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Prof. Šiviclds rašo ii Kazachstano 
"Tyrinėja Lietuvos dirvožemio pagerinimą" Stalingrado 

hidroelektrines stoties statybos rajone 
Buvęs Lietuvos Universiteto 

profesorius P. šivickis, dabar 
neva priskirtas prie LTSR Moks 
lų Akademijos Žemės Okjo In
stituto, anot rūgs. 13 d. „Tie
sos", drauge su to paties institu
to bendradarbiu A. Palažija ty
rinėja Lietuvos dirvožemio pa
gerinimo problemas... Stalingra
do hidroelektrinės stoties staty
bos rajone. O rūgs. 19 d. „Tie
soje" skelbiamas prof. P. Šivic-
kio laiškas, kuriame jis rašo: 
„Rašau šį laiškią, būdamas toli 
nuo Lietuvos, broliškoje Kazach 
stano respublikoje, žinia apie di
dingus naujojo penkmečio plano 
metmenis, paskelbtus XIX par
tijos suvažiavimo išvakarėse, pa 
sklido ir po tolimiausius Ka
zachstano dykumų ir stepių ra
jonus". 

IŠ laiško turinio matyti, kad 
prof. šivickis iš tikrųjų dirba 
prie Kazachstano stepių, o ne 
Lietuvos dirvožemio gerinimo. 
Abejotina, ar prof. Šivickis ty
rinėja Kazachstano stepes — 
greičiausiai jis ten kasa stepių 
drėkinimui skirtą kanalą. 

Diskusijose dėl Sniečkaus pra 
nešimo dalyvavo: Bieliauskas, 
Jonušas, Mamajevas, Anuškinas, 
Lopato, Lazutka, Macijauskas, 
Paradauskas, Katyrevas, Augus 
tinaitis, Paleckis, Kuznecovas, 
Matulis, Bajoriunas, Teriošinas, 
Liaudis (nelietuvio slapyvar
dis), Mikalauskas, Raguotis (ne
lietuvio slapyvardis), Knyva, Ba 
ranauskas. (šiose diskusijose da 
lyvavo daugiau lietuvių, nes jie 
kaip tik puolė Paleckį, o šis pri
sipažino kaltas ir prižadėjo pasi
taisyti). Vėliau tose diskusijose 
dar dalyvavo: šumauskas, Puši
nis (ne lietuvis), Rickevičienė, 
Meškauskienė, švecovas, Gedvi
las, Pantiuchinas, Venclova, Kon 
dakovas, Žiugžda, Stimburys, 
Kaunaitė, Niunka, Kožuchovs-
kis, Samoilovas... 

Kinai šantažuoja 
belaisvių šeimas 

Vienas traktorius per metus 
vienam kolchozui 

Rūgs. 13 d. „Tiesa" praneša, 
kad per pastarųjų pusantrų me
tų į Lietuvą yra atgabenta 3,300 
traktorių. 

Turint galvoje, kad Lietuvoje 
dabar yra 2,673 kolektyviniai 
ūkiai, išeina vienas traktorius 
per metus j ūkį. Ūkių dydis yra 
nuo 1,500 iki 5,000 hektarų (hek 
taras yra apie 2 su puse akro). 

Lietuva penkmečio plane 

Daugelio kraštų spauda at
kreipė dėmesį į Maskvos pa
skelbtąjį penkmečio planą, nu
rodydama, kad jame nepamiršti 
ir Pabaltijo kraštai. Ypač buvo 
pabrėžta, kad Lietuvoje numaty
ta pastatyti didelė hidroelektri
nė stotis ir išplėsti prekybos uos
tą Klaipėdoje. 

Aiškėja, kad nauja hidroelek
trinė stotis ties Kaunu planuo
jama statyti ant Nemuno, ta
čiau nė stotis, nė uosto plėtimo 
darbai nenumatomi atlikti iki 
1955 metų: kalbama tik apie 
tiems darbams pasirengimą šio 
penkmečio laikotarpyje. Gali
mas dalykas, kad iki 1955 me
tų nebus nužengta toliau plana
vimų ant popierio. 

Lietuvos kompartijos smegenys 
nėra lietuviškos 

Sov. Rusijos kompartijos kon
greso mandatų komisija prane
šė, kad Lietuvoje dabar esą 36,-
000 komunistų partijos narių. 
1941 metais buvę tik 2,500. 

36,000 yra arti pusantro nuo
šimčio Lietuvos gyventojų skai
čiaus (Spėjama, kad Lietuvos 
gyventojų skaičius nėra žymiai 
sumažėjęs dėl deportacijų, tu
rint galvoje ir natūralų prieaug
lį ir didelį skaičių atvykusių į 
Lietuvą iš Rusijos, kurie kaip 
tik ir sudaro didžiausį kompar
tijos narių kiekį). 

Iš 52 prezidiumo narių 7-me 
Lietuvos kompartijos suvažiavi
me, įvykusiame Vilniuje rugsėjo 
pabaigoje, 20 yra aiškių rusų, 
anksčiau Lietuvoje negyvenusių, 
šeši neaiškūs. Būdingas ir kalbė
tojų sąrašas po M. Gedvilo pra
nešimo įvykusiose diskusijose: 
Paršinas, Kulyginas, Penkaus-
kas, Pomerancevas, Juozapavi
čius, Kolcovas, Savickas, Petro
vas, Fominas, Kulikovskis, Bi-
levičius, Lapkinas, Sorokinas, 
Smirnovas, Kunčinas, Vaineiky-
tė, Bulovas, Niunka, Jasiūnas, 
ŠČepinas, Didžiulis (buv. Gros-
manaa), Nikitinas, Bogatyrio-
vas. (Beveik visi rusai ar žydai) 

VVASfflNGTONAS, lapkr. 1. 
— Pastaruoju laiku Kinijos ko
munistai pradėjo siuntinėti JAV 
karo belaisvių šeimoms laiškus, 
reikalaudami dolerių už informa 
cijas, liečiančias jų artimuosius, 
esančius Kinijos nelaisvėj. Kraš 

| to apsaugos dep. įspėjo belais
vių šeimas, kad nesiųstų pinigų 
už informacijas ir neįsiveltų į 
pavojingus susirašinėjimus. 

Anksčiau Kinijos komunistų 
įstaigos per atskiras šeimas or
ganizavo laiškų siuntimą šiame 
krašte gyvenantiems kinams 
taip pat reikalaudami dolerių už 
tai, kad jų giminės Kinijoje ne
būtų kankinami. Spėjama, kad 
šiuo būdu komunistai išvyliojo 

jo Cincinnąti mieste. Jis visur 
įspėja, kad respublikonai atneš 
depresiją ir karą. Nė taika, nė 
gerovė Viduje, nė pilnas naudoji
masis civilinėmis teisėmis nebus 
saugūs respublikonams valdant. 

šie žemėlapiai rodo, kaip balsavo valstybes nuo 1932 metų. Juoda spalva pažymėtose valstybėse 
laimėdavo respublikonai, o balta spalva pažymėtose — demokratai. Kiekviename žemėlapyje apačioje pa
žymėta ir partijų kandidatai bei jų gautas balsų skaičius. 1948 m. buvo trys kandidatai, nes pietiniai 
demokratai pasistatė atskirą kandidatą, kuris laimSjo Louisiafta, Mississippi,, Alabama ir S. Carolina 
valstybes. 

Australija persekioja imigrantus 
Valdžia ir visuomene dalyvauja kažkokioje slaptoje 

akcijoje 
Jau kuris laikas Australijoje 

prieš imigrantus pasirodo nu
kreiptų straipsnių spaudoje ar
ba atskirų pareigūnų aštrūs žo
džiai imigrantų adresu. Niekas 
nežino, ko tam tikri asmens no
ri iš čia atsivežtų imigrantų, ta-

desėtkus milionų do erių. Dabar č i a u ^ ^ k a d n e p a l a n k i ą o p i -

sugalvojo pasipelnyti iš amen 
rikiečių karo belaisvių giminių. 

Menard kalėjimo 
sukilimas baigtas 

CHESTER, lapkr. 1. — Gub. 
Stevenson po Pittsburgho kal
bos ketvirtadienio vakare nu
traukė agitacinę kelionę ir iš
skrido Menard kalėjimo sukili
mo malšinti. 

Vakar jis atsirado kalėjime ir 
sudaręs planą sukilirną likvidavo 
be kraujo praliejimo ir be demo
ralizuojančių pažadų, kurių die
na anksčiau nesutiko duoti ir jo 
pavaduotojas Dixon. 

Gub. Stevenson per atitinka
mus pareigūnus patiekė sukilė
liams ultimatumą pasiduoti ir 
paleisti įkaitus. Nepaklausius, 
valstybės kariuomenė išpjaus 
duris ir užims bloką jėga. Buvo 
paleisti keli šūviai į orą ir suki
lėliai pasidavė be jokių sąlygų ir 
paleido įkaitus. 

Trikampio kalvos 
nepajėgė atsiimti 

SEOULAS, lapkr. 1. — Daug 
draugų sužeistais ir žuvusiais 
netekę, pietų korėjiečiai vakar 
nepajėgė atsiimti Trikampio kal
vos viršūnės, kurią fanatiškai gi 
na kinai komunistai, į kovas 
mesdami vis naujas jėgas specia 
liai iškastais grioviais. 

Trikampio viršūnės praradi
mas buvo didžiausias sąjunginin 
kų pralaimėjimas per 18 dienų. 
Vakar dienos bandymas atsiimti 
viršūnę nebuvo bergždžias, nes 
pajėgta išlaisvinti netoli viršū
nės apsuptą kuopą. 

Kova už kalvas Korėjoje yra 
virtusi alinimo karu, kuris nuos
tolingas abiem pusėm. 

• Paleistas Irako parlamen
tas ir paskirti nauji rinkimai. 

niją kažkas organizuoja. » 
Būdinga, kad tokie laikraščiai 

kaip Melbourno dienraščiai The 
Herald ir The Age niekuomet 
netalpina straipsnių apie imi
grantų kraštus, nors tie straips
niai būna paruošti visu kruopš
tumu. Jų vietoje jie mieliau tal
pina kačiukų ar Šuniukų atvaiz
dus arba ligi gyvo kaulo įgrisu
sias arklių lenktynes ir laimėto
jus. Salia to, jie mažiausią atsi
tikimą iš'imigrantų pusės pa
sistengia patalpinti pirmuose 
puslapiuose ir dar stambiomis 
antraštėmis. Būdinga, kad rašy
dami apie tautybes ir valstybes, 
kartais prirašo baisių nesąmo
nių. 

Štai neseniai įvyko komedija 
su policija Viktorijoje. Dienraš
tyje Ihe Herald tilpo straipsnis 
„Policija baiminasi imigrantų". 
Ilgokame straipsnyje surinkti 
įvairių policijos pareigūnų pa
reiškimai imigrantų adresu ir iš 
to sudarytas reportažas. 

Ten pacituoti perliukai skam
ba štai kaip: naujieji australai 
pristeigė mieste savo klubų; 
naujieji australai nekalba anglis 
kai ir nenori kalbėti; naujieji 
ateiviai negerbia įstatymų; jie 
mano esą savuose kraštuose, kur 
vogimas yra vienas iš būdų už
sidirbti pragyvenimą. 

Štai tau ką australų policija 
mano apie mūsų kraštus. Reiš
kia, mes atvykę iš krašto, kur 
vogimas yra madoje. Būdinga, 
kad pačių australų statistika ro
do* jog (procentualiai imant) pa 
tys australai net trigubai pada
ro daugiau nusikaltimų už imi
grantus, tačiau jeigu australas 
užmušė žmogų, tai apie jį rašo
ma nuolatiniame skyrelyje laik
raščio kampe, o jeigu imigran
tas padarė vagystę, tai apie tai 
rašoma pirmuose puslapiuose, 
politinių pasaulinių įvykių vie
toje ir apie tai kalbama ištisas 
dienas. 

Višinskis apverstas 
paklausimais 

NEW YORK, lapkr. 1. — Po 
Višinskio kalbos ir pasiūlymo 
įsteigti naują komisiją Korėjos 
reikalams sutvarkyti diskusijos 
Korėjos reikalu JT politinėje ko 
misijoje vėl įsibėgėjo. 

Britų atstovas pirmas pradėjo 
kedenti Višinskį paklausimais, 

Rinkimine kampanija — 

Šiandien jau paskutiniai šūviai 
Abudu kandidatai baigia kampaniją Chicagoje 
šį vakarą bus paleisti paskutiniai didieji šūviai priešrinki

minėje kampanijoje. Kandidatai pasitrauks į savo būstines kiek 
neramiomis širdimis laukti balsavimo rezultatų, užleisdami vietas 
savo klausytojams, kurie antradienį prakalbės balsavimo kortelė
mis ir išspręs jų likimą. 

Gen. Eisenhouoeris savo pas
kutinę didžiąją kalbą ir su ja su
rištą maskaradą skyrė Chicagai. 
nes „šiaudiniai balsavimai" ro
do, kad tuo tarpu jis čia pirmau
ja prieš Stevensoną. Kas laimės 
Cook County, tas laimės Illinois 
valstybės balsus. 

Kalbėjęs paskutinį kartą New 
Yorke, gen. Eisenh6weris skun
dėsi ,kad demokratai nori jį mo 
raliai sunaikinti: sunaikinti jo 
draugystes, jo gerą vardą, jo ko
vos dvasią. Jie tai stengiasi pa
daryti šmeižtais ir pajuoka. 
Nors ir labai giliai jam įpjauta, 
jis pasitikįs Amerika, (suprask: 
laimės rinkimus). Šitoji asme
niško sentimento gaida, netie
sioginiai pretenduojanti į užuo
jautą, yra viena iš psichologinio 
karo priemonių priešui žlugdyti. 

Bet paskutinis žodis New Yor
ke buvo gub. Stevensono, kuris 
vakar dalyvavo tradicinėse de
mokratų demonstracijose Brook 
lyne. Stevensonui priklauso pa
skutinis žodis ir Chicagoje — 
šj vakarą čia vyksta didžiuliai TOKIO, lapkr. 1. — Peipingo 
paradai mieste ir paskutinė gub. r a d i j a s p r a n e š a , kad spalio 26 

(INS) 

Šitame krašte imigrantai ne
sijaučia namuose ir jie tokiais 
niekada nesijaui! Juo šaltesnė 
pažiūra į juos iš šalies, tuo jie 
daugiau užsidaro savo tarpe, sa
vo bendruomenėse, šitokie ir pa
našūs pareiškimai naujųjų aus
tralų ir australų santykius tik- nes Višinskis šį kartą buvo toks 

Saaras nekliudys 
BONN, spalio 31. — V. Vokie 

tijos vyriausybė oficialiai skel
bia, kad Saaro klausimo neriš 
su Europos armijos sutartimi ir 
šią pastarąją bei kitas sutartis 
prašys parlamentą patvirtinti ga 
limai greičiau. Tai buvo atsa
kymas socialdemokratų vadui, 
pareikalavusiam tol neprisidėti 
prie Europos armijos, kol nebus 
išspręstas Saaro klausimas. 

Kanclerio Adenauerio atsto
vas pareiškė, kad derybos su 
prancūzais Saaro klausimu bus 
atnaujintos, bet Vokietija naujų 
pasiūlymų nedarys. 

Kažin ar tiesa? 

tai šaldo, bet ne šildo. 
Neseniai Australijos imigraci

jos ministeris Holt parlamente 
pareiškė, kad imigrantai galvo
ja klaidingai, manydami, kad 
pasirašiusius dviejų metų su
tartis imigrantus valdžia turi ap
rūpinti darbu. Imigrantai darbo 
turį susirasti patys, jeigu val
džia jo neturi. Tai Australijos 
valdžios kurjozai. Prieš porą me 
tų ta pati vyriausybė siųsdavo 
atgal į Europą tuos imigrantus, 
kurie susirasdavo sau pritinka
mą darbą, o atsisakydavo priim 
ti siūlomą vyriausybės, šiandien 
reikia darbo jau pačiam susiras
ti (kada siaučia nedarbas ir iš 
darboviečių pirmoje vietoje at
leidžiami imigrantai). Australi
joje šiuo metu yra 275,000 sve
timšalių. Didelė dalis jų yra šiuo 
metu bedarbiai. Minėtas imigra
cijos ministeris pareiškė, kad jo 
uždavinys sustiprinti svetimša
lių registraciją ir kontroliuoti 
judėjimo laisvę. Taigi vietoje 
darbo parūpinimo dar pradės ne
leisti jo jieškoti, kad neužstotų 
patiems australams. 

Svarbus indas 
svečiuos pas Edeną 

LONDONAS, lapkn. 1. — In
dijos viceprezidentas, dar nese
niai buvęs ambasadoriumi Mas
kvoje, vakar lankėsi pas užsienių 
reikalų ministrą Edeną Korėjos 
karo ir kitų svarbių klausimų ap 
tarti. Kadangi jis neseniai yra 
kalbėjęsis su Stalinu, tai Edenui 
perdavęs pasikalbėjimo turinį ir 
dar pridėjęs savo {spūdžius, kad 
Stalinas vaidinąs norintį tartis 
su vakarais ir susitarti. 

Šio Indijos diplomato lanky
masis Londone turįs, turbūt, tiks 
lą prikalbėti Anglijos vyriausy
bę paremti Indijos siūlomas prie 
mones įtempimui pasaulyje pa
šalinti. 

kuklus, kad savo pasiūlymą ne
aiškiai suredagavo. Britas tuo
jau parėmė D. Achesono nuomo
nę, kad nenorinčių namo grįžti 
karo belaisvių jėga grąžinti ne
galima. Jei Višinskis tą principą 
pripažįsta, tai jokios komisijos 
nebereikia, o jei nepripažįsta, 
tai tokia komisija nieko nepa
sieks. Didžioji brito kalbos dalis 
susidėjo iš Višinskiui nukreiptų 
paklausimų. Paklausimų sąrašą 
rengia Višinskiui ir kitos delega
cijos. Korėjos rezoliucijos balsa
vimas įvyks tik po JAV preziden 
to rinkimų. 

Saaro parlamento 
Bonn nepripažins 

BONN, lapkr. 1. — Saaro kraš 
to parlamentui nutarus, kad tik 
registruotos politinės partijos 
gali statyti kandidatus lapkričio 
30 d. paskirtiems parlamento rin 
kimams, V. Vokietijos vyriausy
bė pareiškė, kad naujai išrinkto 
parlamento nepripažins, kaip ne 
pripažino ir dabar paleisto. 

V. Vokietijos vyriausybė pra
šė rinkimus atidėti ir leisti įsi
registruoti provokiškoms parti
joms, kurioms veikti Saaro kraš
te neleidžiama. Vokiečiai nuro
do, kad tokia „demokratija" yra 
peiktina. 

Prancūzai atbudo • 
SAIGON, lapkr. 1. — Nuo Juo 

dosios ir Raudonosios upių san
takos prancūzai Indokinijoje pra 
dėjo slinkti šiaurės vakarų kryp
timi komunistų užvaldytų plotų 
link. Žygio tikslas: atkirsti toli 
nuo tiekimo bazių nuslinkusius 
komunistų partizanų dalinius. 
Prancūzų pėstininkus remia ar
tilerija, lėktuvai ir laivai upėje. 
Pirmieji objektai jau pasiekti, 
bet dar toli iki tų strateginių 
punktų, kuriuos komunistai pa
sigrobė prancūzams užsnūdus. 

Stevensono kalba Chicago Sta 
diume. 

Gub. Stevensonas vakar turė
jo nutraukti agitacinę kelionę 
per Maryland, W. Virginia, De-
laware, nes turėjo grįžti namo 
sukilusio Menard kalėjimo ra
minti. Jį pavadavo Arkansas 
sen. Pullbright. Vakare gub. Ste
vensonas lėktuvu pasiekė New 
Yorką, kad galėtų dalyvauti 
Brooklyno demonstracijose. 

Prez. Trumdnas vakar pama
žu judėjo senatoriaus Tafto 
Ohio valstybėje ir vakare kalbė-

Arabų pabėgėliai 
NEW YORKAS, lapkr. 1. — 

JT speciali politinė komisija pa
skyrė 23 mil. dol. iš Palestinos 
į arabų kraštus pabėgusiems ara 
bams globoti ir kurdinti. Arabų 
kraštai reikalavo išspręsti pro
blemą priverčiant Izraelį pabė
gėlius atgal priimti, bet Izraelio 
atstovas maldavo to nedaryti, 
nes Palestinoje reikia žydus kur
dinti. Galop juk geriau ir sau
giau, kad Izraelyje nebus arabų, 
o arabų kraštuose žydų. Iš Pa
lestinos pabėgo apie 850,000 
arabų — daugiau, negu dabar 
Palestinoje yra žydų. 

d. 8 amerikiečių lėktuvai įskri
do Mandžiūrijon ir šaudė iš kul
kosvaidžių, sužeisdami 17 ir už
mušdami 2 civilius gyventojus. 
Priešlėktuvinė Kinijos artilerija 
numušusi vieną lėktuvą, kurio 
lakūnas Įeit. Cameron esąs Ki
nijos nelaisvėje".' 

PUSAN, lapkr. 1. — Koje sa
loje esančiose komunistų belais
vių stovyklose šią savaitę sužeis
ta apie 200 belaisvių, keli net 
žuvo, nes būta daug nesusiprati
mų su sargybomis. Belaisviai ne 
paklausė įsakymų eiti dirbti, ren 
gė provokuojančias demonstra
cijas, užkabinėjo neginkluotus 
darbų instruktorius. Neklauža
doms tvarkyti buvę pakviesti 
pietų korėjiečiai. 

Kalendorius 

Lapkričio 1 d.: Visų Šventųjų 
šventė. Senovės: Kaributas ir 
Vaivara. 

Lapkričio 2 d.: šv. Marcijonas. 
Senovės: Skindris ir Šalna. 

Oras Chicagoje 

Giedra ir Šilta. Temperatūra 
apie 70 laipsnių. 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:46. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Krašto apsaugos departamentas paneigė gandus, kad prez. 

Trumanas atleidęs iš pareigų Korėjoje frontui vadovaujantį gen. 
Van Fleet už tai, jog šis pasiskundęs, kad nepritarta jo planams 
organizuoti P. Korėjos armiją. Van Fleet laišką panaudojo savo 
agitacijoje gen. Eisenhotoeris. 

— Lapkričio 7 d. į New Yorką atvyksta britų užsienio reikalų 
ministras Edenas dalyvauti Jungt. Tautų sesijos posėdžiuose ir 
padaryti vizitą naujai išrinktam JAV prezidentui. Apie tą pat 
laiką atsiras čia ir Prancūzijos užsienio reikalų ministras, kuria 
nepanorėjo dalyvauti JT posėdžiuose prieš JAV prezidento rinki* 
mus. 

— Argentina vėl pradėjo triukšmauti dėl Falklando salų, ku-
rios turėtų priklausyti Argentinai, o ne D. Britanijai^ kuri ten Šei
mininkauja nuo 1882 m. Buenos Aires mokyklų vaikai buvo iš* 
vesti į protesto demonstracijas. 

— Anglijos kolonijų ministeris atvyko į Kenijos koloniją su 
padėtimi susipažinti. Ten, mat, atsirado Čiabuvių Mau Mau slapta 
teroristinė organizacija, pasirengusi išpjauti Afrikoje visus bal
tuosius. Terorui sustabdyti anglai permetė kariuomenės ir susi
rūpino išaiškinti neramumų priežastis. 

— Britų parlamentas formaliai baigė pirmąją sesiją konser-
vatoriams laimėjus ir naują pradės ateinanti antradienį su pir* 
mąją karalienės Elzbietos II kalba. Churchūis toje kalboje pra* 
neš, kad atvalstybins darbiečių suvalstybintą plieno ir geležies 
pramonę. 

