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KREMLIUJE BARTI JAPONAI 
Tariasi ir Pavergtos Tautos 

SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Jeigu „Ženevos dvasia" išliks gyva 
ir taps pastovi, tai laimėtoju išeis ne viena kuri nors grupė, bet 
visas pasaulis. Tada tautos ir valstybės atsisakys karų ir subversi-
jos ir sieks gerovės, respektuodamos žmogaus teises ir pagrindines 
laisves. 

Šitokiomis šviesiomis spalvo
mis JAV valstybės sekretorius 
John Foster Duiles savo kalboje 
nušvietė ateities pasaulį,... jeigu 
„Ženevos dvasia" išliktų... 

Gausingai pripildytoje Genera 
linės Asamblėjos salėje, bet ne 
taip perpildytoje, kaip per sesi
jos atidarymą pereitą antradienį, 

Tautų Generalinės Asamblėjos 
i ūmuose Duiles kalbėjo šiuos ir 
kitus savo žodžius, skersai \atvę 
Carnegie Endowment patalpose 
savo antrąją sesiją pradėjo Pa
vergtosios Europos Tautos. 

Ši jų sesija bus tęsiama rugsė
jo 29 ir 30 dienomis diskusijomis 

Duiles rugsėjo 22 d. išdėstė JAV j apie tarptautinę padėtį ir ben-
politiką įvairių kraštų ir pro- f drais debatais dėl pavergtųjų tau 
blemų atžvilgiu ir peržvelgė savo tų išlaisvinimo. Ketvirtadienio 
veiksmus bei nusistatymą JT į sesijoje buvo atliktas visas tech-
chartos revizijos, nusiginklavi- niškasis darbas, patikrinti kre
mo ir atominės energijos panau- (dencialiai, išklausytas pirminin-
dojimo taikingiems tikslams ko pranešimas apie pereitos sėsi 
klausimais. 

Apie satelitus ir tarpt, 
komunizmą 

Kalbėdamas apie Ženevoje ke
turių didžiųjų pasitarimą ir jos 
„dvasią", Duiles priminė, kad te
nai diskusijos vykusios trimis 

jos veiklą, sudarytas pagrindinis 
komitetas ir pasiųsta telegrama 
prezidentui Eisenhoweriui, dėko
jant už šios šalies svetingumą ir 
pavergtųjų tautų padėties supra
timą. 

Pagrindiniame komitete daly
vauja visų delegacijų pirminin 

punktais: Europos saugumas ir ,k a i > Q p i r m m i n k u i r t o l i & u i š r i n k . 
Vokietija, nusiginklavimas ir t a g l a t v i s ^ M a s e n S f v icepirm. 
santykių tarp Rytų ir Vakarų iš
vystymas. 

Esą, Ženevoje buvusi pirmoji 
keturių didžiųjų valstybių veik 

— bulgaras dr. Dimitrov ir gen. 
sekr. — Brutus Coste. 

Vėliau buvo priimta jungtinė 
los stadija — susitikti ir pasiga-1 Estijos, Lietuvos ir Latvijos de-
minti nuotaikos sekančiai stadi-! klaracija Jungtinėms Tautoms, 
jai — kada būtų iš padugnių na-lPareiškiant, kad Sovietų Sąjun 
grinėjamos problemos. 

Kalbėdamas apie tas proble
mas, Duiles po Vokietijos sujun
gimo reikalo tuojau pat perėjo 
prie satelitų ir tarptautinio ko
munizmo. Jis priminė, kad Žene
voje prezidentas Eisenhoweris 
nurodė dvi tarptautinio įtempi
mo priežastis, kurios visdėlto ne 
buvusios įtrauktos į darbotvarkę. 
Pirmoji priežastis — problema 
pagerbimo žmonių teisės, kad jie I priimta, kadangi poeėdin neat 

ga uzurpuoja tų valstybių suve
renines teises, nes ji neturi teises 
kalbėti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonių vardu. 

Panaši deklaracija buvo numa
tyta priimti ir Čekijos bei Len
kijos delegacijų vardu, tik pa
keista ta prasme, kad joje sako
ma, jog dabar JT dalyvaują Len 
kijos ir Čečijots delegatai nėra 
teisėti. Bet ši deklaracija nebuvo 

patys galėtų pasirinkti valdžią 
Tuo klausimu, Duiles priminė, 
prezidentas tada buvo pasakęs, 
kad „Amerikos tauta puikiai ži
no, jog kaikurios Rytų Europos 
tautos, daugelis jų su ilga ir gar
binga valstybės egzistencijos pa
tirtimi, dar nėra pasinaudojusios 
mūsų Jungtinių Tautų karo me
to deklaracija, įgyvendinta ki
tais to meto sutarimais". 
Toliau Duiles nurodė, kad prez. 
Eisenhoweris iškėlęs ir tarptau
tinio komunizmo problemą. Anot 
prezidento, ta problema per 38 
metus drumstusi santykius tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos, čia 
Duiles nuo savęs pridėjo, kad iš 
tikrųjų yra sunku išvystyti drau 
giškus tarpusavio santykius, jei 
viena valdžia subversijos būdu 
taikstosi kitą nuversti. 

Duiles priminė, kad, nežiūrint 
to, jog sovietų vyriausybė aiški
no Ženevoje, jog tos dvi proble
mos netinkamos diskutuoti, tai 
visdėlto didelės pasaulio dalies 
akys pasiliks į jas nukreiptos. Jis 
pažodžiui tarė: „Tai, kaip sovie
tai pasielgs su jomis (tomis pro
blemomis S. N.) daugeliui tai ir 
bus sovietinių intencijų baromet-
ru . 

Toliau po to Duiles kalbėjo: 
„Jei 'Ženevos dvasia' yra tikra, 
bet ne dirbtinė, jei ji pasihks nuo 
latinė, bet ne prabėganti, ji nu
ves prie likvidavimo nenorma
laus valstybių jėgos išsiplėtimo, 
kuris naikina tautinės nepriklau
somybės dvasią, ir ji nuves taip
gi prie politinės ofenzyvos panai
kinimo, ofenzyvos, kurios tikslas 
laisvų valdžių vertimas". 
Pavergtieji pradėjo posėdžiauti 

Tuo pačiu metu, kai Jungtinių ' 

Bulganlno laiškas 
dar neisgvaldytas 

WASHINGTONAS, nigs. 24. 
— Nors Bulganino laiškas prez. 
Eisenhoweriui dar nepaskelbtas, 
tačiau žinoma, kad jis liečia nu
siginklavimą. 

Bulganinas pranešęs, kad Ei-
senhowerio pasiūlymas pasikeis
ti žiniomis apie karinius įrengi
mus ir juo*, žvalgyti iš oro Rusi
jai gali būti priimtinas tik tuo 
atveju, jei jis bus įjungtas į ben
drą nusiginklavimo planą, jei bus 
sutikta panaikinti atominius gin
klus ir bazes svetimose teritori
jose arba ir joms taikyti prez. 
Eisenhowerio pasiūlymą. 

Bulganino laiškas būsiąs pa
skelbtas gavus Molotovo leidimą 
ir sutarus jaim prez. Eisenhowe-
rio atsakymą. 

Molotovas švelnus, 
bet turinys senas 

NEW YORKAS, rūgs. 24. — 
Vakar Jungt. Tautose kalbėjo ir 
Molotovas. Jis nepasakė, 'ką Bul
ganinas nusiginklavimo reikalu 
pasiūlė prez. Eisenhoweriui jam 
pasiųstame laiške, bet pats Mo
lotovas pasakė, kad prez. Eisen-
howerio pasiūlymai Ženevoje dėl 
„atviro dangaus" politikos Mas
kvoje esą labai rimtai svarstomi. 

Molotovas dar prašė paremti 
Maskvos pasiūlymą panaikinti 
visas karines bazes svetimose te
ritorijose ir kvietė kitas valsty
bes sumažinti kiek savo karines 
pajėgas nelaukiant formalios nu
siginklavimo sutarties, kaip tai 
jau daro Sov. Rusija ir „liaudies 
respublikos". 

PRANCŪZAI 
Chruščevas dalino pažadus 

su priekaištais ir viliojimais 
MASKVA, nigs. 24. — Bulganinas ir Chruščevas išvyko atos

togų į Krymą ir Kaukazą, bet prieš tai susitiko su prancūzais bei 
japonais ir padalino pažadų su priekaištais, viliojimais ir grasi
nimais. 

vyko Lenkijos delegacija. Mat, 
ligi šiolei lenkai čia turėdavo dvi 
savo delegacijas, o kai buvo pa
reikštas bendras kitų pageidavi
mas, kad ji sudarytų vieną dele
gaciją, kaip ir kitos delegacijos, 
tai lenkai dar nebuvo spėję su
sitarti. Todėl, nesant lenkų de
legacijos ir čekams dar neturint 
nuolatinio savo pirmininko, ta 
deklaracija bus priimta vėliau. 

Lietuvių delegacija 
Lietuvių delegacijai ir dabar, 

kaip ir pereitą sesiją, vadovauja 
Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas. 

Oficialiai išleistajame sąraše 
lietuvių delegacijoje dar yra J. 
Audėnas, K. Bielinis, M. Brakas, 
Magdalena Galdikienė, dr. P. 
Karvelis, dr. D. Krivickas, J. Ma 
kauskis, dr. Br. Netmickas, J. Pa-
žemeckas, V. Rastenis, K. Siliū-
nas, dr. Ant. Trimakas, J. Valai
tis, Pr. Vainauskas ir Vyt. Vai
tiekūnas. 

Vacį. Sidzikauskas dėl šios se
sijos Jūsų korespondentei pareis 
kė, kad tarptautinių įvykių aki
vaizdoje, ypatingai Ženevos kon
ferencijos ir Adenauerio — Bul
ganino susitarimo, šita sesija ir 
jos suplanuoti žygiai turės dide
lės reikšmės laisvinimo bylai ir 
pastangoms. „Kaip pereitos sesi
jos patirtis parodė", sakė Sidzi
kauskas, „šita Pavergtųjų Asam
blėja yra tikrai efektingas ir au
toritetingas veiksnys pavergtųjų 
veikloje, todėl Lįetuvos delegaci
ja stengsis būti aktyvi ir dabar, 
kaip ir pereitojoj sesijoj, atsto
vaujant ir ginant Lietuvos, o 
taipgi ir visų Pabaltijo valstybių 
teises ir interesus. j 

Kinijos studentai 
mokysis Sov. Rusijoje 
TOKIO, rūgs. 24. — Peipingo 

radijas praneša, kad parinkta 
apie 2,400 kinų studentų vykti 
Rusijon mokytis. Prieš vykdami 
Rusijon, vienus metus Peipinge 
mokysis rusų kalbos. 

Ii kom. Kinijos išleistas vyskupas Ferroni atgaivinamas vienoje Hong 
Kongo ligoninėje. Jis yra italas ir pranciškonas, kalintas nuo 1952 m. 
Iš traukinio į Hong Kongą buvo atneštas, nes negalėjo paeiti. \ laisvę 
sugrįžo tik 70 svarų be.sverdainus. (INS) 

q 

Bonnos parlamentas vienbalsiai 
, pritarė santykiams su Maskva 

BONNA, rūgs. 24. — V. Vokietijos parlamento pirmieji rūmai 
vakar vienbalsiai pritarė diplomatinių santykių užmezgimui su 
Sov. Rusija. 

Prieš balsavimą ilgokai ves
tos diskusijos tarptautinės poli
tikos klausimais. 

Kancleris Adenaueris pabrėžė, 
kad nauja kryptis Rusijos — Vo
kietijos santykiuose galės atleis
ti kiek tarptautines įtampas ir 
privesti prie Vokietijos sujungi
mo. Jo padarytas susitarimas 
Maskvoje ten sustiprinęs Vaka
rų balsą. 

Jis pasakęs ~per derybas sovie
tų vadams, kad diplomatinių san 
tykių buvimas nereikš, kad tie 
santykiai bus draugiški. Juos ga
li padaryti draugiškais tik Mas-

Parlamento nariai areštuoti; 
Lonardi žadąs greit rinkimus 

BUENOS AIRES, rūgs. 24. — Kariuomenei stipriausiai sau-
gojant Buenos Aires miestą, naujosios vyriausybės galva vakar 
įžengė į sostinę ir formaliai perėmė krašto vairą. 

Dar būdamas Cordoboje, kuri " ! ! ~Z. Į TTT 
visas sukilėlių pol i tmisš tabasJ s i e n m , . s l u n č i a m ? m s "\viduje 
gen. Lonardi paleido Argentinos spausdinamoms zimoms ir grą 
kongresą ir įsakė areštuoti jo na
rius, priklausiusius peronistų 
partijai. Pabrėžiama, kad areš
tas nesąs bausmės aktas, tik no
rima surinkti kažkokias žinias. 

Kitu aktu gen. Lonardi įsakė 
Perono ir jo žmonos vardu pava
dintoms provincijoms ir jų sos
tinėms grąžinti senus vardus. 

Esanti panaikinta cenzūra už-
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Gen. Lonardi 

žinta visiška laisvė spaudai. La 
Prensa dienraščio turtas ir pats 
laikraštis esąs grąžintas jo buvu
siems savininkams. * 

Kraštas spontaniškai esą valo
si nuo Perono ir jo žmonos pa
veikslų ir biustų — jie draskomi, 
daužomi ir deginami. Esą dar 
mažų susidūrimų tarp peronistų 
ir antiperonistų. Peronistus su
sidūrimuose atstovaująs gelton
snapis jaunimas, turėjęs ryšių su 
Perono smogikų organizacija. 

Bankuose užblokuoti visi pri
vatūs ir valstybiniai seifai, kad 
niekas negalėtų iŠ ten išimti nė 
turtų nė kompromituojančių do
kumentų. 

Peronas tebėra ant Paragva
jaus laivo Buenos Aires uoste. 
Kitas Paragvajaus karo laivas 
atvykstąs į Argentinos vande
nis Perono Paragvajun palydėti. 

Naujasis režimas esąs jau pa
žadėjęs pravesti naujo parlamen 
to rinkimus — kiti net skelbia, 
jog vieno mėnesio bėgyje. 

Perono ištremtam Buenos Ai
res vyskupui ir vienam prelatui 
leista sugrįžti Argentinon. 

kvos sutikimas sujungti Vokieti
ją ir svarstyti palankiai sienų 
klausimą taikos konferencijoje. 

„Suverenumo" suteikimas R. 
Vokietijai nepakeis Bonnos nusi 
statymo jos vyriausybės atžvil
giu. Taikydamas savo žodžius V. 
Vokietijos draugams Adenaueris 
pasakė, kad toji valstybė, kuri 
užmegztų diplomatinius santy
kius su R. Vokietija, būtų laiko
ma nedraugiška V. Vokietijai, 
nes toks veiksmas pasunkintų 
Vokietijos sujungimą. 

Sakoma, kad Adenaueris pa
prašęs JAV, Angliją ir Prancū
ziją paryškinti dar kartą savo 
nusistatymą R. Vokietijos atžvil
giu po to, kai Maskva jai sutei
kė „suverenumą" ir padarė pilnu 
Varšuvos paktp nariu. 

Ribos klausimus 
derybose su Peipingu 

ŽENEVA, rūgs. 24. — JAV ir 
kom. Kinijos ambasadoriai vėl 
buvo susitikę vakar ir pasikalbė
ję apie civilių repatriacijos tvar
kymą bei ūkinę blokadą. 

Iš JAV šaltinių informuojama, 
kad pasikalbėjimai (be civilių re
patriacijos) lies tik tokius klau
simus, kurie neliečia tiesioginiai 
trečios valstybės. Tokių klausi
mų tarpe esą šie: Kinijos atsi
sakymas jėga pasiimti Formozą, 
padėjimas išaiškinti Korėjos ka
re be žinios dingusių amerikiečių 
likimą, pažadas nešaudyti į civi
lius lėktuvus, amerikiečiui turto 
Kinijoje likimas. Žinoma, kinai 
turi savo sąrašą. 

Svetimų laikraščių 
Indija nenorinti 

NEYV DELHI, rūgs. 24. — In
dijos vyriausybė nutarė, kad In
dijoje negali būti spausdinamos 
laidos užsieniuose leidžiamų laik
raščių. 

Nutarimas padarytas ryšium 
su New York Times prašymu leis 
ti spausdinti Indijoje Azijai ski
riamą oro pašto laidą. 

• Formozoje sudegė įmonė, 
kur spausdinami taut. Kinijos pi
nigai. 

Atostogų tie vyrai nusipelnė, 
nes šešis mėnesius vystė nepa
prastai stiprią diplomatinę veik
lą, pakišusią Vakarams galvą 
kvaršinančių mįslių. 

Parlamentarai Kremliuje 

Sov. Rusiją dabar lanko Pran
cūzijos ir Japonijos parlamentų 
delegacijos, kurias Kremliuj ket
virtadienį priėmė Bulganinas su 
Chruščevu ir tokias aplinkybes 
panaudojo savo tarptautinės po
litikos linijai propaguoti (dabar 
aišku, kodėl Sov. Rusijos vadai 
tokių delegacijų keliones provo
kavo ir organizavo). 
Prancūzija vadinama Amerikos 

satelitu 

Prancūzų delegacijoje yra 19 
parlamentarų, kurie 3 valandas 
gyvai ginčijosi su rusais, ypač su 
Chruščevu, kuris dominavo po
kalbį. Liesta prekyba ir politika. 

