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GENEVOJE 
Ar tik darbininkai su komunistais? 

Dr. Richard V. Burks, \Vayne tus mokykloje, tad ir nenuosta-
universiteto Detroite istorijos bu, kad klausinėjimai atlikti benr 
profesorius, laikinai pasitraukęs drine rašomąja kalba daugumos 
iš mokomojo personalo narių tar- komunistų nebuvo suprantama, 
po ir šiuo metu pakviestas JAV Iš apklausinėtų raudonųjų at

sakymų paaiškėjo, kad tik 10 kariuomenės slaptosios tarnybos 
žinybon, leidiny „The Journal of, ^ t i k H l e t a r a i _ 
Modern History" paskelbė g a n a ^ j ų n u o f l a v y b ė y r a toji k ą 
įdomų rašin, antrašte -„Statisti tup . a n t apsivilkę, šiaip 
cal Profile of the Greek Com 
mjinist". Nors čia nagrinėjami 
graikų komunistų pogrindžio 
įvairūs metmenys, tačiau auto
riaus mintys gali būti sekamos 
ir suprantamos domintis komu
nistų veikla įvairiuose kraštuose. 

Amerikinių įstaigų pavestas, 
dr. R. V. Burks labai nuodugniai 
išklausinėjo 586 graikų komunis
tus. Tiesa, tai gal ir nebūtų Ode
lis nuošimtis iš bent 10,000 ka
lėjimuose izoliuotų to krašto ko-

cr^aunistų ir dar žinant, kad bent 
30,000 graikų laisvėje gyvenan
čių turi artimus ryšius su raudo
naisiais, bet tikima, kad toks ap
klausinėjimas jau galįs duoti pa
kankamai medžiagos įvairioms 
išvadoms apie graikų komuniz
mą. 

Bendrai, viena išvada tuojau 
nesunkiai pateikiama; tai fak
tas, jog didelę dalį komunistų 
simpatikų sudaro jokiu būdu ne 
proletariato žmonės. Iš visų jo 
klausinėtų asmenų vos 15 proc. 
tesudarė juodadarbiai darbinin
kai. Tik pridėjus bent kiek ap
mokytą darbo jėgą, tas nuošim
tis pakilo iki 42,3. Ūkininkai su
darė 33,8 proc., miestų vidurinio-
kai — 23,9 proc. Jei visai atsitik
tinai paimti kurią graikų gyven
tojų kategoriją, raud. aktyvistų 
jokiu būdu negalima būtų atskir
ti iš kitų tarpo. 

Vidutiniai žvelgiant, komunis
tai vyrai turėjo bent 6-rių metų 
pradinį išsilavinimą, moterys — 
vos trijų. Nors imant moteris 
atskirai, iš jų 14 proc. buvo net 

jau, net 90 proc. pasisakė, kad 
jų tėvai ar jie patys turėjo vie
nos ar kitokios rūšies nuosavybę, 
kuri, sprendžiant pagal vertę, ko 
munistus statytų viduriniosios 
klasės žmonių tarpan. Įdomu, 
kad tam tikra dalis komunistų 
šeimų narių valdo net ir stambo
kus žemės plotus. Žinoma, čia 
nuosavybės dydis ir vertė labai 
svyruoja, nes vokiečių okupaci
jos metais daug trobesių buvo 
sudeginta ir gyvulių sukonfis-
kuota. 

Burks daro išvadą, kad grai
kų komunistai jokiu būdu nere
prezentuoja jokios specialios kla
sės, bent jau jokiu būdu jų nega
lima vadinti proletariatu. Jie at
eina iš įvairių visuomeninių jun
ginių ir jų galvojimas, kad jie 

jyra žemiausiojo proletariato at
stovai, gali būti laikomas papras 
čiausiu mitu, nes faktai visiškai 
ką kitą rodo. 

Dr. Burks įsitikinęs, kad ko
munistų žydėjimo laikai Graiki
joje jau yra praėję ir pastebi
mas žymus atsimetimas iš akty
viųjų partijos narių tarpo. Tuo 
pat galima atmesti dirbtiną rau
donųjų teigimą, kad jų režimas 
ir visa sistema remiasi dirban
čiųjų mase. Yra kaip tik priešin
gai. Suklaidinti, kartais prievar
taujami vidutiniokai ar net ir 
turtingieji dažnai buvo aktyvūs 
partijos nariai. Kaip taisyklė, la
bai mažai tėra tikrų ir paprastų 
darbo žmonių. 

Tą patį reiškinį dalinai galima 

ŽENEVA, sp. 29. — Vakar abi šalys formaliai patiekė savo 
pasiūlymus dėl Vokietijos ir Europos saugumo, tačiau vakariečiai 
jau suspėjo pasakyti, kad Molotovo pirmas žingsnis jiems nepri
imtinas. 

Pirmas Ženevos konferencijos posėdis buv. Tautų S Į jungos rūmų posėdžių salėje. Molotovas pažymėtas 
pirmu numeriu, Foster Dulles yra No. 2, Antoine Finay rodo No. 3 ir Harold MacMillan — No. 4. (INS) 

akademinio išsilavinimo. Vos 6 buvo matyti ir Lietuvoje, kur iš 
proc. vyrų tegalėjo pasigirti pa 
našiu išsilavinimu. Būta ir tokių, 
kurie dėl stokos inteligencijos ir 
nuovokos labai sunkiai suprato 
ir negalėjo tinkamai atsakinėti į 
pateiktus klausimus. 

Tiesa, Graikijoje esama ir ga
na keblių kalbinių sunkumų 

kelių šimtų partijos narių jų ne
mažą dalį sudarė pasiturinčių 
miesčionių vaikai. Aišku, vieni 
jų buvo suklaidinti, kiti tarėsi 
kovoja už darbo žmonių intere
sus, dar kiti, kaip eilė ne lietuvių 
tautybės stambių verslininkų, 
buvo priversti didokais materia-

Graikų literatūrinė — rašomoji Uniais įnašais remti Moprą ir ki 
kalba vadinama „katharevusa" I tas komunistų fronto organiza 
ir kasdien vartojama „dimotiki" j cijas. Tik labai nežymi Lietuvos 
turi žymių skirtumų. Ši pastaroji 
mokoma pirmuosius šešerius me-

darbininkijos dalis tesidomėjo 
jai visiškai svetimu komunizmu. 

e a i 

Neužmirskim s\ vasarą eidami gulti atsukti laikrodį viena valandą atgal. 

Nieko nelaimėję 
sovietai nusileido 

NEVV YORKAS, sp. 29. — J. 
Tautų politinis komitetas pasi
priešino Sovietų pastangoms 
įvesti kom. Kiniją į konferenci
jas, numatytas atominės energi
jos agentūrai suorganizuoti. 

Pralaimėjusi šį punktą, sovie
tų delegacija balsavo už vakarie
čių rezoliuciją, kuri numato an
tros tarptautinės konferencijos 
sukvietimą techniškomis žinio
mis, apie atom. energijos panau
dojimą taikos reikalams pasida
linti, kviečia visus Jungt. Tautų 
narius dalyvauti pasitarime stei
giamos Atominės Agentūros sta
tutui priimti ir paveda gen. sek
retoriui aiškinti tos agentūros 
santykius su Jungt. Tautomis. 

Nuo balsavimo susilaikė tik 6 
arabų kraštai todėl, kad rezoliu
cijos siūlytojų tarpe buvo Izrae
lis. x 

Ike šiandien su 
Bensonu tariasi 

DENVER, sp. 29. — Prez. Ei-
senhoweris vakar neturėjo ofi
cialių lankytojų, nes reikėta ilsė
tis po labai darbingos užvaka-
rykščios dienos, kada su atitin
kamais pareigūnais pradėjo reng 
ti kongresui skirtą metinį prane
šimą apie valstybės reikalų pa
dėtį. 

Ligonis daugiau vaikščiojo ir 
daugiau laiko išbuvo iš lovos iš* 
lipęs — net dvi valandas sėdėda
mas kėdėje žiūrėjo filmą. Pirmą 
kartą ir pats nusiskuto. 

Šiandie*' prez. Eisenhoweris 
tarsis su žemės ūkio sekretoriu
mi Benson. Jei reikalai nepablo
gės, ligonis bus išleistas iš ligo
ninės tarp lapkr. 5 ir 12 dienos. 

Faure laimėjo 
PARYŽIUS, sp. 29. — Faure 

vyriausybę vakar išgelbėjo eiles 
suglaudusios centro partijos, nes 
šį kartą nebūta pagalbos nė iš 
socialistų, nė iš komunistų, nė iŠ 
gaulistų, kaip buvo balsuojant 
pasitikėjimą dėl Maroko ir Alžy
ro. Už vyriausybę būta 271, prieš 
254 balsai. 

Užsienio reikalų ministeris Pi-
nay vėl sugrįžo Ženevon esant 
tikrumui, kad galės atstovauti 
Prancūziją visą konferencijos 
trūkimo metą. 

Sis balsavimas atidaro kelią 
diskusijoms dėl parlamento rin
kimų pravedimo dar šiais metais. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus ir šalčiau. 
Saulė teka 7:19, leidžiasi 5:50. 

Keršydami Egiptui, žydai 
i 

vel užpuolė jo karius 

PLANUS 
Ir abidvi puses jau suspėjo 

viena kitos planus atmesti 

TEL AVIVAS, sp. 29. — Izraelio armijos vadovybė skelbia, 
kad vakar jos dalinys atsikeršijimo tikslu užpuolė vieną Egipto 
stovyklą ir su belaisviais sugrįžo į savo teritoriją. 

Užpulta Egipto armijos sto
vykla prie Kunteila vietovės ant 
Sinajaus pusiasalio sienos. De
šimts Egipto |tarių žuvę, pora 
tuzinų parsivesta nelaisvėn, ke
turi Izraelio kariai sužeisti. įvy
kis buvo apie l&'arylias į šiaurės 
vakarus nuo Izraelio Raudono
sios jūros Elath uosto. 

Izraelis teigia, kad tuo atsily
ginta^ egiptiečiams už Izraelio po 
licijos posto užėmimą demilitari
zuotoje zonoje. Ten ta proga žu
vo vienas Izraelio karys, trys su
žeisti, du paimti nelaisvėn. 

Tą žinią paskelbęs Izraelis tyli, 
bet Egipto sostinėje paskelbta, 
kad visi Egipto postai Izraelio 
pasienyje yra aliarmo stovyje, 
nes pastebėtas ten Izraelio ka
riuomenės neįprastas judėjimas. 

Tokiems įvykiams ant Izraelio 
— Egipto sienos vykstant, Izrae
lio premjerui Europoje apie pre-
ventyvinį karą kalbant ir sovietų 
ginklams į Egiptą paskubintu 
tempu iš Juodosios jūros uostų 
plaukiant, padėtis Vid. Rytuose 
yra įkaitusi iki pavojingo laips-

howerį ir valstybės sekretorių 
Dulles Jungtines Valstybės pa
vergtų tautųjtlausimą kėlė ir Že
nevoje ir Jungtinėse Tautose. 

