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Latviai partizanauti neišėję? 
Žinios imtos iš vokietaites pasakojimų 

Viena iš sugrįžusių vokietai-i tarme pasisakė esąs kilimo nuo 
čių, Lietuvoje gyvenusi tik Muncheno 
1948-49 m., o vėliau, iki grįž
tant, Latvijoje, netoli Liepojos, 
tarp kitko, pasakoja: 

"Kaimuose, iki kolchozų atsi
radimo, ūkininkai laike ūkio 
darbininkus ir jiems per metus 
mokėdavo iki 400 rublių. Atsi
radus kolchozams ir suvarius į 
juos visus ūkininkus, kolchozai 
niekam nemokėjo pinigais. Už 
darbą žmonės gaudavo tik ja
vų ir tų nevisuomet būdavo, 
nes kolchozas, atidavęs valsty
bei prievolę, apmokėjęs skolas 
MTS už mašinų paskolinimą, 
pritrūkdavo sėklai. 

1948-49 m. pragyvenimo stan
dartas kaime buvo gana augš-
tas. Žmonės švaistėsi pinigais 
ir maisto produktais, nes jų bu
vo perteklius. Pav., už vieną 
darbo dieną, kasant pas ūkinin
ką, bulves, gaudavau 20 ir dau
giau rublių pinigais, visą dieną 
maitindavo ir dar vakare duo
davo 20 kiaušinių ir lašinių. 

1950-51 m. iš Latvijos kelis 
kartus buvau Lietuvą aplan
kiusi. Pragyvenimo standartas 
buvo visai smukęs: žmones val
gė tik duoną, o ir ta buvo juo
da, kaip žemė, neskani ir su 
70ft bulvių priemaišų. 

Radio aparatų mačiau turint, 
tačiau žmonės juos slepia, kad 
neįtartų klausant užsienio. Už 
tai gresia 25 metai Sibiro. "A-
merikos Balsas" girdimas. Te
ko pasiklausyti ir . kitų prane
šimų vokiečių kalba iš Ham
burgo ir Londono. Užsienio ra
dio transliacijos komentuoja
mos gyvai, bet tik savųjų rate
lyje. Naujausios pasaulio ži
nios tuojau pasklinda po žmo
nes. Paskutiniai įvykiai atidžiai 
sekami ir daromos savotiškos 
išvados: karas jau rytoj, ar ka
ras po mėnesio... "Amerikos 
Balso" pranešimai labai nau
dingi, nes duodami sava kalba, 
bet per nuobodūs, aiškinant, 
kas yra bolševizmas. Tai Lie
tuvoje žinoma ir be "Amerikos 
Balso", net kur kas geriau. 

Daug komunistų Lietuvoje 
nebuvo. Visoje apylinkėje ga
lėjo būti 2—5, bet ir tai ne vie
ši kompartijos nariai, nes to
kius tuojau pat likviduodavo 
partizanai. Partijon žmonės 
verbuojami visokiausiais bū
dais: siūloma geresnis darbas, 
tarnybos ir paskolos namams 
statyti. Žmonės partijon nesto
ja, nenorėdami eiti prieš savo 
sąžinę, bijodami ateities ir par
tizanų. Komunistų partijoje 
80% yra rusai ir žydai. 

Kiek Lietuvoje didelis ir ak
tyvus partizanų veikimas, tiek 
Latvijoje apie tai visiškai nieko 
negirdėti. Ten ir žmonės sovie
tams pasyvesni ir labai daug 
pataikūnų ir išdavikų. Palygi
nus su Lietuva, Latvijoje yra 
neįmanoma jokia antibolševiki-
n§ veikla. Ten ir jaunimas visu 
100 cc daugiau komunistinis. 

Vyriausybe imasi griežčiau
sių ir rafinuojančių priemonių 
prieš partizanus. Jei apylinkė
je pastebėtas partizaninis vei
kimas, ta apylinkė užtvindoma 
šnipais, kontroliuojami visi ke
liai ir vieškeliai, dieną naktį 
tikrinami asmenų dokumentai. 
Yra specialios skrajojančios 
NKVD kariuomenės dalys, ku
rios iš nakties apsupa ištisas ruoštis. Visi prausėsi, skutosi, 
apylinkes ir kiekvienas, bent valė rūbus su šepečiu, valė ba-

vęs elgetauti. Jis žinojęs, kad į 
pietus nuo Kaltinėnų yra parti
zanų. Vienoje sodyboje ant kal
no prie trobos jį pasitikęs vy
riškis ir paklausęs, kas jis esąs 
Pasakotojas atsakęs, kad "vo
kietuke", bet tas pareikalavęs 
dokumentų. Kadangi dokumen
tų neturėjo ir pažįstamų kaime 
nebuvo, tai jį sulaikė ir išsiun
tė kitą vyrą apie jį pasiteirau
ti. Tas, po kurio laiko grįžęs, 
pranešė, kad "šitas žmogus 
tvarkoje". 

įėjęs į trobą pamatė, kad ji 
pilna partizanų. Jis likęs su jais 
visą vakarą — loŠę kortomis, 
rūkę ir kalbėjęsi. Vieną paži
nęs, kad yra vokietis ir šis pa
tvirtinęs, kad esąs kilęs iš Klai
pėdos krašto ir jau 4 metai 
miške. Besikalbant, vėliau atė
jo vienas vyras su radio žinių 
pranešimu, kurį garsiai visiems 
perskaitęs. 

19 vai. partizanai pradėjo 

Priešrinkimines Įvairenybes — 

Truman juodas, bet ir Ike kaltas 
Už Berlyno blokadą kaltę pasiėmė gen. Clay, Eisenho-

werio įpėdinis Vokietijoje 
, «. . 

OAKLAND, spalio 6. — Prez. Trumanas šeštadienio vakare 
Čia teigė, kad gen. Eisenhoweris kaltas dėl Berlyno blokados ir 
Korėjos karo. 

Prezidentas nenori jam visos ~ 7" _ . 
kaltės dėl tų dalykų suversti ir M a S K V O d l S K i n a 
visai apie tai nebūtų užsiminęs, mu 

Japonijos smūgį 
TOKIO, spalio 6. — Jau ga-

kiek įtariamas ar pagautas at
vykęs iš kitos apylinkės, sui
mamas ir pristatomas kontro
lės centrui." 

Kaltinėnų grupės 
partizanai 1948-51 m 

Nuo 1948 m. gyvendamas 
Kaltinėnų apylinkėse, sugrįžu-
8is turėjo ryšių su partizanais, 
nors tiesioginiai jiems nepri
klausė. Jis juos lankydavo sto
vyklose, o apie juos sužinodavo 
iš ūkininkų. Apie 1950 m. par
tizanai ėmė mažėti, bet pasku
tiniu laikti jų esą dar daugiau 
kaip anksčiau. Palyginus su pa
sakotojui seniau žinomais par
tizanais apie Žagarę, Kaltinėnų 
partizanai atrodo dar geriau 
organizuoti, kas matosi jau ir 
iš jų aprangos. Jei Žagarėje tik 
dalis buvo uniformuota, tai da
bar jau visi turėjo vienodas 
uniformas, — su auliniais ba

tus su batų tepalu ir kaikurie 
net dantis su dantų pasta. Pas
kui apsisiautė baltais apsiaus
tais. Po.to visi sustojo maldai. 
Vienas ją kalbėjo, o kiti karto
jo. Maldoje buvo paminėti žu
vusieji draugai ir mirusieji ar
timieji. 

Kubos Batistai 
ramybės nebus 

FORT WORTH, spalio 6. — 
Tris buvusius Kubos prezidento 
Socarras patikėtinius apvogė 
Texas valstybėje ir ta proga 
paaiškėjo, kad pinigai buvo skir 
ti ginklams ir amunicijai prieš 
dabartinį Kubos diktatorių Ba
tistą pirkti. Socarras patikėti
niai buvo atvylioti iš Meksikos 
į Texas ir čia vietoje susitarę 
dėl ginklų pirkimo neteko apie 
1/4 miliono dol. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, spalio 6. — Sąjun-

TėVa» ir duktė: prezidentas Trumanas ir jo duktė Margarita specialiu trauki-
• 

niu lanko kraštą. Prezidentas pasakoja ką padarė demokratu partija per 20 mėty 
ir ragina prezidentu vėl tfrinkti demokratą. Paskutinėmis dienomis ypač puolamas 
Risenhovveris už tai, kad kritikuoja užsienio politiką, kurią yra padėjęs padaryti 
tokią, kokia ji dabar yra. (1NS) 

m 

jei Eisenhovveris kalbėdamas a-
pie užsienio politiką nebūtų tei
gęs, kad demokratų administra-. . ' , . , . , .. . m lutmai paaiškėjo, kad Japonijos cna (didele dalimi prez. Trumą- . JA » • J . L 7 j i i f L J ^ komunistai nepravedė ne vieno nas) yra kalta dėlto, kad Sov. x

 r , _, .. . . . . . atstovo i žemuosius parlamento Rusija įsigalėjo ir visokių ne- _ * . ,»• , ° .*; . rūmus. Maskva negalėjo apie malonumų pridarė. . . . . . ? . 
T , , ,. j i . tai tylėti, tat reikėjo surasti Jei kas nors kaltas, daleis- . . ' - r. . , . , . , _, . 1.1 i j • pateisinančių priežasčių... ir jų kim, del Berlyno blokados, tai * , rKSz •_•« -A . . / * , ' . i i t «.J w x- surado: JAV ambasadorius Mur daugiausiai kaltes tektų pačiam , .X1 . , «Z „ .g , . , b ^ . , • . i • v Phy išleidęs 17 mil. dol, kad nu-gen. Eisenhowenui, kuriam bu- . . . , , ... , _.•• . • . .* Vt MM pirktų balsus liberalų partijai, vo pavesta išgauti iš sovietų L. .. . _. ^ r . r r . . . 5 ~ , Be to, amerikiečių įstaigos saugų susisiekimą su Berlynu x. . .2 x . . x -u i . - j ,. , t „žiaunai kišosi j pnesnnkimi-už pasitraukimą iš dalies dabar- . „ J, .r

 x T . . f . , T. . , nę kampaniją. Taip rašo Izves-tinės sovietų zonos. Jis tą dar- ... . r . . . . .. . , j * ™ -x tna, kurių japonai neskaito ir b* pavedė gen. Clay ir pats iš £ J į a
J £ , 

Europos išvyko, nors gera. žino- p e r * i e i p a s k u t l n i u s r i n k i . 
jo, kad reikalo sutvarkymas bu- . r , . 
J ' . , . . mus komunistai buvo surinkę 
vo pavestas jo atsakomybei. 3 m i , ^ 
Gen Clay tuojau prisiėmė tą J ^ k r a S t e g u r i n k o ̂  
kaltę sau (jis pasitenkino sovie- „ ^ ̂  
4- * « m-m -̂v - J « «A • * * «-v n » A ^ J * « Z-m*. M/M^tlflnMA 

apie 

tų žodiniu pažadu ir nesudarė 

Mirties bausmę bulgarų vyskupui j į ^ j - j ^ g a i - j į Atsakyk laiku, 
Žymesnieji fatalikų dvasininkai nužudomi ir kalėjiman Prez T™™nas dabar *• klau 

1 ' . simą iškėlė. sumetami 
bet nesutikta 

tais ir lietuviškomis kepurėmis, gininkų aviacija bombardavo S. 
Žiemą — baltus apsiaustus. Pa- Korėjos karo mokyklą netoli 
sakotojas pažinojęs apie Kalti- sostinės, vieną anglių kasyklą 
nėnus keletą tokių grupių, nors ir artimą fronto užnugarį. Du 
jų veiksmuose nedalyvavęs ir priešo lėktuvai numušti, 5 suža-
nebuvęs liudininku. l o t i- Pereitą savaitę sąjunginiu 

Partizanų Žygiai 

Sugrįžusis girdėjęs, kad par
tizanai įsiverždavo ir į mieste
lius, užpuldavo milicijos nuova
das, sandėlius. 1949 m. į Šilalę 
atvažiavęs sunkvežimis su par
tizanais, apsirengusiais kaip ru
sai. Jie įėję į banką ir paėmę 
visus pinigus išvažiavo. 

Š o k i ų v a k a r ė l i ų Lie
tuvoje nėra. Jei toks kur 
rengiamas, tai ateina partiza
nai ir susirinkusiuosius links
mintis išblaško. Visų pirma tą 

Apylinkėse buvo "labai daug n a m a - k ~ e susirenkama, 
partizanų. 1950 m. balandžio Į aPsuPa> k a d «'ekas neišertų. 
mėn. Lenkimuose, netoli Skuo-! P a 8 k u ? t a J ) r ° ? a , k o l c h o 2"». **. 
do, partizanai buvo išplėšę 

kai prarado 2 lėktuvu oro kovo
se, o 4 dėl „kitų priežasčių." 

Sausumoje stumdosi aplink 
tas pačias kalvas. 

Jei pasitraukimas savo laiku i LONDONAS, spalio 6. —Per-
VIENA, spalio 6. Vienas Bulgarijos katalikų vyskupas ir įš P. Korėjos buvo nenumatyta j sija gavo iš Londono atsakymą 

trys kunigai nuteisti mirti ką tik pasibaigusioje parodomoje by- klaida, tai ir jos dalis tenka prašytu laiku, bet negavo to, ko 
loję prieš grupf katalikų kunigų ir pasauliečių. | gen. Eisenhoweriui, nes būda- prašė — 137 mil. dolerių prieš 

Mirti nuteisti: vyskupas Eu- •—— mas štabo viršininku tam pasi- betkokias derybas pradedant. 
Anglijos vyriausybė paskutinių 
Mossadegh pasiūlymų nė atme
tė nė priėmė, tik vėl paragino 
priimti Trumano-Churchilio pa
siūlymą kaip derybų pagrindą. 
Duosis matyti, ar Mossadegh šį 
kartą trauks su Londonu diplo
matinius santykius. Jei trauks, 
tai bus aišku, kad nenori mokė
ti kompensacijos britų bendro
vei. 

genijus Bosilkęv ir kunigai šiš-
kov, Jonkov ir DžidŽov. Dar 20 
kunigų gavo J|ajrias kalėjimo 
bausmes. Sofijos radijas prane
ša, kad visi nubaustieji prisipa
žino veikę prieš valstybę ir ap
tarnavę žiniomis svetimų kraš
tų žvalgybas. Prie to darbo juos 
paraginęs Vatikanas ir svetimų 
kraštų diplomatiniai atstovai, 
veikę savo žvalgybų paraginti. 

Teismui vykstant, buvo areš
tuotas ir Sofijos bei Plavdiv 
vyskupas, bet prie šios bylos ne
buvo prijungtas — jis bus laiko
mas kalėjime» be teismo arba 
numatyta dar kokia teisminė 
komedija. 

Vatikano laikraštis teismą 
pavadino tik silpnu seniai su
planuotų žmogžudysčių pateisi
nimu — komunistai negalėjo 
pasitenkinti tik kunigų išnieki

nimu ir kalinimu, jiems prirei- traukimui pritarė ir jį rekomen-
kė kraujo pavergtiems, bet dar davo. 
galutinai nepalaužtiems žmo- Grįždamas prie pokarinės Ru-
nėms priveikti. Bet komunistai sijos politikos įvertinimo prezi-
užmiršta, kad kraujas keršija dentas vėl pastebėjo, kad po ka-
tiems, kurie jį pralieja. jro buvo daug nuomonių apie 

j tai, kaip Rusija elgsis. Vieni, 
Malenkovas kalbės įaipA *2?S2 ir Harriman 

vietoj Stalino 
manė, kad Rusija negalima pa
sitikėti ir reikia atitinkamai elg 
tis, o kiti, kurių tarpe buvo ir 

MASKVA, spalio 6. 19-sis Eisenhower, patarė nieko nebi-
Rusijos bolševikų partijos kong joti ir rezervais neapsistatyti, 
resas prasidėjo vakar Maskvoje nes Sov. Rusija būsianti ištiki-
didžiojoje Kremliaus salėje, kur miausias Amerikos draugas, šie 
paprastai vyksta augščiausios pastarieji suklydo ir Eisenho-
tarybos (Rusijos parlamento) weris yra jų tarpe, 
posėdžiai. Pranešimą apie parti- 0 v . 1 • *• 
jos veiklą ir Rusijos laimėjimus r a p r a s e p a l e i s t i 

Ar išmes sovietų ambasadorių? 
Tuo tarpu Maskvai siunčiama tik pasiteisinimo nota.-

Naujo ambasadoriaus gal ir nesiūlys 
VVASHINGTONAS, spalio 6. — JAV ambasadorius Ke^nan į j 

Maskvą sugrįžti nebegali, bet dar labai abejotina ar turės apleisti 
Washingtoną sovietų ambasadorius Zarubinas, kurio paskyrimo 
raštai dar nespėjo sušilti valstybės departamento archyvuose. 

Maskvai Kennan nepatiko to-

daug krautuvių ir kelis kolcho
zus iššlavę, tačiau pakeliui šiek 
tiek ilgiau užtruko ir juos prieš 
aušrą ant tilto pasitiko milicija 
ir NKVD. Įvyko ilgas ir žiau
rus susišaudymas, kurio metu 
žuvo labai daug partizanų. 

Man dar gyvenant Paežerių 
kaime, prie Upynos, 1948 m. 
gale. pas šeimininką atėjo pen
ki partizanai, iš kurių du paži
nau. Jie visi buvo jauni vyrai 
ir dėvėjo lietuviškas karines 
uniformas. Tik vienas iš jų bu
vo vokiečių aviacijos karininko 
uniforma. Jie, pasitarę tarp sa
vęs lietuviškai, priėjo prie ma
nęs ir pristatė tą aviacijos ka
rininką, sakydami, kad tai ma
no tautietis. Jis man prisistatė 
kažkokia slapyvarde ir bavarų 

dėl, kad moka skaityti sovietiš- ambasadorius nebus taip greit 
ką spaudą — tai yra ne tik pats pasiūlytas, bet tuo tarpu grei-
moka rusų kalbą, bet ir nuspė- j čiausiai dar neapsispręsta ką 
ja, kas yra laikraščiuose nepa-t daryti su Zarubinu — palikti 

VVashingtone ar paprašyti išva-nautojus, pirmininkus, sąskaiti- rašyta, bet tūno tarp eilučių. 
ninkus ir pan. priverčia išsi- Į To meno jis išmoko gyvenda- žiuoti. Jei JAV pasirinktų ant-
pirkti ir numauna jiems batus mas prieš karą Pabaltijo vals- j rąjį kelią, tai būtų didesnė sen 
ir kelnes, šitokios akcijos prieš tybėse ir pačioje Maskvoje. Ir .sacija negu Kennan išvarymas 
šokių vakarėlius esą labai daž- proga išmesti Kennan pasitaikė iš Maskvos. 
nas reiškinys. Būdamas parti- ideališka — vykdamas neseniai 
zanu Žagarėje, jis pats jose da
lyvavęs, o apie Kaltinėnus ne 
ne vieną kartą buvęs stebėtoju. 

Su milicija susitikti tokiomis 
progomis netekdavo. Ji šokių 
vakarų vengdavo, nes jiems bu
vo pavojinga išsigėrimo proga. 
Milicija kaimuose visada jau
čiasi nesaugi ir visur labai at
sargiai elgiasi. 

Paskutini" susisiekimas 
su partizanais 

Tai buvo 1950 m. vasario 
mėn. 20 d. Tada pasakotojas 
dirbęs kolchoze, bet negalėda
mas iš darbo išsimaitinti, eida-

į JAV diplomatų posėdį Londo- p n r t l r t r t į t rr luc 
ne Kennan Berlyne pareiškė, | U g i n a I r a * « * 
kad Maskvoje yra taip įzoliuo- n A L e R K . a m e r i k i e č i u 
tas, kaip buvo nacių įzoliuotas " e i * C » « ' U H i e r m i e c i ų 
Berlyne po Pearl Harbor užpuo
limo. Prilyginti komunistus na
ciams yra jau didžiausias šmeiž-

partijai vadovaujant padarys 
ne Stalinas, kaip būdavo seniau, 
bet Malenkovas. Bet pareigų 
pasidalinimas nereiškia, kad 
Malenkovas šį kartą formaliai 
bus išrinktas partijos prezidiju-
mo, kuris turi pakeisti polit-
biurą, pirmininku—juo tikrai 
pasiliks pats Stalinas. 

Turkai numatyti 
savo žemei ginti 

ISTANBUL, spalio 6. — Iš 
Turkijos spaudos galima spręs
ti, kad Nato savo žinion gaus 
nemažiau 12-kos, gal net 16 Tur 
kijos divizijų, kurios betgi iš 
Turkijos teritorijos nebus išves
tos. Europos pietryčių ragui gin
ti dabar patelktos Turkijos ir 
Graikijos jėgos, kurioms vado
vauja amerikietis su štabu Iz-
mire. Aviacijos ir laivyno šta
bas tai sričiai yra Turkijos Sa
lonikuose. 

Apgynė patalpas 

visus kariškius 

^Praeityje karo niekad nebu
vo išvengta, kai santykiai tarp 
didžiųjų valstybių pasiekdavo 
tokį įsitempimo laipsnį, kokį y-
ra dabar pasiekę — pareiškė 
vienoje kalboje Foster Dulles. 

• Visi vokiečių kariniai fab
rikai, kurie yra Lenkijai atiduo
tose vokiečių žemėse, yra sovie-

BONN, spalio 6. — V. Vokie- tiško personalo priežiūroje ir 
tijos vyriausybė įteikė JAV, D.1 dirba tik Rusijos reikalams. 
Britanijos ir Prancūzijos atsto-' * trajen^o-i,,,, 
vams formalius prašymus paleis 
ti iš kalėjimų visus tuos karo j Spalio 6 d.: šv. Brunonas. Se-
nusikaltėlius, kurie „nėra kalti novės: Buivydas ir Guoda. 
žiūrint pagal vokiškus standar
tus." Ypač vokiečiai nelaiko jo
kiais karo nusikaltėliais tų ka
riškių, kurie davė įsakymus 
šaudyti sovietų, italų ir prancū
zų partizanus, kurie užfrontėje 
iš pasalų šaudė į vokiečių ka
rius ar vykdė sabotažo veiks
mus. 

