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Rusija okupuotoje Vokietijoje 
Yra sabotažo veiksmų, auga pasipriešinimo dvasia. — 
Komunistams gal pritaria tik penktadalis gyventojų 

DIDŽIOJI AUTOBUSŲ KATASTROFA 

JUOZAS PRUNSKIS 
/pusiau paslėpta JAV valstybės departamentas užintrigavo 

neseniai išleido knygą, pavadin- j šypsena", 
tą „East Germany under Soviet j Nepaisant priespaudos, bažny 
Control". Tai populiariai parašy ,čios ryžtingai gina tiesą. Jau mi
tas, platesnei publikai taikomas res Berlyno vyskupas kardino-
veikalas, bet visdėlto medžiaga las Preysing specialiu ganytojiš-
rinkta rūpestingai, panaudojant ku laišku pasmerkė komunistu 
didžiajai Washingtono įstaigai pastangas auklėti jaunimą ma-
prieinamas priemones. 

Keturi penktadaliai 
antisovietiški 

terialistinėje dvasioje. 
Darbininkai ir valstiečiai 

Į sunkius darbus,, kaip urani-
Veikale pažymima, kad pagal!jaus kasyklos, įkinkomos mote-

surinktus duomenis 4/5 vokie 
čių sovietų zonoje yra priešso-
vietinio nusistatymo. Stengda
miesi komunistus pastatyti į 
kontroliuojančias pozicijas, so
vietai savu laiku taip pravedė 
rinkimus, kad balsuotojai, pasisa 
kydami už oficialų raudoną kan
didatų sąrašą, galėjo tiesiai mes
ti gautas korteles į balsavimo 
dėžes, o kurie norėjo kitaip bal
suoti, tie turėjo eiti į specialias 
būdeles įrašyti norimas patai-

rys. Pagal penkmečio planą iki 
1955 metų numatyta įtraukti 
890,000 naujų darbininkų, iš ku
rių net 700,000 turės būti mote
rys. 

Kolchozai Vokietijoje dar ne
steigiami, bet jau apie ketvirtis 
miliono akrų yra paversta vals
tybės ūkiais. Ūkio mašinos jau 
yra kontroliuojamos mašinų sto 
čių — įžanga į kolchozų ūkį. 
Fabrikuose įvestas akordinis dar 
bas, uždėtos sunkios normos. 

Prie Wuco, Texas, susidūrė kalno viršūnėje du vienas prieš kitą eję pilni keleivių autobusai ir tuojau 
užsidegė gazolino tankam.3 tprogus. 2.) a m3ns tikrai sudegė taip, kad negalima net atpažinti, 
25 asmens sužeisti, kelių likimas nežinomas. Tikrasis aukų skaičius, turbūt, niekad nebus žinomas, 
nes nežinomas ir tikras keleivių skaič.us, kadangi žuvo autobuso aptarnautojai. Oia matomas lavonų 
traukimas iš degėsių liekanų. (INS) 
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sas, tuo išsiduodami. kad jie ne- Skatinamos „soclenktynės". Yra 
pritaria parinktiem kandidatam, j net ir specialus vokiečių Stacha-
2inant sovietinį terorą, supran- novas: Adolfas Hennecke. Vo-
tama, kad tokių daug negalėjo kiečiuose akordinis darbas, kaip 
atsirasti. Rinkimai išėjo taip, \ darbininkų išnaudojimo priemo-
kaip suplanuota. 'nė, nepopuliarus; dažnai girdisi 

įdomu, kad Rytų Vokietijos posakis: „Akkord ist mord" 
prezidentas Pieck ir ministerio. (akordinis darbas - - žudymas). 

Už pavėlavimą į darbą baudžia
ma kalėjimu. Maisto normos te
siekia apie 2,000 kalorijų, tai 
yra apie % to, ko normaliai žmo
gui reikalinga. Trūksta drabužių 
ir avalinės. 

Kariniai daliniai 

pirmininko pavaduotojas Ul-
bricht (R. Vokietijos Stalinas) 
atsirado Vokietijoje kaip Sov. 
Rusijos piliečiai (karo metu jie 
buvo Rusijoje). 

Dėmesys jaunimui 
Sovietai ypatingas pastangas 

deda savo kontrolėn perimti jau 
nimą. Raudonųjų kontroliuoja
moje FDJ (Freie Deutsche Ju-
gond) organizacijoje yra dau
giau kaip 2 milionai narių, o jų 
pionieriuose — daugiau pusan
tro miliono. Jie jau pratinami 
atlikinėti špionažo darbus: šni
pinėja mokytojus ir savo drau
gus. Norėdami laimėti savo pu
sėn priaugančią kartą, sovietai 
jiems paskiria augštas pareigas. 
Pavyzdžiui, Vyriausio Teismo i nius. Didelis karininkų procen 
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Organizuojami kariniai dali
niai į vienetus, vadinamus Be-
reitschaft. Juose yra trys pėsti
ninkų kovos daliniai ir vienas 
artilerijos, su pagalbinėmis kuo
pomis ir štabu. Tokių vienetų 
yra 24, priedo dar inžinerijos ir 
kiti daliniai. Sutvarkymas — pa 
gal sovietų kariuomenės pavyz
dį. Reguliarus vienetas — Be-
reitschaft— turi 371 karininką 
ir 1,432 puskarininkius bei eili-

vadovaujamon pozicijon paskir
tas 23 metų jaunuolis. Dauge
lis miestų merų ir kitų pareigū-

tas dėl to, kad dalinius būtų ga
lima greit išplėsti. Pereitų metų 
pabaigoje tuose daliniuose buvo 

nų yra panašaus amžiaus. Dau- apie 54,000 vyrų. Šalia to dar ei-
gelis mokyklų ir mokytojų semi- vilinėje Rytų Vokieitjos policijo-
narijų direktorių yra jaunesni \ je yra apie 100,000 vyrų. Anks-
negu 25 m. amžiaus. 

Visdėlto, apie 40% vaikų at
sisako dėtis į raudonąsias pio 

čiau jie buvo treniruojami su se 
nais vokiečių ginklais, bet pas
kutiniu laikotarpiu atgabenta iš 

nierių eiles, o jaunimo, nepriklau R u s , J 0 S . n a u ™ J * "^mių e.les 
sančio FDJ, dar didesnis pro- | I m a" 1 1 J a u n u o l l a i daugiausiai i 
centas. Washingtonas spėja, kad raudonojo jaunimo organizac. 
tik apie 15% FDJ narių yra nuo
širdūs komunistai. 

Priaugančioje kartoje skiepi
jama neapykanta amerikiečiam. 
"L . ., ,v. , , , Krašte viešpatauja teroras. 
Baigiantiems pradžios mokyklas xr ., . ... f. ,. ,. .. <4 

, , Veikia ne tik „liaudies policija", 

jos tarpo. Daug juose oportunis-
tų ir pataikūnų. 

Teroras ir slaptoji policija 

egzaminuose, be kitų, duodami 
ir šie klausimai: 

— Koki įrodymai, kad Sovie
tų Sąjunga yra mūsų geriausias 
draugas? 

— Kodėl imperialistai siekia 
gauti daugiau kolonijų? 

— Kokios nedarbo priežastys 
Vakarų Vokietijoje? 

— Kodėl progresyvūs darbi
ninkai vakarų Europos uostuose 
atsisako iškrauti 
ginklus? 

Partizanai patarę 
nerinkti Rhee 

PUSAN, rugp. 6. — Vakar P. 
Korėjos gyventojai rinko prezi
dentą ir viceprezidentą, rezulta
tai bus žinomi savaitės gale. Tu
rėjo teisę balsuoti 8 mil* gyven
tojų ir daug kas ta teise pasi
naudojo, nors komunistų parti
zanai pasirūpino įspėti gyvento
jus nebalsuoti. Kariuomenė buvo 
įspėta daboti, kad partizanai bal 
savimo nesutrukdytų, šie rinki
mai įdomūs tuo, kad vyko be rin 
kiminių kalbų, Syngman Rhee, 
vienintelis gyventojams pažįsta
mas kandidatas, tikisi būsiąs iš
rinktas. JT komisija stebėjo rin 
kimus, nors* nebuvo pakviesta. 

Bombos ir nervai 
SEOULAS, rugp. 6. — Korė

jos erdvėje veikiančios sąjungi
ninkų aviacijos vadovybė prane
ša, kad 78 Š. Korėjos miestų gy
ventojams pranešta iš lėktuvų 
išmėtytais lapeliais, jog jų mies 
tai gali būti bombarduoti ir to
dėl patariama pasitraukti^ atvi
rą erdvę. 

Toji informacija nėra naudin
ga kariniu požvilgiu, tačiau tai 
padaryta humanitariniais sume
timais, nes nenorima skaudžiai 
paliesti civilinių gyventojų. Iš 
tų 78 vietovių 2 jau bombarduo
tos. Įspėjimas gyventojams per 
radiją duodamas tuo pat laiku, ti, o kelis kartus daugiau pa-
kada lėktuvai artinasi prie mies-1 siųsti į priverčiamųjų darbų sto
to. Į vykias; 

JAV laimėjo moralinę bylą 
Dauguma jau įsitikino, kad negalima prievarta atiduo
ti komunistų belaisvių. — Prieš kelis mėnesius JAV 

nusistatymas buvo smerkiamas 
NEW YORKAS, rugp. 6. — Korėjos paliaubų deryboms fak

tiškai nutrūkus dėl JAV nusistatymo negrąžinti komunistams re
patriacijai besipriešinančių karo belaisvių, dauguma Jungt. Tau
tų narių abejojo, ar šitą reikalą buvo išmintinga padaryti tokiu 
klausimu, dėl kurio būtų verta net Korėjos karą pratęsti. 

Juk tie belaisviai kovojo ko-

Varšuvos konsulas mete tarnybą 
Helsinkyje pabėgo Rumunijos komandos sportininkas. 

— Esąs pasislėpęs vienoje vakarų atstovybėje 
CHICAGO, rugp. 5. — Lenkijos generalinis konsulas Chica-

goje Sigmund Fabisiak pasitraukė iš Varšuvos tarnybos ir papra
šė pabėgėlio teisių. 

Kai jis savo sumanymą pra- £====================== 
nešė valstybės departamentui, • / Švediją vėl atbėgo keli 
šis, eidamas diplomatinio man- lenkai jūrininkai, o Rumunijos 
dagumo papročiais, pranešė apie olimpinės komandos vienas na
tai Lenkijos ambasadoriui, kuris rys, kurio pavardė neskelbiama, 
tuojau įsakė konsului grįžti na-| pabėgo pas Suomijos policinin-
mo. Fabisiak tuojau pasitraukė kus prašydamas globos, kad jam 
iš tarnybos, nes savo pasilikimo nebereikėtų grįžti namo. Jo drau 
Amerikoje reikalą buvo sutvar-lgai jį bandę sulaikyti, bet jam 
kęs atitinkamose įstaigose. Valsj pasisekę ištrūkti. Dar nėra žinių, 
tybės departamentas vakar pra- j ar Suomijos vyriausybė jį ap
nešė, kad Fabisiak galės likti gins. Sakoma, kad jis pabėgo į 
Amerikoje. I vienos vakarų valstybės atsto-

Generalinio konsulo pareigas j ̂  ****&• 
Chicagoje Fabisiak eina nuo 
1949 m. Lenkiją jis apleido 1945 R u d e n į n u s i m a t o 
m., gavęs paskyrimą būti kon- k a g v Ul u etreikaS 
sulų Pittsburghe, šių metų sau KU&yiuų bucmua 
sio mėn. jis buvo nuvykęs į Len- VVASHINGTONAS, rugp. 6. 
kiją, kur radęs daug jam nepa- • ~ Angliakasių vadas J. Lewis 
tinkamų dalykų. Ypač jam nepa- J a u pranešė visiems kasyklų sa
ukusi naujoji Lenkijos konsti-. vininkams, kad rugsėjo 30 d. be
turi ja ir iš oro primetama prie-' sibaigiančios darbo sutartys ne-
varta vidaus reikalų tvarkyme. 

Atvykęs iš VVashingtono kon
sulo pareigų eiti tūlas Albrycht 
korespondentams vakar pareiš
kė, kad Fabisiak iš tarnybos ne
pasitraukė, tik paprašė leidimo! dery^0l b u s jįg0Sf k i e t o s i r sU,el 

bus pratęstos ir todėl pradėti
nos derybos dėl naujų sudary
mo. 

Iš Lewis štabo pranešama, 
kad bus paprašyta žymiai pakel
ti atlyginimą, kas reiškia, jog 

munistų pusėje ir nėra ko jų gai
lėtis. Dauguma samprotavo, kad 
jų „atsivertimas" nieko nevertas 
ir sugalvotas tik po to, kai atsi
dūrė pralaimėjusiųjų pusėje. 

Ypač nepakuikiai į tą reikalą 
žiūrėjo kaikurios Azijos ir visos 
arabų valstybės, kurios labai 
piktos už atsisakymą grąžinti į 
Palestiną 800,000 pabėgusių ara
bų. Kodėl tokią ypatingą globą 
JT turėtų teikti komunistų be
laisviams? 

Tokios nuotaikos buvo prieš 
kelis mėnesius, bet dabar esan
čios radikaliai pasikeitusios. 
JAV valstybės ^departamentas 
gausia medžiaga įtikino diplo
matus , kad čia y ra moralinis 
klausimas, kurį J T tur i ginti ir 
apginti. Abejojančius įtikino du 
faktai: 

1. Žinia, kad tūkstančiai po 
karo iš vokiečių nelaisvės grįžu
sių sovietų karių buvo sušaudy-

2. Žinia, kad dauguma kinų ir 
šiaurės korėjiečių pasidavė ne
laisvėn todėl, kad neturėjo noro 
kariauti už komunistinį režimą. 

Šitą medžiagą patiekęs, vals
tybės departamentas teigė, kad 
būtų didelė moralinė atsakomy
bė priverstinai repatrijuoti be
laisvius, kuriems gresia mirtis 
ar priverčiamieji darbai. 

Gyventojų nuotaikos 

bet ir sovietų MVD, kuri turi 
išblėstą žvalgybos sistemą su 
savais kalėjimais. Laiškai cen
zūruojami, peršviečiant specia
liomis mašinomis. Apskaičiuoja
ma, kad apie 300,000 vokiečių 
laikoma kalėjimuose, o arti 40,-
000 išvežta į Sovietų Rusiją. 

Vakarų Vokietija labai intere 
suojasi, kas darosi sovietų oku-

amerikiečių I puotoj daly. Tai specialiai paves
ta visų vokiškų žemių ministe-
riui J. Kaiseriui, kurs pirma bu
vo krikščionių demokratų vadu 
sovietų zonoje, o bolševikų nu
šalintas pabėgo į vakarus. 

Didelės reikšmės turi ir vaka
rų Berlyne veikiąs radijas RIAS 
(Rundfunk im Amerikanischer 
Sektor). Jam vadovauja ameri 

Gyventojų nuotaikos — sovie
tams nepalankios. Kai Meininge-
no teatre buvo statoma Schille-
rio „Don Carlos" ir kai scenoje 
markizas Poza pasakė: „Jūs ži
note, ką iš mūsų atėmėte — 
grąžinkite mums minties lais
vę" — publikos ovacijos buvo 
neišpasakytos. Direktorius buvo 
nubaustas, kam jis atkreipė pu
blikos dėmesį į tą mintį; gi tą 
posakį ištaręs aktorius taipgi j laiškų. Veikia visą parą, 14 kar-
turėjo atsakyti, kodėl publiką I tų perduoda naujienas. 

kiečiai, bet dauguma tarnautojų dys žvejoti ir kitą pavasari bū-
yra vokiečiai. Prieš sienos uždą-| 
rymą jis per mėnesį sulaukdavo! Rytų Vokietijoje susilaikoma 
apie 5,000 lankytojų iš soviete nuo partizaninio karo, taupomos 
zonos ir gauna iš ten apie 13,000 jėgos, tačiau sabotažo veiksmų 

pasitaiko ir pasipriešinimo dva
sia auga. 

Italijai perša Rusijos paktą 
Dovaną parvežė socialistų vadas P. Nenni 

ROMA, rugp. 6. — Mėnesį Rusijoje paviešėjęs, Italijos kai
riųjų socialistų valias Nenni parvežė ir Stalino dovaną — nepuo
limo paktą. 

Rašydamas savo laikraštyje 
Avanti pirmą po kelionės straips 
nį, Nenni teigia, kad Sov. Rusija 
tuojau sudarytų su Italija ne
puolimo paktą, jei Italija atsi
sakytų savo draugysčių su vaka
rų demokratijomis ir pasiliktų 
neutrali tarp rytų ir vakarų. Ita 
lija ir ekonomiškai nieko nepra
rastų, nes surastų labai plačią 
rinką savo gaminiams rytų blo
ke. Dar daugiau — Italija atgau
tų vienybę viduje ir saugumą iš 
oro. 

Savo staliniškos nepuolimo po 
litikos siūlymu Nenni nieko nau
jo nepasakė, nes jis ir jo drau
gai komunistai ant tos meškerės 
gaudė rinkikus per visus balsa
vimus ir ta pačia meškere ban 

Pradeda trūkti 
nevedusių vyrų 

VVASHINGTONAS, rugp. 6. 
— Kariuomenėn įmamo amžiaus 
nevedusių vyrų skaičius vis ma
žėja ir galvojama, kad greit teks 
pašaukti karinėn tarnybon ir 
tuos, kurie dabar nešaukiami to
dėl, jog mokosi universitetuose, 
dirba žemės ūkyje, kaikuriose 
pramonės šakose ar yra vedę ir 
turi bent vieną vaiką, ši pasta
roji grupė, pervesta į 3A klasę, 
yra pati didžiausia (apie 900,000 
vyrų). Manoma, kad turės būti 
pašaukti tie tėvai, kurie susilau
kė vaikų po Korėjos karo pra
džios. 

Jieško urani) aus 
PRINCE ALBERT, rugp. 6. 

— Kanados Saskatchewan pro
vincijos vyriausybė leido gyven
tojams jieškoti uranijaus šiau
rės vakarų provincijos kampe 
prie Athabaska ežero, kur mano 

grįžti į Lenkiją. Albrycht savo 
pasakas skelbė tuo pat metu, ka
da Fabisiak atidengė savo žygį 
ir aiškiai pasakė, kad į Lenkiją 
grįžti nemano. 

Pripažino, kad 
bulgarai priešinasi 
VIENA, rugp. 6. — Cia gau-

! tame Kominfonno biuletenyje 
l yra Bulgarijos kompartijos sek
retoriaus Živkovo straipsnis, ku

riame pripažįstama, kad ūkinin-
jkai priešinasi režimui visame 
krašte, bet tie „priešiški elemen
tai bus kiečiau suimti ir savo lai
ku visai sunaikinti". 

Moka planuoti 
TORONTO, rugp. 6. — Kini

jos delegacija Raudonojo Kry
žiaus draugijų konferencijoje pa 

ku paremtos. 
• Cigarams panaikinta kainų 

kontrolė. Rūkoriai tikisi, kad 
cigarai nepabrangs. 

• JAV atstovas Čekoslovaki
joje numatytas perkelti toms 
pat pareigoms į P. Korėją. 

• Georgia valstybės demokra
tai nusitarė į savo valstybės pre 
zidentinių kandidatų sąrašą įra
šyti Stevensoną ir Sparkmaną. 
Tad šioje valstybėje skilimo ne
bus. 

• 1Ą Kalifornijos komunistų 
vadų rasti kalti propagavę reži
mo pakeitimą prievartos priemo
nėmis. Teismas vyko Los Ange
les kelis mėnesius. Bausmės dar 
nepaskirtos. 

• Chicagoje vakar nušautas 
siūlė jų skundus dėl bakterijų ^mblerrą karalius mūionierius 

Roc. Manoma, kad žudikų pa-mėtymo Korėjoje ir Kinijoje 
pavesti ištirti „neutraliam" an
glų „raudonajam dekanui" John 
son, o ne Raudonajam Kryžiui, 
kuriuo komunistai nepasitiki. 
Konferencija jau yra nutarusi 
tuos skundus ištirti pavesti sa
vo komitetui per suinteresuotas 
vyriausybes, nesteigiant specia
laus organo. Kadangi Sov. Rusi
ja ir jos satelitai atšaukė tam 
komitetui savo pripažinimą, tai 
to nutarimo nebus galima įvyk
dyti. 

siančiuose parlamento rinkimuo-, m a g a l i b ū t i l a b a i g a u s ū s u r a n i . 

siuntė jo paties sėbrai, bijodami 
išdavimo. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 6 d.: Jėzaus Kris

taus atsimainymas. Senovės: 
Alaušas ir Anortė. 

Rugpjūčio 7 d.: šv. Kajetonas. 
Senovės: Drąsutis ir Protenė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, vakarop 

galimas lietus. Temperatūra apie 
86 laipsnius. 

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:04. 

se. 
Prieš išvykdamas Maskvon, 

Nenni pasisiūlė paremti De Gas-
peri vyriausybę ir net į ministe-
rių kabinetą įeiti, jei būtų pa
keista užsienio politika grįžtant 
prie neutralumo, kurį Italija 
daug kartų yra praktikavusi pra 
eityje. 

Nenni lankėsi Maskvoje pasi
imti Stalino „taikos premijos", 
kuri jam paskirta kaip Taikos 
Partizanų Komiteto vicepirmi
ninkui. Grįžo nepaprastai susiža
vėjęs Stalinu, kurį radęs sveiką 
ir tvirtą. Rusijoje jam viskas 
patiko, nes ten socializmas kei
čia ne tik daiktus, bet ir žmo-

jaus klodai. 
Jieškotojai buvo aprūpinti 

specialiais leidimais ir jų nuosa
vybės teisėms užregistruoti pa
statyti specialūs valdininkai. Vy 
riausybė ten jau turi savo kasyk 
las, bet nutarta leisti ir priva
tiems prospektoriams laimę iš
bandyti. Vietoj kastuvų ir kito
kių įrankių, kaip tai yra buvę 
tais laikais, kada jieškota aukso 
Kalifornijoje ir Yukone, prospek 
toriai yra apsiginklavę Geigerio 
apratais ir todėl turtų jieškojimo 
karštligė truks gana trumpai. 
Yra nustatytas ir pasisavintinų 
akerių skaičius. Kiek iš tų pros-
pektorių laimės kokio turto, pa
aiškės tik geologams ištyrus kas 

nes — jis kuriąs naują žmogaus po jų žeme guli. Manoma, kad 
tipą, kuris turįs ir augštesnę mo .už daugumos tų prospektorių 
ralę. Tą pastabą jis pridėjo ap-. stovi kasyklų, bendrovės, kurios 
rašydamas Dono — Volgos ka-už mažas sumas iš jų nuosavy-
nalo atidarymą, kurio iškilmė 
se jis buvo garbės svetys. 

bės teises išpirks, jei kas nors 
verto bus rasta. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Demokratų nOminatas A.^tevenson vakar'tarėsi su žemės 

ūkio departamento sekretoriumi Brannan ir kitais augštais demo
kratų administracijos pareigūnais. Jis vis dar tcbekomplektuoja 
savo propagandinį štabą ir studijuoja klausimus, kuriuos reikėtų 
liesti rinkiminėje kampanijoje. 