— Angliakasių unija ir kietųjų anglių kasyklų savininkai su
sitarę dėl naujos darbo sutarties. Nauji atlyginimai taikomi nuo 
lapkričio 1 d. 
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IŠ POLITIKOS LAUKO 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS 
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Šeštadienis, lapkričio 1, 1952 
•• f • 

\YIU.IAlVfS FASAKft KALBĄ 

Dwight David Eisenhower 
Dwight D. Eisenho\ver laimė

jo nominaciją į respublikonų 
partijos kandidatus prezidento 
vietai 25-sios respublikonų visa-
tautinėj konvencijoj pirmame 
balsavime 1952 m. liepos 11 (1. 
Chicagoje. 

Eisenhowerio amžiuą 62 m. Jis 
gimė Denison, Texas valst. 1890j 
m. spalio 14 d. Po dviejų metui 
jo šeima grįžo į Abilene, Kan-j 
sas'e, kur Eisenhoweris su savoi 
penkiais broliais augo tarp pa-! 
sieninio miestelio šiurkšČiįf gy-j 
ventojų, griežtai tikybinėje šei-į 
moję. Jo tėvai kilę iš vokiečių ir j 
šveicarų ateivių. 

Kadangi šeima nebuvo turtin
ga, tai Eisenhowerių vaikai, po 
mokslo valandų dirbdavo įvai
rius darbus. Dvvight'as vasaro
mis dirbdavo vietos pieninėje. 
1909 m. jis baigė aukštąją mo
kyklą su labai gerais mokslo ir 
atletikos pažymėjimais. 

Po keleto paprasto darbo metų 
Eisenhoweris išlaikė egzaminus 
pirmuoju į Annapolio ir antruo
ju į West Point akademijas. Pa
sirodžius, kad jis keletu mėnesių 
persenas j Laivyno Akademiją, 
Eisenhoweris pasirinko West 
Point. Respublikonų senatorius 
J. L. Bristow iš Kansas pasky
rė jį į Jungtinių Valstybių Ka
rišką Akademiją, kurion Eisen-
howeris įstojo 1911 m. liepos 1 
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d. Akademiją jis baigė 1915 m. 
pirmame trečdalyje savo klasėje 
ir buvo paskirtas pėstininkų an
truoju leitenantu. Tarnybą pra
dėjo 19-me pėstininkų pulke Fort 
Sam Houston, Texas'e. Ten jis 
susipažino su p-le Mamie Ge-
neva Doud, su kuria susituokė 
1916 m. * 

Eisenhowerio kariškoji karje
ra gausi paskyrimais įvairioms 
pareigoms. Iš pradžių jo paaukš
tinimai ėjo lėtai, bet laipsniškai 
pradėjo dažnėti, kai pasirodė jo 
gabumai organizavimo ir vado
vybės srityse. Eisenhowerio 
žvaigždė tikrai pradėjo šviesti, 
kai jis pirmuoju 350 karininkų 
klasėje baigė Command and Ge
neral Staff akademiją Fort Lea-
venworth, Kansas'e, 1926 m. Ki
ti paaukštinimai ėjo taip:, Pėsti
ninkų Tankų Mokykla 1922 m.; 
Armijos Kariškoji kolegija 
1928; Armijos Industrinė Kole
gija 1935; Karo vice-ministerio 
padėjėju 1929-33; Vyriausiojoj 
Stabo valdyboje 1933-35; Gene
rolo MacArthuro padėjėju Phi-
lipinuose 1935-40; Trečiosios 
Armijos štabo viršininku 1040-
41 (kuriuo laiku jis parodė dide
lius gabumus Louiaianos manev
ruose) ; Karo Planų Skyriaus 
viršininkas, Karo Departamen
to Generalinio Štabo, o paskui 
Stabo viršininko padėjėjas Ope-
ravimų Skyriuje. 1942 m. pakel
tas į Generplo - Leitenanto laips
nį (laikinas) ir buvo Generolu 
Komendantu Europos kare. 

*1942 m. lapkričio 8 generolas 
Eisenhovver komandavo Ameri
kos kariuomenei, iŠsikeliančiai 
Šiaurės Afrikoje, o to pat mėne
sio pabaigoje pakeltas į vyriau
sius vadus jungtinėms sąjungi
ninkų kariuomenėms. Aukščiau
siuoju Vadu visoms jungtinėms 
karo jėgoms Eisenhoweris buvo 
paskirtas 1943 m. gruodžio mėn. 
Jis suplanavo ir sukoordinavo 
sausumos, jūrų ir oro jėgas Nor 

mandijos invazijai įvykusiai 
1944 m. birželio 6 d. Pilnu gene
rolu jis buvo paskirtas (laiki
nai) 1943 m. vasario mėn., ka
riuomenės generolu (laikinai) 
1944 m. gruodžio 20, pasilikda
mas tame laipsnyje pastoviai už 
dviejų metų. 

1945 metais gegužės 8 gene
rolas Eisenhoweris pasirašė be
sąlyginį pasidavimą, kuris pa
baigė karą Europoje ir tuoj bu
vo paskirtas Kariškuoju Guber
natorium Amerikos okupuotoje 
zonoje Vokietijoje su valdybos 
centru Frankfurte. 

1945 m. lapkričio 19 genero
las Eisenhovveris u*.ėmė generolo 
Marshall vietą kaip štabo Virši
ninkas ir ištarnavo iki 1948 m. 
vasario 7 d., kuomet jį pakeitė 
generolas Omar N. Bradley. 

Nuo 1948 m. birželio T iki 
1950 m. gruodžio mėn. genero
las Eisenhoweris buvo Columbia 
universiteto prezidentu. Per tą 
laiką jis pasakė daug prakalbų, 
kuriose ai.lkiai išdėstė savo nu
sistatymą linkui valstybės prin
cipų ir pilietybės. Jis laikinai pa 
siliuosavo iš universiteto, kuo
met 1950 m. gruodžio 16 d. buvo j 
paskirtas aukščiausiuoju Sąjun-! 

gininkų karo vadu Europoje bei i 
veikiančiuoju komandantu JAV| 
operuojančių Europoje jėgų, 
JAV oro jėgų ir JAV Karo Lai- j 
vynų Rytų Atlante ir Vidurže
mio jūrose" Šiaurės Atlanto Su
tarties tautos pakvietė generolą 
Eisenhovver užimti tą vietą, kuo
met buvo susitarta dėl apsigyni
mo Europoje. 

Augščiausio pasitikėjimo laips 
nis, kurį sukūrė Europai Eisen-1 
howerio vadovavimas, pasireiš-1 
kė 1952 m. vasario 22 d., kuomet i 
NATO visais balsais sutiko įsi
jungti į visuotiną Europos Apsi
gynimo Sutartį. 

Kodėl mes turime balsuoti 
už demokratu kandidatus? 

JACK L. JATIS 
Jums, turbūt, jau nusibodo 

klausytis ir skaityti politinių 
kalbų ir pranešimų, tačiau rei
kalo svarbumas verčia mane ta r 
ti keletą žodžių būsimų rinkimų 
reikalu. Didžioji spauda, radijo 
ir televizijos kompanijos, žūt 
būt, pasiryžo šiais metais į pre
zidentus pravesti stambųjį kapi
talą ir monopolijas atstovaujan
čios partijos kandidatą. Respu
blikonai tikisi laimėti rinkimus, 
pasirinkdami savo reikalams at
stovauti visų gerbiamą ir užsi
tarnavusį generolą. Tačiau šis 
garbingu asmeniu prisidengimas 
neturi suklaidinti plačiųjų Ame 
rikos dirbančiųjų masių, smul
kiųjų biznierių ir šiaip eilinių 
piliečių. Generolo užnugaryje vis 
taip pat tebestovi didžiųjų tur
tuolių ir monopolistų būrys, ku
ris savo spekuliacijomis ir tar
pusavio varžybomis dėl didesnio 
pelno 1929 — 1933 metais įstū
mė mūsų kraštą į didžiausį skur
dą ir depresiją. Visiems mums 
gyvai tebestovi akyse milionai 
bedarbių, jieškančių maisto 
„garbičkenuose" arba karo suža
lotus veteranus gatvėse parduo
dančius obuolius. Tuo laiku val
džioje buvę respublikonų parti
jos žmonės nė piršto nepajudino 
šiai gėdingai padėčiai pašalinti. 
Alkanoms minioms jie tuomet 
turėjo tik vieną pasiaiškinimą — 
esą po karo nedarbas yra neiš
vengiamas, prieš depresiją nieko 
padaryti negalime. l\ėra darbo 
— mes nieko jums padėti nega
lime. Jūs taip pat labai gerai at
simenate, kas Ameriką išgelbėjo 
iš to skurdo. Mes niekados ne
galime užmiršti mūsų didžiojo 
prezidento Franklin i D. Rosevel-
to nuopelnus mūsų kraštui. Iš
rinktas prezidentu — jis rado 
kelių aprūpinti žmones darbais, 
sugrąžinti pasitikėjimą Ameri
ka. Jo pasiryžimas tarnauti ne 
siaurai grupei stambiųjų kapita
listų, bet platiems Amerikos gy
ventojų sluoksniams, grąžino 

Lietuviai UŽ SherWOod Girėno salėje, lapkričio 2-trą die
ną (sekmadienį), 2:00 vai Ducon į gube rna to r i u s 

Kaip svarbūs būsimieji rinki 
mai? 

Mums, lietuviams, svarbu pa 

po 
piet. Neužmirškite atsilankyti. 

SHERVVOOD DDCON, Demo
kratų kandidatas į gubernato
rius, ir geras lietuvių draugas, 

laikyti pažangą padarytą per, dalyvauja parengime, 
praėjusį dvidešimtmetį demokraj Lapkričio 4-tą dieną balsuo 
tų partijos valdymo laikais. 

Mes turime Žiūrėti, kad nebū 

>»*-.w p . i u i . . i a.t.c M.iod.v.«* uiroktoruid ir Am .IIKUS lietuvių nepaklausomų balsuotojų gub. 
Williams paremti k-to iniciatyva gubernatorius WįlUams pasakė politinę kalbą per WJLB radiją stotį 
Amerikos Lietuvių Balso radijo valandėlės raetu, Ir po to dalyvavo pobūvyje Tuller viešbutyje. Iš kai
rės sėdi: Amerikos Liet. Balso radijo klubD pirm. Baltic Melodies direkt. Helen Rauby, gub. Williams, 
radijo progr. ved. V. Saladžius. Stovi iš kairės WJLB radijo stoties viceprez. E. jH. Hay, valst. atst. adv. 
J. Kowalski, adv. Alex Ccmrad, Antoinette Niks, Mrs. Conrad, A. Freeman, Mrs. Williams, Mr3. Fre-
man, Ks. Semaška, M. Balčiūnas ir W. Adams. . 

tunie prigauti per radiją, tele
viziją i r didžiojoje spaudoje va
romos propagandos. Nežiūrėki
me ką kalbėtų arba sakytų, bet 
balsuokime už DEMOKRATUS. 

Demokratai pastatė lietuvį 
ALFONSE F. VVELLS, kandida
t ą ! teisėjus ir daug kitų politi
kos dirvoje veikėjų. Padėkime 
jiems atsiekti viršūnių. Balsuo
kime už DEMOKRATUS ir mes 
klaidos nepadarysime. 

Jūs esate kviečiami į masinį 
susirinkimą ir vaišes, Dariaus -

kitę U2 DEMOKRATUS, išrin
kite juo* ir kitus mūsų draugus. 

LIETUVIŲ KOMITETAS 

Kiek pasakome per dieną? 
Apskaičiuojama, kad žmogus 

per dieną vidutiniškai, pasako 
3pie 18,000 žodžių. 

M. 
Anglę kalbos pamokos 

Dien- 1/ vakaro 
AMFRtKOtt LIETUVIU 

, MOKYKLOJE 
816 We*t 3Srd Place 

CHICAGO 8, ILL. 

metus daro šį pranešimą lietu-* 
viams balsuotojams. 

mums viltį gyventi ir dirbti. 
Amerikos žmonės suprato ir įver 
tino Roosevelto nuopelnus, tris 
kart iš eilės jį išrinkdami pre
zidentu. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
respublikonų lageryje esą reak
cionieriai ir kapitalistai pradėjo J l s r a S i n a 3 U 0 S U ( * u t l s u v e " 
skelbti, kad Amerikoje turi vėl džiojaraais tuščiais ir nenuošir-
įvykti depresija ir nedarbas. Bet &i&is Respublikonų kandidato į 
jūs žinote, kad demokratų parti- prezidentus pažadais, bet ver-
jai vadovaujant kraštas išvengė * i a u atsižvelgti į Demokratų Ad 
tos nelaimės. Demokratų admi- mihistracijos nuveiktus darbus 
nistracija pasirūpino, kad ir po i r r e k a r d * vadovaujant garbin-
karo visiems žmonėms užtektų S i e m s prezidentams, Woodrow 
darbų. Po karo darbo užteko ne w V s o n ' Franklin Delano Roose-
tik visiems vyrams ir moterims, v e l t i r H a r r y S- Truman. Prezi-
atleistiems iš armijos vetera- d e i * t a s VVilson'as paskelbė gar-
nams, bet net ir iš Europos įva- s i u s u P U » g l Pirmojo Pasauli-
žiavusiems naujiems ateiviams. į n i o K a r o užbaigimui. Vienas tų 
Tas aiškiai parodo, kad jei vals-, P u n k t * b u v o apsisprendimo tei-
tybės priešakyje stovi žmogus,1 s ė m a ž o m r u s u - vokiečių ir aus-
kuriam rūpi ne kelių ar kelioli- t r u pavergtom tautom, kuri, sa-

9 ' 

Konįįresmano Sabai h žodis Lietuviams 
Kongresmonas A. J. Sabath Toliau, Kongresmonas A. J. 

Atstovų Rūmuose ištarnavęs 46 Sabath, visą savo gyvenimą iš-

kos kapitalistų pelnas, bet mi- vo ruožtu padėjo šių mažų tau-
lionų dirbančiųjų gerovė — vi- tu- nepriklausomybės pagrindą, 

jų tarpe ir J^įetuvos. . 
Reikia atsi^ciin^i, kad JUetu-

suomet galima išvengti taip va
dinamų depresijų ir krizių, i 

Šiandien naudojasi Amerikos 
dirbantieji, nedarbo pašalpa, se
natvės pensija, nelaimingų at
sitikimų apdrauda — visa pa
siekta demokratų partijos pas
tangomis prieš didžiausią respu
blikonų opoziciją. Juk visiems 
gerai žinoma, kad daug kitų de
mokratų administracijos suma
nymų dirbančiųjų naudai — ne
gali būti įgyvendinti dėl respu
blikonų senatorių ir kongresma-
nų opozicijos ir sabotavimo. Pa
vyzdžiui, Prezidento Trumano 
jau seniai keliamas visuotinas 
sveikatos draudimo įstatymas ne 
gali būtįi primtas dėl respubli
konų priešinimosi. Respublikonų 
kandidatas į prezidentus visai 
dar neseniai pareiškęs, kad jis 

Gub. Adlak Stevent*on 

priešingas darbįninkų sveikatos 
apdraudimo įstatymui. 

Lapkričio 4 dieną eidami bal
suoti, žinokite už ką tą balsą ati
duodate. Jus neturi suklaidinti 
gudriai varoma ir gerai apmo
kėta propaganda. Kiekvienas dir 
bantis lietuvis turi žinoti, kad 
respublikonų kandidatai savo 
propagandinėmis kalbomis apie 
neva demokratų „korupcijas", 
„komunistų toleravimą", kaltini
mais dėl Korėjos karo nori nu
kreipti žmonių dėmesį nuo svar
biausiųjų demokratus ir respub
likonus skiriančiųjų klausimų, 
būtent, kaip tvarkytini Ameri
kos ekonominiai reikalai: ar pla
čių, M gyventojų gerbūvis turi rū 

va paskelbė savo nepriklauso
mybę, kuri buvo pagrįsta gar
bingo Demokrato Prezidento, 
Woodrow VYilson'o pasauliui 
paskelbtu svarbiu principu ir, 
kad jisai VVąįhington'e priėmė 
pirmą nepriklausomos Lietuvos 
atstovą. 

Kai 1939 metais rū3ų pulkai 
okupavo Lietuvą, nuvertė jos 
teisėtą valdžią, jos vieton pas
kirdami savo "lėlių" valdžią ir 
tada paskelbė, kad toji šalis pri
jungta prie Sovietų Unijos, 
Franklin Delano RoosevehVas, 
kitas garbingas Demokratų 
Prezidentas atsisakė pripažinti 
Lietuvos okupaciją ir prijungi
mą prie Sovietų Unijos. Dabar
tinis garbusis mūsų preziden
tas, Harry S. Truman, griežtai 
laikėsi tos Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo politikos, i:- savo 
laiku priėmė ir tarėsi su daug 
patriotiškų lietuvių delegacijų 
prašančių teisių savo tėvų kraš-i 
tui ir jo gyventojams. Jis griež-; 

tai pasakė, kad Šioji valdžia ne
pripažįsta ir nepripažins Sovie
tų Rusijos smurtingo Lietuvos 
okupavimo. 
, Lietuviai visur žino, kad visa 

tai yra Demokratų administra
cijų veiksmai, darbai ir politika, 
ir jūs ir a$ žinote, kad kova at
gauti Lietuvos nepriklausomybę 
bus toliau varoma kai Guberna
torius Stevenson bus išrinktas 
Prezidentu. Palyginkite tai su 
neaiškiais ir nenuoširdžiais Res
publikonę kandidato į Preziden
tus pažadais. , 

buvęs Demokratų partijos na-
riumi, pats pirmutinis Jungtinių 
Amerikos Valstybių kongresiui 
1916 metais įteikė rezoliuciją 
pripažinti Lietuvos Nepriklau-
samybę. Kongrese jis nesiliovė 
užtaręs mažumų teises ir savo 
drauge Demokratų pagalba, 
pravedė imigracijos įstatymus, 
kurie padėjo milijonams nuo 
karo nukentėjusių ir išblaškytų 
žmonių, įskaitant ir lietuvius, 
įvažiuoti į šį kraštą ir pasinau
doti mūsų laisve ir gerbūviu. 

Dabar, visą šitą palyginkite 
su faktu kad Respublikonų kan
didatas yra remiamas negar
bingo Senatoriaus McCarran, au
toriaus nepalankaus McCarran-
Walter Imigracijos byliaus, ku
ri sąmoningai šmeižia ir žemina 
nuo. X?,— >5 m$gonų pavergtų 
žmonių, jų tarpe ir lietuvius, 
trokštančius atvykti į mūsų 
kraštą. Šis nepalankus įstaty
mas buvo pravestas tik Respu
blikonų Atstovų ir Senatorių 
balsais, kurie visi remia Gene
rolą Respublikonų kandidatų 
sąstate, kuris, jei bus išrinktas 
nepakels nei piršto šio nesąži
ningo įstatymo pataisymui arba 
atšaukimui. Iš kitos pusės, Ad-
lai Stevenson yra pasisakei dėl 
šio diskriminuojančio įstatymo 
atšaukimo. 

MASINIS MITINGAS 
f i sekmadienį, lapkričio-Nov. 2 diena, 2 vai. popietų, Dariaus-

Girėno Salėje, 4416 So. VVestern Avt., ruošia LIETUVIŲ DEMO
KRATŲ LYGA. 

Kalbės mūsų lietuvių kandidatas ALPHONSE F. VVELLS, į 
miesto teisėjus (Judge of Municipal Court). 

Bus įvairi programa. Muzikos ir kalbų. 

Programa prasidės lygiai 2 vai. popietų. 

Bus šimtai dovanų. 

Įėjimas nemokamas. 

Po programos pasilinksminimas. 

Visi Chicagos lietuviai kviečiami atvykti šį sekmadienio po
pietį, ir maloniai praleisti valandą vieną, kitą su pažystamais bei 
draugais. • 

i? 
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„Aš esu tikras", sako Kongres 
monas Sabath baigdamas savo 
žodį, "kad Amerikos Lietuviai 
balsuotojai pasiliks nepalaužia
mai ištikimi Demokratų Parti
jai, kuri visuomet buvo rimtai 
susidomėjusi jų gimtosios že
mės gerove ir, kad Amerikos 
valdžia mūsų naujam preziden
tui, Adlai Stevenson, vadovau
jant atėjus tinkamai progai dės 
visas savo pastangas kilniam 

- įgyjimui teisingos ir 
patvarios laisvės narsiai kovo
jančiai tautai — Lietuvai". 

... - (Skl.) 

T H E S T A R 
DENTAL & 0PTIGAL 

LABORATORIES 

pėti valdžiai pirmoje eilėje, ar 
apsaugojimas kapitalistų bei 
stambiųjų monopolijų pelno. Čia 
glūdi dviejų partijų politikos 
skirtumo esmė. Demokratų par
tija pasisako ir vykdo plačiųjų 
gyventojų gerovės politiką, o res 
publikonai atstovauja siaurą 
Wall Street kapitalistų grupę. 
Dirbančiam lietuviui čia kito pa
sirinkimo negali būti. Jis bal
suos už demokratų kandidatus, 
nes tik jie užtikrins jam ir jo 
šeimai gerbūvį ir taiką. 
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LIETUVIAI, BALSUOKITE UŽ 
i 

Anthony A. Olis ir Michael J. Rudnik 

,T& 
llaniij plokšteles pataisomas ir 

nauji pamušalai {dedami 
JUMS BELAUKIANT 
Vi žemiausias kainas 

144 S. PULASKI RD. 
SAcranronto 2-2419 

Atdaru nuo 8 Iki 8 
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Skclbkitčs "Drauge" 

Antanas OHH ir Mfchael J. Rudnik kandidatuoja republikoaų są
raše perrinkimui į SAMTARY DISTJIICT 0f CHICAGO TRUSTEES. 
Rudnik yra nuoširdus lietusių draugas. Jis yra Vice-prezidentas Sani-
tary District, kuriai vadovauja mūsų tautietis Antanas Olis. Rudnik 
pagelbėjo Oliui pravesti programą Sanitary Districte, kurios dėka bu
vo sutaupyta 14 milijonų dolerių taksų. 

Lapkričio 4 d. balsuokime už 
ANTANĄ OLĮ ir MICHAEL J. RUDNIK 
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Redakcija straipsnius taiso savo n uoliam. We«u naudotų straipsnių ne* 
saugo, juos gražina tik ta anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turint 
neatsako. Skelbimų kainos prlsluneiamos gavus prašymą. 

Sie rinkimai ir 
ORGANIZUOKIME TALKĄ 

Abejojame, ar pačiai redakcijai bereikalinga kalbėti apie 
reikalą balsuoti už lietuvius kandidatus. Už juos stiprįai yra 
pasisakę mūsų dienraštyje jų draugai ir rėmėjai. Pagaliau pa
tys lietuviai balsuotojai žino savo svarbią pareigą balsuoti už 
savo tautiečius ir balsuoti už visus, nepaisant ar jie kandida
tuotų demokratų ar respublikonų sąrašu. Jei redakcija ir savo 
paraginimo žodį prideda, tai daro tiktai tam, kad balsavimo ir 
lietuvių kandidatų rėmimo reikalą dar stipriau pabrėžtų. Tuo 
pačiu norime kiek galint stipriau pabrėžti ir kitą svarbų reikalą: 
prašyti savo draugų, pažjstamų ir kaimynų kitataučių, kad ir 
jie balsuotų už mūsų tautiečius. 