Sovietai, — rašo New York 
Timaa, — įtaigia, kad pavergtos 
tautos yra užgrobtos ar pajung
tos. Tačiau yra ciniškas dalykas, 
kai aie patvirtinti šiems savo žo
džiams parenka komunistų dele
gatą iš Lenkijos, kuri yra valdo
ma sovietų kariuomenės marša
lo. Pats Pavergtų Europos Tautų 
seimo buvimas paneigia šį jų me
lą. O idėja, kurią šis seimas at
stovauja,, yra pasityčiojimas iš 
sovietų bandymų užsmaugti lais
vės šauksmą ryšium su „Ženevos 
dvasia", kuri turi reikšti, kad jų 
politika ,ir veiksmai neturi būti 
ginčijami. 

Soviety laivynas ir 
didelis ir geras 

LOS ANGELES, sp. 29. — 
Čia kalbėjęs adm. Wright (laivy
no Atlanto grupės vadas) pareiš-

nio ir ilgu šešėliu temdo 2enevos kė, kad Sov. Rusija pastatė mo-
konferenciją. Sunku atsikratyti 
minties, kad Maskvos sąmoksli
ninkai tokią padėtį sąmoningai 
suorganizavo kaip tik šiam lai
kui, kad galėtų kaip nors nekal
čiau išsisukti iš sprendimų Žene
vos konferencijoje. 

Times giria darbus 
pavergtyjy seimo 

NEW YORKAS, sp. 29.—New 
York Times įsidėjo vedamąjį, ku 
riame primena, kad kampanija 
taikiai išvaduoti šimtą milionų 
pavergtų žmonių Rytų Europoje 
pastato Kremlių ir jos sateliti-i 

dernišką laivyną, kad pamėgintų 
izoliuoti Europą nuo Amerikos. 

Laivyno statymas vyksta to
kiu tempu, kiek leidžia Rusijos 
pramonės pajėgumas. Laivų skai 
čiaus atžvilgiu Sov. Rusija, 1940 
m< buvusi septintoje vietoje, 
šiandien įšoko į antrą vietą, o po
vandeninių laivų turi du kartu 
daugiau už visų kitų į krūvą su
dėjus ir 10 kartų daugiau už Vo
kietiją paskutinio karo pradžio
je. Sovietams trūksta tik lėktuv
nešių, bet tą trūkumą beveik iš
lygina pakrantėse bazuoti ilgo 
skridimo geri sprausminiai „lėk
tuvai. 

Vakariečiai savo pasiūlymus 
bendrais bruožais surašytame 
memorandume norėjo paskelbti 
konferencijos atidarymo dieną, 
bet Molotovas sutrukdė už proce
dūrinio formalumo užsikabinęs. 
Bet jis gavo vieną nuorašą priva
čiai, kad per naktį galėtų pavirš-
kinti. 

Ui Vokietijos sujungimą lais
vais rinkimais ir jos palikimą 
Vakarų karinėje sąjungoje va
kariečiai siūlo Rusijai visą eilę 
saugumo garantijų. Vakariečių 
memorandume yra šie svarbiausi 
šeši bruožai: 

1. ateinančiais metais Vokieti
ja sujungiama laisvais rinkimais 
sekant maždaug tą patį planą, 
kurį Edenas referavo Berlyno 
konferencijoje 1954 m.; 

2. Rytai ir Vakarai sudaro su
sitarimą, kuriame abi pusės, Vo
kietiją suvienijus, pasižada ne
vartoti jėgos prieš viena kitą; 

3. abi šalys pasižada eiti pa
galbon, jei vienas iš sutarties na
rių uapuU kitą (JAV, Anglija ir 
kiti teiks pagalbą Rusijai, jei Vo
kietija ją užpuls); 
' 4. abipus suvienytos Vokieti

joj rytinės sienos sudaroma de
militarizuota zona, kur vykdoma 
abipuse inspekcija; 

5. buferinėje zonoje iš abiejų 
sienos pusių įrengiama įspėjama 
radaro sistema; vakarų pusėje 
radaro tinklą valdys rytų puses 
personalas, o rytų pusėje tas pa
reigas eis vakariečiai; 

6. vakariečiai susilaikė nuo 
pasiūlymo, kiek ir kokios valsty
bės turėtų dalyvauti saugumo 
pakte, palikdami tą kiauismą at
virą laisvoms deryboms. 

Molotovas atrišo Vokietijos su 
jungimo problemą nuo saugumo 
pakto, kurį siūlė sudaryti visai 
Europai paliekant suskaldytą 
Vokietiją, bet abi dalis į paktą 
įjungiant. Palyginus su Berlyno 
konferencija Molotovas dar nie
ko naujo nepasiūlė, nebent paro
dė kietesnį nusistatymą palikti 
suskaldytą Vokietiją, o jei su
vienyta, tai neutrali, be teisės 
jungtis į karinius blokus. Vokie
tija vienijama tik Europos sau
gumo sistemą sutarus. 

Molotovas priminė, kad Sov. t
 K U j a n }mTt l8!a?dlJ0?. mSr" 

Rusija po „Viršumų konferenci- i metų Nobelio literatūros premiją. 

jos dirbo įsitempimo mažinimo 
kryptimi (grąžino Suomijai 
Porkkalą, užmezgė dipl. santy
kius su V. Vokietija ir suplanavo 
savo karinių pajėgų sumažinimą 
640,000 vyrų), bet nė vieno mos
to ta kryptimi neparodę Vakarai. 

Stalino nosis USA 
vidaus reikaluose 

VVASfflNGTONAS, sp. 29. — 
Sakoma, kad esą dokumentuose 
žinių, jog prez. Rooseveltas paža
dėjęs Stalinui Teherano konfe
rencijoje kandidatuoti ketvirtam 
terminui, kad užtikrintų bendra
darbiavimo tęstinumą ir įsiparei
gojimų įvykdymą. 

Stalinas, mat, suabejojęs, kad 
Amerika galėtų turėti pastovią 
vadovybę, kokia esanti Rusijoje, 
todėl akiplėšiškai ir pasakęs, kad 
Amerikos įsipareigojimai abejo
tinos vertes, nes tauta per rinki
mus gali juos atmesti. 

Maroko nacionaliiai 
patarė netriukšmauti 

RABATAS, sp. 29. — Maroko 
nacianalistų (Istiąlal) partija 
paragino gyventojus susilaikyti 
nuo demonstracijų ir teroristinių 
veiksmų, kad tie veiksmai neduo
tų progos prancūzams atšaukti 
duotus pažadus suteikti daugiau 
laisvės. Partijos vadovybė ma
no, kad be tų riaušių jai seksis 
geriau kovoti už išsilaisvinimą. 

mus režimus į defenzyvinę pade- Į A r g e n t i n o s u n i j o s 
tį. Šioje kampanijoje ypač svar- & ' 
bų darbą atlieka Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seimas, kalbąs už 
pavergtųjų laisvę ir palaikąs pa
vergtuose kraštuose laisres^ii-
burį. Sis seimas yra gyvas pro
testas prieš pasisakymą, kad 
esama padėtis yra patenkinama 
ir palikti šias tautas pavergtas. 
Jis yra simbolis, kad pavergtos 
tautos pačios jungiasi kovai už 
laisvę. 

stato reikalavimus 
BUENOS AIRES, sp. 29. — 

Argentinos Darbo Konfederacija 
įteikė prezidentui Lonardi ulti
matumui prilygstantį reikalavi
mą vykdyti darbininkams duotus 
pažadus spalio 6 d. susitarime. 

Tada gi buvo žadėta nevaržyti 
unijų pareigūnų laisvės, jei jie 
nesikiša į politinius reikalus. Dar 

Siame darbe, — rašo toliau pareikalauta grąžinti unijoms jų 
New York Times, — šį seimą, būstines, jas apsaugoti nuo už-
pilnai remia Vakarų valstybės, j puolimų ir paleisti areštuotus 
ypač Amerika. Per prez. Eisen-1 unijų vadus. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sen. Know land vakar pareiškė, kad prieš Europos 

saugumo pakto pasirašymą turi būti išlaisvinti sovietų pa
vergti kraštai. 

— Nors oficialiai ir sakoma, kad V. Vokietijos kancleris dr. 
Adenaueris normaliai gyja iš plaučių uždegimo, tačiau neoficialiai 
Žinoma, kad ligonis dar tebėra pavojingoje padėtyje ir kiekvienas 
neatsargesnis žingsnis gali būti gana pavojingas. 

— Prezidentūra neigia žinias, kad BroumeU, Summerfield ir 
Stassen vadovaują sąmokslui pašalinti iš kabineto prieš rinkimus 
labai nepopuliarų žemės ūkio sekretorių Bensoną, kuris šiandien 
ligoninėje lanko prez. Bisenhowerį. 

— Argentinos vyriausybė paskyrė kiek pinigų peronistų iš
niekintoms bažnyčioms sostinėje taisyti. Pažadą duoti pinigų buvo 
davęs ir Perono režimas. 

- — Graikijoje ir Kipro saloje vakar vyko studentų ir mokslei
vių rengtos demonstracijos prieš anglų buvimą Kipre. Abejose 
vietose yra sužeistų. Britai Kipre greit visus sutvarkė ašarinėmis 
dujomis. 

— Britų laivyno vyriausias pareigūnas lordas Mountbatten 
įttvyko Amerikon įvairiems pasitarimams ir karinių įrengimų ap
žiūrėjimui. 

— Izraelio premjeras Ženevoje skelbia, kad JAV sutiko svars
tyti jo ginklų suteikimo prašymą, bet dar nežadėjo ginklų duoti 

Sį vakarą kviečiame valandai j "Kauno Opera" su Varpo Choru Sokolu salėj 2345 S. Kedzie ave., Chicago, 8:00 v. v. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Chicagoje 

Inžinierių veikla 
AmeriV.os Liet. Inž. ir Arch. 

S-gos Chicagos skyriaus naujoji 
valdyba, išrinkta spalio 16 d. vi-
suot. susirinkime, pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. J. Mulo-
kas, vicepirm. G. J. Lazauskas, 
sekr. J. Variakojis, ižd. J. Saka
lauskas narys E. Jasiūnas. Val
dybos . Įgaliotinis technikinės 
spaudos reikalams ("Technikos 
Žodyje") yra G. J. Lazauskas. 

Valdyba nusistačiusi kiek ga
lint daugiau gyvinti skyriaus 
veiklą, susirinkimus dažninti, 
juos įvairinti aktualiomis pa
skaitomis, filmais ir pan., rengti 
paskaitas, kurios domintų ir pla
čiąją visuomenę. Raginti, kad 
paskiros veikiančios įvairių spe
cialybių sekcijos (statybininkų, 
mechanikų, elektrikų, architek
tų, chemikų) aktingiau veiktų. 
Rengtų savo srities paskaitas ir 
kursus. Prz. šj rudenį mechani
kų sekcija ir vėl pradės naujus 
mechaninės braižybos kursus, 
kuriais galės pasinaudoti mūsų 
visuomenė. 