Spalio 7 d.: Švč. Marija—Ro
žančiaus Karalienė. Senovės: 
Berčius ir Perkūnaitėlė. » 

Oras Gdcagoje 

Dalinai apsiniaukus, vis šal
toka. Temperatūra apie 54 laip
snius. 
Saulė teka 5:53, leidžiasi 5:25. 

ROMA, spalio 6. —- Italijos 
kompartija įsakė savo nariams 
moterims nedraugauti ir nešok

tas -ir Kennan kaip Rusijos ti su Amerikos kariškiais, o vy-
„šmeižikas" nebegali grįžti į rams — neužleisti vietos auto-
Maskvą iš Londono konferenci- busuose ir tramvajuose toms šaltkalvį užraktų pakeisti, insti-
3os- italėms, kurios keliauja su ame-itute gyveną vengrų kunigai ap-

D. Acheson apgailestavo įvy- rikieCiais. Kompartijos spauda sigynė duris kūnais užremdami. 

ROMA, spalio 6. — Vengrijos 
pontifikalinio instituto patal
pos, dėl kurių jau 4 metai vyks
ta kova su vengrų konsulatu, 
dar kartą buvo apgintos nuo už
ėmimo. Kai komunistai atsiuntė 

kį ir pranešė, kad Maskvai ren- skelbia visą sąrašą nemandagių 
giama protesto nota, nes Ken- veiksmų, kuriais turėtų būti 
nan nieko neįžeidęs, kadangi pa- vaišinami Amerikos kariai ir tai 
sakęs tiesą. Kennan nebūsiąs turėtų įrodyti, kad italų jąuni-
atšauktas, tik grįšiąs namo'mas karo metu su amerikiečiais 
„konsultacijai." Maskvai kitas nebendraus. 

Komunistinė Vengrijos vyriau
sybė mano, kad patalpos pri
klauso Vengrijos valstybei, to
dėl institutas turi jas apleisti, 
kadangi Vengrijos vyriausybė 
neremia religinių institucijų. 

Jie valdo Venesuelą: Šie trys priekyje čia matomi vyrai valdo Venezuelą nuo 
1948 m. Pereitą savaitę keliose vieto«e buvo užsikūrę sukilimo Židiniai, bet visi buvo 
užgesinti. (INS),' 

/ 
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UETUVOS VALSTYBES KONSTITUCIJOS 
Pjf; i, PRANYS ALdfcNAS j ! j | Į 

buvo priskirta Lietuvai, fakti-
nai ji liko vokiškųjų fašistų 
valdžioje. Klaipėdoje nuolat 

. kele augštyn galvas fašistiniai 
. ' I elementai, hitlerininkų gaujos. 
i okiu pavadinimu Spaudos i Tomaševičius, L. e. Susisiekimo | pr-eg . n į t i k nebuvo imama-

Bendrove "Žiburiai" Kanadoje, ministerio p. ir D. Siemaška, L. ' g. . j . priemonių, bet, prie-
įeseniai išleido leidi-i e. ministerio Gudu Reikalams . x. . *.„„****'%*& tral/l5in ftina Toronte, neseniai išleido leidi-1 e. ministerio Gudų Keikaiami* g i n g a i t tuometinė valdžia Šias 

nį, kurio turinyje, kaip ur le!« p. Oficialus paskelbimas padą- i g a u j ag ^ar įvairiais būdais ska-
užvardijimas nusako, darytas tų pat metų rugpjūčio t } n o 1 9 3 9 m Lietuvos buržua-dinio 

y r a p a t a l p i n t o s v i s o s t r y s N e -
priklausomos Lietuvos valsty
bes konstitucijos. Tai išrašai iŠ 

m € n . 6 d.. 
Antroji 1928 metų kons

titucija, paskelbta Respublikos 
"Valstybes Žinių" 1922, 1928 Ir prezidento, pritariant visam mi 
1938 metų. nisterių kabinetui — ministe-

Pirmame leidinio puslapyje |riui. pirmininkui ir Užsienių Rei 
atspausdintas Nepriklausomy- kalų ministeriui prof. A. Volde-
bes Paskelbimo Aktas, su vi- j marui, Krašto Apsaugos mini-
sais dvidešimčia signatarų pa* [ steriui gen. Įeit: T. Daukantui, 
rašų, antrame puslapyje — | Finansų ministeriui J. Tūbeliui, 
truputis, kondensuotai sureda- Teisingumo ministeriui A. Žilin 
guotas, leidėjų žodis, kuriame • skui, 2emės Ūkio ministeriui J. 
reiškiama padėka p. J. Budriui, ' Aleksai, Vidaus Reikalų minis-
Lietuvos generaliniam konsului j teriui I. Musteikiui, Susisieki-
New Yorke ir p. P. Daužvar-į mo ministeriui S. Čiurlioniui, 
džiui, Lietuvos konsului Chica- Švietimo ministeriui K. Sake-
goję, parūpinusiems konstituci-1 niui ir Valstybės kontrolieriui 
jų nuorašus. |V. Matulaičiui. Nuosprendis pa-

Toliau, eiles tvarka, atspaus- skelbti šią konstituciją padary-
dinti visų trijų konstitucijų tas 1928 m. gegužes men. 1» S jone toli gražu neįvykdyta: tie 
tekątai. Pirmoji 1922 metų ! d. Paskelbta "Vyriausybes Ži- į p a t y g g o v i e t boigevikai turi 
konstitucija, paskelbta ėjusio i niose" Nr. 275, eil. Nr. 1778. ' ugg roDę r j a r daug lietuvių že-
Respublikos prezidento ir Stei-1 Trečioji - 1938 metų konsti-
giamojo Seimo pirmininko pa- ! tucija, paskelbta "Vyriausybes 

4 broliai į vienuolyne Įvaizduojamas nauju^ jėzuitų 
Bedė Buėrger ft Fort Smith, j ^ ^ J ^ a a noviciatuose ir se-

Ark., įstojo į benediktinų v i e . Minarijose. 
nuolyną, kur jau anksčiau yra ,.»<—..—»~..-..—._„...„_„_._„—„_~ 

įstoję jo keturi broliai. Du iš 
jų jau kunigai, o trečias bus 
neužilgo įšventintas. 

z i j a g a l u t i n a i p a r d u o d a K l a i p ė -
dą hitlerinei Vokietijai... Sio 
gėdingo akto niekad nepripa
žino lietuvių tauta, jo n i e k a d , ^ 
nepripažino ir didžioji Tarybų 
Sąjunga. 1945 m. Taryb. Ar
mijos kariai, kurių tarpe buvo 
ir lietuviškasis junginys, išvi
jo iŠ Klaipėdos hitlerinius oku
pantus. Tuo pačiu buvo įvyk
dyta senoji mūsų tautos svajo-
n€ sujungti visas lietuviš
kas Žemes. Šita svajonė iš
sipildė" Tarybų valdžios me
tais..." 

Filmas už vienuolyno 
sienų 

MODERNAUS ŠCKV) 
fclTŪDl-JA 

A. Vnlci&ait&* ir 
Griga!ii"r ait£s- fiikduskienes 

3130 S. Halstcd S t 
Tel. CAlumet 5-9339 

Lietuvių svajone" dar neįvykdyta 

Ir taip toliau — vis bolševi
kiškai. Deja, toji lietuvių sva-

J a U b a i g t a s g a m i n t i f i l m a s i P r i i m a m i m o k i n i a i : p l n n a o . , :. i.i I-.-I.I . 
_ , _ 1̂ « „ . _-_ i trcflad. ir p-TktaJ'. »AiO 5 v. iki 8 v.v. 
The Greater Cttory", kur pa- _„ *m*mm>mmh 

A N T A N O N A K O 
(baigvs Kauno "Konservatorijos Fortepijono ,ki. su periag. skyrium) 

MUZIKOS STUDIJA 
Pianino Pamokos 

Drauge dėstomi Muzikos Teorijos ir Harmonijos pagrindai 
Priimami nauji mokiniai. Studija vedama lietuviškoje dvasioje. 

4719 So. Maplewood Av. 
UŽSIRAŠYTI KASDIKN NUO 5 V AL 

Tel. YArds 7-249(3 
IKI 7 VAL VAKARO 

^ 

J 
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reigas A. Stulginskio. Paskel
bimas padarytas 1922 m. rug
pjūčio men. 1 d. "Vyriausybes 
Žinių" Nr. 100, eil. Nr. 799. Po 
konstitucija pasirašę A. Stul
ginskis, ėjęs Respublikos pre
zidento pareigas ir Steigiamojo 

Žiniose" 1938 m. Nr. 600. 
Leidinys ypač gražiai išleis

tas, gerame popieriuje, jo įtal
poje — 48 puslapiai teksto. 
Kaina nepažymėta, pardavinė
jama po 75 et. 

Šis leidinys turštų rasti sau 

mių tiek rytuose, tiek vaka
ruose. Bolševikiškai susiaurina 
ma Maž. Lietuvos sąvoka. 
Kaip vokietininkai vaizduoja 
Klaipėdos krašto istoriją tik 
pro vokietinius akinius, taip 
rusų pakalikai — pro bolševi
kinius. Matyt, norėdami nus
lėpti tikrovę, skelbia apie "Klar 
pšdos miesto ir uosto pražydi-
mą", nors čia pat pripažįsta, 
kad Klaipėdai "padaryta nuo
stolių apie 500,000,000 rublių 
sumai". Taip pat prie bolševi
kinių pagyrų tenka priskirti ži
nias, kad silkių gaudyti Atlan
te "pernai buvo pradėtas kurti 
tolimosios žūkles laivynas", o 
kap. Al. Kalaida buvo pirmasis 
į ją išvykęs, kad -Smeltšje "au
ga puikus mūrinis' žvejų mies
telis", šiemet išskirtos lėšos 
naujai kino teatro statybai, 
kad "pasikeitė" ir Klaipėdos 
jūrų prekybos uostas. Esą, 
Klaipėda tapo stambiu kultūros 
centru. Cia veikia mokytojų in-

Kai Klaipėdos krašto vokie-'ją pulti dar tebestatomą. Puo- stitutas, mokytojų seminarija, 

Seimo pirmininkas; E. Galva- tinkamą vietą kiekvieno lietu-
nauskas, ministeris pirminin-' vio knygų lentynoje, nes jame 
kas; V. Jurgutis, Užsienių Rei- telpa itin svarbi medžiaga — 
kalų ministeris; J. Dobkevičius, visi pagrindiniai Nepriklauso-
Finansų, Prekybos ir Pramo- mos Lietuvos Valstybes įstaty-
nes ministeris; J. Aleksa, 2e- mai — Konstitucijos. Juk kiek
ines Ūkio iir Valstybes Turtų vienam lietuviui turi būti mab-
ministeris; V. Karoblis, Teisin- nu pažvelgti į suvestą vienon 
gumo ministeris; P. Juodakis, vieton medžiagą, kitaip sakant, 
Švietimo ministeris; K. Oleka, pagrindines gaires, pagal kn* 
Vidaus Reikalų ministeris; ma- rias tvarkėsi mūsų gimtasis 
joras Sližys, Krašto Apsaugos kraštas - - Lietuva, kai jitvar-
ministeris; M. Soloveičikas, 2y- kesi savarankiškai — buvo ne-
dų Reikalams ministeris; B. priklausoma. 

BOLŠEVIKAI APIE KLAIPĖDOS ĮKŪRIMĄ 

T0WN OF LARE UTILITIES 
Yra vieta-, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

: ^ 

tininkai ruošėsi minėti vokiš
kojo Klaipėdos miesto 700 m. 

limai buvo dažni, tačiau nesek- muzikos - dramos teatras, mu-
mingi. Melno sutartimi 1422 m. 

sukaktį, neužmiršo tos sukak- Vytautas pripažino kryžiuo-
ties ir Lietuvos bolševikai. Š. čiams visą Klaipėdos kraštą, 
m. liepos 18 d. "Tiesa" Nr. 
169/52 įsidėjo L. Michovskio 
nuotrauką, vaizduojančią "toli
mosios žūkles laivų uostą" ir 
Klaipėdos miesto vyr. archit. 
K. Černiausko straipsnį apie 

vadinamą "Mažąja Lietuva". 
Siena, skyrusi šią žemę nuo 
Lietuvos, išsilaikė daugiau kaip 
5 šimtmečius — ligi 1945 m. 
Per visą tą laiką Klaipėdos kra 
štas. paverstas vokiška pro-

pačią Klaipėdą. Jame taip ra- vincija, skurdo. Ordinas, o pa
šoma: "Baltijos pajūry, toj 
vietoj, kur susidarė savotiški 
vartai, jungiantieji jūrą su Kur 
šių mariomis, yra vienas se
niausių Lietuvos miestų—Klai
pėda. Jau 7 - 8 a. Sloie vietoje, 
labai patogioje savo susisieki
mu, buvo įsikūrę žemaičiai žve
jai. Šis nedidelis žvejų kaimelis 
buvo vadinamas Klaipėda. Li
vonijos ordino šunes r - riteriai, 
siekdami nukariauti visą lietu-

skui rytprūsiškieji kolonizato
riai dėjo daug pastangų siekda 
mi suvokietinti Mažąją Lie : 

tuvą. 
"Po I-jo pas. karo Klaipėda) 

tapo amerikinių — angliškųjų, 
o taip pat vokiškųjų ir prancū
ziškųjų imperialistų machinaci
jų objektu. Vakarų grobikai no 
rėjo savo rankose turėti plac
darmą prieš Tarybų Sąjungą. 
Lietuviškoji buržuazija klusniai 

• 

vių žemę, įsibrovė į Klaipėdą, Vykdė imperialistų nurodymus, 
sunaikino žvejų kaimelį ir pa- Nors Klaipėda fonnaliai ir 
sistatė čia pilį. Tai Jvyko ly
giai prieš 700 m. Žemaičiai, su- fįr 
prasdami, kokį pavojų jiems ne 
ša kalavijuočių tvirtovė, ėmė 

1—. — — . 

zėjus, ž. ū. technikumas, dvi 
muzikos mokyklos, dvi žvejy
bos verslo jūrininkystės, dvi 
amatų, 4 FGA mokyklos etc. 
Paruoštas gen. rekonstrukcijos 
planas. Tik nutylima, kiek 
pačiame mieste belikę lietuvių, 
nes visur vyrauja veik vieni 
rusai, nekalbant jau apie kvis-
linginius pakalikus, kurie savie-
sjems kartais esti biauresni net 
už atėjūnus. 

į > 

Enjoy a houieful of heat with so little f u * ! -
Fumaco vo lume h«at for the pr ice o f a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

rPATINT*D^AUTOMATIC 

U L OR GAS HEATERS 

More tW|,hor}*r>$?a»' ė-vor 

y . . . A K 

*š&m. m 
**&*%^k>% x 

iprtfctėoDt: imiy&įt* Ai t -
tm i* m i***** vįįfa '«** *»m 

wmi -
Only Stoglor'i exclbsivo patented 
TVVO-IM-ONK HEATMAKIR doe« i t -
Compare boforo you buy any heater! 
*Every cent of your MONEY BACK if your new 
Siegler heater aoesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlct than any otlur comparable s'ue 
heater ngardlesa o f make or price I 
f I I YOU« NUMIT D IM I t OR VHtITI StlOU*. CINT«*UA I I I jA. 
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ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMU8 
Ir įvairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame J užnUnJ 
pakletiltua jvalraua malate. 

Kreipti*: 

2W4 SO. HALSTED STREET 
Te). DADnbe 6-8245 

• • 

• TEIvEVTZiJA • IIADTO • SAlr 
DYTUVAI • SKALIVIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI » (IRON-

E H 8 • P-LOKfiTEI.fcS (UECORUS) 
• NAMC HEIKM10NYB IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
I M I J N A S TFLKVIZMOS IR RADIO 

APT \ll.N VVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
f e t YArds 7-8666, Chlcago 32, IU. 

;• Fbr.probf 4makev thu Siegler MAtCH-TEST.' ąt your dealer^ 
Sce the Blb 4 patented INVENTIONS and plu$ "features! 

•** 1 TROPICMt riOOR (UAT 3-CAHRON,fHtE BURNERS 5- r-QRCaAIN CNĄMĖI FINtSH 
i - IWO.|N-ON£HtATMAKtR. 4 -Slf6UR-M^TIC DRAFI t CMl IROM CONStftUCTlON 

^ : 

Vladas Klash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) naryH 

4-to laipsnio 

T0WK OF LAKE 
U T I L I T I E S 

1800-02 West 47th Street 
(kampas VVood S ii.) 

TeL - LAfayette ^-7771 

SIUVAMOS MAŠINOS 

KASOM. MA&INfiL&S 
RaunamOB KerltniHioiaiH wj.lygoml8. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BI»hop 7-1045 

. Perku, i JI i-o, elektrifikuoja! 
w • I W I I > I I I H na, • ! , •«• . - — • , ! • . • I i n • • ifci i . • • • . i m 1 i im 

Tel . o f i so I II . . 4 - 0 0 0 9 , rvr. VU. 0 -73»» 

0R. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

G Y D Y T O J A I IR C H m t T v G A b 
1 » 5 7 VV. Uarflr>l«J B U f l . 

V A L : 1—4 ir 6—i 
><-Atinll«;iiiuH nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

IflHkyru* kftfrvlrtad ir "i-kminl 

Tel.: Ofiso vi.7-A.5HS. rez.ttE.7-786* 

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

2201 VVeot O n n a k B o a d 
VAL.; 1—8 ooptet Ir 7—8 v. vak 
irečlad Ir &ekmad. ofisas uždaryta* 

Kefitad. tik nuo 1—I vai. popiet 
tt*zld. R241 W. AATH l»Ii-\CE 

Tel.: Ofiso HE 4-5849 rcz. HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 M Street 
Vai.: Pirm., Ketvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Treč. ir Scšt. pagal sutarties 

Ofhtis Ir rcfcMenclja — YArds 7-3526 
TR. G. J. BYLAITIS 

Vid. i , v Iky, H3rvrj gydytojas 
T>ūt »>ONAS VALAITIS 
Uvdy«OiM ir chirurgas 
40,' ) .o . Archer Ave. 

(l»i- : ' a'.Torr'.'i Avo., Slauryt. kamp.) 
Vai.: ;•: ' :ul 2-4. C--S; SrStad. 1-5; 
p.rirmd. ir ketvlrt. G-S; tročiad. Ir 

. n'.:.a.I. I ̂ ;r,0-<» tik susitarus. 

0r. Edward B. MURtSKAS 
G Y D Y T O J A S (R CHrRirRGAiJ 

2 7 6 0 Vftmi 71»t S i 
(pri« Callfornb Av«.) 

CJOONlliH PRUMA: kasdlon nuo J 
Iki 4 tr nuo 7 lkl 9 v.v. fteAtad. nuc 
2 lkl 4 v. treč.—pagal tuiBitartraą 

Hutdtartmul nkaiul. Gito. A-1321 
Jei neatalllepla Vlnoennm 6-8»(K» 

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

1216 W. Mth S t 
PrlAralmo laikaH pagal (rusltarlmft 

t e l e f o n u 
YArds 7-i»77H 

OftMO telcffonas Vlrginla 7-lHH* 

* DR. AL RA6KUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą * 

4 2 0 4 A r c h e r A v c u n e 
V AL.: kasdlon nuo t: 00 tkt 4:00 « 

trcčlad. Ir sekmad. tik •u*tt&rus 

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

keičia stiklu* ir r$rau*. 
4 7 0 1 S. D a m e n A v e . C h i c s g o , OI 

Saukite — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 lkl 9, ftefitad. 
10 ryto lkl 4; trečtad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

IY».: t>ri.-» V \ .S-.i«>rtO re». CVj.4-1181 

<J* i ufî ILEVIčIUS 
iYiYToJA" TT̂  C H I R U R G A S 

10748 S o . H i c h i g a n A v e 
VAL.: ( išskyrus šeStad. Ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.: 1—» v v 
Sefitad. priima tik pagal susiturimą 

Rozid.: 10888 Ro. Wabas*» *w# 

Tel. ofiso VI. 7-0ftAO. re/. VI. 7-7808 

OR. BR, GAIŽCUKAS 
,3YDYTTT>JAS IR CHIRURGAS 
SIKT- (i.o'4-ių tltfiiH ir akušerija) 

4 0 5 5 Archer A v e . 
Kampas Archer C&lifornia Av© 

VAL.: 55—4 ir »i - - 9 t».p 
ISekyrus bt.tina<iienlu8 

l'el.: Oll«0 YA.7-1KM, ro/. .DA.«-lia« 

SR. J. GUDAUSKAS 
GYOYTCJAF III CHIRURGAS 

756 \Vo8t 35th Street 
( kampas Halsted ir 3f;-ton t'atv.) 
VAL. I—4 ir 6: .Vi— X:30 p.p. kas
dien ltakyru* \\-fti. laUiepms ĄtJUsra 

riestadionįalM 1—-4 vaf.'* 
Rei . 8217 S r.MKKAI.f> AVI.. 

Vcl. Ofiso PI 3-0flfi0, Imto CO 1-6100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. BroHthvay. 
BfCLROSG l'AHK, WU 
(Dr. W. V. Norak ofiso) 

1 Vai. 6:30-9 vai. vak.. Išskyrus sokm. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, re*. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augStas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 lkl H:l< 
V. v. 

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

N a u j a s a d r e s a s : 4255 W. 68rd S t 
Of i so Tel . B E l i a n c e 5-4410 
lU'/iil. telef. Gllovebiil 6-O017 

Valandos: 1-3 P. M. — «-8 P M 
TrečUd. ir seštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S R C H I R U R G A S 

4 6 4 5 S o . Afchinttrl A v e , Cbicug^ 
VAI. : nuo 2- - . . « trediad., î©* 

tad Ii vkr»i(fi in p«:rui *utartl 
Tel.: Ofiso VA7-4 :87 , re*. I'U.41-I9&< 
•Tel neatslltfpH "n-*miTi*»' tel^fooi* 

laitktte' vi«t**a> >t ftooi 

Jį 

• . . . - — 

TADO BALdtNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2MW IV >>HrA M I T\. 7-«841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina 
nu ir atnaujinami. Atstoveb6s \ į sose 
č ikacos lietuvių kolonijose. Daibe 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

}*-• .. Ji'.' 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema ktina — skubus patarnavimas — 

ilgi išsimokejimai. 