— Šiandien įteiksiąs atsistatydinimo prašymą prezidentui 
kainų kontrolės direktorius Arnatl, nes negalįs sutikti su plieno 
kainų pakėlimu. įsakymą pasirašęs savo viršininką verčiamas. 

— Vakar Š. Korėjoje pasirodė labai daug priešo lėktuvų. Ke
turiuose susidūrimuose numušti J/, sužaloti 6 sovietiški Migai. 

— Gen. Mark Clark štabe Japonijoje einą gandai, kad 8-ji 
armija Korėjoje gaus naują vadą, nes gen. Van Fleet gausiąs kitas 
pareigas. 

— International Harvester Co. įmonės Chicagoje prie Blue 
Island gatvės vakar uždarytos, nes darbininkai priešinasi mašinų 
išvežimui, IšmontavimO darbai vyksta toliau, nes juos vykdo kita 
unija. Streikuoja tos pat bendrovės motorų gamybos įmonė Mel-
rose Parke. 

— JAV vyriausio teismo narys Douglas šiais metais išvyko 
atostogų leisti į Malajus, kur nori pamatyti kaip britai kariauja 
su komunistų partizanais. Pereitą vasarą jis sukinėjosi Indijoje 
prie Himalajų kalnų. 

— Sąjungininkų paliaubų delegacija įteikė komunistams nau
ją, prašymą leisti belaisviams š. Korėjos stovyklose teikti maisto, 
jvaistų ir rūbų pakietus. Tai nebe pirmas prašymas, bet Šis pakar
totas po to, kai Kinijos ir Š. Korėjos vyriausybės per radiją pa
skelbė, kad pripažįsta Genevos konvenciją dėl belaisvių globos. 

: • M, 1 
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es nesame beširdžiai 
Dažnai skaitome spaudoje 

apie vienintelę lietuvių Vasario 
16-sios gimnaziją Diepholze, Vo 
kietijoje. Moksleivių ten yra 
daugiau negu šimtas ir niekam 
nepaslaptis, kad vos apie 40 tų 
moksleivių turi čia globėjus, 
daugiausia susibūrusius grupė
mis, kurios pasižadėjo siųsti 
kas mėnesj po 20 dolerių. O 
kaip bus su tais likusiais 60 
mokinių ? Gimnazijos vadovy
bė pakartotinai kreipėsi per 
spaudą \ mūsų visuomenę, pra
šydama pagalbos ir šiems pa
stariesiems. Ar gimnazijos va
dovybės balsas turi likti balsu 
tyruose šaukiančiu. Pati gim
nazijos vadovybė apie save kuk
liai nutyli. Bet ar jau tiems 
žmonėms ten nieko ne t rūks ta? 

Ryškūs pavyzdžiai 

Aš norėčiau čia paminėti po
rą pavyzdžių. Šios gimnazijos 
mergaičių kūno kultūros moky
toja Aldona Gasnerienė da r va
dovauja mergaičių bendrabu
čiui, veda tautinių šokių grupę, 
yra "Aušros" tunto skaučių sky 
r iaus vedėja ir Diepholzo lie
tuvių moterų atstove. Ši mo
kytoja y ra trijų mažamečių vai 
kų motina. Vyriausias jų y ra 
6 metų, o jauniausias — vos 10 
mėnesių. Jos vyras Stasys Gas-
neris dirba gimnazijoje kaip bu
halteris, y ra vietos tuntininko 
pavaduotojas ir vietos komite
to narys. IRO organizacijos ne
bėra. Nėra ir kas moka j iems 
nors simbolines algas. Arba pa
imkime kad ir mokytoją O. Ge-
šventą, kuris be tiesioginių sa
vo pareigų, energingai vadovau
ja vietos skautų-čių tuntui, ku
ris ?avo nepaprastai intensyvia 
ir vykusia vaisinga veikla labai 
užimponavo vietos rajono vokie 
čių skautų organizaciją ir labai 
daug dirba lietuvių tau tos ir 
mūsų skautų garbės kėlimo sri
tyje. Tai t ik pcra pavyzdžių. 
Neįmanoma yra aptar t i visos 
gimnazijos vadovybės nuopel
nų lietuvių moksleivių jaunimui 
ir mūsų kultūrai saugoti ir puo
selėti. Tuo tarpu niekas jų ne
turi reikiamų sąlygų kilniam 
pasišvenitimo darbui. Koks jų 
maitinimasis, pagaliau! Tik vie 
ną kartą savaitėje visa gimna
zija, t. y. moksleiviai ir moky
tojai gauna trupinėli mėsos. 
Tiesa, mes čia fiziniai sunkiai 
dirbame. Bet a r mes galime sa
vo padėtį sulyginti su jų pa
dėtimi? Ar mums t rūks ta ko 
nors iš valgio a r drabužių? Ar 
mes ilgai da r žiūrėsime į šitofcį 
be galo apgailėtiną reiškinį? 

Eisime į pagalbą 

Nepaneigdami esamų šalpos 
organizacijų darbo ir nuopelnų, 
sutikdami ta ip pat, kad dauge
lis mūsų individualiai siunčia
me paketus arba vieną kitą do
lerį mūsų broliams į Vokietiją, 
paklauskime pa tys savęs, a r Iš 
siunčiamos į Dlepholzą 40-čiai 
mokinių šalpos galės išsilaiky
ti net visas š imtas? Ar nepa-
luš ir pati gimnazijos vadovy
bė? Ar gimnazijos užsidarymas 
nekris an t mūsų sąžinės, kaip 
didžiulė juoda dėmė? 

Tuo ta rpu Chicagoje, sako
ma, tur ime apie šimtą penkias
dešimt tūkstančių senųjų ir nau 
jųjų lietuvių ateivių. Jei tik de
šimts tūkstančių Chicagos lietu
vių mokėtų kalbamai gimnazi

jai išalikyti tik po vieną dolerį 
mėnesiui, kai pasikeistų vaiz-

jdas! 

Retas kas savo iniciatyva nu
neš į paštą 20 dolerių. Po vie-

Iną dolerį ta ip pa t niekas nene
šios. 

Chicagos lietuvių skautų ir 
skaučių vadovybė yra giliai su
sirūpinusi mūsų gimnazijos 

j Diepholze likimu. Kokį nors 
naują fondą niekas nebesteigs, 

i nes tokių fondų su tuščiais iž-
jdais yra pakankamai pristeigta. 
| Norima suorganizuoti nuolati
nę mėnesinę rinkliavą, kurios 
projektas yra išdirbtas ir ap
svarsčius bus vykdomas. To 
plano pagrinde yra šie svarbiau 
šieji dėsniai: 

Rinks aukas 

Chicagos skautų-čių vadovy
bė sudarys vietos geros valios 
lietuvių sąrašus, pagal kuriuos 
raštu įgalioti skautai ir skautes 
kas mėnesį aplankys savo tau
tiečius namuose ir pasiūlys pa
aukoti gimnazijai išlaikyti bent 
po 1 dolerį. Aukos čia pat bus 
pakvituojamos ir kiekvieno mė
nesio rinkliavos bus skelbiamos 
spaudoje. Jokiam administraci
jos aparatui išlaikyti lėšos ne
bus skiriamos. Į rinkliavos vyk 
dymą bus į t raukt i skautai vy
čiai, jūros skautai ir vyresnio
sios skautės. Darbas bus vyk
domas lietuviškos talkos pa
grindais, išeinant iš skautijos 
principo ta rnaut i art imui. Su
rinkti pinigai bus tuojau siun
čiami į Diepholzą, o visa šios 
rinkliavos kontrolė bus visuo
menei žinomų skautų vadovų ir 
vadovių patikimose rankose. 

Kviečiame visus 

Skautų-čių vadovybė pasiti
ki šiame svarbiame reikale lie
tuvių visuomene, nes lietuvis 
niekados nebuvo beširdis, neuž-
jaučiąs savo vargan patekusį 
brolį. Pasit ikima taip pa t skau
tiškuoju jaunimu, kuris dar taip 
neseniai apleido tremties gim
nazijos suolą ir dar nepamiršo 
ką reiškia alkanam mokytis gim 
nazijoje, arba, sausą juodos duo 
nos riekelę suvalgius ir mieži
nės buizos, vadinamos kava, už-
gėrus, ruošti pamokas namie, 
nejaukiame barako kambary. 

i Mes kviečiame Chicagos pa-
I vyzdžiu pasekti Clevelando, Det 
1 • 

P A J I I s K O J I M A S 

I'ujicAkau Antano Dnjrlo gyvenan
čio Chicago. 111. Lietuvoje turėjos 
brolius JUOKI Ir Silvestrą Dagius Ir 
gyvenęs liūdžiu kaime, Kfnaj i j pa-
iap., Rokiftkio apnki\ 

1'ajieSko Juozas Petrauskas: IS Ka
majų, Koklftkio t pik r. HalartinlH ad
resas; 690 K. I02nd Ht. Cleveland. 
Ohio. 

PAJ1EŠKOJIMAS 

Pajieškomas Broni*low Gai-
dymoic, gyvenąs Chicagoje. P r a 
šome jį patį atsiliepti arba ži
nantieji apie jį rašyti , šiuo ad
resu: Draugas, Box 30, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

SOPHIE BARČUS 
IŠ u c i s KtottM - • (famen 1810 

PIRMAT). Iki PRNKTAD. 
8:45 iki 9:30 Tai. ryte 

š i š T M ) . 8:30 iki 0:30 vnl. ryto 
U R T I V I f t K O S V \K Altl šKOS 

IS los |>Mt Htotle* I . K M A D I M M O 
vakare m, • • UU 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL 8T 

Chioago 29, 111. H R m l o d t 4-9413 

roito, Bostono, New Yorko ir 
kitų JAV miestų lietuvių skau-
tų-^ių vadovybes. 

Dieve, laimink mūsų pastan
gas atlikti pareigą Art imui! 

Psktn . A. Valatkaltte 

PIRMOJI KREGŽDft 

Uždrausta maldauti 
Visiems Navy ir Marine 

BALFO GEGUŽINĖ 
Chicagos Balfo Apskrities ir 

Chicagoje esančių skyrių valdybų 

PAjiE&KOjiMAs Dr. Edward B. MURASKAS 
'1SSF!to£^2?» KSSSSSJl GYDYTOJAS m CHIRURGĄ* 

kaimo, Taura*** vulsč. Ir apskr. Jos 9 2 7 5 0 W e « t 7 1 l t 8 1 
(prie California Ave > L-orps kariuomenes vyrams uz- pastangomis rengiamas isvažiavi- į VIHOH gyvena Amerikoje jieftko ;Mar-

draus ta gatvėse prašyt i pavež- mas, kuris įvyks rugpjūčio 10 d, S ^ f e ^ L ^ į ^ ^ i S J , lf,. fSJį" ' LIGONIUSI "PRI IMA: kasdien mv. 
ti. Kaip žinome, toks paprotys Uh*Hy sode, Willow Springs 

'a tk išus rankas stovčti gatvėje 
' i r tuo prašyt i pravažiuojančių 

JAv 'ka r iuomenes karys skau 'maSinų pavėžinti, y ra plačiai įsi 
t as vytis vyr. skltn. Raimundas S * 1 ^ 8 * Jaunuolių tarpe. Mi-
Mišauskas, grįždamas kariuo- į ™ t i e ™ kariuomenes daliniams 
menen iš atostogų, buvo a p 
lankęs Chicagos skautų-čių sto
vyklą. Pa tyręs apie Chicagos 

Šokiams gros Siliūno orkestras. 
Veiks lietuviškų valgių ir geimų 
bufetai. 

Atvykę žmonSs autobusais nuo 
Archer gatvės iki daržo bus nu
vežti lengvomis mašinomis. 

Įėjimas neapmokamas. Visi kvic 
lyra uždrausta bet koks prašy- ? ia

+
mi * š* išvažiavimą atsilankyti 

* . .. . . i i ir tuo paremti varge esančius mū-
mas tuo reikalu, nesvarbu koks s ų brolius Vokietijoje ir kitur, 
jis bebūtų, išskyrus tik savo 
šeimos mašinas. skautų-čių vadovybes organi-

zuojamą šalpos akciją i* savo _ N e u ž t e n k a k a , „ I n d i . 
kuklioj kario a gos su t aupy tu , susirūpinusi 
10 dolenų paaukojo šalpos re.- J J ^ į y . j o 8 j s e . 
kalams. Nuoširdus jam skau
t iškas ačiū! 

VAROVŲ-VIŲ IŠKYLA 
Buvusios skautų ir skaučių | 

stovyklos vadovybes praeitą šeš 
tądien} ir sekmadien} padarė iš
kylą j buvusią stovyklavietę p. 
Jonyno ūkyje. Šeštadienio va
kare jvyko laužas, kurio metu 
pasikalbėjime atvirai ir negai
lestingai išnagrinėta padaryto
sios stovyklavimo metu klai
dos ir ap t a r t a visos neigiamos 
savybės, kad a te i ty je . jų išven
gus. 

Iškyloje lankėsi JAV rajono 
vadas sktn. M. Jurkša ir kiti 
vadovai-vės, o taip pa t iš Kana
dos atvykusi sesė v. sk. Jū ra t ė 
Ciplijau'skaitė. Viešnia padarė 
pranešimą apie mūsų sesių veik 
lą Kanadoje ir jos pasikalbėji
mą su Lady Baden - Powell, 
kuri sesei Ciplijauskaitei paža
dėjo visą savo paramą lietuvių 
skaučių Seserijai 

kimo paskutiniuose rinkimuose. 
Daugelis Indijos politikų laikosi 
nuomonės, kad nieko negali pa
gelbėti prieškomunistinės kal
bos, jei jos nebus lydimos kon
krečiais darbais gyventojų nau
dai. Paskutiniu laiku Madras-
nin vyriausybės kulto ministe-
ris Vonkantas Mayudu atkreipė 
įtakingų sferų dėmesį į daug ža 
dančią katalikų misionierių vei
klą. 

Prašome Ja» atsiliepti arba žinantieji 
praneitt fiiuo adresu: Maita Sejonii!-
ne, Ilaas Hlll, Clark St., Lot 124, 
Hydney, AuHtralla. 

Tel. ofiso HE. 4-6600, re/.. PIt. 0-73:13 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd 

V AL.: 1—4 ir «—t 
8eštadloniais nuo 1 Iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

r<:l.:<>riHo VI.7-0583, rez.ltK.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Koad 
V A L : 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždaryta* 

*efttad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rc/itl. 35i41 W. 66TII PLACK 

Tel.: Ofiso lfH.4-5849, re/.^IK.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir fteStad., pagal ru-

susltarlmą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

i • t 

2 lkl 4 v. treč.—pagal suHitartm* 
Susitarimui skamb. Gilo. 6-1321 

Jei neatslllepia Vlncennes 6-3000 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
PriSmlmo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArdh 7-9778 

Mokytojas: — Ką reiškia žo
dis deficitas? 

Mokinys: — Deficitas reiš
kia, kad daugiau nieko neturi . 

"AUŠROS" TUNTO 
PASTOGĖJE 

Britų zonoje buvo net t rys 
stovyklos. Viena šiaurinėje da
lyje, ki ta pietuose, o trečia — 
t. v. neorganizuoto jaunimo. Vi
sos tos stovyklos buvo praves-

JOS. F. BIMIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokejimu. 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 P. M. 

Budriko Radio Valanda iš WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir- I 
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. Tel.i Ofiso WA. 8-3060. re*. 00.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. tfichigan Ave. 
VAL.: (lšskyrua šofttad. ir sekmad.) 

Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
At šia.i. priima tik pagal susitarimą 

Elezld.: 10838 So. YVabask \ v e . 

Ofisas ir rezidencija—VArds 7-3520 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave., s lauryt.kamp.) 

Vai.: antrad. 2-4 ir 6-8; fie&tad. 1-4. 
Kitomis dienomis tik susitarus. 

Ofiso teleffonas Vlnrinia 7-1884 

DR. AL. RAČKUS 
GYDY^etAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenoe 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 1:00 * 

>re<MRO\ ir sekmad tik fmattarua 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir romus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, 111 

saukite — Y A 7.7881 
Priims: vakarais 6 iki 9, sestad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso Y A 7-0584, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Aahland Avenne 
(antras augstas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 Iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. diena. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
RezkL telef. GHovehill 6-0817 

Valandos: 1-S P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir Seštad. pagal sutartj 

tos Lietuvių Sielovados Tarny-
Tenka pažymėti, kad sese Cip Į bos Tėvo Alf. Bernatonio ir 

lijauskaite šįmet baigė McGill I skautų vadų. Buvo didelių sun-
universiteto bakteriologijos fa-1 kūmų su lėšomis. Labai daug 
kultetą su "honours" laipsniu pasidarbavo sktn. A. Venclaus-
ir jos profesoriaus pakviesta Į kas , v. si. A. Gasnerienė, psktn. 
pasilikti jo asistente. Ruošiasi j O. Gešventas, psktn. kun. V. 
kopti iki magis t ro laipsnio, j Šarka, evang. mok. J. Jurkai-
Skautauja nuo 1937 mt. ir šiuo -tis, kun. P . Girčius, v. si. Mot-
metu vadovauja Montrealio vy-
resn. skaučių "Vaivos" dr-vei. 

Į 
KEIČIASI LAIKAI.. . 

Bremeno vokiečių skautų ra
jono vadeiva sktn. Alfred Woog 
lankėsi psktn. O. Gešvento va
dovaujamoje "Aušros" tun to 
stovykloje. Savo t a r t ame žody
je mūsų skautams, sktn. Woog 
ragino pažinti Lietuvos didžią 
praeitį, jos didžiuosius vyrus ir 
niekad nepamiršti lietuvių kal
bos, nes tai y ra didžiausias mū- '• Daug tačiau t rukdymų sudaro 
sų tu r tas . ' lėšų stoka. 

m — 

gabienė, v. si. Vyt. Kempka, si. 
E . Polkis, muzikas. Kazys Mct-
grabis ir daugelis kitų. Sto
vyklos buvo pravestos religinė
je — tautinėje dvasioje. Tėvas 
Bernatonis apdalino stovyklau
jančius saldainiais. 

Skautų skaičius nuolat auga 
ir jų veikla plečiasi. Lietuviai, 
kaipo pavyzdingi skautai , nuo
lat kviečiami stovyklauti pas vo 
kiečius ir kitur, pvz. net J Luk-
semburgo tarptaut inę stovyklą. 

i 

E.ric Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai ' pirmaeilė istorija apie žmo- j-

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D It A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 

Šios vasaros knyga 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
M34 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

TeL ofiso VI. 7-OfiOO. re*. VI. 7-7SOS 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( 8 y e c moterų UKOS Ir ukuširU*) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave. 

VAU: 2—4 Ir G 9 p.p.. 
ISskyrus sekmadienius. 

I ei.: OflM> YA.7-1100, rcz.DA.U-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
i ( kampas lial^tcd ir 25-tos gatv.) 
, VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas-
i dlen išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
He/ . S2I7 s. I : M I : K A I J > A V R 

! Of. (iftovchill «-1020. r. i l l l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YV'-st Marquette Kd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trerlad. ir fte.štad. pagal sutarti 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., fiei 

tad. ir sekmad. UV pagal sutartj 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re/. PH.6-ID34 
J©1 neatsilieps vtrftminStl telefone. 

šnukite: Mldwa) 3-0001 

Tel . :Ottso t l i: .4-2123, r«/.l*It.0-hiM 

DR. V. P. TUMAS0H1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spoc. ehirurginSs Ilgos 
6 2 5 5 S o u t h \ V e s t e r n A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
seštad. 2—4 p.p. Trečiad. tr 

sekmadieniai* uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 8-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso l'lt.O-iillH rr/.lll-..1-:tl.Mi 

DR. F. C. WIMSKUNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 2 0 VVest M a r ą u e t t e E d . 
VAL- nuo 2 lkl 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. Ir šefitad. pagal sutarti 

= •L-i - a a = 
^ ^ • =r 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
1. JI yra stipriausioji taupymo ištaiga. 
2. Dabar ji moka didesnį dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. įlomis ir G. I. paskolų turi 

daugiau $20,000,000.00. 
6. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose jų vertS 
yra tiktai $1.00. 

r 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 metus ji visados visiems išmo
kėjo pagal pareikalavmm. 

9. Visuose jos skyriuoso mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. 1. Corp. 
andrausta iki $10,000.00. 

Tel.- m s o PK.0-3S.1S, rez. ltK.7.»lft» T o 1- ° f , s o C A • • « • • * • m. VH 6-00.S9 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Itc/.td. 0000 S. Artesslan Are. 
VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p : 6—0 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

4% metu i š t y r i m a s 
l e i . YArds f-1829 

irrltaiko Akintu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso 

< 

T U R T A S — 
$30,000,000.00 

= 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

meiii'sio d'.oną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
ANO 10AN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JU8TIN MACKIEWIGH, prezidentus. • Telefenas: Virginia 7-1J 41 

įstaigos valandos: KasdiSn nuo 9-tos ryto Iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8 

vakaro. Trefiiadionlais vlnal neatidaroma. 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURCAS 

(LIETUVIS OlTIiYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kusdlon nuo 2 - 4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. Trefitad. Ir Scšt. uždaryta 

^Itovehlll «-ir»D:» 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU 

I'UITAIKO AKINIUS 
Į Valandos: 9—12 ir 7- -0 v. v. pa Kai ' 

susitarlni.i išskyrus treOiadicnius 
2422 \ \est Marąuette Kd. 

Ofiso ir huto tol. 6 | * 9*1 S i 1 
Neatsiliepus tel, K&djfle 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49ih Ct.s Cicero 
Kasdien io—12. Be. to. antra4, Ir 
kotvirlii.l. 6:30—9 v. v. Sefiad. 1 0 — 2 , 
ir i - 0 . Hutas 18:52 So. lOlli C)L 

Telefonas: Hl-:itance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIIOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 U esi 59th Street 

f VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį. 

• • , i . i i i i i 

Ofiso tel**.: liAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia saukite kl-tfzle 8-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
V \ L : Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5R57, rez.RE-74906 

DR. FRANK C. KUTINU 
(KVIKtflNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
Vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seštad. vak. 

»,„ A. 

Ofisas Ir akinių rtlrhtuvd 
750 West S5th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12.; feeStad. 10—8 p.p 

I U / a i i i i i i u i i j a 
Akis 

1 "r lt* Ik o 
Akini ILS 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMBTRISTAS 

AKIU SIMICIAMSTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirtnad. antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad uždaryta, seštad. 9:80 iki 

12; l ;W iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0528. IMatt Hklg. 

I oi. Ofiso GH 6-68ttt PR. «-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 WKST 68rd Street 
(kampas 68 Ir Artealan) 

VAL: 2--4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trp<\ ir Šost. 2-—4 p. p. Sekm. uždar. 
Nuo Uep. 12 d. iki rugp. 18 d. seštad. 

uždaryta 

Telefonas OLvmpic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr.. ketv. 10-12, 2-6. 7-9 pp 

penkt. 8^—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., sėst. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALAND08: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitaru*. 