Visi galime gerai suprasti, kad vien tik lietuvių balsais ne- kenčiančia Bažnvčia Vi 
galime saviškių išrinkti. Ir patys kandidatai turi turėti para- 8 u d a r o k e ™ * n č 7 " S E " "» 
mos kitataučių tarpe, ir mes savo draugus kitataučius turime Į« S l 0 S *"*«£» B a ž n v č l o s na" 
paveikti, kad jie stotų į talką. Tiesa, mūsų tautiečiai nekandi- i «ai J™ surišti tarp savęs tamp-
datuoja atskirai, bet yra įtraukti į didžiųjų partijų sąrašus, rlato ryšiais, jie sudaro šventų-
Tai yra didelis dalykas. Kitaip kandidatuoti būtų visai tuš- jų bendravu>ą, Dievo va > 
čias dalykas. Tačiau žinant, kad ne visi piliečiai vienodai bal
suoja, kad yra žymi jų dalis, kuri renka kandidatų vardus iš 
visų partijų sąrašų, svarbu, kad mūsiškiai būtų gerai žinomi, 
kad jie šitaip balsuojančių nebūtų išskirti ir aplenkti. 

Tikiu į šventųjų 
rdvimą" 

K. Bf. 

Savo poteriuose kasdien sa
kome: "tikiu į šventųjų bendra
vimą", tačiau ne visuomet tin
kamai suprantame gilią šių žo
džių prasmę. Atsiminkime, gal 
dar ir atsimename iš kadaise 
išmokto katekizmo, kad mes 
šventaisiais vadiname savo ti
kėjimo išpažinime ne tik tuos, 
kurie yra danguje, kurie pri
klauso triumfuojančiai Bažny
čiai, bet ir tuos visus krikščio
nis, kurie per šventąjį krikštą 
yra pašaukti šventam gyveni
mui, kurie yra kovojančios Baž 
nyčios nariai, ir tas vargstan
čias skaistykloje sielas, kurios 
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ka, bet "vienintele tikra'Kris-1 matome, įstatymai numato pa 
taus bažnyčia", ši sekta tiek įsi
drąsino, kad ėmė sau reikalau
ti prerogatyvų numatytų italų 
konstitucijoje Katalikų Bažny-

kankamas garantijas apsaugoti 
sąžinės laisvę ir kitoms negu 
Valstybės tikyboms. Tačiau val-
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LIETUVIAI KANDIDATAI 

Cook County ir Chicagoj šiemet turime tris gerai žinomus 
lietuvius kandidatus. Ir jei visi už juos balsuosime ir savo drau
gus paraginsime juos paremti, neturėtų likti abejonės, kad visi 
trys bus išrinkti. O tai jau būtų labai svarbus dalykas. Šitaip 
įvykus, partijų viršūnės labiau skaitysis su lietuvių balsais ir 
tuo būdu laimėsime politikoje lietuviams didesnį pripažinimą 
ateityje. 

Mūsų dienraščio skiltyse kasdien matėte lietuvių kandidatų 
vardus ir skaitėte apie jų kvalifikacijas. Jei jų čia ir neminė
tume, visvien žinotumėte, kas jie per vieni. 

Antanas Olis, Sanitary District pirmininkas, kandidatuoja 
jau antram terminu^. Per šešerius metus besidarbuodamas ta
me svarbiame departamente, kaip augštas praeigūnas, jisai pa
rodė daug sugebėjimų darbus gerai atlikti ir taupyti žmonių 
sumokėtus (taksais) pinigus. Pažymėtina, kad jis yra žymus ka tie trys dalykai: tikėjimas, 

dravimą. Jie vieni su kitais yra 
susijungę tikėjimu, viltimi ir 
meile. 

Kaip tikėjimas mus veda že
mės gyvenimo keliais, taip vil
tis pakelia mus iš kovojančios 
Bažnyčios ribų ir tiesia kelius 
ten, kur yra triumfuojanti Baž
nyčia. 

Tikėjimas kovojančiai Bažny
čiai kada nors pavirs regėjimu, 
viltis — kenčiančiai Bažnyčiai 
virs išsipildymu, o meilė pasi
liks amžinai, pasiliks ir tada, 
kai visos trys Bažnyčios susi
jungs amžinybės keliuose, "kad 
Dievas būtų visa visame" (1 
Kor. 15,28). Teisingai sako 
apaštalas: "Taigi dabar pasilie-

Pat Gosa, iš Cleveland, Ohio, iš anksto siunčia Kalėdinius siun
tinius kareiviams į užjūrį, kad jie karius pasiektų laiku. (INS) 

SEKTANTU "PERSEKIOJIMAS" ITALIJOJE 

kovotojas dėl Lietuvos išlaisvinimo. Šiuo metu jis yra Alto vyk
domojo komiteto viceprezidentas. Drauge su juo į Sanitary Dist
rict Trustee postą kandidatuoja jo labai artimas bendradarbis 
Michael J. Rudnik 

Chicagos miesto teisėjų (Municipal Court) vietosna kandi
datuoja du jauni ir gabūs lietuviai lietuviai advokatai — Alfon
sas F. UVIIs ir Antanas Lapinskas. Pirmojo vardą rasime de
mokratų teisėjų sąrašo pačioje apačioje, o antrojo — respubli
konų. Ir vienas ir antras dalyvauja mūsų veikloje, akylai seka 
mūsų visuomeninį gyvenimą ir jį remia. Abu yra verti mūsų 
ir mūsų draugų balsų. 

BALSAVIMO PAREIGA 

Kandidatų sąrašuose rasime ir nelietuvių vardų, kurie ta
čiau yra geri mūsų bičiuliai. Ir juos reikia paremti. Už kitus 
visus balsuokime pagal savo politinį įsitikinimą ir nusimanymą. 
Bet balsuokime. Nors mus čia niekas nevers policinėmis ar mi-
litarinėmis priemonėmis ( kaip yra Sovietų Sąjungoje ar jos 
satelitiniuose kraštuose) vykti į balsavimų vietas, bet patys 
jauskime svarbią, net šventą pilietinę pareigą savo laisva valia 
eiti ir balsuoti taip, kaip mūsų pačių sąžinė diktuoja. Visiems 
yra aišku, kas ištiktų kraštą, jei piliečių daugumas atsisakytų 
atlikti šią savo pareigą. Ir čia susilauktume vienokios ar kito
kios rūšies diktatūros, kuri pažeistų demokratinę santvarką ir 
laikui bėgant pasmaugtų čia turimas laisves, kurias taip bran
giname, dėl kurių bolševikų diktatūros prislėgti kraštai šiandien 
kovoja, dėl kurių jų pogrindis savo kraują lieja. Ir mes, lietu
viai, veik visas Lietuvos išlaisvinimo viltis esame sudėję į JAV 
vien tik dėl to, kad Amerika yra laisvas kraštas, kad jo pilie
čiai supranta ir brangina turimą balsavimo teisę. Taigi, tuo 
labiau mes tą privilegiją turime augštai vertinti ir ja naudotis. 

Labdarių suvažiavimas 
Amerikos Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos 33-čias seimas 

įvyksta rytoj Lietuvių Senelių Prieglaudos rūmuose, kuriuos 
toji sąjunga yra pastačiusi ir kuriuos ji pati užlaiko. Diena to
kiam įvykiui gąl ir ne tiek patogi, tačiau vietos parinkimas sei
mui yra sveikintinas. Neabejojame,, kad tiek labdarių kuopos 
ir jų veikėjai, tiek mūsų įvairios draugijos Šiame seime turės 
savo reprezentaciją. 

Labdarių Sąjunga, kaip ją sutrumpintai vadiname, lietuvių 
gyvenime Chicagoje ir apylinkėse yra suvaidinusi svarbų ir 
garbingą vaidmenį. Jau vien tik dėl pastatymo prieglaudos lie
tuviams seneliams reiktų prieš ją nusilenkti, bet ji ir daug kitų 
labdaros ir šalpos darbų yra atlikusi. Jos dėka buvo pastatyta 
Sv. Kryžiaus ligoninė, kurią taip puikiai tvarko Sv. Kazimiero 
seserys ir kuri visais žvilgsniais didelę pažangą yra padariusi. 

Taigi, atsižvelgiant į čia suminėtuosius ir daugelį kitų dar
bų, Lietuvių Labdarių Sąjunga verta rimto visuomenės dėme
sio, tuo labiau, kad ji ir ateityje žada tokiu pat uolumu darbuo
tis labdaros srityje. 

Prasidėjus organizuotam Balfo aukų rinkimo vajui, padir
bėkime ir patys būkime dosnūs. To iš mūsų reikalauja krikš
čioniškoji ir lietuviškoji artimo meili, 

viltis, meilė, tačiau didžiausias 
tarp jų yra meilė" (1 Kor. 13, 
13). Meilė sujungia jau ant že
mės vieną su kitu koyojančios 
Bažnyčios narius, meilė sujun
gia mus su kenčiančia Bažnyčia, 
meilė mus sujungs Dievo kara
lystėje nepabaigiamam amžiny
bės gyvenimui. 

Atsiminkime šiandien visus, 
juk šiandien Visų Šventųjų die
na — krikščioniškosios meilės 
diena. 

Ernstas Heilo pasakė: "Baž
nyčia ir šiokias dienas vadina 
šventėmis, nes jai žmonės — jau 
laimingos amžinybės savinin
kai". 

Giliausia ir pati svarbiausia 
džiaugsmo priežastis — tai Ųie-
vo malonė. Jei mano siela yra 
Dievo malonėje, kaip ji gali bū
ti nusiminusi, skausmo prispaus 
ta? Ji jau turi čia, žemėje, tai, 
kas sudarys Dangaus laimės es
mę — ji turi Dievą. Dievas ypa
tingu būdu gyvena tokioje sie
loje, ypatingai ją myli. Dėl ko 
ji negalėtų būti laiminga? Jai 
juk nieko netrūksta. Teisybė, 
jai trūksta garbės, kurią gaus 
tik Danguje, bet ją šiame pa
saulyje atstoja viltis, nemela-
ginga viltis! 

Siela Dievo malonėje — jau 
Danguje. Teisingiau sakant — 
ji pati dangus. Ne tas, kuris 
mūsų laukia, bet visdėlto tik
ras dangus. Vienas šventas 
Žmogus pasakė: "Aš suradau 
dangų žemėje, nes dangus — 
juk tai ne kas kita, kaip Dievas, 
o Dievas gyvena mano sieloje". 

Jei esame Įsisąmoninę, giliai 
įsisąmoninę tą tiesą, negalime 
nebūti linksmi, tobulai, nesu
drumsčiamai linksmi. "Džiaugs 
mas — tai milžiniškas krikš
čionio turtas" — pasakė anglų 
konvertitas Chesterton. 

Visų Šventųjų diena man skel 
bia: Ir tu gali būtf laimingos 
amžinybės savininku. 

\ 

Pasaulio nekatalikų ir ypa
čiai kairiųjų spauda pilna aliar
muojančių^ žinių apie sektantų 
persekiojimus Italijoje. Neatsi
liko nė lietuviškosios "Naujie
nos" š. m. Nr. 228, pasiskubi
nusios aprašyti katalikų religi
nę netoleranciją ir išdrožusios 
pamokslą, esą "tolerancija, re
ligijos laisvė, artimo meilė 
skamba labai gražiai pamoks
luose ir propagandos leidiniuo
se, bet gyvenimo praktikoje ei
na visai kas kita." Iš paprasto 
Italijos vidaus reikalo padaryta 
net tarptautinis klausimas, kurį 
palietė net Achesonas pareiškęs, 
kad USA valdžia panaudosianti 
"visas priemones", kad užtik
rintų pilną religijos laisvę Itali
joje. Siame reikale labai veikliai 
pasireiškė USA ambasada Itali
joje. Tas rodo, kad reikalas są
moningai perkeliamas į tarp 
tautinę plotmę tam, kad suga
dintų gerus santykius tarp USA 
ir Italijos. Bet kaipgi iš tikrų
jų yra? 

Truputis Istorijos 

Kai 1929 m. fašistinė Italijos 
valdžia sutvarkė santykius tarp 
Bažnyčios ir Italijos valdžios ir 
drauge su sutartimi pasirašė 
konkordatą, kuriuo buvo ne tik 
garantuota Katalikų Bažnyčiai 
laisvė Italijoje, bet ir katalikų 
religija pripažinta valstybės 
globojama religija, buvo sunor-
muota nuo 1870 m. susidariusi 
tarp Sv. Sosto \r Italijos nenor
mali padėtis. Garantavus Kata
likų Bažnyčiai pilną laisvę ir 
globą, drauge buvo nustatyta 
kuriomis sąlygomis galės veikti 
ir kitos nekatalikiškos tikybos. 
Naujoji respublikinės Italijos 
konstitucija 8 str. įtraukė 1929 
m. sutartį ir konkordatą ir pa
darė legaliu aktu. Už šį konsti
tucijos str. tada balsavo ir kai
rieji, net ir komunistai, nes 
jiems buvo svarbu pasirodyti 
italų visuomenės akyse Katali
kų Bažnyčios draugais ir tuo 
būdu laimėti rinkikų balsus. 
Kadangi 1929 m. konkordatas 
buvo nustatęs teisines normas, 
pagal kurias galės veikti kitų 
tikybų bendruomenės, tos nor
mos pasiliko fiksuotos ir dabar
tinėje Italijos konstitucijoje. 

Tikrovė 
Po 1929 m. protestantai ir ki

tos sektos, išpildę įstatymų nus
tatytas normas ramiai sau vei
kė, turėjo savo maldos namus ir 
niekas jų sekėjams nedarė kliū
čių atlikinėti savo religines 
praktikas. Reikalas virto ki
taip, kada paskutinio karo metu 
sąjungininkų kariuomenė oku
pavo Italiją. Draug su kariuo
menė pasipylė Italijoj įvairių 
sektų "misionieriai", kurie pasi
ryžo pąsižvejoti sau pasekėjų 
karo sudrumstame Italijos van

denyje. Pokarinės sąlygos, sve
timųjų okupacija, kiti svarbūs 
rūpesčiai neleido Italijos val
džiai pritaikinti legalines nor
mas naujai atsiradusioms sek
toms. O jos tuo tarpu veikė visu 
tempu, nepabodamos Italijos įs
tatymų, verbuodamos narius iŠ 
skurdžių tarpo, dalindamos pa
šalpas, drabužius, maistą tiems, 
kurie prisidės prie jų sektų. 
Reikia pabrėžti, kad tų sektų va
dai visi yra svetimšaliai, dau
gumoje amerikiečiai. 

Italijos valdžia, ilgai kentusi 
šią nenormalią padėtį, pagaliau 
ėmėsi atvesti iš svetur atkelia
vusias sektas į normalią teisinę 
padėtį. Įstatymai reikalauja, kad 
kiekviena religinė bendruomenė, 
būtų legaliai įregistruota ir 
gautų leidimą veikti. Toji gi 
veikla neturi būti tokia, kuri 
briautųsi į valstybės globoja
mos religijos sritį ir kenktų jos 
interesams. Kada buvo parei
kalauta, kad iš svetur atkeliavu
sios sektos prisitaikintų prie vie 
tos įstatymų, prasidėjo triukš
mas, kad Italijos valdžia perse
kiojanti kitas tikybas ir tuoj 
imta šauktis USA valdžios pa
galbos. Tas rodo, kur reikalo 
siūlai veda. 

Visuomenės nuotaikos 

Kokiomis nuotaikomis gyve
na italų visuomenė ir kaip ji 
žiūri į šią "kovą", matyti iš 
skaitytojų gausių laiškų, ku
riuos Italijos net nekatalikų 
spauda įdėjo į savo skiltis. Vie
name iš jų rašoma: "Kaip mes 
sekame anglosaksų viešąją opi
niją, šiandie tiek jautrią dėl re
liginės laisvės Italijoje, mes ste 

i čiai. Veikdama Italijoje nuo 
1947 m. ji nematė reikalo regis
truotis N pagal įstatymus, nei 
gauti reikiamą leidimą Veikti. 
Italai su pagrindu ėmė piktintis, 
kai svetimšaliai misionieriai pa
plito po katalikišką Italiją, ku
riai katalikybė per 16 šimtų me
tų buvo jos stiprybė ir pasidi
džiavimas. Sektų atsiradimas ir 
jų savotiškas misionieriavimas 
teisingai pažeidė italų ir tauti
nius jausmus. Veikiama viešo
sios opinijos, pagaliau, italų 
valdžia ėmė tikrinti sektų veik
lą ir radusi ją ne pagal įstaty
mus, uždarė jų maldos namus ir 
sustabdė kitokią viešąją veiklą. 
Tada prasidėjo šauksmai, kad 
Italijoje dar veikią fašistiniai 
įstatymai, kad varžoma sąžinės 
laisvė. Pažymėtina, kad sektan
tus labai smarkiai užtaria kai
rioji ir ypačiai komunistinė 
spauda. Jai rūpi drumsti viešąją 
nuomonę ir labiausiai supjudy
ti USA su Italija. 

Reikia pažymėti, kad 1930 m. 
vasario 28 d. įstatymas tvarkąs 
nekatalikų konfesijas, garan
tuoja tinkamai leistoms ir re
gistruotoms bendruomenėms 
laisvę atlikti savo kulto parei
gas, turėti maldos namus ar 
koplyčias ir kitą nuosavybę, su
darinėti savo konfesijos na
riams civilinius aktus. Tačiau 
visam tam turi gauti normalų 
leidimą, kuris suteikiamas tada, 
kai įrodoma reikalas ir kai yra 
žymesnis skaičius tos konfesi
jos narių, kurie galėtų patikrin
ti savo kulto reikalų išlaikymą. 
Minimas įstatymas suteikia ga
lios sektų dvasininkams suda
rinėti jungtuvių aktus. Garan
tuojama net kariuomenės kape
lionai aptarnauti tų konfesijų 
kareivius. Sektantų tėvai, jei 
atsiranda pakankamas skaičius 
vaikų, gali reikalauti savo tiky
bos kapelionų mokyklose ir vie
tos jose, jei neturima vietos sa
vo maldos ar kituose namuose, 
kur būtų dėstoma tikyba. Kaip 

džia turi teisės reikalauti, kad 
tos tikybos laikytųsi egžistuo-
jahčių įstatymų ir prie jų prisi
taikytų. 

keikia laikytis įstatymų 

Jėzuitų leidžiamas laikraštis 
"Civilta Cattolica", pabrėžda
mas, kad su visomis krikščioniš
komis sektomis katalikai turi 
daug bendro, nes visi yra Ado
mo vaikai, nori matyti sukelta
me triukšme ne ką kitą, kaip 
nežinojimą arba klaidą, o ne 
blogą valią. Tačiau tikrovėje a-
merikomškų sektantų sukeltas 
triukšmas siekia daug toliau: 
sukelti tarptautinį skandalą ir 
USA valdžios intervenciją. Vi
same tame reikale USA amba
sada pasirodė nepaprastai jau
tri ir *veikli. Po jos padaryto 
spaudimo, paskutiniu laiku vėl 
leista įvairioms sektoms turėti 
savo pamaldas jų iki šiol užda-
.rytuose maldos namuose. Italų 
valdžia turės išminties, nesu
komplikuoti normalius diploma
tinius santykius su USA, bet 
drauge ir pakankamai valios 
sutvarkyti tą chaosą, kurį ėmė 
kelti svetimos valstybės palai
komos sektos, nenorinčios pris-
taikyti prie veikiančių įstaty
mų. 

Reikia stebėtis kad amerikie
čiai ėmėsi palaikyti savuosius, 
nenorinčius boti vietos įstatymų 
Italijoje. Kažin ką pasakytų tie 
patys amerikiečiai, jei čia USA 
imtų kas neboti įstatymų. O tie 
įstatymai kartais yra ir griežti 
ir nemalonūs. Pav. katalikų ku
nigas aprobuotas vienoje USA 
valstybėje, jei jis nori sujung
ti moterystėn savo gimines ar 
pažįstamus kitoje USA valsty
bėje turi gauti iš anksto tos val
stybės gubernatoriaus specialę 
autorizaciją. Tepabandytų kas 
to nepaisyti, tai tuoj atsidurtų į 
teismą už įstatymų peržengimą. 
Gerbiant savo įstatymus reiktų, 
pagerbti ir kitų, o "ne palaikyti 
tuos, kurie jų ima nepaisyti. 

J. Sav. 

Kas bus sekantis prezidentas? 

bimės, kodėl jų vadai bižiuUau-rJų P į WUliam Henry Har-
nson. Bet per sekančius nnki-damiesi su Tito nė puse lūpų ne

užsimena apie tenai sumindžio
tas religines laisves. Gaunasi 
įspūdis, kad visa tai kyla ne iš 
sąžinės laisvės meilės, bet iš 
antikatalikiškos sąžinės... "Ki
tas laiško autorius, kalbėdamas 
apie Italijos ir anglosaksų san
tykius rri3o: "Mes priėmėme an
glosaksų demokratiją su pasi
tenkinimu, turėtų kolonijų atsi
sakėme su rezignacija, Atlanto 
paktą priėmėme su giliu parei
gos supratimu, bet daugiau iš 
mūsų tenebūna reikalaujama. 
Mes nenorime, kad mums būtų 
siunčiami pastoriai "evangeli
zuoti" mūsų, tarsi mes būtume 
kokie pigmėjai ar Vidurio Afri
kos stabmeldžiai. Jei anglosak
sų visokio plauko draugai vie
šai kalba ir tikisi, kad jie nori 
ir gali sugyventi su Tito Jugos
lavija, tenekalba taip aštriai 
su Sv. Januarijaus Italija." 

Per dideli reikalavimai 

Italų viešąją opiniją ypačiai 
ėmė erzinti viena sekta, pasiva
dinusi "Church of Christ", va

šu viena išimtimi, 1928 m., 
visos kitos 41 prezidentinės 
kampanijos turėjo savo kandi
datus *arba generolus arba, 
daugiau ar mažiau, turinčius ką 
bendra su teise, juristus. Tik 
penki asmenys, siekę Baltųjų 
Rūmų kėdės, nėra buvę genero
lais ar juristais. Iš jų tik vie
nas tebuvo išrinktas. (H. Hoo-
ver, nugalėjęs Alfred E. Smith). 

Sio lapkričio rinkimai bus 
devintieji, kur generolas run
giasi su teisininku. Gen. Geon^ 
VVashington du kartus "sumu
šė" teisininką John Adams. 
Bet 1836 m. Martin Van Buren 
laimėjo prieš Indėnų karo he

mus, teisėjas Van Buren turėjo 
grįžti į teismo kėdę, o generolas 
buvo įvesdintas į Balt. Rūmus. 
1848 m. laimėtoju vėl buvo ge
nerolas. Meksikos karų didvy
ris Zachary Taylor laimėjo 
prieš teisininką Lewis Cass. Bet 
teisin. James Buchanan buvo 
išrinktas prezidentu, nukonku
ravęs gen. John C. Fremont 
1856 m. Ir po aštuonių metų, 
teisin. Abraomas Lincolnas lai
mėjo savo antrąjį prezidentinį 
laikotarpį prieš gen. George B. 
McCiellan. Teisininkai vėl lai
mėjo 1880 m., kada aktyvios 
tarnybos gen. Winfield S. Han
cock pralaimėjo generolui, bet 
kartu ir juristui James A. Gar-
field. 

Vieninteliai kandidatai, be 
Hooverio, kurie n e t u r į nei 
žvaigždžių, nei studijavo teisę, 
buvo Horace Greeley, Jr~es G. 
Blaine, James Cox ir Smith 
Bet jie ir nebuvo išrinkti. 

Jei gub. Stevenson būtų iš
rinktas 33-iuoju prezidentu, jis 
būtų 23-ias prezidentas, kuris 

dindama save ne protestantiš- praktikavo teisę. Trys kiti — 

Theodore Roosevelt, Harding ir 
Truman — mokėsi teisės, bet 
nesivertė praktika. Bet respu
blikonų tikslas yra, įstatyti į 
Washingtoną vienuoliktąjį ge
nerolą, kuris buvo tik karys, 
lygiai kaip Washingtonas, Wil-
liam Henry Harrison, Taylor ir 
Grant. Kiti šeši generolai — 
prezidentai buvo geri kariai, 
bet ir neblogesflt teisininkai. 
Toks Andrew Jackson, New 
Orleans mūšio laimėtojas, buvo 
ne. tik advokatas, bet ir vyriau
siojo Tennessee teismo teisėjas. 
Teisininkas Pranklin Pierce bu
vo brigados generolu ir dalyva
vo Meksikos kovose. O teisinin
kai Rutherford B. Hayes, James 
A. Garfield, Chester A. Arthur 
ir Benjamin Harrison užsitar
navo savo žvaigždes Civilinio 
karo metu. Nuo 1792 m. aštuo
nių kampanijų metu, kada tei
sininkai rungėsi prieš genero
lus, dar buvo 21 rinkimai, kurių 
metu teisininkai žvelgė į tokį 
patį juristą oponentą. 

