškai pa
laidotas. 

čius ir intriguojantį romaną. 

Murray vardo namai 
Pagerbdami neseniai mirusio 

darbininkų vado Phillip Mur
ray atminimą, Chicagos parei
gūnai jo vardu pavadino naujai 
pastatytą butų koloniją darbi
ninkijai, esančią 134 Str. ir 
Lawrence ave. 

jieško naujų tarnautojų, kurie 
psichologiniame kare darbuotų
si kaip rašytojai, planuotojai, 
menininkai, piešėjai, spaustuvi
ninkai, radijo pranešėjai, gar
so įrekordavimo technikai, kal
bininkai, mašininkai, raštinin
kai ir administracijos persona
lo nariai. 

Dar tirs krebiozeną 
Illinois Valstybinių Įstaigų 

Legislatūros Komitetas nutarė, 
kad naujojo vaisto prieš vėžį 
— krebiozeno — reikalas dar 
turi būti ištirtas ir tuo reikalu 
gruodžio 10-12 d. numato pra
vesti apklausinėjimą. 

Banditai padegė 
6918-20 S. Halsted įvyko gaiš 

ras, padaręs nuostolių apie 40,-
000 dolerių. Ugniagesių vadovy 
bė yra tos nuomonės, kad gais
ras įvyko banditams besisten
giant acetilenu pradeginti seifą, 

Išvyks vėžiauti 
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjaus žuvų skyriaus vedė
jas Wood su savo padėjėju R. 

Kur ir ką pamatyti Chicagoj 
Chicagos mieste naujai ati

daryta specialus informacijos 
centras, pavadintas Chicago Vi 

Inger motoriniu laivu išvyks į sitor Center, įsikūręs 138 No. 
1,500 mylių kelionę, pasiryžę Dearborn. Ta įstaiga visų pir-
aplankyti kaikurias Floridos 
bei Meksikos pakrantes, jieško-
dami naujų rūšių jūros vėžiukų 
(shrimps), kokių dar Gamtos 
Muzėjus neturi. 

Senų skrybėlių paroda 
Chicagos Istorinės Draugijos 

patalpose (Lincoln parke) ati
daroma paroda skrybėlių, ku
rios buvo naudojamos 1875-
1900 metais ir kurios buvo su
kurtos Paryžiaus, New Yorko, 
Bostono ir New Orleans skry
bėlių darytojų. 

IIIIIIIIIIIII IMlIlllllItlIlIlIlIHIlIlIlIlIlI 
• Ar nepabodo mokėti aukš

tą nuomą ir turėti nesusiprati
mus su namų šeimininkais? Ko
dėl neįsigyti savo nuosavybės ir 
būti jos pilnu šeimininku? Na
mų pirkimo reikalais kreipkitės 
į J. Kutros Real Estate konto
rą, 2405 W. 51st Str., tel. PRos-
pect 6-7238. iš kurio jie pagrobė apie $1,500. „„„„„„„„„„HmHinnimniiiiiiiHiHifc 

ma skirta atvykstantiems pa
tarnauti: nurodyti ką ir kur 
Chicagoje verta pamatyti, kur 
jie gali apsistoti, nurodyti ko
kios pramogos čia yra, kur ko
kios įstaigos, ši įstaiga pasi
ryžusi ir chieagiečiams duoti in 
formacijų. 

Jaunų ūkininkų kongresas 
Sekmadienį, lapkričio 30 d. 

Conrad Hilton viešbuty, Chica
goje, atidaromas jaunųjų ūki
ninkų, 4-H klubų narių, kongre 
sas, kurs tęsis penkias dienas. 
Iš kiekvienos USA valstybės 
bus po 25 atstovus, be to, tiki
masi delegatų dar iš 29 užsie
nio kraštų. Sekmadienį ūkinin
kų jaunimas turės pamaldas 
Conrad Hilton viešbutyje. Kon
greso metu numatoma eilė pa
skaitų ir kitų programos punk-
tu. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

tf 
LIETUVIU MENO ANSAMBLIO "DAINAVA" 

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS 
— Į v y k s — 

v 

ateinantį sekmadienį, lapkr. men. 30 d., 4 vai. popiet 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, 4557 S. Wood Str. 

Bus išpildoma lietuvių kompozitorių giesmes ir L. v. Beethoven'o 
oratorija „KRISTUS ALYVŲ DARŽE". 

Oratorija bus iSpildoma lietuviškai 
• • • 

Programą išpildys solistai: Genovaite Giedraitienėj sopranas, Stasys Ba

ranauskas, tenoras, Danutė Stankaitytė, sopranas, Jonas Vaznelis, bosas, 

ansamblio moterų, vyrų ir mišrūs chorai. Vargonais pritars Mrs. Betsy 

Conroy, Dirigentas muzikas Stepas Sodeika. 

^ 
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Koncerto kvietimai gaunami: Draugo redakcijoje, Lietuvių auditorijoje 

— 3133 S. Halsted Str., P. Pareigių krautuvėje — Cicero, Hollywood 

Inn — 2417 W. 43rd Str., koncerto dieną, pamaldų metu, pas p. Braz-

džionį prie Šv. Kryžiaus bažnyčios spaudos kioske ir nuo 3 vai. prie įėjimo. 

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkės lietuvius koncerte dalyvauti. 

Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA Į 
^ :•• ' ..'as 
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