4603 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo California 

T«»l. Y Arda 7*7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 We»t 71st St. 
Priftmltno laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-678S 

DR. ANTH0NY WILL 
( V 1 U M A S ) 

D A N T I S T A S 
6322 South We«tern Avenue 
Priftmlmo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefoną* GrorehHl 6 4 0 4 1 
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D R A U G A S 
TlIK UTHUAN1AN DAILY FRIUNP 

JSS4 B. Oakley Av,„ ( hl«ųc*» H, 1U. Tt*. Virgin* 7 -««*«; T-6641; T-M4I 
Eutered as Second-Class Matter Maroh II, 1916, at Chtoago, Illinois 

Under the Act ofMarcb 8,1879 
Ifemberof the Cathollc Press Ass'n 
Publtslied dally. ezcept Sundays, 
Lithuanian Catholll Press Society. 
PRENUMERATA: Metama 
ChtcagoJ ir ClceroJ 49.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Utalenyje $11.00 

8UB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outaide of Chicago 
$9.00 per year ln Chicago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
4 mėty I min.. 1 mia 

$5.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
*5.60 $1.00 $1.16 

IGNORANCIJA AR PIKTA VALIA? 
PRANAS KIRSTUKAS, Chicago, 111. 

BARBARAI SIAUČIA 

Redakcija straipsniui taieo savo nuotlnra. Nesunaudotu straipsnių ns-
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus Redakcija ui Skelbimų turioj 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Raudonoji žvaigžde Ir Raudonasis Kryžius 
PASAULIS PRARANDA LOGIKOS JAUSME 

Iš vokiečių spaudos 
Naciai vokietino, bolševikai 

rusina 

Rytprūsiuose seni lietuviški 
vietovardžiai paskiausiai nacių 
laikais buvo suvokietinti, o vė
liau bolševikų surusinti. Sovie-

•< 

Nežinia kodėl pastaruoju me
tu "Naujienos" itm uoliai su
skato "šviesti* 'savo skaitytojus 
religiniais ir bažnytiniais klau
simais. Tai būtų labai gražu ir 
naudinga, jeigu jos turėtų "bent 
kiek sveikos nuovokos kalba
muose dalykuose. To trūks
tant, jos skelbia tikras nesąmo
nes, giliai pažeidžiančias pagrin
dines krikščioniškojo tikėjimo 
tiesas. 

Antai, š. m. 179 N-rio veda
majame negražiai puolama mū-. I tindami visus užimtus kraštus, 

Toronte, Kanadoje, vykstanti aštuonioliktoji tarptautine | b o l š i k a i k a i p pažymi "Osteu- ų tikėjimo dogma del kūno 
Raudonoj Kryžiaus konferencija mums dar kartą paliudijo iki , „ ^ • £ *! iš mirusiųjų prisikėlimo, kur be 
kokių logikos absurdų nueina karo baimės kamuojamas pašau - j £ . e b o l š e į i k i š k u

 k i t a k o rašoma: 
lis. Raudonoji žvaigždė ir raudonasis kryžius yra du griežtai . , \ w J n č i n kain . "Mirusiųjų deginimą Bažny 
skirtingi dalykai. Panašumas tarp jų egzistuoja tiktai tokioje n a , u . j a a a r ų ; nc ,Y, *«"P »u

 č i a s m e r k i a d § i t o . kad toks 
pat spalvoje. Tačiau raudonosios žvaigždės ir Raudonojo Kry 
žiaus raudonai spalvai išgauta vartojami dažai skiriasi kaip 
dangus ir žemė. Raudonoji žvaigždė nudažyta sadistiškai nu
žudytų milionų krauju (tautų ir asmenų). Tuo tarpu Raudona
sis Kryžius yra pagarbos nusipelniusi tarptautinė labdaros or
ganizacija. Raudonajai žvaigždei tegali būti viena tinkama vie
ta kartuvių kilpoje. Raudonojo Kryžiaus atstovai yra di
delės dvasics ir žmogiško taurumo vyrai. Raudonsios žvaigž
dės reprezentantai — paprasčiausi dvasios ubagai: be sąžinės 
ir širdies, nes jų širdis jiems eina tokias paprastas ir nesudė
tingas funkcijas kaip kiekvieno eilinio keturkojo galvijo. Žmo
niškumu ttnai nebėra vietos. 

bolševikinta rusų kalba neten
ka savo senojo grožio ir skam
bumo. Taip Krantas — vokiš
kai Cranc — 'bolševikų dabad 
vadinamas Zelenogradsk, Dar
kiemis — vokiškai Darkehmen 
— Oziorsk, Friedlandas — Frie-
dland -— Pravdinsk, Gumbinė 
— Gumbinnen — Gusevsk, 
Įsrutis — Insterburg — Cernia-
kovsk, Karaliaučius •— Koenigs-
berg — Kaliningrad, Labuva — 
Labiau — Poles, Lazdėnai—Las-
dehnen — Krasnosnamionsk, 
Liudvigshorstas — Ludwigs-
hors — Laduškin, Palmininkai 
— Palmnicken — Jantarnoje, 
Piliava — Piliau — Baltijsk, 
Prūsų Ylava — Preusisch Ey-
lau — Bagriationovsk, Ragai
nė — Ragnit — Sverdlovsk, Sta 
lupenai — Stallupoenen — Nes-
torov, Tilžė — Tilsit — Sovietsk, 
Vėliava — VVehlau — Zna-
mionsk etc. 

antreiji eisią j pragarą ir ken-
tė3ią amžinas kančias. Dvasios 
be kūnų negalėtų nei linksmin
tis, nei kentėti. Bet jei mirusio
jo kūnas sudeginamas, tai kaip 
jisai "prisikels"? (Šis mokymas 
betgi ignoruoja faktą, kad že
mėn užkastas kūnas taip pat 
laikui bėgant išnyksta). Ap
šviestuose kraštuose tokie prie
tarai žmonių jau negąsdina". 

(Citatos autorius turbūt pa
miršo dar pridurti "apšviesčiau-
siam" krašte — Sovietų Rusi
joje skelbiamą išvadą: religi-* 
ja — tautos opiumas!). 

Deja, š} kartą "Naujienos", 
prikišdamos tikintiesiems igno 

Raudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 
PR. TERVYDIS 

(Tęsinys) 
Sovietinė NKVD kažkur vieną leidinį pasigavo ir pradėjo 

jieškoti leidėjų, čia pinigu susigundė vienas mūsų Užsienių mi
nisterijos sargas, kuris porą vyrukų buvo pastebėjęs ten vaikšti
nėjant ir sukant rotatorių bei tvarkant vietoje tą leidinėlį. Jis 
tikėdamasis gero atlyginimo ir išdavė tuos vyrukus. Juos suėmė, 
rado dar kelis egzempliorius, ir, rodos, tardymais juos abu su
naikino, tačiau sargas tegavo tik pagyrimą, bet nė jokip pinigo. 
Šių dviejų auka buvo didelis sovietinės kaukės nuplėšimas, jis pa
rodė tautai, kad nėra taip visa gražu, kaip pasakoja bolševikai, 
ir kad mums yra vilties iš to jungo išsprūsti. Jų kančios ir mir
tis buvo pirmosios dar lietuviškame pogrindyje, tepradėjusiam 
vos tik šiokia tokia organizacine forma reikštis. 

6. A. Ląstas — Juodasai netenka rankraščių 

AR RKIKftJO JUOS ĮSILEISTI? 
Aštuonioliktoji tarptautinė Raudonoj Kryžiaus konferen

cija Toronte padarė didelę klaidą į savo posėdžius įsileisdama 
tuos dvikojus raudonosios žvaigždės galvijus. Komunistinės dik
tatūros viešpačiai niekada nesidomėjo tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus veikla. Nei Sovietų Sąjungoje, nei komunistinėje Ki
nijoje, nei Šiaurinėje Korėjoje, nei, pagaliau, kituose sovietų 
satelitiniuose kraštuose Raudonasis Kryžius neegzistuoja. Bu
deliams žmogiškoji labdara yra nesuprantama ir nereikalinga. 
Stalinas juk niekad nenorėtų, kad kažkokia žmonių grupė, pasi
vadinusi Raudonojo Kryžiaus vardu imtų siuntinėti maisto ir 
drabužių paketėlius Sibiro koncentracinėse stovyklose uždary
toms jo aukoms arba, dar blogiau, užsimanytų inspektuoti pa
čias stovyklas ir kalinių gyvenimo sąlygas patikrinti kad ir iš 
higieniškos pusės... O visdėlto j aštuonioliktąją Raudonojo Kry
žiaus konferenciją savo "raudonojo kryžiaus" atstovus atsiuntė 
ne tiktai Sovietų Sąjunga, bet ir jos satelitai. Budeliams, mat, 
niekada netrūksta drąsos ir akiplėšiškumo. Labai galimas da
lykas, Stalinas atsiųstų savo atstovus ir į Eucharistinį Kong- me Nr. 27/52, 1-mame puslapy-
resą, jeigu tiktai matytų, kad tie jo atstovai turės progos pa- ] je įdėjęs didžiulį žemėlapį, ku-
skleisti melagingos propagandos daigus. Deja, tarptautinio Rau- rios vokiečių žemes yra dar so-
donojo Kryžiaus vadai neturėjo pilietinės drąsos atidaryti du- vietų pavergtos, tarp jų atžy-
ris ir tuos raudonosios žvaigždės galvijus išprašyti lauk. Nau- m į įr Klaipėdos kraštą, o sa-
jo pasaulinio karo baimės įtakoje jie raudonąją žvaigždę pa
sodino ant to paties suolo su Raudonuoju Kryžiumi. Teisingai 
sako mūsų liaudies patarlė: "Įsileisk kiaulę per duris, ji užlips 
ant stalo". Raudonoji kiaulė netiktai užlipo ant Raudonojo Kry
žiaus konferencijų stalo, bet savo purvinu snukiu baigia vartyti 
visus konferencijų stalus... 

laidojimo būdas prieštarauja 
senam krikščionybės mo 
apie mirusiųjų prisikėlimą 
...kad "paskutinio teismo" die
ną visi mirusieji atgis su tekiais 
pat kūnais, kokius jie turėjo 
prieš mirdami. Tada būsią at
skirti teisingieji nuo neteisin
gųjų: pirmieji eisią į dangų, o 

Okupavę Lietuvą bolševikai tuojau pat savo žinion perėmė 
ranciją ir prietarus kitu lazdos j visus seifus. Adomas Ląstas — Adomas Juodasai savo rankraš-
galu pataikė pačios sau. Tokio I ž i u s l a i k ė Valstybinės Skolinamųjų ir Taupomųjų Kasų seife. Ir 

iiarauja j m o k s l o k a i p a i š k i n a j ų v e d a _ > kai atvažiavo iš Maskvos perimti seifuose rastąjį turtą mokslingi 
! ^ m U 1 masis, Bažnyčia niekados n e . , Maskvos "finansininkai", perėmė ir Maskvon išvežė A. Lasto vi-
įkchmą, MOalffllWfl T ™ ™ Q ™ _ S " S rastuosius rankraščius, kaip labai svarbius "fašistinius do-

Atgyjantis vokiečių 
imperializmus 

žiavime vad. Vokiečių akcijos 
vadas Loewensteino princas Hu 
bertas pareiškė: "Jums ir man 
tėra vienos sienos — tai 1914 
m. rugpjūčio 1 d. sienos. Todėl 
mūsų svarbiausias tikslas — 
pamažu šių sienų siekti". 

Sovietų plėšikiški žygiai 

Pabaltijo vokiečių suvažiavi
mas posėdžiavo VVuerzburge. 
Jame kalbas pasakė fed. vyriau
sybės min. Kaiseris ir Bavari
jos pabėgėlių reikalams valst. 
sekr. prof. Oberlaender. VVuerz-
burgo vyr. burm. Dr. Stadel-
mayeris iškėlė tuos ryšius, ku-

RAUIH)NIKJI DON KICHOTAI IMASI SU VĖJO MALŪNAIS 

Tremtyje esantieji sovietų okupuotų tautų Raudonojo Kry
žiaus atstovai įteikė memorandumą apie sovietų darbelius, sua
bejodami pastarųjų teise dalyvauti konferencijoje, tikėdamiesi, 
kad Raudonasis Kryžius pastatys sovietams keletą nelabai ma
lonių klausimų. Šis pavergtų tautų balsas liko neišgirstas. Bu
vo duota suprasti, kad Raudonasis Kryžius yra tarptautinė lab
daros organizacija, kurioje politikai nebėra vietos.. Tai buvo 
mums skaudus diplomatinio bizūno smūgis tiesiai į veidą. Ta
čiau tas skaudusis bizūnas greitai atsisuko į laisvojo pasaulio 
Raudonojo Kryžiau delegatus, kada sovietinis blokas, prieš jų 
norą konferenciją pavertė savo suktos politinės propagandos 
tribūna... Amerikiečiai sėja bakterijas Šaiurės Korėjoje... Ame
rikiečiai savo bombomis žudo nekaltus Korėjos gyventojus... 
Amerikiečiai bombarduoja* Mandžiūriją... Amerikiečiai terori
zuoja Koje saloje esančius karo belaisvius... Kaltinimai, kaip 
matome, tikrai "nepolitinio pobūdžio"... 

Per ištisus posėdžius raudonoji žvaigždė groja Raudona
jam Kryžiui tuos pačius niekuo nepagrįstus argumentus. Raudo
nasis Kryžius dvejus metus vargo, mėgindamas užmegzti san
tykius su Šiaurės Korėjos "raudonuoju kryžiumi". Buvo pa
ruoštos vaistų siuntos, maisto ir drabužių paketai. Jie ir šian
dien tebeguli sandėliuose. Komunistai nieko nenorėjo ir girdėti 
apie betkokią Raudonoj Kryžiaus paramą. Jungtinės Tautos 
pasisiūlė patikrinti sovietų propagandos skleidžiamus gandus 
apie bakteriologinį karą Korėjoje. Malikas tas pastangas tuo
jau sulikvidavo 49-tuoju veto. Aišku, melo negalima leisti pa
tikrinti, nes tada juk paaiškės, kad melas yra melas. Visa 
propaganda supliukštų kaip muilo burbulas. Sovietai niekada 
nieko neleidžia tikrinti. Jie tik nori kaltinti. O patikrinti pas 
juos daug ką galima būtų — pradedant Katynu ir baigiant Si
biru. Pagaliau kiekviename jų okupuotame krašte yra šimtai 
masinių kapų. Apie juos raudonoji žvaigždė nieko nepasakoja 
Raudonajam Kryžiui... 

PAGARBA NACIONALISTŲ KINIJAI 

Toje politinėje raudonosios žvaigždės ir Raudonojo Kry
žiaus maištyje visų dėmesį patraukė pagarbos vertas Naciona
listinės Kinijos pasielgimas. Jos atstovai pasitraukė iš konfe
rencijos. Nacionalistų delegacijos pirmininkas Dr. Heng Liu sa
vo pareiškime spaudai konstatavo: "Lig šiol šioje konferencijoje 
aš nieko daugia unegirdėjau tiktai žemiausios rūšies politiką"... 
O savo notoje, skirtoje konferencijos pirmininkui MacAullay, ne
pagailėjo dar atviresnių žodžių: "Kada nors Raudonasis Kry
žius supras, kad dabartinėje pasaulio situacijoje negalima pasi
likti kartu ir humanitarine ir universaline organizacija. Juk ne
įmanoma į savo eiles įsileisti komunistinius nuodus ir išlikti 
sveikam"... 

rie riša Pabaltijo vokiečius su 
Vokiečių pabėgėlių "Die Stim Frankais būtent - per Dorpato 

ir VVuerzburgo un-tus. Pirmi
ninku perrinktas baronas Man-
teufelis. 

Apžvelgdamas sovietų plėši
kiškus žygius, kur Baltijos jū
ra norima paversti "mare nost-
rum", "Die Stimme" rašo, kad 
per visą 2-jį karą švedai nete
ko vos vieno laivo. Bet kai so
vietai pagrobė Pabaltijo vals
tybes, Lenkiją ir paglemžė Ry
tų Vokietijos uostus, senoji pa
dėtis pasikeitė iš pagrindų. Nuo 
Leningrado iki Luebeiko stato
mi įtvirtinimai, kurie į istoriją 
turės įeiti "Stalino pylimo" var 
du. 5 Rytų Vokietijos statyklo
se į karo pramonę įkinkyti 26,-
000 personalo, nauja ginklų ban 
dymo stotis pastatyta prie Įs-
rutės, Karaliaučius su Piliava 
verčiami į laivyno bazes, Kol-

vaitraščio skelbiamų informaci-
cinių įstaigų sąraše Nr. 2 ("Die 
Heimatauskunftstellen" II) pa
žymėta, kad prie Gumbinės apy 
gardos su būstine Hamburge 
yra priskirtas ir Klaipėdos kras 
tas, tačiau Suvalkų apskritis 
vokiečių vadinama Sudauen, iš 
jos išskirta. Tame pačiame nu
mery taip pat pranešama apie 
Vokiečių — Britų Dr-jos suruoš 
tą pasikalbėjimą, kuriame daly
vavo apie 50 britų politikų. Pa
sikalbėjimų tema buvo — kaip 
Vokietiją suvienyti ir atgauti 
prarastas Rytų sritis. Pasita
rimuose dalyvavo tiek konser
vatorių, tiek darbo partijos at- berge įtaisytos V sviediniams 
stovai. Vokiečių politikai vie-! šaudyti stotys. Toliau laikraš-
ningai pareiškė, kad tų sričių tis smulkiai išskaičiuoja, kur ir 
jie negali išsižadėti, nes 4 milio- 'kokius laivus sovietai užpuolė, 
nai vokiečių iš jų rytinių sričių apšaudė, paskandino. Nr. 28 
Vakarų nepasiekė: jie buvo ar
ba išžudyti, arba nukankinti, 
arba žuvo per sąmyšius. Vokie
čių Rytai esą jau 700 metų vo
kiški — jie tokie turi ir pasi
likti. Laikraštis savo tautie
čiams net siūlo, kad jie su pa
našiais pareiškimais ir įrody
mais siųstų britų parlamento 
nariams laiškus. Ypač reiškia
mas pasipiktinimas, kad lenkų 
išeivių kongresas JAV-se vie
nu balsu pareikalavo ne tik at
statyti Lenkiją su 1939 metų 
sienomis (t. y. Vilnuim ir Lvo
vu), bet priedo jai pridėti dar 
ir dabar lenkų valdomas sritis, 
taip pat šiaurinę Rytprūsių da
lį su Karaliaučiumi. Tas pat 
savaitraštis Nr. 26/52 paskel-

rašoma apie gandus, kad bol
ševikai gali sutikti išvesti nau
ją sieną linija Glato Neisė — 
Breslau — Glogau — Kreuz — 
Schneidemuelile — Stolp, kad 
gali būti iš Rytų zonos ir sate
litų sudarytas Rytų blokas, bet 
kitų tvirtinama, kad Lenkija 
gali "pasiprašyti" įjungiama į 
"broliškųjų respublikų šeimą", 
o tada raud. Armija būtų ati
traukta iš Rytų Vokietijos į 
Lenkiją, Lietuvą ir Karpatų 
Ukrainą, o jos vyr. būstinė ir 
toliau liktų Įsruty. Karaliau
čius šiuo metu yra tiesiog pri
grūstas rusų kareivių. Kadangi 
likusių neišgriautų ir naujai pa
statytų kareivinių bei barakų 
neužtenka, tai vėl eilė gatvių pa 

be, jog vokiečių pabėgėlių i š , tuštinta, kur įkurdinti karei-
Pamario (Pomeranijos) šuva- viai. 

Galbūt kada nors Raudonasis Kryžius taipgi supras, kad 
sovietinis blokas jo negali sugriauti, nes sovietinis vergijos pa
saulis niekada Raudonojo Kryžiaus veikloje ir nedalyvavo. Taigi, 
sovietų pasitraukimas iš Raudonojo Kryžiaus (jeigu jie pasi
trauktų) būtų tik sveikintinas dalykas. Raudonojo Kryžiaus 
eilėse negali būti vietos raudonosios žvaigždės dvikojams gal
vijams. Vyt. Kastytis, Toronto i tųjų skerdejai nepajėgė ar ne 

skelbs ir neskelbia. Ignoranci 
ja, ar bet kurie prietarai susi
pratusiam krikščioniui yra ne 
tiktai svetimas, bet ir neleisti
nas dalykas. Čia mes nematom 
reikalo įvardinti "N-noms" dau
gybę šviesiausių pasaulio protų, 
garsiausių mokslo vyrų, ku
riems net jos pačios nedrįstų 
prikišti ignorancijos ar prieta
ringumo šešėlio, o kurie visdėl
to šventai tikėjo visas Bažny
čios skelbiamas tiesas ir bran
gino jąsias labiau, negu savo 
gyvybę. Tiesos vardan šį kar
tą "Naujienoms" mes norime 
pasakyti tik tiek. 

Bažnyčia paties mirusiųjų de
ginimo fakto visiškai nesibijo 
ir anaiptol nei kiek nemano, 
kad tas sukliudytų jų kūnams 
prisikelti paskutiniąją teismo 
dieną. Tūkstančius sudegintųjų 
Bažnyčia yra paskelbusi ir atei
tyje dar paskelbs savo šventai
siais. Pradedant Nerono sodų 
"gyvaisiais fakelais" ir baigiant 
naujausios bedievybės perlais — 
kacetų krematrijumų aukomis. 
Ne Bažnyčia ir ne krikšičonys, 
o vadinami laisvamaniai laikosi 
prietarų, manydami, kad jų 
adeptų kūnai sudegintieji kūnai 
niekados nebeprisikels ir tuo 
būdu išvengs jiems siaubą ke
liančio atsiskaitymo paskutinio
jo teismo dieną. 

Ne tikintieji, o bedieviai pasi
rodo tikri ignorantai, kurie ma
no, jog žemėn užkastas kūnas 
laikui bėgant išnyksta (1). Pa
naši nesąmonė — būk Bažny
čia mokinanti, kad mirusieji at
gis su tokiais pat kūnais, ko
kius jie turėjo prieš mirdami. 

"Naujienų" editorialo auto
rius lengvai galėjo patirti pas 
bet kurį žinomą teologą, ką 
Bažnyčia moko apie mirusiųjų 
prisikėlimą. Tačiau vieton to, 
jis bevelijo viešai pademonstruo 
ti savo paties ignoraeniją ir 
prietarus, kurie jam brangesni, 
negu Bažnyčios sklebiamasis 
mokslas. 

Bažnyčia nemato jokio esmi
nio skirtumo tarp mirusiojo 
žmogaus kremacijos ir puvimo, 
kuris faktinai yra tik lėtas de
gimas, bet tą skirtumą fanatiš
kai akcentuoja Bažnyčios prie
šai. Jie žūtbūt užsispyrę sude-
deginti mirusiojo kūną, nelei
džiant jam natūraliu būdu že
mėje dissolvuotfs ir laukti to
limesnio likimo. Šia proga no
riu pacituoti vieno žinomo ka
taliko gydytojo išsireiškimą, 
paskaičius mintėjąjį "Naujie
nų" straipsnį: "Kai tik aš iš
girstu reikalavimą numirėlį kre 
muoti, man dilgtelia galvoj pir
moji mintis: bene bus čia įvyk
dytas koks kriminalas: pasmau-
gimas, nunodijimas, ar kas pa
našu. Juk tokiu būdu lengvia-
sia paslėpti bet kuriuos pikta
darystės pėdsakus: nei gydyto
jai, nei juristai niekados nebe
turės tinkamo pagrindo tai pa
tikrinti". Iš tiesų. Kur nekal-

kaip 
kumentus". Tų rankraščių nepavyko išgelbėti niekam, nes Mask
vos ponai laukan išvijo ir Petrą Cvirką, nuėjusį su įvairiais įgalio
jimais A. Lasto rankraščių gelbėti. 