Galutiną išvadą galima pa
daryti, kad amerikiečiai prak
tikoje teturi nedidelį pasirinki
mą prezidentams. Generolas ar 
teisininkas? Vienas iš jų tikrai 
bus išrinktas. Balsuotojai, pasi
rinkite! A-ia 

Kiek sveria 2eme? 
Mūsų Žemė yra vienas ma

žiausių "sviedinių" erdvėse, ir 
visdėlto ji sveria 265,195 trilio-
nus 670 bilionų tonų. Tai dide
li skaičiai. Atminkite, kad jei 
žmogus panorėtų nuo vieno 
skaityti iki biliono, užimtų jam 
tai 30 metų. Tai ilgas laikas. 
Rodos, šaukštelyje yra daug 
smeiio grūdelių, o jų tėra tik 
apie 1,000 ir jų suskaitymas 
užimtų tik apie 20 minučių,. 

' 
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SESEI VĖLINIU DIENĄ 
Daug kapų mūsų gimtoje že

mėje, kapų, kuriuose ilsisi Lie
tuvos Motinos sūnūs ir dukros, 
kur gynė gimtąją šalį. Šie Lie
tuvos Motinos vaikų kapai už
deda ir jums jaunieji sunkių pa
reigų. Jūs turite čia, svetimoje 
žemėje, ugdyti savyje tą ilgesio 
pilną tėvynės meiR?, kad ji irgi 
išbujotų ir pražydėtų tuo gra
žiu mėlynu žiedu, kuris padės 
nugalėti visas kliūtis, kurias su
tiksite kovoje už mūsų krašto 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Miela sese, šj gūdų Vėlinių va 
karą, nors ir būdama svetimoje 
žemėje, aplankyki kapus. La
pai jau bus pageltę, nakties šal-

kur medelis beliko; miškų jau 
nebebuvo... 

Pabėgę žmonės po ilgų metų 
susilaukę tarkos, išvijo iš Gin
taro Krašto viską naikinusį 
priešą ir pirmiausia nutarė at
želdinti savo mylimuosius miš
kus. Bet nuostabus daiktas! 
Beržai nebenorėjo augti greta 
ąžuolų, o pušys nei kalbėtis ne
benorėjo su tokiomis pat kaip 
jos žaliuojančiomis eglėmis... O 
juk visi medžiai ir medeliai vie ' pilietėms. 

Pirmoji skautininkių konferencija užjūryje 
P. L. 3. Sąjungos Seserijos laužo vaišių metu konferencijos 

Vadi ja š. m. 18 — 19 dienomis dalyves jautriai pasveikino vie-
VVmdsore, Kanadoje, sušaukė: tos klebonas kun. Danielius ir 
pirmąja, Lietuvos skautininkių 
kon6erenciją aktualioms proble
moms išdiskutuoti, ir nustatyti 
planus bei veikimo gaires atei
čiai svetimuose kraštuose. Kon
ferencijoje dalyvavo atstovės iš 
įvairių Kanados ir JAV vie
tovių. 

Šitas svarbus skautijos gyve
nime įvyk s, be abejo, turės dî  
dėlės reikšmės tolimesnėje skau 
tavimo raidoje svetimuose kraš
tuose, kur norima sustiprinta 
mūsų, neprklauaomy^ės tęcrimi-
mą, įsijungti į, diplomatinę misi
ją kovoje už Lietuvos laisvę ir 
Lietuvą reprezentuoti kaip su
vereninės Lietuvos respublikos 

no ir to paties Viešpaties ran
komis sukurti buvo tam, kad 
vienas greta kito žaliuotų veš 
liai, vienas kito nestelbtų... Pa 
stebėjęs Viešpats, kad nėra mei
lės medžių tarpe, kad jų širdys 
! medinė? ir kietos, užleido ant 
to krašto didžią sausrą ir šaltą, 

Pirmoji diena 

Konferencija praėjo pakilioje 
ir darbingoje nuotaikoje su vi
somis lietuviškai - - skautiško
mis tradeijomis. Konferenciją 
atidarė ?ktn. Jonaitienė. Įne-
šant vėliavas buvo sugiedotas 

nų dygiai bus juos skaudžiai pa Į ^ ^ ^ k a l a v i j a g v ė j ą D a u 'Tautos himnas ir '•Marija, Ma-
j „ „« ^ ^ medžių išdžiūvo, o kas ' r i ja" , pagerbiant žuvusius skau žeidė. Saulė nusileis, dangus ap 

tems ir naktis apgaubs pilkąją 
žemę. Tada įžiebk žvakelę, per-
sikelk mintimi į gimtąją žemę. 
Susikaupk ir tegul tavo lūpos 
tyliai kuždės: 

"Broli ir sese. Gindami Lie
tuvos Motinos garbę ir laisvę 
paaukojote savo gyvybes. Te
gul ši jūsų auka bus mums kel
rodžiu mŪ3ų gimtojo krašto at
vadavimo darbe. 

Vėtroj gimę, vėtroj augę, 
Vėtroj kelsimės visi — 
Ir pakils tėvynė, drauge^ 
Tr pakils dieną šviesi." 

Sktn Dr. Marija Žilinskienė, 
Seserijos Vadi jos Tautinio 

Auklėjimo Vadovė 

Medines širdys "lUf 

Toli už jūrų marių, už oke
ano, buvo graži šalis. Jos var
das buvo "Gintaro Kraštas". 
Toje šalyje, tame krašte didžiu
liai plotai buvo užžėlę žaliais 
m škais. O miškuose visoks Die 
vo sutvertas gyvis sau maistą 
ir prieglobstį rasdavo. Ir gra 
ži s, didingi tie miškai buvo; 

beliko, buvo vėtros išlaužyti ir 
su šaknimis išrauti... 

Brangusis jaunime, tavo Ii 
kimas daug kao panašus į ano 
Gintaro Krašto medžių likimą. 
Ar norėtum, kad ir iki galui 
tavo likimas panašus būtų? Ar
gi mūsų jaunimas turi tokias 
pat kietas, medines širdis, kaip 
anie medžiai? Ne, ne ir ne!!! 
Ateitininkai, skautai, vyčiai ir 
visas organizuotas ir neorgani
zuotas Lietuvos jaunimas gali 
ir privalo tarpusavyje sugyven 
ti, gražiai bendradarbiauti ir 
mūsų Tėvynės kruvino likimo 
akivaizdoje vis glaudžiau ir glau 
džiau rikiuoti savo praretėju
sias eiles. Nes kiek gi mūsų čia 
yra? O juk pavergtoje Tėvynė
je likę mūsų broliai neturi gali
mybės organizuotai reikštis tar 
nyboje D:cvui, Tėvynei ir Arti
mui, Visko atnaujinime Kristu
je įr panašiai. Tad jieškokime 
visur progų, kurios mus jun
gia, bet neskiria. 4 

Ir štai turime tokią progą. 
Gražią ir kilnią progą pagerbti 
mūsų mirusiuosius. Alinių iš 

mylėjo juoą nepaprastai ir tos , v a k a r ė s e Į k r i č i o 2 d g e k m a . 
šalies gyventojai 

Ir užklupo tą mieląjį kraštą 
didžios nelaimės ir vargų var
gai. Pagrobęs tą šalį žiaurusis 
priešas pradėjo naikinti viską, 
ką tik gražesnio pamatė. Nai
kino r;mones, vi-okį šalies turtą, 
taip pat ir miškus. Pirmiausia 
krito šimtamečiai ąžuolai, pas
kui ir b'iltaliemenisi beržai, am-, 
žinai žaliuojančios augštos pu 
šy*, eglėfl ir kiti medžiai. Iš 
po ustriaa3menių priešo kirvių 
nei vienas vargšas medis niekur 
negalėjo pasprukti. Tik tos ša 
Ii; . gyventojų ne taip jau didelė! 
d-ilis suskubo savo gyvybes iš
gelbėti, pabėgdami kitur. Gin 

dienį, 4 vai. p. p. visas Chica-
gos padorusis lietuvių jauni
mas, skautai, ateitininkai ir vi
si kiti renkamės prie šv. Kazi
miero kapinių vartų, iš kur tvar 
k ingai eisime lankyti brangių 
mūsų širdims mirusiųjų kapų. 

Fratct 

IHKP.A HtSUUOBĘ 
Chieagos ir Cicero skautai-Q» 

jau surinko daugiau $700.00 au

tus atsistojimu ir tylos minute. 
Konferencijos prezidiuman bu
vo pakviesta sktn. K. Kodatie-
nė, Detroito "Gabijos" tunto 
tuntininkė, ir psktn. A. Balai-
šaitienė, Seserijos Spaudos sky 
riaus vedėja. 

Konferencija gavo daug svei
kinimų iš organizacijų ir pavie
nių asmenų ir, vietoj sveikini
mo, vyr .sktn. Augustaitytės — 
Vaičiūnienės tai progai pritai
kytą eilėraštį. 

Vyr. sktn. dr. Kesiūnaitės tu
riningas pranešimas davė daug 
naujų minčių visoms dalyvėms, 
o. kruopščiai paruoštos dviejų 
prebgenčių gilios ir įdomios pa
skaitom buvo išklausytos su di
deliu su udomėjimu. Sktn. dr. 
Žilinskienės paskaita tema "Tau 
tinio auklėjimo reikalingumas" 
ir sktn. A. Augustinavičienės 
labai giliai ir jautriai išnagri
nėtos "Skautininkių pareigos" 
dar ilgai pasiliks dalyvių min
tyse. 

Pirmoji konferencijos diena 
buvo užbaigta nuotaikingu lau
žu, kurio didesnę programos da 
lį paruošė Detroito skautės. Cia 
konferencijos dalyvės turėjo 
progos pabendrauti su Windso-
ro lietuviškąja visuomene. Po 

misiją peržiūrėti sąrašus, kad 
paketus gautų pirmoje eilėje 
sunkiau sergantieji, turintieji 
skaitlingesnes šeimas ir iš nie
kur kitur pašalpų negaunantie
ji asmenys. Gavus daugiau au
kų kalėdiniais paketais bus ap
rūpinti visi šaiptinieji, 

Detroito skautų dvasios vado
vas kun. kapelionas Dagilis. Jū
ratė Pečiūrienė davė skautinin-
kės įžodį. 

Antroji diena 
Antroji konferencijos diena 

buvo skirta finansams ir unifor
moms aptartu Kiekvieno klau-
smo sprendime ir suformulavi
me buvo ryški tendencija tęsti 
visas lietuvtekas skautybės tra
dicijas, ventpsnt bet kokių nu
krypimu, kad tuo būdu išlaikyti 
lietuivišką jaunuomenę tautiniai 
susipratusia ir atsparia pašali
nėms įtakoms. 

Konferenir ~ buvo užbaigta 
pamaldomr, karių metu kun. 
kap. Dag*!ii pasakė pritaikytą 
pamoka «\ ypatingai pabrėžda
mas įeikalingumą aktyvios ko
vos už mūsų kraštą. 

Wiw*.?ore lietuviai konferen
cijas užbaigimu* suruošė iškil
mingus pietr", kurių metu bu
vo pasike s ta kalbomis tarp 
skautininkių ir Windsoro visuo
menės atstovų. P. Petraičiui ir 
p. Januškai, visiems dalyviams 
smarkiai plojant, buvo įteikti 
meniški padėkos adresai už jų 
tikrai nuoširdžią paramą, be 
kurios konferencija nebūtų ga
lėjusi įvykti. Jiems ir šeiminin 
kėm3 priklauso nuoširdi skautiš 
ka padėka. Taip> pat padėkos 
adresas buvo įteiktas sktn. K. 
Kodatienei, kuri ant savo pečių 
nešė visą konferencijos suor
ganizavimo naštą. IT. B. 

Staliniška propaganda &os "Trumpa komunistų parti- sijoje yra išversta į 67 kalbas 
Ryšium su 14* metų sukaktu- Jos istorija", "Izviestijos" skeir ir 16 viso jos išleista 44 milio-

vėmis nuo išleidimo Stalino kny- bia, kad ta knyga pačioje Ru- Į nai egzempliorių. 

/ / 

Pasakė "ne" 
Arnheme, Olandijoje, policija 

net turėjo ateiti į pagalbą, kad 
nuramintų bekylančias rjaušes 
miesto salėje, kai jaunoji pasau
kė "ne. Jaunikis piktai apkala 
tino mergaitės šeimos narius,, 
kad jie įtikino ją, kad jk nete
kėtų. Iššaukta policija jaunaj-
ją ir jos palydovus nulydėjo į 
namus, o jaunikis nusiminęs 
grįžo namo (Olandų, policija 
niekuomet nepaskelbia liečian
čių asmenų pavardžių ir am
žiaus). 

• • •• • " ' • • 1 - ' 1 1 1 1 11 

GERIftDSM N V M M f 
Rašomosios tnusinfilSM firmos Uoyai, 
j vairiom is Ualbomlf* Ir ) vairių profe
sijų raidynam, su. i>;i.sl<utiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina lšsiun-
čiamoB tu pačių, -ĮNIKI M KTU VIŠ-
KAS - - n e t 8K žtmklų - RAIDYNAS 
specialiu užsakymu fabrike precizlft-
kai j montuotus tyliosloao-— Quito <le 
Luxe — ma&inclSse, kurios Kauna
mos tik per: 

kų, už kuriuos jau paruošti vi- Kaikurios aukų lapus negrą-
^as šimtas paketų išsiunt:mUi žinusios sesės prašomos neati-
lietuviams ligoniams į Vokieti-j dėliojant grąžinti juos rinklią
ją. Paga) sąsrašus šelptinųjų 
yra kiek daugiau. Todėl "Litu 

taro Krašte ilgainiui tik kur ne anicos" tunto vadi ja paskyrė ko 

1, •.. mm 
JT 

J I *i;; u geisi lik 

UIHTi; BKAK 
alų, busi sveikas, nes 
tas alus darytas viri* 
iš geriausios kokybė* 
m it-/.ii; saly klos, apy
nių, mielių ir artezi
nio šulinio vandens. 

tHtirffhiua kiekius a-
liius gausit'', jei kr^ip-
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vos organizatoriui. 
Brolis Uodas 
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i. 1 (iiedraitis, KW3 Broud SU., 
Hartfomt (l, Coiui., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

r^ 

PilsnerBeer 

wmt(mmr«itimfftowmm 
i 1 

: ^ , 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbk it gerą pelną su Apw 
draustu Saugumu. 
V. T. PIERZYNSKI, Sccretary 

iNSURt l ) CONTINENTAL 
SAVINGS and I M N ASSflCliTON 

4551* SOTJTH PAULINA ST. 
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YArds 7-0145-6 
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DABAR TURITE PROGOS SUTAUPYTI 
NUO 45% IKI 70% 

, PIRKDAMI NAMŲ REIKMENIS 
, IS Lietuviu Bendroves Krautuves 

PROGRESS FURNITURE UO. 
4181-83 Archer Avenue Prie Richmond gatvės 

Čia eina galutinas išpardavimas visų tų prckhj perimta iš uždarytos Halsted gat
ves krautuves. 

Stenkitės, kad jokie kiti skelbimai nenukreiptų Tamstą nuo šių didžiausių ver
tybių. Pirmiausiai pamatykite šias ir šimtus kitų namam reikmenų už mažiausias 
karnas mieste. Pavyzdžiui: % 

$7.50 vertės pilnos mieros kaldros ar Manketai, po . . $ ^ . 4 9 
$2.25 vertės plunksnines pagalvės 16x22 dydžio g g c 
$69.50 vertės 9x12 velvet kaurai po T.. . $QQ3U 
$67.50 vertės 5-ių dalių Chrome Breakfast setai po . . $34&b 
$ 20.00 vertes visokių dydžių vatiniai matracai 

po . S99J 
$ 32.50 vertės springsiniai matracai visokių dydžių 

PO $ 1 6 9 5 

$ 60.00 vertes pilni lovų įrengimai: graži lova, 
matracas ir springsai $27^5 

$ 65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio 
couches po $3950 

$160.00 vertės 2-jų dalių parlor setai su lovos 
įrengimais- po $ 7 9 5 0 

$225.00 vertės 2-jų dalių seklyčioms setai dengti 
vilnoniu frieze $ 1 1 9 ^ 

$225.00 vertės 2-jų perskiriamų dalių seklyčiom 
setai-sofos augštos rųšies $ 1 3 9 ^ 0 

$128.00 vertes 3-jų dalių miegamų kambarių setai 
_po $ 7 8 M 

$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalių 
po $ 9 8 M 

$ 45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos 
komodos po SOTSfl 

$15.00 vertės 24 X 36 artistiški veidrodžiai labai gražūs 
po $795 

$ 54.00 vertes žymių išdirbysčių nauji kaurų valytojai 
PO •... $3259. ££• 

$135.00 vertės virtuvėm caziniai pečiai, žymių 
išdirbysčių po $ 8 7 ^ 

$260*00 vertes kombinacijos geso ir anglių virtuvėm 
pečiai po $15950 

$195.00 — 1952 metų mados 17 colių screen 
televizijos setai po $ " | 3 9 ^ ^ 

$ 16,00 vertės „coil" lovom springsai visokių 
standard dydžių po $995 

$ 15.00 vertės gražios lempos-pasirinkimas visokių madų 
Po I $495 

$ 95.00 vertės gražaus piešimo vilnoniai kaurai 9x12 
dydžio po $5950 

$ 7.50 vertės 9 x 12 gražios klijonkos — didelis pasi
rinkimas po $395 

$ 6.00 vertės lamp shadės, dėl visokių lempų 
PO - . . . . * . . . $198 

$ 7.50 vertės elektriniai prosai 
Po $375 

$ 6.75 vertės . . elektriniai toasteriai 
po T $4.75 • 

$ 2.00 vertės 18x36 gražiai nuausti , 
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,rag rūgs" po m 
Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę šioje 

pirmoje lietuvių bendrovės įpėdinėje krautuvėje. 

4181-83 Archer Avenue, Chicago, 111. 
Kidarai atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėsite be ekstra mokesčiu. Taipgi priima

ma vandens, taksu, raudonojo h* mėlynojd kryžiaus apdraudos mokesčius ir telefono sąskaitas. 
Galite išpirkti American Kxpress money orderius — yra saugu ir patogu. 
i m • • m i • i i ii'n m •> i — — m w i i M i i II I'M — • • — — • — i . u i • • . . . i - i — ą . - i i i .m — II — • — I M » I • •• y ^ » ^ — • •••• I I I I M I , , n • . . , , • • • .i— • • • . ' - m M I . I I • i • . i n i • • • •• 

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet. I'innadic.iiais ir ketvirtadieniais iki 9 valandos vakaro 
dčl Tunistu. patogumo. 
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Los Angeles, Calit. 
Romantiška lietuvaitė 

Joana Navickaitė, gimusi 
JAV, jau nemokanti lietuviškai, 
ištekėjo už prancūziškos kilmės 
vyro Mr. Germain. J i prieš kiek 
laiko buvo nuvykusi į Romą ir 
buvo priimta specialioje Šv. Tė
vo audiencijoje, kurioje ji pa
prašė Los Angeles Letuvių ka
talike šv. Kazimiero parapijai 
palaiminimo. Šv. Tėvas tą pa-
laimininmą suteikė. Be to, ji po
vestuvinėje kelionėje nuvyko i 

Skaitykla jau veikla 
Los Angeles lietuvių katalikų 

parapijos klebono kun. A. Ku
čingio rūpesčiu ir pastangomis 
jau atidaryta lietuviška skais
tykla apačioje šv. Kazimiero pa 
rapijos salės prie valgyklos. Jo
je yra, galima sakyti, visi lie
tuviški laikraščiai ir žurnalai, 
išskyrus komunistiškojo fronto. 

Skaitykla gali naudotis visi 
lietuviai bet kuriuo dienos ir 
vakaro metu. 

Skaityklos ir valgyklos sie
nos yra papuoštos gražiais pa-

K KITAS TEXAS VALSTYBĖJ1 

14 v T rv v / # . - 1 1 ' 

Švediją, iš kur norėjo nuvykti l « * « j K ™ ™ V K T ^ " " 
i Lietuvą. Tačiau didelis jos P a r aP'J°» k u r e " ~ P i r m ° J ° "*' 
nusivylimas buvo ir sielvartas 
suspaudė jos širdį, mylinčią mo 
tinos tėvynę Lietuvą, Kai Švedi
joje ji sužinojo, kad į Lietuvą ji 
su vyru nebus įleista. Tada ji 
nuėjo prie Baltijos jūros, pasi-

Bridgeport, Conn. 
Atsilankė 

Praeitą savaitę čia atsilankė 
prezidentas Trumanas, abu pre* 
zidentiniai kandidatai, Roosevel 
to sūnus John, agituojąs už Ei-

Omaha, Nebr. 
Vestuvės 

V. Arnauskas ir R. Kavaliaug 
kaitė sukūrė šeimos židinį, kurį 
spalio 18 d. palaimino kun. JI 

nas) — 6, 7 ir 8 skyrių mer
gaites. 

Tenka paminėti, kad ses. ka-
zimierietės nors mokykla užda
ryta, moko vaikučius tikėjimo 
tiesų, tik lankytojų yra mažas 
būrelis. Reikia manyti, kad vai 
diškose mokyklose nekurstoma 

bono prel. J. Maciejausko at 
vaizdu. 

Skautai švęs metines 
Lapkričio 9 d. Los Angeles * - į i u T 

lietuviai skautai švęs savo me- u w u * a , A I . j . 

Gen. lMsunnowenui, UospuoliKonų prezidentiniam kandidatui, su
ėjo 62 metai amžiaus. Žmona jam padovanojo keiką San Antonio, 
T6x. (INS) 

• 

Jusevičius šv. Antano parapijos 
senhowerį, ir eilė kitų balsų me bažnyčioje. Jų vestuvinės iškil 
džiotojų. Savo sprendimą klau- mės vyko šios parapijos salėje. t i k ėJ i m (> ugnelė gęsta, o čia, 

esant gerai progai tam trūku
mui papildyti, pas tėvu* mato
mas nekreipimas dėmesio. Klm 

sytojai pareikš lapkričio 4 d. Jose dalyvavo per 120 svečių. 
(Svotais buvo prof. K. Alminas 
!su J. Povilaitiene. Svečių buvo 

Didingas priėmimas 

tinęs. Tai šventei jie labai in 
.tensingai dabar ruošiasi. Meti-

sėme juru vandens pabucuivo \ ^ ^ p r o g r a m a l a b a i g r a . • 

Orgsoizuojasi Lietuvių 
Bendruomenė 

jį ir apsiverkė graudžiomis aša
romis. J i savo meilę Lietuvai 
perduodanti per vandenį, nes 

ži, prisilaikant Lietuvos skautiš 
kų tradicijų ir idėjų. Metinės 
bus atšvęstos šv. Kazimiero baž 

jis pasiekią jos mamytės bran- ^ i j o g ^ ^ , 
gios tėvynes tart* o ir jame ^ ^ m i n ė j į m ą g a l ė g m vi_ 
yra mihonai kenčiančių kraujo ^ k a g ^ n o r ė a > i r u j o k i o 

brolių lietuvių ašarų ir baisaus m o k e 3 č i o . Los Angele, 
priespaudos sielvarto. Tikrai g k a u t ų d y a s i o g y a d a s y r a k u n 
jautrios širdies lietuvaitė! 