Chruščevas pasakė prancū
zams, kad jie yra Amerikos sa
telitai, nes Amerika neleidžianti 
jiems daryti to, kas naudinga 
Prancūzijai. 

Prekyba — masalas 
Abudu ruafc? davę suprasti, kad 

Prancūzija daug pelnytų pre
kiaudama su Rusija ,jei atsimes
tų nuo draudimo prekiauti su Ru 
sija strateginėmis prekėmis. Jei 
parduotų Rusijai mašinas ir sta
tytų jai laivus, Prancūzijai ne-
begrestų nedarbas ir pradėtų 
dirbti dabar uždaryti fabrikai. 
„Kaip jūs galite manyti esąs lais 
vas kraštas, jeigu jums draudžia
ma parduoti tai, ką norėtumėt 
parduoti?" — kalbėjęs puldamas 
Chruščevas. Prancūzai atkirtę, 
kad Prancūzija laisvu noru pri
sidėjo prie embargo, nes tada ma 
nė, kad gina savo interesus. Po
litiniam orui keičiantis, gaM pa
sikeisti ir prekybos politika. 

Prancūzija su Rusija turėjusi 
rišti vokišką problemą 

Su prancūzais kalbant negali
ma neliesti Vokietijos, todėl ši 
problema buvo išnaudota nepasi
tikėjimą vokiečiais sustiprinti. 
Chruščevas taip kalbėjęs: „Vo
kietijos atginklavhnas yra toks 
dalykas, kurio sovietų vyriausy
bė negali nuryti. Mes labai ap
gailestaujame, kad Prancūzija 
padarė neveiksminga labai gerą 
sutartį, nukreiptą prieš vokišką 

mui sutvarkyti, jei Prancūzija to 
būtų norėjusi". 

Rusų — prancūzų pasikalbė
jimas buvo pradėtas rusų pareiš
kimu, kad jie visaip realizuoja 
„Ženevos dvasią", o Vakarų vals 
tybės daro kaip tik priešingai. 

Atiduoda S$ prancūzus 
Kritikai pasaldinti rusai pra-

I nešė, kad tuojau Berlyne atiduos 
prancūzams 11 prancūzų piliečių, 
kurie nuteisti už „nusikaltimus 
prieš sovietų valstybę". Dar 23 
asmenims bausmės vykdymas 
bus sulaikytas, bet nepasakyta, 
kada jie bus atiduoti. 

Japonai Kremliuje 
Po prancūzų į Kremlių atvyko 

japosai, kuriems pirmiausiai pri 
kišta, kad jų vyriausybė sabo
tuoja Londone vykstančias Japo
nijos — Rusijos taikos derybas, 
o paskui pasakyta, kad bus nuo
laidų teritoriniais 'klausimais, jei 
nuolaidoms bus pasirengusi ir 
Japonija. 

U kitų šaltinių esą žinoma, kad 
už kažkokių reikalavimų paten
kinimą Maskva pasirengusi grą
žinti net Sachaliną h- Kurilų sa-
as. 
Maroko sultonas 

>>« 

sosto nepaleidziąs 
RABATAS, rūgs. 24.— Maro

ko sultonui nesiskubinant palikti 
sostą ir prancūzų kolonistams 
bei kaikuriems giminių vadams 
jį skatinant priešintis, naciona
listų organizuojamas teroras ga
li vėl Maroke užsidegti. Pavienių 
asmenų žudymas vyksta ir da
bar, jei ne kas valandą, tai per 
dieną žūsta keti. 

Jei surtonas išsilaikys iki Pran 
cūzijos parlamento susirinkimo, 
tai ir mėnesių gali prireikti pla
nui vykdyti pradėti-

• Nageb dykumoje Izraelyje 
rasta turtinga naftos gysia. Nau
ji turtai sukels ir naujus pavo
jus, kadangi pragręžta netoli Ga
zos zonos. 

Kalendorius 
Rugsėjo 24 d.: Švč. M. Marija, 

belaisvių globėja. Lietuviškas: 
Juodis ir Bučmė. 

Oras Chicagoje 
Giedriau, temperatūra apie 80 

militarizmą. Mes būtume galėję laipsnių. 
rasti išeitį Vokietijos atginklavi- i Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:46. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Jungtinių Tautų sesijos darbų tvarkymo komitetas 

8 balsais prieš 5 atmetė Azijos — Arabų bloko prašymą {ra
šyti darbotvarkei! diskusijas dėl nepriklausomybes suteiki
mo Alžyrui. Prieš to klausimo svarstymą balsavo JAV, An
glija, Prancūzija, Haiti, Liuksemburgas, N. Zelandija, Norve
gija ir Čilė. Komitetą sudaro 15 valstybių atstovai. 

— Paštų departamento vadovybė atnaujino pastangas padi
dinti pašto tarifus naujoje kongreso sesijoje. 

— V. Vokietijoje pradėję trūkti darbininkų; ypač didelį trū
kumą jaučiančios kasyklos, iemės ūkis ir namų tarnyba, 

— Karibų jūroje susidaręs dešimtasis šio sezono uraganas jau 
nusiaubė Barbados salą. Eina vakarų kryptimi, bet dar anksti 
spręsti apie jo galutinę kryptį. Barbados salai padaryta daug 
nuostolių. 

— JAV, Anglijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministeriai 
ateinantį pirmadienį pradeda posėdžiauti New Yorke, kad pasi
rengtų deryboms su Molotovu Ženevoje. 

— Vokiečiai esą painformuoti, kad šį savaitgali sovietai 
paleis 600 vokiečių belaisvių, pažadėtų paleisti Adenaueriui 
už sutikimą užmegzti diplomatinius santykius. 



> • 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
1 * 

Šeštadienis, rugsėjo 24, 1955 

L I E T U V I Ų A U D I T O R I J A , 3133 South Halstal Street 
ŠEŠTAD. RUGSĖJO 24 D. RUOŠIA NAUJAI ISREMONTUOTOJE DIDŽIOJOJE SALĖJE SEZONO ATIDARYMO BALIŲ} PROGRAMA 
VYKS ŠOKIŲ MUZIKOS PERTRAUKŲ METU. ŠOKIAMS GROJA J U R G I O AKELIO pilnas orkestras. Staliukai užsakomi iš anksto tel. VIc 2-6172 

22&2?52&?.S£!r£ 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Žodis Chicagos 

visuomenei 
Chicagos Lietuvių Taryba š. 

m. spalio 9 d. 2 vai. p. p. Lietu
vių Auditorijoje rengia metinę 
konferenciją. 

Ją pradės ir pirminikaus da
bartinis Tarybos prmininkas tei 
sėjas Alphonse Wells, ir bus 
duota apyskaita iš nuveiktų 
darbų bei išklausytos delegatų 
nuomonės ir pasiūlymai ateities 
darbams nustatyti. 

Visos organizacijos, klubai, 
draugijos ir visokeriopi organi
zaciniai vienetai, remiantieji A-
merikos Lietuvių Tarybos dar
bą, prašomi atsiųsti savo de
legatus ir aukas Tarybos veik
lai Lietuvos laisvinime paremti. 

Organizacijoms kvietimai yra 
išsiuntinėti, bet jei yra tokių, 
kurios ar tai dėl adreso pakei
timo, ar naujai įsisteigusios, ar 
Taryboje neįsiregistravusios ir 
nežinomos, arba dėl kitų aplin
kybių nėra kvietimų gavusios, 
prašomos savo delegatus siųsti 
nuo 25 narių po vieną. 

Visų patriotinių organizacijų 
atstovai yra nuoširdžiai kviečia
mi ir laukiami. 

Turime dirbti ir visas jėgas 
dėti savo užsibrėžtam tikslui pa
siekti — išlaisvinti iš svetimos 
okupacijos mūsų tėvų žemę Lie
tuvą. 

Chicagos lietuviu Taryba 

Omaha, Nebr. 
Katalikiškai auklėja 

Mūsų vargonininkė Edna Gu-
toski visomis jėgomis stengiasi 
katalikiškai auklėti savo vai
kus. Jau antri metai kai jos 
lanko Notre Dame akademiją O-
mahoje. Mergaitė ten ir gyve
na, kad turėtų daugiau laiko mo 
kytis ir būtų apsaugota nuo 
miesto pavojų. Šiais metais ji iš
vežė savo sūnų į Atcheso, Han
sas, pas Benediktinus mokytis. 
Jauniausias jos sūnelis lanko 
šv. Pranciškaus pradinę mokyk
l a 

Juozas Novakas pasiuntė sa
vo dukrelę į Marijos augštesn. 
mokyklą Chicagoje. Ten ji mo
kysis seselių kazimieriečių glo
boje. Gi jo sūnus lanko mūsų 
parapijos mokyklą. Regina Nel-
saitė lanko garsią Mercy Colle-
ge Omanoje. Gi daugelis kitų ei 
na į kitas augštesnes katalikiš
kas mokyklas. Girdėjau, kaip 
kunigai garsina, kad mūsų mo
kykloje yra 302 vaikai. Iš jų 
135 lietuvių vaikai. 

Vėl gieda bažnyčioje 

Vasaros metu pas mus buvo 
karšta. Mūsų choras atostoga
vo. Mes buvome jo pasiilgę. Bet 
praėjusį sekmadienį choras vėl 
pradėjo girioti. 

Naujas kapas 

Šv. Marijos kapnėse vėl išdy
go naujas kapas. Rugsėjo 17 d. 
ten palaidota Prakseda Gotautie 
nė. Ji paliko nuliūdusį vyrą, sū
nus, dukteris, brolį Juozą Na
vicką, seseris A. Palinskienę, V. 
Kušieikienę ir daug kitų gimi
nių Chicagoje. Daugelis jų bu
vo atvykę į laidotuves. 

Sekmadieninė mokykla 

Sekmadieninė mokykla vėl 
pradėjo pamokas. Gražus vaikų 
būrys lanko lietuvių kalbos pa
mokas. Dėsto mokytojai Petras 
Adamonis, Juozas Sakalas, Juo
zas Jonyka ir k i t i Tautietis 

Cicero, 111. 
Rudeninis Saki? apskrities 

klubo susirinkimas 

Rugsėjo 17 d. Ciceroje J. Bud 
riko svetainėje įvyko rudeninis 
Šakių apskrities klubo susirin
kimas. Dėl susidėjusių aplinky
bių negalėjus klubo pirm. Pra
nui Juškai atsilankyti, susirin
kimą pravedė klubo vioepirm. 
M. Neberiezienė. Susirinkime pa 
aiškėjo, kad vasarą ruoštoji 
klubo gegužinė pelno nedavė, 
bet ir nuostolių neatnešė. Ta
čiau svarbiausia, kad visi zana
vykai turėjo progos susitikti, 
pasidalinti gyvenimo įspūdžiais 
ir žaliuojančios gamtos prieglob 
styje pasilinksminti. Susirinki
me taipgi buvo tinkamai prisi
mintas miręs klubo narys a.a. 
Chepaitis. Velionies žmonos 
vardu klubui už paslaugą padė
kos žodį tarė p. J. Lebežinskas. 

Nutarta surengti lapkričio m. 
5 d. zanavykų balių, kurio su
ruoš mu ir pasisekimu rūpintis 
pavesta klubo valdybai. Baliui 
valgius gaminti išrinktos mūsų 
žinomos šeimininkės — O. Šniau 
kštienė, A. Kuzmienė ir p. Ado
maitienė. 

Aptarus visus svarbesniuo
sius klubo reikalus, buvo įneš
tas pasiūlymas Chisagoje įvyks 
tančios BALFo viešosios rink
liavos proga kiek nors paaukoti 
šiam kilniam tikslui. Klubo na
rys p. A. Gintneris tą reikalą 
plačiau nušvietė ir tuoj pat at-
s"lankiusių narių tarpe buvo pra 
vesta rinkliava, kurie sudėjo 15 
dolerių ir juos Šakių aps. klu
bo vardu per p. Gintnerį įteikė 
Balfui. 

Reikia pažymėti, kad klubas 
j kiek jo išgalės leidžia paremia 
bažnytines institucijas, ALT-ą, 

• BAiLFą ir kitus lietuviškus rei-
; kalus. Būtų labai džiugu, kad 
visi zanavykai, esantieji Chica
goje ir jos apylinkėse, įsijung
tų į klubo eiles, tuo atveju zana
vykų klubo veikla sustiprėtų ir 
galėtų žymiai geriau prisidėti 

1 prie mūsų visuomeninių darbų. 

Sekantis priesmetinis narių 
susirinkimas įvyksta lapkričio 

i m. 19 d. J. Budriko svetainėje, 
Ciceroje. Visi nariai ir norintie
ji būti mūs klubo nariais malo
niai kviečiami į susirinkimą. 

Klubo Koresp. 

Chicagoje 
šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 

Draugijos veikla 

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Dr-jos centras rugpjūčio mėn. 
susirinkimo neturėjo — atosto
gavo. Poatostoginis susirinki
mas įvyko rugsėjo 18 d. Šv. Ka
zimiero vienuolyno patalpose. 
Dalyvavo 16 delegačių iš 6 sky
rių. Vadovavo pirm. A. Nausė
dienė, raštininkavo V. Galnaitė. 
Susirinkimui buvo pranešta, kad 
į rėmėjų vadovės seselės M. A-
loyzos vietą paskirta seselė M. 
Ignacija. 

Susirinkime perskaitytas kvie 
timas į Chicagos Lietuvių Tary
bos rudeninę konferenciją. Laiš
kas priimtas ir delegatės paskir
tos. Taipgi buvo perskaitytas 
Letuvių Labdarių Sąjungos laiš 
kas, kviečiantis dalyvauti tos 
organizacijos seime, kuris bus 
Šv. Šeimos Viloje. Laiškas pri
imtas ir delegatės išrinktos. Nu 
tar ta surengti tradicinį "bingo" 
lapkričio 27 d. Marijos augštesn. 
mokyklos patalpose. Pradžia — 
2:30 vai. popiet. "Bingo" darbi
ninkės bus tos pačios, kurios tą 

darbą pernai taip sėkmingai pra 
vedė. Visų skyrių pirmininkės 
įeina į "bingo" ruošimo darbus. 

G. 

Retos sukakties proga 
Mieli lietuviai, 

Neužilgo ateis ta diena, kada 
Ctrcagos lietuviai Biamarcko 
viešbučio salėje paminės tokią 
gražią Alice Stephens ansamb
lio 15 metų gyvavimo sukaktį. 

Amerikoj gyveną lietuviai, ste 
bėję šio ansamblio pasirodymus 
arba jo aprašymus spaudoje, 
gerai žino šių lietuvaičų daini
ninkių ir jų vadovės atliktą dar
bą. Todėl netenka čia aiškinti 
ansamblio nueitą kelią, kadangi 
apie tai anksčiau jau ne kartą 
buvo rašyta. 

Tač au čia dar norima pri
minti šią svarbią sukaktį ir jos 
proga paprašyti paramos iš lie
tuviškosios visuomenės, kuriai 
jau 15 metų šis ansamblis tar
nauja. Paramos — moralinės ir 
materialinės. 

Tą paramą galima suteikti a t 
silankaat į ansamblio sukaktu
vinį banketą — koncertą, įvyks-

lio 2 d. Cia ansamblis išpildys akmenį, š. m. gegužės 17 d. per Nekalto Prasidėjimo Seserys, iš 
retas lietuvių ir kitų kompozito- sikelta iš senojo laužo į naujo-' Putnam, Conn., išlaiko vaikų 
rių dainas, bus pagrota jo įdai- šios, nors dar ir ne visai baig-' darželį ir rengiasi mokyklos sta 
nuotų numerių iš plokštelės, iš-j tos, bažnyčios patalpas. Šian- tybai. 
traukta 300 dol. dovana ir t.t. dien bažnyčia beveik visai baig-
Vietas iš anksto galima rezer
vuoti kreipiantis į sukakties mi
nėjimo komiteto pirm. inž. Ant. 
Rudi, 18600 So. Western Ave. 
Tel. REpublic 7-8334. 

Ta p pat sukakties minėjimo 
dieną pasirodo ir ansamblio įdai 
nuotų ilgo grojimo plokštelių 
albumas, kurį uįšiol ne vienas fv- Kazimiero parapija pažade 
dainos mėgėjas jau užsisakė ar 
parėmė savo auka. Tačiau dar 
būtų gera, jog ir daugiau lietu
vių sprastų šį reikalą ir prisidė
tų prie plokštelių albumo išlei
dimo išlaidų padengimo. Visi su 

ta (trūksta tik vitražų ir išdeko 
moti sienas). 

Bažnyčios projektą davė arch. 
Kulpavičius, planus statybai su
darė arch. J. Petrucci. Altorių 
planus braižė irgi p. J. Petrucci 

Stambiausią sumą — 1,000 
dol. — ligšiol davė p* p. Jurkšai. 

jo duoti 10,000 dolerių ir jau į-
mokėjo $2,000. Didįjį altorių — 
Vilniaus Trijų Kryžių moty
vas — užfundijo Pečkaičių šei
ma, o šalutinius, po pusantro 
tūkstančio, Miontrealio Liet. Kat. 

interesuotieji prašomi kreiptis Moterų Draugija ir graborius 
šiuo adresu: Alice Stephens En 
semble Record Comraittee, 410 
So. Michigan Blvd., Room 306, 
Chicago 5, 01. 