Skyriaus valdyba jau numatė 
surengti ir minėjimus įvairiomis 
svarbiomis progomis: paminėti 
profesorių ir šiaip inžinierių su
kaktis ar pan. Ateinančių metų 
pradžioje taip pat bus surengtas 
tradicinis inžinierių balius. Kaip 
žinome, šie baliai tiek pačių na
rių, tiek visuomenės yra labai 
mėgstami ir gausiai lankomi. To 
dėl šiais metais numatoma balių 
paįvairinti įdomia programa. 

ALIAS ir PLIAS organas 
"Technikos 26\iis" nusistatyta 
dažninti ir regulariai leisti, nes 
tai ypač yra svarbu S-gos veik
lai, išsisklaidžiusių po tolimus pa 
šaulio kraštus inžinierių ryšio 
palaikymui. 

Pagal pastarąjį vis. susirinki
mo nutarimą per mėnesį (t. y. 
iki lapkričio 16 d.) turi būti su
šauktas technikinės spaudos sek 
cijos susirinkimas, kur bus su
daryta nauja T2 vadovybe^ ir 
nustatytos sekantiems metams 
darbo gairės. Taip pat nutarta, 
kad 'Technikos 2odžio" vadovy
bėje turi būti vienas valdybos 
narys — įgaliotinis. Labai svar
bu, jog dalyvautų juo daugiau 
narių šiame techn. spaudos sek
cijos susirinkime. Sekcijos na
riu gali būti kiekvienas s-gos na 
rys, kas tik nori bent kuo prisi
dėti pne techn. spaudos darbo 
bei palaikymo. 

Pažymėtina, kad inžinieriai, 
be SAVO profesinio darbo, daug 
reiškiasi ir visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje. Nemažai 
jų bendradarbiauja L. Enciklo
pedijoje, bendroje spaudoje, į-
vairioee organizacijose ir t. t. 

Gs. 
> 

IteAtm kinkas 
Atsidarius Marijos augštesn. 

mokyklai, mokinių motinos susi
organizavo į klubą. Klubas tu
ri daugiau 1,500 narių. Organi
zacijos tikslas — artimesnis ben 
dradarbiavimas tarp mokyklos 
ir namų. > 

Susirinkimai būna kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadienį 2:30 
vai. p. p. puikioje mokyklos ka-
f eteri joje. Dvasios vadas kun. J. 
Malin pasako kalbą prieš kiekvie 
ną susirinkimą. Seselės mokyto
jos taip pat lankosi susirinki
muose, ir motinos turi progą pa
sitarti apie dukrelių pažangą 
moksJę. Baidus svarstyti įvai
rius klausimus, programos ko
misija, vadovaujama A. Sapitie-
uis* visuomet patiekia kokią 
nors kultūrinę programą. 

Ateinantį susirinkimą, kuris 
bus lapkričio 13 d. 2:30 vai. po
piet, yra pakviestas žymus au
toritetas teisių srityje EI F. Cro-
we, kuris kalbės apie paskutinį 
testamentą, šį kartą dalyvaus 
ne tik motinos, bet ir* tėvai yra 
pakviesti. Susirinkimo metu tė
vai apžiūrės mokyklą, kur jų 
dukrelės mokosi pasibaigus su-

PRIEŠ IiSKRENDAKT Į GBNEVOS KONFERENCIJĄ I Vietos skautai ir skautės š. m. i PAJIE6KOJLMAS 

sirinkimui, vyrai sueis į kafete-
riįą pasiklausyti teisininko žo
džio ir visi kartu bus pavaišinti. 
Bus ir dovanų. 

Marijos augštesnes mokyklos 
motinų klubas neatsilieka nuo 
patiekimo augštai kultūringų 
programų visuomenei. Parengi
mų komisija, vadovaujama Onos 
Bereckienes (iš Šv. Antano pa
rapijos Ciceroje) pakvietė žy
miausią Prancūzijos berniukų 
chorą "Maži Paryžiaus daininin
kai", kurie koncertuos lapkri
čio 22 d. 8 vai. vak. Marijos augs 
tesn. mokyklos auditorijoje, šia
me chore yra 32 berniukai. Jam 
vadovauja prel. Mailet. 

Motinų klubas taip pat nepa
miršta ir savo dvasinių reikalų. 
Kartą metuose dalyvauja reko
lekcijose, kurias veda kun. J. 
Malin. 

Be minėtų veikėjų, šios mo
tinos yra valdyboje: Pranciška 
Stulgienė yra iždininkė (&vč. P. 
Marijos Gimimo parapiete), Juo 
zapina Krasauskienė dirba paren 
gimų komisijoje (Švč. P. Mari
jos Gimimo parapiete), Barbora 
Rokaitienė yra palankumo ko
misijoje (Švč. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapiete). 

Anastazija Yalaneienė. 
Klubo Pirmininkė 

Birulininkis dirba x 
Kunig. Birutės Draugijos pir

masis susirinkimas po vasaros 
atostogų įvyko š. m. spalio 16 
d. Hollywood salėje. Ir šį kar
tą buvo susirinkęs nemažas bū
relis birutininkių, pasiryžusių 
dirbti tėvynės laisvinimo darbą, 
ugdyti tautiškumą priaugančioje 
kartoje ir padėti nelaimės bro
liui ar sesei tremtyje. 

Biiutininkės svarstė naujai pa 
ruoštus draugijos įstatus. Au
gant narių skaičiui, steigiantis 
naujiems skyriams kituose mies
tuose, valdyba mate reikalą iš
leisti naujus įstatus, pritaikytus 
šių laikųJir šios vietos^ dvasiai. 

! IstataMJuvo rūpestingai paruoš-
ftflCung. Birutės Draugijos val-
! dybos pirmininkės S. Oželienės, 
talkininkaujant teisininkui gen. 
Mieželiui. Jie atitinka seniems 

| Draugijos įstatams, pagal ku
riuos K. R. Dr-ja tvarkėsi apie 
20 metų, įnešant keletą pakeiti
mų. Šiuo metu Dr-jos narėmis 
gali būti ne tik buvusių Iietuvos 

i karių žmonos, dukterys, motinos 
ar seserys, bet taip pat laukia
mos yra ir JAV lietuvių karių 
šeimų narės. Kviečiamos visos, 
kurioms bent kiek rūpi Lietuvos 
ateitis ir išblaškytų jos vaikų 
gerovė. 

Taip pat svarstyta, kaip gra-» 
žiau h* kukliau paminėti Kuni
gaikštienės Birutės Draugijos 
30 metų veiklos sukaktį. Vien
balsiai buvo nutarta viešo minė
jimo nedaryti. 

Trečias klausimas, bene opiau
sias, kaip papildyti ištuštėjusią 
Draugijos kasą. Tam tikslui nu
tarta suruošti viešą koncertą — 
balių lapkričio 19 naujose Wes-
tern salėse, nes, kiek patirtis ro
do, tai geriausias būdas surinkti 
pinigų užsibrėžtiems Draugijos 
tikslams. Minėto baliaus pelnas 
skiriamas šalpos ir kultūros rei
kalams: 

1) Įsteigti Sibiro geležinį fon
dą (kiek bus įmanoma padėti Si
biro tremtiniams). 

2) Paskirti Vasario 16 gimna
zijai bent dvi premijas gabes
niems mokiniams. 

3) Toliau tęsti šalpą likusių 
Vokietijoje Dr-jos narių ir karių 
bei invalidų šeimų. 

Taip pat birutininkės, norėda
mos išplatinti mūsų tautinius rū 
bus ir tuo pačiu pagerbti jubi-
lėjinį koncertą — balių,, prašą 
viešnias pasipuošti tautiniais 

1 drabužiais. Už tris geriausiu* 
! kostiumus bus įteiktos vertingos 
j premijos. 

Baigiant susirinkimą pirm. S. 
Oielienė prašė nares ko tgau-
siausai dalyvauti lapkričio 13 d. 
ruošiamame Lietuvos kariuome
nės minėjime ir lapkričio 27 d. 

spalio 29 d. lietuvių parapijos Pajieškoma S a 1 d y t ė iš 
salėie rengia "Dainavos" stovyk Aukštadvario kaimo Ramygalos 
saieje rengia ^«*«*« v o ' parap-, Panevėžio apskr., įštekeju-
los prisiminimo vakarą, būva- s i ^ Amerikos lietuvio Lietuve/? 
žiavę skaitaif-ės, jų tėveliai, ar- ^ ir prieš antrą pasaulini karą at-
timieji bei visi kiti turės progą lakusį i Ameriką. 
pamatyti filmą iš "Dainavos" 
gyvenimo. Taigi dar kartą galė
sime bent valandėlę pagyventi 
"Dainavoje". Šokiai ir skanūs 

Pajieško I>r. A. livras, 
Elburn, 111. 

FAJIESKOJIMAS 
ma mmm . • •, • » Aš Antanina Kazlausktene-Paulau-

uzkandziai, kaip priedas prie vi- Bkiūt» u Kurmių parap.. uamerres 
so to. Reikia manyti, kad visij ap«kr. pajieftkau savo brolio Stanis

lovo Paulausko. Martyno sūnaui*. 
k u r i e d a r § S t o v y k l o j e nUOtraU- gyvenančio Čikagoje. Yra labai m r -
. • x • - J I * ' b U 8 reikalas. Jis pats ar Žinantieji 
k a s , j a s a t s i v e š i r p a s i d a l i n s SU apie ii kur Jis gyvena malonfklte 

. . v. - T i ! • ! . pranešti, už ką. būsiu labai dėkinga. 
jų neturinčiais. Vakar0 pradžia ^ y k i t e Siuo

4
adre8u: M«. J. RO-

»tn*ki. 732 W. AUegtoeny Axe., P h l a -
drtphta 34, Pa. 

7 vaL vak. Koresp. 

JAV, sekretorius John Fester Dulles (trečiasis kairės) su kitais diplomatais Paryžiuje, kur įvyko konfe-
rcaeijs, prieš išskrendaut į Geneves konferenciją. Iš kairė* į dešinę: Heinrieh von Brentano, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris; Haretd MasMillan, Britanijos užsienio reikalų sekretorius; Dnlles; dr. Hall-
stsia, Vokietijos valstybės sekretorius; Antoiue Pinay, Prancūzijos užsieuio reikalų ministeris. <INS) 

minint a. a. gen. Nagevičiaus me 
tinę mirties sukakti Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir Lietuvių auditori
joje. 

Brookiyn, N. Y. 
40 valandų atlaidai 

Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj 

kėms vieningai dirbti tėvynes ir valandų atlaidai, kurie gražiai 

Hartford, Gotia. 
Labdaros koncertas 

L. A. P. Klubas lapkričio 6 d. 
Sėkmes Draugijos valdybsi ir • 3 V»L popiet savo patalpose 227 

ištverme, mielom, birutmin-1 »P»»"> *«• 1 7 l r 1 8 <*• «• *#».* 1 L . ^ ^ Str., k įbo S metų 
tą, visą pelną skirdaam8 nuo po-
tą, visą pelną skirdamas nuo po-
ticut lietuviams. 