7. Jau dega knygos 

Iš švietimo įstaigų bibliotekų pašalintos knygos buvo ir to
l ia i laikomos, tik neduodamos skaityti. Ir liepos mėn. gale pa
sirodęs naujas drg. A. Venclovos įsakymas, apvalyti viešąsias bei 
mokyklines bibliotekas nuo sovietams nedraugiškų knygų bei re
liginės literatūros, visas tas knygas taip pat išskyrė, bet nenai
kino. Tačiau įsakymas buvo tik įsakymas švietimo įstaigoms, ku
ris daugelio vietinių kompartijos vadų negalėjo patenkinti. Ir 
todėl vietoje buvo rengiami savarankiški knygai "teismai". Pvz. 
liepos mėn. gale ar jau rugpjūčio mėn. pradžioje Rokiškio kom
partija nutarė viešai sudeginti fašistines ir religines knygas. 

Tą sekmadienį, tuojau po pamldų, iš Kauno atvažiavę at
stovai, Rokiškyje Nepriklausomybės aikštėje įrodinėjo, kaip svar
bus žingsnis yra Lietuvos prisijungimas prie Sovietų ir kokios 
naudos duosianti Lietuvos sovietizacija mūsų krašto darbinin
kams. Tuo metu vietos komjaunuoliai pradėjo nešti įvairias prieš-
sovietines ir fašistines" knygas iš mokyklų bibliotekų. Mergai
čių Amatų mokyklos bibliotekos knygas įsakė atnešti pačioms 
vienuolėms. Jos su palydovais iš kompartijos atnešė gražiai įriš
tus A. Smetonos raštus, visus šešis tomus Šv. Rašto ir kt. Kiek 
prisimenu, knygas padegė svečias iš Kauno. Vienuolės turėjo į-
mesti savo bibliotekos knygas. Visi labai patenkintai juokėsi, kai 
dviejų vyrukų paimta už rankų "laisvu noru" sudegino Šv. Raštą. 
Sudeginus knygas buvo pasakyta kalba, kurioje nurodyta, jog 
dabar esanti laisvė skaityti sovietinę ir visas knygas prieš tikė
jimą. Susirinkusiai miniai buvo parodyta viena rusiška knyga, 
kuri seniau Rokiškio valst. bibliotekoje buvo, tačiau dar 1922 m. 
kažkieno buvo užrašyta ant jos viršelio, kad visuomenei nebūtų 
duodama skaityti . . . Dabar ta knyga būsianti perkelta į muzė-
jų, kad visi galėtų pamatyti, kaip buvo "naikinama kultūra". 

Ir tikrai, 1940 m. rudenį Rokiškio muzėjuje buvo padėtos 
kelios knygos, kurios buvo draudžiamos duoti skaityti. Jos vi
sos buvo bolševikinės, o viena dar prieštikybinė. Jos visos, drau
ge su keliais slaptais komunistiniais atsišaukimais ir maža ro
kiškėnų komunistų "spaustuvėle", t. y. primityviai padaryta len
ta, į kurios išraižąs buvo jrenkamos raidės, sudarė visą "liaudies 
kovų ir revoliucinio judėjimo skyrių". . 

8. Knygas cenzūruoja bemoksliai 

Švietimo ir vidaus komisarams įsakius (1940.VII. gale) apva
lyti nuo priešsovietinės ir religinės knygos visas viešąsias biblio
tekas, kiekviename apskrityje ir atskiruose miesteliuose buvo 
sudarytos "knygų tikrinimo komisijos" iš vietos kompartijos ar 
komjaunimo. Tiek Rokiškyje, tiek Zarasuose tokias komisijas su
darė vietos žydukai, dažnai ir nė gimnazijų nebaigę. Visai atsitik
tinai sužinojau, kad iš tokios Rokiškio bibliotekos buvo išskirti 
Kazio Borutos MEDINIAI STEBUKLAI, nes kontrolę vykdan
tieji žydukai jos nebuvo skaitę, o knygą apsprendė pagal vieną 
kitą sakinį arba žodį. 

Panašiai buvo atsitikę ir Dusetose, kur taip pat buvę išimti 
K. Borutos Mediniai stebuklai, nes joje minimi dar atlaidai, ku
nigai ir kt. Apie Dusetų komjaunuolių žydukų žygdarbius man 
juokėsi tuo metu Švietimo komisariate ir rodė revizijos aktą su 
jų išsikreivėzojusiais mažamokslių parašais. Ir būdinga, jei iš vi
sų bibliotekų buvo pašalinta A. Maceinos, SOCIALINIS TEISIN
GUMAS, tai Dusetos šia knygą paliko, nes ji rašanti prieš kuni
gus. Rašte dar buvo suminėta visa eilė knygų, kuriose nepatin
kamas vietas jie (tie keli cenzoriukai) supylę rašalu arba tušu. 
Tokio likimo susilaukę ir kai kurie A. Maceinos BURŽUAZIJOS 
ŽLUGIMO puslapiai. Prie išskirtųjų, t. y. prakeitųjų knygų Du
setose buvo Daukšos POSTILĖS fotografuotinė laida, Mažvydo 
KATEKIZMAS ir Mykolaičio - Putino NAUJOJI LIETUVIŲ LI
TERATŪRA su LITERATŪROS ETIUDAIS. Buvo išimta ir Ki-
sino LIETUVIŠKŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS, nes ten esą sura
šyta A. Smetonos Raštai ir daug fašistinių bei tikybinių knygų. 

(Bus daugiau) 
i II . i i m i 

suskubo lavonų sudeginti, k. a. čios gamtos dėsniais vykstąs 
Katyno apylinkėse, ar Rainių , procesas: natūraliai gimti, na-
mišlęely, ten šimtmečiais mirų- i tūraliai gyventi, natūraliai mir-
sieji šauks garsiau, negu milio-, f i ir natūraliai atiduoti mirusio-
nai gyvųjų. 

Tad visiškai suprantamas da
lykas, kodėl Bažnyčia, kovoda
ma su prietaringais, vedančiais j 
į degenaraciją reiškiniais, griež- kvepia dvidešimtojo šimtmečio 
tai uždraudė tikintiesiems mi- gėdos liudininkų — žiauriųjų ka 

jo palaikus tos pačios gamtos 
prieglobstin — motinai žemei. 
Tenka tik stebėtis, kad mūsų 
laisvamaniams daug maloniau 

rusiųjų deginimą. \ 
Sveikai galvojančio žmogaus 

cetų krematorijumų dūmai, ne
gu krikščioniškųjų meiles alto-

prigimčiai yra artimiausias pa- rių smilkalai. 
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Ar Stalino politika be pasaulėžiūros? 
L. DAMBRA 

Banali, tuščia, nenaudinga po-j kad ji pasidaro nepasaulėžiūri-
lemika kyla iš to , kad žmonės nė? 

DAR GERAS C I U 0 2 £ J A S 

arba nepajėgia, arba nenori bū
t i objektyvūs ir disciplinuoti 
savo kalboje a r spaudoje. To
kios tuščios polemikos paskuti
niuoju laiku lietuvių spaudoje 
kiek t ik nori. Daug polemizuo
t a apie tikybą, krikščionybę, 
tautybe, vienybę, bet kas iš to 
naudos? Ar kas išsiaiškinta? 
Nieko. Nieko todėl, kad, atrodo, 
kai kuriems rašytojams dau-

Kai ši taip nukalbama apie to
kį visiems aiškų dalyką, kaip 
Stalino politikos pasaulėžiūriš-
kumas, sunku jau net pageidau
t i iš to paties žmogaus, kad j is 
teisingai apibūdintų tiek ma
žiau žinomus a r aiškius daly
kus. 

Gobis sako, kad politbiuras 
nusistatęs laikytis principo "po
litika be pasaulėžiūros" ir kad 

giau rūpi pats rašymas, polemi- ; tą patį principą kai kas norįs 
žavimas, kito sukrit ikavimas, piršti ir l ietuviams katali-
negu pati tiesa. Tada žmogus kams. Tokio lietuvio piršlio, 
"netur i laiko" ne tik dalyko peršančio gobiškai suprastos po-
pastudijuoti, bet net ir t ruputį litikos be pasaulėžiūros princi-
daugiau pagalvoti apie tai , ką po, negirdėjau. Jokia lietuvių 
rašo. part i ja ar a tsk i ras žmogus nėra 

I r juo labiau stebies žmogus, skelbęs besąlyginio paklusnumo 
kad kar ta is nepagalvoję rašo vadovybei principą. Jį skelbia 
ir tie, kurie tur i galvą ir gali t ik Sovietų politbiuras, bet net 
galvoti. Iliustracijai tebūnie J. ir komunistai nevisi jį pripazjs-
Gobio straipsnis "Polit ika be tą, nors nevienas dėl to ir galvą 
pasaulėžiūros" (Draugas, liepos j paguldė. 
25) Ten rašoma: "Stalinas su j Y m b e t g i l i e t u v i U f k u r i e po-
savo politbiuru seniai, y ra nusi- m i k ą ^ p a s a u l ė ž i ū r o s a r b a p a 
s ta tęs laikytis principo "politi- saulėžiūrinę politiką skelbia. Ta
ką be pasaulėžiūros", būtent to č į a u » % a n t a v i s a i k i t a i p , 
paties principo, kurj kai kas 
nori 
kams 
Slanskio, 

1 .000 b a ž n y č i ų s u g r i a u t a 
Korėjoje 

Tarptaut inėj Misijų Konfe
rencijoj Korėjos delegatai Yu 
ir Kim vienam agentūros CIP 
korespondentui pareiškė, kad 
pagrindinė problema, kurią tu
ri išspręsti Pietų Korėjos vy
riausybė, yra apgyvendinimas 
4 milionų š iaurės Korėjos pa
bėgėlių, kurie buvo priversti 
savo namus. Toliau minėti a ts
tovai priminė, kad iš viso yra 
sunaikinta apie 1,000 bažnyčių 
bei koplyčių ir kad 900,000 
kitų tikybų tikinčiųjų neturi 
nė vienos šventyklos. Be kata
likų misionierių, — toliau pa
reiškė Korėjos atstovai, — 
Šiaurės Korėjos kalėjimuose 
yra uždaryti apie 400 protes
tantų misionierių. 

stybei šiandien neišvengiamai 
grėstų komunizmo pavojus, jei 
katalikai savo veiklą jo nebū
tų pašalinę. 

B o l š e v i k a i — s p a u d o s 
duobkasiai 

Kaip praneša Vakarų Vokie
tijos žurnalistų organas "Zei-
tung Verlag", komunistinėje 
Vokietijoje spaudos cenzūra 
y ra pasiekusi to, kad privačio
je nuosavybėje nėra pasilikę nė 
vieno laikraščio. Visi laikraš- Nereikia perdėti. Mano 
čiai bei žurnalai Vokietijos so- i supratimu, daug blogiau sriu-
vietų zonoje šiandien priklau- jDa plaukuose. 
so Jungtinei Socialistų Part i-1 
jai, t. y. komunistams ir jų 
kontroliuojamoms organizaci
joms. 

— Jau man tai nėra bloges
nio dalyko, kaip plauktu sriu
boje... 

Katalikų reikšme 
Melbourno arkivyskupas Man 

nix, reikalaudamas finansinės 
paramos katalikų mokykloms, 
pareiškė, kad Australijos val-

98 m. amžiaus dr. Hugh A. Whytock džiaugiasi čiuoždamas su 
gražuole Lyun Iunnes Sun Valley, Id. čiuožykloje. (INS) 
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Trockio pasaulėžiūra ™™ *"' ^ nc znajct ot kllda on. 
tapo su Markso-Lenino-Stalino ga yra tai, kad valdžios žmonės 
pasaulėžiūra. Tie revoliucionie-; Lietuvių skelbiamoji nepa- kar ta is tar iasi turį teisę var tot i 
riai komunistai žuvo a r y ra pa- saulėžiūrinė politika yra stali- fizinę jėgą, kurią j iems teikia 
skelbti "liaudies priešais" vien ninės politikos priešingybė, vi- buvimas valdžioje, tam, kad 
dėl to, kad Stalinas iš Lenino siška jos antitezė. I r ji siūloma priverstų ki tus gyventi pagal jų 
pasaulėžiūrinės politikos p rak - ;ne vien katal ikams, bet lygiai pasaulėžiūrą. Štai kas y ra blo-
t iškai perėjo į politiką be pa- ta ip pat ir visiems nekatali- gybė. Reikalavimas tad paša-
saulėžiūros." Kiek toliau Gobis kams. Ta nepasaulėžiūrinė poli- (linti šią blogybę, t. y. reikala-
savo mintj dar paryškina: "sta- t ika nėra pačių siūlytųjų koks vimas, kad valdžios žmonės ne-
linistinė politika komunistų a t - : naujas išradimas, bet pačiame sinaudotų prievartinėmis prie-
žvilgiu yra be pasaulėžiūros. Iš realiame gyvenime realizuoja- monėmis savo pasaulėžiūrai 
jų reikalaujama aklai vykdyti \ mas faktas . J i y ra viso kul tu- ' vykdyti ir nepersekiotų kitų pa-
Maskvos instrukcijas ir patari- ringo jo šių dienų pasaulio sic- saulėžiūrų, — yra lygu reikala-
mus, ir nebandyt pasipriešinti kimas. Ji remiasi ta is pačiais vimui, kad valdžios žmonės pa-
pasiremiant Markso, Lenino ar principais, kurie padėti visų pa- saulėžiūrų atžvilgiu būtų neu-
Stalino ideologiniais raštais , o žangių valstybių konstitucijų t ra lus , kas y ra galima, kai vai
tai ir y ra 'politika be pasaulė- i pagrindan ir kurie padėti dantie ji pasaulėžiūrinių klausi-
ž iū ros ' " . (Jungtinių Tautų žmogaus tei- mų nesprendžia. O tokią politi-

'sių deklaracijos pagrindan. ką, kuri pasaulėžiūrų atžvilgiu 
Manau ne man vienami y r a * i n d i n i ų

J
 ž m o g a u s teisių y ra neutrali , kuri pasaulėžiūri-

nepaprasta^naujiena kad Stali- fi* principai. Kas š iuos 'n ių klausimų nesprendžia ir 
I I U I ^ U ^ A S T i U ^ j P ^ i p u a Pripažįsta, t a s pripa-J nedaro prakt iškų iš to sprendi-
Ukos pasaulėžiūrą p r i r a š y t a 1 ^ kiekvienam žmogui be ti- j mo išvadų, ir galima-vachnti ne- t o k i ą p o l i t i k ą > k u r i r e i k a l a u j a 

L b . i L j k y b o s , rases ir kitokių ski r tu- , pasaulėžiūrine politika, kurią ; t i k n a k l u g n u m o ' v a dovvbe i : 2) 

Panaikins feodalinę 
santvarką 

Paaukojo $10,000 
50 įvairių kraštų delegacijos 

dalyvaus 22-jame pasauliniame 
Pax Romaną kongrese, kuris 
įvyks Montrealyje rugpiūčio 26 
— 30 d.d. Kongrese bus ats to
vaujami taip pat ir anapus ge
ležinės uždangos esą katalikiš
ki kraštai . Kaikurios kites kon 
greso sesijos vyks Toronte rug 
pijūčio 17 — 24 d.d., Otavoje 
rugpjūčio 25 d. ir baigiamoji 

Ruandos karalius Mutara Ru 
dahigawa, kuris yra uolus katali * e 8 l f ? u e b e c e r uS s '=J° 1 0 d-
kas nutarė visoje savo valsty- J J f ^ 1 ? ° ™ " * ° * ^ ^ 
bėje panaikinti feodalinę sant
varką. Ši sveika socialinė revo
liucija bus įvykdyta palaipsniui 
trijų metų laikotarpyje ir turės 
teigiamos įtakos taip pat kai
myniniams kraš tams, kur esa
ma tų pačių socialinių sąlygų, 
katalikų misijos šiame kraš te 
džiaugiasi šia socialine refor
ma, kuri y ra taip ar t ima Po
piežių enciklikų makalui ir su
daro sąlygas kiekvienam įsigy
ti privačią nuosavybę. 

be paaukojo Kongreso Organi
zaciniam Komitetui 10,000 dol. 

TC 

Ar 

— Su mumis ta ip: prieš šliū-
bą aš kalbėjau* ji> klausė. Po 
šliūbo — ji kaUbejo, o aš klau
siau. Dabar gi — abu kalbame, 
o kaimynai klausosi. 

šimtai knygų įvairiomis k a l b o - r ' * 7 TuZ„S< iiT KZYM! t i k P a k l u s n u m o vadovybei; 2) 
mis. Ir mūsų katal ikiškoj s p a u - 1 ^ ^ I ^ J j ^ H j P ^ . ! ^ ^ 1 ? ; i ^ ^ J ^ i * ^ ^ ^ J L ^ l ? ^ ^ 0 ^ 1 ̂ k i S politikos lietuviams ka-

tal ikams, kiek žinau, niekas ne
siūlė. 

n o rą ir pagal ją gyventi. O kas tą I ją galima ir kitaip vadinti , pvz. 
. . . . . i - «• ' teisę pripažįsta, t a s neųali pri-1 neprievartine politika, pasaulė* 

pohtbiuro ar sovietinio režimo z? * * ' ' . . " . . . . v . f v . . . . / . « „ MniutL, «« i,f 
. . . . . . . . . _ pažinti valstybines valdžios \ ziuriskai neutralia politika ir kt. pasaulėžiūrą, kuri y ra visiems *y . . . . • *• 11 1 ». o • 4. « « . žmonėms teises primesti valdo-gerai žinoma. Sovietų režimo . . , . x -7 . , , . . - \ 4;,, *,. miesiems savo pasaulėžiūrą, žmones pasaulėžiūrą ne tik tu-, i i * . . b i u i . . j Tai yra, rodos, taip papras ta 

n , bet ir vykdo ją ifraktiskai . -f U • , . . s . . , . • , . .„ ir savaime suprantama. Deja, ta i griežčiausiomis, žiauriausiomis . Y. ,. .* V . . m lAi ^ U « ; „ A n e r a dar šiandien realizuota, o priemonėmis. Todėl stalinine • * 
x . . . . . i . . ., . . t ik geros valios žmonių siekia 
politika yra 

Tačiau dalyko esmė glūdi ne pa
vadinime. 

-T». 

NUO UŽSISENEJUSIV 

Skaudančių 2aizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

visais atžvilgiais 
pasaulėžiūrinė politika, y ra 
ryškiausias tos pasaulėžiūrinės 
politikos pavyzdys visame pa
saulyje. 

Iš Gobio citatų matyt i , kad 
Stalino politikos "bepasaulėžiū-
r iškumą" j is identifikuoja su 
paklusnumo politbiurui reikala-

ma. I r tai yra priešinga tiek se
niau valdovų skelbtam, anot 
vysk. Bučio, barbar iškam prin
cipui euius regio, eius rvlitjio, 
tiek šių dienų totalist iniams, o 
kar ta i s net ir ^demokratiniams 
režimams," kurie prievartinėmis 
priemonėmis verčia piliečius gy-

Iš to seka, kad nepasaulėžiū
rinė politika yra tokia politika, 
kuri remiasi ne kokiu, anot Go- j TIC, kurie įt*iidlft » u o SKNU AT-
u;« «foii«;«;,, ««i n n Un hM VIRU l r SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie bio, stalininiu principu, b e t r o K a | l r a m l a i | | W | | jf n a k U m , f l m i e . 
principu, išreikštu kad ir šiais • Koti. nes ių ufeUeniiuaioa žaizdo* 
žodžiais: nedaryk ki tam to, ko ; n l c ž 6 j l i n a „. HkaiI(,6,iimi» «onų at 
nenori, kad ki tas tau darytų ; > i ry} r inaurtanaiu ūmų, uždekit, 

/ , . . , , i i i UKOl l.<> OintinMiit. Jo g y d o m o * 
arba kita jo versija: daryk Kl-i ypatybe* uąieiun-in* jūmi •Haud8ji« 
fQr« •.,; lr/\ MAMI b'ul \t\tuK tmilnitt Ir KalfHlte ramiai miegoti nak-
t am tai, ko non, Kau mias įau . ,*^ a , . t o k U e ^ t. l tpKi n u 0 Hkaudži.j 
darytų. Ar tai turi ką nors ben 
dro su stalinine teorija ir prak ika? 

Visa tai rodo, kad J. Gobis 1) 
venti pagal jų, t. y. valdančiųjų, 

vimu. Politbiuro politika esanti i pasaulėžiūrą. 
be pasaulėžiūros (tegul ir t ik! Bloga yra ne tai, kad valdau- ' klaidingai vartoja nepas. poli 
komunistų atžvilgiu) todėl, tieji tur i savo pasaulėžiūrą i r ' t ikos terminą, juo vadindamas 
kad j is reikalauja besąlyginio 
kitų komunistų paklusnumo. 
Bet tokia išvada yra visai nelo
giška, k* aš stebiuosi, kaip J. 
G. galėjo to nepastebėti . Reika
lavimas besąlyginio paklusnu
mo ne tik ideologinėj sri ty, bet 
ir gyvenimo prakt ikoj ir baudi
mas už neklusnumą ir y r a kaip 
tik nuosekli, bet žiauri pasau
lėžiūrinės politikos išdava. Ka
talikų Bažnyčios vadovybė irgi 
reikalauja paklusnumo tiek iš 
kunigų, tiek iš tikinčiųjų. Ir kai 
ji ta iko kokias sankcijas nepa
klusniesiems, a r tai jau reiškia, 

_ _ _ _ _ _ _ _ —. . 
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BILL K'S 
^"*"*^Jif< 41 ftliH. \Vin. Kareivai, 
r/ffja Savininkai 

LI0U0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 

\ 

m 
Jei mes ^ -̂> 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl me* negalėtume 
patenkinti jflhij? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

I Milelis pasirinkimą* 
Miti>oi'tuolij 

u r m i n i 

'4S> 
A 

DUdeglmi), Jin talpai paAaltna nlo?,e 
jima UKOS vadimiinos TStOUIASlS 
Ta!pKi paftallna porftfijima Ugoa vadi
na :IIOH ATHLKTEŪ'8 KOOT, nuRtubdo 
džiovinimą odos Ir perply.Mtnu tarp 
ptrAdlŪ. o\n yra tinkamas vartoti nuo 
d2lfi»danclo** Ir 8UHkllusios odoa. Jii 
yra gera gyduole nuo vlau Išviršiniu 
odos ligų. LKOULO it+.**.<-
Omiinent sutelks jum 

tm I pagalba nuo nuvar-
\ I gustų, perSta'mų l r 
Vfl ; niežinotu. kojų. Lfgu-

I1 lo Olntment yra par-
I duodaman p o 7 5c. 
1 $1.25 Ir $3.60. Pirki

te valfcMnftse Chioago 
i ir apylir k*»e ir MH 

vvauki•*., a r b a a t -
Siųski te l iry Ol'dC' 
rj | -

LEOULO» liepartment D 

5618 W. Kddy St., Chicago 34, IIi 
MDlberry 5-861)4 

fMStiAtts*? "^t^am^t-' i ' u t t j * ' ' '-4b^^^ 

Nenorit 

BUiCK'u 

9KH 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
*07 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

LIETUVIU 

• - " • • 

DĖMESIO! PAGALIAU! 
N A U J A S IsKAlHM.YS, AMKBPOL TABLETES NUO SKAUSMU 

RHEUMATIZMO bei ARTHRITO 
M* MflMtingJ nauji \ulsU\i AMIiRIMH, pAleiurvlnt sknusimis tuojfiu lamkumose ir su-
ttlUMltiOM M|fiariu«)Ke. kojų riešuose, keJiuoM-, piištnose ir perluose. Atleidžia rau
menų skausmus artluite. rheumnti/me ir suteikia Ug&lutt) pal. ng\inlni». \Mi:i:iVM. 
tabletes. |NiK;ii ilgij klinikos ir laboratorijos bandymų |n><l.vmus. yra visiškai saugirs Ir 
"Vi r.'^iifu."'"^" $&5!Sl2iwty. r e , k o "V m ! U u ; a - r , u l nes\arbu kaip ilgai jūs esate ken-

ikiamio ry-
rašykito w 

tėję. nusipirkite AMEIIPOI> šiandien Ir laukite malonaus palengvintum te 

Parengė JUOZAS ŠVAISTAS 

Rinktines mūsų žmonių p.i-nkos 
Čia surinktos vienos iš gražiau

sių įr įdomiausių mūsų žmonių 
pasakų. Tos pasakos tai tikrieji! »»kl*kų 
jūros gilumos perlai, kurie nie-

Knyga perskaitęs pažinsi (domią., 
paslaptingą, 40 milijonų garbinamų 
dievaičių. 400 kastų, fakir.ų. Jogų, 
neliepiamųjų (parijų), raupsuotųjų, 
maharadžių, garsiosios didžiosios dva 
slos i— Mahatmos Gandi, baltųjų 
drambliu, plefirlųjų tiKrų bei leo
pardų, nuodingiauHiųjT; gyvačių — 
kobra, garbinamųjų beždžionių, pa-

į nioterj pažifiių Salj — 
He to, autorius jojo yra 

i patiekęs gausius savo 2o metų ml-
kad nepraranda savo vertes, gro- j SJonierUiko darbo išgyvenimus ir j.s-
žio; tai nuostabaus žėrėjimo iri pūdžius i* jvairių Kuropos ir Pietų 
gyvų spalvų žaismo brangakme- Am.rikos kraštų. 
niai; tai gryniausi tyro vandens 
šaltini ti, kuriuose visu ryškumu 
atsispindi turtinga, švari kaip 
krikštolas lijtuvio siela. Pasakose 
jaučiama jo širdis - jautri, ku
pina žmoniškumo ir pasireiškia 
pats būdas. 