Tad su gražiomis viltimis Įauk 
darni Alice Stephens ansamblio 
15 metų sukakties paminėjimo 
Chicagoje, tikimės, kad mūsų vi
sų bendras darbas atneš tikrai 
puikių vaisių. 

Alice Stephens Ansamblio 15 m. 
tantį Bismarcko viešbutyje spa- Sukakties Minėjimo Komitetas 

Jaunai parapijai iškilmių die
ną linkime Augščiausio gausios 
palaimos ir Aušros Vartų moti
nos jaučiamos globos. J, K 

Chicagos švariausias 4r moder-
niftldauauLS P ikn ikų D a r ž a s — 

B U C O D A B t A S 
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC SROVE 
83rd and Willow Springs Rosd, 

Willow Springs, Illinois 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

KANADOJE 
IŠKILMĖS MONTREALYJE 

Rytoj Montrealio Aušros Varjmitetą išrinkti St. Kęsgailą, G. 
tų parapija šventins savo nau- Rukšėnas, J. Žemaitis, J . Bal-

Charles Halpin. 
Rugsėjo 25 d. Jo Em. Kardi

nolas atliks šventinimo apeigas, 
o J. E. vysk. V. Brizgys laikys) 
iškilmingas pamaldas. Yra pa
kviesta eilė lietuvių prelatų 
iš JAV dalyvauti iškilmėse ir, 
žinoma, visa arčiau gyvenančio
ji lietuviškoji visuomenė. 

Aušros Vartų parapijoje da
bar darbuojasi tėvai jėzuitai: J. 
Kubilius — klebonas ir jo pagel-
bininkai — J. Aranauskas, St. 
Kulbis ir J. Raibužis. 

Anksčiau čia darbavosi tėvas 
J. Kidykas ir tėvas K. Pečkys. 

jąją bažnyčią. Tai bus didelio 
žmonių ir kunigų darbštumo bei 
pasiaukojimo apvainikavimas. 

Aušros Vartų parapija Mont-
realyje įkurta 1950 m. rugpjū
čio 16 d. J. E. Montrealio ar
kivyskupo kviečiamas tėvas Jo
nas JKubilius, SJ, atvyko iš Chi
cagos naujai parapijai kurti 
miesto vakarinėje dalyje. Pir
mosios pamaldos atlaikytos rug
sėjo 8 d. St. WiUibrord, anglų 
parapijos senojoje salėje. Rug
sėjo 14 d. oficialiu raštu arki
vyskupas atskiria lietuvius, gy. 
venančius į vakarus nuo St. Lau 
rent bulvaro, nuo senosios šv. 
Kazimiero parapijos ir priskiria 
juos Aušros Vartams. Laikinai 
naujoji parapija buvo adminis-
traty viniai nepriklausoma f iii ja, 

sys, K. Vilčinskas, K. Žemaitis, 
P. Lukoševičius ir Jonas Luko
ševičius, tiek senosios, tiek jau
nosios ateivių kartos vyrai. 

PAJIESKOJIMAI 
PajieSkomi &Je asmenys: 1) Pet 

ras ir Adele Stramaičiai. Petras bu
vęs Kybartų paMo laiškanešys. 2) 
A. Banys, gryvenęs Kybartuose. Pilo
nų gatvėj Nr. 14. 2) Edvardas d u 
ba, gyvenęs Kybartuose., Vytauto 
gatvėje Nr. 17. Prašau atsiliepti 
arba apie juos žinantieji rašyti šiuo 

j adresu — Viktoras Merkevieiltis. 
1247 K. Slth St.. Clevelaml 8. Ohio. 
Turiu žinių is Lietuvos. 

PRANEŠIMAS VISIEMS 1 
Paskutiniai teknikos stebuklai, kurių iki šiol dar nebuvo; pav. 

gauta: radio aparatai, su kuriais girdimas beveik visas pasaulis, o 
muzikalis tobulumas kas tai nepaprasto. 

Raiomoff mašinėlės pralenkia visas iki šiol buvusias visais at
žvilgiais. Su lietuvių ir kitų kalbų raidynais. 

Europiejiški vaikams vežimėliai neturi sau lygių tiek grožio, tiek 
kainos pigumu. 

Auksiniai phiksnakoČiai iš Europos. Kainos pigios, o rūšis tikrai 
gera. 

Foto aparatai pralenkia iki šiol buvusius kokybe ir kaina. 
R«korderia^ (aparatai balso užrašymui) nauji modeliai ir nepa

prastai atpiginti. 
Šyeieariški laikrodžiai: OMEGA, CYMA ir TISSOT išleido 

naujus modelius, kurie skoningai atrodo. 
Siuvamo* mašinos. Europos ir Amerikos fabrikų pamybos. 
Naujausios knypos: V. Putino Altorių Šešėly, 3 tomai $6; 101 

Daina su žodžiais ir gaidomis $1; M. Varnienė* Didžioji Virėja $6; 
J. Grabausko Mandagumo Vadovėlis tik $2; V. čižiuno TAUTINIS 
AUCLfcJIMAS ŠEIMOJE $1.50. 

Įvairios lietuviškos plokštelės paskirai ir albumdose. 
Visas prekes siunčiame \ visas pasaulio šalis. Reikalaukite ka-

talogų ir kitų informacijų. J. KARVELIS, 3326 South Halsted St., 
Cnicafo, Dl. Telefonas YArds 7^0677. 

P. S. — Dar nevėlu užsisakyti mūsų didžiojo rašytojo Kan. J. 
Tumo-Vaižganto raštus ir monografiją. Pinigų iš anksto mokėti ne
reikalinga. 

y> 

čių susirinkimas priėmė komite
to nutarimą ko greičiausiai sta
tyti bažnyčią. Mat išnuomotos 
penkeriems metams patalpos bu 
vo labai nepatogios ir nuomos 
laikas baigėsi. Spalio 3 d. nu
pirktas bažnyčiai sklypas prie 
de Seve gatvės, Cote St. Paul 
miesto dalyje. Statybai pradėti 
reikėjo turėti geroką dalį su
kelto kapitalo. Tad ir pradėta 
pinigus rinkti. Gal net didžioji 
pusė parapiečių yra buvę trem
tiniai, patys vos pradėję kurtis 
svetimame krašte, ir ne turtuo
liai. Bet tiek senesnieji ateiviai, 

iki 1951 m. sausio 13 TVomo"s' tiek jaunesnieji daugumoje pasi. 
Sacra Congregatio Consilji j ą ' ž y m ė j o n u o š i r d ž i u dosnumu. To-

PAJIEŠKOJIMAS 
1952 m. gegužės 3 d. parapie- P a j i e š k o m i A N T A N A S m R E G I . 

pripažino parapija. T. Kubilius 
tuojau buvo paskirtas klebonu, 
Įgaliotas sušaukti parapijos su
sirinkimą ir išrinkti kanonišką 
parapijos komitetą. Tai įvyko 
1951 m. kovo 3 d. Į pirmąjį ko

dėl 1953 m. gruodžio 14 d. buvo 
galima pasirašyti kontraktą su 
A. Fortin bendrove statybai pra 
dėti. Pamatams žemė prakas
ta 1954 m. birželio 17 d., o š. m. 
balandžio 3 d. Jo Em. kardino
las Leger pašventino kertinį 

NA ŠLAPKONIS. Žinantieji jų ad
resą ar jie patys prašomi pranešti 

Šlaplumskaitei-Repeikienei, 
Talman Ave., Chicago 29, 

Urenai 
7148 S. 
Illinois. 

WE THINK THAT OUR FRENCH FRKD 
SHRIMPS ARE DEUCI0US . . . ) 

YOU MUŠT TRY TlfEM TO APPRECIATE THEM 

i 149 lb. - raEE SAUCE -
Free Defiveiy 

We carry a complote line of fresh fish daily. Smoked fisfa 
fried fish. 

ARCHER FISH MARKET 
4IM'/t ARCHER A VENŲ E U . 3-3429 

and 

I N M A N R I V E R CITRUS FRUITS—FLORJDA'S FfNEST (įUFTS! 
GIVE A GIFT OF GOOD HEALTH TO YOUR 

FAMtLY, ASSOCIATES, FRIENDS. 
We speciajlize for our GOOD EATTNG in 

navel oranges—large, svveet, seedless. GRAPĘ-
PRUIT—We grow them sweeter. RED TANGE-
LOS—Our Own Mid-Season Oranges. NAVEL 
ORANGES — READY FOR OCTOBER SHIP-
MENT. TEMPLE YELLOW TANGELOS VA-

LENCIA ORANGES. VVrite today! For FREE Illustrated Brochure 
Beautiful Gift Shipments Lo\v As $3.00 

Merritt Island — Indian River Citras FruMs 
Star Route North Cocoa, Florida 

ALICE STEPHENS ANSAMBLIO 
15-kos Metu Sukaktuvinis 

Koncertas-Banketas 
- ir -

NAUJOS PLOKŠTELES PREMJIERA 

Spalio 2 d., sekmadieni, 1955 m. - 5:00 valanda popiet 

S H E R M A N V I E Š B U T Y J E 
Prie Clark ir Randolph Gat., Chicagoje 

Biletai asmeniui $6.50 

Biletus galite rezervuoti skambindami ANT. BUDŽIUI, WAAerfaH 

8-7700 arba ALICE STEPHENS, WEbster 9-9558. 

/ 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI| 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DI9EL1AIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l į * ^ 
Mes taipgi perkrausteme jūsų baldus* saugiai - keletą blo

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale saukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turi daiug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyn* Avenue Tel. Virgiui* 7-70S7, 

Rudens sezoną atidarant CLUBAS JOANA, 1500 S. 49th A ve., CScero, 111. — TOvvnhall 3-
9695, i j šeštadienį, rugsėjo 24 d. 8 va i vak. rengia didžiuli 

B A L I O N Ų B A L I Ų Balius, k ^ o niekad 
™ ^ nepamiršite 

Šokiams gros 4 tfizu orkestras. Gros kol išauš. 
Dalyvaus Teta Bronš ir Uncle Joe, radio pranešėjas. Vertingos dovanos, užkandžiai, {ėji
mas nemokamas. Kviečią — JOANA R ZIGMAS ŠEFLERIAI, 

t Salininkai Club Joana 

# . 
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D R A U G A S 
THB LITHTJ ANIAN DAILY nUENB 

1. OtUo? AV&, ChJoagO I, ŪL N . FllfOMu T-0440; 7-0*41; 1-0441 

Snttrod M 8«cond-Claja Matter March I I , 1916. at Chlcaio. lUlnota 
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"DARBININKUI" 40 METŲ 
"DRAUGO" TALKA 

Šį mėnesj "Darbinnikas" sulaukė keturiasdešimt metų am
žiaus. Jis gimė 1915 m. rugsėjo mėn. Pats "Darbininkas" rug
sėjo 20 dienos laidoje yra įdėjęs išsamų straipsnį apie savo įsi
kūrimą ir nueitą kelią. Kadangi jo ir jį leidusios Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos" iniciatoriai buvo Chicagos lietuviai veikėjai ir 
"Draugas" buvo pats svarbiausias įkvėpėjas ir, galima sakyti, 

tėvas, todėl bus pravartu bent keliais žodžiais apie sukaktuvi
ninką pasisakyti. 

Netrukus po 1914 metais įvykusio Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos kongreso Chicagoje kilo sumanymas organizuoti 
lietuvius darbininkus į atskirą sąjungą, kad galėtų sėkmingiau 
kovoti ne tik prieš darbininkų išnaudotojus kapitalistus, bet ir 
prieš bedievybę, kuri tais laikais buvo smarkiai skleidžiama lie
tuvių darbininkų tarpe. Įvairios rūšies ateistai, besidangsty-
dami darbininkiškais šūkiais ir nuduodami esą darbininkų drau
gai ir geradariai, bandė prisivilioti lietuvius darbininkus ir ati
traukti juos nuo Katalikų Bažnyčios, tuo pačiu sutrukdant ir 
lietuvių katalikų pastangas savas parapijas užlaikyti, mokyk
las, organizacijas ir savus laikraščius steigti bei palaikyti. 

Lietuvių darbininkų organizavimo kryptimi pradėta dirbti 
1915 metų pradžioje. Užuomazga padaryta Chicagoje. Kun. Fa
bijono Kemėšio, tuometinio "Draugo" redaktoriaus, skatinamas 
ir palaikomas Povilas Mažeika stojo to naujo sąjūdžio prieša
kyje. Netrukus "Draugo" skiltyse atsirado pastovus darbininkų 
reikalams pavestas skyrius, kurį užpildydavo patys darbininkai, 
keldami įvairias aktualias darbininkų problemas ir reikalą lie
tuviams darbininkams susiorganizuoti. Tame skyriuje daugiau
sia reiškėsi Pranas Virakas (iš Bostono), P. Mažeika (iš Chi
cagos) ir, žinoma, nemažai rašė ir pats "Draugo" redaktorius 
kun. Kemėšis, kuris įsijungė į darbininkų organizavimo darbą 
visa savo siela ir visa savo neišsemiama energija. 

IŠKART STIPRI PRADŽIA 
Supratus, kad taip didelį ir svarbų sąjūdį nebus galima įgy

vendinti be nuo3avo laikraščio, o tokį laikraštį leisti Chicagoje 
nėra prasmės, nes čia leidžiamas "Draugas" apsispręsta darbi
ninkų organizacijos centrą kurti ir darbininkišką laikraštį leisti 
Bostone. Sumanyta — padaryta. Kun. F. Kemėšis apvažiavo 
lietuvių kolonijas, surinko kelis tūkstančius dolerių spaustuvei, 
suorganizavo redakcijos ir administracijos personalą ir laik
raštis "Darbininkas" pasirodė 1915 m. rugsėjo mėn. 

Lietuvių Darbininkų Sąjunga formaliai jau buvo įsistei
gusi tų pačių metų birželio mėn. Pirmoji jos centro valdyba bu
vo tokia: dvasios vadas kun. F. Kemęšis, pirmininkas Motiejus 
Žioba, vicepirmininkė Marijona Juškienė, sekretorius Jonas Ra
manauskas - Romanas, iždininkas Mykolas Vienys, finasų sek
retorius Petras Grinkevičius; Vincas Kudirka, Pranas Kuras ir 
Jonas Petrauskas — iždo globėjai. 

Naujojo laikraščio, pačioj pradžioj užsimojusio savo skai
tytojus lankyti tris kartus savaitėje, vyriausiuoju redaktorium 
buvo pats kun. Kemėšis, kuris jau buvo pasitraukęs iš "Drau
go" redakcijos ir savo vietą užleidęs Juliui Kaupui. Jo padėjė
jais buvo Pranas Gudas (išdirbęs toj redakcijoj iki 1927 metų), 
Pranas Virakas ir Uršulė Jokubauskaitė (Daugirdienė). 1916 
metų pradžioje į "Darbininko" redakciją įsijungė ir Jonas Ka
rosas. Pirmuoju administratorium buvo Jonas Ramanauskas, 
po jo — Antanas Kneižys (vėliau perėjęs į redakciją ir joje 
išbuvęs daug metų — ligi "Darbininko" perkėlimo į Brooklyną). 

Kun. F. Kemešiui pasitraukus iš redakcijos, o kiek vėliau 
(berods 1925 m.) išvykus į Lietuvą profesoriauti Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje, vyriausiais redaktoriais buvo kun. Taš-
kūnas ir ilgiausiai — prel. K. Urbonavičius (Kmitas). 

GARBINGAS VAIDMUO 
Šių sukaktuvių proga tenka džiaugtis dideliu "Darbininko" 

vaidmeniu. Jis labai daug nusipelnė lietuviams darbininkams, 
Naujosios Anglijos lietuviams ir taip pat visai Amerikos lietu
vių visuomenei. Nereikia užmiršti jo stambaus vaidmens mūsų 
darbuose ir rūpesčiuose padėti Lietuvos žmonėms atkovoti savo 
šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Pirmojo Pa
saulinio karo metu ir po karo "Darbininkas" buvo stiprus rams
tis nuo karo nukentėjusius tautiečius šelpiant ir nepriklausomy
bės reikalaujant. Dėjosi jis ir prie ekonominio bei kultūrinio nuo 
karo nukentėjusios Lietuvos atstatymo. Žodžiu, "Darbininkas" 
per 40 metų savo gyvavimo didelį įnašą davė mūsų tautos gy
venimui. 

Dabar, kaip žinom, "Darbininkas" yra leidžiamas Tėvų 
Pranciškonų. Jo vyriausiuoju redaktorium yra Simas Sužiedėlis, 
Ateitininkų Federacijos vadas. Tai šviesi ir kilni asmenybė, tik
rai verta savųjų pirmtakūnų — kun. F. Kemėšio, prel. Urbona
vičiaus ir kitų. Į redakcijos personalą įeina toki vyrai, kaip prof. 
J. Brazaitis, Paulius Jurkus ir kiti. 