Gražiai Išreklamavo 

New Yorke išeinąs trimėnesi-
nis žurnalas "Catholic Building 
and Maintenance", kurį skaito 
daugiau 30,000 vien dvasiškių, 
labai gražiai net per 3 pilnus 
puslapius ir ketvirtojo dalį š. 
m. rugsėjo — lapkričio mėn. 
numeryje aprašė Los Angeles 
lietuvių katalikų šv. Kazimiero 
naują bažnyčią ir davė jos 4 
paveikslus ir 2 schemas. Vie
nas paveikslas — pilnas išorinis 
bažnyčios vaizdas, antras — 
frontinės didžiosios durys su 
Aušros Vartų Švč. Mergelės mo 
zaikiniu paveikslu, trečias — di
dysis altorius ir ketvirtame — 
visas bažnyčios vidus. Schemos 
nurodo bažnyčios schematišką 
sutvarkymą ir patalpų išdėsty
mą. 

Tekste labai objektyviai ir 
gražiai aprašyta dabartinės Lie-

V. Šiliauskas. Skautams ir lai
kinai skautėms vadovauja pa-
skautininkas V. Pažiūra, iš mer 

gaičių jam talkininkauja skilti-
ninkė D. Pulkauninkaitė. 

Per plačią Ameriką 
Vacys Kairys su žmona ir 3 

vaikais, iš Lowell, Mass., savu 
automobiliu, padaręs 3236 my
lias, laimingai atvažiavo į Los 
Angeles miestą. Kelionėje už
truko pusaštuntos dienos. Butą 
gavo. Dabar jis susipažįsta su 
Los Angeles miestu ir jieško 
darbo. Jam daug padeda kle
bonas kun. J. A. Kučingis. 

Jau baigiamas paruošti spau 
dai JAV-se gyvenančių žinomų
jų lietuvių biografinis vardynas. 
Leidžia "Lietuvių Dienų" leidyk 
la. Asmenys, kurie yra gavę an 
ketas ir jų dar neišpildę, turi 
paskubėti tai atlikti. Asmenys, 
kurie dėl vienos ar kitos prie
žasties "anketos tuo reikalu dar 
nėra gavę, o yra atsižymėję lie

tuves kančios ir šiurpi okupa- tuviškoje veikloje, tegul tiesiog 
cija. Aprašymas pradedamas 
trumpu, bet gražiu posakiu: 

kreipiasi šiuo adresu: "Žoiiomie-
jį Lietuviai", 92>04 So. Broad-

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey Laikinojo Organizacinio 
Komiteto pastangomis š. m. spa 
lio mėn. 26 d'. Šv. Jurgio Drau
gijos salėje Newarke, N. J., įvy
ko visuotinis New Jersey lietu
vių suvažiavimas bendruomenės 
organizavimo reikalu. 

Į suvažiavimą atvyko atsto
vai iš įvairių New Jersey vietų; 
taip pat apsčiai dalyvavo lietu
viškoji, visuomenė iš Newarko 
ir jo apylinkių. 

Suvažiavimą atidarė ir jam 
pirmininkavo Lietuvių Bendruo
menės New* Jersey Apygardos 
Laikinojo Organizacinio Komi
teto pirmininkas Jokūbas Stu-
kas. Sekretoriais buvo pakvies
ti Puronas ir J. Kungys. 

Garbės prezidiumą sudarė: 
dr. Bv Nemickas, kun. P. Toto
raitis, Bartys, inž. Kavolis, Kli
mas, Vitkauskas ir Avižienis. 

Pirmiausia LOKo atstovas 
dr. B. Nemickas padarė išsamų 
pranešimą lietuvių bendruome
nės organizavimosi reikalu. Pa
sidžiaugė, kad lietuvių bendruo
menės organizavimo reikalas 
New Jersey valstybėje yra pasi
stūmėjęs pirmyn ir šiandien 
jau matosi konkretūs to darbo 
vaisiai. 

tvirtovės lietuvybės gyvyLe iš
laikyti ir laisvės kovą lengvinti 
bei trumpinti. Savo pranešimą 
prelegentas baigė 1949 m. Lie
tuvių Bendruomenės Chartos 
žodžiais: "Lietuvis lieka lietu
viu visur ir visada". 

ši bažnyčia yra mūsų atsaky- w a ^ L f Anf^es.3: C a l f -
-Didelis susidomėjimas yra iš mas Stalinui, sako naujosios 

bažnyčios parapiečiai, kurių di 
dėlė dalis yra komunistų aukos 

leista prof. M. Biržiškos knyga 
"Lietuvių Tautos Kelias". Jau 

iš Lietuvos žemių"... Be to, ta- įpusėtas rinkti tos knygos ant-
me ilgame straip?nyje yra trum r a s l s tomas, 
pai aprašyti dabartinio klebono J a u P****!* "Lietuvių Die-
kun. J. A. Kučingio susidūrimai !«"*" lapkričio mėn. numeris, ku-
fu NKVD per pirmąją Lietuvos r i s- k a i P i r v i s i k i t i ' ^ r a id o" 
okupaciją. Pabaigoje straipsnio m u K- aktualus ir puošnus savo 
yra paminėta kokių profesijų nuotraukomis ir straipsniais bei 
tremtinių lietuvių yra Los An- beletristika. Šiame numeryje 
gėles mieste. Tarp jų paminėta, ! t e l P a 4 2 P ^ k * nuotraukos iš 
kad vienas yra rektorius Vii- ™ ų gyvenimo'Amerikoje ";, p r e l e g e n t a s , savo orga, ne pras 
niaus 400 metų senumo univer- j ^ u o s e kontiiientuose^ Metine- J organizacinių 
siieto, pasirašęs 1918 m. Lietu- Į prenumerata » 0 0 . Prisiimtus I k a d * * 

Išryškino tikslus 

Nušviesdamas bendruosius lie 
tuvių bendruomenės organizaci
nius tikslus, prelegentas išryš
kino du pagrindinius bendruo
menės uždavinius: 1. Lietuvy
bės išlaikymą ir 2. Lietuvos vai 
atybės atstatymą. Pirmasis už
davinys visais laikais buvo ir 
bus aktualus, nes nutautėjimo 
pavojus svetur gyvenantiems lie
tuviams yra labai didelis, antra
sis pereinamojo pobūdžio, 
tačiau šiuo metu pats didžiau
sias ir aktualiausias. Bendruo-
i menės uždaviniai, kaip teigė 

vos Nepriklausomybės Aktą, be s a v o »*re«^ v i e n a s numeris pa
to, Lietuvos operos vienas r o siunčiamas susipažinimui nemo-
listas, vienas generolas nema- , k a m a i - Administracijos adre-
žai teisininkų ir tt. | 8 a s : s i e t u v ų Dienos", 9204 S. 

iBroadway, Los Angeles 3, Cal. 
Šitas žurnalas taipina tik iš- | Nauja* klubas. Spalio 19 d. 

imtinus moderniškos architek- ; ponų Kojelių bute buvo susirin 
tūros arba istorinius katalikiš- k u s i g r u p ė L o 8 Angeles mieste 
kus pastatus. 

Reikia džiaugtis, kad atsrira-

gyvenanč'ų intelektualų, kurie 
po ilgesnių diskusijų nutarė įs-

do žmonių, kurie, sužavėti lie- teigtt svarstymui bei nagrinėji 
tuvių gyvenimu, gajumu, ener
gija ir naujosios bažnyčios kon
strukcija, taip gražiai, ne trum
pai aprašė, o tuo pačiu ir iš
reklamavo Lietuvos vardą ir 

našesnė ir kad nutautėjimo pa
vojus būtų kuo mažiausias. Sui
minėjo priemones tiems t k>-
lams atsiekti ir jiems Įgyven
dinti. Kalba, mokykla, bažny
čia, įvairios organizacijos, seil
ina visa tai nepalaužiamos 

• i I I . . 

Tarptautiniame Istotitnte spa 
lio mėn. 11 ir 12 dienomis lie
tuviai kartu su kitomis tauty-

. ... , ikrieio 9 d., kuriame kalbės apie 
kovą su rusiškuoju komunizmu. • . ., . _. r 

įmeną dail. J. Puzinas, o po p ra-
Los Angeles lietuviams, atrodo, n e š i m o b u f i 4 ; ^ ^ 1*1^0-
derėtų parašyti padėką redak-jriais buvo "Lietuvių Dienų" re
torinį. Į dakcinift kolektyvas. 

mui meno, literatūros, politikos 
ir kitų klausimų klubą. &ianv*|bėmia dalyvavo rankdarbių pa> 
susir'n^ime da4yvavo įvairių pa- rodoje, kurią tvarkė ponios Je-

ličienė, Žemgulienė, Severinie* 
nė ir Batkienė, o taip pat daly*-
vavo ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujama ponios L. Zaikiev-
nės.- Su tautiniais šokiais pa* 
sirodyta vieną ir kitą dieną. 

S h 

žiūrų bei įsitikinimų žmonių. Se 
kantis susirinkimas įvyks lap-

Po to New Jersey Apygardos 
Laik. Org. Komiteto narys St. 
Jakštas davė informacinį pra
nešimą apie komiteto veiklą ir 
jo kūrimosi sąlygas, o New Jer
sey ALT sekretorius A, S. Tre^ 
čiokas, iškilus kompetencijos 
klausimui, nušvietė New Jersey 
ALT nuveiktus darbus, primin
damas, kad ir lietuvių bendruo
menės New Jersey organizavi
mo reikalas LOKo pirmininko 
prel. Balkūno buvo pavestas 
New Jeraey Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriui. 

Užgyrė komiteto darbus 
Pagaliau iš veatų diskusijų 

išryškėjo, kad Lietuvių Bencl-
ruomenės New Jeraey Apygar
dos Laikinasis Organizacinis 
Komitetas nėra pajėgus pilna 
to žodžio prasme visiems orgar 
nizaciniams darbams įvykdyti. 
Jam trūksta jėgų, kurios koor
dinuotų komiteto veikimą į vir 
sas New Jersey valstybėje esan 
čias' lietuviškas institucijas, o 
tos jėgos yra čia suvažiavę at
stovai iš įvairių New Jersey ko
lonijų. 

Taigi, tąja linkme einant, vi
suotinis New Jersey lietuvių su 
važiavimas akceptavo dabartinį 
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey Organizacinį Komitetą, 
užgyrė jo darbus ir papildė ša
lutinėmis jėgomis, kurių užda
vinys bus padėti pagrindus nau 
jai organizuojamoms New Jer
sey apylinkėms. 

Į New Jersey^'Apygardos Lie
tuvių Bendruomenės Laik. Org;. 
Komitetą papildomai įėjo: iš 
Harrisoit ~~ Kearny — A. Vit
kauskas ir Biekšas,, iš Jersey 
City — J. Avižienis ir Sruogi-
nis, iš Elizabetl^— Jankūnar 
ir iš vidurio New Jersey — inž 
Kavolis ir Puronas. 

Su kitom s vietovėmis, kurios 
savo atstovų į šį suvažiavimą 
neatsiuntė, New Jersey Apy
gardos Laikinasis Org. Kormv 
tetas stengsis užmegzti ryšius 
su žymesniais tų vietų lietuvių 
veikėjais, kad ir \ ten šis bend
ruomenės organizavimo darbas 
būtų vykdomas. 

New J«rsey Apygardos Laiki
nojo Org. Komiteto nario St. 
Jakšto iškeltas klausimas dėl 
gaunamų bendruomenės lėšų 
paskirstymo ir New Jersey valą 
tybėje lietuviškos kolonijos 
įsteigimo klausimas atidėtas li
gi galutinai susiformuos Nevr 
Jersey lietuvių bendruomenė. 

Suvažiavimas baigtas JAV ir 
Lietuvos himnais. J. ML 

Ilgametė parapijos choro gįes 
mininkė Ona Radvilaitė spalio 
25 d. susituokė su choristu Ka
zimieru Glob'u. Abu yra senų
jų mūsų emigrantų vaikai, ap
sišvietę, religingi; moka kalbėti 
lietuviškai, ftliūbą davė kleb. J. 
Kazlauskas. Priėmime dalyva* 
vo apie 200 asmenų. 

Kol įveikė 

Tremtinių Rąstų sūnus Vy
tautas išvyko i Philadelphijos 
universitetą baigti veterinarir 
jos studijų. Vokietijoje jis bur 
vo jau netoli pabaigos, bet emi
gracija Amerikon sutrukdė. 
Daugiau metų Vytautas dirbo 
Underwoode paprastu darbinin
ku or mokėsi anglų kalbos, kol 
ją "įveikė". 

Kas toliau bus? 

Parapijos choras visai pakri
ko. Atsimenu, kai būdavo ma
lonu sekmadieniais bažnyčioje 
klausytis puikių lietuviškų gies
mių. Juo toliau, juo darėsi ar
šiau; o dabar — sunku per pa
maldas išsilaikyti klaupkose. 

Kunigų pakeitimai 

Vikaras kun. Pranckietis vys 
kupo potvarkiu iš Bridgeporto 
iškeltas. Jo vieton atvyko kum 
Pranckus - - taip pat jaunas, bet 
geras pamokslininkas. Lietuviai 
patenkinti, girdėdami prasmin
gus pamokslus, sakomus gra
žia lietuvių kalba. Kun. Pranc
kus gimęs Amerikoje; kleb. 
Kazlauskas — Lietuvoje. 

iškraipytos pavasdes 
1 

Keli čia gimę lietuviai (tiks
liau — lietuvių vaikai) tarnau 
ja policijoj, gaisrininkuose, ligo
ninėse (nurses). Augštesnėse 
vietose mūsųjų nėra. Ir tose 
žemose tarnybose kiti taip pa 
keitę a r iškraipę savo tėvų par 
vardes> jog nei. neatpaž.ntum, 
kad išėję iš lietuviškų šeimų. 

Kodėl? 

Mūsų Balfas miega. Ko, ko, 
bet jau drabužių likusiems Vo. 
kietijoje tremtiniams galima bū 
tų surinkti vežimus. Niekas ne
renka. PLB skyrius nesilipdo 
dėl tų pačių, priežasčių, kaip 
trūnyja ir kitos visuomeninio 
veikimo sritys: dauguma nties 
to organizacijų; yra sugraibytos 
į vienas rankas, o tos rankos 
nekyla... J . K. 

Indiana Harbor, Ind. 
Kulio vakaras / 

Visi kviečiami į Balfo 95 sky
riaus vakarą, kuris ruošiamas 
š. m. lapkričio H T vai. va
kare, &v. Pranciškaus parapijos 
salėje, Ind. Harbor, Ittcf. 

Programoje: solistė P. Bičkie 
nė ir St. Baranauskas, kurie 
daina džiugina tiek senuosius, 
tiek naujuosius lietuvius JAV 
ir Kanadoje. Taip, pat vyrų 
kvartetas: Z. ir A. Moliejai,. St 
Norkus, J. Rimkimas, A. Rirn^ 
kaus vadovaujami, yra sttdarę 
rimtą vyrų balsų kvartetą ir 
turi paruošę naujų dainų reper 
tuarą. Šie menininkai nuo fab
riko darbo atlikusį poilsio laiką 
aukoja dainos menui, artimo 
meilės vedami* sutiko, nemoka
mai išpildyti programą. 

Tad visi gausingai atsilanky
kime į. šį vakarą ir paremkime 
vargstančius lietuvius tremtyje. 

BAJLF 95 Skyrius 

ir iš tolimesnių apylinkių. Jau
nųjų pora yra miela lietuviams* 
Jie buvo matomi lietuvių kultūf 
riniame pasireiškime ir ateity
je tikimasi matyti lietuvių or
ganizaciniame gyvenime. Jau 
nosios tėveliai kėlė šias vaišes 
su dideliu kruopštumu ir vai*-
šingumu. 

Akademija 

Kristaus Karaliaus šventėje 
ateitininkų sendraugių valdyba 
(J. Damijonaitis, P. Mikalaus
kas ir J. Jonyka) surengė aka
demiją. Bažnyčioje pamaldų 
metu liet. tremt. choras sugie
dojo naują giesmę Kristaus Ka 
raliaus garbei. J. Paukštaitis 
skaitė paskaitą "Kristaus karą 
lystės keliai Lietuvoje". Sese 
rys kazimierietės uoliai prisidė 
jo, paruošdamos lietuvių vaikus 
tokiai turiningai programai: 1. 
Eilės —- A. Pocevičius, 2. Kris
tus Karalius (akrostika) — 1, 
2 ir 3 skyrių mokiniai. 3. Kris
taus Karaliaus šventės paminė 
jimas — 6V 7 ir 8 skyrių mer
gaitės, 4. Mažas auksinis kryže
lis (deklamacija) ir &. "Būk 
Karalius Mano Sielos" (him-

COOK'S A0DING 
MACHINE 

APTARNAVIMAS 

• PARDUODAJME • PASKOLI
NAME • APKKIftlAMK 

Taisymo aptarnavimas sudėjimo 
mašinų ir masinčlU) medžiaga* 
Paklauskite apie mūsų "DKFER-
HKI) PAYMKNT IR LAY-AWAY 
PLAN" 

URauelund 7-0412 
3 J 25 N. CliARJt ST. 

Kilnus 
LAIDOTI! VffMS 
PATARNAVIMAS 

Teisingos kainos 
THK LYONS C A f B t i 

Joaeph Pavlak & Son, 
Directors 

LYoin 3-3285 
4kl5G S. Joitot Ave.. 

lij-ons, 111. 
T H i : P I I A S K N C-'APfcJU 

l* l I S. Ttmmi* Street 
CAjjal tt-1-207 

8 • 

20 COLIŲ 
BETLĖJAUS KOMPLEKTAS 

$39*0 Dabar parduodamas 
už fabriko kaina . . 

Lčngvai padedamas bei valomas. 
Tinkamas namams, mokykloms, 
bažnyčioms ir krautuvėms. 12 co
lių augščio. Gražios spalvos ir de
koracija.. 

Taippat galima gauti religinių stovy-
lu visokio dydžio. 

Užsakymai tik telefonų 

CATHOLIC STATUARY 
C0MPANY 

668 Wes t H u b b a r d 
M(>nroe 6-5444 

Pristatome bet kur mieste ar 
priemiestyje 

JCSŲ TARNAUTOJAI 
J A U S I S LAIM1NUI 

& I A 2 I E M 4 
su 

AUTOMATIŠKA KAVOS 
SERVIZĄ 

Tinka r a š t inėms ir mažoms 
d i rb tuvėms 

C O F F E E S E R V I C E CO. 
10622 So. Oakley Blvd. 

Chicagcr 45, III. 
CEdarc re s t 3-4686 

DĖMESIO ŠEIMININKĖS! 
Skulbiamos mašinos išnuomuoja. 

mos už $4.00 J m5n. 
!'Hn;ii patainotnos viuokion skal

biamos masinos už prieinamas kal
nas. "Coin meter" madinos įtuiaomoR. 

TtoL Vlcto»y a» t«t l 

GAIDŽlt S ANKSTU 
Spaoiali, žuma kaina "Froe^or" sa

vininkams! 
Roinyti gaidžiai apdaryti ketvir-

tad., penktad., Sefttad.; 4-tas namaa 
ftiaurftj nuo Jollot ant A,uatin, Hcho-
rcrvtlit>. 

Šaukite: Dycr 451 B. 
Atvažiuokite Šiokiadieniais arba 

sekmadieniais. 

f^riaUMU** iH|ti^.UMMne! 

DĖMESIO SEIMININKĖS! 
20cf .sutuiii)otc vartojant mfls'j 

"cash * carry" planą, šlapinu atiduo
dama arba gražiai išdžiovintus s k u 
bintus ir marškinius. 

M i l 1,1,1 i; HKOK. L A I N D R Y 
2i:M) S.. < altfornia Avc. 

6:45 ryto iki 7:00 vakaro — kasdien. 
šaMadeniais nuo 6:46 ryto lkl 5:00 T. 

Dčmesio šcimiainkeal 
IŠVALYKITE \ A M U S D A l i . U ; 

dol ateinančių ftvenčių sezono! 
VIKNA Kftl>#5 fftVALOMA N E 
MOKAMAI pristačius š | skelbimą 

"On Location Cleaning" 
KKl»f.s SOFOS 

$3050 kiekviena $7.00 
Maldai siurbliu išvalomi ir l iplau-
naml. Visas darbas garantuotas & 
apdraustas. Mes vykstame bet kur 
— mieste & priemiestyje 

KORTH S r n U R B A N CARPKT 
aiui i ruxrrt;RK CKKANKRS 

20». Foreat Ave. — Rlver Forosli 
Saukite FOrest 9-7599 

SulaupylUte iki 40% su 
Kalėdiniu "Lay-A-Wa?" (iMulrji-
mo planu) 

DfiL VISOKIU ELEKTRINIU 
REKMF.K\T 

V a i k u r i b y 
Visokiu rūšių žaislu 
Moterų kojines ir apatiniai. 

KREZER'S SALES 
3109 fr> CLARK ST. 

Atdara vakarais 

Augintt Chin«hillas yra malonu — pelninga 

Pardavimui Pietų veisii iidi unincniitai 
Chlncnlllų ūklninkystfi yra padariusi svarbią pažanga per pastaruosius mo
tus; yra verta augintojams kitų rūsių gyvuliukų rimtai apsvarstyti ver
tingą, pridėjimų naujos rūšies jų ūkyse. 

Aplankykite niu.sų rainu arba rašykite del literatūros arba kalnų. 
Ai • H A M I r i i l N U H I L L A FARM 

880U S. State IU1. (M-15) — Milllngton, Mielu Tel. H673 

M£tf KT 

4r & 5 a. 1U. 
Atdara iUI 4 
PRospedt 6-2521 

»he S ILH0UETTE L0UNGE 
An<iy ir Jose Sama pristato 
Al. JOHNSON PRIE VABflOKV 

Gros jūsų m6giamiausias melodijas — PenktacU 
Šeštad., Sekmad. 
1851 W 51st ST. 

Atsiveskite savo draugus 

Mūsų Specialyba DURYS GARAŽAMS 
Vuokių rušių^ — Visokių dydžių 

REZIDENCINIAI, KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, ir t. t. 
Aptarnaujame vUus artimus prįcmicseius. Nemokamiems apakaičiavimama teL 

SHYDER D00R C0MMHY — ViHl Park I I I . 
310 NORTH ąUMMirr VILLA PAEK 7264.R 
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Įvesdins valdybą 
Dariaus Girėno vieneto 271 

Ajnerican Legion Auxiliary 271 
jaunamečių mergaičių naujos 
valdybos instaliacija (įvesdini
mas) įvyks lapkričio 2 d. 7val. 
vak. Dariaus ir Girėno salėje, 
4416 So. VVestern Ave. Valdy
bą sudaro: Helen Jankauskas — 
Chairman, Geraldine Walski — 
Vice-chairman and Secretary, 
Joyce Izaco — Treasurer, Mary 
Martin —• Chaplain, Joan Bir-
balis — Historian, Virginia Jan
kauskas - Sergeant-at-arms. 

Dabar yra gera proga tapti 
Dariaus ir Girėno vieneto 271 
jaunamečių mergaičių sekcijos 
narėmis, nes vyksta vajus. 

M. K. 

PRANEŠIMAS" 

REAL ESTATE 

MA2AS {MOKĖJIMAS 

Atdara sekmadieniais 
1 iki 6 vai. vakaro 

5282 S. Normandy 

3 miegam, naujas mūrinis na
mas; ištisas rūsys, auto. apšil
dymas ir karstas vanduo. Dra
bužiams spintos su užstumia-
moms durimis. Koklių vonia. 
Patogumui kabinetai virtuvėje 
su "Formica" viršum. Linoli-
jaus grindys. Sieteliai visur ir 
kombinacijos durys. 3 kartus 
uždėtas tinkas. Insuliuota. Spe
cialiai padaryta, kad šaltas oras 
neįeitų. Patogu į mokyklas ir 
bažnyčias. Gražiai išdekoruota. 
Pamatykite šią nepaprastą ver
tybę šiandien! 