Programoje: Klubo pirminin
ko žodis, valdžios atstov0 žodis, 
solo dainos — Vilius Bražėnas, 
piano solo — komp. — Alan Bu-
cher, solo damos — Elizabeth 
Yankauskas, kunletai ir feljeto-

<? 

jos vaikų gerovei, nes kam gi 
gali labiau rūpėti Lietuvos lais
vė ir jos ateitis, jei ne Lietuvos 
kario žmonai, savanorio sese
riai ar partizano motinai... 

K. Leonaitienė 

Balsiu sukaktis 
Spalio 15 d. Agota ir Vincas 

Balsiai Vengeliausko svetainėje 
artimųjų, draugų ir svečių tarpe 

praėjo. Gal kiek pakenkė blogas 
oras parapiečiams iš toliau į 
juos atsilankyti. Choro įspūdin
gas giedojimas, o ypatingai W. 
A. Mozart gražioji "Magnificat" 
galingi nuskambėjo. Chorui di
rigavo vietos vargonininkas Jo
nas Brundza, o vargonais prita- n a s ___ y. Bražvilius. 
re J. Rajeckas. Talkininkavo ke
letas svečių vargonininkų. Visas 
tris dienas gausiai lankėsi svečių 

smagiai atšventė 50 metų vedy- kunigų, kuriuos vaišingas kle-
binio gyvenimo sukaktį. Sūnus, bonas kun. A. Petrauskas malo-
Jonas, žentai ir draugai sukak
tuvininkus apdovanojo vertingo
mis dovanomis, o žentas Br. Kai 
vaitis su žmona Adelina surengė 
šaunias vaišes. Svečių buvo iš 
Chicagos, Auroros, ir Peorijos 
apie 180 žmonių. 

niai priėmė. 
T^^Įną žinia 

Jonas Brundza prieš kelias 
dienas gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią, kad rugpjūčio 24 d. mirė 
jo brolis Vincas. Jis prieš kąrą 

Vakarienės metu buvo pasą-' buvo Marijampolės cukraus fab-
kyta gražių kalbų ir palinkėta riko kasininkas. J. Brundza pra 
sulaukti 75 metų sukakties. ėjusio karo m#u neteko net 7 

Abu yra gimę Suvalkijos ly
gumose, tačiau skirtingose pa
rapijose: Vincas — Griškabū
džio, o Agota — Sakių. Nors ir 
gimtinės buvo netoli, tačiau liki
mas lėmė tik Amerikoje sueiti į 
šeimyninį gyvenimą. 

1905 m. spalio 17 d. priėmė 
moterystės sakramentą ir pra
dėjo vedybinį gyvenimą. Per 50 
metų vedybinio gyvenimo Chi
cagoje užaugino 4 dukras — O-
ną, Salomėją, Adeliną ir Albi-
ną — ir sūnų Joną. Dukros ir 
sūnus £ra apvesdinti. Jų šeimo
se jau auga dvi anūkės ir septy
ni anūkai. Vyresniosios dukters 
Onos Nelson sūnus Robert jau 
du metus yra dirbės prekybinia
me laive vyresniuoju virėju, o 
tėvas dirba inžinierium Conv 
monwealth Edison Co. Toje pa 
darbovietėje dirba irgi inžinie
rium sūnus Jonas. O pats su
kaktuvininkas čia ingi praleido 
39 metus. 

Didžiausią gyvenimo dalį su
kaktuvininkai praleido Brighton 
Parke. Dabar gyvena nuosava
me dviejų augštų name iš pen
sijos. B. Jablonskis 

savo artimųjų. Beliko vos viena 
vyriausioji sesuo Antanina. 

Serga 
Sunkiai serga Emilija Norkie

nė, kuriai šiomis dienomis Ja-
maica ligoninėje padaryta vidu
rių operacija. J. B. 

Po koncerto bus šokiai, gro
jant vienam geriausių Hartfordo 
orkestrų — Babby Kaye. 

Veiks bufetas su įvairiais val
giais ir gėrimais. 

Būtų gražu, kad Hartfordo ir 
apylinkės kolonijų lietuviai ko 
gausiausiai dalyvautų, tuo pa
remdami nukentėjusius tautie
čius. Koncerto Rengimo K-ja 

NAUJIENOS VERTOS DĖMESIO "] 
Seniai lauktos knygos jau išleistos: 
A. Merkelio Kan. J. TUMO—VAIŽGANTO MONOGRAFIJA, 510 

pusi. įrišta dol. 6-. 
V. Mykolaičio — Putino ALTORIŲ ŠESfiLY 3 tomai 631 ps. 

įrišti dol. 6-. 
V. Varnienės DID2I#JI VIRĖJA, 792 ps. dol. 6-. 
101—DAINA su žodžiais ir gaidomis dpi. 1-. 
RADIJO SU KURIAIS GIRDIMA VILNIUS ir kiti Europos 
miestai 
ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI OMEGA ir kiti 1956 metų mo
deliai reto gražumo. 
RAŠOMOS MASINOS KURIOS turi PILNA LIETUVIŠKĄ RAI
DYNĄ ir dar 4 raidynus kitų kalbų. 
VAIKAMS VE2IMCLIAI iš Europos reto gražumo nuo dol. 37-. 
SIUVAMOS MAŠINOS iš Europos ir kt. nuo dol. 38-. 
FOTO APARATAI iš Euroi>os ir vietiniai nuo dol. 13—iki 350-. 
ir kitokių prekių visą eilė, juk visų suminėti nėra galimybės-;^ 
Ką bepirktumėte prifeš tai pasiteiraukite pas J. Karvelį 332Z S. 
Halsted St., tel. YA 7-0677 ir reikalaukite katalogų — prekės 
siunčiamos \ visus kraštus. • 

-o-
ĮdomUh vaidinimą^ lapkr. 6 d. 
Didžiajame New Yorke Brook 

lyno Apreiškimo parapijos mo
kykla yra tapusi gražiu lietuvy
bės išlaikymo židiniu. Čia kiek 
anksčiau jau buvo pradėti moky
ti lietuviškai šiame krašte gimę 
lietuviukai, o nuo 1952 mokslo 
metų pradžios kleb. N. Pakalnis 
įvedė kasdien regularių pamokų 
metu visus lituanistinius daly
kus visiems lietuvių kilmės vai
kams, čia lietuvių vaikai turi 
gražiausią progą kasdien moky
tis lietuviškai tikybos, kurią dės
to kun. A. Račkauskas, dainavi
mą — muz. Saka,i ir visus kitus 
lituanistinius dalykus — dvi pa
tyrusios mokytojos D. Kunskai-
tė ir V. Jocienė. 

MOTERIMS IR VYRAMS 

pa. 

JĖZAUS" PARAŠAS 
Kolonikai ir špilkos 

TTlFiBIT ši(V nepaprasti 
lISIrlZU.1 puoialai, su "J*-
n A V S M I I zatis" parašu Ara-
i H J V n U A maic kalboje (Jo 

laikų kalba) yra 
paskutine naujiena. kuri sukels 
s«Btdomč jima kiekvieną kartą, 
kai jūs jais pasipuošite. 
Kolonikai $2.25 — pritaikyti kak
laryšiams sagtukai $1.25. Špilkos 
moterims $1.15. Galite gauti 18K 
oxid. auko ar rhodium. netamse-
jančto platinos uibaig. metalo. 
Neparduodami detallnese krautu-
v$ae. Nuolaidos bažnytinėms ar 
patalpinėms or^anizafiijonuš. Siųs
kite užsakymus į D e p t T f l C 
CHUBCH ENTERPRISES 

8522 WashingtoD Blvd. 
CULVER dTY, CALIffORNIA 

. ^ = ^ 
HAPPINESS 

Sių mokslo metų pradžioje iš
rinktas naujas lietuvių tėvų ko
mitetas, vadovaujant J. Andriu-

klubo pastogėj* I * * y™ P 8 ^ 8 š**lituan^" 
r • • i tmes pamokas išlaikyti ir mo-Kęstučio Pašalpos Klubo mė

nesinis susirinkimaa įvyks lap
kričio 6 d. 1 vai. p. p. Holly-
wood salėje. Susirinkimas bus 
trumpas, nes tą dieną 3:30 vai. 
p. p. Lietuvių auditorijoje įvyks 
Kęstučio Pašalpos Klubo metinis 
parengimas su programa. Prog
ramą atliks "Ateities" šokėję 
grupė, kuriai seniau vadovavo 
Vytautas Bieliajus. Dabar šiai 
šokėjų grupai vadovauja Irena 
ŠUingienė. "Ateities" šokėjų gru 
pė yra pagarsėjusi lietuviškais 
šokiais ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių parengimuose. Šiame 
klubo parengime grupė pašoks 
net 19 lietuviškų šokių. 

Kita programos dalis bus mu
zikinė. A. Kirvaitytės vadovau
jami kanklininkai pakankliuos 
, J. K* 

w 

Pirkit Apsaupos Bonus 

NEW SHRINE OF OUR LADY OF HEALTH, ANT PEACE 
. .Uniųae & Beaut i fu l ! A BLAZING CROVVN O F GLORY FOR 

OUR MOTHER, MARY. 
Center of a new devotion approved 
by th« Church. Deaigned by Father \ 
Garesche, the Jesuit. Founder of the 
Missionary Community. SONS OF 
MARY. HEALTH OF T H E SICK. at 
whose Novitlate the Shrine is located. 
on Route '9 (between Boston & Wor-
cester) . Write for the builetin H A P 
PINESS ($1 for 2 yra. subseription) 
with full d«tails & prayers of the new 

devotion. Send your iatentions and offermps & the addreaees of 
friends. $50 gift will put name in Golden Book. $25. in the Silver 
Book, at the Shrine. Many letters of thanks for favors received. 
Young Men! VV'rite for detalia a b o u b t h i s new vocation to medical &, 
catech^tical miaslons. 

Address: The Shrine, Sons of Mary, Health of the Siek. 
Framingham, Massachusetts. Dept: D.C. 

^N — m - • ' f' I I • • —/f 
: — — -

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! 

kymosi sąlygas gerinti. Tų pa
mokų išlaikymas reikalauja tam 
tikrų lėšų, nea čia mokosi dalis 
vaikų, kurių tėvai nėra pajėgūs 
mokėti kuklų mėnesini mokestį 
ir nuo to mokesčio yra atleidžia
mi. Tam tikslui tėvų komitetas 
š. m. lapkričio 6 d. 6 vai. vak. 
Apreiškimo parapijos satėje ren
gia viešą vakarą, kuriame bus 
vaidinama Vyt. Alanto trijų •• 
komedija "Buhalterijos klaida", 
režisuota Vyt. Kidolio. Po vai
dinimo šokiams gro* visų mėgs
tamas Joe Thomas orkestras. Be 
to veiks bufetas su užkandžiais 
ir pasilinksminimo metu kiekvie
nas turės progą išmėginti savo 
laime dovanų paskirstyme. 