224 pusi. Kaina $2.50 
Užsakymus su* pinigais siųskite: 

!*« „DKAUGAS' 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, UI. 

•IK: :3mm:. smm~;m 

Kaina $2.50 
Ją galima gauti ' 'Draugo" ad

ministracijoje. 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Ui. 
Autoriaus pastaba: Su Slos kny

gos leidykla Vokietijoje yra sudary
ta BUtartis, pagal kurią Amerikos 
(Siaurės, rietu ir Kanadoje) konti
nente knygo.<f pardavimo teise is-
į ntlnai turi tik anotrius ir jo Įga
liotiniai („Draugas" Ir E. Dambraus
ką*).' Visi užsakymai, daromi kitur 
neoina autoriaus sųskaiton, atseit, jo 
vedamų misijų naudai. 

iĮiiliiilillifiilliliiiM»:iMlllUi:inii(iiii!iiJiiiiiiiii!ii(iiiiiihiiiiiiiiiit:uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

»owi ©ša 

!*k?^'B.R.METKIEWICZ WEi 
• I I IHt l I l IMHIIIII I lMI l I i lU l l l l i l I l I l I l I l I l I l I l I l IMUOtlI lMI l IMl iHl l iMle l I l I l I lMI l iUEII .Mn . 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 ISOUT1I ARCHER AVBNUK, CHICAGO 32. UJU 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir KASOMĄSIAS MAšINfcLKS. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi-
mokėjimo sąlygos — tik 10 ' ; imokant. Skambinkite 
BIshop 7-104o arba atsilankykite asmeniškai. 

"Ziūiėkite, tai tūkstančio metų l.rtu-
visko genijaus kūrinys!" 

I>r. .1. Balys, ••Dirvoje" 
Munu buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami Šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatome, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J, Aistis, •'Darbininke" 
Paleidžiame iią eilių knygą "iŠ kaimo 

j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai
mas šiandien pasidarė" visas platus pa
saulis. 
^ A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 

83? puslapių, 110 poetų atvaizdų. 
Kietai įrišta. Kaina $6.00. 

Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
EB* Uisikytios in/$ps siunčiamas paitu i 

Gaukit du gerus uidarbiiw kasmet 
Uitikrinkit taupymui apsaugą , ~~* 
Turėkit puiigų kai reikia 

I N S U K I O 

- \ 

r r*dėki t su $1 • Pridėkit kiek norite* 
- katut u o r i ų 

« 

m AND L0AN ASS0CIATI0N t * 
JiMBO. HALSTED STREUBT CHICAGO S, ILLINOIS 

% Talafaaaai JttAjrmarkei 1-202* Ą 

J d 4 vaUndąi vakarą. lUtvirtadietuai. aua i ryto iki I vai y vai vakarą. i v , Ę t U m m uUaryta. •a»iiiwiitla SAM • vai ryto iki $ vai jTjL 

-r- Jfc,>, 
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Trečiadienis, rugp. 6 d., 1952 

KINIJOS KOMUNISTU TAKTIKA 
Agentūra FIDES skelbia, , Toliau agentūra Fides tvirti-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

kad Maldos Apaštalavimo mi
sijų intencija rugpiūčio mėne
siui yra paskirta "Kinijos ka
talikų ištikimybe Bažnyčiai". 
Ta pati agentūra pastebi, kad 
Kinijoj komunistai veikia ta 
pačia taktika, kaip ir Rytų Eu 
ropoję; savo planus jie stengia 
si vykdyti, pasinaudodami pa
čiais katalikais. ,«, 

Daugumoje vietų jau yra js-
teigti taip vadinamų katalikų 
"progresitų" komitetai, j ku
riuos yra įjungti retai pasitai
ką apaštalai bei įvairūs oportū-
nistai; jiejns priklauso kartais 
ir geros valios katalikai, kurie 
jaučiasi esą įpareigoti eiti J 
kompromisus, stengdamiesi iš
gelbėti tai, kas dar galima. To
kių tarpe pasitaiko ir vienas 
kitas kunigas. 

Daugumas tokių kunigų ta
čiau Vėliau, pamatę visą ko
munistų apgaulę ir sąžinSs 
laisves 

na, kad dar niekad Bažnyčia 
nėra išgyvenusi tokio baisaus 
persekiojimo, kaip šiandien: ko 
munistai nereikalauja atsimes
ti nuo tikėjimo ir neleidžia ka
talikams pasijusti tikėjimo 
kankiniais; savo aukas jie kan 
kiną kaip kriminalinius nusi
kaltėlius. Tačiau tai nė kiek 
nesumažina persekiojamųjų ka 
talikų aukos už Dievą ir Baž
nyčią. 

ŽYMIOS LAIMĖTOJOS 

Tremia misionierius iš 
Kinijos 

Amerikos katalikų laikraštis 
"The Register" rašo, kad bir
želio mėnesį ištrėmus iš Kini
jos 98 katalikų misionierius už
sieniečius, iš viso ištremtųjų 
misionierių skaičius nuo šių me 

Organizuojasi darbininkai 
Jaunų Katalikų Darbininkų 

sąjūdis jau išsiplėtė 48 kraš
tuose, suburdamas apie 1,200,-
000 darbo jaunimo. 

Vel kalina vyskupą 
Kinijos komunistai vėl užda

rė j kalėjimą amerikietį vysku
pą J. O.'Shea. Jis yra 65 metų 
amžiaus, vincentiečių ordino 
vienuolis. 

neparodo jokių talentų ama
tams ir, neišsiversdama sava
rankiškai, nori pasilikti gyven
ti prie vienuolyno, tokia gali 
pasilikti. Tokių aklųjų vienuo
lynas yra priglaudąs 87. 

Trys Califomijos mergaites, kurios žymia pergaU; laimėjo nėrimo pirmąsias vietas olimpiniuose žai
dimuose Helsinkyje. Iš kairė3 j dešinę: Paulą Myers, Covina; Pat McCormick iš Los Angeles — 

tų pradžios pasiekia 696. Šiuo į laimėtoja pirmos vietos ir Juno Irvin, taip pat iš L. A. laimėjo trečią vietą. 
laiku Kinijoj dar yra 1163 už
sieniečiai katalikų misionieriai, 
kurių tarpe 790 kunigų, 77 bro 

prievartavimą, viešai |iįai ir 296 seserys vienuolės; 
atšaukė savo klaidas ir pareis- 139 iš jų yra kalėjimuose. Iš 
kė norį geriau mirti, negu sa- 2200 kinų kunigų 220 taip pat 

Aklosios seserys 
Iš Paryžiaus ateina žinios a-

pie Šv. Povilo Akląsias Seseris. 
Tas vienuolynas tuo ypatingas, 
kad į jį priimamos ir aklos mer
gaitės. Dabar jame yra 77 sese
rų, iš kurių 25 yra aklos. Jų 
vienuolynas ypVč pasišventęs 
auklėti aklas mergaites ir mo
teris. Jei jų auklėjama akloji 

Kentėjimas del meilės, kaip 
ir meile, pasilieka begalinis ir 

| nepagydomas. —Ooethe 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7 7097 

Jr 

ĮVAIRIAUSIOS ŽINIOS 

vo elgesiu piktinti mažiau są
moningus katalikus. 

yra uždaryti kalėjimuose už jų 

Giminaičio knyga apie 
Staliną 

Britų laikraštis "Sunday Ex-
ištikimybę katalikų Bažnyčiai, jpress" nupirko teisę spausdinti 
Per pusantrų metų laikotarpi, | atsiminimus Budų Svanidzės, 

Vengrai deportuojami 
Britų užsienių reikalų mini

sterijos sekretorius Antanas 
Nutting pranešė, kad artimiau- 2,000. 
siu laiku Didžiosios Britanijos 
vyriausybės rūpesčiu bus pa
tiektas Jungtinėms Tautotms 
pranešimus apie Vengrijos gy
ventojų deportacijas. Jis pa
stebėjo, kad 1951 m. nuo ge
gužės 21 d. iki birželio 20 d. 
apie 24,000 asmenų buvo prie
varta išvežti iš Budapešto; be 
to, praėjusi mėnesi taip pat 
keletas šimtų šeimų buvo iš kai 
kurių, "strategiškomis" laiko
mų Budapešto zonų išgabenta. 
Toks gyventojų kilojimas,—pa
brėžė D. Britanijos ministteris, 

pažeidžia Vengrijos taikos 
sutarties žmogaus teises liečian 
čius punktus. 

t. y. nuo trėmimų pradžios, iš
tremtųjų misionierių skaičius 
tokiu būdu yra pasiekęs apie 

Raudoną ūkininką paskyrė 
valdyti vyskupiją 

Informacijos iš raudonosios 
Kinijos, kurias patvirtina ir 
komunistų spauda, sako, kad, 
ištrėmus Hangcow arkivysku- i .. ~ 
pą Deymier, šiame mieste buvo i Šau tuvų loj imu Sta tomas 

kuriam Stalinas yra dėde. Au
torius, vengdamas politinių da
lykų, pasakoja apie savo dėdes 
— Stalino — gyvenimą: kaip 
jis žuvauna, laisto gėles, kaip 
dieną praleidžia. Rudenį kny
ga išeisianti ir Amerikoje. Bu
dų Svanidze laikosi labai atsar
giai. Neseniai jisai paslapčia iš i tik karą. 
vyko į Pietų Ameriką. 

Statome komunizmą. 
Ir mes perduosime savo pa-

/mainai 
Kovos plaunamą taiką". 

Mes visai sutinkame, kad ko
munistai neapykantos apimti 
žygiuoja ir kad "šautuvų loji
mo" padedami kuria skurdo ir 
smurto sistemą, kuri vadina
ma komunizmu, bet tai, ką ko
munistai vadina "kovos plau
nama taika" nėra taika, nes 
kova ir neapykanta "plauna" 

300,000 US0 klubuose 
Religinės JAV organizacijos 

yra sudariusios amerikiečiams 
kariams vadinamus USO klu
bus, kuriuos per mėnesį aplan
ko apie 300,000 karių. Į jų dar
buotę nemažą dalį įneša ir JAV 
katalikai. i 

Socialiniai reikalai 
Brazilijoje 

Paskutiniu laiku Brazilijos 
Senato vicepirmininkas Alek
sandras Marcondes Piho Sena
to posėdyje perskaitė popie
žiaus Pijaus XII laišką brazilų 
tautai, kuris minėtam senato
riui buvo jteiktas audiencijos 
metu birželio 1 d. 

sudarytas katalikų komitetas 
vyskupijai administruoti. Jo 
pirmininku komunistai paskyrė 
vieną sau palankų ūkininką 
Šis faktas gerai pavaizduoja 
komunistų pastangas "sudemo-
kratinti" katalikų Bažnyčią ir 
parodo, koks yra lygis taip 
vad. Kinijos "reformuotos baž-

komunizmas 
"Komsomolskaja Pravda" 

(Nr. 261) rodo darbininką, lai
kanti vienoje rankoje plakatą 
"Už taiką!" ir antroje ranko
je laikraštį su Stalino pareiš
kimu "Pravdos" koresponden
tui. Po tuo piešiniu "talenUn-
giausio, geriausio sovietines 

Ir agresyvus tarptautinis ko
munizmas savo "pamainai" per 
duos ne ką kitą, kaip <j£ karą, 
jei kokios nenumatytos aplin- Gerasai visko reikalauja iš 
kybes nesutrukdys to proceso, savęs, blogasai visko iš ki-

Stevensonas pavartojo 
Šv. Pranciškaus posakį 
Demokratų kandidatas į pre

zidentus gubernatorius Steven-
son, kurs yra unitariečių tiky
bos, kalbėdamas dar prieš no
minaciją, suminėjo, kad jų par
tija galėtų rasti kūrybinį prin
cipą šv. Pranciškaus žodžiuose: 
"Kur yra kantrumas ir nuolan-' 
kūmas, ten nėra nei pykčio nei 
nervingo susirūpinimo". 

Gs. tų. —King-Dne 

nyčios". Hangkome po arkivy- epochos poeto" posmas, kuris 
skupo ištrėmimo nepasiliko ne lietuviškame vertime šitaip 
vieno užsieniečio misionieriaus, skamba: 
Tikinčiųjų dvasinius reikalus i "Per neapykantą einame 
aprūpina \40 vietinių kunigų. Per šautuvų lojimą mes 

L inksmai prale idau šven
tę saloje. 

— J L . B a l t r u š a i t i 

mokslu, išreikštu socialinėse 
enciklikose. 

sv. Tėvas laiško pirmoj eilėj 
iškelia brazilų tautos atsakin
gumą, kuris ją įpareigoja pri
sitaikinti prie tėviškų Tvėrėjo 
planų, išnaudojant milžiniškas 
savo didžiosios tėvynės galimy
bes. 

Toliau jis ragino fiziniai ir 
dvasiniai stiprinti savo šeimas 
ir draugiškai sutikti tuos, ku 
ric ateina j Braziliją, jieškeda-
mi sau naujos tėvynės. "Kaip 
platūs yra jūsų laukai. ra-

ATOSTOGOS SALOJE 
(La i škas iš Japoni jos ) suėjo į vidų ir vėl šoko ke-

Atos togauju toli nuo ko- ' lėtą valandų. Galop pavar -
manoų, toli nuo kasdieniškų gę pradėjo sk i r s ty t i s . 

Senatorius I P ^ U žodžių. J a u a n t r a die-
Marcondes yra buvęs Brazilijos na> k a i P gėriuosi tekančia 
Darbo ministeriu ir jo rūpesčiu s a u l e » gėlynais , kvepiančiais 
buvo išleisti dabartiniai Brazi- P l y n a i s ir žaidžiu su žveju 
lijos socialiniai įstatymai, kurie vaikais po da r gana šaltą 
remiasi socialiniu Bažnyčios s m ė U - Jaučiuosi , kad gyve

nu, kad gyvenimas b r angus 
ir mielas ir kad gal ima ar
čiau su g a m t a sus idraugau-
ti . 

Pava lgęs aps i rengiau ir iš 
5jau į pajūrį. Jau nuo pa t 
r y t o vaikai bėgiojo po kran
t ines akmenis ir vaike kly
kiančias žuvėdras . Nstol i du 
žvejai ta isė t inklus . 

Užlipau an t kopų ir pa
mačiau keletą merginų tie
siančių audeklus , šį vakarą 
bus didelė šventė. 

Popiet ap lankiau švytur į 
so Popiežiaus, taip tebūna i ir švy tur in inko šeimą. Senis 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turStų atliekamas nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiky mokslai, )slgijhnui namo, auto- j 
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikulum* 
Kas turi snattoupes nioigu. tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. I 
Pradek taupyti šiandien! , 

MUTUAL 3eJcrJ%Mm% 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III, 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.•Tel. VIrglnla 7-7747 
Savings Insured to $10 ,000 by F . S . L . I . C 

Turėjo būti gera, kad taip atsižymėjo! 
Ar jūsjau •\AAA/ 

j au 70 metų, tač iau vis dar 
save ska i to ger iaus ia i pa ty
rusiu visoje apyl inkėj švy-
tur in inku. Tenka s tebėt is , 
kad kur tik neisi, visur jau
ni japonų vaikai bando ang
liškai kalbėt i . -

Vakar ieniavau pa« švytu-
rininką, o paskui r u ė j a u tie 
šiai į pras idėjus ius šokius. 
L inksmas j aun imas šoko au
dr inga i s sūkur ia i s . Seni ir 

Nauji k o n v e r t i t a i iauni — visi k a r t u randa 
Neseniai Montrealio arki vys- , bendras kalbas, 

kupas Lcger j Katal. Bažnyčią j Apie v idurnakt į prasidėjo 
priėmė 9 naujus konvertitus, kaukių e isena aplink namą. 
Tarp jų yra ir baigęs Blasgo- j Buvo pavasa r io dievaičiai , 
vo universitetą škotiškos kll- undines , žvejų šventiej i i r 
mės Alan Paterson, kuris prieš gelbėtojai iš visokių nelai-
2 metus yra buvęs pasaulinis mių. 
^ U i u į ^ugtot, ce^ :ou*» . Paaibai£U* fciš^di vai vjfii 

atviros jūsų širdys priimti vi
sus, kurie ateina pas jus. jieš-
ki darni sau namų". 

Baigdamas šv. Tėvas linki 
brazilų tautai būti vidines Bo
čiai i n ės taikos pavyzdžiu ir 
tarptautinio sugyvenimo garan 
tija, būti didžiosios tautų šei
mos nariu, bendraujančiu su ki 
tais gausiu medžiaginių bei clva 
sinių turtų pasikeitimu. 

» 

ŪLD 

BUDRIKO SANDELIO IŠPARDAVIMAS 
#100,000 Vertes Baldų Kainų Numažinimo 

Išpardavimas 
3241 SO. HALSTED STREET 

Budriks didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti 
puikiausiais baldais. Kaina visada žemesne, nes mūsų renda yra 
žemesne, mes dabar dar nukirtome šias kainas iki pat k.iulo grei
tam ištuštinimui. Dabar jus gausite platu pasirinkimą mnsy kaina 
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu mums kai
nuoja, štai yra JŪSŲ gyvenimo proga gauti pirmutinį pasirinkimą 
geriausių prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitų tik po kelis, dar kitų tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jfls norite beveik jūsų panų kainomis. 