Of. GllOTehill 6-4020. r. Ull ltop o-lftOO 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G\DYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marquette K<1 

VAL: 2 - - 4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. | 
Trečlad. ir Refitad. pag^il sutarti 

C | 
TeL? Oflno Plt.«-3K38. r*/ l t i : .7-»i»» 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 We»t fiSni Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 1:80 
lkl 9 vak. Trečiad. Ir SeSt. uždaryta 

<;i<mvMII rt-IMtr. 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ L1GV SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINl ir s 
Valandos: 9—12 Ir 7—0 v. v. pagral 

susitarimą ISskyrus trocMndl^n'us 
2422 \Vost Marųnette Kd 

OfiKO ii l«n.» u I OI>. 2 - l » 8 J 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v .v . 

l iūtas 18S2 So. HM h Ot. 

Tel.: Orimi NB.4-JUS, re/.r«{.0-S484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Hpoo. uhlrdrglnSs ilgos 
0255 South IVestero Avenue 

VAI. kaedtoij 2—4 p p. \t 6 * "ak 
*efttnd. 2 - 4 p.p. Tre^ia<i Ar 

sekmadioniai" uftdarvta, 
IT—- r^ * — • 

Tol ofKo: l)Atli|be R-M2H 

OR, A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJA? 

3267 South IfalKted Street 
^'8l: 1 iki 4 v. p. p. Ir 8— A v. vak 

Šeštadieninis i —-4 v p. p 

J Tel.: o f i so pfLt-0446 «*«.lfT:.i-:{lįo 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 ttest Marquette IM. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: G ',iu 8 vak 
Trečiad. Ir fto^tad. Dacal sutartj 

Tel. Ofiso OA «-<!2R7, rvr. |»R A-H4AS 

DR. P. Z. ŽALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

1821 So. Halsted Street 
Uezki. 0UO0 S. Artessian ^ve. 

V A L : M v. r. lkl 3 p.p.; 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS* 

"R motŲ |mt>Hatiui 
l e i . YArds I-I8SU 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Orisas Ir akinių <)ir»>»n\«-
756 West 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 's, nuo 6 tkl 8, tr* 
čiad. nuo 10—12.; fteStnd. ">• « o v 

l 
CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS 

1542 Halsted Street 
& LOAN ASSOCIATION 

i Chicagu Heights. Illinois 

3 = 
. . . • . > • • 

Telefohas: KKliauco 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTITVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:80—8:80 vak 
Trečiad. pagral sutart). 

Ofiso telnf.: LAfayotte 8-3210, Jei 
neat.sil lepia Aauktte K1 <!/!«• S-280M 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Ave. 
VAL.,: Kasdien popiot nuo 12-2:80 v 
Vak.: pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni iik susitarus. 

Tel.: OMsa YĄ7-5ftr»7, rcm.Rf0-110<i6 

DR. FRAHK C. KWINH 
(KVIFCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.1651 West 47th Street 

HGON1U8 PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
f v TSskyrun tro<*lad. ir SeStad. vak 

I Tel Oftso G R M «V«0H l»R. A-47S9 

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

2 4 2 3 W E S T 6 3 r d S t r e e t 
• IkAiriban ti ir Artoslan) 

VAI>; 2-r-i p. p. ir nuo 6-^8 v. vak. 
"-Trefi. -ir Beit. 2—4 p. p. gekm. uldar. 

• 

l.u/.auiiiiiio<<« l'i'ilaiko 
AklN A k i n t u s 
DR. J. J. SMETANA, IR. 

OPTOMETRISTAS 
AK IV K1M.CIALIHTAS 

180 L So. Ashland Avenue 
VAL.: pirmad. antrad. ketv*rtad 
r»*»Vt.\d. « a n — 1 2 : 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, Šeitad. 9:80 ikt 

i^; I . M I iki i> vai. vak. 
OAnal 8-0523. Platt Bldff. 

Telcfonaa OLymplc 2-4390 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 8—S. 7—9 p.p. 
3 1 4 7 S. H a l s t e d S t , C h l c a g o 
V A L . pirm. trec., AeM. -8—H p.p. 

penkt io—t 2 Yyte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos psą-sl susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Trupu*! \ rytus nuo California 
1VI YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71 s t S t 
Priftmimo latkas pa ura 1 susitarimą 

Telefonas GRovehlll 0-67RJ 

DR. ANTK0NY WIUIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6.H22 South WcsUrrn Avenue 
Prlftmlmo laikas pa^al sutarimą 

telefonu. 
1*1«f;m»s GrOYAhtl) H-*«4* 
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D R A U G A S 
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2.1.14 8. Ortkloy A ve., Chlcago S, 111. Trt. VTrgtnla 7-M10; 7-64141; 7*0642 
Kntered «« Second-CUuM Matter March Si, 1918, at Chlcago, Illinois 

Undor the Act of March S, 1979. 

ijnsmjna uKiuOAą cEBjtCjri s n s o a • » 
imaiaAAsmatmasmm — r i i ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ J L ^ _ • l A V E s: 

Mamborof tho Cnthollc rroasAfis'n 
Publlshad dalty, «xcept Sundaya, 

by the 
l.lthuanlan Cntholll Presu Sodetjr. 

SUBSORIPTION RATfiS 
98.00 p*r y©ar outnide of Chlcago 
$9.00 per ycar ln Ohlcago fo Cicero 
f s .rt» per yeor In Oanada 
For*ign 911.00 p©r year. 

PRENUMERATA: 
Chlcago J Ir Cloefoj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
rftnlenyjo 

Metami 
$9.00 
98.00 

911.00 

% metų 
9&.00 
94.BO 
96.60 

1 m*n.. 
92.76 
92.60 
9S.00 

1 raiu. 
91.26 
91.00 
91.36 

KOVA H Ž M O N Ų ! M I N T Į 
Paskutiniu metu pastebimas ; moralės teisės bandyti kurstyti 

naujos šio krašto pastangos tų kraštų žmones. Tuo labiau, 
propagandos srityje. Ne bėrei- kad ir Jungtinės Valstybės su-
kalo suintensyvinta Psichologi-1 skato rūpintis savo vidaus sau 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožMra. Nesunaudotų straipsnių ne
sauso, juos įrakina tik IS anksto susitarus. Redukcija už skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimu kainos prlalumMnmos gavus praSyma. 

Iš Detroito sugrįžus 
SUVAŽIAVIMO RCIKAMfe ORGANIZACIJAI 

Praleidome L. R. K. Federacijos kongresą Detroite. Kokį 
nors suvažiavimą galima vertinti įvairiais atžvilgiais. Galima 
jį vertinti iš tų paskaitų, kurios ten buvo skaitomos, galima 
jj vertinti iš nutarimų, kurie buvo suvažiavime priimti. Nėra 
abejonės, kad suvažiavimo reikšmė daug priklauso nuo tinkamo 
svarstomų klausimų iškėlimo, nuo jų gero referavimo ir nuo 

nes Strategijos Taryboj veik
la, o jos vadovu paskirtas ad
mirolas Alan G. Kirk. Si as
menybė žinoma ne tik Ameri
koje, bet ir plačiajame pasau
ly — juk tai buv. JAV amba
sadorius Sovietų sostinėje. At
rodytų, kad naujasis paskyri
mas yra rimtai apgalvotas ir 
suderintas su admirolo vertin
gais patyrimais ir praktika di
plomatinėje tarnyboje Mask
voje. 

Adm. Kirk žinomas kaip ame 
rikiečių komitsto rusų tautų 
išlaisvinimui pirmininkas. Sa
koma, kad tik jo įsikišimu ru
sų egzilinės organizacijos nu-

gumu ir pastojo kelią bet ko
kioms krašto raudonųjų užma
čioms. Kita pušie, ir mes norė
tume pilnai su jais sutikti, 
kad komunistai stengiasi visur 
nuversti tekėtas kraštų vyriau
sybes, tuo būdu, yra tikslinga 
"prieš ugnį, atsakyki ugnimi", 
anot kaikurių amerikiečių laik
raščių. Iki šiol, atrodo, šis kraš 
tas laikėsi abiejų nuomonių. 
Per "Amerikos Balsą'* buvo ve 
dama gan atsargi linija, tik 
minėtoji "Laisvoji Europa" bu-

Su partizanais koncentracijos stovykloje 

K. BOBERTAS 

Amerikos" banga, pereina į • i^mmmmmmm^mmmmmmma^mmmma^mmammmmn^ 
naują nekęsk ame ikiečių vai-į ! • A I p A* P A R p f t A l I K I I P T U V O C 
dančios klasės*", atseit, ne visos' l \ A \ l r A \ 0 r / A D C ^ / A V lO U i t I \J T V^sJ 

i 

amerikiečių visuomenės. Var
giai ir ši, naujoji linija, paliks 
kokio atgarsio sovietų tautose. 

Tie..a, suvaryti j mitingus 
rusai ir pavergtieji priiminės 
rezoliucijas keikiančias • "VVall 
Street banditus, karo kurs
tytojus", bet ar toji sėkla pri
gis jųjų širdyse, lieka dideliu 
klausimu. 

Nereikia abejoti, kad tiek 
rusai, tiek ir pavergtieji į ame
rikiečių tautą žvelgs tik su di
dele viltimi ir dėmesiu, nes tik 
iš anapus Atlanto lauktina pir
mųjų šviesių kregždžių... 

Abi pusės skiria nemažai pi
nigo propagandiniam ginklui., 

stojo tarpusavy pešusios, o vi-< Aišku, šiais rinkiminiais me 

Tiesa, toji ginklo rusis yra vo žymiai laisvesne (kaip gai- . . ._ . . i r/ . .J A ,| . .. . . . ,daug pigesne uz paraką. Kova la, kad iki šiol tos organizaci- - ^ ^ a 
jos_ radijau nepajėgia įsiterpti ! t ų n e i š m i n t i n g a i r n e s v a r b i 

bet žvelgiant giliau, galima bū
tų sutikti su amerikiečių spau-laimingo jų sprendimo. Tačiau ne vien šie dalykai sudaro su- są energiją paskyrė geresniam tais nereikia stebėtis, kad kon- d o g i š v e d ž i o j i m a i s k a d n u o 

važiavimų reikšme. * i n i u perdavimui per "Radio kuruojančios paitijos lieja ne- j o g k a i p ^ g a H p r i k l a u g y t i a r 

Jau pats vienos idėjos siekiančių žmonių susibūrimas ir Liberation". 
Ka* nustato JAV propagandos 

Uniją? 

Adm. Kirk dabartinė įstaiga 

ilgesnis ar trumpesnis pabendravimas yra svarbus visuomeni 
nis reiškinys. Net jeigu ir jokios naujos minties neišgirstame % 
suvažiavime, tai ir tada jis nėra mums be reikšmės. Susitikda
mi ir bendromis mintimis pasidalindami organizacijos nariai 
įpranta vieni kitus laikyti savais. Sis įpratimas, nors rodos silp-. priklauso Tautinei Saugumo 
nas dalykas, tačiau yra labai reikšmingas visuomeninis veiks
nys. Su juo organizacija auga, be jo ji miršta. Dėl to tokia 
organizacija, kurios nariai gyvena'toli pasiskirstę, galima sa
kyti, gyvena ir auga suvažiavimais. Kiekvienas seimas yra tar
si naujas ūgis organizacinio augalo gyvenime. Nėra reikalo 
būti socialistu, kad šią visuomeninio subuvimo reikšmę galėtum 
pripažinti. 

FEDERACIJOS SUNKUMAI 
Negalima sakyti, kad lietuvių katalikų organizuota veikla 

JAV neturėtų sunkumų. Jų yra čia pakankamai. L. R. K. Fe
deracija apjungia visas lietuvių katalikų organizacijas Ameri
koje. Del to šių organizacijų būklė natūraliai atsispindi ir Fe
deracijos kongresuose, įvykstančiuose* kas antri metai. Orga
nizuota lietuvių katalikų veikla JAV šiandien yra atsistojusi 
prieš keletą tokių svarbių klausimų, nuo kurių vienokio ar ki
tokio sprendimo gali priklausyti net šios organizacijos gyvybė 
ar mirtis, šie visi klausimai ryškesnėj ar mažiau ryškioj for
moj iškilo ir. Detroito kongrese. 

Pirmuoju iš tų klausimų galima laikyti jaunosios ir seno
sios amerikiečių kartos klausimą. Nepaslaptis, kad iki šiol Fe
deracijos veikloje vis dar reiškėsi senoji Amerikos lietuvių kar
ta, dar tebekalbanti lietuviškai. Nors Detroito kongrese mes 
sutikome simpatingų jaunosios kartos atstovų tokių kaip: Bo-
ris ir Užnytė su būreliu jų draugų, tačiau, jie yra greičiau iš
imtys, negu taisyklė. 

mažai kartėlio viena kitai, bet, 
dalinai, respublikonai nedaug 
nutolsta nuo tikrovės, kaltin
dami krašto administraciją ve
dant per minkštą propagan
dinę liniją sovietų atžvilgiu. 

Tarybai, 'kurią sudaro gen. Tai visiškai patvirtina, kad ir 
Walter Bedell Smith, valstybės ligišiolinė "Voice of America" 
pasekretorius David K. E. politika. Tiesa, sunku būtų su-
Bruce ir krašte apsaugos sek- žinoti, kaip daug ir kaip efekty 
retoriaus pavaduotojas William viai amerikiečių propaganda pa 
C. Foster. siekia ir reiškia rusų tautoms, 

Tie žmonės praktiškai ir nu- bet čia, lyg ir savotišku atsa-
stato Amerikos propagandos ku tarnauja tikrai didžiulės so 
liniją. Yra daug davinių spėti, vietų pastangos ir metamos lė-
kad greitu laiku bus pajusta šos vakarinių radijo stočių blo-
naujasis posūkis šio krašto kavimui, transliacijų trukdy-
propagandoje. Ir tai, kaip ga- mui. 
lint didesnis dėmesys bus krei- Patys rusai tuo įrodo, kad 
piamas į rusų ir rusų okupuo- jei vakarų informacija neveik
tųjų tautų teisingą informaciją, tų tarybinių piliečių, vargiai ar 
žinių skleidimą, jieškant kelių reikėtų ir tų visų išlaidžių truk 
ir būdų, kaip jos galėtų būti dymo įrengimų, 
efektyvesnės ir, ypač, kad į Diktatoriai, kokie jie bebūtų, 
būtinai pasiektų sovietines visais laikais yra ypač jautrūs 

DVIKALBI* TAUTA 
Norint patraukti jaunuosius amerikiečius į Federacijos veik

lą iš syk kyla kalbos klausimas. Norime ar nenorime, jaunųjų 
am. lietuvių kalba yra naglų kalba, šio fakto negalima nema
tyti. Su šiuo faktu nesiskaitymas turėtų didelių pasėkų ir 
liet. katalikų veiklai JAV, ir pačiai lietuvių tautai. Šio klausi
mo sprendimas gali turėti du atsakymus: arba laikytis Fede
racijos veikloje, kaip iki šiol, vien lietuvių kalbos ir šios kalbos 
nesuprantančius palikti šios veiklos nuošalyje, arba priimti ga
lia lietuvių kalbos ir anglų kalbą ir ja kalbančiųjų pagalba ban
dyti sustiprinti Federacijos veiklą. Tai yra dilema, nešanti pas
kui save labai didelių pasėkų ir labai didelių pavojų. Priėmus 
anglų kalbą, galima netekti natūralaus tautinio ryšio, visai nu
tautėti ir laukiamos paramos iš angliškai kalbančių nesulaukti. 
Jos nepriimti, ir jeigu naujieji ateiviai Amerikoje nepasiliktų, 
rekištų Federacijos veiklą susmulkinti iki nieko. 

Tai yra didysis klausimas, prie kurio ir Detroito kongre
sas buvo sustojęs ir bandė rasti sprendimą. Netrūko gana drą
sių pasiūlymų ir iš naujų ateivių pusės. Vysk. V. Brizgys pvz. 
siūlė laisti laikraštį senųjų išeivių vaikams anglų kalba. 

Nesiskubinant su šio klausimo sprendimu, visdėlto verta 
pasvarstyti, ar nėra atėjęs laikas ir ar nebūtų tikslinga ir nau
dinga apsiprasti su .mintimi, kad lietuvių tauta faktiškai šian- • 
dien yra daugiakalbė tauta. Nors ir kažin kaip nemiela būtų 
daugeliui ši mintis, ji visdėlto būtų mažiau nemiela už mintį 
visai nurašyti iš mūsų tautos bendruomenės žymią mūsų tau
tos dalį. 

NAUJIEJI IR SENIEJI ATEIVIAI 
Kitas katalikų veiklos sunkumas yra senųjų ir naujųjų 

ateivių suderinimo klausimas. Kartais šis klausimas) atrodo taip 
pat labai aštrus. Tačiau jis toks yra greičiau ne iŠ savęs. Jis 
tokiu yra pasidaręs dėl kokių aplinkybių. Tremtiniai važiuo
dami Amerikon turėjo geriausių jausmų Amerikos lietuvių at
žvilgiu. Tai gali paliudyti kiekvienas. Amerikos lietuviai, pri
sidėdami prie kvietimo jų | Ameriką, turėjo taip pat gerų jaus
mų tremtinių atžvilgiu. 

Tad iš kur tie sunkumai? Jie kyla* iš kultūrinių skirtin
gumų. Skirtinga kultūrinė aplinka per pusę Šimtmečio savo 
padarė. Tie sunkumai kyla iš to, kad naujieji ateiviai įsimai
šė į tylų, bet gilų konfliktą tarp senosios ir jaunosios pačių 
amerikiečių kartos. Balansas jau visuotinai buvo pakrypęs jau
nosios, angliškai kalbančios kartos pusėn ir visi buvo apsipra
tę SU ta mintimi, kad lietuviškai kalbanti visuomenė baigiasi. 
Naujieji ateiviai šį balansą labai staigiai ir labai efektyviai su
ardė ir svarstykles pakreipė kiton pusėn. Dėl to jie, kaip ir vi
si bendrųjų įsitikiminų griovėjai, yra nemieli. Tačiau reikia 
sakyti, kad kongrese šis klausimas beveik nebuvo jaučiamas. 
Jis greičiau susiliejo į pirmąjį klausimą: apie jaunąją ir se
nąją kartą. 

Dar vienas sunkumas, su kuriuo Federacijos kongresas su
sitiko tai yra pačių naujųjų ateivių katalikų politinių pažiūrų 

mases, čia, be abejo, gen. Kirk 
nuomonė bus vyraujanti. 

Nauja radijo žinių perdavi-, 
mo sistema rengiama Vokieti
joje, prie Mueneheno, kuri bus 
Skiriama egzilinių veiksnių pra
nešimams pavergtosioms tau
toms. Be šios stoties, Psichologi 
nes Strategijos Taryba turi V 
daro nemažai įtakos į "Voice 
of Ąmerka" ir "Radio Free 
Ėurope" programas. Kaip ži
noma, V Amerikos Balsas" kal
ba daugiau oficialiai, kaip 
JAV valdinė agentūra, gi "Lais 
voji Europa" yra privačiai vai 
doma ir gali vesti "kietesnę" 
liniją ir jausti mažesnę atsa
komybę. Aišku, šiuo metu yra 
keletas Visai skirtingų nuomo
nių, kaip, būtent, ir kuriais 
keliais Amerikos propagandos 
mašina turėtų reikštis anapus 
geležinės uždangos. 

"UgnlsM prie* "ugnj" 
Vieni teigia, kad kol Ameri

ka yra taikoje su Rusija, Len
kija, Čekoslovakija, Vengrija 
ir kt. ryt. Europos šalimis, ame 
rikiečiai neturi nei legalės, nei 

ateities pasaulis gyvens kūjo ir 
pjautuvo ženkle ar laisvoje de
mokratijos sistemoje. Gi kal
bant apie persitvarkymus ame
rikiečių propagandiniame apa
rate, galima būtų pabrėžti, kad 
adm. Kirk asmeny propagan
dos įstaiga gaus savo vardo 
vertą šefą. Pavergtieji seniai 
to laukia. A-is 

Sovietų pagrobti belaisviai 
Antrojo Pasaulinio karo pa

baigoje Sovietai paėmė į ne
laisvę 7,000,000 vyrų. Iš jų ma
žiau kaip pusę paleido į namus. 
Apie likusiųjų vieną milioną pra 
nešė, kad jie mirė, tačiau, kaip 

užsienių informacijai ir opini
jai, kurie gali prisidėti prie di- Amerikos gyventojų 
dėsnio engiamųjų pasipriešini-

lino. 
Dabartinė amerikiečių pro

pagandos politika stengiasi 
duoti atsaką rusų varomai 
"taikos propagandai, kuri juk 
ir yra paprasčiausias muilo bur 
bulas, bet 'kai kas dar vis ka
binasi už jos, lyg išalkusi žu
vis už apgaulingos, bet vikrios 
blizgės. 

Amerikiečiai gi Jungtinėse 
Tautose patiekė gan efektyvius 
nusiginklavimo pasiūlymus, pra 
dėjo Korėjos taikos pasitari
mus, davė savų sugestijų Vo
kietijos rinkimams bei krašto 
sujungimui, bando greičiau pri 
artinti Austrijos išvadavimą, 
taikos sutarties pasirašymą. 

Rusų propaganda 
Gi rusai pradėjo stačiokišką ' jųjų laikų reikalavimų, net ir 

"nekęsk Amerikos" propagan
dą, ir bando varyti pleištus 
tarp Amerikos ir Šiaur. Atlan
to sąjungininkų. 

Dabar Maskva kiek pasikei
tė pirmajame punkte, šiuo me
tu pastebima, kad "nekęsk 

skirtingumai. Nors jie kongrese nebuvo iš pagrindų svarstomi, 
tačiau jų nuotaikos čia buvo jaučiamos. 

TRYS BROLIAI... 

Turint prieš akis šiuos tris didelius skirtingumus, kurie 
kryžiavai išrašo visą Federacijos veiklą, nereikia kaltinti jos 
vadovybes, kad Federacijos veikla jaučia nemažų trūkumų. 
Šie sunkumai yra didesni, negu geriausios valdybos pajėgos. 