DUGGAN BROS. 
BUHMRS 

*-»-»•-»• » » • • • ^ » - » • • + - » * • • • • • - C I A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R t l S l M E N T S •»++-»-»-»• + • • • • • • • » » • • #^H 

1952 m. lapkričio mėn. 15 d. 
SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
prasideda naujas semestras. Pri-1 7 6 2 7 S . W e S t e i H A v C . 
imami nauji mokiniai į kompto-

KlAI- I0HTATK 

2ft KAJMBAKU' fcVAItl S 
"DF.CONTnOLLFD" VIKftBUTIS 

Geras penklg metu "lpafle'art". £#• 
imi l U l O l l l U . 

Automatiftku« »tokerta; garu ap
šildoma. Gryno pelno galima padary
ti virs $7oo.no J mfin. 

1>C1 likvidacijos parduodamas ne
brangiai Hlcublam phkPJui. 

Telefonuokite aavlnlnkui nuo h 
Iki 8 vai. vak. 

MOhauk 1-4984, arba rašykite (161 
••appolnttnent" - - SHKKAVOOI), 

078 N. Clark St. 

Atdara apžiūrėjimui 
Sokmad. nuo 1 Iki f» vai. 
67X2 8. KIONNKTH AV10. 

Kaina $15.500.00 
Naujas 4 katu b. ('tipo Cod namas. 

Padidinamas. Automatiškai karstu 
oru (foreod alr) apšildomas. Horžl-
ni's spintos. 

T.. SEYLLKR 
»8X8 W. «5th St. 

RNllano« 5-5 04 r. 

metro, Mašinraščio ir Buhalteri 
jos klases. Komptometro bus tę
siamas ir II semestras. Pamokos 
eina dienomis ir vakarais. Regis
truotis Lietuvių Auditorijoj, 3137 
S. H a l s t e d s t . , Chicaero. 111. ir p. 
Karvelio krautuvėj, 3249 So. Hal
sted St. DAnube 6-1136. 

IEŠKO DARBO 

Vyraa JieSko dažymo, poplerlavimo. 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrtfnta 7-2320 arba 

Y*irt* 7-4895 
4 

Skelbtis -DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausia* skaitoma* 

etavia dienraštis, o skelbimo 
karna yra prieinama visiems. 

WAlbrook 5-7222 

HILLSIDE 
Atdaras namas apžiūrėjimui 

šeštad. ir sekmad. Ilki 5 po pietų 

227 S. HUIside Ave. 

$15,900 

Visiškai nauji, gražūs 
"Tri-Level" namai. 
Gali būti tuoj pat užimami 
Vienas blokas pietuose nuo 

Butterfield Road. 4 blokai va
karuose nuo Wolf Road. 

Automatiškas apšildymas 

BIshop 2-1192 arba 

TOwnhall 3-2105 

IIVHNLINIAVS „H3Z33HJ. . 

SHORT ON PRICE oitsirva 
Mes planuojame turėti kitą didžiuli mėsos išpardavimą lap
kričio 12. Visokių rūšių mėsa ir paukštiena asmeniškai parink
ta vedėjo A r t L e d e r e r 

SPECIALIAI sušaldyti žirniai už žemiausias kainas 
BURLINGTON FOODS, INC. 

304 Wilmot Ave., Burlington, 111. 
saukite 304W—Mes supiaustome, suvyniojame ir tuojau sušaldome 

HELP WANTED — VYRAI 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur j 
darbininkai yra įvertinami? 

B E L D E N M F G . C O. 

Dabar ima: 
• VVIRE INSULATORS 
• PACKERS CJANITORS 

• STOCKMEN 
PRODUCTION CLERKS 

Patyrimas nebūtinas. Išmokysime sąžiningus darbininkus 
Gausūs priedai darbininkams kartu — 

• APMOKAMOS ATOSTOGOS • APMOKAMI ŠVENTA
DIENIAI • GROUP INS. (DRAUDIMAS) • PENSION 

PLAN • NEBRANGIA KAINA VALGIAI * 
• 

Nepaprastai geros pasilinksminimui — "recreational 
facilities". 

Ima Dypukus. Reikia nors kiek kalbėti ir suprasti 
angliškai. 

• 

Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateiti 

B E L D E N M F G . C O. 

4625 W. Van Buren S i 

• • - • ' • - .. • n . - i u i • - I I • • — • • • • — — • • — . — 

HEIJ* WANTED — MOTERYS 

pas 

$2,000 JMOKBTI 
r> kamb. mūrinis namas, vienas 

akras žemes. Knina pigi. 

$3,000 ĮMOKfiTI 
5 ir 6 kamb. mūrinis namas, karš
tu vandeniu apšildomas. 2-jų auto. 
garažas. Brighton Parke. Kaina 
pigi. šaukite p. Sangailą 

F E L I X F . O O R D O N & CO. 
4 1 0 6 S . F r a n c l s c o A v e . 

LAFAYETTE 3-3500 

CICERO 
2-jų aiigStų mūrinis nnmas. Abu 

butai po 6 H kamb. KarAtu vandeniu 
apfilld. Vieną butą g-allma bus tuo-
1au užimti. 2-Ju autom. mflr. gara
žas. Ooros pajamos. 1902 S. 48th Ct., 
Cloaro. Kreiptis ketvirta*!., ponktad.. 
laltad. visą dieną; kitoms dlt'nom.s 
po 6 v. v. 

•'B A H d m N A 1" 
22,500 Įmoki'tt — 5 kamb. medinis 

namas su trimis mieg. kamb. AugSr-
tas mūrinis rūsys. Pilna vonia. Ap
šildomas. Sklypas 41x125. 3 autom, 
mūr. tfaražas. Ant 52nd arti Sher-
inun Park. Kaina »ll,.r>»0. 

$:t;MM> jmokPtl — l y» augftto me
dinis su cemento pamatu. Augstas 
rūsys. 1-as keturių kamb. butas, 2-as 
penkių kamb. butas. Karstu vande
niu apšildymas. Pilna vonia. 2-as 
augstas isnuomuojamas už $52.00 j 
mPn. Sklypas 31x125. 2-jų autom, 
gar. Ant 65th &. S. Woleott St. Kai
na $13,H!>0. 

$2,000 {mokėti — i'{• augSto me
dinis namas. Augstas cemento rūsys. 
Trys butai po 8 kambarius, kiekvie
name bute vonia. Aliejum, karstu 
vandeniu apšildomas. Nuomos $130 
1 m6n. 67th ir Honore St". Kaina 
$12,850. 

Arti ftftth ir S. Throop St. — 5 ir 
6 kamb., mūrinis namas. Stokerlu 
šildomas. Tinkuotas rūsys. Uždari 
porOlal. Galima užimti j 30 dienų. 
Kaina $14,800. 

WO.ICIEOHOWSKI & MAY 
i 184S W. ftSnl Str<»et 

GRovehlll C-9201 

• 'DRAUGAS" AOENOY 
05 E. Washlngtoo S t 
Tel. DBarborn 2-2484 
2384 80. Oakley Ave. 

tel. Virginia 7-«Mi4(>—7-«041 . 

PROGOS — OPTORTUNliiiisf 

RETA PROGA ' 
Radlo-Telovlslon Sbop 

įvažiavimo patogumai, pilnai jreng-
la. Prie kampo, centre Houslng Pro-
jeet. (Verai Įsigyvenęs biznis. Priei
nama kaina, ft m. nuomos sutartis. 
CAlumot 5-0528. George, 

DRY CLEANERS for sale 
with living ąuarters. Business 
'\vell established. 

South Side. ; 

BO. 8-5522. KE. 6-6558 

Oood opportunlty 
flKOCKRY AND MARKHT 

Living quarters. M ve spot šame 
OWner 2C years. 

l'orfeel for eouple. 
()\vner 111. mušt sell. 
Prlce $7.500-. 

P P . 6-4T00 or 
41R9 N. ftliMMly Ave. 

GOOD OPPORTUNITY 

Dairy and delicatessen for 
sale. Leaving State. Top loca-
tion. Reasonable. 

TOvvnhall 3-5241 s 

GOOD OPPORTUNITY! Tavem, 
transfer corner. JBstabliahed busi-
ness. Owner retiring. 

Reasonable. 
ia—12, 4—9 p. m. 

Eng. 4-9449 

GROSERNR IR MĖSOS krautuve, 
daug prekių, ž e m a kaina. 4 dideli 
kamb. užpakaly krautuves, karstu 
vand. apslld. Kartu Ir garažas. Arti 
mokyklų ir bažnyčių. Ilgalaike su 
tartis. Pamatę Jvertlnslte. Prisitaiky
simo prie pirkėjo sąlygų. 

Tel. YArds 7-5736 

Geros Kuokybes Valykla, visų drabužių, 
kilimų, užuolaidų, lovatiesių. Nemokamas 
paėmimas ir perdavimas po 5 vai. vaka
ro. Pataisymai visų medžegų. 

SOPHIE'S CLEANERS 
Mr. and Mrs. YuskU, Prop. 

1811 SO. ALLPORT 
SEtley 3-7690 

PARDAVIMUI 

ISN DOMI KM AM A 

Išnuom. 1 kamb. pašilei., švie
sus; prie gero susisiekimo; že
ma kaina. Klauskite M. J. Kiras 

2419 W. Potomac 

<? 
A r domitės nuolat in iu darbu s u užt ikr inta a t e i t im? 

The Prudential Insurance (o. Of Ameriea 
Turi keletą v i e tų dėl 

• TYPISTS • GENERAL CLERKS 
P a g e i d a u j a m o s budrios nauja i pradedančios dirbti. Ma
lonios darbo są lygos , įva ir ios pare igos , Progd progre
suoti. Kreipkitės asmeniškai arba telefonu ir pasikal
bėki te apie s a v o ate i t i su. . . 

The Prudential Insurance Co. Of America 
165 N0RTH C AM AL STREET, 7th Floor 

Chicago Ins. Office 
Opposi te NORTHVVESTERN S T A T I O N . Of iso va lan
dos 8 :30 v. r. iki 4 :45 v. v . Pas ikalbėj imui vė lesniu lai
ku skambinkite Mr. Miller'iui, Financial 6-2770 

: ^ i 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
IR VIRTUVE 

Su apšildymu. Vienam asmeniui. 

8714 S. Wlnchester Ave. 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
IR VIRTUVU. 

Su atskira vonia ir atskiru įėjimu. 
7114 S. Maplewood Ave. 

GRovehill 6-8087 

IŠNUOMOJAMA TAVERNA^ 
Labai geroj apylinkėje. 

7 3 4 VV. 3 5 t h S t . 
Virginia 7-9469 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
"įfornišiuotas" butas su visais pa
togumais. Skambinkite LAvvndale 
2-0396. 

Iinuomuojamaa mleg. li.-utihiirys. 
Su valgiu ar be valgio. 

4631 S. \ \ns l i l i i i aw Ave, 
2-aa augStaą 18 priekio 

IftNUOMOJAMAS 3 KAM. APSTA
TYTAS BUTAS pastogėje; Ir 2-jų 
kamb.' butas rūsyje (su vonia) . Su
augusiems. 

2506 W. 69th St. 

BARGENAI TIESIAI Ift F A B R I 
KO. Didelis pasirinkimas modelių. 
Spyruokles (box springs) Ir matra-
sai. 6 m. garantija. Kainos nuo 
$22.50. 

Skambinkite — 
P E R I S )MPG. CO., 

NOrmal 7-4123 

ATTENTIOK! Goor Oppor-
timity. Frozen custard machine 
Direct draw spigot, 1951 model. 
Likę now, $1475. 10 gallon an 
hour machine. Cash only. 

Ph. LYons 3-9870 
Margaret Rainone j 

D§1 pr iežast ies mir t i e s par
duodami 4 kamb. baldai. 

Kre ipt i s 3-me augš te , 

3410 W. 24th St . popie t 

BUSINESS SERVICES 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Piano tuning) 

ir taiso pianus. Pigiai parduodamas 
geras pianas. 

Telef. YArds 7-2490 

^ 

I š n u o m o j a m a s 3-jų kamb. bu
tas , s u baldais . T i n k a m a s 
dviem ar t r ims a smen ims . 
Tikta i suaugus i ems . K a r š t u 
vandeniu apši ld. 

5530 S. A lbany A v e . 

r&nuomojamas S kamb. butas, 
be baldų, apšild. Vonia ir kiti pa
togumai. Prieinama nuoma. Pu
sė bloko iki gero susisiekimo. 

SPECIALIOS RUDENINES 
KAINOS 

Sienų apmufmiai, - Stogų dengi
mas, - Tinkavimas.-Dailininkystfc.-
Kanalizacija ir apSildymas. Cemen
to darbas, gutters ir Downspouts. 
Dažymas ir dekoravimas (iš vi
daus ir iš oro). 

Bendras remontas ir pataisymai. 
B u t a i Į ta i somi p a s t o g ė s e ir r ū š y s e . 

Ohiagourls Construotion Co. 
NOrmal 7-4123 

DĖMESIO BIZNIERIAI VYRAI! 
Advokatai - Daktarai ir Kontraktoriai 
žemiausia mCnesinfi kaina už Telefono 
aptarnavimą. Sekretorilką aptarnavimą 
arba Raštinčs stalo vietą. Valandos kas
diena ir sekmadieniais 8 iki 6. Penkta

dieniais 8-9 vakaro. Rašykite arba Sau
kite Arrico Secretarial Service 1710 W. 
Lake St. MelrosePark, JHI. Fllmor 4-4811 

VYRAI IR MOTERYS 

ARE VOt! A GOOD TALKER? 
Interesting Phone 8aleawork 

If you are aggressive and in-
telligent, you can earn $100 to 
$150 per vveek. Excellent basic 

salary plūs commission and 
bonus in one of Chicago's lar-
gest and most modern telephone 
salesrooms. 5 day vveek. Per-
manent. Apply in person, 

55 E. VVASHINGTON 
(Plttsfield'Bldg.) Rm. 1744 

Į 

Mes turime keletą vietų šiose 
srityse: % 

. MAŠININKĖMS 
SĄSKAITININKĖMS 
RAŠTININKĖMS 

Patyrusios, bet priimsime ir 
gabias pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos; 5 dienas, 35 vai. sav. Gau
sūs priedai; ateikite arba šau
kite asmeniškam pasikalbėji
mui. 

D. X. PACHTER CO. 

671 W. Washington 
DEarborn 2-5555 

Registered Nurses 
W E HAVE S E V E R A I OPENINGS 
ON our staff for graduato mirsos in 
our new hospltal. Oood HtartlnR sąna
ry wlth oxcpllont chaneo for advan-
cemont. 40>hom* -vveek. lntervaelal 
Htaff througrhout. Employee beneflta 
lnchide llberal meals bclow cost. 
Fine opportunlty for persona interea-
ted ln orKanlzAtion and plannlnir for 
a new aetup. 

1 

Contact Mr. Keiser 
2040' B R O W N AVE. 

j THE NEW 
C0MMUNITY H0SPITAL 

0F EVANST0N 

REIKALINGA mergaitg bend
ram raštinės darbui. Geras atly
ginimas. 

Grocerland Co-operative, Inc. 
3636 W. 51st Street 

REliance 5-5500 

REIKALINGA moteris leng
vam valymo darbui raštinėje. 
Vakarine pamaina, valandos 
nuo 4 vai. vak. iki 12:30 vai. 
ryto, 5 dienų savaite. Geras 
pradinis atlyginimas, plius "bo
nus" už vakarinę pamainą. 

A. B. DICK CO. 

5700 W. Touhy Ave. 

ROdney 3-1900 

Ar domitės nuolatiniu dacbu su 
užtikrinta ateit im? 

SECRHTARY-STENO 
Pageidaujama su patyrimu, bot 

Imsime gublą-bų naujai pjadedan-
čla-t) dirbti. Geros darbo sąlygos, 
Jvalrlos pareigos. Proga naudoti sa
vo Inllcatyvą. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

! ECONOMY PTATMBINO & 
ĮiEATINO CO. 

1308 S. Pulaskl Rd. 
CRawford 7-0200 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
BOOKKEEPER 

Patyrusi arba gabi pradedan
ti. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 d. sav. Gausūs 
priedai, šaukite susitarimui. 

WAbash 2-1230 

HELP WANTED VYRAI 

• PUNCH PRESS OPERATORS 
• PLATER'S HELPERS 
• POLISHERS 
• SPOT WELDERS 
• DIE SETTERS 
Permanent. Good starting sa

lary and good working conditions. 

REFLECTOR HARWARE CORP. 
2235 8. Westem Ave. 

Virginia 7-6720 
Nuolatinis <lnrhn.s sąiinlngienis Jau

niems vyrams 
MES .ll'H IftMOKVSlME 

Patyrimas nebntlnas, 
Pageidaujama. kad bfit^ meeba-

nlftkal sugebantys. 
Oeros dftrbO sąlygos, Svari dlrb-

hivP. 
OausCls darbininku priedai. 
Kreiptis asinenlsl;al arba saukite 

T)r. I >i-eu-s. 
I>E I J X i : ( H E t ' K PRINTKRS. 

INO., 
Jtir»« N. Ke<l7.lo Ave. 

CHUnelIa 7-2»2» 
(Rntlnal reikta skaityti ir kalbėti 

angliškai) 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

Days or nights. Top wages 
Plenty overtime; $1.90 per 

hour and up. Good working 
conditions. Apply in person. 

OCEAN TOOL & GRDNDING CO. 
747 Custer S t , Evanston 

Good Opportunlty 
FOR SKVERAL PRODUCTION 

SHOP MEN 

To operate machinet that produce 
"GASKETS" 

Tliese jobs offer thr following benefits 

• STEADY EMPLOYMENT 

• BEST VVAGES and 

• WORKING CONDITIONS 

• REGULAR MERIT INCREASES 

• 48 H O U R WORK VVEEK or 
MORE 

• SUBSTANTIAL COMPANY 

BENEFITS 

Ask for STEVE TRACY 

Apply 9 A M. to 5:30 P. M. 

F. D. FARNAM CO. 
4940 W. Floumoy St-

HELP WANTED VYRAI 

• TOOL AND DIE MAKERS 

• TOOL AND CUTTfcR GRlN-
DERS 

• INSPECTORS 

• MACHINE OPERATORS 

• PUNCH PRESS OPERA
TORS 

Excellent vvages. 

Plūs bonus on produetion 
jobs. 

Excellent working conditions.— 
Steady work. 

Many employee benefits. 

Employment office open daily 

7:30 a.m. to 4 p.m. 

Apply — 

BORG & BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. 66th St. 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu ir geru atlygini
mu? 

Sunkvežimių vairuotojai 
(Truck drivers) 

Patyrę vyrai virš 25 m. amž. 
vairuoti "tractor trailer com-
binations" iki Eastern Šeaboard 
ir atgal. \ 

Šaukite arba pamatykite Mr. 
Citta. 

SPECTOR MOTORS SERVICE 

3100 So. VVolcott 

FRontier 6-0330 

Čia yra nuolatinis darbas 

GABIEMS VYRAMS KEPIMO 
KOMPANIJOJ. Nereikalingas 
patyrimas. Geros darbo sąly-
gbs, švari dirbtuve. Pradedant 
alga $1.50 j vai. plius priedai 
(bonus) naktiniam darbui. Atei
kite. 

5324 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

Drill Press 
OPERATORS 

Punch Press 
OPERATORS 

DĖMESIO 

RAdellffe 3-4315 

N O R I P I R K T I 
Parduokite savo namą tuojaus už gry
nus pinigus* Perkame vitokiu rūšių nuo
savybę. Džl platesnių informacijų Sau
kite 

MR. LINAS 
NOrmal 7-4121 

Nuolatinis darbas 

GENERAL CLERK 
Page idaujama patyrus i bet 
i m s gab ia naujai pradedan
čią dirbti. Malonios są lygos , A r j ū s e sa te sus idomėję nuo 
įvair ios pare igos , kartu ma- laj iniu darbu ir užt ikrinta 
š inraš t i s ir d iktantai . 5 dienų a te i t im? Mes turime v ie ta 
savai tė , g a u s ū s priedai. Ge- Mašininkei Bendro tDarbo 

FACTORY HELP 
• Material handlers 
• Machine helpers 
• Laborers 
• New starting rates 
• Paid holidays 
• Free hospital ins. for 

employees and dependents, 
also 

• Life ins. 
• Steady work with old 

established company. 

Apply 

JOHN WOOD CO. 

4435 S. VVestern Blvd. 

Steady; daywork. Top wages. 
Apply in person 
after 7:30 a. m. 

REPUBLIC INDUSTRIES 

4446 N. Knox Ave. 

STOCKMAN 
Day work 
Overtime 
Permanent 
Good working conditions 

Insurance benefits and 
hospitalization 

VALENTINE & CO. 
1500 S. Western Ave. 

CAnal 6-3523 

• Brake operators 
• Combination welders 
• Craters 

Cu8tom built sheet metai fixtures. 
Experienced or trainees. 
Steady work 

• Paid holidays 
• Paid vacations 

New plant, excellent working 
conditions. 

JUST MFG. CO. 
9233 King St., Franklin Park 
(River Road, 1 block north of 

Belmont) 

Dimesio, lietuviai vyrai ir berniukai 
PIN SETTERS 

Pilną ar daliną laiką ar savaitgaliais 
PORTER 

Pilną ar daliną laiką — išvalyti "bow-
ling allfys"./•Kreiptis —i 

MADISON SQUARE BOWL1NG 
LAN ES 

1454 Wf.s« Madison Street 
MOhawk 6-5226 

ras pradinis a t lyg in imas . Del 
sus i tar imo šauki te 

CAnal 6-1423 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
OUOKITE JĮ KITIEMS. 

s 

Į s t a i g o s Tarnautoja i 
Patyrus i , be t pr i imsime ga 
bia pradedančią. Malonios 
darbo są lygos , įvair ios parei
gos . 5 d. sav . Šauki te 

MR. W I L L E T T 
A s m e n i š k a m pas ikalbėj imui 

WHiteha l l 4-0600 

• 

• 
• 
• 
• 

MEN 
MACHINE OPERATORS 

and 
HELPERS 
SHIPPING ROOM 
VVAREHOUSE and 
FACTORY HELP 

Age 17-55 
Day and Night Shift 

Good Future 

• 

Pheoll Manuf acturitig 
Company 

5700 W. Roosevelt 

REMKTTE "DRAUGĄ"! 
i . . . 

i / 
v 
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KANADOJE 
m 

VYR. ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
PRANYS iOMĖHAB 

Šiapus Atlanto, kaip JAV, .skaitą, t ema: "Lietuviškasis jau 
taip ir Kanadoje, gana gražiai 
veikia lietuviškoji ateitininkija. 
Spalio 25 26 dd. Kanados 
vyr. ateitininkai turėjo šiame 
krašte jau tretįjį iš eilės suva
žiavimą. 

Suvažiavimas pradėtas spalio 
25 d. 10 vai. lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldomis už tėvy
nės laisvę žuvusius ateitininkus 
ir kenčiančius Sibiro ištrėmi
me. Mišias laikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Ažubalis. 

Suvažiavimą šv. Elenos para-

nimas Kris taus Karaliaus tar
nyboje". 

• 

Iškilmingas 'posėdis pradėtas 
giesme "Marija, Marija". Po 
to sudary tas garbės prezidiu
mas. Į prezidiumą pakviesti: 
gen konsulas Vyt. Gylys, KLB 
Kramto Vald. pirm. J. Matui o-
nis, adv. V. Užupis, "T. 2 " red. 
A. Šapoka, KVC pirm. inž. P. 
Razgaitis, Kat. Mot. S-gos C. 
V-bos pirm. dr. A. Užupicnė, 
Vyr. sktn. prof. S. Kairys, kleb. 
kun. P. Ažubalis, Skautų ra j . 