MŪSŲ LINKĖJIMAI 
Šiandien šis laikraštis, tiesa, yra pasikeitęs savo technikine 

išvaizda, pagyvėjęs turiniu, tačiau nenutolęs nuo tų užsibržimų, 
kurie buvo padaryti prieš 40 metų. Jiems visiems jis tebėra iš
tikimas. Jis ir šiandien laikomas Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
organu, sielojasi darbininkiškais, socialiniais klausimais, rūpi
nasi visos mūsų visuomenės ir tautos reikalais, solidarizuodamas 
su visais daugumos pripažintais (ir šiandien labai reikalingais) 
Lietuvos laisvinimo veiksniais, remdamas visas centrines Ame
rikos lietuvių katalikų organizacijas. 

Sveikindami ir "Darbininkai" leidėjus, ir redakciją šios re
tos sukakties proga, Mnkime ir toliau sėkmingai puoselėti visa 
tai, kas yra reikalinga lietuvių tautos gerovei, jos potencialui 
stiprinti ir Lietuvai išlaisvinti iš kruvinosios komunistų okupa
cijos. 

RIMTIES -

Gethsemani 
KUN. J. SAKEVICIUS, MIC 

Šiuo vardu vadinama Jungti
nėse Amerikos Valstybėse gau
siausia savo narių skaičium; 
Trapistų abatija — vienuolynas, 
pas:žymįs griežtu uždaru gyve
nimu. Amerikoje ir kitose šaly
se plačiai yra išgarsėjęs šių lai
kų rašytojas — keletos knygų 
autorius — Thomas Merton. Tai 
vienuolis trapistas — brolis M. t 

nuoliai. Nežiūrint griežtų gyve-j'traukti į Dievą ir jie patys pa-
nimo sąlygų, ištvermingumo'Justinai įrodė daiktų tuštybę, 
nuošimtis yra didelis. Dar kas1 J.'e pajuto dieviškojo ir amžino-
stebėtina: Gethsemani abatijoje jo idealo traukimą, kuriam ne-
vienuoliai yra iš 30 tautybių, ra- j pajėgė atsispirti, 
sių ir spalvų, 25 konvertitai ir i Gethsemani yra kaitri u^nis, 
32 yra įstoję iš kitų ordinų bei Į kurioje visi skirtingi elementai 
kongregacijų, dauguma jų i i susijungia, išsvalo bei pasikei-
pasauliečių kunigų. 116 vienuo-1 čia ir gaunasi tikro kontempk-
lių yra baigę augštąjį įvairių tyvinio gyvenimo grynas auk-i 
specialybių mokslą skirtinguose sas. 

DAINUOS ATEITININKŲ KONCERTE 

Amerikos ir Europos katalikiš
kuose bei protestantiškuose uni
versitetuose. Ten yra vyrai, ku
rie savo gyvenime užėmė įžy-

Skaitant T. Merton parašytas 
knygas, ypatingai jo "Naktis be 
žvaigždžių" ir "Jono ženklas", 
mes įsiveržiame į rašytojo sielą 

mias vietas, kurie drąsiai atsi- ir į jo abatiją, kurios yra spin-
sakė spindinčių paaugštinimų duliuojantis švyturys s:eloms, 
pasauliniuose reikaluose, kariuo| jieskančioms draugės šviesos be 
menėje, sporte. Apsvaig'nančia-I si^raib3tant tamsoje, 
me triukšme, pramogose ir ame- Pageidautina, kad šio auto-
rkietiško sūkuringo kelio vidų- riaus knygų vertimai ir lietuvių 

Louis, to vienuolyno narys. I -e j į b u v o n e j v e i k i a m a i p a . I kalboje pasirodytų. 
Neseniai italų kalboje pasi

rodė minėto rašytojo knygos 
"Takas į šviesą" vertimas. Jai 
įžangą parašė kun. Arkadijus 
Laraona, Vienuolių Kongrega
cijos sekretorius. Tarp k'tko jis 
paduoda oficialių ir įdomių da- Šio dienraščio skiltyse buvo, laidoti su bažnytinėmis vėlia

vomis. 

PAKALBĖKIME ATVIRAI 
GEDIMINAS GALVA 

vinių apie Trapistų Ordino ne-,pateikta kaikurių žiniiĮ apie pa-
paprastą prieauglį Amerikoje ir 'dėtį Lietuvoje. Aprašyme ne
ypatingai apie Gethsemani aba
tijos vaidmenį. 

1952 m. rugpjūčio mėn. Notre 
Dame universitete (Indiana) į-
vyko pirmasis Jungt. Amerikos 
Valstybių vienuolių kongresas. 
Jame atsilankė Gethsemani aba 
tas, gavęs savo vyriausio vado
vo Prancūzijoje specialų leidi
mą išvykti iš vienuolyno. Jis 
sužavėjo kongreso klausytojus 
savo paskaita apie kontempla-
tyvinio gyvenimo plėtotę ir jo 
nuostabius padarinius. Po kelių 
dienų, šv. Bernardo šventėje, 

r a nieko nežinomo. Galimas 
dalykas, kad dėl apklausinėto
jo kaltės kaikurie esminiai da
lykai nustelbti ir vietomis n 3-
reikšmingomis s m u 1 k meno-
mis siekta įsipiršti. Ten 
netrūksta ir prieštaravimų. 
Vienur sakoma, kad pav. 
tikėjimas Lietuvoje nėra psr-
sekiojamas. Vien tik iš apra
šymo gali susidaryti įspūdis, 
kad tikėjimo p e r sekiojimas 
Lietuvoje jau nėra toks aštrus. 
Visa tai yra netiesa. Juk ga
lima pateikti kaikuriuos įvy-

Gethsemani abatas užkvietė kon ^įUSf k u r j e iyg sakytų, kad ti 
greso svečius apsilankyti jo va- kė j imas Lietuvoje yra remia-
dovaujamoje abatijoje. Ten jie m a s > Komunistai ' Lietuvoje 
dalyvavo iškilmingose vienuolių 
choro pamaldose ir turėjo pro
gą pasikalbėti su gausia vienuo
lyno bendruomene bei jos gar
siu ir drauge nuolankiu broliu 
M. Lauis — Thomu Merton. Visa 
aplinkuma ir vienuolių atsisky
rėlių maldos bei darbo gyveni
mas paliko neišdildomą įspūdį 
lankytojuose. . 

1944 m., t. y. prieš 10 metų 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se buvo tik t rys trapistų vie
nuolynai — abatijos su 325 vie
nuoliais. Šiand:en jie jau turi 
10 vienuolynų, kuriuose gyvena 
850 vienuolių ir 350 naujokų 
(novicijų). šie paskutinieji su
daro pusę viso pasaulio trapistų 
naujokų. Per kelerius metus 
Gethsemani abatija įkūrė ketu
ris naujus vienuolynus ir pateiun 
tė ten 125 vienuolius, gi pačia
me vienuolyne tuo laiku dar te
begyveno 270 vienuolių. Šis pa
šaukimų prieauglis yra stebėti
nas. 1935 m. buvo tik 75 vie-

pasiskelbe, jog jie norį atsta
tyti Šv. Petro ir Povilo bažny
čią Šiauliuose. Tiesa, ten su
vežta medžiaga keleri metai 
kirmija nugriautam bokštui at
statyti, tačiau darbui iš vietos 
nepajuda. Tuo pat metu, kai 
kalbama apie "istorinio pasta
to" atstatymą, minėta bažny
čia apdėta metimo .mokesčio, 
kuris sukasi apie 250,000 rub
lių per metus. 

Katalikų Bažnyčios padėtis 
Aprašyme atitaisytos senos 

klaidos, kad bažnyčiose nelei
džiama pamokslų sakyti gry
nai tikėjimo reikalu. Kažku
rio prasimanėlio gandas buvo 
net Vatikano sluoksnių panau
dotas ir patekęs Osservatore 
Romano, jog daromi varžymai 
laidoti bažnytinėmis apeigomis. 
Turintieji gerą vaizduotę dar 
pridėjo, kad vykdomieji komi
tetai, tvarkantieji laidotuvių 
reikalus, už 500 rublių leidžia 

Tačiau daroma visai klaidin
ga išvada, kad Lietuvoje tikė
jimas nėra persekiojamas. 
Toks nesusipratimas greičiau
sia išsprūdo dėl apklausinėtojo 
kaltės. Net pačiame aprašy
me jaučiama, kad pasakotojas 
turi tikrų žinių apie tikėjimo 
padėtį Lietuvoje, nors vieto
mis ir jis gerokai sušlubuoja. 
Jo žinios apie kauniškę Kunigų 
seminariją maždaug atitinka 
tiesą. Kad Lietuvoje kunigų 
trūksta, nereikia net pasakoto
jo, nes kiekvienas gali teisingą 
išvadą susidaryti iš žinomų 
faktų: keli šimtai kunigų pa
bėgo, kiti išvežti, sunaikinti, o 
seminaristų toks mažas skai
čius. 

Paviršutiniškumas 

Deja, žinių tiekėjas daugel] 
esminių dalykų nutylėjo. Jei 
jis būtų įsakmiai paminėjęs, 
kad kaikurie kunigai buvo daž
nai baudžiami už tikėjimo mo
kymą jaunimo, jaunimas ir pa
reigūnai persekiojami už baž
nyčios lankymą, jog ne kartą 

buvo daromas spaudimas Lie
tuvoje sukurti tautinę katalikų 
Bažnyčią ir bent žodžiu būtų 
prisiminęs apie kunigų išveži
mus, Jtaikurių bažnyčių užda
rymą Kaune, katalikų kunigų 
provokavimą, ateistinę propa
gandą, kurioje veikliai įsijungę 
ne tik prof. Slavėnas, ekskuni-
gas Ragauskas, bet ir sudary
tą vadinamą mokslinių žinių 
skleidimo ir tikėjimo persekio-
mo organizaciją — nebūtų ga-

(Nukelta J 5 pusi.) 

Solistas VACLOVAS VERIKAITIS. baigęs Toronto universitets 
muzikos fakultetą, davęs kelius rečitalius per C.B.C. radio stotį, 
kaipo solistas dainuojąs C.B.C. oj>eros companijoje Toronte, dai 
navęs Toronto meno galerijos rečitalyje, kur pasirodo tik geriau
si solistai, pirmą kartą atvyksta į Chicagą ir dainuos TRADICI
NIAM ATEITININKŲ koncerte, kuris įvyks lapkričio 5 d., 7:30 
vai. vakare naujoje VVestern Ave. salėje, VVestern ir 35 gatvių 
sankryžoje. Solistui akompanuos prof. VL. JAKUBENAS. 

J A U N I M O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

1. lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų "Šatrijos" m?-
no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindines ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA 

2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė
janti veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, a r kurios kitos rūšies kūrini, skirtą jaunimui 

S. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių. 

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros premijai skirti komisijai, 2334 S. Oakley Ave., Chi-
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde. 

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Agnė Jasaityte, Vincas Ramonas, Pra
nas Razminas ir Domas Velička. 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis. 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

kokią savaitę buvo tekę kur alų gerti ir 'kalbėtis. Per
daug raudonas, rodos, nebuvo. Bet šiandien ir jis pas 
raudonuosius atpirkimo oželiu... 

PRIEŠO SMAIGALIAMS I LIETUVA SMINGANT 

1944 m. liepos vidurys. Per Lietuvą rieda šilumos 
Persigandęs vežėjas gudriai trukteli vadeles. Ark- &*"&*, * maloniame vasaros grožyje žaluma ir žiedais 

lys šokteli ir dumia Sukrentu vežimo dugne, j užpakalį pasipuošę siūbuoja laukai su jau pjautinu derliumi. 

Tęsinys 5 
-

Pavėžėti pasiprašau žmogaus, kuris, dėkui, šautu
vą atidavė. Jis sutinka: kinko arklį ir ruošiasi į kelio
nę. Man neramu. Vėl pasigirsta Vabalninko varpai, 
dabar sumai. 

Su žmogumi sėdam į lineiką ir važiuojam mano nu
rodytais keliais. Raištį paslepiu kišenėje, o šautuvą 
laikau suspaudęs tarp kojų, kurio iš šalies, rodos, kitam 
nematyti. Iš Daunorių kaimo turim atsisukti lauko ke-
liukan, einančian į Nausėdžių kaimą. Daunorių kaimas 
didelis, daugiausia sodybos senoje kaimovietėje. Bet 
Žmonių visai nematyti. Gal bažnyčion visi iškeliavę? 
Tik saulės ir šilumos tiek daug tylioje kaimo gatvėje. 

Vos atsisukus į Nausėdžių kelią, iš kampinės Dau
norių kaimo sodybos kiemo, iš kaimo gatvės visai ne
matomo, staigus ir greitas: stok! 

Akis sumečiau. Gal už keturių žingsnių matau pa
keltą pistoletą ir du žmones. Jie 'kieme už tvoros. Var
tai užkelti. 

— Aha, fašiste, pakliuvai, — per sukąstus dantis, 
girdžiu, košia vienas. 

Juos abu pažįstu. Vienas su tuo pistoletu, buvęs 
kompartijos augštesnio rango pareigūnas. Prasidėjus 
bolševikų — vokiečių, karui jis dingo kartu su raudon
armiečiais. I r patys žmonės neklaidingai galvojo, kad 
tas žmogus pabėgęs į Matušką Rusiją. Antrasis man 
gerai pažįstamas iš to paties miestelio. Dar tik prieS 

atsigręždamas. Komunistas paleidžia kelius šūvius. Ta 
da šoku iš ratų ir jau griovyje. Tarp manęs ir anų jau 
koks dvidešimt žingsnių. Kieme tematau jų tik vieną. 
Iš griovio paleidžiu serijėlę į aną kiemą. Taikau ir į 
daržinės šiaudinį stogą uždegti ir tuo būdu panikos pa
daryti. Bet ir antrasis dingsta iš akių. Kiemas tuščias, 
ir pastatas neužsidega. Bijausi, kad jų daugiau neatsi
rastų, kad manęs nesuptų. Šliaužiu grioviu dairyda
masis. Aplink ramu. Nieko nematyti. Tik toliau, Ga-
taučių kaimo link, darda vežimas. Po kelių minučių 
pasiveju savo vežėją, atsidūrusį jau Gataučių kaimo 
gatvėje. Jis persigandęs dreba. Šilta ir man. Juk tai 
būta pasiutusios akimirkos. Mirtis gal pirmąkart gyve
nimėlyje tiek arti manęs buvo staktelėjusi. Sekundę ar 
daugiau pavėlavo anas, „fašistą" iš rankų paleisdamas. 

Iš Gataučių kaimo su vienu gerai ginkluotu bičiu
liu nusitaikom ldgi Vabalninko. 

Akyse šviesūs laukai, sodžiai ir viensėdžiai. Žavūs 
jie ir nerūpestingai žaidžia vidurdienio saulėje. Nuo 
kelio į šalis protarpiais skleidžiasi žalios pievos, gelsvi 
žiemkenčių ir vasarojaus rėžiai. Atokiau kryžius gėlė
mis kaišytas. Amžinasis sargas, saugas sodybas, lau
kus, derlių ir artoją. Kas pėda, kas žemės rėželis alsuo
ja prakaitu ir nepalaužiaimu kūrybos ryžtu, — vieninga 
žemės ir ją pamilusių darbo rankų harmonija alsuoja 
visu akiračiu. Bet šiandien ilgu i r neberamu ir šitoje 
žemėje, kur saugo kryžiai ir rūpintojėliai, kur pluša 
taikingi ir ramūs žmonės. Pikta sėkla jau pabiro kai
kurių brolių širdyse, ir dabar savoje žemėje brolis bro
lio jau turi prisibijoti. 

Vabalninke susitinku Vytautą (dėdę Šamą). Jis 
grįžęs laimingai. 

Saulės atokaitoje ilsisi miestai, miesteliai ir kaimai. Tik 
visur liūdnai tylu. Žmonės laukuose dar dirba bėgantį 

i darbą, bet veiduose liūdesio i r nežinios šešėliai, nes pa
trankų šūviai rytuose vis artėja ir liūdnos bėglių kolo
nos nuo Kremliaus pabaisų nesibaigia Kažkokia tamsi 
šermenų nuotaika smelkiasi širdin. V i s t j ^ ne prieš 
gerą. Raudonoji armija diena po dienos visfitenka pir
myn, ir niekas jos žygiavimo nebelaiko. J i veržiasi jau 
Lietuvos žeme. Pati rytinė Lietuvos dalis jau bolševi
kų kojų trypiama. Diena kita — juos ir čia matysime. 
Vyks žmonių skerdynės. Riedės užkalti gyvuliniai va
gonai su nekaltaisiais į Sibirą. Vėl liesis kraujas ir 
ašaros nemunais tekės. Ir ką, brolau? Dar tu nori gir
dėti dainą ir juoką, matyti džiaugsmą veiduose?! I r 
kerštas, aišku, bus baisus ir didelis už aną spontanišką 
visos Lietuvos sukilimą birželio mėn., kai pats lietuvis 
savo žemę išvadavo. 

Kada tiek sparčiai dabar artėjąs tas baisus pavo
jus dar nebuvo toks realus, kaip šiandien, kiek buvo 
šaukta, kriokta, iškilmingai pasižadėta ar net viešai 
prisiekta: — Jei rusai bolševikai vėl grįžtų, ginsimės, 
priešinsimės visi iki vieno! 