Ką daryti šių sunkumų akivaizdoje? Gal geriau leisti kiek
vienam eiti savo keliu, kito nepaisant, kaip tiems trims pasakos 
broliams, kurie liovė keliavę kartu ir kryžkelėje vienas su kitu 
atsisveikino ant visados? Bet ar Amerikos ir viso pasaulio ka
talikybei būtų geriau, jeigu Federacija savo veiklą sustabdytų? 
Jokiu būdu ne. Reikėtų pajieškoti būdų, kad visi trys broliai, 
vienas kitą suprasdami, visus sunkumus išspręstų. 

Katalikų Bažnyčia turi labai vieningą vadovybę tikėjimo 
klausimuose ir religinėje praktikoje. Ji išpažįsta vieną tikėjimą 
ir turi vieną popiežių. Tačiau savo visuomeninėje praktikoje 
katalikai turi tiek daug laisvės, kad savo jėgas nekartą eik
voja vieni prieš kitus. Tas pavojus yra perdaug ryškus visoje 
krikščionijos istorijoje. Jam išvengti reikia daug tikinčiųjų pa
stangų. Tikėjimo vienybė, be mūsų pastangų, visuomeninės tvar
kos ir reikiamos vienybes mums dar negarantuoja. V. Bgd. 

i 

(Tęsinys) 
Kai mes buvome jau išlaipinti iš mašinos, liepė sustoti po du. 

Nuvedė į gražiai įrengtą baraką. Tai buvo teismas ir kitų įstaigų 
kambariai. Bet mus vedė į požemį. Jvedę į tamsų kambarį, už
trenkė duris ir paliko. Kažkas turėjo degtukų. Užžiebė. Pasienyje 
pamatėme gulintį ant cemento grindų žmogų. Vos nesumindžiojo
me jo. Pamatęs mus, pamažu atsisėdo. Jo galva buvo visa kruvi
na, rūbai didelėmis kraujo dėmėmis aplipę, paakiai juodi, o kai
rioji akis labai sutinusi. 

— Ko jieškot, — prašneko požemio kankinys, — nejieškokit 
ant ko atsisėsti, nes ne čia patekot. čia yra laukiamasis kambarys 
prieš einant į teismą, arba laukiant mirties. 

— Ar jau ilgai Čia? — paklausėm. 
— Vos antra diena. Vakar čia mus atvežė aštuonis. Kiti — 

teismo nuteisti — nuėjo dirbti, buvo ir mane pašaukę, davė pasi
rašyti ant užpildyto lakšto, bet aš pamačiau daug netiesos prira
šyta ir nepasirašiau. Už tai ilgai mušė ir aš netekau sąmonės. 
Atsibudau čia, — tęsė dusdamas žmogus. — Kai ves antrą kartą, 
priimsiu visus jų reikalavimus, nes vistiek reikės atlikti jų paskir
tą bausmę. 

Tuoj duryse sugirgždėjo raktas ir kareivis pašaukė tą žmogų, 
kuris daugiau nebegrįžo pas mus. 

Už kelių valanda, pašaukė ir mane. Pirmąjį iš viso būrio. 
Einant laiptais į virių, labai jaudinausi. Už stalo sėdėjo du ka
rininkai, o sargas ėjo vertėjo pareigas. Vienas karininkų pradėjo 
skaityti: 

— Kurt Bobert, gimęs 1915 m. Vokietijoje, nuo 1922 m. gy
venęs Lietuvoje ir priėmęs Lietuvos pilietybę, vokiečiams užpuo
lus taikingą rusų tautą, mėgino su kitais tautos išdavikais ginklu 
nuversti liaudies vyriausybę. Raudonarmiečiams besitraukiant į 
naujas pozicijas, jiems pastojo kelią ir šaudė iš pasalų. Vokie
čiams užėmus Lietuvą Kurt Bobert prisidėjo prie vokiečių, ir t.t. 
ir t.t. — Galingajai Raudonajai armijai nugalėjus Vokietiją, Kurt 
Bobert pasitraukė į Vokietiją, kad nereiktų prisidėti prie Lietu
vos atstatymo darbų. Pasibaigus karui, nepaklausė draugo Stali
no, Paleckio, ir kitų kvietimo grįžti į anksčiau gyventas vietas. 
Kai buvo grąžintas į Lietuvą ir aprūpintas darbu ir butu, pra
dėjo skleisti visokius gandus ir šmeižti sovietų respublikas. Pa
gal teisingumo organų sprendimą, Kurt Bobert yra patrauktas 
teismo atsakomybėn už jo padarytus Sovietų Sąjungai nusikalti
mus. Nežiūrint, kad jis yra labai nusikaltęs, pagal Sovietų Res-

praneša NATO, Rusija nieko I publikų Konstitucijos nustatytus sprendimus, Kurt Bobert yra nu-
nepareiškė \oks likimas dar 2,- baustas tik 4 metams prievartos darbams. 
500,000 belaisvių. Dalis jų bus' — Pasirašyk, — pastūmė popierių karininkas, 
žuvę, o dalis — paversti ver-' Keturi metai atrodė daug, todėl pradėjau aiškinti, kad čia 
gaiš, ir tai dvidešimtoio šimt- viskas yra netiesa. Tačiau karininkas pasakė sargui, kad papra

šytų, jog aš pasirašyčiau, šis ir pradėjo. Mušė į galvą, veidą, 
kaklą, krutinę, pečius. Pagaliau ėmė spardyti. Neišlaikęs kritau 
ant žemės ir krisdamas prasimušiau kaulą virš akies. Netrukus 
pajutau krauią, kuris sunkėsi iš galvos ir burnos. Kaklo negalėjau 
pajudinti v'sur skaudėjo. Patrauktas už rankos, turėjau atsistoti. 
Sąmone dar turėjau. 

— Na, kaip, pasirašysi, ar dar reikės prašyti? — klausė ir 
sargas ir karininkas. 

Pasirašiau tapdamas 2,500 numeriu. Tuojau pasidariau „pil
nateisis" darbo stovyklos gyventojas. 

— Eik į aštuntą baraką, ten rasi tuščių lovų. Už valandos 
bus dalinami darbo rūbai. Savus padėsi | sandėlį, — baigė įsaky
mą sargas. 

Baraką radau tuščią. Ant lentų Drie sienų gulėjo čiužiniai. 
Keletas iš jų buvo be antklodžių, reiškia dar neužimti. 

Vakaro sugrįžo darbininkai i& darbo ir tuoj nuskubėjo eilėn, 
kad gautų maisto. Tą maisto normą dienai sudaro: svaras duonos, 
žuvies kąsnelis ir lėkštė sriubos. Kad duonos svoris būtų didesnis, 
i: visuomet yra nedakepusi. 2uvis dvokia, jog nė prie burnos ne
galima prikišti. Sriuba iš kručkų ir joje truputį primaišyta miltų, 
kad neatrodytų vienas vanduo. Apie taukus netenka ir galvoti., 
nes jų niekados nebūdavo. 

Gavęs savo normą, viską greitai suvalgiau su geru apetitu, nes 
dar nuo vakar vakaro nieko nebuvau burnoj turėjęs. Tačiau skau
džiai apsirikau, nes nežinojau, kad tik vieną kartą per dieną duo
da valgyti. 

Po vakarienės vieni tuoj sugula, kiti dar varto laikraščius. 
T3 vakarą daugelis pradėjo mane klausinėti apie gyvenimą už 
3<;ovyklos ribų. Prie manęs ir kitų naujai atvykusių priėjo buvęs 
mokytojas: 

— Tai ką, vyrai, nusidėjot draugui tėvui, kad pas mus atva
žiavot. Atrodot stiprūs, pajėgsit greitai dirbti, tapsit stachano-
viečiais. Rytoj parodysime, kaip mes dirbame, o iš plačiosios „tė
vynės" atsiųsti tėvo vaikelis i prižiūrės, kad išpildytumėt penkme
čio planą. 

(Bus daužau ̂  

mečio gėda! 

skaičius greit auga 
Statistikos Biuras paskelbė, 

jog š. m. rugp. m. 1 d. J.A.V. 
gyveno 157,269,000 žmonių. 
Kas mėnuo priauga 250,000 
žmonių. Vadinas, šių metų ga
le J.A.V. turės 158 mil. gyven
tojų, o per ateinančius 8 me
tus, t. y. 1960 m., J.A.V. tu
rės 25 mil. daugiau gyventojų, 
t. y. 180 mil. 

Pijus XII pataria 
vienuolėms 

Į Vatikaną buvo suvažiavusių 
net 700 vienuolynų vadovių ir 
seserų. Į jas kalbėdamas Piju3 
XII paragino seserų vienuolių 
santvarką neesminiuose dalykuo 
se daugiau pritaikyti prie nau-

pravesti abitų reformas, jeigu 
to reikalauja higienos taisyklės. 

Barai ir kepyklos 
Pagal statistinius duomenis 

Prancūzijoje yra 588,000 barai 
bei kitos alkoholio pardavimo 
vietos; šių ten yra 12 kartų 
daugiau, kaip kepyklų. Tarp 
1,000 gyventojų Prancūzijoje y-
ra 22 alkoholikai; JAV-se tūk
stančiui gyvento.'ų atitinka 10 
alkoholikų. 1 
čių fabrikų. 

•!r ! .*V-~« ~ -1-' •— ;r*~ 
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Jungtinių Tautų savaite 
Spalio 24 dieną sueina septy

neri metai kaip buvo įsteigta 
Jungtinių Tautų organizacija. 
Paminint tą įvykį ir populiari
nant tautų bendradarbiavimo 
idėją spalio 19-25 dienomis skel
biama Jungtinių Tautų savaitė. 

Nusuko sprandą 
Lexingtone, Ky., pilietis Faul-

koner Glass stengėsi padaryti 
kuo daugaiusia malonumų vai 
kams ir stengėsi atsistoti ant 
galvos. Deja, turėjo būti greit 
nugabentas į ligoninę su nu
laužtu sprandu. 

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. 

Pirma d. ir Ketvirtad. a tdara iki 9:30 vai. vakaro 

; 1 Southwest Furniture Company 
| 6200 South Western Ave., priešais Sear's krautu* 
1 Lengvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito Įstaigos 
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M Ū S Ų K O L O N I J O S E 

\\į. Brazis savo širdį perkelia New Yorkan Bostono latvių bendruomenes 
iniciatyva rugsėjo 27 d. žymio-

— Didžiuojuosi, kad esu lie-1 telefonu. Gyvendamas Chica- je specialiai koncertams įreng 
tuvis ir džiaugiuosi, kad turėsiu I goję, jis tuiJejo progos susipa 

Mokykla naudojasi šilta parapi
jos klebono ir parapijos mokyk 
los parama. 

Pabalticčiu koncertas 

progos lietuviams padėti, o 
ypač tiems, kuriems šiuo metu 
ta pagalba yra pati reikalingiau 
sia, — pareiškė Metropolitan 
Operos solistas Algirdas Bra-

žinti su lietuviais tremtiniais, 
toje salėje Jordan Hali 
įvyko Pabaltijo trijų tautų me

ne vieną yra sušelpęs dar tuo nininkų koncertas, turėjęs ne
metu, kai anas buvo Vokietijo-j mažą pasisekimą. Koncerto 
je. O ir dabar neseniai tik ką 'centre buvo latvių jaunos ir la-
atvykusiam tremtiniui paauko-

zis. Jis buvo ką tik sugrįžęs J o savo kostiumą. 
iš savo gastrolių kelionės, su
koręs apie 6,000 mylių su ope
ros kolektyvu, kuris po visą 
Ameriką turėjo 33 spektaklius. 
Dar su degančiais įspūdžiais jis 
čia sugrįžo iš koncerto Chica-
gos Grant parke ir vyčių ,seimo 
Daytone. Tikrai dar šviežiais 
ir gana jaudinančiais įspūdžiais: 
grįždamas, pakeliui, turėjo per
gyventi automobilio katastrofą, 
kurioje keliavusieji vos per plau 
ką išvengė nelaimes, bet ne 
plaukas nuo galvos jiems nenu 
krito, nors iš paties automobi 
lio vos skuteliai beliko. 

— Pamačiau, kad vos tik at
vykęs, kol užsidirbs naujam, tai 
iš to savojo tikrai išaugs, tai 
ir tariau, tegul sveikas sau ne
šioja. Kai užsidirbs - nusipirks 
geresnį. Bet, kai pagalvoju 
apie tuos Vokietijoje pasiliku
sius mūsų žmones, žinau, kad 
jie nei po mėnesio, nei kito nie
ko nenusipirks — jie nieko ne- j kontrabasu atliko solo eilę ku

bai talentingos pianistes sese
rys Ingrida ir Šarina Gutbergs. 
Jos pasigėrėtinai dviem piani
nais atliko savo pasirinktus kū
rinius ir akompanavo pasikeis
damos visiems solistams. Tos 
pianistes stengiasi sukurti j»au 
vardą JAV visuomenėje ir tai 
joms sekasi. 

Latvis Andrejs Lindbergs 
smuiku ir estas Ludvig Juht 

s » 

uždirbs, būdami senelių prie
glaudose ar džiovininkų sana
torijose. Lankiau Lietuvą 1938 
m., kai tenai vyko K. Stepona
vičius cu choru "Pirmyn". Mes 
^ada dainavome, o aplinkui save 
matėme žmones patenkintais 

Kas gi 

rinių ir buvo šiltai sutikti. 

Mūsiškis Stasys Liepas daina 
vo solo pirmojoj daly V. K. Ba
naičio "Malda" ir V. Jakubeno 
"Žeme kryžių ir smūtkelių", o kūrė savo namuose, 89 Upland 
antrojoj daly -— arijas iš "Ku
nigaikščio Igorio" ir i? "Sevili-

Koncerto rengSjai gerai pa
dare, kad prie programos pri
dėjo anglų kalba trumpą paaiš
kinimą apie Pabaltijo tautas ir 
jų likimą. Publikos daugumą, 
deja, sudarė tik patys pabal-
tiečiai. 

* 
Mbijo» parapijoje 

. Lietuvių parapijoje metines 
misijos pradėtos rugsėjo 29 d. 
Pirma savaite skiriama mote
rims, antra vyrams, o trečia — 
angliškai kalbantiems. 

Misijas veda marijonai J. Bu-
dzeika ir P. Remeika. 2mon.es 
misijas gausiai lanko. 

Pavyzdinga lietuviu šeima 

Mr. ir Mrs. Luzackai yra ži
nomi Cambridge lietuvių veikė
jai ,atvykę į šį kraštą prieš I 
pasaulinį karą. Jie daug širdies 
parode tremtiniams, jų rūpesčiu 
j Ameriką atvyko keliolika trem 
tinių. Vokietijoje likusius šel
pia pinigais ir siuntinias. 

Jų duktė Elena nesenai ište
kėjo už tremtinių ratelio pirmi
ninko Juozo saro, gražiai isi-

Rd., Cambridge, Mass. 

Cambridge tremtinių ratelio 
-Tikrai turėjau laimę, - sa 

ko jis, pasakodamas nelaimės veidais ir laimingus. 
smulkmenas ir atskubėjęs čia galėjo pamanyti, kad l i k imas^ 0 8 Kirpėjo . ^oi is^s ouvo ge- i valdyba linki jaunavedžiams ir 
pasitarti Didžiojo New Yorko juos išvarys iš savo tėvynes ir ,roj formoj ir klausytojų paly- jų tėvelirms sveikatos bei lai-
vajaus reikalu. Komiteto Vai- po kitas žemes jiems lieps jieš- į dėtas didelėmis ovacijomis. mes. V. 
dybo3 ir BALF centro tarnau- kotig prieglaudos? Žinoma, to i 
tojų jau Čia daug nudirbta, niekas tada nepagalvojome. O ; 
daug atlikta parengiamojo dar- dal:ar, ka : girdžiu tvvV tucs se-
bo. Jis domisi viskuo ir siūlo ,uolius ir ligonius Vokietijoje, 
iiavo planus, kaip galima būtų av£i aiš gailu atsisakyti jiems 
sukelti kuo daugiausia pinigų, padėti? Nemanau, kad tokių 
Jis tikrai susirūpinęs ir jam per galėtu u.ts'ranti Ne;v i'orko Ue-
veidą perbėga Šilta šypsena, tuviu tarpe. Todėl visus, ir se
kai kalbama, jog reikėtų būtinai nuoouis ir nau'aklinus, kviečiu 
surinkti bent 10,000 dol. talkon, — sako Algirdas Brazis 

- J au treti metai Didysis Jugų korespondentu^ kad vl-
New Yorkas bando ši?, sum?. Ko, tai perduota nc\vyorkie#H;m, 
pariekli, bet kažkur yra kaž- Ur j jB Sn valdybos nariais dar 
kas užburta primena BALFo liekasi vaidus reikalais. Su vi-

. . . — I I I m 
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P L A N I N G A S f A U P > M A S 
MOKA GEBUS DIVIDENDUS 

«»»,. iirHgyx«*nlm<» OllK^O-H». i tii>im:, /.mugu* tnsMi} atliekamu 
taupyti kas savArty 
laupyti reikia: senatvei, valku moksliu. Įsigijimui namo, ant*, 
niotulio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kns furi susitaupęs pinigu. t*» .i*«ė*aMt *H«tfesnt» *r i*'imnjr^nt>-

reikalų vedėjas P. Minkūnas. 
Pasirodo, kad užpereitais me-

cepirmininku. kun. A. Račkaus
ku taria i rasimatyti ir eiti kar 

tais iki tos sumos trūko tik 300 t u kviesti chorų, solistų ir kal-
dol., o pernai 500, bet visdėlto bėtoju, nes visko bus po truputį 
trūko. 

— Na, tai jau šiemet reikia 
būtinai pasitempti. Jei jau ne 
iš New Yorko, tai iš Chicagos, 
juk aš esu pusiau vienur, pu
siau kitur, — sako vėl Brazis, 
kuris su savo balsu yra Met
ropolitan Operoje, o su širdi
mi Ch'cagoje, kur gyvena jo 
žmona su trimis dukrelėmis. 

baigminėje programoje, kuri 
Lošt Battalion salėje jvyks lap
kričio men. 16 d. 

S. Narkfliūnaite 

So, Boston, Mass. 
Mokyklos praiTejo darbą 

Bostono lietuvių 6v. Petro pa 

MUTUAL era /SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 vV. Cermak Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, * •» . «T»L VI rqlnla 7-774? 
Sa vingi Iniured te $10,000 by F. S. L I. C 
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Kad ir būdamas pakeliui tarp rapijos mokykla pradėjo darbą^ 
šių dviejų miestų ir labiausiai rugsėjo 11 d. Mokykla suorga-* 
užsiėmęs savo dainavimo rci- nizuota dabartinio klebono kun. 
kalu s, Brazis mielai sutiko dar- :Pr . Virmauskio rūpesčiu. Ji 
buotis. Tuo metu, kai vieną la- turi dvejus namus, joje dirba I 
bai karštą (tikrą nevvyorkinę) dvyliki? Jėzaus Nukryžiuotojo 
dieną BALFo centre posėdžiavo kongregacijos seselių. Seseles, 
vietos organizacijų atstovai, Al- kiek pajėgia, stengiasi dėstyti ir ! 
girdai Brazis dainavo Centrai lietuviškus dalykus. Mokykloje 
City. Colorado. operos snektak- mokosi daugiau kaip 500 vaikų, 
!yj<\ Tada teatro užkulisyje su- daugiausia lietuvių kilmes, 
skambėjo telefonas. Takeles ra Šeštadienine mokykla pradėjo : 
.?:elį, jis sužinojo, kad Nevv Yor- ketvirtuosius mokslo metus. To-
kas jį kviečia būti savo rudens je mokykloje programa 3ten-
vajaus pirmininku. giamasi išeiti prisilaikant tre.m-

Netrukus būsiu labai uzmi- ties mokyklose buvusios tvar
tas, bet skraidysiu lėktuvais, kos. Veikia vir.os pradines mo-
k-jd visur galėčiau spėti, o ypa- kyklos ir visos gimnazijos kla-
tingal mielai dirbsiu BALFo va- ses. Mokosi daugiau kaip 150 
jui, - pakartoja jis dabar New mokinių. Dirba vienuolika iš 
Yorke. ka tada buvo pasakęs tremtie-, atvykusių mokytojų. 

r̂ suraiicc ASPĄ 
^ 
N 

V 

v l l i M M ^ L K III 11 VIsKA JhTAIGA SOUTH S1I>GJI., 
Iii IU 1'ATAIINAIMA VISOKIŲ <-tt(lg|U/ M'IMt U n o s į ! 

M< s atstovaujame tilsnkuiitin^H* ti|Hlruu<los kompanija'4. Uulf'l kleUvte-
IMS I'HIMI klijt-ulvis visados i»|>MUų?otn.s, jt i k.uu |v>k>l<» kol. I;I nelalmd 
F1KE—AUTOM(>«IlJh>--LIAmMTIKS—PRKVENTION 

IK ACCIDKNTS. 
<U22 SOUTH YVESTKRN AVE. Telef. PHospeet 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
^ ' 

SI^-EBKTTI T R A V E L B U R E A I J 
•̂ 151 So. Oakley Ave. ' CHICAGO 8, 1LL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
I'ai'Opinamo buVtus, \ l c šh in lus Ir HUtvarkuine VLHUN HII kelione surldtuH 
dnlykoH. 'II KIMI: tdEOPVIVtV SKVItU'- lMldoiuc afldevltus. Keliones 
plaiKutkite Iš ar.ksto kltlcm.s metanu*. Ankaolau uŠBLšaliykitc bllettiH kaip 
lokiuvals Oilp ir laivais, tai būsite tikri, kiul tikrai Rausite vietas. Pirk-
datAI hilottis (uis mus nemokėsite braukiau ii' lš\ m e s i t e laiko sutruk
dymo, n o neri'ikes lankytis nei I geležinkelio stot' ar aerodromų, nes 
visa (ai atliksite vienoje l ietoje — PAS M I S . 

• • • < - — • 

v 

TAUPYKITE S A U G I A I IR P E L N I N G A I ! ! 
Mc* kviečiamr lietuvius pasidėti savo taupomus pundus į Chicago Savimjs and l^oan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

Mii.irkiiui.siai augančių taupymo {staigų visoj Chicagoi. Tas mus kiekvimo laupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Saviugs suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia vijienu teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto ueprižada, bet 
• isada išmoka aukotą dividendą. 