AIŠKINA VAIKAMS 

pijos salėje atidarė Kanados v a d a 3 p g a r ū n a s , Kat. Kult. D 
vyr. Ateitininkų Sąjungos Cent j o g p i r m s C e p a s i r p r o f A 

ro Valdybos pirm. dr. A. Juo- Zubrys, 
zapavičius, kuris, ta ręs keletą Į 
sveikinimo žodžių į atstovus ir | Kun. dr. J. Gutausko paskai-
svečius, suvažiavusius paprašė | ta buvo įdomi ir turininga. J is 
tylos minute pagerbti žuvusius patiekė dabartinio gyvenimo ap 
už tėvynės laisvę brolius ir se- žvalgą ir pabrėžė reikalą, šven-
scris. Vėliau s-gos dvasio3 va- čiant Kris taus Karal iaus šventę, 
das kun. dr. J. Gutauskas pa- 'žmonėms susiprasti ir pradėti 
prašytas suvažiavimą pradėti rikiuoti savo jėgas ir mintis gy-
invokacine malda. 'venimo tiesos karalystės link. 

Į prezidiumą buvo išrinkti: 
J . Urbonas (VVindsor) ir J. And 
riulis (Toronto) — pirminin
kais ir K. Lukošiūtė (Montre-
al) - sekretore. Mandatų ko-
misijon — B. Barisas, D. Juod-
kojytė ir p. Smalinskas. Svei
kinimų ir rezoliucijų komisijon: 
Iz. Matusevičiūtė, A. Bajorinas 
ir p. Dumbliauskas. 

Po to^pirmąją paskaitą t e : 

m a : "Kapitalizmas ir marksiz
m a s 

— Tiesa, biologai, ypač neti
kintieji, įmato žmogaus tik ve
getatyvinę pusę, tačiau Kris
tus — žmoguje daugiau įžiūrė
jo. Kr is taus moksle ir telpa 
daugybė atsakymų, kas yra 
žmogus ir kas y ra tiesa. 

Baigdamas savo gražias min-

Sirdingai dėkojame gerb. p. Bro
niui Urbanavičiui, kad nepamiršo 
mūsų, pasilikusių Vokietijoj. Nuo
latos rėmė mus materialiai, tuo 
pačiu ir moraliai. Jūs labai paleng 
vinote sunkią mūsų tremtinių gy
venimo naštą. Šiuo laiKu negalima 
Jums kitaip atsilyginti, kaip tik 
prašydami Dievo Jums sveikatos 
ir palaimos. 

Reiškiame gilią pagarbą 
Zdanavičių šeima 

TORONTO, KANADA 
Korespondencijoje iš Toronto 

spalio 29 d. vietoje pavardes K. L. 
Grinevičius, kur kalbama apie ga
bų berniuką, turėjo būti K. L. Gu-
TPViėlllS. 

Malcnčkite priimti mūsų padė
kos žodi už padarytą mums neti
kėtą staigmeną. 

Jūs, m mo brangios draugės, su
teikėte man daug malonumo, bet 
dar įtoiket gražią dovaną, kuri 
mūsų at.nintyje pasiliks visuomet. 
Nuoširdus mūsų ačiū T. Norbu ie-
nei, M. Paukštienei, M. Navickie
nei, S. Juccien^i, J. Petkūniene! ir 
B. Cicenlenei. 

Angefc. Skrabutienė Ir 
sūnus Antanas, MIC. 

7 • 

NAUJAS 
20D2IG 

"TECHNIKOS 
* NUMERIS 

»» 

dirbo, ypač kuriant Lietuvos 
Nepriklausomybę 1918 m. Jis 
£alės daug nudirbti ir a t s t a t an t 
Lietuvą, jeigu t ik jis eis tais 
pačiais katalikiškais ir krikščio
niškais keliais — baigė prele
gentas. 

žodžiais kreipėsi į jaunimą, nes 
jaunimas y ra dinamiškiausias, 

skaitė J. Matulionis. Po i ideališkiausias ir radikališkiau-
paskaitos sekė įdomios, gyvos ! s i a s - M ū s l * katalikiškasis jau-
diskusijos ir pažerta prelegen- n i m a s d a u S didelių darbų nu-
tui eilė klausimų. 

Vėliau teisininkas V. Užupis 
skai tė an t rą paskaitą — "Ka
talikų Bažnyčios pažiūra socia
liniu klausimu". 

Abi paskaitos sudomino su
važiavimo dalyvius ir svečius. 
Pirmosios suvažiavimo dienos 
posėdžiuose dalyvavo 19 atsto
vų su balsavimo teise ir 30 sve
čių. Iš JAV svečių tarpe matė
me dr. Viliamą, mūsų kaimyni
nio kraš to Lietuvių Ateitininkų 
Sendraugių C. V-bos pirminin
ką ir nemažai svečių iš plačio
sios Kanados. 

Sekmadienio darbų tvarka 

8:30 vai. jau buvo pilna lie
tuvių parapijos bažnyčia. Su
važiavimo atstovai ir svečiai 
gausiu skaičiumi priėjo išpa
žinties ir priėmė šv. Komuniją. 
9:30 vai. at laikytos iškilmingos 
pamaldos, šv. mišias atlaikė ir 
gražų pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas . šv . mišių me
tu giedojo solistai: Vilčiauskai-
tė ir Verikaitis, smuiku pagrojo 
prof. S. Kairys. 

13 vai. parapijos salėje vėl 
prasidėjo darbo posėdis. Buvo 
išklausyti pranešimai, kuriuos 
padarė Vyr. Ateitininkų Centro 
Valdybos pirmininkas dr. A. 
Juozapavičius, Revizijos Komi
sijos vardu A. Saulis ir Pax 
Romaną konferencijoje dalyva
vęs A. Bajorinas. Iš atskirų 
vietovių pranešimus padarė : 
Montrealio, VVindsoro, Hamilto
no ir Toronto atstovai. 

| valdybą sekančiai kadenci
ja i išrinkti : dr. A. Juozapavi
č i u j St. Dargis, S. Vanagaite, 
J. Pleinys ir p. Kolyčius. Re
vizijos komisija palikta t a pati, 
tik vieton išrinkto vieno nario 
j Centro Valdybą, pr i r inktas P. 
Jurėnas . 

tis, prelegentas ypač jautr iais p o k a > d r vi l iamas, S. Cepas ir 

Kan. J. rasKausKas. šv. Marijos Gimimo parap. klebonas, aiSkina vaikams naujos bažnyčios staty
bos projektą. Chieagoje, Marąuette Park, kan. J. Paškauskas pradės statyti naują bažnyčią kitų metų 
pavasarj. (Chicago Herald American klišė) 

•• m. . . . •• . . . . . 

m Sveikinimai 
Po paskaitos vyko suvažiavi

mo sveikinimai. Žodžiu sveiki
no: konsulas Gylys, KLB pirm. 
J. Matulionis, dr. Užupienė, kun. 
Ažubalis, inž. Razgaitis, dr. Ša-

kiti. Raštu gauti sveikinimai iš 
vysk. Brizgio, prel. Krupavi
čiaus, min. 2adeikio, Balučio, 
Lozoraičio, Girdvainio, Grauži
nio, dr. Damušio, prof. Sužie
dėlio, Žvincdžio, kun. Taraškevi
čiaus ir kt. 

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. , . j ,, 

Po to įvyko suvažiavimo at-

Vargonininkų pobūvis 
Spalio mėn. vieną vakarą 

ALRK Vargonininkų Sąjungos 
Chicagos provincijos nariai bu
vo susirinkę į jų pačių sureng
tą jaukų ir malonų pobūvį, ku-

Susirinkimai 
LIETUVIŲ PREKYBOS 
RCMŲ SUSIRINKIMAS 

Trečiadienį, lapkričio mėn. 5 d. 
8 vai. 30 min. vakare Dariaus ir 
Girėno svetainėje, 4416 S. Western 
Ave.. šaukiamas eilinis Lithuąnian 

stovų i r svečių bendra vakarie
nė parapijos salėje. 

rio tikslas buvo glaudesniam cha'mber of Commerce of Ilhnois 
tarpusavio ryšiui sustiprinti ir narių susirinkimas. Vakaro kalbė-
kaftu pagerbt i Sfevo didžiąsias £ j u bus Policijos Departamento 

, r . v *. l Eismo, 3augumo pareigūnas Mr. 
pagelbininkes - žmoneles. Da- j a m e s yv. Casey, kuris kalbės apie 
lyvavo ir keletas svečių. 

Prie vakarienės pasakyta gra 

Eismo saugumą (Traffic safety)., 
Kartu bus parodytas labai įdomus 
ir pamokinantis filmas "Diena 

žių kalbų, prisiminta praeitis ir teisme", kuris vaizduoja, kaip rei
kia saugotis eismo nelaimių. 

Visi nariai su savo svečiais kvie-nuveiktieji vargonininkų dideli 
kultūriniai darfcav Lietuvos var-

Nauja lietuve daktare Town of Lake rajone 
Nuo š. m. spalio mėn. 23 d. 

Town of Lake rajone, 4645 So. 
Ashland Ave., dr. Augusta Zau-
niūtė - Šaulys at idarė gydytojo 
kabinetą (ofisą). 

Dr. A. Zauniūtė - Šaulys yra 
žinomo Lietuvos visuomeninin
ko, diplomato ir ilgamečio už
sienio reikalų ministerio duktė, 
gimusi Rygoje. 1938 m. su pa
gyrimu baigė Kauno Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos 
mergaičių "Saulės" gimnaziją 

Iškilmingai po*>ėdis 

16 vai. suvažiavimo atstovai, 
svečiai ir vietos visuomenė gau
siai susirinko į lenkų salę (156 
Roncesvalle), kur Kr is taus Ka
ral iaus šventėa ir suvažiavimo 

Augusta Zauniūtė - Šaulys 

ir tais pačiais metais įstojo į 
Vytauto Didžiojo Universitetą, 
medicinos fakultetą, kurį la
bai gerai baigė per penkerius 
metus. Studijuodama dar dirbo 
"Medicinos" žurnalo redakcijoj. 

Atlikusi Lietuvoje gydytojos 
stažą, dirbo Vyt. Didžiojo Uni
versiteto moterų ligų klinikoje. 
1944 m. dėl karo audros pasi
t raukė Vokietijon, į Rytų Prū
siją, kur kaip gydytoja dirbo 
Allensteino vaikų ligų klinikoje 
ir vertėsi privačia praktika. 
1945 m. persikėlė į Tucbingeną 

proga įvyko iškilmingas pusė- (VVuerttemberg) ir dirbo pas 
dis su kun, dr. J. Gutausko pa.1 žinomąjį prof. dr. Birk, Tue- įkurs nekenkia kūdikiui. 

bingeno universiteto vaikų kli
nikoje. 

Vėliau specializavosi to paties 
universiteto odos ir vidaus ligų 
klinikose ir gilinosi Tuebingeno 
universitete medicinos moksle, 
ruošė dizertaciją. 1947 m. Tue
bingeno universitetas jos dizer
taciją, tema "Reticulozytenleuke 
mie im aleukemischen Stadium" 
įvertino "labai gera i" ir suteikė 
jai medicinos daktaro laipsnį. 

Po to dr. A. Zauniūtė - Šau
lys dirbo kaip gydytoja Ulmo 
DP ligoninėje. 1949 m., atvyku
si Chicagon, atliko Garfield 
Park ligoninėje internship ir 
dirbo University of Illinois li
goninėje, patalogijoy skyriuje 
rezidente. 1951 m. iš pirmo sy
kio išlaikė Illinois valstybėje nu 
s ta ty tus valstybinius gydytojo 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
gydytojo praktika. 

Dr. A. Zauniūtė - šaulys nuo 
mažens kalba trimis didžiosio
mis Vakarų Europos kalbomis. 
Sėkmingai studijuodama įvairių 
kj«štų"universitetuose bei prak
tiškai dirbdama daugelio kraš
tų ligoninėse, ypatingai vaikų ir 
moterų ligų klinikose, įgijo ne 
tik plataus mediciniško išsimoks i ranka rankon. 
linimo, bet ir didelio praktinio 
patyrimo. 

Dr. A. Zauniūtė - šaulys kaip 
žmogus yra maloni, santūr i ir 
nuoširdi. Town of Lake lietuvių 
visuomenė džiaugiasi nauja sa
vo tautiete gydytoja ir linki jai 
geriausio pasisekimo. 

IV Šleževičienė 
• ' m mm imu i • n. , . 

dui amerikiečių. t a rpe iškelti. 
Sunkios buvo turtmet darbo są
lygos. Bet meilė savai tėvynei 
ir garbingai jos praeičiai buvo 
su dideliu pasišventimu veikia
ma. Ig. Sakalaspereiškė, kad, 
bevar tydamas senus "Draugo" 
lapus, rado stebėtinai daug gra
žios medžiagos lietuvių vargoni
ninkų kultūrinei veiklai pažinti. 
Surinkus tą "medžiagą galima 
būtų parašyt i Vargonininkų Są
jungos kultūrinės veiklos istori
ją. Kaikurių asmeniški prisimi
nimai dar daugiau pra tur t in tų 
esamą spaudos lapuose ir ar
chyvinę medžiagą. 

St. Pieža savo kalboje pareiš
kė, kad lietuvis, iš viso, y ra la
bai gabus ir kad jis negalįs rim 
ti be darbo. Vargonininkas, 
kaip muzikas, visuomet tur i bu
dėti savoje profesijoje. 

Kan. Zakarauskas pabrėžė, 
kad kunigas \v vargonininkas 
parapijoje ', ra du didžiausieji 
darbininkai. Lietuviškų parapi
jų istorija kunigo ir vargoninin
ko, kaip pastoracinę, taip lygiai 
kultūrinę, veiklą ,Amerikos ka
talikų istorija įrašys kada nors 
savo lapuosna aukso raidėmis. 

Pobūv į užbaigiant, ALRK 
Vargonininkų Sąjungos pirmi
ninkas A. Giedraitis pareiškė 
daug gražių komplimentų vargo 
nininkų žmonoms, kurios kul
tūrinėje veikloje visada eina 

čiami atislankyti. A. B. 

SKAUCIŲ-TŲ DĖMESIUI 
Sekmadienį, lapkričio mėn. 2 d. 

4 vai. p. p. skautai ir ateitininkai 
pagerbs mirusius iv. Kazimiero 
kapinėse. Prašome visus skautus 
dalyvauti. 

— o — 
Chicagos "Aušros Vartų" skau

čių tunto visuotinoji sueiga įvyks 
lapkričio mėn. 2 d. Pamaldos 10 
vai. šv. Jurgio bažnyčioje Bridge-
porte. Sueiga 11 vai. Lietuvių Au
ditorijoje. Į sueigą kviečiami bro
liai skautai, akademikai skautai, 
skautų tėvai, draugai ir bičiuliai. 

Tuntinlnkė 

Šiomis dienomis išeina "Techni
kos žodžio" spalio mėn. numeris. 
Rašoma: Dėmesio Lietuvai — inž. 
J. čiurlys, Apie tekstilės žaliavas, 
vilnos nepakeičamumas — Graž
vydas Lazauskas, Technikinėje 
JAV spaudoje pasižvalgius — B. 
Balčiūnas, Knygų naujienos, įdo
mi technikinė apžvalga, Kronika 
Ir ALIAS centro vaidybos infor
macija. 

sis numeris paruoštas New 
Yorko inžinierių ALIAS skyriaus 
pastangomis, spaudos darbo talką 
organizuojant T2 atstovui New 
Yorke inž. K. Krulikui. Sekamo 
mėnesio numerį ruošia Clevelando 
ALIAS^skynaus inžinieriai. Orga
nizacinis darbas pavestas "Tech
nikos žodžio" atstovui Clevelando 
pr.f. inž. dr. A. Damušiui. 

"Technikos Žodžio" adm. adre
sas: 1616 So. Christiana Avenue, 
Chicago 32. III. Redakcijos adre
sas: 1023 N. Keystone Ave., Chi
cago 51, 111. 

A. A. 
KAROLIS TALACKA 

MlrS įp i l to :$n d.. 1952. 
Oimęp Uotuvoj . Kilo ift Vilk

mergės parapijos. 
Artiofikojft Ififcyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

duktė Allco Moore, •unua Rru-
no. .try«j| jinfikal. kiti giminia, 
draugą) fr pažįstami. 

K tina M paftarvotaK Antanas 
M. phillips koplyčioj*;, 3307 U -
tuahioa Ave. 

l a i d o t u ve.s J vyks pirmad 
lapkr. 3 u\. Ift kopiy<Mos 0:30 v. 
ryto bus atlydytas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už volio-
ni<'s:*t^Ją. Po pamaldų bus nu
lydėta* į Sv. Kazimiero kapi
n e * ' '• ' 

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

\ u i . . .1 
Anūku!. 

Duktč, Sūnus 1; 

la idotuvių direktorius Anta
nas Al. Phillips. Tel. YA 7-3401 

M 

> « . • > * . . • 

BRIGHTON PARK / 

šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 6-to skyriaus susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 2 d. 3 vai. p.p. 
mokyklos kambaryje. Prašome vi
sas nares susirinkti. — J. R. 

MARQUETTE PARK 
Šv. Kazimiero Seserų Draugijos 

Rėmėjų 8-to skyr. susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 2 d. 2 vai. p.p. 
šv. Marijos Gimimo parapijos sa
lele. Visos nares prašomos atsi-lej 
lankyti. — N. šatfliMU*, pirm. 

A. A. 
ONA PUIKUS 

OyvenS 33?I g. Lituaniea Ave. 

Mlrfi spalio 30 d., 1962, S v.v. 
Gini. Lietuvoje. Kilo Ift Tel-

Sių apskr., Plungės par. 
Amerikoje iSgyveno 05 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

duktft Bernlce, du sūnūs: Kazi
mieras, marti Margaret. Ir VI 
tonas: du anūkai: Kvelyn No-
vak ir Kugeno Petkus; ftvoge-
ris .lonas Barcts su šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua
niea Avo. 

la idotuvės jvy*ks pirmad 
lapkr. 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Sv. Jur 
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
n u l y d ė t a į šv . K a z i m i e r o k a p i -
nos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse 

Nuliūdę: Duktė, Sū-fin, jMar-
ti, Anūkai ir kiti gimines 

la idotuvių direktorius Anta 
nas M. PhUlips. Tel. YA. 7-:i4o i 

A. A. 
PETRONĖLE SUSNIS 

BULOVAITĖ 

Gyveno | 4 l f Š. Throop St. 

Al i re spalio 30 d., 1'»f.2, 11 : 1* 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. 

Glm. Lietuvoje. Kilo IS Ro
kiškio aoskriėio. Kuvieniskio 
parapijos, 'Paručių kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdini" 
dvi dukterys: Anna Stankus, 
žentas Antanas, (JOV. Aurora. 
111.), ir Alberta. Sehuar / . žen
tas Carl. sūnus Antanas, marti 
Charlotte, fteSl anūkai, du ftvo-
geriai: Viktoras ir Edvardas 
Susnial Ir jų Šeimos (gyv. Ml-
chigan City, Ind.) , kiti gimi
nės, draugai Ir pažįstami 

Priklausė Šv. Onos draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas le&tad, 
7 vai. vak. Bukausko koplv^io-
|c, 10821 S. Mlehlgun Av« 

la idotuvės įvyks antrad. lap
kričio 4 d ift koplyčios 8:45 V. 
ryto bus atlydėta į Visų šven
tųjų parapijos ba/nyčlų. kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
Už velion. siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi-

*nos. 
Nuoširdžiai kvieiiatne visus 

K i u l i n e s . CII-HUICIIH II* fcažjstanįus 
dalyvauti sioso laidotuvėse. . 

Nuliūdę: Dukterys, /entai . 
Sūnus, .Marti Anūkai ir kiti gi
ni i nes. 

, la idotuvių direktorius Tho-
n.as Opyt. Tel. PU. 5-3711. 

vN.' 

H 

V. RiiiBšėnas 

Gary, Ind. 

Prieš gimdyvių skausmus 
I š ras tas naujas vaistas N-a t 

lylnormorphine, kurs a t ima gim 
dančios motinos skausmus ir 

Prakalbo* i* vakarienė 
Lietuvių Demokratų Lygos 

valdybą šiais metais sudaro Jo
nas Ambros, pirmininką*; Pet
ras Mažeika, vicepirmininkas; 
Jonas Grekys, II vicepirminin
kas ; VValter Gramalas, iždinin
kas ; June Evenser, sekret . ; 
Paul Baltrukaitis, II gekret. 

Gary ir Indiana Harbor Lie
tuvių Demokratų Lygos ruošia 

P A D Ė K O S 
Nuoširdžiai dėkojame mielai bi-

rutietei Lietuvos Operos solistei 
p. Dičiūtei-Trečiokienei už dainas, 
p. Gintarai Narjauskienci, p. Ry
tui Babickui už fortepiono koncer
tą, poniai Vanagaitienei, p. S. 
Parcus, dienraščiui Draugui už ne
apmokamus skelbimus, mielom bi
ru tietėm, Ramovoi, viešnioms ir 
svečiams už atsilankymą, ponui 
Eskulapui už $5 auką; visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidė
jusiems prie mūsų surengtos spa
lio m6n. 2S d. arbatėlės pasiseki
mo. 

Kunigaikštienės Birutės Dr-jos 
Chicagos skyr. Valdyba, 

š. m. lapkričio 2 d .didelę va
karienę su prakalbomis Lietu
vių legionierių svetainėje, 1625 
W. 15th Ave., Gary, Ind. Pra
kalbos prasidės 4 vai. p. p., o 
vakarienė 6 vai. vak. Po vaka-
rienės šokiai, kuriems gros ge
ras orkestras. Bus dovanų. At
vykite pasiklausyti įdomių kal
bų, kurias pasakys atvykę sve
čiai iš Chicagos. Valdyba 

A. A. : ; 

IGNACAS PIKIELIS 
. Gyveno 6459 So. Rockwell SU, Chicago, 111. 

Mirė spalio 30 d., 1952, 4:45 vai. popiet, sulaukęs pusės amž. | 
Jimęs Lietuvcyfe. KUo iš Telšių apskr., Luokės parapijos. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmena Anna, buvusi Marcinke-
Ivičiūt.ė iš Raguvos; dvi'dukterys: Antoinette, žentas Fred Laudi.l 
lTeklė, žentas Edmund Butchas ir anūkas Antanas ir labai daug] 
(giminių. 

Kūnas pašarvotas Mažoikos-Evans koplyčioj, 
^estern Ave. 

6845 South 

-

Laidotuves įvyks pirmadienį, lapkričio 3 d., iš koplyčios 9:30| 
Ival. ryto bus atlydėtas į. Gimimo Paneles Svč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa

laidų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus| 

dyvauti škwe laidotuvėse. 
Nuliūdę: &mona, Dukterys, fcentai, Anūkas Ir kiti giminės 
Laidotuvių direkt. Stephens and lvan.^Tcl. Republic 7-860C 

• 

* . 

\ 

-

, 
* 



A 
' I 

8 v 
i 

DTflNRASTI9 DnAtTGAS, CHTCAOO, ItXfNOTa 
' . . . I " I " ' I , , 

Šeštadienis, lapkričio 1, 1052 

X "Kristus AlyvŲ Daržely
je", Bethoveno oratorija išvers
ta į lietuvių kalbą. Bažnytinio 
koncerto metu, kuris įvyks 
1952 m. lapkričio men. 30 d. 
(sekmadienį) Sv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, ansamblis 
"Dainava" oratoriją giedos lie
tuviškai. 