REGULIARIAI $27.50 
INNERSPRINO MATRACAI AR BOX SPRING 

Mos uuimižinomc kainas, kad duoti Jums progą pirkti Siuoa mat
racus ir box .springs, kurie yra „oul of thts vvorld" C - ^ Q 5 0 
dCl patogumo ir vertes I * # 

H O L L Y W O O D L O V O S G R U P E 

j.skaiiunt ria.su.• Hcadl-oard, innersprlng matracas S ^ Q 5 Q 
ir box spring, su kojcmis, komplotas ^mMm& 

HollyNvoou i.c\u. su minkštu galu, plastic, plieniniais frčmais, ant 
ratukų. Dlde.Ss ir mažos mielos, su spiiiiKsais, spring- $ ^ _ C f c Q 5 
siniu matracu. Viskas veutes $72.00, už ą*"#'%^ 

I Š T U Š T I N I M A S M C S Ų R E G U L I A R I A I 
$ 7 0 . 0 0 I K I $ 9 9 . 0 0 V E R T Ė S S O F A L O V Ų 

Mes sudėjome j daiktą, kelias sota-lovas, kiekviena dviem asmenim 
miegoti u nukirtome k.niiij greitam j<) išpardavimui. $ K ^ C a 5 Q 
Kai kurios jos yra su plastika apdengtom ,,rankom" " i # %^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 4 9 . 0 0 V E R T E S K R O E H L E R 
3 Š M O T Ų M O D E R N I Š K A S E C T I O N A L S O F A 

Dvi lovv-arm sekcijos, viena vidurinfi sekcija — sudėti ir išskirstyti 
jas savo patogumui n JQ»ų kambario reikalingumui. SCfeCfeSO 
Moderniškos uždangos. Pripildyta springsais visur, tik *%Jm!J 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T E S K R O E H L E R 
2 Š M O T Ų S E T A S P U I K I O S M O H A I R F R I E Z E 

Smagus, malonus sėdėti, su pilnais coil-spi ingsais ir apverčiamomis 
sėdynių paduskomis (dvigubai ilgiau dėvisi). C - j O Q 5 G 
Storai pripildyta užpakalyje Btdoj.mo patogumui. Tik ™ I ^ ) « 7 

m iv M riatdikos L'idangoa su kiekvienu Parlor Setu, 
Nlceper arba tAniu^c be prlniokejimol 

R E G U L I A R I A I $ 2 5 . 0 0 G Y V E N A M O J O K A M B . S T A L A I 
L I M E O A K , W A L N U T , M A H O G A N Y , B L O N D E 

Jūsų pasirinkimus i.š ,,sU:p, eoektail" arba lempos 
ir reguliariai gah> pastatyti staliukų. Pasirinkimas po 
Kiguiiai įai %$4(J.(»o vartės Grindų lempos 
krinbraiults specialiai nupigintai iki 
STAU'I LKMPOS — Reguliariai $25.00 vertės 
Daug nupigintu ir rikteli* Jums susitaupymas! 
NUO Sli:.\OS IKI SII-:\ĄI KAI KAS — Grynai vilnonis 
Reguliariai $S.00 kelv. jardas. Pardavimo k a m . . . .yard 

$ 8 9 . 0 0 W O O L - F A C E K A U R A S 
Jiis noi ėsite tokj kaurą kiekviename Jūsų namo kam 
galėsite pasirinku ift daugelio spalvų ir pavidalų 
Puikiausia, utrodant.<ji ir tildai žema kaina 

: ^ 

$14-00 
$2200 

$900 
$3^5 

\ 

"Linksminantis kaip, kad jos Vardas" 

THE OVO S U N N Y B R O O K C O M P A N Y , i O U i S VI l l l p l i K E J i T U C «Ct 

burvje. Jf^ 

$5950 
R E G U L I A R I A I $ 1 2 9 . 0 3 3 ŠM. G R Y N A I K L E V O S E T A S 

Stipraus klevo su „\vi>ar rosistant hard-glaze" užbaigimo. $ Q C f c 5 0 
Komode su veidrodžiu, skrynia, pilno dydžio lova tik už i J 5 ^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T E S 7 Š M O T Ų 
V A L G O M O J O K A M B . S E T A S D A I L A U S L L M E D O A K 

Stfhuklas moderniškos plrklybos! Did<lu „oxtension style", storų 
lentų viršus, „ourved pedtstal base" •tfc&t, su ti kresla's, uždengti 
gražiausia, moderniškiausia suktų vilnų medž:aga C ^ Q Q g f l 
kur JOs kada matėte. Pabar tiktai už * • 0 * J V 1 * 

8 Š M O T Ų 18- to A M Ž I A U S !ViAHOGANY S E T A S 
Dviguba Komodfi, ..Chest-on-Chest". Poster Ix>va S O ^ ~ l Q 3 
Parduodama u2 $869.00! Bpoolaljal oabar tik . . . . v - f c O I w 

FHF.F./J :it — General Kleetrio 11 kub. iifdų $129.95 
Fiir.J .7-JKIv 20 Jiitb. pėdų, staėia . feCĮMH kalnu $749.50 
FREEZEn — 15 knb. i>f«lų. Teisinga kaina, tik už $439.50 

KUO $100.00 IKI 1300.00 DYKAI MAISTO l UMO KAINA 
DVIEIV m n\ KEFRK;I:UATOK ir I 'IU;I:ZEK 
20 kub. |M~dy Hlainle^s Ste<l viduje r $595.0) 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS 

t O N S O L I ; . 

i u COLIV 

I'EKTAISVTOK TELKVIZI.KkS (iAKANTlOJAMOS KAIl* 
IMA VirrOK TELEVIZIJA — 10 eohy 
STK(>MHli:<. CAUI'NUiN — 12'^ tvilly, liktai 
^KVIOHOLA f 4 eoliu . . 
EMEKSON 12*i CXiLIl) 
THAiNS- V i i : 20 COldi, 
TIIAVLEU TE1-EMZI.1A 
HAVTIIEON 18 OOLIlj CONSOl* 
ZEMTH — 10 CH)LIV |H> 
IMIII.t O — 10 COUV 1H> 
ADM1HAL TEIil.V 1/J.lA, liADIO ir 1'iH >N< u.HAl'll OOMB. 
NAI.Il l . l l ELEKTRINIAI VACIM'.M ClKAMil lS nuo 
NAIMOS EMlKTlt. SKAI.HIAMOK JM.-.62NOK — Ueg. $104, 
NA1MAS 7 KUB. PD. RlIFKIGERATOR — Ileg. $209.00 
Nauja simuiiio i Magina — Elektrine (ons.de — R g. $150.00 
& 6MOTV < U KOMI I H M T I I i SETAI — Rcg. $49.00 
METALINftS VASARAI SUPAMOS KfcDfiS — Reg. $8.00, . . 
KCDIKIAMK \ l y.IMfJFAl — Pilno dydžio — Hrg. $4*2.00 

NAUJOS 
$08.51) 
$d8.50 
$88.50 
$08.50 

$108.50 
$89.50 

$128.50 
$118.50 
$118.50 
$168.50 

$10.00 
$89.00 

$129.00 
, $00.0 > 

$40.00 
$4.oa 

$2t.OO 

Pas Budriks jus rasite didžiausią baldu vertes pasirinkimą, kur 
jūs kada nors matėte po vienu stogu. Trys aukštai rakandu, na
miniu reikmenų ir brangenybių. Milžiniški pirkimai kiekvienam 

' kambariui naujomis ir žemiausiomis sąlygomis. 

JOS. F. BUDRIUnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA PIRMAI>. IR KKTVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:80 P.1H. 
Nauja Budrlko Radio Valanda ift wrtFC. 1450 kil. Radlo Stoties 
ketvirtadienio vakaraltf nuo 6 vai. iki 7 vai. au orkestrų Ir dainomis 

V" •A.-AJ-J1 s • • I . . 1 

- .-., . . '« . .> -
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nifrNTIAftttS DfcAUGAS, CHICAGO, tLUKODI Tre&adienig, rugp. 6 d., 1952 

JAU 56 MOKINIAI GLOBOJAMI 
Remejų Būrelių steigimo vajus vyksta toliau 

Vasario 16 Gimnazija džiau- čiant pinigus, nes priešingu ar-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REAL ESTATK 

giasi galėdama vėl paskelbti 
naujų 7 remejų būrelių sąrašą 
ir išreikšti širdingą padėką vi-
sienu būrelių iniciatoriams ir 
nariams. 56 mokiniams moks-

veju sunku nusta tyt i tikrąjį 
siuntėją. Pvz. šių metų birželio 
mėn. 20 d. per eilę bankų pa
gal čekį buvo pervesta į gimna
zijos einamąją s-tą Diepholzo 

Savininkas parduoda — arti 52-tros 
Ir So. Mayflold 2 miegam, kam b. 
mūrinį Oeorglan namą. Labai dideli 
kamb. DldolLs I-UH.VH: automatiškas 
aliejinis apšlld. Ir karstas vanduo. 
Kokliu vonia: kabtnHu virtuve; pui-
kus suslslokimas; arti bažnyčių b" 
mokyklų: įkainuota skubiam parda
vimui. POrUmouth 7-8108 

las Vasario 16 Gimnazijoje už- .Sparkasse 10 .— US dolerių, o 
t ikrintas, ir gimnazijos materia 
line padėtis žymiai pagerėjo. Ta 
čiau sunkumų vis dar yra, nes 

siuntėjo adresas pažymėtas t ik: 
"Mr. K. N. Y.". Prašytume 
brangų siuntėją atsiliepti, kad 

daugelis mokinių dar neturi glo galėtume nusiųsti pakvitavimą 
bėjų. Ik iatsiras daugiau globė- ir padėką, 
jų ,teks dalintis visiems tuo, ! Be to, šiomis dienomis gauta-
kas turima ir gaunama iš nuo- jme "Naujienos" Nr. 151 Obirže-
latinių rėmėjų ir nenuolatinių 'lio 26 d.) radome Chicagos Bal-
aukų ir dovanų. Bet tai nėra fo Apskrities Valdybos straips-
nepakeliama, matant , kaip jaut- nj "Dar vienam gimnazistui ga-
riai mūsų tautiečiai atsiliepia į rantuotas mokslas", iš kurio 
gimnazijos prašymus padėti, matyti , kad 4 tautiečiai sudėjo 
jaučiant tvirtą jų nusistatymą ; po 60 dolerių, garantuodami 
užtikrinti Vasario 16 Gimnazi- vieniems metams vienam moki-
jos egzistenciją ateičiai. 

Štai nauji mokinių rėmėjų 
būreliai: 

50-tas Rėmėjų Būrelis, Chi-

niui mokslą ir išlaikymą, bet jų 
laiško ir adreso negauta. Būtu
me labai dėkingi, jei bent vie
nas iš tų 4 geradarių (p. p. A. 

IŠVYKSTAME I KAI .1FOHM.IA. 

Turimo parduoti mūsų 1 ty aukšto 
narni). 

5800 S. Cari>ontor; 
f> kamb. UidftH poWMal abiejuose 
butuose; stokorls; asbestos „lldlnf"! 
2 auto. gar. 

W I * i t w o r t h 0-2201 

Edison Park 'e — 5 kamb. ge
ram stovy namas ; 2 m. senu
mo; studio gyvenamas kamb.; 
patio miegam.; gazu apšild.; ga 
lite tuojaus užimti; prieinama. 

PEnsacola 6-8511 

eagoje, c/o Mrs. Ks. Pimpienė, į Didžiulis, J. Lenkevičius, V 
2447 W. 45th PI.. Chicago 32, Naudžius arba V. Tamošiūnas) 
111., USA, išlaiko I kl. mok. Ger parašytų gimanzijai nors trum-
hardą Baurą nuo 1.7.1952. pą laiškelj ir duotų savo adresą. 

51-mas ir 52-ras Rėmėjų būre Norėtume paskirti jiems globo-
liai VVorcesteryje, c /o Mr. Pr . | tinį, įrašyti j rėmėjų būrelių 
Pauliukonis, 9 Aetna Str., Wor- j sąrašą ir, gavę pinigus, nusiųs-
cester 4, Mass., USA, išlaiko ti pakvitavimus bei padėką. 
VIII kl. mok. Liudą Venclovą, Dėkinga visiems rėmėjams, 
ir III kl. mok. Rudolfą Brinkj Lietuviu Vasario 16 Gimnazija 
nuo 1.8.52. 

53-čias Am. Liet. Tautinės S-
gos Clevelando skyrius, c /o Mr. 
Jz. Leimonas, 1605 Eas t 79th 
St., Cleveland 3. Ohio, USA, iš
laiko I kl. mok. Almą Lačytę 
nuo 1.8.52. 

54-tas Rėmėjų Būrelis Chica-
goje, c /o Mr. Alg Markevičius, 
3721 But t renut St., East Chica
go, Ind., USA, išlaiko II kl. mo
kinę Brigitą Ašmytę nuo 1.7.-
1952. 

55-tas ir 56-tas Rėmėjų Bū
reliai Detroite, c/o Mr. Pe t ras 
Vedeika, 1948 35th St., Detroit 

Savininkas parduoda namą — St 
Kitas parapijoj 2 butu mflrlnj 8 Ir <> 
kamb. pilus i Ms kamb. rūsyje, Garu 
apftild. stok«>iio; auto. karsto van
dens Šildytuvas; uždaryta ..knotty 
pins" uipakatyje veranda; „Ceramlo" 
koklių vonios; „M&sonlte" koklių vir
tuvas; 2 autom, mūrinis garažas. Ar
ti bažnyčių, mokyklų, krautuvių ir 
susisiekimo. Arti 82-08 Ir Waslitena\v 

uiiliuiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiJiii 
" D R A U G A S 0 A G E N C Y 

55 E . Washington St. 

Tel. DEarborn 2-2434 

2884 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 1-6*140—7.0641 

i|||l1IMIIHItllMHIIJIIIIIH! HlHItlM 

HELP WANTED VYRAI 

M E N 
21 to 80 

To learn Glass fabricating tech-
niąuc. Experience unnecessary. 
Prefer men Draft exempt. P lant 
located near 

Archer and Halsted. 

Phone Danube 6-4^12 

tictvveen 10 and 4 P. M. 

HELP WANTED — MOTERYS 

MOTOROLA 
has openings for 

SOLDERERS 

WIRERS 

Be at your best earning highest 
wages with automatic raises. Free 
Insurance and many other bene-
fits. Work with cheerful, eatisfied 
people and build your future of 
financial seeurity through one of 
the best profit sharing plants in 
the country. 

. 
E|ip!oynient office open daily 

MOTOROLA 
4545 • W. AUGUSTA BLVD. 

i » » * • " • 

REIKALINGAS BUTAS 

Rami kataliku Seimą, skubiai Jleftko 
5 ar 6> kamb. neapstatyto buto ar 
namo; patogiai ) parapijinę mokyk
lą. Pageidauja vak. ar ft'aurvak. 
miesto daly. 14 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Išvaromi, naujas aavlnlnkas 
nori pats užimti. Geros rekomend. 

Skambinkite MKrrimae 7-1806 

IsNUOMUOJAMA 

\ \ \ I I . I i:\HH 

Mirė architektas 
Hong Konge mirė kun. H. 

Lamasse, 83 m. prancūzų misio
nierius, archi tektas , padaręs 
planus daugeliui Kinijos bažny
čių. 

Savininkas parduodu S kamb, mO-
Į rinj namu arti «><j Ir S H rmttaga 
Į gatvių. Karatu vandeniu Šildomus 
'Žieminiai langai, sieteliai. 30x125 

Sklypas. Oeram stovy. 2 auto. ga
ražas, arti St. Maria Hlgh Se'<ool. 
bažnyčių Ir transportueijos. ' l ' - s lug i 
kaina tik $l 1.250 pagal susitarimų. 

l ir .mloek 1-3051 

SAVININKAS PARDUODA — 8 butų 
mūrinį namą arti 79-tos ir So. Loomis. 
Puikus investavimas; 2-5, 6-4 kamb. — 
"Table top" plytos — Servel šaldytuvai; 
krosnim apšildoma; geros pajamos; pui
kus susisiekimas — prekyba ir mokyklos, 
Jkainuota gerai. 

Saukite: ABerdecn 4-2037 

Socialinio teisingumo! 
Pijus XII savo laiške Pran

cūzijos socialinių savaičių pir
mininkui Charles Flory pabrėžė 
reikalą, kad pramonėje būtų ke
liama produkcija ir kad būtų 
vykdomas teisingesnis gaminių 

16, Mich.. USA, išlaiko II k l . ' paskirs tymas, 
mok Alcimanta Kleinaiti ir I < • 
kl. mok. Birutę Petkutę, nuo; M « r a s k y J e f o m e l s t i s 
1.8.52. 

šia proga pridedami keli pa - ' Oneontos, N. Y. meras R. 
aiškinimai ' H u S n e s paskelbė atsišaukimą į 

Rėmėjai pinigus gali siųsti s * v o m i e s t o g y v e n t ? . j U 3 ' r a S i n " 
r. u u *• • « „ , „ . damas juos prie maldos ir me-

per Balfą arba tiesiai GIMNAZIJAI — kaip patogiau. Siun
čiant per Balfą, doleriai iškei
čiami j markes (DM) palankes
nėmis sąlygomis, tiktai ilgiau 
t runka, kol tokiu keliu gimna
zija tuos pinigus gauna. Vie
nokiu ar kitokiu atveju gimnazi 
jai pranešti, kada ir kaip pini
gai išsiųsti. Siunčiant tiesiai 
gimnazijai, patogiausia siųsti 
pašto perlaida (money order) 
šiuo adresu: "An das Litaui-
sche Gymnasium, (23) Diep-
holz, Flugplatz, Block 7. 
Germany. Brit. Zone. 

Teko sužinoti, kad kaikurios 
pašto jstaigos, siunčiant gim
nazijai pinigus, reikalauja nuro
dyti be jstaigos ir afmens var
dą. Tuo atveju nurodytina gim
nazijos direktoriaus Antano 
Giedraičio pavardė. 

Prašome visus rėmėjus ra
šyti visą siuntėjo adresą, siun-

ditacijų, nes, kaip jis pabrėžia, 
šiais neramiais l a ika i s mums 
reikia jieškoti Dievo vadovy
bės. Ragina kiekvieną melstis 
taip, kaip j is ras geriau. Ugnia
gesių sirenų bandymo laikas — 
7 vai. vakaro — padary ta pri
minimu susikaupti . 

B U S I N E S S S E R V I C E 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai frengtu 
vieta {vairiom mi<>-
t iaukom. Spc»ial> l»«-
—- vestuves. Jaunave
džiams duodama pui
ki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai 
atliktas darinis. 

414 W. 63rd St. 
Tel. BNg. 4-588:* ar 

ENg. 4-5810. 

Nuolatiniai darbai. Daug bend
roves priedų. Reikalingi 

PUNCH P R E S S 
OPERATORIAI 

& 
PLATER H E L P E R S 

Nemokamai gyvybės' draudi
mas. Puiki ligoninės draudimo 
programa. 

REFLECTOR HARD\VARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ Al ši v 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vletory 2-1273 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRl-

8T1ATYMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINft ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

TADO BALČICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t ; YA. 7-0841 

la ikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos UetUVlų kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieninis nuo 

10-8 vai. vakaro. 

VESTUVINES NUOTHAVROS — 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
Mt su fP¥,ClALYBt 

PrecinPhotoStudio, Inc. 
Edvardas J. Ulis. sav. 

4008 Archer Ave. 

Tel. VIrginia *-?4Sl 

MOTOROLA 
Has openings on the l s t 

and 2nd shifts for 

ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 
INSPECTORS (Electrical) 
CABINET INSPECTORS and 
PATCHERS 

Earn highes wages with auto-
Imatic rais?s. F r e e insurance. 
| Liberal paid vacatlon. Low cost 
meala and all recreational facil-

j ities. VVork wilh cheerful, satis-
I fied people and build your future 
of financial seeurity through one 
of the best profit sharing plants 
in the country. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Reikia 
PUNCH P R E S S OPERATORIŲ 

ARC Weldew Pagelbininkų 
Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygos. 

SUNDSTROM P R E S S E D 
S T E E L CO. 

8030 S. Chicago Ave. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta atei t im? Mes tuojau 
turime vietą gabiai 

S E K R E T O R E I 
Reikia patyrusios, bet Imsime pra
mokusiu naujai pradedančia. Malo
nios darbo sąlygos. Jvalrlos pareigos. 
Vai. 9 iki r>. Proga vartoti savo ini
ciatyvu. Skambinkite šiandien susi
tarti pasikalbėjimui. 

Financial 6-1800 

PARDAVIMUI 

• TELEVIZIJ/i • RADIO • ŠAL
DYTUVAI f SKALBIAMUS MA
SINOS • LVGINTUVAI ( įRON 

ERS) O PLOKŠTELĖS (RE-
CORDS) O NAMŲ REIKMENYS 

WE!SS APPUANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 So'ith Archer Avence 

Tel. YArds 7-8666, Chicago 32, t& 

^r-
^Oiiĉ Vopldfeuraticĉ cjĄ 
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V I I M M T . I , f i I I K I T V I s K Ą IŠTAIGA SOUTH SIDft.li:, 
KUKI PATARNAUJA VISOKIU B M 1 U APDIIAUDOSE1 

M • atHtovauiame at^-akoiulimas apdraudos koiupanila.s. totltl kl«kvl<>-
na.s mūsų klijtiitas vlKutloH ai>sjuigota.s, jei kam JvyksU* kokiii nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6S22 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 

Ir įvairių daikty pervežimus 
Taip pat persiunčiame j užsionj 

pakiet51iu8 Jvalraus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

• • > * • • » ' • ^ i ^ >' • — • •mamm .« m^m .« • » O < • » I * ^ ^ » 0 « 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimiq 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O M O T I N O S 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis spal
vomis a tspaust i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J i s gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Var tus . 
Paveikslo kaina labai žema — 

t i k 1 do l e r i s 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymaip 
s iųski te: 

„ D R A U G Ą S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Skaitykite "Draugę", 

Remkite •'Draugę''. 

\{r 

£ 
> • • • • • • • • »•»-< 

T E L E V I Z I J a i B £ I RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

I' J. fflffl-Tącvision oĮfflĮ i 
:: iLJJ (gualifled englneers' servlce) : 

*t?0 C V^UtoJ Street nąrttth* Ą-AfffĮJ 

NEEDED AT ONCE! 
TOOL & DIE MAKERS 

Must be A-I men. Excellent working conditions. 
Plūs overtime. Able to speak English. Apply: 

ILLINOIS COIL SPRINGS CO. 
2100 N. Major 

: ^ 

^ 

Draiko prenumerata - visuomet puiki dovana 
Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą"! 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kuri kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 {vairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavSjas 
nuteiks Jums sąžiningiausią Ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga g$dos nedaro. 

Prieš perkant automobili, nepa« 
tnirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

REpublio 7-6400 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J Į KITIEMS. 

— — — — 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 

DftMBfIO, navininkai — Jauna po
ra su 2 m. aniž. vaikui u Skubiai 
nori Rauti 2 ruimam, kamb. neap-
Htatytą butg bet kuriam vakariniam 
prlomiofityjo. "Public Sorvlop" darbi
ninkas. Mok6H iki $86. rrižlfirCH 
nuosavybę. Oall tuojaus užimti. Ge
riausios rfkonumadoljos. Prašo sauk
ti: OLympic 2 4 1 4 9 . 

Jieško namo su 3-is a r 4-iais 
mieg. kambariais. Be baldų. Bet 
kurioje gražioje apylinkėje. Tu
ri puikias rekomendacijas. 

Skambinti WAlbrook 5-0082 

Itfmcsio, n.'iiiii.i navlnlnknl! 
3 suati^ę asmonys, 2 (lirl)antlejl, Ji<»S-
ko 4-5 kanib. neapstatyto buto, BU 
apitld. VakarlnSJ miosto daly. Iki 
$75. Oeros rokomond. Oall tuojau 
užimti. Skambinti prioft .1 v. popiet 
arba po 5 vai. vak. s lokiadienias 
Visų. diena So.št. Ir sekm. 

NF.vmla 8-S738 

Savininkai, skubu! Atsakinga fieima 
ift 4 a«menų, dabar g-yvena susikimftc 
pas Rimines, skubiai jleftko 5 ar C 
kamb. neapstatyto Viuto, su apftild. 
ar l>e, ftiaurvak. miesto daly. 8 m. 
gyveno vienoj vietoj. Geros rekom. 

Skambinkite KF-ystone 9-1454 

Rami pora be vaikų abu dirbantieji 
skubiai Jiesko 4 kamb. neapntatyta 
butą pietuose arba pietvakariuoae. 
Puikiausio* paliudijimas. Užtikrina, 
kad geriausiai prižiūrąs butą. Gali 
mokėti iki -*65. Skambinkite HIHtop 
5-6000, prašykite 4 j rengiamojo 
kamb. Irenai nuo 7:30 ryto iki 3:30 
vai. vakaro, kasdien. 

Vienam asmeniui išnuomojamas 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis: 5610 So. Wln-
chester Ave. GRovehill 6-4286. 

Mažoje tremtiniu šeimoje Iftnuom. ne
brangiai, s)i baldais, naujai iftremon-
tuoti, šauleli 2 kamb. 1-am ar 2-m 
asmenim. Galima naudotis virtuve. 
Yra šiltas vand. Tel. H l d s o n 3-2959. 

Iftnuomolamas 5 kamb. butas. 1-me 
mieste. Yra rfi^ya. Karfttu vand. ftil-
domas. Kreiptis pas sav. 2-me augft-
te. 

8017 W. 4 l8t Plaoc. 

D ft M E S I O 

Kataliku selma ift 3 suaugusių Ir 9 
m. berniuku, skubiai jleftko 5 kamb. 
neapstatyto buto, apšildomo. Ret ku
rioje geroje apylinkėje; mokės iki 
$80 ) m6n. 10 m. dabartinėj vietoje. 
Naujas savininkas užima sau. Geros 
rekomend. Skambinkite 

DRexel 3-8001 

Reikalingas geras savininkas — su
grįžęs veteranas, žmona ir metų 
a»nž. vaikutis skubiai turi gauti 2 
miegam, kamb. neapstatyta butą toli 
vakaruose arba vakarų priemiesčiuo
se. Turi iftsikeltl ift dr6gno ruslo bu
to. Geriausios rekomendaci joj l'žsl-
lma dekoruoti. PraAo ftaukti: 

m.rksb irc 7-9359 

Savininkai, skubu! Rami vyresnio 
:imž. pora jleftko S kamb. apftildomo 
buto, be baldų, arti krautuvių ir tran 
sportaeijos. Dabar dirba arti 47th ir 
S. Ashland Ave. Dabartiniame bute 
gyveno 7 m. Naujas savininkas uži
ma visa namą.. 