Bet kur šiandien anie šaukliai ir didieji „patrio
tai" ? Raudonkaiiių armija dar už 60—50 kilometrų, ir 
anų maža beliko. I r likusiųjų lagaminai prigrūsti, va
žiavimo priemonės pasiruoštos. I r tie išbėgs. O jūs, 
pasilikusieji, žinokitės. Tegu jus žudo, degina i r plėšia. 
Mums nesaugu, mums reikia gyvybes gelbėti. Kažkas 
kažkur šitaip nusvarsto ir pasitenkina 

(Bus daugiau) 
. . -
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BI'ILDING A REMODEIJNG 
NAMŲ STATYBA 

'jątalsymal ir pardavimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą, 
kurta būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa-
Kykitt pas 

Susitarti laukit REllance 5-8209 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

I 
i 

3ĮiimiiiiiimiiiHiiiimiimmiiiiiifiiiiiii£ 
LIETUVI V STATYBOS 

BENDROVIŲ 

Į M Ū R A S _ 
H Bl lLDERS, INC. = 
= Stato gyvenamuosius na- j 
S mus, ofisus ir krautuves pa- £ 

gal standartinius planus ar 5 
individualinius pageidavimus. j= 

įvairūs patarimai statjy- E 
bos bei finansavimo reika- £ 
lais, skieiniai planai ir na- i 

CLASSIFIED & BELP VVANTED A D V E R T I S E M E N T S 
M1SCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai 

Adresas: 4645 So. Keating A ve., • mų įkainavimas nemokamai. S 
CHICAOO 82, ILL. = Statybos reikalais kreiptis 5 

KONTRAKTORTOS I į ̂ IJ I^V^rTe I 
STAHDARD BUILDERS, IRC. į J J ^ L v i f UI I 

Ę Tel. PRospect 8-2013 arba £ 726 W. 18th St . Cicago 16 
A. Gtntnerls, pirmininkas 
V. Petrauskam statybos vedėjas. 

CH $-1535 
Lietuvių Statybos Bendrovi stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
fttlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 

Prapare for a career in MEDICAL 
TECHNIQUE — day and evcning. 
Classos begin October 3rd. 410 So. 
Mic'higan Ave. HArrison 7-2493. 

LLdlow 5-3580. 
= 6600 SO. CAMPBELL AVE., i 
= Chicago 29, Illinois Ę 
Ymmiiiiiimiiiiiiiiimmuiiiiimiiiiiimf 

P A R D A V I M U I 

_ , P A R D A V I M U alyva šildomas nc-
6450 So. Falrfield Avenue <"<*»» ****»*> *•»»»? »}°XY. 

BI'ILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

5601 S. Elizabeth St. 
WEntworth 6-1209 

M: HEmî t 4̂ 881 Skelblutes "Drauge"! 
J 

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
Geriausios kokybes kostiumai, pal
tai, "topcoafs" Vyram ir Moterim. 
Jums tiesiog iš fabriko — už ur
mo kainas. Didelis pasirinkimas 
rudeninių medžiagų. 

$45.00 vertes 

: ^ 

$25.00 ir augsciau 

LIETUVIŠKA APDRAUDC 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligoninės, automobiliu 
baldų, namu ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesniai informacijai gauti akam 
blnkite, rašykite, užrikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE} INSURANCE 

AGENCT 
5900 S. Ashland Ave., Chicago St , III 

TeL UAlbrook 5-5671 
Agentą Ir brokeriu dėmesiui! 

PrieS drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augfl-
člausl komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena-

;mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 

[darbus. 
1500 SOUTH. 50th OOURT 

ir 1505 SO. 51st COLRT 
Cicero, Illinois 

Telefonai: OLvmpic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

HELP WANTED — MOTERYS 

T Y P I S T — B X P . 
To do genernl offlce work includ-

Ing preparation purchase orders 
and .various other duties. 

Įnteresting diversfield permanent 
posltion ln air-condltloned offlce. 

4o hour, 5 day week. Eaccllent 
oppportunity. 

8E. 3-0465. Mlsn Kay. 

C L C R K S 
T Y P I 8 T S 

WITH OR WITHOUT E X P E R I E N C E 
Full time or temporary employ-

ment. Up til Christmas if you pre- j 
fer. Wonderful diseount on general 
merchandise. YVearing apparel, tovs 
etc. "You wili likę it here". 

CALL MR. SELLERS 
SEėley 8-2452 

>«-». 
«ELP WANTED — VYBAI 

P R E S S - M A N 
C0MBINATI0N 

SIMPLEX MAJ0R 
Good rate and year around 

work for competent man. 

J. S. PALOCH C0MPANY 
1800 VVest YVmnemac 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų * įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L O B U D B E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 S t TeL LAf. S-SS84 
(Ir sekmadieaislal 

f l l i l l l i l l l l l l l i l l l i l l i i imil l i t i i i t t i i i imii i imi 

"DRAUGAS" AGENCY 
East Wa«blngton Street 

TeL DEarborn 2-2454 

28S4 Soath Oakley 
TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiuii i i i i i ' ir 

Reikalingas kepėjas padėjėja* 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th St. 

SEE LIFE MAGAZINE 

Sept. 19 issuė. Page 11 

If this interests you call Mrs. 
Dunkle Whitehall 3-0131; MOhawk 
4-1163. . .-

^ 

Mes taippat turime rūbus pagal užsa
kymą nuo $32.50 iki $61.50. Mes irgi 

siuvame rūbus dvasiškiams. 

JIM FOSTER CLOTHES 
(Įsteigta 1908) 

2250 South Spaulding Avenue 
V A L . : Pirrrrad. iki 8 : 3 0 v. v. š e š t a d . iki 2 : 3 0 

p. p. K i t o m d i e n o m iki 5 v . v . 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą Ir daHa. 

I. M I G L I N A S 
Telef. — Hūmbold 6-1038 

l' O S M E T I C S 
— HOUSEHOLD ITEMS 

50% komiso. Lengvai parduoda
mi dalykai; dažnai pakartojami už
sakymai. 

Pi lnas ar dalinas laikas. Jokio 
investavimo. 

Patyrimas nebūtinas; mes išmo
kome. 

1607 N. Califontia Ave. 
E V. 4-1080 

GIRL or WOM AN 
This is your opportunlty to become 

associated with interestlng news-
paper advertising work. No selling. 
Mušt t y po and do lig h t flguring. 5 
day week. Good starting saiary. 

R o o m 1744. 
53 E . VVasliingUm St. 

ATTENTION, 
M E N ! 

Etceptional opportunlty to go in 
businesB for self with my hetp. I 
furnish stock and finance your 
accounts; no experlence necessa-
ry. Car essential but no cash in-
vestment required. Do not confuse 
this wlth other ads you might 
have answerąd. This is biggcst 
money making opportunlty in 
America. If you have a real de-
siro to succeed in Business in-
vestlgate, write for appointment. 

Address Box 103 

D R A U G A S 

I ' 

P L U M B I 1 1 
Llcensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. RKpuHic 7-084-1 
W Vlbrook 5-3451 

f 

DR. ALEX. J. BUIVIDAS 
CHTROPODIST—FOOT SPECIALIST — KOJŲ SPECIALISTAS 

Praneša, kad atidaro ofisą Bendrai kojų gydymo praktikai bei 
koji] ehif orgijai adresu — 

4145 So. Archer Avenue, Chicago 
Kampas Francisco Ave., Chicago 32, HL TeL VIrginia 7-6785. 

ROŽIŲ 

Šeštadienj, rugsėjo 24 d. 
KLUBO SALĖJE IR UŽEIGOJE, 1820 W. 46th St. 

pas A. RAM0NĮ įvyks 
L I N K S M A V A K A R I S 

Bus Kortu Valsas su laimėjimais. Įėjimo pryzai, humoras ir dainos. 
Gros geras orkestras. Užkandžiai, gera nuotaika ir linksmas ūpas. 
šokių pradžia 8 vai. vak. Įžanga, užkajidžiai ir įėjimo pryzai veltui. 

Be to, šokiai kas šeštadienį. 

Kviečia šeimininkai 

^BBC.̂ SSHE 

PROGOS 

•ik_-4mV9^HP9š& :*^<<B9B^ĘHB»»*-*£3S^^9^^fei»_ . •rf^^^F' 

— OPTOKTUNITIES 

:fM 

EMERALD FOOD MART 
(MAISTO KRAUTUVE) 

3001 S. Emerald Ave. 

DAnube 6-1917; po 7 vai. vak. — 
TAylor 9-5372. 3 garu apšild. kamb. 
užpakaly. Užmikite šiandien. $$4,000 
pilna kaina. 

SKLF-SERVICE FOOD M A R T . 
Maisto produktų krautuvS. Pulkus 
biznis, nauji {rengimai, moderniškas 
4 kamb. butas. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. M1DVVKST STORE, 
kreiptis pas savininką — VIrginia 
7-9345. 

GROCERY SELF SERVICE 

Su |120,000 metine apyvarta. 4 
blokai nuo Marąuette Parko. Teirau
tis — 

J. STAN UTIS 
HLdson 3-7828 

ir vak. PRospėct 8-2530 

ISNUOM. S Vk kmb. butas. Kargtu 
vandeniu apšild., savininkas apmo
ka už elektrą. |65.Apiiflr€tt tarp 12:00 
—8:00 v. v. l 4 l t So. 49 Ct,, Cleero, 
llUnols. 

Išnuom. apšihl. kamb. ; su valgiu 
Jtr be valgio. Arba gal ima naudotis 
virtuve. Kreiptis po <J vai. vak. 

5216 S. Hcrmitagc Ave. 

Suaugusiems l šnuo m . 4 kamb. bu
tas. 2 ml«*g. Apšildamas ir kiti pa
togumai. Yra ir garažas. Užrmti nuo 
spalio 1 d. Apžiūrėti nuo 5 vai. 
vak., sekmad. visą dieną. 5333 S. 
Union Ave. Kenwoo9 8-5832. 

i Į 

Išnuom. 2 atskiri kamb. vyrams. 
Visi patogumai. J. skrlnska. 5713 
S. May SV Skambinti WEntwarth 
6-904S — 1 0 — i i v. r. Ir po 9 vai. 
vak. 

I Š N U O M O J A M A S 4 kambarių bu-

REpubhc 7-5026 

IS^NUOM. mieg. kamb. vedusių po
rai arba viengungiui. 

6821 S. Maptevrood 
U E p . 7-7697 

ISNUOM. 2 apstatyti kambariai 
viengungiui vyrui. Galima naudotis 
virtuve. Atskiras jSjimas. 

6621 S. R i c h m o a d St. 

SHIPPING CLERK 

Young man 18—25 with typing 
ability for branch sales office and 
trarehousc. Good working condi-
tions. 

Phone SUperior 7 

Reikal ingas 
R E A L ESTATE S A l i >M \ \ 

Gera proga t inkamam asmeniui. 
Reikalinga turėti automobilis. 

SVOBODA 
3739 \ \ . 26tn st. 

Chicago, m . 

1119 So, President 
SAINT MICHAEUS 

PARAPIJOJE 
V V H E A T O N 

Mokyklos autobuso 
patarnavimas 

Naujas 3 mieg. kamb. 
"ranch" namai 

• Pilnai insuliuotas 

• Tinkotos sienos 
• Ąžuolinės grindys 
• Beržines sjjintelės su formica 

viršais 
• * Thermopane" langai visame 

name su alum. sieteliais 
• Pilnas rūsys 

-

• Oil F. A. perimeter apšildymas 
• Prijungtas garažas 
• Kampiniai sklypai 

P i l n a K a i n a 
# 1 7 , 5 0 0 

Tuojau užimti 
FOREST BUILDERS 
TcLWheaton 8-2146 

REAL ESTATE 

Jeigu ieikote pirkti namų, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL, ESTATE 

9735 W. lt*L St. WAIbrook 9-6015 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-rNSTJRANCB 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5080 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.) 

Kas, perkant arba parduodant 
m u ą norit saiimrųro Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kretpkltte | 

V E N T A R E A L E S T A T E 
4409 S. Falrfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—T V»L 

r. Iki t T . v. * vak. SeStad. nuo t v. 
Trečladineiai* uždaryta 

SAVININKAS PARDUODA gelto
nų plytų frontų namą susidedanti 
Ii 6 kamb. buto pirmame augšte. 
3-jų kamb. buto pastogėje ir 5 kamb. 
buto angliškame pusrūsyje, kuris 

P. STANKOVICrra 
REAL EST. ir INSTJR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So . Halsted St. 

FL DAnube 6-2793 
Padeda pirkit! - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

ŽEMAS ĮMOKfcJLMAS 
3 butai — po 4 kambarius. 

Pečiais šildoma. 
FRontier 6-4243 

2243 So. 50th Stre<* 
BARGEN'AS — Lawndale I-Jų bu

tų 8PECIAL. mūrinis 4 ir 4 kamb. 
namas. Gazu apšild. Modern. s inka 

taipgi t inkamas bet kokiam bizniui į spintos. Įkainota skubiam parda
vimui — tik $12,500. SVOBODA. 
8.39 W. 2bth St. l~A.wndale 1-7038. 

WOODWORKER BLACHINE 
HAND 

Ripping, cuttinsr, etc. Millwork, 
- l - a s mūrinis, kitas me- | . 

Perkma & Kommayer, Inc., 5319 S. d i n i s . Tyr^h^t medžiais apsodintas | 
A.viuuu»j«», i u u , >uxo o . i r aptvertas sklypas. 

1911 W. 5»th St. PRosiH*ct 
Prie 61 tr VVestem 2-jų butų: 5 vaikais. 

Ir 4 k a m b . mūrinis namas. Naujas sajygos. 
centrinis Šildymas dujomis. Rūsys. 6-5084. 
PaatOgfe, uaražas. Abu butus bus ga.- , " 
Įima užimti. Parduodama už $14,500.1 <̂ »C1 

arba ofisui. 'Ti le" vonios ir dusai. 
Veneciškos užuolaidos ir kiti prie
dai. Karšto vandens ekonomiškas , šsraSMi • tmmmm n i n i , . -
gazo apšildymas. 4 automobi l iams' MAJS4i l jET E P A R K E 

sash and doors. Union shop. Haser garažai 
"Karnas duoda į 4 b u t u P° 5 kamb. mur. namas. 3 

mėnesines nuomos $125.00 ir butą I * u t » , m ; M S t L * ^ * ! ? ! B^ly p a^" i , .T t l 

savininkui. Puiki vieta seimai su 
La Salle St. BO 8-1060. -

WAlbrook 3-5030 

ri būti parduotas laike 30 dienų. 
Prieinama" karna ir . pirkim* Apžiūrėkite ir duokite pasiūlymą. 

2-j v auir-tii muro namas. 18 m. 
senumo. Alyva — karštu vand. ap
šildymas. 2 autom, garažas. 60x125 
sklypas. Turi būti parduotas šį mė
nesį. 

10 butų — 2 po 5 k. ir 8 po 4 k. 
Moderniškas mūro namas. 2 blokai 

REAL ESTATE 

8AVYBE. 4 krautuvės, 2 butai po 
5 kamb. ir 1—4 kamb. Ekstra di
delis 3 autom, garažas. Autom, aly
va apšild. Gazinis karšto vandens "u<>. Marąuette Parko. Turi būti par 
šildymas. Reikia pamatyti. Paoli 
Reafty Oo., 5106 W. 14«li St,, Cloe-

()Ivvnipio 2-3248*. ro. I I I . 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 2-me 

augšte prie Marąuette Parko. 

Tel. R E 7-7199 

SAV/M6S BOMOi tpg*t 3% VV-ČN mS^S TO M*TJRITV ' & A \ £ A& U T T C & A6 AN A\£KA6e 

STAKT TuDAl! 

Mažai šeimai Brighton Parke iš
nuomojamas 4 kamb. butas, adresu 
4023 S. Montgomery ave. (gatve prie
šais Balzekas Motor Sales iš Archer 
Ave.). 

Išnuom. didelis kambarys 1-me 

augšte. 6207 S. Maplewood Avenue. 

PROspect 6-9274 

Atdaras apžtūrejtniiii s<»kmail. 1 
Iki 5 vai. Mūrini* 2-lų butų no 4 k. 
Moderniškas. 2250 S. H*.man Ave. 
Tuojau gal ima užimti. 

NORTH B E R W Y X 
FOOD SHOP & MEAT MARKET — 

SUPERTTE 
Self service. Virš $120,000 meti

nes *p>vartos. Mūrinis kampinis na- į 
mas,% 6 kamb. moderniškas butas už-

jpakaly. 2 autom. mūr. gar. Delivery 
truck-sunkveSimis. >28,006» Plius in
ventorius ir prekės. 

PERGL REAt/TY 
5517 ii'. 22nd PI., Cicero, IH. 

TOvoihall 3-3612 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 lkl 

5 vai. 2- |ų butų "oo4ta*reM — I ir 2 

kamb. 3218 S. Harding Ave. 

Išnuom. kamb. 

mažos šeimos. 

1-me augšte, prie 

6919 S. Tai man Ave. 

IŠNUOM*. miegamieji kambariai 
vyrams. 

KEnwood 6-8863 

I REMKTTE "DRAUGĄ". 