Atsilankiusieji gražiai praleis 
priežadventinį laiką ir tuo pačiu 
parems mums visiems labai svar 
bų lietuvybės išlaikymo mūsų 
vaikučiuose dirbamą darbą. 

{Mgyltite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuota Istorini romaną dviejuo
se tomuose, 

. KRA2IM SKERDYNĖS 
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti antį dienų papro
čiai, įdomi meiles intryga. vaizdas 
dialogai atskleidžia anų dienų tik-
rov§s vaizdą- Jie parodo j kaip dar 
Lietuvos nepriklaus»mybSs priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius Ir 
Jis liejo kraują dsl savo šventoves. 

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi-.[ 
pažino su vietos aplinkuma, apklau-
sinejo gyvus jvykių liudininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me-
džtegfr 
I tomd*> S l» pust. kaina . . . . $ 3 . 0 0 

II tomas 320 pusi., kaina . . . . $ 3 . 0 0 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S 0 

2584 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

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

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
deli, ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

s 

3. Premija nebus skaldoma tarp keliu autorių. 

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metu kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunkno 
Literatūros premijai skirti komisijai, 2S94 S. Oakley Ave,, Chi-
eago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde. 

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

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

. > . v 

.. 

• 
. 

. 

PENSUOS IR PAŠALPOS 
8ioj knygelėj telpa: L Senatvčs 

pensijos tr palikuonių pašalpos, 
U. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruoša Pr. talaitis 

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo Įstatymas su • ! 
šals naujausiais papildymais ir pa* 
aiškinimais. Be to, čia įdftta JAV 
Nelaimingų atsit ikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Kaina 60 centų. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2SS4 So. Oakley AT©., 
Chicago 8, m . 

'f 

TERROS KNYGYNE DAUG NAUJO 
TERR0S KNYGYNE jau gauta: 

• Mirko Jelušič Ceaaiis išgarsėjęs istorinis romanas iš se
nosios Romos imperijos laikų, trys dalys, kiekviena po $2.00. 

• Balio Sruogos Miltino panksme, istorinis veikalas iš Vy
tauto Didž. laikų, kaina $2.50, 

• Andriaus Mirono Nauja* veidas, įdomi novelių kny
ga, kaina $2.50, 

• Andriaus Valucko Nemano susus, Suvalkijos ūkininkų 
buities romanas, kaina $3.00, 

• Liudo Dovydėno Tūkstantis ir viena vasara, romanas, 
kaina $3.00. \ 

Prie knygyno esančiam dovarmnių prekių skyriuje — au-
diniai, tautiniais motyvais medžio/ dro 
taip pat— - ^jp 

• Sabą vokiškieji radijo aparatai. 
• • Grunding Majestic radijo-fonografai, 

• Fonografai, 
• Fotografams plokštelės, 
• Vokiškasis ir švedų kristalas, 
• Gražiausi keramikos dirbiniai. 
Toliau gyvenantieji aptarnaujami paštu. 

Nepraleiskite pregas. neapsilanke TERROi, 
3333 & Halsted St., Chicago 8, III., Tai. U 341427. 

• . . • • • • • i — . • 

^ 
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PRBMUIODIULTA: 
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Kitur JAV ir Kanadoje l i to 
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Soclsty 

fTJBSCRIPTIOlt RATEfl 
II .•• psr year outslde Of Ctalcagt. 
• ••Ot per y ©ar ln Cblcago * Cicere 
1800 per year ln Canada 
Foreign $11.00 per ysar. 
% matų I min. 1 min 

i 00 $1.71 $1.11 
f i . l t $1.10 $1.00 
$1.10 $1.00 $1.16 

Redakcija straipsniu* taiao a»ro nuožiūra Neaunaudotu straipsnių ne-
muro, Juos grąžina tik II anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

KANADOS SVEČIAI DAINININKAI 
šį rytą iš Toronto, Kanados, atvyksta Chicagon apie šimtas 

svečių, lietuvių kanadiečių. Sie svečiai ypač yra mums mieli, 
neg jie čia atvyksta ne tik pasisvečiuoti, bet ir padainuoti Chi-
cagos lietuviams ir juos palinksminti. PaS mus atvyksta "Var
po" choras, St. Gailevičiaus vadovaujamas, ir jis šį vakarą So-
kolų salėje koncertuos. Iš jau paskelbtų žinių matome, kad 
šis koncertas nebus eilinis. Jo programoje pastebime ir lietuvių 
dainų, ir klasiškų kūrinių, kuriuos padainuoti gali tik augšto 
lygio choras, kokį ir sudaro Toronto varpiečiai. 

RIMTIES -
s VALANDĖLĘ 

Pabėgęs abatas 
G. K. CheMerton 

DtfcNRAOTTS DfcAtTGAS. CMCA&0, HX070IS 
^ssasosB* 

vienuolinis sajudifi, įkurtas is
pano Domininko. Jo pareiški 
mo įspūUis buvo toks. lyg grafo 
sūnus-būtų pranešęs šeimai, 
kad jis yra vedęs čigonę. No
rint suprasti šio įvykio sukrė 

TEATEINIE T A V O KARALYSTE 
ST. D/ ikAS. Klizabrth, N. 4. 

mokslo principus jis tampa «To 
Dieviškosios Karalystės nariu. 

Šventė yra 
priminimas 

Kristaus Karaliaus 
nedviprasmiškas r 

Kai sekdami seną paprotį už tarptautinius santykius y™ žmonijai, kad ten, kur nėra lai 
keistos dienų minėsime gūdžią- j pri iastimi daugelio šiandieni- į komasi amžinųjų Jo Karalystės 

Urną; reikia suvokti, koks didH** 8 8 V ė i i n e s - nuostabiai suau-'nii. negerovių. Ar ne pikto\ j3tatymų, vkšpYtauja blogis su 
lis buvo skirtumas tarp sen i s !* u s i a f i RU rudeniškom nuotai 
benediktinų vienuolijos ir nau
jų maištingų, pranciškonų *" ir 

kom, tai pro Kristaus Kara
liaus šventę praeisime nežinio-

Keletą mylių nuo Monte Ca-
sino vienuolyno stypso vienas 
Apeninų kalnų iškyšulys, tarsi 
koks akmeninis piliorius. Jo 

domininkonų sąjūdžių. Mums j m i s . b e didesnio sus kaupimo ir 
tai yra bevelk neįmanoma įsi-jJ03 praaraea įvertinimo, nsž ū-

rint, kad Bažnyč.os įsakmiai 
esame raginami n? tik ją pri-

vaizduoti. Tomas greičiausia' 
vienuoliu norėjo būti. Garsio-

virSUB yra apvainikuotas pili- šios atatijos vartai jau buvo deramai atšvęsti, bet ir vięšu-
mi, kurios vardas buvo Sausoji j tyliai prieš jį atsivėrę. Prieš j o ! ™ * akademijomu ir paska;-
Uola. Ji ėjo lizdo pareigas jau
niems Akvino šakos ereliams, 
bssimokantiems skraidyti. Cia 
gyveno grafas iš Akvino, Tomo 
Akviniečio ir jo brolių tėvas. I 
kariškus nuotynius jis be abe
jo vykdavo kartu su savo vai
kais. Jis turėjo šį tą bendro Ir 
vienuolyno užpuolimu. Bet vė
liau jam atėjo galvon mintis, 
kad būtų gražu savo sūnų To
mą įstačius Monte Casino vie-

Tiesa, choras ne pirmą kartą atvyksta Chicagon. Jei jie''nuolyno abatu. Tai būtų kartu 
prieš metus čia būtų nesilankę, ir šiandien jie nebūtų Chicagon 
atvykę. Kai pirmuoju atsilankymu gerai užsirekomėitdavo, at
sidarė keliai ir dažnesniam atsilankymui. Ir šį kartą, kaip mus 
informuoja, choras yra žymiai geriau pasiruošęs pavaišinti chi-
cagiečiųs dainos ir muzikos menu. 

Tenka pareikšti ypatingą pasitenkinimą, kad mūsų geresnieji 
ir pajėgesnieji chorai gastroliuoja. Tuo jie atlieka svarbią kul
tūrinę ir lietuviškumo misiją. Jei to paties choro dainavimas 
toje pat vietoje gal kiek ir nusibosta klausytojui, tai naujo, iš 
kitur atvykusio choro pasirodymas mūsų koncertų programas 
žymiai praturtina, žinoma ir daug daugiau klausytojų sutraukia, 
kas yra svarbu visais atžvilgiais. 

Kanados lietuvius yra aplankę keli Chicagos chorai — "Dai
navos", Alice Stephens ir Chicagos Lietuvių Vyrų choras. Nea
bejojame, kad jie ten gerai pasirodė ir daug naudos padarė jų 
kultūriniams sąjūdžiams. Kanadiečių dainininkų revizitas Chi-
cagai yra sveikintinas. Linkėtina, kad tai nebūtų paskutinis 
kartas. 

1956 metų vasarą Chicagoje yra rengiamas didelis daly
kas: Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventė. Tai reikštų, kad ateinančią vasarą ne vieno, bet kelių 
kanadiečių chorų susilauksime Chicagon atvykstant. Tuo tarpu 
ryšium su Dainų švente galima tik tiek pasakyti, kad dabartinis 
"Varpo" ir kitų chorų gastroliavimas yra svarbus besirengiant 

, ta i šventei. Lietuvių kolonijose prasidės didesnis judėjimas. 
Chorų tarpe turi prasidėti kultūringas lenktyniavimas geriau 
pasiruošti, geriau pasirodyti, gausesnius dainininkų būrius į 
chorus sutelkti. 

Rodos ir kalbėti nereikia, kaip stambų vaidmenį vaidina 
chorai mūsų tautiniame ir apskritai kultūriniame gyvenime. 
Juk mes dažnai ir parašome, ir pasakome, kad lietuvybė nie
kur nežus, jei turėsime lietuviškai dainuojančius chorus. To
dėl mūsų visų pareiga yra visu kuo remti dainuojančius lietuvių 
vienetus — chorus. Tikimės, kad tos paramos susilauks ir pas 
mus į Chicagą atvykęs kanadiškis "Varpo" choras. Sveikintina 
mūsų dienraščio administracija, šį chorą pakvietusi. Tuo ji 
bus nemažai prisidėjusi prie lietuviškosios kultūros puoselėjimo. 

GARANTUOTI SAUGUMĄ —KAM? 
Keturių didžiųjų - užsienių reikalų ministeriai susibarė pir

mą konferencijos dieną. Vakariečiai vieningai kalbėjo už Vo
kietijos apjungimą pirmoje vietoje, kuomet Molotovas reikalavo 
pirmiausia tartis dėl Europos saugumo bendrai, o tik paskiau 
kalbėtis apie Vokietijos apjungimą. Reikia tik įsivaizduoti tokį 
dalyką: Molotovas kaltino Vakarus, kad jie nieko arba perma-
žai padarė tarptautinei įtampai palengvinti. Rusija, girdi, tikrai 
daug padariusi. Tarp kitko jis pareikalavo, kad būtų likviduota 
NATO ir Vokietija visai nuginkluota ir neutralizuota. 