Skambinkite PRospect 0-0272 

Dirbančios motinos atveskite savo 
vaikučius j 

ROBFRTS DAY CARR NIJRSRRY 
4019 So. State 

Maistingas valg's. p* Įeinama kaina; 
paėmimo patarna/'mas. DSI infor
macijų ftaukiv : 

Llviugston 8-1964 

Mes taisome visų firmų siuvamas 
masinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas, išnuomojamos masinos. Mes 
pertaisysime J elektrine Jūsų koji
nę maftina. Praftyklte mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Slnger mašinų. 

SINGER SEWING 
MACHINE CO. 

4222i/2 Archer Ave. 

Patikima Selma 3 asmenų, 2 dirban
tieji (vyras dirba prie geležinkelio) 
turi skubiai gauti 4 arba 5 kamb. 
neapstatyta butų, apftild. arba ne. 
vakaruose arba Siaurės vakaruose 
Austln apylinkėj, jei Įmanoma. Mo
kės iki $75 už apSlld. Gali tuojaus 
užimti, šioj vietoj iSgyveno 16 M> m. 
I'rafto Saukti: COlumhiis 1-3029 

Dėmesio, savininkai! 4 suuagę as
menys skub'ai JleSko 4-6 kamb. ne
apstatyto buto, su apSlld. ar be, plet-
vak. miesto daly. 9 m. gyvena da
bartinėj vietoje. ISvaromi lauk. Nori 
užimti kuogreičiausiai. Geros rekom. 

Skambinkite CAluniet &-4002 

WFIJ iS RADIO * TV SFRVICE 
Specialistai taiso ir aptarnauta visų 

formų Ir modelių aparatus 
Patyrę Išsilavinę technikai 

Žemiausios kainos 

W F M , S RADIO & TV SERVICE 
525 North Ave. YVaukeRan, III. 
Atdara 9 iki 9 v.v. Tel. Ontarlo 5550 

NAIRINGOS KNYGOS 

Savininkai — skubu! biznierius, žmo
na Ir 2 vaikučiai skubiai turi gauti 
4 arba 6 kamb. neapstatytų butą, ap
šildomų arba ne. Daktaro jsakytas 
persikelti. Ne rūsyje. Bent kurioj 
gražioj apylinkėj, geriau vakaruose 
arba pietvakariuose. Prafto jaukti: 
HArrison 7-71H9 nuo » iki 6 vai. v. 
.— plrmadien) iki Šeštadienio. 

ĮDOMIOS K N Y 0 0 8 

AR J A U TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
II DALĮ? 

Ši knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da į 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, 111. 

D Ė M E S I O 
Ar jau tur i te (sigiję "Sūduvos" 
Išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturi te, tai pasKubeldt! 

Leidinys labai patogus, kiše
ninio formato. 

Siame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
niu Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, jvairūs 
adresai * pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga-
iiiz&cijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centu. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite : "DRAUGAS". 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8. Ui. 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

Nesena' išėjusi Kun. P. 
Klrvelaičlo paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal {rišima: 

$1.00; fl.SO Ir $1.50 
UAsakymus su pinigais alusklto: 

" D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

P IRKITE APSAUGOS BONUS! 

^ 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 50 e t 
Pinigus slysklte kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 

pasiunčiamos paštu. 
Užsakymus siuskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avemue Chicago š, lUlnote 
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Trečiadienis, rugp. 6 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILiJNOIS 

PADĖKA 
Reiškiame didelį dėkui 
Liepos 27 d. TT. Marijonų ū-

kyje (Clarendon Hills, 111.), įvy
ko piknikas TT. Marijonų Kun. 
Seminarijos naudai. Ta proga, 
seminarijos koplyčioj 12 vai. 
prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, 
kurias aukojo d. g. T. Juozas 
Dambrauskas, MIC, diakonu 
buvo kun. J. Petraitis, MIC, 
subdiakonu — br. A. Kelpšas, 
MIC, apeigų vedėju — br. P. 
Cibulskis, MIC. Šv. Mišios buvo 
aukojamos už visus TT. Marijo
nų rėmėjus, bendradarbius bei 
geradarius gyvus ir mirusius. 
Mišių metu giedojo seminarijos 
klierikai, o turiningą pamoks
lą pasakė taip pat Tev. J. Dam
brauskas, MIC 

Piknikas pasisekė gana pui
kiai. Tiesa, šiemet į pikniką 
žmonių gal ir mažiau teatsilan-
ke, negu kaikuriais kitais me
tais, bet aukų surinkta nema
žiau kaip ir ankstesniais laikais. 
Širdingiausią padėką reiškiame 
šiems TT. Marijonų Bendradar
bių bei Rėmėjų skyriams. 
Bridgeport'o, Marąuette Park'o, 
Brighton Park'o, West Side's 
ir Melrose Park'o skyriams, ku 
rie visu uolumu prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo. 

Be to, širdingai dėkojame ir 
visiems kitiems asmenims, ku
rie gražiai darbavosi prie Din
go, saldainių ir kitų dalykų. Ta 
čiau ypatingą padėką reiškiame 
virtuvėj dirbusioms gerbia
moms šeimininkėms, kurios sa-

* 
vo darbą atliko puikiai ir gra
žiai. 

Taip pat labai nuoširdžiai dė
kojame ir visiems atsilankiu
siems į pkiniką, kurie savo au
komis prisidėjo prie kilnaus dar 
bo — TT. Marijonų Kun. Semi
narijos išlaikymo. 

Visus mūsų Vienuolijos bend-
dradarbius, rėmėjus bei gerada
rius nuolat prisimename' savo. 
maldose ir šv. Mišiose. Dar kar- \ 
tą visiems ir visoms tariame' 
širdingiausią ačiū! Dievas telai
mina Jus! 

širdingai Jums dėkingi 
Tėvai Marijonai 

broliui Kleinotui, S. J., už kalbą. 
Dar kartą ačiū viisems atsilankiu
siems į parengimą. 

PetronelS Starožinskaite 

Išdalino $4,000,000 
Clevelando turtuolis 

! Foster, dabar turįs 79 metus 
„ i*, i J - , « . , ' . .» „ i amžiaus, pareiškė, kad dauge-Reiškiu padėką Girkžui, iš Ha- .. 4 a x . . ' „ 0„„Q J L i _ , i& Z+ 

milton, Mich., sušelpusiam mane l l s lat&l&* & a u n a P>MgUS . - ' 
Vokietijoje. Ačiū už $10.00 auką. 

Z. Mockus, 
Schubertstr 20/179 
Ingolstadt a/D. Germany 

— 

Angliakasiai ir Eucharistija 
Portugalijoje įvyko tautinis 

Eucharistijos kongresas, kuria
me ypatingą įspūdį padarė ke
letas tūkstančių angliakasių, 
dalyvavusių su savo uniformo 
mis ir su lempomis prie kaktų. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga* Ir garantuotas darbą*. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: « v.v.'—10 v.v. 
AeAtadt«nta!a: 8 v. ryto—10 v. vak. 

Telef. Y A 7-10»t 

10,000 fejerverkų Šventajai 
Portugalai, švęsdami savo 

šventos karalienės Elzbietos 
dieną, šiemet džiaugsmingai 
paleido apie 10,000 fejerverkų. 

rusių. Jis gi norįs pats savo a-
kimis matyti kaip jo pinigai iš
dalinami kultūriniams reika
lams. Todėl jis pakvietė atsto- j M. EUMKIS, 41 i t s©. Franctsco. 
vus šešiolikos Clevelando kultū
rinių įstaigų, jiems suruošė 
pietus ir jų atstovaujamoms 
įstaigoms išdalino keturis mi-
lionus dolerių. Iš jų $689,720 
gavo katalikų įstaigos. Claud 
Foster savo turtą susikrovė iŠ 
savo išradimų, pritaikytų auto
mobiliams; išrastus dalykus jis 
pats ir gamino. 

— - • •• 

JAUNIEJI DARBININKAI 
Kanadoje įvyko pirmas visuo

tinis Jaunų Krikščionių Darbi
ninkų sąjūdžio suvažiavimas. 
Jame ypatingai susirūpinta nau
jų vadų išugdymu. • 

Gausiai studijuoja 
Didžioji dalis seselių mokyto

jų savo vasaros atostogas pa
švenčia tolimesniam studijų gi
linimui. Vien tik Notre Dame 
universitete vasaros kursą ima I 
553 seserys vienuolės. Jos net; 
išleido savo specialų laikraštį, 
"Veil". > 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. VVAIbrook 3-9209 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE * KITIEMS. 

. - -— — < • 

Nors ir pavėluotai, tačiau nega
liu praleisti nepadėkojus savo 
brangiems geradariams, kurie vi
suomet mane paremia savo auko
mis ir dovanomis. 

Ačiū už surengtą "Bunco par-
ty", ypač dėkui Atkočiūnienei, 
kuri įvairiomis dovanomis daug 
prisidėjo, Prunskių šeimai, Kotry
nai Kidrikienei, dukrai Malvinai, 
dėkui prel. Urbai už sales davimą, 

JOANNE PAULIKONIS 
Gyveno 4005 S. Maple\vood 

A v c Tel. YArds 7-7958. 

Mir« rugp. 4 d.. 1052. 10:43, 
vai. vak. sulaukus 30 m. amž. 

Glme Chlcago, III. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

tfval Stanislovas ir Monika Ko-
raitč Paulikonlai. trys seserys: 
Kugeriia l iazminas, ftvogertl 
VValter, Veronika Zepaltiene, 
Ivoivertfl Jonan Ir Monika Ban-
ky Ir j u Šeimos. l>u dM8s: Bal 
tramiejus Paulikonia su šeima 
Ir Povilas Kihlckas mi Aoinia. 
Kiti .;im in.-s. . 11; i n K • • i ir pa
žįstami. 

Kūnas Ims pašarvotas Šian
dien 6 vai. koplyčioje 44ol S. 
Kedaie Avo. 

l*aidot«vSH )vyks ftcAtadton}, 
ruirp. 't d., 1S koplyčios 8:S0 
vai. ryto bus atlydyta j Nekalto 
Prasidėjimo Panelei* Svenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje. Jvyks 
gedulingos pamaldos už vello-

S č s stela. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Ivo 
geriat, l>ėdes Ir kiti gimines. 

i aldotuvlu direktorius s. c . 
Lashavrlo*. Tel. VJrglnla 7-6072 

t 
A. A. 

VINCENTAS MAŽEIKA 
Gyveno 80 21 So. Union Avc. 
Tol. DAnubo 6-4732 

Mlrfi 1952 m., rugsėjo 4 d., 
4:10 vai. ryto, sulaukęs 73 m. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Aly
taus apskričio, Simno parapi
jos, Kavalačiukų kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Anele <t€vu pav. Val-
nauskalte); 3 sūnūs: Aleksand
ras, marti Klena; Adomas, mar 
tl El lb let t ; Petras, marti Stol-
la; 4 anūkai; 4 broliai:' Pra
nas su šeima (Scranton. Pa . ) , 
Jonas ir Antanas su šeimom 
Ir Julius; 2 seserys: Agnės VVel 
sengoff, Julia \Volsengoff su 
šeimom (Baltlmore, Md.); 2 
gvogerkos: Aleksandra Martin* 
klonS Ir Marijona Vainauskleno' 
su Si'lniotn ir kiti giminės, drau 
Kai bei pažjstaml. 

Priklausė prlo TeisybCs ;My-
lėtojų Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phill ips koplyčioje, 3307 So. Ll-
tuanica Ave. 

I^nldotuvfis Jvyks ketvirtadie
nį, rugpiūčlo 7 d., iš koplyčios 
S vai. ryto bus atlydėtas J fiv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vellonles siela. Po pa
maldi; bus nulydėtas J žv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Prašome nesiusti geltu. 
Nuliūdę: žmona, sunūs, mar

čios, anūkai, broliui, seserys, 
švogerkos ir kiti gimines. 

I.aldotuvlu direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA'7-3401 

A. t A. 
VALERIJA 

VAIŠVILIENE 
(Tė\ u pavarde Vaitiekūnaite) 

Gyveno 4934 W. I5th Street.. 
Cicero, 111. 

Mirė t»6t , rugp. 4 d., 3 vai. 
ryto. sulaukusi puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Blr-
2ij apakr.i Vabalninku parap. 
Cepėng kaimo. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Izabela Shuttbvvorth. 
žentas Uoyd. anūkas Juozas; 
dukterėčia Kmilija Markūnie-
nč ir jos Ariniu: krikšto duktė 
Irene Scsterhenn ir Jos Aointa: 
krikšto sūnus Jonas Baranaus
kas ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstaml Amerikoje. Lietuvoje 
liko: sesuo Paulina Vaitiekū
naitė Ir ses'-rs Klzbietos vaikai 
ir Ju šeimos Ir brolio Antano 
šeima. 

Priklausė: ftv. Petronėlės 
Draugijai Bridgeporte. Apašta
lystės Maldos Draugijai. Treti
ninku Draugijai. Gyvojo ir Am
žinojo Rožančiaus Draugijoms. 
Tėvu Marijonu Rėmėju amžina 
narė. Labdarių Federacijos Są
jungos amžina narė. Seserų 
Pramiškiečiu amžina narė. Ma-
rijoa Nekalto Prasidėjimo am
žina narė Ir &v. Kazimiero A-
kademljos RfimėJu draugijos 
amžina narė. 

Kūnas pašarvotas Alfred Va-
sa i t lo -Vsnce koplyčioje, 1446 8 
f.oth Ave.. Cicero. 111. 

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
i ugplūčlo 9 d., tš koplyčios 8.SO 
vai. ryto bus atlydėta į Sv, An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela- Po pamaldų, bus 
nulydėta į Av. Kazimiero kap. 

Prašome geliu nesiusti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, tcnta*. Anū
ką*. Dukterėčia, Krikšto Duk
tė. Krikšto Sunūs ir kitt gimi
nės. • 

Laidotuvių direktoitua Alfred 
Vauaitis-Vance. Tel. OL 2-1003 

Kelionžs; ISktuvals, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEGHETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. j 

SS mMmm 

į | VISKO UŽTEKTINAI — TUOIAUS PRISTATOMI 
Baldus* šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą. ĮSI 12} lil 

L 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą Pirmadienio Ir Ketvirtadienio vakarais Iki 9:80 

Uždaryta sekmadieniais 

• - - > • • • 

— 

Mes Radome 
/ 

»9 

Out H«w Hom» | 

TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta Iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos nesą aukštą 

y dividendą... 

istrici Sovinįs* 
and Lom Asseeiatlort 

tįUĘtšmtmmtnmm *ni, ,tm •>*** 
m^im»^^mm»j^mtmmmĮmmmmit»męm immmmm*—**mm 

A. A, 
O N A A C Z A S 

ACZAITft 
Gyveno 4526 S. Honorc St. 
Tel. YArds 7-8679. 

Mir5 rugp. 4 d., 1062, 10:65 
vai. ryto, .sulaukus pusės amž. 

Glme Lietuvoje. Kilo* 11 Tau
ragės apskričio, Girdiškių par. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiljko dideliame nuliūdime 

vyras jonas , penkios dukterys: 
Porothy VVarren, žentas Kd-
ward, Ann Turuez, žentas Paul, 
Marlon Mltchell, žentas Ed-
ward, Allce Humyak, žentau 
John, ir Bertha Filas, žentas 
John. Du sunūs: Anthony 
Aczas, marti Stephanle ir John 
Aczas, J r., marti Kvelyn. De
vyni anūkai ir šešios anūkes, 
fivogerka Mareijona Švelkaus-
kienč su šeima. Sesers dūkto 
Anna Itogers ir sesers sūnūs: 
Kazimieras Sukis ir Jonas Šū
kis. Kiti gimines, draugai ir 
pažjstaml. 

Kanas pafiarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hormitsg'6 Avo, 

Laidotuves jvyks penktadieni, 
rugp. 8 d., ift koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atiydota | šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už vellonfis sielą. Po pa
maldų bus nulydėjta j »v. Ka
zimiero kapines. 

Nuoftirdžial kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstainus 
dalyvauti slosc laldotuvgso. 

Nuliflde: Vyras, Dukt<n-ys, 
Rūnfis, /.«ni.il. MarekKS, Antikai, 
Anūkas Ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudeikis. Tel. YArds 7-1741 

A. A. 
SOPHIE GRAMONT 

NOKKUTft 
10 metų Kyveno Rockford, 111. 

MirS rugp. 4 d., 1952, 11:30 
vai. vak., sulaukus 42 m. amž. 

Gimč Chlcago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Antanas, sūnus Major 
Raymond Gramont, Callfornt-
Joje, duktė Florenco Parks, 
Ataska, Tcxas. TryB Svogeriai: 
Petras, Jonas, ir Kascimioras 
Gramont ir Jų Alinos. Svoger-
ka Helon Woldat su Selma. Ki
ti giminCs, draugai ir pažjsta
ml. 

Kūnas pafiarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li-
tuanica Ave. 

Laidotuves jvyks SeštadienJ, 
rugp. 9 d., is koplyčios 8 f 80 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurto
jo jvyks gedulingos pamaldos 
už vellončs sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapinos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti sloso laldotuve.se. 

Nuliūdę: Vyras, Kūnus, l)uk-
tf, svogeriai ir ,kitl gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

Platinkite "Draugą" 

A A 
ALEKSANDRAS 

STANKUS 
Gyveno 2321 W. 69th Str. 

Tel. GRovehill 6-8126 
MirC rugp. 4 d., 1952, 2:45 

vai. vakaro, sulaukęs 42 m. 
Gimė Chlcago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

sesuo Veronika Stankute Nar-
sutlenč, ftvogeris Albertas, ir jų 

'sūnūs: Albertas ir Robertas. 
Pusseserė Pranciška Kes/.onuH. 
Kiti gimines, draugai ir pažį
stami. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyč., 6812 S. VVestern Avc. 

la idotuves JA'yks penktad., 
rugp. 8 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J <3i-
iiiimo Paneles švonč. parapijos 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už vellonles 
sielų. Po pamarių bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
Kimiuos, dVaugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuves^. 

Nuliūdę: Kosuo, švogeris ir 
kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. GRovehill 6-0142. 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų. 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVftS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
i 

Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 
algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

; ^ 

4181-83 
Archer Ave. . - , 

Lengvi išsimokė ji n m i pritaikomi visiems. 

LAfayeHe 
3-3171 

y/ 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
460S-07 South Hermitage Avenue 

Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AM1IULANCE D1EN* IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 

DAINAV1ETEI 

ADELEI ŠAKALYTEI 
gilaus liūdesio valandoje, tragiškai mirus jos broliukui 

ALGIRDUI-KAZIMIEKUI, giliausią užuojautą reiškia 

Dainavos Ansamblis 

UUŪDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN AVE. ' 
CHICAGO, ILL. 

GRovehill 6-0142 

HEinlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

1410 S. 50i^ AVE. 
CICERO. U X . 

• 

P A D Ė K A 

CECIJJA PUKSMIS 
Gyveno 1734 So. t/nton Avc. 

kuri mirt HppoM 28 d., i%%% M, ir tapo palaidota rugp. I d., o dabar 
ilsis Iv. Kazlinioro kapln6»o amžinai nutilusi ir m galėdama a'.Hi-
dokoti tlcniH. kurie suteikė Jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo Ją 
1 tą neišvengiamą amžinybes vieta. 

Mes, atmindami Ir apgailėdami jos pasitraukimą Ift mūsij tarpo, 
dėkotame miisu dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A. Martinkui. kun. 
J. l.aeliavUMui, kun. H. šantarul, kun. B. Griniui., kun. V. Klmsellul. 
MIC, kun. A. Mlelūnui. MIC, kurio atlaike įspūdingus pamaldas 
už Jos sielą. 

Dėkojamu šv. Misi.u ir gCllu aukotojams. 
DCkojame poniai Alie.e Stephens ir jos Moterų chorui. Taip pat 

dėkojame vargonininkui K. Gaubul Ir Vargonininkų chorui. 
Dėkojame lald. dtrekt. Petrui Gursklul, kuris savo geru ir man

dagiu patarnavimui garbingai nulydėjo ją J amž nastį. o mums pa
lengvino perkesti nuliOdimą Ii' rūpesčius. DCkojame grabneftlaniB Ir 
visiems, kutlc puguode mus nuliūdimo valandoj© Ir pagailos, dė
kojame visiems dalyvavusioms laidotuvėse žmonėms; o tau Cecllla. 
lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdo lieka: Molina .lustitui l'uk.šmiciie, Seserys h- kiti giminčs. 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
šsmkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

ris 

v^h 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— navininko — 

Si. Casimir Moniimnii 
Company 

3914 Wesi 11 Ith Strttt 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

nidŽlanglaK Patninklaro* 
PIBŪU Paftlrlaklmaii Mlfttf* 

Teloi. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NAUIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Anil'iilan^ii paiarnavi- ^ * j a > v ^ l e s ( u r i , n e koplyčias , 
niaa y r a teikiamas ff ^ ^ v i s o s e C L k * * * l» 
dieną ir n a k t J. Bei - R ^ ^ Itoselamlo dalyse i t 

kalo femkite - - ' M ^ - , U O J a U S P f t l t t r " 
10*0 H ^ ^ k iimijam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVest 28rd PLACE Tel. Vlrgiinia 7-067$ 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUniaa 5-lX7» 

PETRAS P. GURSKIS 
659 YVest 18th STREET Tel. SErley »-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANGE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL.' Tel. OLymplc 2-1001 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Tclephone YArds 7-1911 

1 LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. tel . (Ommodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. Tel. YArd» 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LITDANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIEORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

r LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 VYEST 4Gtb STREET Tel. YArds 7-07*1 
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IŠ ARTI IR TOLI 

X Kompozitorius Vladas Ja-

ARGENTINOJ 
— Gražus pavyzdys. V. Vai

čekauskas su šeima jsikūrė 
Entre Rios provincijoje. Po 
kiek laiko susipažino su vienu 
vokiečiu Smith, kuris pasiūlė 
jam valdyti savo 6 ha ūkelį. 

po jo mirties, ūkis paliksiąs jo 
nuosavybe. Tai puikus pavyz
dys tiems lietuviams, kurie tu-

liuodavo net Metropopotain o - ' r ė d a m i didesnius žemės plotus, 
perą ir buvo pastatyti gražūs i r n e turedami vaikų, mirdami 

kietis surašė aktą ir pabrėžė 
jam, kad gali be baimes sta 

kubenas sekmadienį, rugpiūčio (Vaičekauskui tai priėmus, vo
ru. 3 d. išvyko su žmona auto
mobiliu atostogų j Aspen Colo-
rado. šitas miestukas, paslėp
tas Rocky kalnuose buvo 
įkurtas kadaise aukso ieš
kotojų; tuo laiku ten gastro-

KANADOJ 
— Paskirtas J Formozą. Kun. 

dr. Viktoras Skilandžiūnas, šį 
pavasarį baigęs Quebeco garsų
jį Lavai universitetą pedagogi
nių mokslų daktaro laipsniu, 
Hamiltono vyskupo buvo malo
niai priimtas ir paskirtas į For-
mozos (Ontario) parapiją ad
ministratorium. Hamiltono vys-

.BLONDIE" JUOKŲ AUTORIUS VYKSTA EUROPON n 

tyti pastatus ir ūkininkauti, o kupas lietuviams yra gana pa 

operos rūmai. Vėliau ši vietovė 
visai apmirė, bet prieš keletą 
metų buvo atgaivinta kaip kal
nų kurortas ir vasaros meno 
festivalio būstinė. Kartu su kon 
certiniu festivaliu čia veikia ir 
muzikos mokymosi institutas, 

palieka valdžiai, bet ne savo 
broliui lietuviui. 