Speciaf SATURDAY Ititeme** 
FOR THESE PREMITJM TECHNICAL POSITIONS 

ALL FREE — EXCLUSIVE 
EMPLOYER WILL INTERVTEW IN OTO OTFICE 

P R O C E S S I ; N ( . I M ; I . I I 
SJr.aoo 

A good strong tooling engineer to 
administer and supervise p 1 a n t 
tooling. You'll be the boss. 

CONTROLS ENGINEER 
$6,000 

For development of new produets 
involving servos. Electro-mech. 
experlence. 

( I I I 11 TOOIi-DIE DESlpINER 
$12,000 

Report only to V.P. of Mff. 
TIME STt'DY MEN 

$5.000 
At least one year's experience. 

PROJECT E N G t N E E R 
$7,500 

This is NOT a deslgn job. We 
want an "idea" man for new 
produet devejopment. . 

A P P U C A T I O ^ E N G I N E E R 
$6,500 

To help sol ve "specific" customer 
problema 

A*SST. PLANT E N G I N E E R 
$6,250 

Rapid advaneement. 
TECHNICIANS (20) 

$4,800 
No degi-ee reąuired —• six months 
experlence. 

If A\ailabh- Bcfore Saturday, t o m e in or Phone 

VVRIGHT 
VVe have thė Rigth Job for . You 

18 S. MI€HIGAN AVE. / • . t * i 
Paone Ooutral 0-89SS 

1 i" = 

9TH FIJOOR 

BRIGHTON PARKE. Pajamų na
mas. 2 butai po 4 kamb. Karštu 
vandeniu apšild. Arti mokyklos ir 
bažnyčios. Geras susisiekimas. 
4202 Snnth Washtenaw Avenue 

NEPAPRASTA PROGA 
Gage Parke mūrinis su rusiu ir 

•*"•' "• centraliniu šilrK'mtr. 4 butai ir pa
talpa krautuvei. 50 pėdų sklypas. 
Garažas. $375 pajamų i men. Vieną 
butą tuoj galima užimti. Pigiai ir 
skubiai parduodamas del senatvės. 

LAfayette 3-3881 . 

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parke — 6 kamb. mūr. 

( " b u n g a l o w " — (octagon front ) , 
karšto vand., dujom apšildomas. 
Koklių vonia. 2 automob. garažas. 
Daug priedų. 

7221 S. Frandsco Ave. 
11123 SO. HOMAN AVE. 

atidarytas apžiūrėjimui Š| sekma"die-
nj 1—5 v. popiet uitramodernus S 
km., 3 miegamieji, naujas šviesių 
plytų bungalow. Dideli ir šviesūs 
kambariai, ąžuolo kabinetinė virtu
ve ir visi medžio darbai. Rūsyje vis
kas paruošta įrengti gerų pajamų 
apartamentą. Puiki vieta prie susi
siekimo, mokyklų Ir apsipirkimo. 
Netoli ;fiv., Kazimiero par. PO. 7-2009 

NETOLI CICERO — 2 šviesūs 
mod. butai po 6 k., mūrinis, gazu 
šildomas. Graži vieta. $14.500. JJmo-
jcgtj $3.900. 

PULASKI — 68th netoli naujų 
DRAUGO namų — puikus 6 k. nau
jas mūrinis bungalow. 

BRIGHTON PARK — 2 butai po 
6 k., mūrinis, alyva šildomas, 2 ma
šinų garažas. $21.500. 

M A R Q I E T T E PARK — 2 mod. 
butai, mūrinis, gazu šildomas, mūro 
garažas. Netoli parko. Tik $26.900. 
. . Z . UMBRA2ŪNAS — PO 7-2009 

11-y" T S 'Tgrr '•• ui ' i n ' ." -

<XX>000000000<><>0^/OCKHK>0000< 
Kas Nori namų, farmų ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gaut) 
paskolas — morglčius, apdraudimui 
— lnšuransus, kas nori bizniu kny 
gas suvesti ir Juras nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Telef. HTdBOA 3-7828 

Namų tol. PRospect 8-2330 
OOOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
9016 S. Cottage Grove Ave , 

c h l e a c o 
• O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1 

D E E R F I E L D VICINITY 

Luxurions bountry Living 
In Specially Designed 

1 Story Colonial 
Acre Exclusive W%oods 

Į 27* living-dinJng area; 2 targe bed-
rooms; expandable; fireplace, plaster 
walls; 2 car ^arage. — Buyer seleeta 
cabinets and tile. Mid 20*s. 

1 STORY COLONIAL 
BEAUTIFUL CORNER ACRE 

PAVED ROAD 
3 bedrooms or 2 bedrooms and den; 
fireplace. Lower 20's. 

LOCATED: Deerfield and Portwin« 
Rds. 2 mi. west of Deerfield. 

D E E R F I E L D 1511-R, E X T . C 
E. S. POWELL, BUILDBR 

duotas greitai, savininkas išvažiuoja 
j Arkansas. 

s iv i tar imui api iūrčU šiuos namus 
šaukite — 

GEORGE VVASLO 
911 W. 59th S t 

BT:ntworth 6-4837 
5628 S. Ashland Ave, 2-jų augštų 

mūrinis namas—krautuvė ir 6 kamb. 
užpakaly, 2 automobilių garažas, 7 
kamb. 2-me augšte ir grožio salio-
nas. Apylinkė "zoned" dėl lengvos 
pramonės. Mainą $23,000. 

5616 S. Ashland Ave. 2-jų augštų 
mūrinis. Didelė krautuvė. 7 kamb. 
butas 2-me augšte. 2 vonios. 2 au
tom, mūr. Apylinkė "zoned" lengvai 
pramonei. Kaina $34,000. 

'2-jų augštų mūrinis. Arti Ashland 
Ave. Sklypas 50x125. 2 automob. 
garažas. Raina $20,000. 

Mūrinis bongaIow. € kamb. Arti 
86th ir Laflin St. Karštu vand. ap
šild. Veneciškos užuolaidos, nuo sie
nos iki sienos kilimai. $18.000. 

JOHN E. OONROY 
5608 S. AsMmmi Ave, 

Prie 5S-os Ir S. Washtenaw Ave. 
1 % augšto medinis apkaltas namas. 
4 ir S Vx kamb. Po visu namu rūsys. 
Karštu oru apšild. Sklypas 33x125 
pėdų. Gera tvora. Kaina $10.500; 
Įmokėti $3.000. VIrginia 7-122$. 

2-ju butu mūrinis ir medinis na
mas — 8 kamb. ir 6 kamb. 2 ne
baigti kamb. pastogėje. Karštu van
deniu apšild. PorČial priekyje Ir už
pakaly. 5 autom, garažas. Salia tuš
čias sklypas. Kaina $15.5000. Ap
žiūrėti šeštad. ir sekmad. H. Turės, 
4541 S. I - m e Ave. Boulevard 8-2233. 

U A l b r o o k 5-543L 

. 'Vi 1 
' m Ą ' m i 

Mar juettr Parke mūrinis 2 po 5 
kamb. (2 mieg. ) . Centr. šildymas. 
Garažas. Rami apylinkė, švarus na
mas. 

Brighton Parke medinis "cottage" 
6 ir 4 k., švarūs butai, mažas įmo-
kėjimas. 

Medinis "cottage", 91-os ir Oakley 
apylinkėje. Mažas įmokėjimas; kai
na $10,000. Rami apylinkė. 

SIMAIČIAI 
Realty — Builders — Insurance 

2737 W. 4Srd St. 
CLliffstde 4-2390 

Brighton Parke. Maisto ir Mėsos 
Krautuvė. Kampinis namas. Gerai 
einąs biznis. Ten pat 5-kių kamb. 
butas. $4,000. 

VVAIbrook 5-5031 

MŪRINIS ROOMING HOUSE. Pa-
lamų $3.600. plius butas savininkui. 
Arti 26-os. Karštu vand. apšild. Tuo
jau gajima užimti. Įmokėti $7.000. 
LAwndale 1-7038. . 

SAVININKAS PARDUODA 7 k. 
mūro namą. Pilnas rūsys. Gazu apš. 
Stiklinių koklių virtuvė. Marąuette 
Park apylinkėje. RF.pubitc 7-1504, 
šiokiadieniais po 6:30 vai., Šeštad. 
ur sekmad viaą dieną. 

4 *•-

11 kamb. rezidencija. Apstatyta. 
2 automobilių garažas, "side drive'*. 
Kaina $37,500. Bcrwyn. Tel. STan-
ley 8-9270. 

. . . • ••• — 

Našlė parduoda Chicago Roselando 
centre 2-jų augštų mūro namą. 2 
butai po 6 didelius kambarius ir 4 
kamb. butas angl iškame beism. Cent. 
apšild. Arti l i e t bažn.. mokyklos ir 
krautuvių. Susisiekimas geras. Kai
na tik $24,500. 

4. S T A X A r n S 
HLdson 3-7828 

vak. PRospect $-2530 

CICERO. 2-jų butų medinis. 6 ir 
6 kamb. Karštu vandeniu apšildy
mas. Arti 30th ir 50th Ave. Mokes
čiai $108. Kaina $17.500. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd, BIshop 2-2162. 

Marąuette Parke išnuom. kaniba-
rvs. Kreiptis tel. — 

REpublic 7-352J 

6 kamb. namas. 4 mieg. kamb. H 2 
vonios. Alyva ap&ildyuias. Arti par-. 
ko. $22,000. 6649 & FairfieH Ave, 
REpubhc 7-77S9. ,~ 



Šeštadienis, rugsėjo 24, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n 
PASIKALBĖJIMAS SU J. MACKEVIČIUM, 

Standard Federal Savings and Loan Assn. prezidentu 

Jūsų korespondentas aplankė pos reikalui prideda ir JAV val-
žinomą Chicagos ^bankininką, džia. 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn., 4192 So. Archer 

Tamaqua, Pa, 
Atsigauna po potvynio 

Cia neseniai siautęs potvynis 
gerokai apsėmė miestelį, išgrio
vė t'ltus sutrukdė kelią ir pri-

Jūs, kaip įžymus finansi- darė nemaža nuostolių. Nuken
tėjo ir .lietuvių šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia, kuri stovi prie 

ninkas ir ekonomistas, gal turi-

S. ZUKIENC-PRANCKYTę PALAIDOJUS PAGIMDfi DVYNUKES 

Ave., Chicago, 111., prezidentą' te ir naujų idėjų, kaip lietu-
Justiną Mackevičių, žinomą nuo. viams dar sėkmingiau suorga- j pat upelio. Tik 2 colių betrūko, 
širdų lietuviškų kultūrinių rei- nizuoti šalpos darbą. Juk dar 
kalų rėmėją, dosnų aukotoją lie 110,000 senelių ir ligonių Euro-
tuviškiems reikalams ir nuošir- poje laukia mūsų pagalbos 
dų žemaitį. Kaip žinome, p. Mac 
kevičius Balfo viešosios rinklia
vos proga, įvykusios š. m. rug
sėjo 18 d. Chicagoje, Balfo rei
kalams paaukojo stambiausią 

— Sunkiau čia greitomis bū
tų ką naujesnio suplanuoti..., — 
šypsosi ponas Mackevičius. — 
Aš manau, kad yra dirbama ge
rai. Laikraščiai ir radijas vis piniginę auką — 500 dolerių. P.. 

Just Mackevičius nors ir l a b a i ' s k e l b l a a p i e B a l f o m k a l ą ' V1S 

J u s i . iVidLKt V iLiUa, IK H s II IdUdl . . . , . • . «. A . • 

užimtas, atsiprašęs savo intere
santų, priėmė Jūsų korespon
dentą, ir šia proga pasidalino
me, nors ir trumpu, bet nuo
širdžiu pasikalbėjimu. 

-— Paskutinėje Balfo rinklia-

judina kiekvieną lietuvį, kur jis 
tik bebūtų. Tik gal reikėtų pa-
jieškoti kelių ir būdų tuo reika
lu prieiti prie amerikiečių visuo
menės, prie kitataučių. Jie nėra 
šykštūs. Ypač Chicagoje turi
me daug turtingų žydų, kurių 

kad ir balnyčia būtų apsemta 
Apsemti buvo tik požemis po 
bažnyčia ir klebonija. J. E. Ar
kivyskupas atjautė nukentėju
sius ir suteikė savo paramą. Lie
tuvių šeimos nedaug tenukentė-
jo, nes jos daugumoje gyvena 
augštesnėse miestelio vietose. 
Miestelio judėjimas dar ir dabar 
neatstatytas savo pilnumoje. 

Bus misijos 
Parapinės misijos bus pra

džioj ateinančio mėnesio — spa-

| ra — humanitarė, Jone — med. 
Igyd. (visi gyv. Chicagoj), Vy-
j tautas—inžinierius (gyv. New 
Yorke). Velionės švogeris Kos
tas 2ukas, gyv. Clevenade. Lie
tuvoj liko sesuo ir giminės. 

Pažymėtina, kad veliones 
du dėdės Zajančkauskai daly
vavo 1863 m. sukilime ir dėl to 
buvo ištremti į Sibirą. Tais 
pačiais keliais nuėjo velionės 
duktė dr. Ceslava, kuri su visa 
šeima išvežta į Sibirą. 

Iš velionės darbų pažymėti
na moksleivių ir studentų šal
pa. A. a. St. 2ukienė šelpė ir 
valgydino neturtingus mokslei
vius. 

voje Jūs aukojote pačią stam- nemaža yra kilusių iš Lietuvos 
biausią sumą — 500 dol. Kaip ir neužmiršę savo senosios tė 
Jūs vertinate Balfo tikslus ir jo 
veiklą ? 

— Kiek iš mano pasikalbėji
mų su p. inž. A. Rudžiu, kun. St. 
Šantaru, Alb. Dzirvonu įr kitais 
Chicagos Balfo darbuotojais pa
tyriau, Balfas yra gerai veda
mas ir tvarkomas. Aš pilnai pa
sitikiu, kad Balfui aukoti pini
gai tikrai pasieks savo tikslą — 
nors kiek palengvins vargą ne
laimingų mūsų brolių lietuvių, 
likusių Europoje. Ypač dar tas 
skatina aukoti, kad prie Balfo* 
turimos dalies nemažą dalį šal 

PAKALBĖKIME... 
(Atkelta iš 3 psl.) + 

Įėjęs padaryti tokią klaidingą 
išvadą. Keista, kad pasakoto
jas net nežino, kas teikia Lietu 
voje sutvirtinimo sakramentą 
ir nežinia kuriam tikslui nuro
do tariamą pavardę. 

f'kiu padėtis 

Gana blankiai aprašyta ir 
ūkinė padėtis Lietuvoje. Pami
nima, kad gyventojai "šiaip— 
taip išsimaitina". Kas per iš
simaitinimas duomenų nepatei
kia. Jei kolchozininkai tegau
na nuo 20 kapeikų ir tik retais 
atvejais iki 3 rublių pinigais ir 
nuo pusės iki 2 kg grūdais už 
darbo dieną, turint galvoje 
rublio menką perkamąją ga
lią, vadinamas išsimaitinimas 
greitai paaiškėja. Jei dėl duo
nos kepalo kolchozninkas kiū
tina į miestelį kelis kilometrus, 
jei senimas ir ypač jaunimas 
bėga iš kolchozų į miestus, jei 
iš kariuomenės grįžtančius va
ru šiais metais pradėjo varyti 
j kolchozus — išsimaitinimas 
ir bendrai pragyvenimas kol
chozuose, matyti, yra ypač 
sunkus. Sovchozų darbininkai 
žymia5 geriau verčiasi, nes* gau 
na mėnesinį pakenčiamą atly
ginimą. Sekant komunistinę 
propagandą užtiksime vieną 
kitą kolchozninką, kuris per 
metus tonas grūdų užsidirba. 
Deja, tokių maža, o gyvenimo 
tikrovė visai kitokia. 

Gaila, kad žinių tiekėjas yra 
neatsakingai paviršutiniškas. 
Jis kalbėdamas apie ūkį nuty
lėjo išnaudojimo sistemą kurią 
sukūrė Rusija pavergtiesiems 
kraštams engti, prekių trūku
mą, eiles ir juodąją rinką. Taip 
blankiai informuoti tegali žmo
gus, kurir. protarpiais, gyven
damas vakaruose, akimi per
metės sovietinę spaudą, net 
Vilniaus radijo neturėdamas 
progos paklausyti. 

Kaip būtų gera, kad nors ir 
dabar turėtume žinybą, kuri 
atsidėjusi sektų gyvenimą Lie
tuvoje, atžymėtų pakitimus ir 
būtų atsakinga už skelbimą 
kaikurių paviršutiniškų įspū
džių, nors skelbėjas tartųsi lie
tuvišką žemę neseniai kojomis 
palytėjęs. 

vynės. Tik reikia surasti į juos 
kelią. 

— Jūs dosniai remiate ir lie
tuviškuosius kultūrinius reika
lus. Kaip galvojate dėl lietuvy
bės ateities ir išsilaikymo šiame 
krašte ? 