MCSU T U R T A S SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehM 6-7575 

JOHN P A K E I * Pres ldent 

f I F T I I V l t t A I V T A I f \ v a l a n d o » : Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
L i t i U f l i f \ t \ Į k l l m U / l P° P i e ty- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Sefttadienwis 

nuo 9 ryto iki 2 po piety. 

-
—įsjMfca îi *»»m mi •wmmm~3v+.t »«*sj«« 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagoa DiocGzijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesi. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūršlę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, paruošė tą brošūrfilę ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošurų, 
kad suįdominus parapijonu's su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymus 

DR A U O AL S 

2331 So. Oakley Ave. 
C3I1CAGO 8. TU. 

SOl ' l l lh BARČUS 
II WGFS stotim -• lScnga i s t o 

PIRMAD. Iki Pl'.NKTAD. 
8:4tV <kl U:."^ \nl. r^te 

• E t T A D . 8:&0 Iki t»..*»t> vnl. ryte 
IJCTUYIfiKOS VAKARUŠKOS 

<A t o s 1..1I Moli.-- I . I t M A O l l ;NIO 
vakare m.n . tkt 8 vnl i 

11AJDIO TKOGRAMA 
7121 SO. R < M KVVI.LL ST. 

riil,-ajt«> 2U, IU. III.M.IO. u -I 2 II.'t 

PRECIZINIS TELEVIZUOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga* Ir ssumnluotM darbax 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: « v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto— l o v. vak. 
M. IUMKIK, 41 l t So. Frmnctsoo. 

Telef. Y A 7-IOff 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftiu 
MEDŽIAGĄ 

' ' • • ^ 

CARR MCX)DY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prez. 
8089 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIV PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

1 RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvvell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Iri. VVAlbrook 5-9209 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
M ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai s6d6tl ir naktimis mie
goti, nes Jų užslsenSJuuIos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nležfijimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEGULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galenite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niei*-
Jlmą Ilgos, vadinamos PSORIA818. 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'H FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perply&imą tarp-
pirsčių. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlu8tančios Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. LEGULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfitamų 1 r 
nležlnčlų kojų Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 ct„ 
$1.25 Ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir Mtl-
waukoe, a r b a a t 
siųskite money orde-
r| I — 

LEGULO, Department B 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, IIL 

MUlberry 5-3694 

REMKTTE "DRAUGĄ"! 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Pešies Fotografijos :i 
AK SU SPE lAIiVBft 

PreciiiPiiflltiSio(iio,lnc, 
E D V A U I U S .1 UL1S. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginta Tf-2481 

Mes Radom 

T/IUPYMU// ** 
TiiiF 8AKO auvirft 10,000 
taupytoji;, kurie pasirinko 
DistiKt Savings bendrovę.^ 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupo*- neša aukštą 

; •*į^S:-: •*i*: 

Oui Ntw Homt 

a t i ld«fl Associaiioa 

<{r %, 

PROOFYOUCVNSEE... 

THE NEVV 
D u M o n t gi ve s y o u m o r e t 

DuMont 
Clinton 

TELESET* 

ONLY ėlšfW^95" 

DuMont CLINTON 
17-inch rcctangular DuMont tuhe. Contcm|»orary afl-
uood eabinet with modern Plextonc finish in bracken 
brovvn or bloml. Built-in antenna. 

DuMont BEVERLY DuMont WAKEFIELD 
21". Fine mahogany or 21". Fine mahogany or 
limed oak veneers. Uuilt-in limed uak veneers. Hiult-in 
antenna. antenna. 

rULl. DUMONT OUALITY 
AT LOVVES1 PRICE! 

• FARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHF PROVISION TOOi 

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

• "PICTURE GUARD" cheeks interference! 
• NEW ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 

pieture! 

• DUMONT SELFOCUS* TUBE. Automatic 
forus! 

• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 
•Tfod. Mark 

OUMOKT 
**N« $*ira chatęc Įur t'tJtral A'ACU» Tax and lVuiituUy vi mahofM) finuh Limed oak and blond modcl ftrictt fltfhll) niįkęr. Prie** tubject to ekmng> 

T E L E V I Z I J O S 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Jums visados apsimokės pirkti televizijas t * Priimame mainais jūsų radiją, gramofoną, 
aparatą Is patyrusios, sąžiningos krautuvės 1 • armoniką, planą Ir duodame didele nuolaidą. 
— 16 BUDRIKO, kur yra užlaikoma 5 patyrė • * 
mechanikai ir kur Televizijos parsiduoda ge- k* Jeigu jūsų XV neveikia, patelefonuokite 
riauslu išdirby šėlu nauji modeliai su pilna i * Vlctory 2-9542, Budriko mechanikas jums 
garantija. J J sąžiningai sutaisys. 

I Y: L' 
t a 

3241 So. 1 laistai Street Telef.: Vlctory 2-9542 

« • * • i « m > » « i 1 1 ntm t n i n i n — įlk 
Krautuve atidaryta pinn;uiiruio ir ketvui,M1Ū u-.«. \,ti.irais iki vėlumos. Ht*U n .mh — uždaryta. 
I . i u l r i k o l»..ilii» VJIIUIHIJI lrHl/i;mii> klr l iVlniM k r l \ n I ;w!i( ui . . \ . » ( . , )« nu . (• il.i , , ,! » , , , , tx 
stoties WMI O, L460 kilocy.les. 

* * J+M*fMi m . ^ . . i 

^ 
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Pirmadienis, spalio 6, 1952 
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Westvill«. 111. 
-* Lietuviukas miestas 

Pasitaikė proga aplankyti 
VVestvilles miestą. Turbūt, ne
rasime Amerikoje lietuviškes-
nio miesto, kur beveik 80 pro
centų gyventojų yra lietuviai. 
Miesto burmistras, policija, paš
tas ir kita administracija yra 
beveik visa lietuvių rankose. 

Philadelphia, Pa. 
Naujuose lietuviško banko 

namuose 
f 

Visą savaitę, rugsėjo 22 - 28 
dienomis, philadelphiečiai turė
jo galimybę laisvai apžiūrinėti 
lietuviškojo banko Liberty Fe-
deral Savings & Loan Associa-
tion naująsias patalpas, vos pa
baigtas statyti. Tai tikrai ma-

Spieskimes vienan būrin, remki
me savas jstaigas. 

Banko vadovybę tenka nuo
širdžiai sveikinti sugebėjus su
kurti tokią didelę įstaigą ir kar
tu tenka apgailestauti, kad Phi-
ladelphijoje neturime bent dvi
dešimt "panašios apimties lietu
vių vadovaujamų įstaigų. 

Vadovybę sudaro: Celedinas, 

Jaunoji karta visi gražiai kalba 
lietuviškai, o senieji mūsų atei->io gali pavydėti ir daugelis 
viai mažai moka angliškai. Cia ] didesnių amerikiečių įstaigų, 
mūsų tautiečius sutraukė gar-1 Erdvus, moderniai įrengtas, pa-

VVasikonis, Sindonis, Ona Cele-lony |*pud| darąs pastatas, ku- u 2 u m e c k i S | ^ ^ g a 

sios anglių kasyklos. Jau 1897 
metais pastatyta Šv. Petro ir 

togus klijentūrai ir tarnauto 
jams. Tačiau ne pats pastatas 

Povilo didelė bažnyčia, kurios j yra svarbiausioji banko savy-
altoriai ir visas įrengimas į bė. Malonu, kad jis pajėgė įsi-
mums priminė mūsų kenČian-, taisyti padorius rūmus, tačiau 
čios tėviškės bažnyčių jaukumą dar maloniau, kad ši įstaiga 
ir mistinį grožį. 

Kapinėse tūkstančiai lietuviš
kų pavardžių paminkluose liu
dijo, kad čia atsigulė amžinam 
poilsiui jau daug mūsų tautos 
vaikų, kurie bėgo, kaip ir mes, 
nuo tų pačių maskolių vergijos. 
Cia palaidotas 1922 metais mū 

diena iš dienos nepaprastais 
žingsniais progresuoja. Prieš 
tris metus banko kapitalą suda
rė šeši milionai dolerių, o šian
dien jau labai mažai stinga iki 
vienuolikos. Ūgtelta beveik dvi
gubai ! 

Banko direktorius advokatas 

kalas ir Elena Vainiūnienė. 
V. S. 

Benediktinai grįžo į Monto 
Cassino 

Garsusis Monte Cassino vie
nuolynas, per karą sunaikintas, 
dabar pačių vienuolių darbu jau 
tiek atstatytas, kad jie galėjo 
vėl grįžti ir pravesti savo vie
nuolijos generalinę kapitulą. 

• 

REMKITK *4m<UO/4' » 
• • ' ' — • — ' • • • ' 

sų buv. prezidento A. Stulgins- Celedinas, kalbėdamas lietuvių 
kio brolis. Kitas brolis Kazimie | radijo valandėles metu į Phila-
ras Stulginskis turi 180 akrų j delphijos lietuvius, pasakė: ''Ne 
ūkį ir gražiai įsikūręs netoli žinau, kodėl šį banką vadiname 
miestelio. Energingą miesto lietuvišku. Juk ne lietuvių ran-
burmistrą dzūkiškos kilmės Ka-, koše didesnė banko kapitalo da-
zimierą Bajoriną suradom p r i e i s . Daugumoje amerikiečių in-
miesto vandens rezervuaro dar-' dėliai. Tačiau reikia džiaugtis, 
bų. Jis mus maloniai sutiko ir ' kad jį galime vadinti lietuvišku, 
aiškino, kad žūtbūt pasiryžęs Tam turime teisę. Jį lietuviai 
padaryti šiam miestui "ežerą" | suorganizavo, jam lietuviai va-
ir dabar su mašinom dieną nak- dovauja'. 
tį griauna kalnus ir ruošia vie- Negana to, kad lietuviai šiam 
tą vandeniui. bankui vadovauja. Reikia pri-

Maloni senutė Magdalena Ar-, pažinti, kad jie banko prieglobs-
kauskienė mus pavaišino lietu- tyje atlieka labai didelį darbą, 

remdami visuomeninį gyvenimą, 
susirinkimams duodami patal-

viška duona, sūriu ir kitais lie
tuviškais valgiais. Jos dukra 
Julė Lučkienė nešioja gražiai 
supintas lietuviškas kasas, kai- lyvaudami ir labai dažnai atlik-
ba ir rašo gražiai lietuviškai, darni didesnių organizacijų kan-
prenumeruoja "Draugą". i celiarines pareigas. Tiesa, pas-

— Niekada nenukirpsiu savojkutiniu metu, kai banko vado-
ilgų kasų, nes perdaug myliuj Vybė buvo užsiėmusi naujų pa-
ir gerbiu savo motiną, nes ir ji Į talpų statyba, aktyvumas gal 
tokias kasas nešioja, pasako- j šiek tiek sumažėjo, bet visi esa-
jo mums ponia Lučkienė. j m e tikri, kad dabar, kai šis rū-

Lietuviškos parapijos chorui j peštis nuo jų pečių nukrito, jie 
vadovauja energinga Justina vėl įsijungs talkon. 
Karpiu te, kuri yra nemažai pa
dėjusi tremtiniams atvykti į šį 
kraštą. 

lietuvybė pradeda gesti, nes Čia 
neapsigyveno atvykę naujieji; n e š a j s v e t imų jų bankus. Kam 
lietuviai, nėra fabrikų Ir k i t ų į b 5 g t i n u o s a v o s į s t a igos, kam 
pelningų darbų, o čia galėtų bū
ti ir išsilaikyti didžiausia lietu- 8U i r l a i p l a D a i m a ž a č i a y r a 
viška tvirtovė, — pasakojo p. 
Julė Karpiūtė. Buvęs 12 metų! j} 
policijos valdininku Joną? Luc
ką mums pasakojo, kad dar ne
seniai čia reikėjo kviestis anglų 
kalbos vertėją, nes žmonės ne
mokėjo angliškai. 

sis užmirštas lietuviškas .mies 
tas tikrai reikalingas lietuvy
bės apaštalų, kurie neduotų iš
nykti mūsų gražiai lietuviškai 
kalbai, dainai ir mūsų tautos 
doriems papročiams. 

Zigmas Kamulynas 

Knykt perskaitęs pažinsi jdomla 
paslaptingų. 40 milijonų garbinamų 
dievaičių, 400 Kastų, fakirų, jogų 
neliečiamųjų (parijų), raupsuotųjų, 
maharadžlų. garsiosios didžiosios dva 

• s los. — Mahatmos Gandi, baltųjų 
pas patys šiame gyvenime da-j d r a m b U Ų pmr[ųixl ttgr.ų bei leo

pardų, nuodingiausiųjų gyvačių — 
kobra, garbinamųjų beždžionių, pa
sakiškų J moter} pažiūrų Sai} — 
INDIJĄ. B« to, autorius Joje yra 
patiekęs gausius savo 20 metų mi-
nijonierlsko darbo išgyvenimus ir Įs
pūdžius iš įvairių Europoo ir Piety 
Amerikos krafitų. 

Kaina $2.50 

Ją galima gauti "Draugo" ad
ministracijoje. 

DRAUGAS, 
2834 80. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 
Autoriaus pautuba: Su ftiofe kfty-

tfOS leidykla Vokietijoje yra sudary
ta sutartis, pagal kuria Amerikos 
(šiaurės, Pietų Ir Kanadoje) konU-
nonto knygos pardavimo tclny 14-
l.mtinal turi tik a u o t r i u s ir j o Jfira-
11>.i iin.d („DraUCfe*" ir 13. Dambraus
kas). Visi užsakymai, daromi kitur 
r.ceina autoriaus sųskalton, ataeit, Jo 
vedamų misijų naudai. 

Į tai turėtų didesnį dėmesį 
atkreipti ir patys šio miesto lie
tuviai. Nepaslaptis, kad dar la-

Šiam lietuviškame mieste b a i d a u g k a s i š m ū s ų k a ž k o . 
kiais sumetimais savo pinigus 

talkininkauti kitiems? Juk mū-

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 
— i i i • , • • 

AK JAU TURITE 
SAN MICHELE KNYGOS 

II DALI? 
Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Muntho knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus f u tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Cbarcct, Pasteur, Jus nuve
da į žemas drebėjimo sunaikini tą 
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" 
2834 80. Oakley Ave. 

Chicago 6, 111. 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Associaticn 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 

k, 
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JUST1N MACKIEVVICH, Prezidentas 

iFtaUct* VAlHn<tQt; Kaadien nuo »-»OH ryto iki 4 vr.l. po piety 
KolvlrtartUmiulK nuo 9-IOH val,ni.1on ryto tkl H vul. vakaro 

''(•'rjaclioniala visai neatidaromo 
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mmW HNKAL -SAVINfiS 
AND*LOAN AS$OC'lATlbN 

. OF CHICAGO 
419 / ARCHER AVi j Į CHICAGO 3 2 ' 

PHONE: V l rg in ia 7 -1141 
Ji • 

^ J? 

^S i > ^ h m m ^m 
ffe Ii? M1 \$ v:'̂ ' iH 

t 41* J' •' ' ' • 

/ " - ) f —i- ' 
i • j * " v \ ' i] A 
' ' r l - ' • ' • . 

•v, Vi."*51.'**" h '̂̂ 1 
m m 

• : • : < 

. 

M U 

1 

«5f GET the U. S. Royal Master's exc/usive Royaltex Trcad —stop 
safely on slippery streets where tires novmr he ld beforel 

O W N the revolutionary wintor-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edgesl 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely renewable 
to gi ve you u p to twice as many safe milesl 

N0W! ffor Your Present Tires! 
H V MW • • ^ ^ ^ ^ a | , o w i n g 

„. S. ROYAL M** , o b e t 

p l o s generou. ,llow.nte« <o< *»' " r e 
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RLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MICHIGAN TeL - WEbstcr 9-2122 
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Pirmadienis, epalio $, 1652 

Pastabos ir nuomones 

DIPLOMATIJOS ŠEFO KLAUSIMU 
, Prie laužo "Gabijos'' tunto stovykloje 

DienraSčio "DRAUGO" 
Redakcijai 

Chtcagoje 
I>idž. Cerbiamiejl! 

Respublikos Prezidentas, a. a. A. 
Smetona, išsinėręs iš internavimo 
Rytų Prūsijoje, rugpjūčio mėn. 
,u v y KO su savo šeima į Berlyną, 
patyriau iš jo betarpiškai, jog su-

Straipsnyje "Dipl. Šefo Klausi- manymas jspėti mūsų diplomatiją 
mu", pa.^Ktibtasne š. m. rugst^o | užsienyje apie tai, kad Lietuvai 
3 d. •Draugo" laidoje Nr. 206, p. &rese kuodidžiausias pavojus ir 
A. H. Goštautas, maiomai nežino
damas tikrosios padėties, savo iš
vedžiojimuose apie Užs. Rkl. Mi-
niati-no J. Urosio telegramą įu-
kiaipe praeities faktus. 

Kad todėl atsatgumo tikslais rei
kia paakini sakytai diplomatijai 
legalią vadovybę, buvo aptartas 
pačioje prezidentūroje, dalyvau
jant pasitarime kompetentingiems 

Kadangi man teko anuomet ta ' ministerių kaUneto nariams. Re 
te.egrama vadovautis ir prisiima j zuitato ministeris J. Urbšys buvo 
atsakomybę prieš mūsų krašto | autorizuotas padaryti vyriausybės 
js.atymus už jos vykdymą, tai 
jaučiu pareigą paprašyti Jus teik-

• • • 

vai-du kas reikalinga paskirti 
p. st . Lozoraitį šefu mūsų diplo-

tia paskelbti sekančius patikslini- I matijai su dviem pavaduotojais, 
mus bei faktų atitaisymus: i k»d perimtų vadovavimą jos veik-

1) Konstatuoju, jog niekam iš lai. jei ryšis tarp Užs. Rkl. Minis-
Lietuvos dipl. postų užsienyjj, I arijos centro ir jos postų užsie-
imunai tą kuriam teko atstovauti i nyje būtų nutrauktas. 
Berlyne man pačiam, nebuvo kilę I 3) toinisterio J. Urbšio telegra-
jokios abejonės dėl suminėtos te- j m a >ra aktas, padarytas ribose 
legi-amos legalumo bei suderina- i KrašLo Vyriausybės teisių ir pa-
mumo su Lietuvos įstatymais, o \ reigų, kad atitinkamai Lietuvos | 
taip pat dėl jos tikslingumo kaip įstatymams įgalinus vieną iš Lie-. 
instrukcijos veikiančiai užsienyje Ui vos pasiuntinių ir jgal. ministe-
mūsų diplomatijai. i1 rių užsienyje laikinai pavaduoti 

2) Netiesa, kad kalbamąją tele-1 užs. reik. ministerį toje j y, kaip 
gramą p. J. Url,£ys pasiuntė Lie-1 visos t - i ž.n>b.s š.fo, pareigų da-
tuvos Pasiuntinybėms vien savo lyje, kuri apima valdymą Lietu 
vieno nuožiūr., kaip tvirtina p. 
A. ii. G štautas, šia supozicija 
save ir kitus suklaidindamas. Mi-
nėią ins.iukciją J. Urbšys davė 
vadovaudamasis augščiausiųjų Lie
tuvos valstybės organų sprendi
mu. Apie tai buvau painformuo
tas Užs. Rkl. Min-jos, kai telegra
ma buvo Pasiuntinybėje iššifruota, 
ir, be to, tą man dar kartą patvir
tino p. A. Merkys, kai 1940 m. 
birželio m. pabaigoje buvau Suri-
zikavęs nuvykti \ Kauną ir ten 
turėjau galimybę smulkiai išsikal
bėti su p. A. Merkiu apie jo vy
riausybės laikyseną ir aktus, pa
darytus paeš birželio 15 dienos 
sovietų agresiją. Pagaliau, kai 

! 

i 

j RAKANDAI 
ir vi?i kiti namų reikmenys 

I PIRKTI Iš 

| P R O G R E S S 
į BKNDROVfiS KRAUTUVAS 
I GRAŽIAU ATRODO, 

ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 
Nes šios įstaigos vadovybėje 

tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BKNDROVfiS 

K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer A ve. 
į Tel. LJHayette 3-3171 . 

Brighton Parko kolonijoje i 

vos dipl. bei kons. postų užsieny
je, tikslu patikrinti tęstinumą va-
dovav.mo jų veiklai tolimesniam 
atstovavimui Lietuvos valstybės 
ir gynimui jos interesų santykiuo
se su aiių kraš.ų vyriausybėmis. 
Kiek didelės reikšmės sakytam 
tęstinumui teikė pati Lietuvos vy
riausybė, seka jau vien iš to, kad 
p. St. Lozcraičiui, kaip likusios! 
už;ienyje mūsų diplomatijos šefui, 
buvo paskirti net du pavaduoto
jai. 

4) Pacituodamas savo straips
nyje tik paskutiniąją J, Urbšio 
te.egramos dalį, bet praleisdamas 
pirmąją jos pusę, kur nurodyti j 
diplomatijos šefo paskyrimo moty-
vai, p. vfoštau.as, sąmoningai ar i 
nesąmoningai, iškraipė šio pasky-! 
rimo tikrąjį pobūdį. Telegramos 
tekste, kuris pasiekė mūsų dipl.: 
postą Berlyne, kiek atsimenu, | 
jzan0oje buvo pasakyta maždaug' 
j iuup: "Esam gi.iai susirūpinę ar 
uz Aiaskvos pnekaištavimų nėra 
k a s d a u g s v a r b e s n i o ir ga l n e t 
labai pavojingo Lietuvai. Jei įvyk
tų kokia katus.r\fa ir dėl to ry
šiai tarp užs. reik. ministerijos 
centro ir pasiuntinybių laikinai 
nu.rūktų, tai laikykit".. . (toliau 
seka, kaip p. Goštauto straipsny
je). Tai, kas čia mano pabraukta, 
pasako kodėl buvo griebtasi tokios 
nepaprastos priemonės kaip pa
skyrimas specialaus šefo su dviem 
pavaduotojais likusiai užsienyje 
mūsų diplomatijai, neatsižvelgiant 
to, kad kit,ų kraštų vyriausybės 
nepraktikuoja laikyti užsienyje 
specialius vadovus savo dipl. bei 
konsulų postams. 