Ką toki sovietų reikalavimai reiškia, visai pigu suprasti. 
Tai reiškia pašalinti visus kliuvinius, kad Sovietų Rusija leng
vesniu ir greitesniu būdu galėtų pasiglemžti visą Vokietiją savo 
kontrolėn, kaip yra padariusi su Lenkija ir kitomis satelitinė
mis valstybėmis. Kokią reikšmę turėtų bolševikams NATO pa
naikinimas ir Vokietijos neutralizavimas, taip pat visi labai ge
rai suprantame. Paėmus Vokietiją į savo kontrolę, bolševikams 
jau būtų lengva pačiupti visą Vakarų Europą. 

Norime būti tikri, kad Vakarų diplomatai į rusų reikalavi
mus jokio dėmesio nekreips. Jei bolševikų užgaidas vykdytų, 
jie sugriautų visas ligšiolines pastangas išgelbėti Vakarų Euro
pą nuo komunizmo. 

Sovietų užsienių reikalų komisaras Molotovas ir šį kartą, 
kaip ir kitais atvejais, reiškė didelę Vokietijos baimę. Girdi, jei 
ji nebus neutralizuota ir dar gi bus leista jai ginkuotis, iš jos 
pusės Sovietų Rusijos saugumui susidaro didelis pavojus. Kad 
sovietai to nebijotų, visi t rys Vakarų didžiųjų valstybių mi
nisteriai užsispyrę tvirtino, kad toki0 pavojaus nebus. John 
Foster Dulles žadėjo net JAV garantiją. 

Kuriems galams Vakarai taip jau labai užsispyrusiai siūlo 
Rusijai saugumo garantiją ? Iš kur gi visi pavojai kyla, jei ne iš 
Sovietų Rusijos, ligšiol jau užgrobusios ir pavergusios visą 
eilę valstybių. Garantuoti Rusijai saugumą, reiškia palaikyti 
jos imperialistinius siekimus ir galbūt palikti ir toliau žiauriam 
komunistų terorui kelis šimtus mihonų žmonių. Ar yra pasau
lyje buvęs atsitikimas, kad kas siūlytųsi garantuoti diktatūrai 
saugumą (dar gi iš demokratijų pusės), ypač tokiai, kokia yra 
Rusijoje ir jos satelituose? Juk tai gangsteriška, nekaltų žmo
nių krauju susitepusi diktatūra. 

Linkėtina, kad JAV ir jų sąjungininkai ir toliau tęstų ga
rantiją Vakarų saugumui ir rūpintųsi bolševikų pavergtųjų tau
tų išlaisvinimu. Sis kelias yra tikriausias į pastovią pasaulio 
taiką. 

lyg ir atsiprašymas Bažnyčios 
ir kartu išsprendimas vieno 
šeimos rūpesčio. 

Nas jau nuo seno grafui Lan-
dulfui buvo aišku, kad iš jo 
septintojo sūnaus nieko neišeis. 
Nebent jį padarius abatu ar 
kuo panašaus. Gimęs 1226 m., 
jis iš pat vaikystės rodė nepa
sitenkinimo būti plėšriuoju aru. 
Jis nesidomėjo nei sąskrydžiais 
nei varžybomis nei kitais vyriš
kais parengimais. Jis buvo di
delis, sunkus ir ramus vaikas 
Keistai tylus ir retai atveriąs 
burną, nebent paklausti savo 
mokytojo: "Kas yra Dievas?" 
Mokytojo atsakymas į šį klau
simą kronikose nėra užrašytas. 

Tokios rūšies žmogui vienin
telė vieta yra Bažnyčia; ypač 
vienuolynas. Žinoma, būti pri
imtu į vienuolyną, nebuvo jo
kia problema. Tačiau grafas 
galvojo, kad, atsižvelgiant į jo 
visuomeninę poziciją, tiktų, 
kad jo sūnus nueitų vienuoly-
nan taip pat su tam tikra pozi
cija. Viskas taip taktiškai bu
vo sutvarkyta, kad, Tomui ta
pus vienuoliu, anksčiau ar vė
liau jis būtų išrinktas Monte 
Casino abatu. Bet atsitiko ne-
pramatytas dalykas. 

Kaip galima atsekti iš ne
aiškių užrašų, vieną gražią di2-
ną jaunas Tomas, bevaikščio
damas savo tėvo pilyje, bus la
bai ramiai pareiškęs, kad jis 
yra prisidėjęs prie Eigetaujan-

kojas buvo ištiestas takas, v.-
dąs jį į abato sostą. 6 kai jis 
pareiškė, kad jis nori būti ne 
abatu, bet broliu, tai jo broliai 
išėjo prieš jį, kaip priej laukinį 
žvėH j Konfliktas nepasiliko 
siaurame ratelyje. Galime sa
kyti, kad visa tolaikinė valdan
čioji Europos diduomenė vienu 
ar kitu atžvilgiu buvo įvelta į 
jį. Buvo kreiptasi net į popie
žių, kad jis kaip nors paveiktų 
jauną žmogų. Neapsiėjo 'čia ir 
be diplomatų. Jie sugalvojo 
kompromisinį sprendimą: leis
ti Tomui vilkėti domininkonų 
abitą, bet pasilikti garsiosios 
benediktinų abatijos abatu. 
Daug kam tai būtų atrodęs 
taktingas sprendimas. Bst jis 
nepatenkino siaurų pažiūrų vi-
'Juratmžinete/ minties žmogaus 
Tomo Akviniečio. Jis pareiškė 
kad jis nori būtį domininkonu 
pas domininkonus, o ne kau
kių baliuje. Diplomatų pasiū
lymas atkrito. 

Tomas Akvinietis norėjo bū
ti broliu. Jis nenorėjo būti aba
tu. Jis nenorėjo būti nei prio
ru arba viršininku savo vienuo
lijoje. Jis nenorėjo būti įžymiu 
ir svarbiu broliu. Buvo pana
šu, lyg Napoleonas būtų užsi
geidęs pasilikti eiliniu kareiviu 
visą gyvenimą. 

Išvertė V. Bgd. 

tomis į jos reikšmę jsigilinti. 
Laikai, kuriais mums tenka 

gyvena, nėra taip jau paprasti, 
nors, galbūt, panašiai galvota 
visais amžiais. Žmcgu3 dabar 
dvejopai savo, kaip protingo 
gamtos valdovo, didybę sumen
kino. Vienu atveju jo proto pa
stangos raustis vis giliau į Kū
rėjo gamtos paslaptis jį atvedė 
iki tokio taško, kad savo su
kurtais naikinimo prietaisais 
jis jau nebepasitiki. Fantasti
nio žmonijos sunaikinimo grės
mė tapo realia galimybe. De
ja, visos žmogaus pastangos ir 
dabar tebėra nukreiptos į tai, 
kaip tas naikinimo priemones 
patobulinti, padaryti dar galin
gesnėmis. Žmogus tuo būdu 
vietoj, kad panaudotų atskleis
tąsias gamtos paslaptis tik sa
vo gerbūviui pataisyti, karštli
giškai jieško vi s galingesnių 
priemonių savo artimui sunai-

Namai paslydusioms 
mergaitėms 

Norėdamas gelbėti gyvenimo 
klystkelėse suklupusias mer
gaites Worcesterio vyskupas 
nusistatęs sekančiais m s tais 
atidaryti namus netekėjusioms 
motinoms, kurios bus ten glo
bojamos ir perauklėjamos. 

tai iš dalies nelieka be pasejt-
mių. Tačiau žmogus jieške 
gyvenimo prasmės giliau, ne 
jo proto ribose gali pasiekti. 
Jokia jėga negali jo nuo to 
jieškojimo sulaikyti. Todėl 
šiandien girdime džiugių žinių 
apie Tylinčią Bažnyčią anapus 
gel. uždangos, todėl ir JAVals-
tybėse religini.-* a tėmimas eina 
dideliais šuoliais, todėl paga
liau matome, kad pikto kara
lystės pastangos yra tuščios ir 
nevaisingos. 

Dtevo grąžinimas gyvenhnsvn 

Neįstengę tikėjimo išrauti iš 
žmogaus Dieviškosios karalys
tės priešai plačiai vartoja kitą 
klastingą kovos būdą teigdami, 
kad tikėjimas yra privatus 
kiekvieno reikalas, kuriam ne
turi būti vietos viešajame gy
venime. Sis šūkis yra nuve
dęs klaidas keliu nemaža netgi 
tikinčiųjų. Kristaus Karaliaus 
šventės proga verta susimąsty
ti ir prisiminti, kad tikėjimas 

kinti. Tam tikslui išleidžiama' tik tada turi vertės, jei jo dės-
miliardai, tam tikslui dirba ge- niais yra paremta visa žmo-
nialiausi žmonijos atstovai. įgaus veikla, nežiūrint, kur ji 

| reikštųsi — šeimoje, draugijoj, 
1 spaudoj, valstybinėje ar tarp-

karalystės triumfu reikia l a i - | V i s o m s a v o a p r a ^ K o m - . K iek-
kyti reiškinį, ka i Įvairioms i-ž- [vienas žmogus yra laisvas pri-
dangamos atitver tame žmoni j(.s k l a U 8 y t i a r ^priklausyti Kris-
trečdalyje neįtikėtinomis prie- U u s K a r a iy s t i>į t m ^ n e s u -

monėmis stengiamasi sunaikin griaunama yra tiesa, 
ti t ikėjmo jausmą žmonėse. Ir j Karalystės įstatymai,' 

Tautų naikinimas 

Tai tik vienas žmonijai gre
siančios nelaimės aspektas, ku
ris tėra pasekmė kito reiškinio, 
kuris mūsų laikais pasiekė gra
sinančios apimties, šį reiškinį 
galėtume pavadinti žmogaus 
nuvertinimu ir jo prigimtinių 
teisių visuotinio paneigimo įsi
galėjimu. Jokie istorijos laikai 
nematė tokių faktų, kad ištisos 
tautos būtų naikinamos ir žu
domos, kad reali grėsmė, kabo
ta, jog visa žmonija netrukus 
gali tapti šio apokalipUnio žvė
ries siautėjimo auka. šių laikų 
žmogus tikrai gyvena baimės, 
rūpesčio dienas ne dėl žvėries 
ar paslaptingų gamtos galybių 
grasymo, ne dėl to, kad jam 

35 metai vyrų organizacijai j ̂ ^ butįniausių dalykų jo 
JAV katalikų vyrų sąjunga gyvybei palaikyti, bet dėl to, 

NCCM šiemet švenčia savo 35 
metų gyvavimo sukaktį. Jos 
direktorių tarpe yra ir lietu

čių vienuolių. Tai buvo naujas vių; L. Šimutis, St'. Pieža. 

tautinėje plotmėje, šios šven
tės prasmė ir yra ne kas kita, 
kaip gražinti Dievą \ viešąjį gy
venimą, ir tai ne tiek jo sim
boli ar paveikslą, o Jo dekalo
go raidę ir dvasią ir jo nepa
keičiamą artimo meilės įstaty
mą, šių dviejų dalykų stokos 
įrodymu yra negeroves, sle
giančios mūsų išeiviją, mūsų 
tautą ir visą žmoniją. Taika, 
ramybė ir sugyvenimas tarp 
žmonių ir tautų įmanoma tik 
tuo atveju, jei viešajame gyve
nime yra nuosekliai taikomi 
augščiau minėti Kristaus moks
lo principai. 