— Mano nuomone, rodos, lie
tuvybė nyksta, — rimtai kalba 
p. Mackevičius. — Naujieji at
eiviai žymiai čia tą lietuvybės 
ugnelę atgaivino, ir bendromis 
visų pastangomis gal dar bent 
keliolika metų nežūsime. Žino
ma, jeigu prisikels vėl nepriklau 
soma Lietuva, tai perspektyvos 
bus kitos. Šiaip per ilgą laiką 
sunyksime, kaip atsitiko ir su 
daugeliu kitų tautų. Dėl to visų 
mūsų tikslas — visomis priemo
nėmis neleisti lietuvybei išnykti. 
Tiesa, lietuviai yra smarkiai or
ganizuoti, daug daugiau negu ki
tos tautybės, o ypač Chicagoje. 
Todėl dar nenusiminkime... 

—Jūs esate kilmės žemaitis, 
plungiškis. Ir pasaulio lietuvių 
sostinėje Chicagoje jūs sukūrte 
tokią stiprią ekonominę tvirto
vę, kurios neįveikė nė depresi
jos, nė kitos negerovės. Kur 
yra tos tvirtybės priežastys? 
Ar čia pakako vien tik žemaitiš
ko atkaklumo? 

— Pasisekimas priklauso nuo 
žmonių. Chicagos lietuviai re
mia dalykus, kurie tvarkingai ir 
sąžiningai vedami. Ne tik mū
sų, bet ir visų kitų. Mes paten
kiname žmones, jie remia mus. 
Aš esu dėkingas jiems, nes jie 
sukūrė tai, o ne aš. Aš mėgstu 
teisingai visiems tarnauti, ir tai 
didina įstaigą kasdien. O ta į-
staiga yra ne mano, o visų mū
sų žmonių. 

— Na ir paskutinis klausi
mas, gal kiek ir keistas... Nere
tai mūsų lietuviškoji visuomenė 
mato Jus vaizduojant spaudoje 
kaip išmintingą Dolerių Kara
lių. Kaip manote, ar vien dole
riai padaro žmogų laimingu, jei 
jis pamirštų kitas dvasines do-

A. a. S. Žukienė 
Lietuvoj buvo įsigiję nekiln 

Rugsėjo 19 d. po gedulingų I turtą, kur su savo vaikais ir 
M u T l į l I l f l MWfrfTfl kun. Pamaldų * Nekalto Prasidėji- j žentais gyveno. Dėl bolševikų 
Mažukna MIC Pirma misijos m o Panelės Švenč. bažnyčios antros okupacijos teko viskas 
bus šv. Kazimiero bažnyčioje, I nemažas būrys gimimų ir pa- palikti. Velionė pirmiausia ap-
McAdoo, Pa. kuri aptarnauja- (žįstamų nulydėjo j amžinojo sigyveno Jugoslavijoj, vėliau 
ma iš čia. Spalio 9 — 11 d. b u s W s i o vietą a. a. Stefaniją 2u-
40 vai. atlaidai ir tą savaitę lie- kienę-Pranckytę. 
tuviškos .misijos, o kitą savai- Velionė St. Žukienė savo vy-
tę _ angliškai. Visa Tamaąua rą 2uką (Tarptautinio banko 
rengiasi ir laukia savo misijų. direktorių) palaidojus Lietu-

Sėkmingai veikia draugija 
Šv Petro ir Povilo Moterų 

voj; jiedu išaugino 7-nių vaikų 
šeimą; visiems davė galimybių 

Draugija veikia tik 7 mėnesius,! išeiti augštąjį mokslą; viena 
bet jos veikla galima pasidžiaug; duktė Jadvyga buvo pasiekus 
ti. Visi draugijos susirinkimai teisėjo posto; Zofija — ekono-
turi kultūrinę programą, kalbė-' mistė, Česlava—med. gyd., Vac 
to ją, parodomi paveikslai, pagie- Alavas — aviac. kap.v Aleksand-
dama giesmės — himnai ir la- Į = = = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = 

pateko į Austriją. Nacių Vo
kietiją užėmus amerikiečiams, 
velionė apsigyveno Augsburgo 
DP stovykloj, iš kur emigravo 
į JAV. Kurį laiką gyveno New 
Yorke, o vėliau persikėlė į Chi-
cagą, kur gyveno kartu su 
dukterimis, sūnumi ir žentais. 
Čia ilgai sirgo ir po sunkių 
kančių spalio 16 d. mirė savo 
vaikų ir anūkų apsupta. 

—Pr. sula* 

bai tvarkingai svarstomi visi n ė s veikėjai, atšventė 10 metų 
draugijos reikalai. Po to būna| vedybinio gyvenimo sukaktį, 
trumpas pobūvis, arbatėlė. Drau — mmm . • . ^ 
gija labai nuoširdi savo paramai ~ ?• i r ***- Visniauskai, seni 
parapijos veikimui ir seselėms. Gardnerio gyventojai, atšventė 
Savo paskutinaime susirinkime,1 4 2 m e t u vedybinio gyvenimo su-
kuris buvo rugsėjo 12 d., pado- ; k a k t * * š e i m o s « * * * • 
vanota naujai koplyčiai vietos, — Serga Šimkūnas, Semena-
seselėms "stacijos" $150 ver-!vičius, Juškienė ir Simavičienė. 
tės. Jos savo darbais labai daug 
gera daro. Draugija sėkmingai 
veikia dėl to, kad valdyba ir 
komisijos daro savo posėdžius, 
kuriuose prisirengia prie sėk
mingų susirinkimų. Kun. K. Ba 
tutis. parapijos klebonas, labai 
patenkintas draugijos veikimu 
ir tikisi, kad ji ilgai ir sėkmin
gai veiks. 

Pagražino MeAdoo bažnytėlę 
Kun. K. Klevlnsko pastatyta 

šv. Kazimiero bažnytėlė iš vi
daus gražiai atnaujmta, išdažy
ta, įtaisyta naujų statulų ir ki
tų pagerinimų. Tuo rūpinosi 
Tamaąua lietuviai kunigai, ku
r e aptarnauja tą bažnytėlę. 
Ypač gražiai tvarkė kun. E. 
VVassel, paskutinysis jos tvar
kytojas. Dabar ten jo vietoj 

Koresp. 

aldyba prie-
vaziuoja laikyti pamaldų nese- ^o išvados, kad yra būtinas kores-
niai atkeltas kun. Stasys Raila. 

Gardner, Mass. 
Pavykęs banketas 

Lietuvių Bendrovės metinis 
banketas buvo rugsėjo 17 d. J 
jį atsilankė apie 200 narių bei 
kviestų svečių, būtent: Walter 
Dubažinskas, mūsų miesto augs. 
tesn. mokyklos futbolo vadovas, 
miesto valdybos nariai lietuviai 
Eduard Tamulėnas ir Kotryna 

PRANEŠIMAS 
BUV. BOLŠEVIKŲ AR NACIŲ 
POLITINIAMS KALINIAMS 
1. 1946 m. Vokietijoje buvo su

organizuota Lietuvos Antinacines 
Rezistencijos *buv. Politinių Kali
nių Sąjunga. 1947 m. Visuotinio 
Susirinkimo nutarimu Sąjungos 
apimtis buvo išplėsta ir buv. bol
ševikų politiniams kalimams. Pa
gal sąjungos 'įstatus jos valdyba 
"eina pareigas, kol bus išrinkta 
n a u j a " (17 s t r . ) . L ig šiol d a r E u 
ropoje r i n k t a v a l d y b a rūp inas i 
kiek pajėgdama buv. politinių ka
linių organizaciniais reikalais. Tu
rėdama galvoje, kad buv. politinių 
kalinių vaidmuo Lietuvos laisvės 
kovoje nėra pasibaigęs, ypač tu
rint minty tarptautinį buv. politi
nių kalinių bendradarbiavimą ko
voje su bolševizmu, 

P A D Ė K A 
A. i A. 

JUOZAPAS RUPSLAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras ir t€-

vas mirė 1955 m. rūgs. mfn. 
11 d. ir palaidotas rūgs. mėn. 
15 d. Šv. Kazimiero kaptn6se, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pa
skutinį patarnavimą ir paly
dėjo į jo poilsio vieta. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. Petrui 
Gedvilai ir kunigams asisten
tams, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą. Dėkoja
me kun. P. Godvilai. kuris pa
lydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurte "Hfcprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, ku
rie prisiuntė velioniui gėlių. 

Dėkojame prel. D. Mozerlul 
už atsilankymą *J koplyčią. 

Dėkojame grabnešiarns ir 
visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą. 

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose. 
- Dėkojame visiems laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės 
padėkoti. Visiems, visiems 
nuoširdus dėkui. 

Žmona, dukterys, lentai, sū
nus, mm-ii ir anūkai . 

pondenciniu būdu išrinktas bend
ras buv. politinių kalinių vado
vaująs centras. Be to, yra būtina 
naujoms sąlygoms pritaikyti są
jungos įstatai. Tam reikalui Są
jungos Valdyba sudarė ad hoc 
komisiją iš Kazimiero Brazausko, 
dr. Broniaus Nemicko ir Vytauto 
Vaitiekūno. 

2. Savo uždavinius vykdydama, 
komisija maloniai prašo buv. bol
ševikų ir nacių politinius kalinius, 
kurių dabartiniai adresai nepra
nešti Sąjungos Valdybai, iki š. m. 
spalio 31 d. juos pranešti raštu ar 
žodžiu: 

ĮKraskauskas ir lietuvis kandida. (K. Brazauskas, 680" Bushwick 
rybes, kaip: artimo meilę, gera- U g . m i e g t o v a l d y b ą J o n a g S a r . Ave., Brooklyn 21, New York; dr. 

«^f«« D~ u„„i,ftiA K„„~ £~u;„; Br. Nemickas, 71—67—58th Rd., gotas. Po banketo buvo šokiai., M a s p e t h ( j j Y., tel. Illinois 7-5817; 
PriešvedybUiis pobūvis V Vaitiekūnas, 

širdiškumą, savos tėvynės rei
kalus, lietuviškumą ar žemaitiš
kąją stiprybę? 

Šypsojosi p. Mackevičius ir 
galva linguodamas kalbėjo: 

— Žinote, doleris yra labai į-
vertintas, ypač šioje šalyje. Be 
jo toli nei nueisi, nei nuvažiuo
si... Bet galiu pasakyti, kad yra 
dar šimtai dalykų, kurių dole
riais negalima nupirkti. Toki 
dalykai, kaip jūsų suminėti, yra 
kur kas augščiau už dolerius. 
Man rodos, kad mes lietuviai 
esame įvertinti daugiau negu 
doleriai. 

Finansininkas Just. Mackevi
čius Amerikon atvyko 1905 m. 
Jaunyst^e tarnavęs pas kuni
gaikščius Oginskius, po daugelio 
metų, likimui nulėmus, pats ta
po ne tik dolerių, bet ir lietu
viškos širdies kunigaikščiu to
limoje, svetimoje šalyje. 

Alb. V-aas 

Visi Fčtteburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'e Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčiu PUtAurgbe 
J I TRANSLIUOJAM * 

Kiekviena sek nūdien* nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p . p. 

18 STIPRIOS IR GAUNGOS 

WLOA 
AMERIKOJE (šiaurės ar We- j RADUO STOTIES BRADDOCKB 

tų) betkuriam komisijos nariui j visais reikalais kreipkite *<uo adre
su: LITHUAKIAN CATHOL1C HOUF. 
Radio Statlon WUOA. Braddock. Pa 

Lietuvių vasarnamyje rugpjū
čio 24 d. įvyko šaunus priešve-

stead Tpke, Flushing 55, N. Y., 
tel. Independence 3-1652) arba 
Sąjungos Valdybai — kun. V. Pik
tumai, 243 So. 4th Street, Brook-

dybinis pobūvis, kuriuo pagerb-!lyn 11, N. Y 
tas mūsų jaunas ir energingas' .AUSTRALIJOJE ir N. Zelan-

i o* • i Z dijoje — Pr. Sakalauskai,. 137 
pirmininkas Stanislovas Sargo-; Į^Jjgį s t n EAst Bankstown, N. 
tas kuris ruošiasi spalio 1 d. j S. W., Australia. 
susituokti su Kundrotaite, iš ' EUROPOJE - P . Naročiui, 
„ , . , , o*. i ' Reusssensteinstr. 35, (14a) Boeb-
VVorcester, Mass. Stanislovas l i n g e n Germany. 
jau nusipirko ton namus. Pobū- j 3. Pagal Sąjungos Valdybos at-
vio vedėjas buvo Vincas Viš- siklausimą, kur turėtų būti nau-

• a 1 1 ū t Q e j josios Sąjungos Valdybos būstine, 
niausKas. J dauguma pasisakė už New Yor-

Stanislovui Sargotui įteikta pi ką. Komisija laikys visus Sąjungos 
nigine dovana nuo 200 susirinku' narius, gyv. New Yorke ar jo apy-«,=,; M ĴMt. v,*; ,*».o„„„ r>~w,„;rt Unkėse, kandidalais į Centro Vals ų svečių bei draugų. Pobūvio d y b ą i r i ų s ą r a 5 ą p a t e i k s balsavi-
rengėjais buvo jo brolis J. Sar- mui. Kas norėtu kandidatuoti, iki 
gotas, V. Višniauskas, E. Tun- S- m. spalio 31 d apie tai painfor

muoja raštu ar žodžiu betkurj ko
misijos narį, augščiau duotais ad
resais 

kūnas ir G. Panevėžys. 

Linkime einantiems į moterys, 4y P o g p a l i o 3 1 d k o m i s i j a i š . 
tės gyvenimą daug laimės ir dar siuntinės visiems sąjungos nariams 
norime pridurti, kad jie neatsi- naiujoms sąlygoms pritaikytus Są-
trauktų nuo lietuviškos veiklos. ^ £ £ % & £ ? % £ £ & 

'..respondencinius rinkimus. 
Pasirašo K. Brazauskas, dr. Br. 

Nemickas Ir V. Vaitiekūnai. 

T r u m p a i 
— J. ir Br. Bekeriai, visuome-

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Neseniai išėjo iš spaudos 

B u t k ų J u z ė s r a š f a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios lemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėda važia
vo ir Žemaičių stiprybė, 154 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik fUM 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

tt34 S. Oakley Ava, 
• Chicago 8, ni. 

Jau paairod* knygų r.nkoj nauji 
knygeli 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
, OJ '•••!• Jg' 

Mrs. Richard Fuehrmeyer, gyvenanti Lansinjr, 111., Chicagoje St. 
James ligoninėje pagimdė dvynukes dukreles. Naujagimės sveria be
veik 17 svarų. (INS) 

P E N K I Ų METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

PROF. DR. MED. JONAS ELVIKIS 
1950. rugs. 2f. - 1955. rug. 25. 

Tai ne audra išrovė medį, 
tai ne šalna pakando žiedą, 
tai žiauri mirtis prieš penke
rius metus išskyrė iš mūsų 
tarpo taip brangų ir mylimą 
Tėveliuką ir vyrą. Bet Jo 
nuveikti darbai ir Tėviškai 
mylinti širdis visuomet liko 
su mumis. 

Jo brangiam atminimui 
užprašytos Šv. Mišios rugsė
jo 25 d.. 10 vai. ryto, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje (46thir 
So. Wood St.). 

Didžiai liūdinčios, žmona 
ir dukros, Danguolė ir Jūrate 

P A D Ė K A 

•4 *» 
A. A. 

ANTANAS CHURAS 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1955 m. nigs. mėn. 14 d. 

ir palaidotas rugsėjo mėn. 17 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoj. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini pa

tarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. prel. 

B.,Urbai, kun. F. Kelpšai, kun. A. Zakarauskui, kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir kun. J. Kelpšai, kuris palydėjo 
velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. 

Dėkojame varg. VI. Baltrušaičiui u* giedojimą bažnyčioj. 
Dėkojame grabnešiams iš Chioasros Liet. Draug. ir visiems, 

kurie pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Jurgiui F. Rudminui. kuris 

maloniu ]>atamaviniu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybių padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona, duktė, žentas ir anūkė. 

tlr 

J.GLIAUDA 

OBAPUO 
NOBIC 

PREMIJUOTAS 
R O M A NTAS 

[domiausias romanas! 

Gyva intriga ir šiurpūs 
fvyldai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik 14.60 

Užsakymus siųsti: 

" D R A O G i S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinoii 
^ 

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. "Drauge". 
•—B* —~. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS Šeštadienis, rugsėjo 24, 1955 

i mus X Vadovas ^Ironkaitis, gy
venantis New Haven, Conn., a-
tostogų proga lankosi Chicago-
je ir yra sustojęs pa8 Vladą » X Clucago American šios die- Diąn , ' . i n o . 1 „ , , . 