5) Taip pat yra nepaprastas iš 
p. Goštauto pusės teigimas, kur 
jis išvedžioja neva Lietuvos pa
siuntiniai, sudarydami 1940 m. 
rugsėjo mėn. Lietuvos Tautinį 
Komitetą priešakyje su p. E. Gal
vanausku, "Užs. Rkl. Ministerio 
Urbšio telegramos sugestija ne
pasinaudojo ir nuėjo kitu keliu".. 
Pirma, kalbamoji telegrama buvo 
ne "sugestija", bet vyriausybės 
įsakymas. Antra, Lietuvos pasiun
tinių konferencija, kurioje saky
tas klausimas buvo aptartas, bu
vo sukviesta ne keno kito, Kaip 
p. St. Lozoraičio, vykdant diplo
matijos šefo funkcijas. Man teko 
joje dalyvauti ir galiu p. Goštau
tą nuraminti, jog nei vienas iš jos 
dalyvių nekvestijonavo p. St. Lo
zoraičio paskyrimo teisėtumo. 
Priešingai, nutarime apie Tauti
nio Kcmiteto personalinę sudėtį 
konferencijos protokole buvo 
įsakmiai pažymėta: "Pirmininko 
pavaduotoju )p*o jure bus teisėtas 
mūsų diplomatijos šefą* (pa-

(Nukelta į 7 psl.) 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite f 

DIENĄ 
80FA 

NAKTĮ - LOVA 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant pulkaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

Abiejų kainos po $ O Q 
Nereikia įmokėti v O 

FURNITURE & 
APPLIANCES '" 0 fįd w 

,4lMk»- JSfcl^jitar 

2318 ROOSEYH.T BOAD £$#£&.. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirraad. ir keiv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

Turbūt kiekvienas, kam teki 
stovyklauti, su malonumu prisi
mena praleistus stovykloje va
kariu; prie liepsnojančio laužo. 
Nepaprastas nakties ramuma; 
ir kūrybinė jaunuolių dvasia su
silieja, teikdami žiūrovui ilgai 
prisimintinus jspudžiua ir išgy
venimus laužo metu. 

Rugpjūčio 30 d. "Gabijos" 
tunto stovyklos užbaigimo ir 
paskutinio laužo dieną, jau iš 
pat ryto pradėjo rodytis sve
čiai ir iki vakaro apsčiai prisi
rinko, ne tik iš Detroito, bet ir 
iš tolimesnių apylinkių. Stovyk-
I03 užbaigimo laužo programa 
buvo skirta tėvynei prisiminti. 
Laužą uždegė mūsų mylima vieš 
nia iš Clevelando Skaučių Sese
rijos Vade vyr. sktn. dr. D. Ke-
sūnaitė. Pakilo kibirkštys augs 
tai, tartum tiesiai j dangų nes 
damo3 mūsų tautos skundą. Vi
si uždainavo lauželis, lauželis. 
Stovyklos sesės prisistatė mie
liems svečiams sušukdamos sto
vyklos pasirinktą šūkj "Mūsų 
darbas, mūsų jėgos — tau bran 
gi tėvyne". Iš eilės prisistatė 
ir visos skiltys sušukdamos sa
vo pasirinktus patriotinius šū
kius. 

Sktn. dr. M. Žilinskienė, Skau 
čių Seserijos tautinio auklėji
mo vadovė, tarė žodį, kreipda
masi j tėvus ir skautes, pabrė
žė svarbiausią dabartinę mūsų 
pareigą išlaikyti tautiniai atspa
rų, sveiką, nepalūžusi jaunimą. 
"Lietuva brangi", lyg pritari
mas tartiems žodžiams, išsiver
žė iš jaunų krūtinių. Po to mū
sų mažosios sesės jaun. skau
tės visiems dainuojant "klausė 
žvirblis čiulbuonėlis", pašoko 
mūsų visų mėgiamą gėlę — 
aguonėlę, pavaizduodamos, kaip 
ją sėja, auga, žydi, valgo. Jaun. 
skautės puikiai pasirodė ir su 
kitais numeriais, pašokdamos 
nykštukus ir su tautinėmis vė
liavėlėmis atlikdamos pratimus, 
dainuojant "saulute tekėjo". 

Svečiai buvo supažindinti ir 
su išeinančiu kasdien stovyklos 
laikraščiu "Pempė"; neatsiliko 
ir broliai skautai, jie paskaitė 
savo laikraštį "Pempiuką". 
Linksmai visus nuteikė vyr. 
skaučių skiltis, pavaizduodama 
bernelio ir mergelės meilę mū
sų liaudies dainose. 

Ypač visiems patiko liaudies 
pasaka "Trys broliai", kurią pa 
ruošė vyr. sk. D. šeputaitė ir 
puikiai išpildė "Lapių" skiltis. 
Kai kurios vaidintojos, kaip 
brolis kvailiukas — J. Miltaky-
tė ir žydas — C. Griciūtė, taip 
gerai įsijautė ir atliko savo ro
les, jog tenka tik džiaugtis mū
sų jaunimo sugebėjimais. Taip 
pat gražus ir jspūdingas pasiro
dymas buvo "Kregždžių" skil
ties "Lietuvaitės sapnas", kuris 
baigėsi jautria tremtinio mal
da. Paskutinis laužo numeris 
St. Santvaro deklamacija "Pa
likimo žodžiai", lyg apjungė vi
są lauže pravestą mintį, kam 
mes turime dirbti ir aukotis, 
kad ne veltui būtų pralietas tė

vynėje brolių partizanų krau
jas. Eilėraštis baig'ėsi žodžiais: 

Mos kritome; kad didvyrių 
dvasia nemirtų, 

Kad dirbti ir kovot - valia 
spindėtų geležinė, 

Kad būtų broliškai vieninga 
ir laisva — 

Mūs Lietuva, mūs mylima tė
vynė!.. 

"Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus" jautriai sudainavo visi 
dalyviai. Susikibę ratu skautės-
ai baigė laužą tradicine malda 
"Ateina naktis", tvirtai paspau
dė viens kitam rankas, o jų 
žvilgsniai tartum kalbėjo: "Iki 
pasimatymo kitų metų stovyk
loje"... K. K. 

—. 

"GABIJOS* TUNTO SKAUTES 
MINftJO TAUTOS ŠVENTA 

Rugsėjo 21 d. Detroito "Gabi
jos" tunto skautės turėjo tun
to sueigą ir minėjo tautos šven
tę. Į sueigą atsilankė ir skautų 
dvasios vadas kun. Dagilis, ku
ris tarė šventei atitinkamą žo
dį. Vyr. skaute Liuda Griškely-
te skaitė momentui pritaikintą 
rašinėlj. Skautės atliko šiai die
nai tinkančią meninę programą. 
Sueigoje buvo atsisveikinta su 
psktn. I. Kairyte, I kuri išvažiuo
ja Chicagon, ir palinkėta jai 
asmeninės ir skautiškos sėkmės. 
Į sueigą buvo atsilankę ir bro
liai skautai bei keletą mamyčių. 

K. K. 
• 

Turtas čigonų charakterio 
nekeičia 

125 čigonai, kai kurie iš jų 
net Cadillac automobiliais, bu
vo atvažiavę į Oberlin'o apskri
ti (prie Clevelando) ir čia įsi
rengę čigonišką stovyklą, bet 
Oberlin'o, Ohio, sveikatos val
dyba išvarė juos iš stovyklos 
prie Tiny Lake, nes jie nešva
riu gyvenimu pažeidė sanitari
nio kodekso nuostatus. Čigonų 
stovykla buvo sudaryta iš 33 
atsitemptų "tralerių". Iš šitos 
"Cleveland News" perduotos in
formacijos numanu, kad Ameri
kos čigonai važinėja liuksusi
niais automobilais, kuinais ne-
mainikauja, tačiau švarumo ne
mėgsta ir nevertina. 

Teisėjas nubaudė save 
G. Jonės, kurs yra teisėju 

Syracuse mieste, N. Y. prava
žiavo ženklą, prie kurio turėjo 
sustoti. Pastebėjęs, kad sulau
žė susisiekimo taisykles, suda
rė bylą teisme, prisipažino kal
tas ir sumokėjo $5 pabaudos. 
Bent gi teisingas žmogus. 

i 

Kanada ginkluoja Britaniją 
Šiais metais Kanada nemo

kamai suteiks D. Britanijai gin 
klų už 150 milionų dolerių, ir 
dar už 100 milionų dolerių nu
pirks Britams ginklų iš jų pa 

CLASSIFIKD AND HELP W A N T E D ADS 
HELP WANTKI» MOTERYS 

Jr«| J0« Jloftkolo pantovniift darbo, ftva-
IIOH |t;i1alj>OM, darbininko J vertinimo 
tai mofl turimo tokiu darbu: 

• Coli \Vin<lcrft • Coli Plokors 
• Afjarmblers • Testers 

• I .JI i n i n n i < > i . 

Pradeda tr liotuvlal tremtiniai kvlr>-
6 tam i. vini darbininko priedai, i'ro-
Ka palengimul. fCvtofitame atvažiuoti 
Šiandien. 

Snpreme Transformcr 
Corp. 

508 No. Hoyne Ave. 

Cia yra nuolatinė vieta sąžinin
gai, jaunai moteriai 

BENDRAM ĮSTAIGOS 
DARBUI 

Malonios darbo salyKOS. jvairlOH pa-
reiffoi įskaitant maatnrafft). Patyru*!, 
b«'t prliniHime ir pradedančia. Oau-
HŪS priedai; proga daryti pažanga. 
Ateikite arba Saukite a.sineniftkam pa 
slkalbejimul. 

3550 So. Morgan 
CLiffalde 4-7322 

Ar Ju.s osnto snshloinfJv nuolatiniu 
darbu MU užtiki Inta ate i t im? At.-.s tu
rimi! atidarymą 

BUHALTEREI 
Truput) autom, patyrimo reikalinga; 
mulonioH darbo 8iĮly{?08; {vairios pa
reigos; geras atlyginimas; darbinin
kams priedai. 

ATEIKITE 
A & D Motore 

5035 Cottage Grove 
KEnwood 6-6080 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu? Mes turime kele
tą darbų šiose srityse: 

GENERAL CLERK 
DITTO OPERATORIUI 

Geros darbo sąlygos; gausūs 
priedai; ateikite šiandien. 

ELCEN METAL PRODUCTS 
4837 W. Wilson 

Čia yra nuolatinis darbas sąžinin
gai jaunai mergaitei. 

M A Š I N I N K E I — 
Bendram Ištaigus darbu tarnautojai 
Patyrusi, bet priimsime ir gabią 

pradedančią; malonios darbo sąly
gos, {vairios pareigos; darbinin
kams priedo programa; graži {stai
ga. Ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui 

ST. PAUL FIRE & MARINE 
INSURANCE CO. 

175 W. Jackson Blvd. WE 9-4800 
Kamb. A-1919 

ČIA YRA NUOLATINIS DARBAS 
GABIAI RAŠTINES 

TARNAUTOJAI 
Patyrusi, bet priimsime ir pra

dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos; 5 d. sav. — 40 
vai.; gausūs darbininkams prie
dai. Ateikite arba šuakite ir pasi
kalbėkite apie savo ateiti su 

BRYANT ELECTRIC CO. 
1718 W. Fullerton 

BUckingham 1-8778 

Skaitykite "Drauge", 

DRAUGAS" AGENOY 
JWS E. Washlngton S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

2884 So. fekfttf Ava. 
T*l V i r i n i * 1-#WI40—7-*«41 

• « K I P WANTED — VYRAI 

M E N 

• ! • • • « i > m m m i 

PROGOS — OPPORTUNITIE8 

RoMoranaa, jceroj vietoj — prie 2940 
No. Clark St. G^ral Irongta*. g«Ta 
nutartis, nuoma $75.00 mFneAiul. Vle-
tinA ir pa.'nlin* klljentftra. Idea U 
porai; parduodamas pagelbėjimo A&-
lyjra. "Kv|p«Mam«» apftlnretl. Savininko 
u i . — liAketUM* :»-«::..*.. 

Kepykla: gerai f\nąn bizniu; geroj 
apyllnkfijp prie 8t. I,PO'« mokyklon. 
N*ra konkurencijom; geram jrengl-
maa; naujam pečium; gera mutartim; 
priolnama nuoma: ant judrio kampo; 
parduoda-pigiai - - narni) bėdom; Ide
ališka porai. KrPipklt6m: 
1010 W. 7»th M., Ui. ABertleen 4-2*00 

Ali round general factory work. 
Perm. 48 hour week and over-
time work. Good working con-
ditlons. Employee benefits. 

J. A. DUB0W MFG. CO. 
1901 - f 5 Milwaukee Ave. 

Čia yra nuolatinis darbas suge
bantiems vyrams. Nereikia pa
tyrimo — mes išmokysime ge
rus darbininkus 

UNLOADING FREIGHT 
CARS 

95c j vai.; užmokame sekančią 
dieną — dalį algos tą pačią die
ną. Ateikite 

116 VV. Kinzie S t 
— — M — m m ^ ~ * i i — ^ — • — — ^ — — — — 

" "VVRAJ "m "MOTERYS ~ 

SKUBIAI REIKALINGA double 
needlo ir blnding mluvamų maftinų 
operatoriy. Turi būti pilnai patyrę 
prie odinių liemenių — akordinis 
darbas. Vyrams arba berniukams — 
bendras dirbtuves darbas. 

COrnella 7-1891 arba 
3322 Lawrence 

Valykla; 1 dirbtuv8 užbaigimo Ir 2 
,,totali" krautuves; geroj apylinkėj, 
i'arduos visa kombinacija kartu arba 
atskirai. Prieinamai Įkainuota: senam 
jmteigimam; gerai jrengta; ateikite ap-
MOriKl. šaukite mavininka: RKmvood 
«-9f»94 arba P90H0S 6-0006 po 7 v. v. 

l'žknndiru" Ijinslnge, III., {steigta 
prles t H meti). Prie teatro. Gerai 
jrengta. Gera sutartis. Prieinama nuo 
ma. Gera vietine1 Ir pa&allng klljen
tftra.. r>£l kitų susidomėjimu skubiai 
parduodama. Prieinama. Savininko 
telefonas. 

HF.mlock 4-8745 

Kepures, rankinukai Ir brangenybes 
Į bruto $25.000.00. metams. ModerniAki 
j j renginiai. Gera sutartim. Gerai isteig-
i tam. Vietinis ir. pasalinis pasipirkimas. 
j Veiklioj vietoj. Parduoda ui $16.000 
su viskuom. Idealu porai. Žmona ga-

i les šeimininkauti, vyras lauko darbu 
užsiminti, kv ieč iame atsilankyti. Sa
vininko telefonam. I.AundnIe l-Sftft. 

3622 \V. 26th St. 

f • 

PICTKA1JNGA8 BUTAS 

IEŠKO DARBO 

Vyras jiesko dažymo, popleriavlmo, 
taisymo verandų darbo, šaukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrglnla 7-2.126 arba 

YArtls 7-isor, 

Reikalinga skubiai! 4 kamb. butas 
neapstatytos, neapsild. 2 patikimiem 
suaugusiems asmenims: bent kurioj 
geroj apylinkėj; 20 m. išgyveno ftioj 
vietoj. Ideališki nuomininkai; šaukite 
bent kada: 

!K>rchestcr 3-2600 

PARDUODAMA 

DĖMESIO! 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS' — geriausias lktuvių 
dienraštis, r.ietams tik « dol., pusai 
$4.50. 

"K. K. LAIVAS" — labai Jdomus 
religlnCm ir tautines mintiem savait 
ra&tis, metams tik 2 dol. 

"THK MAR1AN" — mSneslnit 
puošnus anglų kalboje fselnąs žurna
lam, metams 2 dol. 

š iuos ir kitus katalikiškus laikrai-
''iu.M galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą kiekvieną, mekm. dlenj "Mū
sos" spaudos kioske prie šv. Kry
žiaus bažnyčios Town et Lake lietu
vių kolonijoje, šių laikraščių atsto
vas išduos jums pakvitavimus. 

Ar JAU turite jstjrif? "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE JUN6T. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKubekit! 
Leidinys labai patogus, kiše

ninio formato. 
Siame Infirmacianiame lei

dinyje be kalendariumo jdetas 
plati informacija apie Jungti* 
niu Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialin) aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, įvairus 
adresai * pasiuntinybių, konsu
latų, liet bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

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

m 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

SkelbttH "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausia? skaitoma* 

dtavtų dienraštis, o skelbimo 
•talna yra prieinama vlalema. 

Nauja Vytos NemunStio kn>Ka 

UETUVAI TĖVYNEI 
Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUeikio iliustracijos 

Kaina 50c 
l 'žsakymus su pinigais siųskite 

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

Chlcago 8, IUinola 

! • • • • » » • » • • * • 1 

Visi liuuymai kalba apie 
Dievo buvimą; nėra didesnės 
paguodos ir stipresnės paramos, 

! kaip religija. — Napoleonas 

LIETUVIU 
POEZUDĮANTŪLŪGUA 

"Žiūrėkite, tai tūkstančio metu lietu
viško genijaus kūrinys!" 

I>r. J. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime le
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "ii kaimo 

į kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai-
mas Šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvalidų. 

Kietai {rista. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. OaV'ey Avemie 

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos .iunčiamo. pa*t" 

HELP WANTEP — VYBA1 

/Š 

Patyrusio ir nepatyrusio — vyru norima! 
NUSTOKITE JIEŠK0JE-MES TURIME JUMS DARBO 

• O. D. Grinder 

• Thrill Press (set up) 

• Tu r r r t Lathe 
(set up and Operate) 

• Iluf fers 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

i 

Taip pat Pasidejimo kamb., Išvežimo kamb. 

Patyrimas reikalingas, dienos ir nakties pamainos, ekstra 
Bonus naktiniai pamainai. Pastovus darbas. Geros darbo 
sąlygos. Visi kiti priedai. Sutikite Miss BROV7N. 

CUMMINS CHICAGO CORP. 
4740 N. RAVENSWOOD 

V • • 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI 
Tai meniskai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveftalo kaina labai tema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 
Pinigus su užsakymais | 

siųskite: 

„ D R O C S S 
2334 So. Oakley Ave 

Chlcago 8, 111. 

n% 

"" 

Platinkite "Drn d 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS 

DIPLOMATIJOS ŠEFO KLAUSIMU 
(Atkelta iš 6 psl.) 

braukta KŠ) ministeris St. Lozo
raitis." 

Nuo ano meto ir iki šiol neįvy
ko nieko, kas butų tą p. St. Lo
zoraičio teisėtumą, kaip mūsų li

gai ar nesąmoningai josios tikro
jo pobūdžio iškreipti. Ar reikia 
suprasti, kad ir p. K. Škirpa tei
singai ir tiksliai mano straipsny
je naudotos telegramos tekstą pa
pildė, kada jis tatai padare tik iš 
atminties: .. .kiek atsimenu, įžan-

kusios užsienyje diplomatijos še- g o j e b u v o p a s a k y t a maždaug ši 
fo, padarę nebegaliojančiu arba ta ip . . . " j e įgu duotų p. K. Škirpa 
pači'4 tą jo funkciją nebereikalin- p i i n ą oficialų anos telegramos 
gu dalyku. Priešingai, visiems ki- tekstą, tas gal jneštų daugiau aiš-
tiems mūsų d»pl. postams (kuo kūmo." 
kas galėjo) talkininkaujant, p. St.; 3. į a v o straipsnyje niekur ne-
Lozoraičmi pavyko savo funkciją, r ašiau, kad užs. reik. min. Urbšys 
kaip legalaus veikiančios užsieny- pasiuntė mums žinomą telegramą 
je mūsų diplomatijos šefo, įpras-. "vien savo vieno nuožiūra", kaip 
minti bei realizuoti santykiuose p. K. Škirpa yra supratęs. Visur 
su kitų valstybių vyriausybėmis s a v o straipsnyje ją vadinau užs, 
ir bendrai tarptautiniame forume, r eįk. ministerio telegrama. 
tuo efektyviai patarnavus sustip-1 4. Norėčiau prisiminti, kad p. 
rinimui Lietuve? vrlstybės tęsti- dr. M. Anysas savo straipsnyje 
numo ir jos pripažinimo kitų "Diplomatijos šefas ir VLIKas" 
kraštų vyriausybėmis. Manau, kad ("Dirva Nr. 15, 1952. IV. 10) taip 
is to kiekvienas lietuvis, savo rašė: "Vieno laikraščio straipsny-
krašto patriotas, gali tik nuošir- j j e buvo pasakyta, kad tokiam mi-
džiai pasidžiaugti, nes tai yra pa- , nisterio Urbfiio parėdymui reikėjo 
ymėtinas laimėjimas mūsų pa- turėti bent ministerių tarybos ati-

stangose Lietuvą išlaisvinti. 
Diplomatijos šefas, greta kitų 

tinkantį nutarimą. Ir šitą dabar 
pageidaujamą nutarimą, Smetonos 

mūsų pasiuntinių ir įgal. ministe-' vyriausybė jau nebegalėjo praves 
rių, yra Lietuvos suverenumo sau-1 ti dėl tų pačių motyvų, kaip ir 
gotojas. Mūsų pareiga yra visais į konstitucijos pakeitimą." 
būdais paremti šį j» darbą. Visi, p. K. Škirpa savo laiške vienur 
išvedžiojimai, kuriais siekiama r a S o , kad "minėtą instrukciją J. 
pakirsti jo autoritetas, netarnau- Į Urbšys davė vadovaudamasis 
ja ir nepadeda Lietuvos laisvini- augščiausiųjų Lietuvos valstybės 

po tautine bendruomenė, nenorėjo 
ir neturėjo vieno visiems privalo
mo vado, bet katalikų, frontas, be 
atodairos į "kuopas ir kuopeles" 
čia yra vieningas ir stiprus. Ka
talikai čia yra vieningesni negu 
Lietuvoje; čia katalikų fronte ne
kuriami nauji "frontai" ar kito
kie, ne visai konstruktyvūs sąjū
džiai, todėl, mano manymu, V. 
Abramikas prisegė naujų imigran
tų atsineštinę silpnybę seniesiems 
išeiviams ir tuo prasilenkė su tei
sybe. 