X Kun. A. Perinimas, ilga- x J o n a s K f t z a n a l l s k a * , Mu-
metis misionierius Kinijoje, at> t u f t l F e d c r a l S a v įngs and Loan 
vyko į JAV. Laikinai sustojo A f l g n p r e z i d e n t a S t j s i r a š e į T.T. 
pas kun. Igną Valančmną, 324 M a r i j o n ų Bendradarbių 25 me

tų jubilejines vakarienės, įvyks
tančios lapkričio 16 d 6 vai., 
garbes rėmėjus. Vakarienė ruo
šiama šv. Jurgio parapijos sa
lėje. 

IŠ ARTI IR TOLI MIRft ARTISTft 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Iškilmingos pamaldos Ui 

a. a. vyskupą Pr. Bučį. 1952 m. 
spalio mėn. 25 d. Marianapoly 
vizitatorius kun. dr. Rėklaitis, 
MIC, asistuojant kun. A. Ješke-

Pa. Aplankė artimesnes lietu
vių parapijas. Lietuviškos vai
kučių dainos parapinėse mokyk
lose jį iki ašarų sujaudino. Phi-
ladelphijos kinai pakvietė jį 
vesti misijas kinų ftalba. Misio
nierius džiaugiasi galįs pasidar-

ITALIJOJ 
— Lietuva irg. buvo alsi o-

va.ijatna. Itomoje spalio|12 d. 
buvo minima Kalų Katalikų 
Vyrų Unijos 30 metų sukaktis. 
Spalio 12 d. italų katalikų vy-

vičiui, MIC, ir kun. J. Budzei- rai didingoje eisenjjj įžygiavo 
kai, MIC, atlaike iškilmingas'į šv. Petro aikštę. Per keturis 
šv. Mišias už a. a. vysk. P. F. | kilometriu; nusitiesė centrine-

X Brone PivariflnlenS, 4620 
So. "Marshfield ave., Town of 

buoti toje srityje, kurioje d i r b C | L a k e v c i k § j a > n u o š i r d i vienuo 
per 20 metų. Aplankęs New 
Yorką dar užsuks į Chieagą, 
kur turi giminių. 

X įspūdingą žvakių proeesi-
ją, pirmą kartą Chicagoje, pa
matyti ir joje dalyvauti yra 
kviečiami visi Chicagos lietu
viai. Rytoj, vėlinių išvakarėse, 
Chicagos ateitininkai, talkinin
kaujant skautams, vyčiams ir 
veteranams, rengia Šv. Kazi
miero kapinėse susitelkimo va
landėle. Pradžia 4 vai. Renka
masi kapinėse, prie vartų. 

X Labdariu pirmoji kuopa, 
veikianti šv. Kryžiaus parapijo
je, gyvai ruošiasi dalyvauti lap
kričio 2 d. Labdarių seime, ku
ris šiais metais įvyks Holy Fa
mily Villa — Labdarių ūkyje, 
Orland Park, 111. Elena Gedvi
liene, Labd. 1 kp. pirmininkė, 
gavo labdariams amžiną narę 
Magdaleną sšediene, kuri paau
kojo $100. 

X C. Laurinaviėiai, Town of 
Lake kolonijos gyventojai, Rus-
sian-Turkish Baths savininkai, 
ir sūnus, įsirašė į T. T. Marijo
nų Bendradarbių sidabrinis va
karienės garbės rėmėjus. Ban
ketas ruošiamas lapkričio 16 d. 
6 vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Ateities Šokėjai pašoks 
tautinių šokių. 

X Ateitininkai Sendraugiai 
Chicagoje yra nuoširdžiai dė
kingi gerajam Antanui M. Phil
lips už dovaną — 1,000 žvakių. 
Kas tik norės rytoj dalyvauti 
susitelkimo valandėlėje kalinė
se ar norės uždegti žvakutę ant 
artimųjų kapų, tinkamų žvakių 
įsigyti lengvai galės prie Šv. 
Kazimiero kapinių vartų. 

X Elzbieta Lenkauskienė, 
Elizabeth Lingerie Shop savi
ninkė, Cicero, Iii., didelė ir nuo
širdi lietuviškų įstaigų rėmėja, 
lapkričio 2 d. švenčia gimtadie
nį. Ji yra paaukojusi šv. Juoza
po altorių Tėvų Marijonų nau
joje koplyčioje. 

X Pas Kazimierą K on tau tą, 
903 N. 20th ave., ir pas Sko-
dzienę, 2001 Lake str., Melrose 
Park lietuviai gali gauti T. T. 
Marijonų Bendradarbių Chica
gos apskrities vakarienės, įvyk
stančios lapkričio 16 d. Bridge-
porte, biletus. 

X Salomėja JuSkait«-Nyer-
ges, šiais metais iš Australijos 
persikėlusi į JAV, pradžioje įsi
kūrė vyro tėviškėje, Bedford, 
Ohio. Šiomis dienomis ji su vy
ru Napoleonu išsikelia į Los 
Angeles, Calif. Salomėja Juš
kaitė yra ateitininkė giedrinin-
kė ir "Draugo" skaitytoja. 

lynų rėmėja, šią vasarą lankiu
si šv. Tėvą, platina T.T. Mari
jonų Bendradarbių Chicagos 
apskrities jubilejines vakarie
nes biletus. 

X Dali. Viktoras Petravi
čius piešia dekoracijas "Bum-
bmiui ir Dunduliui", kurį Čika
gos Lietuvių Teatras pirmą 
kartą Amerikoje stato š. m. 
gruodžio mėn. 6 d. Hamilton 
Park Auditorium teatre (kam
pas 72 ir Normai gatvių). 

« 

X Ona LanaienS, Town of 
Lake veikėja, pergyveno sunkią 
akių operaciją. Jau baigia 
sveikti. Ona Landienė yra Lab
darių S-gos 1 kuopos finansų 
raštininkė. Kuopos nariai linki 
jai greitai pasveikti. 

X Vandos Frankienės 4 veik
smų pasaka "Karalaitė Teisu
tė" bus vaidinama lapkričio 16 
d. 3 vai. p. p. Ciceroje Liberty 
salėje. 

X "Ne Prieš Gera" yra šeš
tas romano rankraštis, skirtas 
"Draugo" romano konkursui. 
Autorius pasirašė slapyvardžiu 
Perkūnas. Rankraštis turi 200 
psl. 

Bučį, MIC. Vysk. P. F. Būčys, 
MIC, mirė 1951 m. spalio mėn. 
25 d. Šiais metais buvo pirmo
sios metinės sukaktuvės nuo jo 

CHICAGOS ŽINIOS 
Profesorius apie grupių i Mirė sūnaus primušta 

sugyven imą C o o k county ligoninėje, mirė 
Krikščionių ir žydų Naciona-,78 m. senutė M. Mitchell, gyve-

linė Konferencija Chicagoje bu- nusi 6103 S. Washtenaw. Jos 
va sušaukusi susirinkimą, ku-| mirties priežastis — sužaloji-
riame laikė paskaitą prof. T. mai, kuriuos padarė ją muftda-
Newcomb, socialinės psichologi-' mas jos tikras sūnus Ralph 
jos katedros vedėjas Michigano 
Universitete. Jis pabrėžė, kad 

Mitchell, 52 m. Sūnus prisipa
žino, kad jis buvo girtas ir sa-

mis miesto gatvėmis paradas, 
kurio pagrindinis šūkis buvo 
už Bažnyčią, tėvynę, šeimą ir 
darbą. Eisenos priešakyje buvo 

mirties. Kun. Marčiulionis, MIC, rezervuota vieta persekiojamo-
savo pamoksle trumpai jį cha- šios Bažnyčios atstovams. Sa-
rakterizavo kaip maldos, aukos lia lenkų, latvių, ukrainiečių, 
ir nuostabaus nuolankumo vy-1 kinų, albanų ir kitų ėjo ir lie-|Y:

iUl l.h^ W»ndM, mirė Hollywoode 
n , Jis augstu vietų nemėgo ir tuviu grupe, vadovaujama vys- j U f m T l "gyvavo & * £ 
savo gyvenimą troško užbaigti kupo I'adolskio. Bulgarų grupoidamujų paveikslų vaidyboje, 
žemose pareigose. Kun. dr. nešė paskutįniu laiku mirti pa- (1NS) 

smerktojo savo vyskupo Bussil 
kovo paveikslą. 

po rūpestingų tyrimų priėjo iš- Į vo motiną primušė. Dabar jis 
vados, jog šie dalykai padeda uždarytas į kalėjimą, 
išvengti grupių neapykantos: 

Hattie McDanel, 57 metų, lai
mėjusi premiją vaidinime "Gone 

X Kan. J. Paskališkas, šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas, atnašaus šv. Mišias 
lapkričio 2 d. 10:30 vai. per 
Labdarių 33-čią seimą Senelių 
Prieglaudoje, Orland Park, 111. 

X 1 akinio žaismas yra penk
tas rankraštis atsiųstas "Drau
go" romano konkursui. Rank-

Keklaitis, MIC, po pamaldų su 
visais atsisveikino ir išvyko į 
New Yorką, iš kuv šio mėn. 29 
d. drauge su kun. dr. Vaišnora, 
MIC, išplaukė atgal į Romą. 

— \\ illiam F. Laukaitis, bu
vęs SLA prezidentas, žymus 
Marylando republikonų veikė
jas ir jų kandidatas naujam 
septintam Marylando distrikte 
į kongresą, šiuo metu atsidėjęs 
veda priešrinkiminę kampaniją. 
Pirminiuose rinkimuose Laukai
tis lengvai laimėjo prieš kitus 
2 respublikonų kandidatus. Lap
kričio 4 d. rinkimuose jo prie
šininku yra demokratas Samuel 
Friedel. Septintasis Marylando 
kongresinis distriktas yra su
darytas iš smarkiai augančios 
Baltimorės priemiesčių. Lietu
vių kilmės balsuotojų tame dis
trikte, deja, nedaug tegyvena, 
bet baltimoriečiai jo kandidatū
rą remia. Laukaitis yra bene 
pirmasis lietuvių kilmės kandi
datas į JAV kongresą. 

— Lietuvių dantų gydytojai, 
New Yorke susibūrę į vienetą, 
turėjo susirinkimą. Dr. St. Bin-
takienė skaitė moksliškai pa
ruoštą paskaitą tema: "Orto-
dontinis gydymas vaikų amžiu
je", o dr. M. Kregždiene padarė 
pranešimą gydytojų profesi
niais reikalais. New Yorko dan
tų gydytojams vadovauja jų 
išrinkta valdyba, kurion įeina 
pirm. L. Letukienė, vicepirm. 
Kregždiene ir sekr. B. Paproc-
kienė. 

— Anna Kulik, Bufflo, N. Y., 

BRAZILIJOJ 
— Brazilas vyskupas susiža

vėjo lietuvių choru. Vila Zelino-
je spalio 11-14 d. lankėsi vys
kupas Dom Antonio Alves Si-
ąueira pastoraciniais reikalais. 
Jis lankėsi Sao Paulo kardino-
lo-arkivyskupo Dom Carlos 

2INIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS • 

lengviau pakeisti priešingą nu
sistatymą visos grupės, kaip 

0 

atskirų žmonių. Grupių bendra-

Girtas įvažiavo 
parduotuvėn 

E. C. Vo8s, 42 m., važiuoda-
darbiavimas mažina priešišku? nias automobiliu, užvažiavo ant 
nusistatymus, ypač gelbsti, je\ 
jos siekia kokio bendro tikslo 
Kartais padeda ir įstatymda-
vystė, pavyzdžiui, panaikinimas 
atskirų vietų negrams viešojo 
susisiekimo priemonėse padeda 
vaikams išaugti su didesniu pa* 
lankumu įvairioms rasėms. Blo
gai veikia, kai jie nuo mažens 
mato, kad kas nors išskiriamas. 
Kiekvienas dalykas, kurs pade-

— Visai kaip pasakoje. Jur
barko "gegužės 1 d." kolchozo 
pirmininkas Bružinskas suskai-jda bendravimui tarp grupių, 
te 220 kiaulių, dirstelėjo į tvar-, padeda ir geresniam jų sugyve-
te esančias 40 arklių vietas ir 
nuvyko pas melžėjas Vikt. Pu
putę ir Mare. Vitkūnaitę pasi-

Carmelo Motta vardu. Vysku-įžiūrėti, kaip jos primelžia po 
pas buvo iškilmingai sutiktas j 2400 kilogramų pieno iš vienos 

rastis pasirašytas slapyvardžiu b u y o k u ( j i ^ 2 g d . k f t U . 
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šv. Jurgio parapijos salėje, 
Niagara Falls, N. Y. Kun. J . 
Augimas labai gražiai dirba šv. 
Jurgio parapijoje: įtaisė naujus 
vargonus, tuojau įves naują 
apšildymą bažnyčioje ir lapkri
čio mėn. viduryje išdekoruos 
bažnyčios vidų. Lietuviai, lanką 
Niagara Falls, aplankykite ir 
šv. Jurgio parapiją. 

— Ireną Losaityte Baltimo
rės tautinių šokių grupė išrin
ko vadove, kai buv. vadovė p. 
Dulienė dėl gyvenimo aplinky
bių nuo vadovavimo atsisakė. 
Grupė šį rudenį pramato kelis 
pasirodymus ir jiems ruošiasi. 
Losaitytė studijuoja biologiją 
Notre Dame kolegijoje. 

— Prel. P. Juras, Lawrence 
šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas, ALRK Federacijos iždi
ninkas ir Kultūros Institutą 
direktorius, susirgęs, spalio 27 
d. atsigulė Bostone Lehey kli
nikoje operacijai. 

ri 311 psl. 

X Julija Pukelienė, 7334 So. 
Lowe ave., visuomenės veikėja, 
spalio 25 d. šventė 50 metų 
gyvenimo sukaktį. Pukelienė 
pasveikinta gimtadienio proga. 

X Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 2 skyr. rengia lap
kričio 9 d. 5 vai. p.p. vajuas va
karienę L. Vyčių salėje. Celnas 
skiriamas koplyčios reikalams. 

X Sophie Barčus radijo va
landos metu š. m. lapkričio 
mėn. 10 d. 7-8 vai. vak. Brigh-
ton Parko skautės ir skautai 
turės radijo valandėlę. 

X Reg. Sriubienė, aktorė, 
praves Brighton Parko skau-
tų-čių radijo valandėlę per S. 
Barčus radiją š. m. lapkričio 
mėn. 10 d. vakare. 

* 
X A. Rimienė, gira. mokyto

ja, su šeima persikėlė į Chica
go ir apsigyveno Brighton Par
ke. 

kun. klebono P. Ragažinsko bei 
kitų kunigų ir Lietuvos konsu
lo A. Polišaičio, o taip pat or
ganizacijų bei visuomenės. Įei
nant į bažnyčią, Liet. Kat. Ben
druomenės choras, Al. Ambro-
zaičio vedamas, įspūdingai su
giedojo Ecce Sacerdos. Kitą 
dieną tas pats choras sugiedojo 
Sv. Pranciškaus de Witt mtšias. 
Vyskupas pareiškė, kad toks 
choras tinka būti katedros cho
ru. Ganytojas suteikė sutvirti
nimo sakramentą 316 žmonių 
sakė pamokslus ir lankė mo
kyklas. Jis aplankė seserų pran-
ciškiečių mokyklas ir Vytauto 
Didžiojo vardo mokyklą, Liet 
Sąjungos Brazilijoje išlaikomą 
Bendruomenės choras vyskupui 
suruošė pasaulinės ir religinės 
muzikos koncertą. 

— Sao Paulo lietuvių veikla. 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
suaktyvino savo veiklą, priim
dama daugiau veiklių narių. 
Įtraukusi į narius didelį skai
čių moterų, ji įsteigė savo pa
talpose, Mokoje, Moterų sekly
čią. Seklyčiai vadovauti ir tvar-

karvės. 

— Iškels žmones iš vienkie 
mių. Komunistų partija yra nu 
mačiusi iškelti žmones iš vien-
kiemių, nes jie esą carizmo ir 
lietuviškosios buržuazijos pali
kimas. Perkėlus žmones į kol
chozų centrus, pasidarys dar 
sunkesnis gyvenimas Lietuvoj. 

— Komunistai skundžiasi 
Komunistų partija skundžiasi 
kad vis dar neįstengia sutvar
kyti kolchozų. Nuolat ten pasi
taiko kolchozinės nuosavybės 
grobimas, neteisėtų žemės "už
valdymų", i kolchozus prasi
skverbę buožės, kurie, girdi, tik 
kenkia vieningam ir našiam 
kolchozo darbui. 

— Kas išvyko ir kas grįžo? 
Tarybinės Lietuvos Meno Tary
ba į Maskvą išsiuntė studijoms 

nimui, priešingumų nykimui. 
/ 

Nepalik paleisto 
automobilio 

Detelčtyvai, atvykę prie Aus-
tin policijos stoties, 5327 West 
Chicago, paliko automobilį prie 

šaligatvio ir smogė į vaistinę, 
esančią 6900 North ave., išmuš-
damas dvi vitrinas ir padaryda
mas $1,500 nuostolių. Kai jis 
bandė ištraukti automobilį iš 
nelaimes vietos, atsimušė į po
licijos mašiną. Policija nustatė, 
kad buvo neblaivus. Lapkričio 
20 d. jis turės atsakyti prieš 
teismą. 

Piešinių paroda 
Pirmadienį, Chicago Galleries 

patalpose, 215 N. Michigan, 
atidaroma Chicago Tribūne or
ganizuotoji piešinių paroda. Pa
rodai buvo gauta 3,400 paveiks
lų, bet komisija išrinko tik 60; 
visus premijuotus ar gavusius 
pagyrimo diplomus. Paroda iki 

m policijos būstinės, neužgesinę jo lapkričio 22 d. Joje yra nema-
motoro. Pažvelgę per langą pa-! žai peisažų. 
matė, kad vagis įsėdęs į auto-i . 
mobilį jau išvažiuoja. Vienas j Mirė dldŽlOJOgaiSrO 
jau išsitraukęs revolverį norėjo i l i ud in inkes 
šauti, bet automobilio savinin
kas sulaikė, sakydamas, kad 
nenori, jog jo automobilis būtų 
sušaudytas. Detektyvai ėmė vy 

Elta Goldman Jacobs, 92 m., 
ir Vivian Levy. 94 m., abidvi 
dar mačiusios didįjį Chicagos 
gaisrą 1871 m., abidvi mirė tą 

tis, tačiau pagauti tuo kartu ne- pačią dieną — praeitą ketvirta-
bepasisekė. 

Ką sako Stevensono žmona 
Buvusioji Stevensono žmona 

išsiuntinėjo spaudai pareiškimą, 
kuriame sakosi — ji per"20 me
tų visada buvo artima demo
kratams ir visada balsavo už 
demokratus, bet dabar, ji siūlo 
balsuotojams padaryti pakeiti
mą Baltuosiuose Rūmuose. Ji 

dienį. 

Baigiasi baleto spektakliai 
Baleto teatras sekmadienį tu

rės paskutinį savo spektaklį 
Chicagos Operos rūmuose. 

Bogdaną, Gabrėnaitę ir Nasvy-j sakosi už Stevensoną nebalsuo
ti. Iš Maskvos į Lietuvą grįžojsianti. 
baigę augštąjį mokslą respubli
kos diplomatai Karatejev, Tur
ką jev ir Vosiljev. 

— Maskvos mašinos. Telšių 
audimo fabriko "Mastis" inž. 

kyti išrinkta komisija iš trijų ~ . , , . . x .. . IM1 
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asmenų! pirmininkes — J. Jo- . 1<W1 *. *. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

asmenųf pirmininkės 
kubai tienės, sekretorės — U 
Balkevičienės ir iždininkės — 
A. Ambrozevičienės. Bė to, Są
junga gražiai atremontavo dalį 
Dr. V. Kudirkos vardo mokyk
los7 patalpų ir padarė pagrindi
nį remontą D. L. Kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo vardo mokyk
los patalpose, atnaujindama vi
są pastatą, tiek iš vidaus, tiek 
iš oro. Dabar tas pastatas lai
komas gražiausias ir impozan
tiškiausias visoj Viloj BeloJ 
Lietuvių Sąjungai Brazilijoje 
faktinai vadovauja jos garbės 
pirmininkas Lietuvos konsulas 
Aleksandras Polišaitis. 

ir angliškas mašinas. Žinoma, 
jei audžiama Maskvai, reikia ir 
austi jų mašinom. 

— Katės neturi fondo. Rad
viliškio "Tarybinės šeimos" kol
chozo visuomeniniai gyvuliai, 
išskyrus kates, įsigijo pašarų 
fondą, šiltus tvartas. Karvės 
sekančiam penkmečiui užsibrėžė 
daugiau pieno duoti. 

— Reikalauja pakelti darbin
gumą; Taip pat Vilniaus radijas 
praneša, kad Kauno turbinų, 
fabrikas "Pergalė" reikalauja 
naujam penkmečiui pakelta 
150% darbingumą. 

— Stikliniai vamzdžiais. Vii 
Didele propagandą Lietu- n i * u s » * « " paskelbė, kad 

Radviliškio stiklo fabrikas pra-

i ,« y 

vai padarS L. K. Bendruomenes 
choras, pasirodydamas spalic 
16 d. tele\izijos stotyje. Televi
zijos stoties pranešėjas nuolat 
kartojo, kad čia dainuoja Sao 
Paulo Liet, Katalikų Bendruo
menės choras. 

Chrizantemų paroda 
Garfieldo ir Lincoln parkų ta lietuvių kalba, 

gėlynuose sekmadienį atidaro- Direktorius: 
mos chrizantemų parodos, ku- f Kun. V. Bagdanavičlns, MIO. 
rios tęsis dvi savaiti. Bus apie i Koordinatorius: 
700 įvairiausių atmainų. Tai Prof. J. A. Zvetina 
jau 40-ta metinė chrizantemų 2384 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 
paroda. Paskaitos vyksta antradieniais 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 4 ū. 3 ?. 53 mm. O. 

Galva skaito tema: Propagandos 
esmė. 

Lapkričio 4 d. 7 v. 30 min. K. 
Žoromskis skaito tema: Paveikslo 
vaidmuo laikraštyje. 

Lapkričio 6 d. 6 v. 30 min. kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, skaito te
ma: Spaudos tarnyba žmonijos 
vienybes sąmonei ugdyti. 

Lapkričio 6 d. 7 v. 750 min. & 
GrinceviČius skaito tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

dėjo gaminti stikliniuc vanden* 
tekio vamzdžius. 

— DidelS ton "veikla". DūkŠ-

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvio dirbtuvė* 

Pas mus galite nusipirkti įvairiu ro 
iių baldus, namų reikmenis: saldy 
lių baldus, namų reikmenis: sallonc 
-•etų*, raiogamųju setus Ir kitus bal 
dus. 

ARCHER AVENUB 
FURNITURE CO. 

Bav. JUOZAS KAZIKAlTUI 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
to Ad. Mickevičiaus Vardo kol- Prie* Įsigydami baldus patikrinkite 
choze tūkstančiai skaito Ilji-; S S J M J i ? 1 V^TtSJKJfc 

Jei page 
kredltan. 

čiuas rastus, kiti drybso kine, *•» pwi<»*ujate, gaissime duoti ir 

i 

o moterys melžia karves. 

FAZANŲ MEDŽIOKLE 
iki Vaaarlo 15, 1963 

lt«v.«T\noktu* vieta* dabar! 
Ooriaust patogumai. Namie ga

minti valgiai. — Gėrimai 
APŠILDYTI NAMUKAI 

MR. FRED WILSON 
šlaurytlnts kampas U. S. 12 & 

III. 81. RICHMOND, ILLINOIS 
Tel. Klchmond 403, rezervuo

kite vietas. 
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Saukiamas š. m. lapkričio 2 i, 2-rą valandą po. pietų 
Pamaldos prasidės 10:30 valandą ryte. Seimo dalyviams Šv. Mišias atnašaus kan. 
J. Paškauskas Senelių Prieglaudos koplyčioje. 

SS 

Senelių Prieglaudoje, Holy Family 
Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti į seimą 
gražiąją Senelių Prieglaudą. 
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