. \^Z • , - . ,,T^ n Brazdžionj, 1224 So. Washtenaw 
nos laidoje turi jdejes "Draugo A y e - . 
statybos komiteto delegacijos * • * 
pas kardinolą Samuel Stritch X Balfo rinkliava Chicagcje 
nuotrauką net per keturias skil- numatyta spalio 15 dieną baig
tis, duodant prie jos ir atitinka- ti dideliu ir jspūdingu koncer-
mą prierašą. Per šią delegaciją tu Lietuvių auditorijoje. Pro-
Jo Eminencija laimina mūsų gramos išpildyme dalyvaus žy-
dienraščio naujus užsimojimus, mios menines pajėgos, 
apsiima būti statybos vajaus,' 
komiteto garbės pirmininku ir, x Andriaus Norimo nov:lių 
dalyvauti garbės svečių sukak- k n r e a "Naujas veidas" jau t*. 
tuviniame dienraščio "Draugo" į gJo i š spaudos. Knyga turi 273 
bankete kovo 18 d., Sherman P u s l - kleista autoriaus su rė-

X Jurgis Prialgauskas, jaun., I X Prel. B. Urba, Balfo 
baigęs šv. Pilypo Augštesniąją į Bridgeporto skyriaus garbės 
mokyklą, išvyko į Urbaną stu- j narys, pažadėjo spalio mėn. 
dijuoti elektros inžinerijos I kurį sekmadienį šv. Jurgio pa
mokslų, rapijos bažnyčioje parinkti au

kų vargstantiems lietuviams 

viešbutyje. mejų talka. Knygoj telpa 14 
novelių. 

X Kun. J. Pragulbiekis iš Labda 'u "k -* O i 
Elizabeth, N. J., vėl užsisakė „ „ , T11 . . ,' . . 

, Z i T •• T- 4. u i P a r k » DL, rytoj jvyks rud-ni-
pluostą knvgų. Jis iš Li:tuvis-' . -, -, .v .. . _ 
i «• «-, ,_ i n i s P'knikas-isvažiavimas. Ten 
kos Knygos Klubo yra n u p . r . l a l ė a i t e b a u t i G a u s i t e 
M l i e t u v i u knygų poros 1 ^ ^ ^ ^ ^ „ k i t o k i ų g ė . 
šimtų dolerių vertės ir jas iš-

.dalines įvairiems asmenims. Šia 
savo veikla kun. J. Pragulbic-
kas nusipelno moderniško kny
gos platintojo vardo. 

X Anelė Skrabutienė, T. T. 
Marijonų Bendradarbių 35 sky
riaus pirmininkė, H. Širvins-
ktene, P. Zakaraitė, Garalav-
ck»ne, M. PakettJene, J. Petkū-
niene, K. Vienžindiene ir k i tos 
gyvai darbuojasi, kad pasisek
tų piknikas su bingo rugsėjo 
25 d. 2 vai. p. p. L. Vyčių sa
lėje ir darže. Bus skanių užkan
džių. Pelnas skiriamas Tėvų 
Marijonų naujai statybai. 

X St. ir P. Petrušaiciai, V. 
VUcinas, J. Giedrikas ir M. 
Kasparaitis, visi iš Racine, 
VVis., pasiuntė 12 dol. auką 
per Kunigaikštienės Birutės 
D-jos valdybą ilgesnį laiką Zue-
richo universiteto klinikoje be
sigydančiai birutietei Paltaro-
kiensi. Ji ir dukra Birutė yra 
reikalingos materialinės para
mos. Jos dabartinis adresas 

rybių. 

X Kunigas M. Vembre iš 
Stoughton, Mass., "Draugo" 
statybos fondui paaukojo $10, 
maždaug vienerių metų prenu
meratos dydžio auką. Vyr. sta
tybos fondo komitetas nuošir
džiai dėkoja geradariui. 

X Liet. Vyčių Sendraugių 
kuopa paskyrė $10 Šv. Pran
ciškaus vienuolyno remejų sei
mui, įvykstančiam spalio 2 d. 
Švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park. L. Vyčių Sen
draugių kuopą seime atstovaus 
Bronė Pivariūnienė, Antanas 
Bacevičius, Teklė Norbutienė 
ir Elena Širvinskienė. 

X Labdarių Sąjungos 36-tas 
seimas bus spalio 16 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Senelių prie
glaudos patalpose, Orland 
Park, 111. Seimo rengimo ko
misiją sudaro kun. kleb. A. 
Linkus, kun. S. Adominas, B. 
Kazlauskas ir V. Luckus. Šio 
seimo šulus: "Padidinti sene-

Mrs~ SofT ja^pIna r^kas r Pošt * Paglaudą" . 
Restant, Zurich 30, Sweiz, Eu-
rope. 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

ĮPPMĮlįPĮĮpĮIJJI ll.ll.ll •MMĮ.yiJĮim^pĮĮpĮpĮPĮpĮlaĮBĮjĮ 

t i n i fiMu • ' - — I I H U ' I I I V . I -ii •••-• i I .M r:, n . . . . 

" D r a u g o " Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys: 

O. KerpitskaitS 5.50 
V. K. Pliura, M. D. . . . 5.00 
W m Yanchus 5 00 
A. Lauraitis 5.00 
V. Zlotaravičiai 5.00 
Mrs. V. Batūras 2.50 
J. G ybertas 2.00 
J. Milasis 2.00 
M. Borušienė 2.00 
A. G. Vinick 2.00 
J. Skaudvila 2.00 
A. Pretkelis 2.00 
J . Kiela 2.00 
Mrs. M. Bublis 2.00 
J. Žilionis 2.00 
J. Petronis 2.00 
J. Stančikas 2.00 
J. Janušaitis 2.00 
F. Girdauskas 2.00 
V. Jonikas 2.00 
Pr . Totilas 2.00 
V. Sukis 2.00 
P. Narvilaitis 2.00 
J. Kaklauskas 2.00 
Mrs. S. Lusas 2.00 
S. Chauske 2w00 
K. Žygaa 2.00 
F. Navickas 2.00 
J. L. Giedraitis 2.00 
S. Čižiką* 2.00 
K. Butą 2.00 
P. Martinaitis 2.00 
K. Kulys 200 

X Moksleivių Tautinis an
samblis po vasaros ato
stogų repeticijas p r a d ė s 
šia tvarka: Jaunieji daininin
kai ir tautinių šokių šokėjai 
antradienį, rugsėjo 27 d., 5:30 
vai. vak. Vyresnieji ir vyriausi 
dainininkai ir tautinių šokių 
šokėjai ketvirtadienį, rugsėjo 
29 d., 6 vai. vak. Repeticijos 
vyks Lietuvių auditorijoje. Vi
si ansambliečiai prašomi punk
tualiai atvykti. Naujai norin
tieji ansamblin įstoti augščiau 
paminėtomis dienomis prašomi 
atvykti į Liet. auditoriją. 

X Solistes Onos Stempužie-
nės vardas plačiai nuskambėjo, 
kai šią vasarą Clevelande dien
raščių surengtame dainininkų 
konkurse solistė laimėjo pirmą 

tremtyje. 
X Kun. Jonas Vyšniauską;, 

švč. P. M. Nekalto Prasidėji
mo parapijos vikaras, vado
vaus Sv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Draugijos Chica-
gos apskrities seimui, įvyks
tančiam spalio 2 d. Švč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų Drau
gijas Chicagos apskriti s pir
mininkė yra visuomenės veik 3-
ja Anastazija Snarskienė, ku
ri uoliai rūpinasi seimo pasise
kimu. 

X Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygarda rengia di
džiulį koncertą Sokolų salėje. 
Pelnas skiriamas 1956 metų 
Dainų šventės reikalams. Ben
druomenė visomis jėgomis re
mia Dainų šventę. Neseniai iš 
spaudos išėjęs Dainų šventės 
repertuaras yra išleistas Liet. 
Bendruomenės lėšomis. ĮCon-
certas bus spalio 22 d., daly
vaujant mūsų žymiausioms 
meninėms pajėgoms. Prašoma 
kitų organizacijų tą vakarą ne
ruošti didesnių parengimų. 

X Alice Stephens Ansamb
lio 15 metų sukakties minėjimo 
komitetas rugsėjo mėn. 20 d. 
turėjo pasitarimą ryšiumi su 
spalio mėn. 2 d. (sekmadienį) 
įvykstančiu sukaktuviniu an
samblio koncertu-banketu. Čia 
matėsi nemaža šio komiteto 
narių — pats pirm. inž. A. Ru
dis su žmona Marija, Juzė 
Daužvardienė, kun. P. Cinikas, 
MIC, O. Zailskienė, VI. Vijei-
kis, F. Bobinas, E. Oželis, V. 
Radžius, R. Lukasevičiūte, E. 
Šulaitis, J. Daunoras ir kt. Ap
tarta koncerto-banketo nemaža 
svarbių reikalų, o taip pat ir 
ansamblio įdainuotų plokštelių-
albumo klausimai. Pasitarimas 
įvyko ansamblio valdybos na
rės Genovaitės Mačytės bute, 
6803 So. Rockwell St. 

X Jurgis Janušaitis pirko 
didelę Midwest krautuvę Mar-
ąuette Parko lietuvių kolonijo
je, 2515 W. 69. Ir rugsėjo 20 
d. ten pradėjo prekybą. Jis turi 
ir 18-toje kolonijoje maisto 
krautuvę, bet ją greitai par
duos. Jurgis Janušaitis yra su 
manus ir paslaugus versliniu 
kas. 

X Dr. Liaugminas, neseniai 
atvykęs iš Kolumbijos, pakvies
tas Loyolos universitete dėsty
ti prancūzų kalbą ir literatūrą. 
Darbą pradeda rugsėjo 26 d. 

X Simo Velbasio baleto stu
dija sezoną jau pradėjo ir pri
ims dar keletą naujų mokinių. 
Norintieji studiją lankyti pra-

vietą. šią jauną ir augštai įver- šomi kreiptis asmeniškai pas p. 
tintą solistę girdėsim dainuo- Velbasj į Lietuvių auditoriją-
jant tradiciniam ateitininkų pirmad., treč. ir penkt nuo 5 
koncerte lapkričio 5 d. naujo- i k i 7 v a L v a k < t a r b a telefonu 
joje VVestern salėje prie Wes- H U 3-0052 kiekvieną dieną nuo 

CHICAGOJE 
Netyčia peršovė moterį 
Policininkas Michael Alberti, 

begaudydamas automobiliu bė
gantį įtariamą skubėt o ją 
James Marinou, 25 m. amžiaus, 
peršovė Cook Apskrities tar
nautoją Margaret Henry, 35 
m. amžiaus. Policininkas tuvo 
pastebėjęs perdaug skubantį 
automobilį ir jį sustabdė. L'pD 
nuo motociklio, eidamas su vy
rais pasikalbėti, bet šie tuo mo
mentu ėmė automobiliu bėgti 
nuo jo. Įtardamas, kad auto
mobilis yra vogtas, policinin
kas juos vijosi. Vyrai, matyda
mi, kad nepabėgs, paliko ma
šiną, ir ėmė pėsčiomis slėptis. 
Policininkas nušoko nuo moto
ciklo ir prisivijo Marinou, kurs 
ėmė grasinti peiliu. Policinin
kas paleido šūvį ir kulka sužei
dė minėtą praeivę, tačiau pik
tadarys buvo sulaikytas ir jis 
išdavė vardą savo sėbro. 

Gelbint kūdikį nuo mirties 
Danville, 111., gimė kūdikis 

Richard Lucas šzimoje. Buvo 
nustatyta, kad mažyčio alsavi
mas yra sutrikdytas ir nutar
ta, kad jį reikia skubiai gaben
ti į Chicagą operacijai. Tėvai 
nusamdė privatų lėktuvą ir kū
dikį atvežė. Lėktuvo pilotas 
perdavė radijo žinią, kad at
vyktų policijos greitosios pa
galbos mašina ir kūdikį nuga
bentų į Michael Reese ligoninę. 
Mašina neatvyko, tačiau priva
tus vairuotojas kūdikį greit 
nuvežė, bet ten paaiškėjo, kad 
kūdikį reikėjo vežti į Children's 
Memorial ligoninę. Dabar jau 
policija kūdikį paėmė į savo 
mašiną ir skubiai nugabeno į 
reikiamą ligoninę. 

Pietūs už $100 
Chicagoje, Conrad Hilton 

viešbutyje, buvo surengti pie
tūs Everett M. Dirkseno gar
bei. Juose dalyvavo apie 1,600 
svečių — šalininkų, kad Dirk-
senas būtų išrinktas senatoriu
mi. Kiekvienas dalyvis už pie
tus mokėjo $100. Vaišių metu 

Lietuvių Prekybos Namai 
1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I 

Visos prekes pristatomos tiesiai iŠ fabriko J jūsų namus. Prekes be 
sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

KLIENTŲ SĄSKAITOS NEPARDUODAMOS FINAUCE KOMPANIJOMS. 
Sekmadieniais neskaitome Pardavimo Taksy. 

PRIE PIRMOS PROGOS 

P A M A T Y K I T E ŠIUOS P U I K I U S 

BALDUS MCSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylonj 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos (Juodami dovanai perkantiernsj 

Betą. 

buvo perskaitytas prez. Eisen-
howerio laiškas, kuriame jis 
Dirkseną giria kaip pasižymė
jusį amerikietį. 

Areštavo dėl nemoralių 
šokių 

FBI areštavo Petrą Ganiz, 
savininką naktinio klubo Ca-
lumet mieste, ir taipgi jo pa
dėjėją Allen S. Holzman už tai. 
kad jie iš kitos valstybes par
sigabeno šokėją, kurią paskiau 
privertė savo klubo programo-

tern ir 35 gatvių. Koncerto 
rengėja prašo Chicagos lietu
vių rezervuoti tą vakarą šiam 
retam ir kultūringam koncer
tui išgirsti. Po programos bus 
šokiai ir vaišės grojant Br. Jo
nušo orkestrui. 

XLB Ekonominė Taryba po
sėdžiavo rugsėjo 20 dieną. Po
sėdyje dalyvavo dr. K. Šidlaus
kas, J. Janušaitis, P. Dirkis, A. 
Gintneris, J. Bubelis ir Chica
gos LB apygardos pirmininkas 
dr. J. Bajerčius ir ūkio reika
lams vadovas J. Švedas. Ap
tarta būdai sudaryti papildo
mų lėšų kultūriniams reika
lams. Nutarta išleisti viešą at
sišaukimą, prašant lietuviškos 
visuomenės paramos numaty
tiems tikslams atsiekti. Netru
kus bus sušauktas visuotinis 
Ekonominės Tarybos narių su
sirinkimas. 

7 vai. vak. 

X Ekon. J. Daškevičius pra
neša, kad šį sekmadienį 6:30 

je šokti nemoralinius šokius. 

KAS. RA IR KUR 
_ Lietuvių Kalbos Draugijos su

sirinkimas šaukiamas ateinanti sek
madienį, rugsf'jo 25 <!., 4 vai. popiet, 
Chicagos Lietuvių auditorijoje, 3133 
S. Halstod St. Susirinkime bus ir 
diskusijos lietuvių kalbos likimo 
klausimu mūsų jaunojoje kartoje A-
merikoje. Nariai ir nenanai kviečia
mi atsilankyti. -Valdyba 

— Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Paialpos Klubo pirmas po atostogų 

susirinkimas įvyks rugsėjo 25 d. 1 
vai. p. p. V. Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt St. Visi nariai ir narvą 
kviečiami dalyvauti. Pasitikima kad 
bu* iškeltos idf'jos-sumanymai, kaip 

vai. vak . LIET. AUDITORI- ceriau prisirengti prie klubo 40 me-
J O S maž . sa lė je "įvyks d iskus i - * g a v i m o « j n o . ^ ^ ^ 
jos investavimo klausimais ir 
po to steig. "INVESTACIJŲ DĖMESIO, NAMŲ SAVTOINKAI. 
m T r a n „ 6 . 7 . Gaukite nemokamą apskaičiavimą 
KLUBO sus-mas, kur.n kvie- S i a n d i e n . Atliekame remonto dar-
čiami visi, kas tik įdomauja i bus. Visokių rūsių naujų namų 
didž. Amer. Kompanijų akcijo-| konstrukciją. Mediio darbo taisy-mis (stoeks). mai Šaukite: OOnamodore 4-5380 

JONO GRADIN^KO 
KRAUTUVE JAU ATIDARYTA 

Televizijos, radijas, patefonai. Naujausi modeliai paslepiamos an
tenos. Aparatų taisymas — Greitas ir garantuotas. 

I. G. TELEVISI0N C0. 
2512 W. 47th St., Chicago, Illinois 

Tel.s FRontier 6-1898 
ATDARA visą dieną; pirmad. ir ketvirtad. ir Vakarais, sekmad. 

n u a l O . l i f c i . Y a L ^ , ^ ^ , , , , . 

8 dalių virtuvei chrome setai su Formica Top — viršumi—dvi rmdidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo •_ $ 5 9 ^ 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų modelio, iki 
žemes veidrodžiai — patogu rūbus prisi nieruoti. Kainos nuo $ j 7 5 ^ 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po $|5Q-00 

Siuvamos mašinos stalo modelio $89-00 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch $39-00 

f euto. pėdų refrigeratoriai 1956 metų po $|59.OO 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, Bigelow, Alesander Smith nuo $89-00 

Rašomieji stalai moksleiviams $29-0® 

Knygom spintos su stiklo durim $29-00 
1 

Vasarines kodės įv. spalvų $3-50 
Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo $8-50 

Telefono staliukai riešuto spalvos $4-50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto . . $ | .25 

9x12 linoleum .' $5-50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd ; • • • • $3-^0 

Puikios lempos svečių kambariui $ 7 - ^ 

FURNITURECENTERJnc 
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halstcd St. Tel. - VIctory 2 - 4226 

• ^ - . ^ . J . . . . . . > w q * - « w 

Atidaryta pirm.-ketv. 9 •. r. iki 9:30. v. ?. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. i., 