Kad senųjų išeivių tarpe komu
nistų procentas gali būti kiek di
desnis negu Lietuvoje, tai šį fak« 
tą švelnina ta aplinkybė, liad 
JAV kairieji, lietuviai nelabai 
skiria socializmą nuo bolševizmo, 
nes leninizmo-stalinizmo jie nepa
žįsta. Jei jau toks Henry VVallace 
viešai prisipažino klydęs, tai ką 
ir bekalbėti apie eilinį "laisvos 
minties" mainerį, gera valia ti
kintį, jog darbininkai teturį vieną 
priešą — kapitalizmą. Norėtųsi 
tikėti, kad daug raudonųjų lietu
vių anksčiau ar vėliau atkris nuo 
stalinizmo taip, kaip tai padarė 
buvęs jų prezidentinis kandidatas 
Henry VVallace. — J. Gobis 

mo reikalui. 
Su tikra pagarba, 

Kazy* Škirpa 

organų sprendimu", kitur —, kad 
"J. Urbšys buvo autorizuotas pa
daryti Vyriausybės vardu kas rei-

Chicagoje 
Kęstučio Klubo veikla 

Lietuvių Kęstučio Pašalpos 
kalinga —," dar kitur —, kad , K l u b o P r i e š i n i s susirinkimas, 

lASTABOS DĖL P. K. ŠKIRPOS' "kalbamoji' telegrama buvo.^. Vy- labai svarbus, kviečiamas spalio 
LAIŠKO j riausybės įsakymas". Gal galėtų 5 d. 1 vai. p. p. Hollywood sa-

„_ „ p. K. Škirpa daugiau ir tiksliau 
Dedamam šios dienos "Draugo 

skikyse laiške p. K. Škirpa patei
kia Kaikunų patikslinimų bei fak
tų atitaisymų dėl mano straips
nio "uiplomatijos šefo klausimu" 
(žiūr. "oraugas" Nr. 203, 1952. 
IX. :>) pareikštų samprotavimų ir 
paaaryių išvadų. Esu labai paten
kintas ir dėKingas, kad p. Škirpa 

įau.ir V f- l'eje, 2417 W. 43 Str. Visi na-šiuo klausimu pasakyti, gal gale- | J ' 
tų patikslinti, kurių organų padą- riai privalo dalyvauti susinnki-
ryti sprendimai, kada ir gal duotų me. 
jų oficialų tekstą. , 

5. Būtų labai gera, jei K. škir- Kadangi dar nebuvo rašyta 
P V P ^ * 8 1 ^ 1 * J ' J* vieVį: . k u l apie rugsėjo men. susirinkimą, kalba, kad p. St. Lozoraičiui pa- , _ , , , - , - . . T, 4. 
vyko savo funkciją, kaip legalaus todėl keletas zodzių apie Kęstu-
veikiančios užsienyje mūsų diplo- todėl keletas žodžių. Klubo su-

atkreipė savo dėmesj i ano s t r a i p - ^ ^ ^ g s f o i p r a E m i n t i bei r e a - _ , r i n U i m . nerūką it vtaa Chica-
smo mintis. Neabejoju, kad jis ta- h z u ( £ s a n tykiucse su kitų vals- « m n k m e perskai tytas Cnica 
tai padarė jieškodamas tiesos ne- «tyvių vyriausybėmis ir bendrai nuo kviečiama klubas į A L I 

ir, sakyčiau, net j tarptautiniame forume...", gal konferenciją, įvykstančią spa-

Pijus XII žino apie Chicagą 
Į Chicagą buvo atvykęs Pon-

tifikalincs šelpimo Komisijos 
pirmininkas msgr. P . Baldelli. 
Susipažinęs su katalikų labda
ros veikla Chicagos arkidiece-
zijoje padare labai palankų pra
nešimą popiežiui Pijui XII ir-
kardinolams. 

Vaikų klausos trūkumai 
Praeitais mokslo metais net 

144-se Chicagos katalikų mo
kyklose buvo pat ikr inta klausa 
72,612 vaikų. Iš jų a t r a s t a 2,-
144 su klausos t rūkumais . Anks 
ti pastebėjus tuos t rūkumus pa 
siseke apie pusėje atvejų juos 
pašalinti. 

— Nuomų kainos pakeliamos. 
Chicagos apylinkes būtų nuomų 
ofisas praneša, jog Chicagoje 
26,834 namų vienetų nuomų pa
kėlimas patvir t intas . 

— Prieglaudos naudai. Lab-1 

darių senelių prieglauda siunti-; 

lininko Pauliaus Augiaus pieš
tas kalėdines sveikinimo atvi
rutes. Atvirutės y ra skoningos. 
Gautas pelnas skir iamas sene
lių prieglaudos reikalams. 

— Kas bus Illinois valstybės 
gubernatoriumi? Demokratai y-
r a įsitikinę, kad lapkričio 4 d . Į ^ 
rinkimuose laimes Shenvood 
Dixon, o Respublikonai y ra įsi
tikinę, kad į gubernatoriaus kė
dę atsisės Straton. 

atsilikusioms mergaitėms auk- t a vienuolijos motina ir vado-
lėti, šią vasarą išvyko į R o m ą / v a u s net 95 tos vienuolijos įstai 
į rinkimus naujos motinos Sv. &oms> k u r darbuojasi 1,800 so-
Marijos Apvaizdos Dukterų vie
nuolijai. Iš tos kelionės ji j au 
nebegrįžo, nes pati buvo išrink- Skelbkites "Drauge" 

Kad aklieji matytų 
Chicagos pramonininkas Hen

ry Staffel, kuris gamina Perk 
Dog Food, nuo kiekvienos par
duotos savo gaminio dėžutes 
skiria centą aklųjų fondui, iš 
kurio vysk. Sheil suorganizuo
ta Pilot Guid Dog Pundation 
nemokamai akliesiems duoda iš
lavintus šunis, kurie akluosius 
vedžioja. 

ne ja Chicagos lietuviams taut iš ; -
kai originalias ir meniškas dai-

*(f*«iz*<(r*<l*<(r*«^C?^<^G^ 

Išrinko chieagietę 
Motina Angelą, direktore Šv. 

P. Marijos Apvaizdos Inst i tuto 

it.. įsKCjiis.ame 
lio 12 d. taip supa.motame hetavių spaudo- ! g a l ė t u nurodyti, kurios vyriausv-

je. d.p^matijos šefo klausime, b : . a y r a ^ t b k i u pripažinusios ir 
tie-oj, kurios ir aš jieškojau aną k l i p u s a n t v k i a i HU anomis vy- ' p^-mit i* m . n n p ^ kad Kes-

ip^nj rašydamas. Kadangi ligi r iausytėmis reiškiasi. i x
P c t™ * į P i a n e s - k a f \ K ? 3 

šiam laikui neteko rasti spaudoje 6 l š tikrųjų, šiandiena reikia tucio klubo parengimas jvyks 
oficialių dokumentų šiuo reikalu, džiaugrtis ir sveikinti kiekviena/lapkričio 23 d.; bus pers ta tyta 
n >damas savo straipsny naudo- p^tangą. k u r i veikia Lietuvos i t t . v e l k s m u o n c r e t č •'Vienrun 
jausi lietuvių spaucLje paskelbta , i s v i n , m ; ) r cik,lui. Tačiau būtina, i t n J } , V P vienfeun 
medžiaga ir užs. reik. min. Urbšio k ? l d v i s u v i g o y p 3 3 l a n g O H b ū t ų 8 U . giai". 
teiegrarna ir ją nagrinėdamas Lie- dc rjnto3 ir veiktų vieningai Ap- : 

tuyus ...latyma švie&o^.pr iė jau j . ; r ; i c s t : H l l ina, kad šiame ' mūsų i P"'™. A - Valonis prafnešė, kad 
!i.iknmų išvadų. T. K. Škirpos t:\utos ir valstybė.; taip sunkiame i yra sumanymas : baigus susi

p i r k t o s pas.abos ir kaikune pa-• b a v y j ( ? k a i k u r i o s pastangos nesi- i • l k i m n .imitv*, nnak l lU Su-
likshnuul, mano manymu, yra ; i u c ^ s u d f e r i n t i i r

!
 į s i j u n

8
g d j v a . ; r.nkimą skaityti paokaitą. SU 

nepakankami, kad galėčiau nuo dovaujaraą vieningą darbą. ' s innkimas sumanymui pri tarė . 
pagrindinių savo išvadų diplomą- j 

to klausimu atsisakyti ar- Į Būtų labai gera, jei diplomati- j Baigiant susirinkimą, konsta-
kitaip jas pakoreguoti. ' jos šefo klausimas būtų aiškus ir 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimas, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

= ^ i 

tejjsiffl Pagal Jūsų Uisakymą 

^ 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30 vai. popiet. 

^ 
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L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

Budriko Krautuve 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

i»n. < M H H t < " > I M I « « » > t t » , . , / ' » » • » ! » 

ba kaip 
Jeigu, besiaiškinant šį klausimą, neginčytinas ir nereikčtų visiškai 
atsiras naujų objektyvių duome- nieko rašyti ir kelti betkokių abe-
n,!, kurie vers kitokių išvadų pri- įjonių dėl jo juridines padėties. Ta-
eiti, mielai savo straipsnyje pa-'čiau yra reikalinga iSkeltus neaiš-
s,;ciU..s pagrindines išvadas per- kūmus aiškinti. Ir kol šis diploma-
svarstyaįu. ; tijos šefo teisinis klausimas ne-

1. Paskaičius p. K Škirpos laiš- aiškus ir kol dar tebėra gyvas 
k i man liko neaišku, kuo jis lai- svarstymų objektas, norint nusta-
ko uis. reik. min. Urbšio telegra- tyti juridinę jo prigimti, būtų per-
tm\: ins.rukcija ar vyriausybės ankstyva daryti betkokias išvadas 
įsakymu, nes vienur ją vadina svarstančiųjų atžvilgiu. 
vienaip, o kitur kitaip. Tarp užs. j A R Goštautas 
reik. mmisteno instrukcijos ir vy-1 rhiont.n 1QKO TX 2ft 
riausybės Įsakymo esama esminio' u n , c a « 0 ' « Į Į * Į ^Ų-
skirtumo. Ir todėl šią telegramą; 
vertinant juridiniu atžvilgiu gali j NETEISINGAS PRIEKAIŠTAS 
susidaryti taip pat labai didelių 

ta tuota, jog sic metai klubui 
buvo sėkmingi. Šiais metais na 
rių mažiau mirė, negu kitais 
metais. J . K. 

skirtumų. 
2. Toliau, p. K. Škirpi rašo, 

kad aš pacituodamas savo straips-
nyje tik paskutinę užs. reik. min. 
I rbšio telegramos dalį, bet pra
kišdamas pirmąją jos pusę, sąmo-

V. Abramikas savo laiške "Ame
rikos lietuviui S" (IX 9 d. "Drau
ge") greta teisingų priekaištų at-
remimų pats padarė vieną netei
singą piiekaištą Amerikos lietu
viams, būtent, jis rašo: "...bet kad 

ar nesąmoningai iškraipęs nebūtų buvę jokios kritikos, tai 
šio paskyrimo tikrąjį pobūdį. J tai leiskite nepatikėti. Apie tai bylo-
norėčiau pastebėti, kad savo J* t a i P P a t perdidelis jūsų pasi-
straipsnvje pacitavau visą tele- skirstymas į kuopas ir kuopeles, 
gramos tekstą, koks buvo mano i grupes ir grupeles." 
nurodytame šaltinyje atspausdin-, Kad senieji mūsų emigrantai, 
t?s, todėl negalėjau nei praleisti gyvendami tokioj laisvoj šalyje, 
jos pirmosios pusės, nei sąmonin- t u r i daug organizacijų, tai čia nė

ra jų yda. Amerikos lietuviai, kai-

Garsusis jflV kaibetojas 
NBC rr.uiįo ir televizijos tink

las spalio 12 d. nuo 3 vai. 45 
min. iki 4 vai. v. (EST; Chica
gos laiku — valimda vėliau) 
transliuos garsiojo Amerikos 
kalbėtojo vy>*. Fulton Shc>** 
žodį. 

{sūnyti vaikai 
Nemažai vaikų chicagicčial 

įsūnija paimdami iš katalikiškų 
prieglaudų ir našlaitynų. Kata
likų labdaros įstaiga, kuri tą rei 
kalą tvarko, praneša, kad visi 
duodami įsūnyti kūdikiai y ra pa 
krikštyt i ir kad jų įsūnytojai 
tuo nebeturi rūpintis. 

Manijos apsirištumu ^aiiruojr 
1917 metai aprasvinas 

128 pusi. K&hrs $1.00 
Užsakymus su pinicals Hiusklt" 

'•DRAUGAS" 
2S84 So. Oakley Ave., 

Chic-ago 3, Ui 
UžBfc,kytort knvK'v« •\u»mnTn«i* t»Man 

NAMAMS RAKANDAI 

visti geriausių išdirbysčhj: 

Radijos, Televizijos, Šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jevvelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir an t lengvų 
išmokėjimų. 

JOS. I BIDR1K. Inc. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TIIYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenut 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California flvenue 

T e l e f o n a s B I s h o p 7-9719 
AMIil TANCi: 1)11-:.N.> 111 NAKTĮ 

' a w / .ti--
3241 So. Halsted St. 

*cl. VIctory 2-9542 
j KnuituvC jttldaryta pirmadienio Ir 
| kotvirtadlenio vaKaruls iki vClumoH. 
Į N(!d»ll»omt8 uždaryta 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
6 iki 7 vai. vak. tft stoties WHFC, 
1450 kilocyclos. 

SKELBKITfiS "DRAUGE' 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Jei turite parduoti ar Išiiuoiuo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbtanu i 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
i4M«|oout virpinta 7-6M0. 

3EE 383 

ANTHONY B. PHKUS 
B812 

I A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

SO. WESTERN AVE. 1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAOO, H X . a C E R O U X . 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 
v TOwnhall 8-2109 

— 4 - ^ 

"•• •• 

PIRKITE TIESIOG NHC 
MR. NELS0N 
— «tttnink<« — 

% (asimir Monumtkii( 
Company 

t i U W«$t Hl fh Slrest 
l̂«»aae Rinkas nno Kapinių 
viMStatiMa* Paminklam* 
•ifuif PHMirloklmaii M!mt# 

Telei. CEdarcrest 3-633S 

Eiir: Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė istorija apie žmo

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

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A V G A 8 

3334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 

HUSINESS SERVICES 

PADĖKA 

TELEVIZIJOS 
APTARNAVIMAS 

Aptarnaujame tą pačią dieną. 
3 MĖNESIŲ GARANTIJA 

VISOKIAM DARBUI. 

MARTLNKUS T. V. 
NEvada 8-3062 

A. A. 
JUOZAPAS NEDZVECKAS 

• 
kuriH mir$ IUKHSJO 2'Z d. ir tapo palaidotus rugaftjo ?6 d., o dabar 
HHIH SV. Kazimiero kaplnCso amžinai nutitou Ir neĮtalSdamas atidė
koti tioms, kurie auteikg Jam paskutini patarnavimą ir palydėjo Ji 
j tą neišvengiamą amžinybe* vietą. 

Mea. atmindami ir apgailėdami Jo prasttaltnimą ift mftaų tarpo, 
d*kojam»'. mūsų dvasiškam tėvui kun. kl«b. prelatui Antanui Briskal, 
kuris atlydfijo J ba4ny«ią i; atmlk* llv. Mišias u« Jo sielą tr pasakfi 
pritaikintų pamokslą. l>ekcjamc kitiems kunigams ui atlaikymą Sv. 
MiSlų. Kunigui Gedvilai už važiavimą } kapines; kun. Jonui Vyšniaus
kui ui atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje. 

Taip pat dekojutur Sv. Milbj ir geltu aukotojams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Juliui Ltulevlčiuj, kuri* bavo 

geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo Ji i amžinasti. o 
mums palengvino perkošti nuliūdimą ir rūpančlus. Dėkojame grabn«-
fiiams ir visiems, kurio paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje Ir 
pagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o 
tau. mylimas vyre ir tėveli, lai būna lengva it žemelė! 

Nuliūdę iieka: ZIMANĄ. t>UKT*£, 8ŪN08, MARČIOS. ŽENTAI, 
ANČIAI. 8VOGBRIS IR KITI GIMINfiS 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Saukiu t 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We*teru Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

53-C1ŲJŲ MKTŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; vir tuvėms stalai ; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi s ta la i ; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėles. 

Lietuviu Prekybos Namų Valdyba ir vedėjas JUSTAS LIEPOMS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai šėmomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N f t A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandoa po pietų. 

FURNITURE CENTER, INC. 

• n M I S I — I • 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansij patnrnavi* 
mus y r a teikiamas 
diena U* n a k t (. Rei
kale Saukite 
mus. 

Mos turimo koplyčian 
Rosolando dalytte 1 r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuoj aus pat ar-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 \Vest 23rd PLACE Tel. Vlrglnia 7-867S 
10756 8. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. 3URSKIS 
659 \Vi\st 18ih STREET Tcl. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. TA. OLymplc 2-1003 

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

Telephone Y Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
Tel. YArds 7-3401 8307 S. LITUANICA AVE. 

3224 So. Halsted St. VI 2-4226 
>w<r n ii" ' «*M- •»r«»««»« - — • -

JURGIS F. RUOMIN 
S819 8. UTUANICA AVE. Tel. YAids 7-U88—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAIJFORNIA AVr,. Tel. I jUayetie 8-3572 

~ LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. Y A l t e 74781 

file://t:/utos
file:///Vest
file:///Vi/st
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Pirmadieni*, spalio G, 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Cliieagiečiai dar 8 Rčmeju 
ltiircliu» sutlare išlaikyti Vasa
rio 16 gimnazijos, Diepholze, 
tris mokinius. Į pirmąjį būrelį 
jeina: L. Šteinys, J. Levinskis, 
A. Vendelis, St. Terminas, A.! 
Kunstanienė, J. Serapinas, K. 
Pečiulis, L. Bernekeryte, O. 
Rudaitytė, M. Hofmanas, A. 
Krauzas, V. Briniene, E. Stra-
ševičienė, A. Prapuolenis, K. 

A. J. VALSTYBĖSE 
Tremtinių moterų rekolek

cijos. Tremtinių moterų reko
lekcijos įvyks š. m. spalio 19, 
11 ir 12 dienomis. Prasidės 
penktadienį vakare, 8:00 vai., 
baigsis sekmadienį 4:00 vai. Re 
kolekcijų tema: „Gyvenimo prie 
šybės ir jų derinimas", ves kun. 
prof. St. Yla. 

Visos moterys, galinčios nors 
trumpai palikti savo namus, 
nuoširdžiai kviečiamos pasinau
doti dvasinio susitelkimo dieno
mis. Atvykite ir Dievo malones 
veikime apsvarstykite savo ir 

KANADOJ 
— Adv. dr. S. DaukSa, gyv. 

Montrealy, gavo Kanados Ad-

DID. BRITANIJOJ 
— PLB suvažiavimas Londo

ne. Jau anksčiau, tariantis Vo
kietijos Krašto valdybos pirm. 
P. Zundei ir DBLS Centro Val-

Žinios iš okup. Lietuvos 
Ne geriau dirba Pandėlyje esan 
ti Rokiškio kombinato batų dirb 

dybos pirm. M. Bajonnm, bjjva ^ P r a m o n ė s k o m b i n a t o v a 

-Blogai dirba batų dirbtuvė.. re jau pati eiti į paštą jo atsi
imti ir primokėti 8Q rublių, nors 
atrodė, kad išsiunčiant buvo tin 

vokatų Tarybos sutikimą laiky-Į sutarta !*ndone sukviesti Eu- d o v a i Vuim]o b a t d i r b t u v J , 
ti egzaminus praktikos teisėms ropos lietuvių bendruomenių a p r u p i n a t i k į £ atliekomis.! 
įgyti. Dabar dirba savo specia-! pirmininkų suvažiavimą. Gavus Pandėlio rajono gyventojai, no

rėdami užsakyti sau avalynę ar 
ba ją remontuoti, turi tai pa-

Razminas, J. Mašiotas, K. Ka-j savo šeimos problemas. O kas 
šinakas, P. Zlioba, V. Prancu-' ju neturi?... Uždaros rekolekci-
zevičius ir T. žadeikyte. | jos I^dės jums jas išspręsti, 

,. * ,. , „ , r rasite palengvinimą ir atsinau-
Antrąjj burei* sudaro: K. Vo .. . 

, jinimą. 
I Norinčios dalyvauti šiose re

kolekcijose prašomos įsiregis 

lybėje viename advokatų biure visų pritarimą, suvažiavimas į-
ir yra patarnavęs ne vienam vyko Londone rugsėjo 13-15 d. 
tautiečiui teisiniuose reikaluose. Suvažiavime dalyvavo D. Bri-į į į j j j į ^ ^ L ^ ^ ^ 

_ Lietuvių Bkyrių Toronto' ^ J 0 8 ' Vokietijos, Italijos^ $ve m y r a ^ k a į n o r i m a ^ 
parodoje paminėjo net C a l g a r y , ! ^ « " f pirmininkai, D M , ^ k o k į n o r s d r a b u ž į . Visa-
Alberta, laikraštis „Albertan" C. Valdyba ir kai kuriais a tve -» m e r a j o n e n 5 r a n § y i c n o s ^ 
rugsėjo 6 d. Korespondentui; ^ a l s

T : : ; B ; : ^ i e
x

t
r

u ^ J ^ f i S ? vykios I „Tiesa", 1952 m. lie 
daugiausia į akis krito ginta ir Lietuvių Namų B-v&i direk-; p o g 2 d V a k o k į b o l š e v i k ų ^ 

toriai. Suvažiavimą sveikino 
Vliko pirm. prel. M. Krupavi
čius, min. S. Lozoraitis, Lictu-

ras ir tautiniai rūbai. Priminti 
ir p. VeselkienSs paaiškinimai 
apie juos ir kad Kanadoje esą 
oer /̂vrt u • i ..„:., * o w o vos Atstovybes Londone vardu| 
25,000 lietuvių, kurių tarpe . j B a H c k a s v k T a . I triotizmas. Kartais ir LTSR iš-
daug pabėgėlių nuo bolševikų. ^ ^ ^ ^ R e l g i . leidžiamos knygos, net poezi-

jų" Maskvos ponai sukūrė Lie
tuvoje. 