Priminimas 

Kristaus karalystė, Jo pa
reiškimu, yra ne iš šio pasau
lio, tačiau žmogus savo dvasine 

kad Jo 
visuoti

na5, pritaikyti privačiame, o 
ypač viešajame gyvenime gali 
suteikti žmonijai tvarką, laisvę 
ir taiką, tuo tarpu ki i ž miš-
kųjų karalysčių, ar kitų visuo
meninių junginių įstatymai ir 
ju įgyvendinimas neša socia-
iiner. neteisybes, vergiją Ir ne
santaiką, jei jie nėra sukurti ir 
vykdomi prisilaikant Dieviško
sios Karalystės amžinųjų arti
mo meilės įstatymų. Tfateinie 
Tavo Karalyste — kartoja vi
sas krikščioniškasis pasaulis 
jau veik du tūkstančius metų, 
tačiau žemėje Jo Karalystės 
dėl žmogiškosios prigimties ne
tobulumo niekad nepavyks pil
nai įgyvendinti. Nesiekti tačiau 
jos, būtų kapituliuoti prieš pik
to karalystės puolimus. 

PAJIEŠKOJTMAS 
Ieškomas sūnus židonio ir Onos 

šimoliūnaites. kilusių ift Jusfnii km., 
Pušaloto parapijos, gimęs apie l tOi 
metus. Buvusi gyv. vieta Amerikoje 
nežinoma. 

Tfvas nelaiminga žuvo per krikS-
tynas, o motina mirf kiek \ehau. 

Kas turi žinių apie vaiko likimą 
prašome pranešti dfedei — prof. Jo
nui štmollunui, 15C1 Holmes ave.. 
Uaeine. Wis. 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

farn Žalsvu Palapinių? 
Dr A. Baltinis savo recenzijoje 

<ipte *i\ romaną taip rašo: P. Kesiu-
oo romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
<ražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
ma, kuri beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisvas paroUe Lietuvos partiza
nas, ta idealizmą, kuriuo ūegf mūsų 
jaunimas, liedamas kraują d§l savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replSse. TodSl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą Ir kels jo dva
sia, gis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme. 

kad jis, apvaldęs paslaptingą-
šias gamtos jėgas, nepajėgė j prigimtimi irgi išeina is me-
apvaldyti pikto daigų savyje, 
kurie jaugę į visuomeninius ir 

džiaginio pasaulio rėmų, o gy 
venime vykdydamas Kristaus 

296 pusi. Kaina $3.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

' • D R A U G A S " 

2334 So. Oakley A?e., 
Chicago, Illinois 

VLADAS RAMOJUS 

LENHYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

i paimtų į reples bolševikų armiją, esančią šiaurės Lie-, matomai, durtuvais papjauti. £jo kalbos, kad kareiviai 
tuvoje ir pietų Latvijoje. Tai būtų tikrai didelis ir sva- ( buvo išgėrę ir apkasuose užmigo. Tai patyrę priešo 
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rus laimėjimas. Vieną dieną fronte plačiai nuskamba 
džiuginanti žinia, kad iš Mintaujos prasiveržta net iki 
Joniškio Lietuvoje. Bet viskas tuomi ir pasibaigia, nes 
matomai vokiečius bolševikai atmušė atgal ir jokio 
svaresnio laimėjimo nepasiekta. Taip ir tenka įsiti
kinti, kad su turimomis jėgomis vokiečiai jokio svar
besnio laimėjimo pietuose nepasieks. Iš vakarų nieko 

žvalgai, raketomis davė ženklą ir visas dalinys, persi
kėlęs per upę, pralaužė frontą ir nuėjo gilyn. Kaži, a r 
tai nebuvo tie kareiviai, kuriuos prieš valandą kitą bu
vom susitikę apkasuose ir kurie atrodė girti ? 

Kai ramiomis rugpjūčio naktimis nuvažiuodavom į 
frontą, ne kartą iš anapus Nemunėlio girdėdavom at
plaukiančią maršų ar šiaip kokių popuri muziką. Kar
tais dainuodavo rusiškai, latviškai, kartais pasitaikin-nauio. Ten tebelinksniuojamas Tukumo vardas. 

Vieną rugpjūčio naktį nuvažiuojam į pirmąsias ?*™ i r lietuviškai. Tokiais atvejais fronte pritildavo 
i> u w , * . w • i A v u- x 'fronto l ip ias kairiau nuo Bauskės. Nuvežtas šovinių šaudymas, užgesdavo raketų ugnys, ir kareiviai, už-
Paliktas latvių ūkininkų derlius vokiečių žiauriai i r o n L O i""J*» • ™ u u u

i
B B U ™ . . * J Imirše karą ir mirti na»irA«H«vn «om,i Q,*i~»,™ ^*- ;_ 

vagiamas. Nupjauti rugiai ir kviečiai tiesiai nuo lauko | <*ežes ant pe^ių nuvelkam j pnekimus a.pkam^ Apka kraunami į vežimus ir vežami į didesnius apylinkės dva 
rus ar ūkius, kur dirba kuliamos mašinos. Maišai pri
kultų grūdų eina į kariuomenės sunkvežimius ir tie, 
vienas Dievas žino, kur juos grūda: gal J Rygos uostą, o 
iš ten į laivus, kad grūdai keliautų Vokietijon; o gal 
kur Rygoje ar kituose didesniuose miestuose kepa ka
riuomenei duoną? Taip ligi rugpjūčio mėnesio pabaigos 
iš laukų ištuštėja visi rugiai ir kviečiai, o ūkininkų klo
jimai ir aruodai lieka tušti neatsižvelgiant, kad frontui 
nusistūmus jie grįš į savo ūkius ir turės apvalius metus 
maitintis. 

Tarp Bauskės ir Biržų frontas rugpjūčio mėnesį 
išbūna, palyginti, ramus, išskyrus kaikurias vietinio po
būdžio kautynes. Tik galima justi, kad priešas stiprini 
savo artileriją, nes juo tolyn vis daugiau sviedinių kliū
na užfrontei, o artilerijos ugnis pradeda pasiekti ir 
mūsų daržines. Todėl diena iš dienos tenka būti pavo
juje, nežinant, kada sviedinys gali sprogti šalia tavęs ir 
mirtinai pakirsti ar sužeisti. Tokiu būdu padėtis pasi
daro rimta ir pavojinga. 

Kartas nuo karto tarp kareivių pasigirsta kalbų, 
kad Mintaujos ir Biržų sektoriuose vyksta dideli mū
šiai. Tada ir čią/užfrontėje gali pastebėti didesnį mo
torizuotų dalinių judėjimą i r aviaciją dažniau sukio
jantis. Jei vyksta kas didesnio vienam sektoriuje, tai 
jaučia ir visas frontas. Tokiais atvejais, pasižiūrėjus 
į žemėlapį, lieka aišku, kad vokiečiai stengiasi iš Biržų 
smogti Panevėžio link ir nuo Mintaujos j Šiaulius, kad 

suose sėdi latviai. Jie, atrodo, gerokai įsigėrę, nes dvo
kia degtine. Pagalvojam, kad vyrukus stipriau pavaiši
no dėl drąsos, galbūt, prieš didesnį puolimą. Juk tas 
praktikuojama kariuomenėje. 

Sugrįžus at#al į miškus ir besikraunant antrąją 
šovinių siuntą, fronte įsižiebia stiprios kautynės. Po 
keliolikos minučių nuo raketų šviesos nušvinta miškas, 
kuriam mes esam ir šaudymas priartėja. 

— Bolševikai prasiveržė! — pasigirsta balsų miš
kelyje, kur šoviniai ir sargybos. 

— Donnerwetter! — skamba keiksmai visai kraš
tais ir kareiviai dairosi, kur sprukti. O fronto pusėje 
tikfžsibuoja ugnis ir skraido raketos. Jos įvairių spal-

kad ten trykšta koks žavus fon-
įas. 

Voldakas nerimsta ir, palikus 
fkti paskui jį. Važiuojam mišku 

rilaužė pietuose. Važiuojam ki-
įas pietuose aprimsta, 

likos Vecsaulės seiktoriuje būta 

Ant arkl^įjodim 
šovinius, įsakosmums 
į šiaurę, nes prii 
lometrą kitą, koĮ 

, Tą nal 
nemažos. Ir š t aba i / i r kariuomenės rezervai traukėsi 
tolyn nuo fronto, nes bolševikų dalinys, persikėles per 
Nemunėlį, apie 4—5 kilometrus įsiveržė į užfrontę. Tik 
prieš saulės patekėjimą iš Biržų sparno atvykę šarvuo
čiai sunaikino į užfrdntę įsiveržusį dalinį ir atstatė fron
to padėtį. Apie vidurdienį į frontą nuvežėm keliolika 
grabų. Kiek atokiau nuo apkasų miškelyje fulėjo ke
liolika kareivių lavonų. Keli iš jų buvo be galvų ir visi, 

miršę karą ir mirtį, paskęsdavo namų, artimųjų ir tai
kos ilgesyje. Tokias bolševikai naudojo priemones ka
reivių dvasiai palaužti. Ypač skaudu mums lietuviams 
būdavo tos muzikos klausytis žinant, kad ji atplaukia 
iš mielosios Lietuvos, kur į kokį medį įkeltas garsiakal
bis pleškindavo plokšteles. 

Taip diena iš dienos nuo vidurdienio iki aušros dir
bant ir važinėjant po artilerijos griaunamus plotus, 
praeina dvi savaitės. Fronte nesimato jokių geresnių 
ženklų, iš kurių būtų galima tikėtis neužilgo grįžti | 
Lietuvą. Mes su Antanu taip pat neturim jokių kon
krečių planų, kaip išsivaduoti iš esamos padėties. Ir, 
atrodo, keista būtų pinti kažkokius planus, kada trūks
ta tik kelių vyriškų žingsnių, kad atsirastum Lietuvoje, 
kurios taip ilgimės. Bet keista likimo ironija — tie pas
kutiniai žingsniai tokie sunkūs ir velk neįmanomi. Lyg 
būtų dangaus kerštas už ta, kad per pigiai iš ten pasi-
traukėm. Todėl nieko kito nelieka, kaip laukti ir kęsti. 
Pradžioje turėtos viltys su kiekviena diena blėsta, nes, 
jei vokiečiai per dvi savaites neišgalėjo lemiamo smūgio 
priešui suduoti, kati iš viso ar kada besuduos? Kai 
priešas anapus Nemunėlio vis stiprėja, ruošiasi keltis 
per Nemunėlį ir riedėti į šiaure. 