X Antanas Rudis, Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas, 
prašo visus norinčius dalyvauti 

(Aspen Institute), kur dėsto žy- | g o l i o dienoje tuojau užsiregis 
miausi Amerikos muzikai. 

lankus. Dėl to lietuviai kunigai, 
dar neturį pastovių vietų, gali 
į jį drąsiai kreiptis, bet tiesiog 
į jį, be jokių kitų tarpininkų. 

— Liet. Raud. Kryžiaus |ga-
loitiniai. Kanadoje Tarptaut. 
Raud. Kryžiaus konferencijoje 
Liet. R. Kryžiaus reikalams at
stovauti ir jais rūpintis įgalioti 
K. Grigaitis ir J. Matulionis. 

Šio Instituto direktoriumi y-
ra nuo šios vasaros Viktoras 
Rabinas — pianistas ir kompo
zitorius, ypač išgarsėjęs kaip 
Vronsky-Babin piano dueto na
rys. V. Babinas yra VI. Jaku-
bėno kolega iš Rygos ir iš Ber
lyno studijų. Tarp kitko, Aspe-
ne per vasarą groja Denverio 
simgonijos orkestras, kuriame 
dalyvauja mūsų žymus violon
čelistas M. Saulius. 

X Kleb. kun. Ig. Albavičius 
rugpjūčio mėn. 2 d. Šv. Antano 
bažnyčioje moterystės ryšiais 

truoti skambinant telefonu: 
WAterfall 8-7700. Rugpjūčio 
mėn. 20 d. į lietuvių golfo die
ną žada atsilankyti visa eilė žy
mių golfo žaidėjų, kurie visus 
dalyvius supažindins su šiuo 
sportu. Golfo dienoje bus var
žomasi dėl nugalėtojo vardo, žiū 
rovai dar pamatys ir specialią 
programą, o vakare visiems da
lyviams bus paruošta vakarie
nė su muzika ir šokiais. 

X Jonas Račkauskas., tremty 
ir Lietuvoj buvęs lotynų kal
bos mokytojas, liepos 30 d. sa
vo darbovietėj staiga susirgo 
ir krito be sąmonės ant žemės. 

surišo du Cicero jaunuolius Juo j B e n d r a d a r b i a i p a r v e ž ( § p u s g y v į 
zą Naujalį su Izabele Jiešman 
taite, kurie dėl savo gražaus lie 
tuviško elgesio ir savo ramaus, 
malonaus ir gero būdo yra ne 
tik Cicero jaunimo, bet ir se
nesniųjų gerbiami ir mylimi. 

Vestuvių proga jaunieji susi
laukė daug nuoširdžių sveikini
mų ir linkėjimų iš savo giminių, 
draugų ir gerbėjų. Vestuvės pra 
ėjo pagal lietuviškus papročius 
ir tradicijas. 

Jaunoji pora turi nuoširdų 
globėją Amerikos lietuvių visuo 
menininką Joną Naujalį, jauno
jo dėdę, kurio namuose jaunieji 
ir apsigyveno. 

Prieš kurį laiką Jonas Nau
jalis yra dirbęs „Drauge". 

X P. Vincas Gudaitis, Lietu
voje buvęs Lietūkio direktorius 
Klaipėdoje, po labai sunkios ir 
pavojingos operacijos ligoninė
je, jau grįžo į savo butą 4208 
So. Richmond Ave. Po truputį 
jo sveikata gerėja prof. Hessel 
priežiūroje. 

X St. Samėnienė ir Glioze-
riene renka Halsted gatvėje au
kas likusiems Vokietijoje džio
vininkams sušelpti. Sako, kad 
rinkimas sekasi ir žmonės no
riai aukoja. Balfo vajus Bridge-
porte dar tęsiamas ir toliau. 

X Elzbieta Gudž iūna i s gyv. 
West Pulman, neseniai sukūrė! 
šeimos židinį su Kaziu* Šimku
mi. Jungtuvės įvyko Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Elzbieta 
yra žinomos veikėjos Gudžiū-
nienės duktė, kuri West Pull-
man kolonijoje yra pasižymė
jusi savo labdaringais darbais. 

X Juozas Kreivėnas, uolus 
Cicero lietuvių veikėjas, labai 
daug dirba rašydamas gaidas. 
Jis spausdina ir prof. VI. Ja-
kubėno simfoninių kūrinių bal
sus, kurie bus išpildyti numa
tytame koncerte rudenį 

X Brizgiu šeima, Juozas ir 
Aldona Pupiūtė, gyv. 67 W. 
2545 Chicago, džiaugiasi savo 
sūnumi, gimusiu š. m. liepos 28 
d., kuriam rugpjūčio mėn. pa
baigoje, J. E. vysk. Brizgys, 
Juozo brolis, suteiks šv. krikšto 
sakramentą. 

X Marijona ŽibienS su savo 
dukrele Elzbieta iš Marąuette 
Parko išvyko savaitei atosto 

į namus, iš kur dr. Antano La-
boko-Valio rūpestinga globa 
tuoj buvo nugabentas į South-
town ligoninę, kur dr. Maciū
nas, asistuojant dr. Labokui, 
padarė be galo rizikingą ir di
delę operaciją, trukusią 2i/2 vai. 

Žmonos, dukrų ir svainės A-
licijos Rūgytės rūpestingai slau 
gomas ir prižiūrimas pamažu 
bando atsigauti. 

X Povilas Balčiūnas, gyv. 
2916 So. Cicero Ave., dėl plie
no streiko laikinai atleistas iš 
Hotpointo, po 5 savaičių vėl grį
žo į darbą ir ten tuoj susižeidė 
kajriąją ranką. P. Balčiūnas y-
ra nuolatinis „Draugo" skaity
tojas. 

X Mrs. Ona Kazlauskiene, 
kuri gyvena 94 Hudson St. La 
Portą, Ind., lankėsi „Drauge". 
Jos sūnus Bruno šiuo metu yra 
JAV kariuomenėje ir jau 5 mė
nesiai, kaip kariauja Korėjoje. 
Jų visa šeima yra seni „Drau
go" skaitytpjai. 

X Komp. P. V. Sarpalius pa
deda paruošti prof. VI. Jakubė-
nui orkestro balsus. Jo kūriniai 
numatomi išpildyti New Yorke. 

X Mr. & Mrs. R. Homko, gė
lių krautuvės savininkai, „Peo-
ples Florist" sugrįžo iš atosto
gų, kurias praleido Minocąua, 
Wisc. Jų krautuvė yra 1850 W. 
47th Str. Town of Lake lietuvių 
kolonijoje. 

X Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke ateinantį penktadienį pra 
sidės Šv. Roko novena. Pamal
dų pradžia 7:30 vai. vak. Para-
piečiai ir visi kiti prašomi gau
siau dalyvauti. 

X Aleksandras Šimkūnas, 
Westwood Liąuor prekybinin
kas, paaukojo $12.00 Marąuette 
Parko parapijos bažnyčiai mė
nesinių aukų ir dar pridėjo 
$13.00 todėl, kad šiemet para
pija neturėjo išvažiavimo. 

X Kun. dr. A. Juška, Chica-
gos Balfo apskrities pirminin
kas, ateinantį ketvirtadienį kal
bės per „Margučio" radio 7 vai. 
vak. Balfo reikalais. 

X J. Schriber, 1536 So. Ko-
mensky Ave., Chicago, 111., pra 
eitą pirmadienį laimėjo automo-

AUSTRALIJOJ 
— Organizuojasi Melbourno 

moterys samaritiečių parei
goms. Mažas Melbourno mote
rų iniciatorių būrelis, po kelio
likos pasitarimų, nutarė įsteig
ti Australijoje Socialinės Glo
bos Moterų Draugiją, kuri ben
dradarbiaudama su vietos lie
tuvių parapijos klebonu kun. P. 
Vaseriu bei L. B-nės Apylinkės 
valdyba, apimtų tas sritis, ku
rios iki šiol buvo ne pilnai pa
siektos, būtent: samaritiečių pa 
reigų — padėti vargstantiems 
bei sergantiems tautiečiams Vo 
kietijoje ir Australijoje, retkar
čiais priglausti į šeimos rate
lius vienišus viengungius, k. a.: 
Kūčių vakare bei didžiųjų šven
čių metu, lankyti ligonius telk
ti finansus artimo pagalbai ir 
pan. Tam reikalui iniciatorės 

^ 

Trumpai iš visur — Katalikų akademikų kon
gresas. Austrijos katalikų aka-

_ Bedlevina vaikus. Prane- d e m i ^ organizacijos paskelbė 
šamą, kad nuo ateinančių moks s a v o kongresą, kuris ,vyks rag-
lo metų pradžios taip. vadina-

Chick Young, „Blondie" juokų autorius, su savo Seimą išvyksta 
iš New York j Europą pasižmonėjimo ir verslo reikalais. (INS) 

sėjo mėn. 12 d. Vienoje. Kon
greso tema bus ši: „Veritas li-
berabit vos" — Tiesa jus išva
duos. Tarp kalbėtojų numato
ma Gertrūda von Le Fort ir 
Tėv. Robertas Grosch. Jie kal
bės apie ,.krikščioniškąją dva
sią universitetuose". 

Chicagoje 
Sunkiai sužeidė 

Prieš pora dienų Chicagoje 
14 gatvės ir Wabash sankryžo
je buvo sunkiai sužeisti 9 asme
nys. Sunkvežimis, kurį vairavo 
dar jaunas vyras, užgavo tram 
vajų ir to pasėkoje tie asmenys 
j St. Luke3 ligoriine. 

PRANCŪZIJOJ 
— Tarptautinio rašytojų Pen 

klubo 24-asis kongresas |vyko 
Nicoje ir truko penkias dienas. 
Iš Pabaltijo kraštų buvo atsto
vauti ar tik ne vieni latviai: jų 
dalyvavo latvių tremtinių atsto 
vas Ženevoj Arnoldas Skrebers 
ir rašyt. Ilona Leimanė iš Pa
ryžiaus. Būdinga, kad konferen 
cijos oficialus Prancūzijos at
stovas Jean de Beer išreiškė 
savo kalboje susirūpinimą, pa
žymėdamas, kad „nebūtų tarp
tautiniam PEN klubui iš Rytų 

Raulinaitienė, D. Simankevičie-I P r i m e s t a s vienpusiškumas ir rei 
nė, D. Žilinskienė, J. Liutkute 
ir J . Gylienė paskelbė „Mūsų 
Pastogėje" Nr. 176 gražų at
sišaukimą „Į lietuvę moterį Mel 
bourne". 

BRAZILIJOJ 
— Brazilai už laisvą Lietuvą. 

Brazilijoje tragiškuosius birže
lio įvykius pabaltiečių kolonijos 
minėjo bendrai. Net per 7 S. 
Paolo radijo stotis buvo portu
galų k. perskaityta minėjimams 
pritaikyta paskaita, o pamaldos 
buvo atlaikytos baltų katalikų, 
liuteronų ir babtistų bažnyčio
se. Pas S. Paolo kardinolą Dom 
Carlos Motta dr. Sinesio Ran-
gel Pestaną buvo nuvykęs Lie
tuvos konsulas S. Paoly A. Po-
lišaitis ir kun. P. Ragažinskas, 
kurie įteikė yisų Pabaltijo kolo
nijų vardu prašymą, kad pa
skelbtų už ištremtuosius maldų 
dieną. Kardinolas ta t padaryti 
mielai sutiko, ir visose arkivys
kupijos bažnyčiose buvo atlai
kytos pamaldos ir pasakyti pa
mokslai apie Pabaltijy vykdo
mą genocidą. 

Įteiktasis prašymas buvo taip 
pat perskaitytas arkivyskupijos 
dvasininkų sus-me. Pabaltiečių 

ketų susilaikyti nuo viso to, kas 
Rytams nepatiktų". Tikrai keis
tas tas rašytojas^ nes Maskvos 
niekada nepatenkinsi nuolaida, 
ji vis daugiau reikalaus, kai nu
sileisi. 

— Muzikas S. Užpolevičius 
rugpjūčio mėn. išvyksta atos
togų. 

URUGVAJUJ 
— „Draugų" nelaimės. Pra

eitų metų pabaigoje pora Bra
zilijos lietuvių už komunizmą 
buvo deportuoti į kilimo vietas, 
o šių metų pradžioje iš Urugva
jaus komunistų „aktyvistas" 
Juozas Donkus savo noru grįžo 
„išlaisvinton" Lietuvon. Vi
siems, matomai, nekaip pasise
kė. Deportuotasis iš Brazilijos 
Petras Putaitis savo laiškuose 
(kurių prašąs niekam nerodyti) 
draugams dejuoja, kad nėr vil
ties Lietuvon įvažiuoti, nes kaž
kodėl pakeliui užkliuvęs Lenki
joje, kur esąs priverstas dirbti 
sunkius darbus. 

Paskutinėm savaitėm ir Mon 
tevideo kolonijoje plačiai sklin
da gandai, kad J. Donkus Lie
tuvą šiaip taip pasiekęs, bet ne
laimingai. Jam buvę leista ap
sigyventi tik Šiauliuose, bet ten 

me Lietuvog.. vietovardžiai ir 
miestai sužymėti ne lietuviškai, 
bet vokiškai arba pagal lenkiš
kus pavadinimus. Jame taip pat 
nurodyta, kur ir kiek* būta vo
kiečių nuo seniausių laikų (14-
15 a.), taip pat nurodyta 1940 
m. liepos 1 d. Lietuvos valsty
binės sienos (aišku, be Klaipė
dos krašto, kuris priskirtas 
prie Vokietijos) ir vokiečių so
dybų Suvalkų krašte, be to, a-
pie Tauragę, Tytuvėnus, Rasei
nius ir Jurbarką tiek prikišta, 
tarytum ten jų vienų tegyven
ta. 

ma Vaikų Draugų Sąjunga, ku
ri vadovauja ateistinėms kraš
to mokykloms, Lenkijoje atida
rys naujas mokyklas. Vien tik 
Varšuvoj ši draugija šiuo laiku 
turi 30 mokyklų. Šių mokyklų 
tikslas auklėti vaikus ir jauni
mą ateistinės Markso ideologi
jos dvasioje. 

— Kolektyvinio saugumo 
reikšmė. Kalbėdamas gausiame 
visuomenės susirinkime Osaka 
provincijoj, Amerikos ambasa
dorius Japonijoj Robert Mur-
phy pareiškė, kad auganti lais
vojo pasaulio jėga remiasi svei
koms ir dinamiškoms ideologi
joms bei principais, kurie įs
tengs sugriauti iliuzorinį komu
nistų mitą. Laisvosios tautos su 
rado atsakymą į komunistų 
grėsmę; jis glūdi kolektyvinia
me saugume ir jėgoje. 

— Pakrikštys 40,000 asmenų. 
Apaštališkam Vikariate Bec-
ninh Indokinijoj artimiausiu lai 
ku bus suteiktas krikšto Sakra 
mentas 40,000 vietinių gyven
tojų. Praėjusiais metais buvo 
apkrikštyta tik 10,000. šis ne
paprastas atsivertimų skaičiaus 
pakilimas šiais metais laikoma 
nuopelnu Apaštališkojo Vikaro, 
. . T. , , vo pagrobta $1,200 vertes bran-
kuns yra vietinis vyskupas do- F , ? __1A

 v _. 
i TWT x - • i xi • genybių. Kitose vietose vel api-

mininkonas. Nežiūrint neaiškios , . / . . . . , . . , r , , 
politinės padėties, katalikybė P ! e s t ' k e h „ b!,nkf, . V a n d a l ų 

t. . . .i . , . . , / „žygdarbiai vel dažnėja viso-
Indokinnoi daro didelę pazan- " J * . 

je Chicagoje. 
gą-

Neatpažįsta žmogaus 
Chicagos policija negali nu

statyti rasto negyvo žmogaus, 
kuris nešiojo gerais rūbais ir 
buvo surastas prie Delaware ir 
Lake Shore gatvių. Jei kas pa
sigenda tokio gerai atrodančio 
vyro, tesikreipia į policijos būs
tines. 

Pavogė brangenybes 
Praeitos savaitės gale iš Emil 

Schwartz, likerio pardavėjo, bu-

ŠVEICARIJOJ 
— Lietuvaite laimi. Šveicari 

joje jau treti iš eilės metai -

— Mažėja divorsai. Kanado
je pastebimas paguodžiantis di-
vorsų sumažėjimas. Paskutinės 
statistikos skelbia, kad 1951 m. 
Kanadoje buvę 5,163 divorsaL 
kai tuo tarpu 1947 m. jų šiame 
krašte buvę net 8,191. 

— Vel nuteisė. Iš Prahos pra 
nešama, kad Brno teismas šio-augštųjų m-lų lengvosios atle- .. . . ... . , _ ,. .A. mis dienomis nuteisė vieną ku-tikos pirmenybėse lietuvaite , . , . . . . . . . . . -n ». *• i */» i i • o A n i g$ sunkių darbų kalėjimu iki Garbačiauskais laimi po 3-41 & . , . . , . , . r , 'gyvos galvos ir dvi vienuoles po pirmąsias vietas, neskaitant ant 

rujų. 
20 metų kalėjimo. Nuteistieji 
buvo kaltinami globojimu reak
cinių grupių ir organizavimu te 

P l a C l O m p a S a U l y į e iroristinių veiksmų bei špiona-

Lietuviai olimpiadoje !žo paga l V a t i k a n o įsakymą> 

Praeitos savaitės pabaigoje ! MUST" . . . . 
per „Amerikos Balsą" buvo gir-! K,. I IH • u > >.<i.;<..<kai 
dėta visa eilė pranešimų iš Hel
sinkio sporto olimpiados, kur 

deportacijos ir prez. Trumano & a n a S r e i t a i buvęs nuteistas tre 

gų j Detroitą pas savo gimines bilį Cadilac prie Damen ir 47th 
ir pažįstamus. J ^ M Str. 

jiems tartas padrąsinimo žodis 
buvo taip pat atžymėtas brazi
lų spaudoj. 

Įtakingas dienr. „A Gazeta" 
įsidėjo didžiulį T. Grimbergo 
straipsnį, aiškinantį faktiškąją 
prez. Trumano pareiškimo Pa
baltijo kraštams reikšmę, pa
žymėdamas, kad JAV nepripa
žino ir nepripažins Pabaltijo 
kraštų aneksijos. 

KORĖJOJE 
—Žuvo lietuvis. Korėjos fron 

te žuvo B. Butkevičius, kuris 
buvo gimęs 1927 m. Kilęs iš 
Ukmergės ir atvykęs į Kanadą. 

ALIASKOJE 
— Labai šalta. Kun. dr. A. 

Deksnys atostogas praleidžia 
Aliaskoje. Jis rašo, kad gailisi 
nepasiėmęs kailinių. 

jiems metams kalėti. Jo gimi 
nės dabar aliarmuoja Urugva
jaus „draugus", kad šie kaip 
nors išgelbėtų vargan patekusį 
savo „aktyvistą". 

Už ką taip greit Donkus ka-
lėjiman pateko, tuo tarpu ne
žinoma, tik spėjama, ar tik už 
kokį neatsa/gų išsitarimą ar ne 
pasitenkinimo žodį buvo apkal
tintas „amerikonišku šnipu". 
Urugvajuje J. Donkus buvo vis 
prasilošęs, gyveno skurdžiai, 
kas jį gal daugiausia pastūmė
jo tapti aršiu komunistu. Jis 
čia užsiimdavo, tarp kitko, ir 
URSS pasiuntinybės propagan
dinės spaudos platinimu. 

— Kryžiuočiu pėdomis? Spe
cialiai Lietuvos vokiečiams lei-

dalyvavo ir visa eilė lietuvių. 
Sovietų krepšinio komandoje 
pusę visų taškų įmušdavo trys 
lietuviai, o žaidžiant rusams su 
Urugvajumi, lietuviams teko 
žaisti ir prieš lietuvį, žaidusį 
Urugvajaus komandoje. Finali
nėse rungtynėse sovietų krepši
ninkai pralošė amerikiečiams 
šeštadienį. Šiose rungtynėse žai 
dė tik Butautas. Pažymėtina, 
kad Am. Balsas apie rezultatus 
pranešė tuoj joms pasibaigus. 
Bokse Algirdas Šocikas pagul
dęs lenką, vėliau pats krito nuo 
pietų Afrikos dailidės, o šis 
nuo Amerikos jūreivio Sanders. 

Kaip sovietai ruošia 
sportininkus 

K. Jurgėla savo savaitinėje 
apžvalgoje nurodė, kaip sovie
tai savo sportininkus ruošia, iš
leisdami milijardines sumas ir 
kad juos vargiai galima skaityti 
mėgėjais, o ne profesionalais, 
kokių Amerika pavyzdžiui į o-
limpiadas nesiunčia*. 

Šikšniūte — rekordiste 
Olimpiados proga „Amerikos 

Balsas" nurodė, kad lietuviška
sis jaunimas, negalėdamas sa? 
vo trispalvės ginti Helsinkyje, 
nesnaudžia tremtyje ir lavina
si bei varžosi laisvojoj Ameri
koje. Sekmadienį buvo girdėti 
P. Labanausko pasikalbėjimai 
su Clevelande įvykusių Š. Am. 
lietuvių sporto varžybų daly
viais — Puzinausku, Keturakių, 

Šeštadienio vakare buvo gir
dėtas liet. evangelikų liuteronų 
kun. Anso Trakio žodis bendra
minčiams Lietuvoje. 

Iškrito pro langą 
Moteris, kuri buvo atvažia

vusi į Chicagą iš Honululu, 
Mrs. Lillian Hayseldon, 47 m. 
amžiaus, mirė iškritusi iš Shore 
land viešbučio dvylikto augšto. 
Patikrinusi policija jos kamba
rį, jame atrado jos vyrą ra
miai besėdintį. 

— Klausia apie trečiąją par
tiją. Keturi šimtai asmenų klau 
sia Chicago Tribūne kaip bal
suotojai gali sudaryti trečiąją 
partiją, kad galėtų balsuoti už 
sen. Taft, gen. MacArthur ar 
kitą asmenį, išstatytą preziden
tiniu kandidatu. 

Ištrauka iš laiško 
...atvykę j Chicagą nukelia

vome į zoologijos . sodą ir ap
lankėme gimines... 

« * . 
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Išpardavimas su 20% Nuolaida ] 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i rmad . i r Ke tv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos lSmokCjimo sąlygos tiesioginiai bo Jokios kredito Įstaigos 

^ 

džiamas „Heimatstimme" („Tė-| Adamkavičium ir su Elvyra 
viškės Balsas") Nr. 5/52 įsidėjo šikšniūte, pasiekusia naują Lie-
3-čiam pusi. žemėlapį, kuria-

PRADĖK TAUPYTI P A S . . . . 

M I D L A N D SAVINGS 
AND 10AN ASSOCIATION 

40S8 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 