— Nuosavybės jausmas ir pa-

kamai apmokėtas". 
— Samdo studentus, kad ifi-

laikytų egzaminus. LTSR spau
doje buvo iškeltas skandalas, 
jog Pedagoginio Instituto stu
dentai, lanką Neakivaizdinį sk. 
Vilniuje, už 100 rublių samdosi 

Chicagoje 
$20,000.00 spaudos 

pla t in to jams 
Chicagos arkidtecezlja daro 

dideles pastangas, kad kiekvie
noje šeimoje būtų katalikų laik
raštis. Arjddiecezijos savaitraš
čio „The New VVorld" jau spaus 
dinama 150,000 egzempliorių. 
Spalio 12 d. skelbiamas jo pla
tinimo vajus. Labiausiai pasi/.y-

Vilniaus universiteto istorijos, ™eję platintojai gaus stipendi 
fakulteto studentus išlaikyti už Jas į katalikų universitetus, 

VOKIETIJOJ verius, Vyt. Gurskis, J. Berno
tas, A. Bazarienė, E. Dambraus 
kas, P. Jocius, E. Vaišvilas, VJ. 
Marcinkevičius, J. Kavaliūnas, 

_. , „ , „ . , r T Supenor, Immaculate Concep-A. Pretkelis, J. Kernage, Vyt.! . n £ 
D . u - n ' . , .. ' „ i tion Convent, R. F. D. Nr. 2, Bildusas, Pr. Briedulis, B. Vo-. n . ~ m i r o rooo Ji m ,. ,. - J ^ . ' Putnam, Conn. Telef. 8-5828. sylius, Z. Tohušiene, J. Gaiga-i 
las, Pr. Janusas, P. čalna, E., — Naujas „Aidų" numeris. 
Galevičius ii Vyt. Pupelis. Jau atspausdintame „Aidų" spa ®* spaudoje. Osnabruecker 

• -« Tageblatt" rugsėjo 6 d. jsidejo 

jos lietuvių bendruomenės pirm. 
Pr. Sekmokas ir Šveicarijos 

Lietuvių mokyklos. Šiuo' PLB pirm. J. Stankus. 
truoti šiuo adresu: Rev. Sister m e t u Vokietijoje veikia šios lie

tuvių mokyklos: Vasario 16 
gimnazija, trys pradinės mo
kyklos ir trys vargo mokyklos. 

— Lietuva ir lietuviai vokie-

Pradžioje buvo pasikeista in-

jos rodo, kaip stiprus tebėra 
Lietuvoje nuosavybės jausmas 
ir patriotizmas. Zajančiauskas 
viename savo eilėraščių rašo: 

juos istorijos egzaminus. Nusi
kaltusi — A. Karpavičiūtė, iš
davusi P. Gudžiūnaitė. Bolševi
kų „Tiesoje" parašė J. Darius. 

Trumpai iš visur 

. lio mėnesio numeryje randami 
O trečiąjį rėmėjų būreli s u d a - 1 ^ s t r a i p s n i a i : A n t a n a s M u s t e l . 

rė šie asmenys: M. Babušienė,. k i s _ KultūrtL m o k s l o š v i e s o j , 
M. Kapočius, A. Valeška, J . L e - p r G a i d a m a v i č i u 8 _ stigmati-
pinaitis, J. Stnaukas, M. Pisa-1 n a u j o j š v i e g o j > § m m 
revienė, J. Pisarevaitė, A. Dar-| ^ _ R e t o g d a i n o g J u o z a s 
žinskas, Vyt. Svotelis, V. Pad- GimluH _ L a į s y ė i r r d i g i j a 
valskis, R. Kairaitytė, Br. Gela-

Berlyno korespondento straips- aktyvinti propagandą už Lietu-
nį apie Lietuvos partizanus. Vą ir sustiprinti tarpusavį Euro-

formacijomis apie lietuvių būk- kraugeriai"... Bolševikinė „Tie-
lę įvairiuose Europos kraštuose. s a « džiaugsmingai atsiliepia, 
Toliau buvo liečiamos įvairios k a d p o e t a s parodęs tikrąją bur-
darbo šakos ir pasistatyti kon- j žuazinių nacionalistų veidą, jų 

norą vėl susigrąžinti prarastus 
ūkius.šiltas vietas, bet jie yra 
pasmerkti visiškai pražūčiai. 

legijas, augštesnes mokyklas. 
Tų stipendijų bendra vertė sie
kia $20,000.00. 

Australai mokosi iš 
Chicagos 

Į Chicagą iš Australijos buvo 
atvykęs kun. Leslie Bagot. Jo 
tikslas — susipažinti su katali-

kretūs žygiai ateičiai. Svarbiau
si pasitarimų punktai buvo: su-

subauskas, Ann Jasinskas, J. 

Naujausiomis žiniomis, buvusie
ji Lietuvos laisvės kovotojų par 
tizaniniai junginiai, padidėjus 
specialių rusų dalinių spaudi
mui, subyrėjo į smulkesnes gru
pes, be savitarpio ryšio. Bet lie-

(žurnale spausdintos ir greit a t 
. skira knyga pasirodančios stu-

Rentauskas, P. Kavaliūnas, St. Į d i J o s p a b a i g a ) y . K. Banaitis t u v h * Partizanai vis tiek priver 
Vinogradovas, J. Krukas, J. Ta-, __ L i e t u v i ų m u ' z i k o 8 r a į d a . Gro- č i a r u s u s T a u r o m i š k l i s r i t y J e 

moševičius, B. Urbonienė ir J . L . ^ l i t e r a t ū r o s d a l į u ž p i l d o 
Khmkaitis. Minimi bureiiai pra- \ S m ^ r o {f ^ ^ B r a z d ž l o . 
deda remti Vasario 16 gimna- K e i l § g , r A n t a n o VMMMio 
znos tris mokinius nuo spalio l . . J r novele. 

Platus apžvalgų skyrius. Ja 
me paminėtina „Lietuvių poe X „Pasaulio Lietuvių Žinių", 

lietuvių radijo programos sa-' zijos antologijos" ir romano 
vaitinis biuletenis, maloniai pra i „Namai ant smėlio" recenzijos. 
šo visų laikraščių ir leidyklų 
siųsti savo leidinių po vieną 
kopiją šiuo adresu: „Pasaulio 
Lietuvių Žinios", 4040 So. Fran 
cisco ave., Chicago 32, 111., USA. 
Jas redaguoja B. Brazdžionis. 
Jis dėkoja tiems, kurie jau siun 
čia, bet laukia ir tų laikraščių, 
žurnalų ir knygų, kurių dar ne
gauna. Dar nepasiekia jo leidi
niai iš Australijos, pietų Ame
rikos ir kitų kraštų. Plačioji 
Chicagos ir apylinkių visuome
nė per radiją yra informuoja
ma apie visus pasaulio lietu
vius. 

X Algirdas Saplinskas, gyve
nąs 5033 West Roosevelt Rd., 
Ciceroje, yra vienas iš kino tea
tro savininkų, kurie neseniai įsi
gijo šį teatrą. Teatro adresas 
yra 1404 So. 49th Ct., Cicero. 
Naujieji kino teatro savininkai 
yra pasiryžę rodyti geriausias 
filmas, kiek tik sąlygos leis ir 
jas nuolatos gerinti. Tokiu bū
du, bus galima matyti tuo pa 

Be to, labai įdomūs apžvalgi
niai: A. Maceina — Titulai Baž
nyčioje ir K. Mockus — Žemai
čių kultūrinis gyvenimas. Moks 
lo skyriuje nušviečiama Ameri
kos mokyklų sistema. 

Numeris iliustruotas A. Va-
Irškos, A. Galdiko, Z. Kolbos, 
L. Vilimo, Michelangelo ir kitų 
darbais. „Aidai" gaunami 
„Drauge". 

— Antano Ir Petron61e« duk
tė Irena, iš Baltimore, Md., su
situokė su Laurynu Stepulevi-
čiumi, tarnaujančiu JAV kariuo 
menėje. 

— K. Puskunigis iš Anglijos 
atvyksta į Cleveland, Ohio, apsi 
gyventi. Anglijoje gyveno apie 
tris metus. 

laikyti didesnius raudonosios 
armijos vienetus. 

Vienos rytprūsės, rusų de
portuotos kolchozų darbams į 
Lietuvą, Panevėžio apylinkėn, 
pasakojimai patvirtina lietuvių 
partizanų buvimą. 

X Jonas Indrišiunas, Bridge-
port kolonijos lietuvis, tavernos 
savininkas, staiga buvo susir
gęs kepenų liga. Gydėsi šv. An
tano ligoninėje. Dabar namuose 

čiu metu ir tas filmas, kurios' baigia sveikti ir vėl gali dirbti 

„Aš pati", — ji pasakoja, 
„susidurdavau su partizanais 
tik dirbdama tolimesniuose ū-
kiuose. Vieną naktį išgirdau bei 
džiantis į duris, šeimininkui ati 
darius, įėjo keli ginkluoti vyrai, 
kurie, nepadėję ginklų, sėdo 
prie jau paruošto stalo ir val
gė su didžiausiu apetitu. Aš gu
lėjau su kitomis lietuvaitėmis 
viename to kambario kampe. 
Partizanai į mus nė žodžio ne
pratarė ir ketvirtą valandą ry
to išėjo. 

Kitame ūkyje šeimininkas 
mergaites iš deportuotųjų sto
vyklos įspėjo, kad nenusigąstų, 
jei kieme išgirstų naktį judėji
mą. Kartą aš miegojau daržinė
je. Staiga atsidarė durys ir įėjo 
vyras. Tai buvo ūkininko sūnus, 
jau trejus metus gyvenąs su 
partizanais miške. Jis taip pat 
su manim nekalbėjo ir iš ryto 
dingo taip tyliai, kaip atėjo. 
Ūkininkas prašė mane apie įvy
kį stovykloje nepasakoti. Kita-

pos liet. bendruomenių bendra
darbiavimą. 

— Serija, apie moterystę. 
Kun. J. Kuzmickis, norėdamas 
duoti lietuviams daugiau žinių 
apie Moterystės sakramentą, 
pradėjo spausdinti seriją straip 
snių „B. Lietuvyje"* Jau išspau 
sdinti du tos serijos straips
niai — „Romanų ir tikrovės gy
venime" (37 nr.) ir „Gyvenimo 
draugas" (38 nr.) . Straipsniuo
se plačiai naudojamasi Popie
žiaus Pijaus XI enciklika „Casti 
connubii" ir kitais Bažnyčios au 
toritetais. , /vI, 

— Krikštynos. Ponų Kaukė
nų sūnelį Joną rugsėjo 21 d. 
pakrikštijo Bradforde lietuvių 
kapelionas. Kūmais buvo J. Ža
lys ir Eug. Janulevičienė. Po vi 
sų apeigų pas namų šeiminin
kus p. Januievičius buvo su
rengtos lietuviškos vaišės, ku
riose dalyvavo būrelis artimų
j ų 

NORVEGIJA 
— Kas važinėja dviračiu? Ne 

seniai Washingtone viešėjo nor 
vegas. Jis buvo paklaustas, 
kaip jam patinka JAV. Svečias 
atsakė, kad *jam patikusi žmo
nių lygybė. JAV nesą didelių 
nei mažų žmonių, visi esą ly
gūs. „Argi ne tas pats Norve
gijoje?" — paklausė amerikie
tis. „Girdėjau, kad pas jus net 
ministeris pirmininkas į dar
bą gatvėkariu važinėja". 

„Tai tiesa", — tarė norve
gas, — „daugelis ministerių į 

— Kova su nepadoriais leidi 
nials. Australijos jaunų kat. i k u labdaros veikla, nes jis tam 
darbininkų sąjūdis, remiamas ki d a r b u i *** s k i r t a f i Australijoje 
tų organizacijų, pradėjo Melbur i r vadovauja Catholic VVelfare 

štai drįsta kelti galvas senieji n e k o y ą s u n e p a dor ia is leidi- B i u r u i Sydnėjuje. Prieš grįžda-
niais. Akcija buvo pradėta a t - m a s I Australiją jis ilgesniam 
viru laišku visiems laikraščiams l a i k u i S U 8 t o3° VVashingtone, 
ir spaudos tarnyboms, kuriame , * » Katalikų^^Universitete nori 
prašoma pagerinti valstybinę 
įstatymdavystę nepadorių leidi
nių atžvilgiu. 

— Ką sužinojo Vilniaus radi
jas? Vilniaus radijas patyrė, 
jog Veiverių miestelis „buržuazi 
niais laikais" vargo apleisto už 
kampio dienas. Pro jį retai pra 

Gražiai atsiliepė. Nedyan 

studijuoti socialinį veikimą. 
— Puošiasi Chicaga. Chica

gą vis labiau švarinama ir puo
šiama. Beveik jau visoje Chica-

Raghavan, Indijos diplomatas, S°Je . baigiama pakeisti senos 
kuris buvo nepaprastas pasiun- gatvių lenteles naujomis. Daug 
tinys ir įgaliotas ministeris prie k u r a n t &tv[x* k e r č i l * iren&* 
Šv. Sosto, perkeliamas naujoms automatiniai šulinėliai praei-
pareigoms į Kiniją, pareiškė, | v i a m s atsigerti ir popieriams i 

slinkdavo užklydęs dviratinin- kad Jo Šventenybė Pijus XII 
kas. Šiandieną kas kita: veikia yra tikras žmonijos tėvas ir tai 
vidurinė mokykla su 250 moki-1 ypatingai pastebima iš Jo ne-
nių ir septynmetė, kultūros na-- pailstamų pastangų užtikrinti 
mai su šokių sale, paštas gau
na 122 egz. „Tiesos", o anks
čiau nė vieno egz. negaudavo, 
ir, kad negaudytų svetimų sto
čių, įrengta eilė radijo taškų. 
O darbininkas Kazys Kuplonas 
nusipirko lengvąją mašiną, vet. 
gydytojo auto mašiną „Mos-
kvič". 

— Del kuro stokos nedirba 
malūnas. „Pastaruoju laiku dėl 
kuro stokos beveik visai nutrau 
kė darbą Panemunio (Pandėlio 
rajonas) malūnas. Todėl kolū
kiai ir kolūkiečiai, kuriuos anks 
čiau aptarnaudavo Panemunio 

tikrą taiką visam pasauliui. 

— Gražus pavyzdys. Nuo spa 
lio apie 1000 vaikų, paimtų iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje 
bei Austrijoje, grįžta pas tėvus 
iš Belgijos, kur praleido vasa
ros atostogas. Tai gražus krikš
čioniškos artimo meilės darbas, 
kuris įrodo belgų katalikų sim-

mesti vieliniai gurbai. Gatvės 
daugelyje vietų, prieš ateinan
čią žiemą, skubiai taisomos ir 
asfaltuojamos. 

— S«rtingi leidimai. Miesto 
mokesčių inspektorius siūlo duo 
ti skirtingus automobilių leidi
mus miesto gyventojams, nes, 
girdi, tuo būdu būsią lengviau 
vairuotojus priversti laikyti spe 
cialių miesto eismo nuostatų. 

— Praeitą šeštadieni Chica
goje ir jos priemiesčiuose jau 

patijas ir atjautimą ryt. Euro- b u v o 2,238,350 užsiregistravu-
pos pabėgėlių, kurie laikinai ne- 'sįų balsuoti, 
tekę tėvynės jieško pastogės lai 
svame pasaulyje. 

— Buvo susitikęs. Jo Em. 
kard. Tisserant, kardinolų kole
gijos dekanas ir Rytų Bažny-

malūnas, dabar priversti vežti čios kongregacijos sekretorius, 
Strasburge buvo susitikęs su 
Didž. Britanijos užs. r. min. 

grūdus į kitus malūnus, esan
čius už 20-30 kilometrų", -— 
rašo „Tiesa". 

— Per 10 dienu. Iš Rusijos 
1 Lietuvą laiškas ateina maž
daug per 10 dienų. Grįžusi iš 

— Mirė bolševikų kalėjime 12 
prancūzų misijoniefių, priklau
sančių Paryžiaus užsieninėms 
misijoms, po 6 m. kalėjimo bu-

Lietuvos vokietaitė pareiškė: 1 vo paleisti ir pasiekė laisvąjį 
„1951 m. aš gavau siuntinėli J Vieth-Namą. Trys misijonieriai 
nuo savo tėvo iš Vokietijos. Tu- mirė kalėjime. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

• • » • » • « • - • 

!> TELEVIZIJOS BEI BADIO PARDAVIMAS BR TAISYMAS l 

eis didžiuosiuose teatruose. Tea 
tro atidarymas įvyko praeitą 
šeštadienį. 

X Chicagos didžiulio Link 
Beit kompanijos fabriko dar
bininkams, kurie čia išdirbo po 
30-40 m. ir daugiau, fabriko 
administracija suruošė pagerbi
mą su vaišėmis. Šia proga Brid-
geporto gyventojas Tadas Ale-
liūnas (3251 So, Union Ave.), 
kuris šiame fabrike dirba jau 
daugiau 45 m., yra apdovano
tas auksiniu fabriko ženkleliu 
su brilijanto akele. 

Dabar T. Aleliūnas atosto
gauja Arizonoje pas savo duk
terį Liuciją. Beatostogaudamas 
žada apvažinėti visą Arizoną ir 
Texso valstybę. 

X Pranas ir Sonia Borisai 
buvo nuvykę į New Yorką iš
lydėti savo dukrą Frances, kuri 
„Queen Mary" laivu išplaukė į 
Europą tolimesnėms studijoms 
dainavimo srityje. 

I savo versle. Pažymėtina, jog J. 
Indrišiūnas yra nuoširdus lietu
vis ir dosnus labdaros ir lietu
vybės reikalams. 

X Kun. kleb. J . šaulinsko rū 
pėsčiu remontuojama Visų Šven 
tųjų parapijos salė. Naujai gra
žiai sutvarkytoje salėje spalio 
11 d. įvyks Jaunųjų Moterų klu 
bo šokiai, o spalio 19 d. ruo
šiamas Roseland lietuvių rude
ninis vakaras su gera progra
ma. Vakarą rengia Balfo 57 
skyr., padedant 8 organizaci
joms. 

X Lietuvių Katalikų Federa
cijos kongresą Detroite aprašė 
Chicagos diecezijos savaitraštis 
„The New VVorld", paskirdamas 
tam vietą net pirmame pusla
pyje. ' 

X Dr. Jonas Adomavičius iš
laikė Illinois valstybės nustaty
tus gydytojui egzaminus. Per 
pastaruosius tris metus dr. A-
domavičius dirbo Cook County 
ligoninėje. 

me ūkyje buvo milicijos suim- savo įstaigas važinėja gatvėka-
tas ūkininkas, nes jis būk tai riais. Bet tuoj pridūrė: „Tik 

Geni vartotų mašinų 
nupigintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Spocial $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 

i \ i m Lcvision coif l iu 
llfied englneers* service) ; 

3120 S, llalsted Street - U\nube 6-68*7 J 

šelpęs partizanų grupę maistu. 
Ir aš buvau tardoma, bet te
galėjau pasakyti, kad nieko ne
pastebėjau. 

Nors gyventojai labai nuken
čia dėl partizanų, aš niekuomet 
negirdėjau apie juos pikto žode 
lio. Beveik visi kalba apie „Miš
ko brolius" su tam tikra pagar
ba ir meile ir pasakoja apie di
delius partizanų mūšius su rau
donąja armija 1S47 ir 1948 m.". 

ŠVEICARIJOJ 
— Ministeris E. Turauskas 

š. m. rugsėjo 12-14 d. dalyvavo 

krašto apsaugos ministeris va
žinėja į darbą dviračiu". 

žurnalistikos Institutas 
LOYOLOS UNIVERSITETO GLO

BOJAMAS suorganizuotas "Draugo" 
bendradarbių klubo, remiant L. Rašyto-
}ų dr-jai, skautams, ateitininkams ir kit. 
organizacijoms. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanavičlus, MIC 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina, 
2334 South Oakley Aveaiue 

Chicago 8, Illinois 

Paskaito* vyksta antradieniais ir ket
virtadieniais Aušros Varty parapijos mo-

N.E.I (krikščionių demokratų) Miloje, P«e "Draugo" nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro. kultūriniame kongrese Fribur

ge-

—Lietuviškais kalėdiniais at
virukais geriau iš anksto apsi
rūpinti. Gabija (335 Union Ave., 
Brooklyn 11, N. Y.) jums siūlo 
25 liet. atvirukų komplektą su 
vokais už $1.00. « 
* " M f M ' " •j«.gj".p.>» •jm.9M¥Mm 

Paskaitų tvarkraštis 
Spal. 7 d., 6 vai. skaito t. Bruno Mar-

kaitis tema: spaudos tarnyba Bažnyčiai. 
Spal. 7 d., 7 vai. skaito B. Babraus-

kas, tema: rašyba. 

Spal. 9 d., 6 vai. .skaito t. Dr. J. Vai
kas, MIC, tema: tauta valstybėje. 
. . . .. • ' " • » • 

rj Spal. 9 d., 7 vai. skaito D. NtrutavK 
•̂ fiBte, tema: laikraštine' žinia (kronika ir 
korespondencija), 

a profitable reminder 

open a savings account 

this month 

Gaukit du gerus uždarbius k'asmtet 
Užtikrinki! taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

rradėkil su $1 • Pridėkit kiek norite. 

i kada noriu 

UNIVERSAL 
AND LOAN ASSOCIATION. 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
j Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nno § ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

$1395.00 

$1395.00 

$1345.00 

$1295.00 

1949 BUICK 2 door 
Dynaflovv . . . . 

1949 BUICK 4 door 
Dyncflow . . . . 

1949 BUICK Super 
4 door 

1949 BUICK Super 
2 door 

1948 CHEVROLET Club 
coupe $795.00 

1948 BUICK 4 door 
Dynaflow $1195.00 

1948 BUICK 4 dr. . . $1095.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door $995.00 
1948 STUDEBAKER 

4 door $875.00 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Super 

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

• 
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