Ta jaudinanti i r sunki padėtis, nežinomas rytojus, 
artilerijos skeveldrų nuolatinė grėsmė ir ypač nemiga 
stipriai paveikia mano nervus. Pasidarau erzlus ir 
piktas. Kelis kartus smarkiai susikertu su Voldaku. 
Sis žada mane nušauti. 

( B u s d a u f l1* ) 
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HELP VVANTED VYRAI "BEAUGĄS" AGENCT 
East VVashington Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2554 South Gaktoj Aveaoc 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

%MIIIIIIUUlllIIUIIIIIII(IIIIIIIIUfHIIIUII!ll 

HELP WANTED MOTERYS 

J 

Adji 

Aiiline Needs 
YOUNG MEN 

Ovei 19 
High school graduates for aicraft 
servicing and cleaning. 

Automatic pay increases. 
Paid vacations. 

Free airline travel and other 
employment benefits 

Northwest Airlims 
5236 W. 63rd Street 

MACHINE REPAIRMAN 
Hours 7 to 3:30. 40 hour week. 

Paid hospital & life insurance 
and many other benefits. 
Company cafeteria & coffee breaks 

CalI Mr. VVilkes CL 4-7500 
CLINE ELECTRIC MFG. CO. 

3405 VVest 47th Street 

Attractive 
O B S 
for 

Assemblers 
įusters 

Bench Hands 
Inspectors 

Coil Winders 
We havc openings for women. 
ExDerienc? desirablc but not 
necessary.^ Wage progression COLEMAN INSTRUMENTS, INC. N. W. rajonas. 

DRILL OPERATORS 

Tcrmanont. Young mcn nccded in 
machine shop, experience not neces-
sary. Mušt be young, alcrt, high 
school graduate. Paid vacation, com
pany benefits. 

See Mr. Glover 

H E L P VVANTKI) — V Y R A I 

~VYRAI 
Jei Jūs salite išmokti naudoti rankinius 
įrankius, bei mašinas operuoti. — Mes 
siūlome sekant j: 

Aštuoniasdešimt aštuonius dolerius iki 
vieno šimto dolerių j savaite — jūsų 
mokymosi metu! 

Darbo rūbai duodami nemokamai. 

48 valandų darbo savaite, l-iua. 2-ra ir 
3-čia pamainos. Pastovus darbas. 

• 
Nepraleiskite tos progos išmokti gerų 

amatų su gera ateitimi. 

Darbo registr. ofisas atidarąs kasdien 
šeštadieniais iki 1 vai. p. p. 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Pcoria St. 
CAnal 6-3710 
M R. VVALTERS 

P A K U O T O J A I 
Geriausios sąlygos — Co. prie

dai - pastovus darbas — patogus 

BUILDING * KEMODELING 
NAMU STATYBA 

RBAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
įvairūs -Maišymai Ir 'pardavimą* I pirkdami mūsų įstaigoj namus, 

Jei norite" pirkti ar užsakyti namą biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražu* ir pigus, pirkit* ar uisa-
K y k i t t p a a 

Susitarti iauklt REUance 6-830S 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Vdreaas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAOO t S. ILL. 

LABAI VERTINGI/ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

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

1889 W. 47 St. Tei. LAf. 3-3384 
(Ir sekmadieniais) 

MŪRINIS 2-J V- BUTŲ. Bargenas. 
5 ir 4 kamh. 2 autom. gar. 50 p§dų 

i sklypas. "Cyclone" tvora. $12,000; 
i įmokėti $3.500. SVOBODA, 3739 W. 
20th. 1 \wn. lalf 1-7039. 

HJ?^T - . h .1 ? I PAMATYKITE 65 PAVEIKSLUS 
6450 So. Fairfield Avenue i IŠSTATYTUS MOŠŲ LANGE 

BUILDINO CX)NtRACTORS j NAMŲ BARGfcNAI 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

and merit increases. 10 r ' c n i g h t s i * Madison ST 
bonus. 

MAYWOOD, ILIi. 

WESTERN 
ELECTRIC 

CICERO AND 23rd PLACE 
Employment office open Sarurday 

EKPERIENCED ORAPERY 
0PERAT0R 

\ F U 1 1 or part time 
Pleasant v>orking condiUor.* 

Tel. CA 6 1666 

STEN0GRAPHER 
For Rea! Estate Oftice 

M0YSEY & C0. 
3208 Oak Park Ave. 

STanley 8>2995 

REIKALINGA ŠEIMININKE 
naujai klebonijai.. 

Telefomioti PRospect 6-0091 
Taipogi vyre ja-'yra reikalinga. 

~ H E L P " WANTĖT> —" VYRAI ' 

RELAY 
ADJUSTERS 
ASSEMBLERS 

Esacelleat oportunity for 

evperienced men 

GOOD STARTING P A Y 

Overtime possibilities 

Many employee benefits 

APPLY IN PERSON 
PERSONNEL DEPARTMENT 

C O O K 
ELECTRIC CO. 

2700 N. Southport 

WIN D0 W 
INSTALLERS 

KLNG PRODUCTS CO. 
7131 VV. Belmont Ave. 

NAtional 2-6132 

E. H. SARGENT & CO. 
4647 W. Foster Ave. 

SPrtng 7-2700 

N O T I C E 
If you can boss yourself, I 

vvill doirble your income. $25 
per day guarantee to s tart if 
you ąualify. Call W A 8-7365 
from 8 to 9 A. M. or after 
6 P. M. 

^l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l i i l l l l l i i i : 
| LIETUVIU STATYBOS E 
E BENDROVE E 

Į M Ū R A S i 
= Bl lLDERS. INC. E 
E Stato gyvenamuosius na- s 
E: mus, ofisus ir krautuves pa- s 
g gal standartinius planus ar s 
s individualinius pageidavimus. S 
E Įvairūs patarimai staty- j= 
s bos bei finansavimo reika- £ 
E lais, skiciniai planai ir na- < 
s mų įkainavimas nemokamai. £ 
= Statybos reikalais kreiptis E 
E; j reikalų vedėją šiuo adresu: 5 

SLPERVISORY TRAINEE 
Young man with formai account-
ing or fire or casualty insurancc-i TV benchman with cxpenencc . 
background to traan for spervi-1 
šory position. Good judgement & i 
ability to handle people required. 
Mušt be draft exe«npt. 
NATIONAL FIRE INSURANCE 
Co., 175 W. Jackson, HA 7-3071. 

STEEL WAREHOUSE 
Exj»erienee<l liookers, exj>ericnc.e«l 

shearnieli, oxj>erien<'cd sheet sorters, 
pxperiencf'fl slitter O'H'iators. (įoo<l 
startins: rates. Overtime and many 
company benefits. 

PRODUCTION STEEL CO. 
2801 W. Roosevclt Rd., Broadvicw, 

111. (9000 West) MA 6-4242 

F & M Radio & TV repair 

3159 S. YVallace 
MR. MILLER 

CA 5-9833 

CHICAGO AC ADEMY OF 
MEDICAL TECHNOIXX*Y 

Prepare for a career in MEDICAL 
TECHNIQUE — Day and even-
ing classes begin October 31st. 

410 South Miohicjan Avenue 
Tel. IIArrison 7-2493 

VYRAI IR MOTERYS 

S T E N O G R A P H E R S 
A S S E M B L E R S 
POLISHERS 
D R A F T S M E N 

GOOD P A Y 

TRINER SCALE & 
MFG. CO. 

2714 W. 21st St . 
BI 7-7166 

T) C M E S I O T* 

i J O N A S S T A N K U S f 
E kasdien nuo 4 vai. popiet. B 
E TeL PRospect 8-2013 arba s 
E LUdlotr 5-3580. E 
s 8800 SO. CAMPBELL AVE., = 
E Chicaco 29, Illinois E 
7flllllli:illlllIIIIIIIIIIIII1IIIIUlllll!Mllllli:T 
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DfcMKSIO, NAMV SAVININKAI! 
Gaukite nemokamą apskaičiavimą 
šiandien. Mes atliekame remon-

SVOBODA 
3739 W. 26th St. 

Ciceroje: 6013 W. Cermak R4. 

LAVVNDALE SPECIAL 2-jų butų 
po 4 kamb. arti 28th ir Lavvndaie. 
Tiktai $10,900: įmokėti $2,800. 
SVOBODA, 3739 W. 26rh Str. — 
LAwndale 1-7038. 

LYONS. Naujas 4 kamb. bunga-
low prie kampo. Automatiškai aly
va apšild. Platus sklypas. Gera 
konstrukcija. Tik $15,200; įmo

kėti $3,700. SVOBODA 6031 W. 
Cermak Rd., tel. Blshop 2-2162. 

CICERO SPECIAL 6 KAMB. Mf-
RO BUNGALOVV. Pirkite gražų 
kampinį namą. 1 autom. med. ga
ražas. Arti 59th ir 22nd St. 33 
pėdų sklypas. Tik $17.900. SVO
BODA, 6013 W. Cermak* Rd. — 
tel. BIshop 2-2162. 

BRIGHTON P A R K E 
Madinis cottape S ir 4 kamb. Gu

zu Šildomi. Garažas. 4 7 ir Fairfield 
apylinkėje, švarūs butai. Maž&a {mo
kėjimas. Kaina $12,500. 

— O — 
Murinta 2 po 4 kmb. ir 1 kmb. 

pastogėje. Centr. ši ldymas alyva. Ga
ražas . Kaina flS.ooo. 

Mūrinis 4 bt. po 4 kmb. ir 3 kmb. 

SOCIALINIO DRAUDIMO REIKAL 
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

P R A N A S ŠULAITIS 

-

K. A. S. Atvažiavau iš trem
ties 1952. 6. 26 ; dirbau pas vie
ną šeimą, kuri mane prisirašė; 
esu 75 m. ir jau du mėnesiai 

KL Ar a š turiu įrodyti, kad 
mano žmonai sukako 65 m. am
žiaus, kad ji pašalpą gautų? 

At . Taip. Jūs turite įrodyti 
kai sergu, lanko d a k t a r u . Gau- ^ j Ū B ų ^ ^ ^ ^ 
nu nuo 1955 m. gegužes 2 d. po 
30 dol. į mėnesį, bet man maža. 
Prašyčiau patarti kur kreiptis. 
Būsiu labai dėkinga. 

At. Jūsų laiške neparašyta 
jokių davinių kiek uždirbote 
per mėnesį ir kiek p:r visą lai
ką. Neturint davinių negalima 

gal iška) ir užpildyti pašalpai 
gauti aplikaciją. 

KL Gaunamas maistas , bu
tas ar yra įskaitomas į uždar
bio s u m ą ? 

At . Taip. Jeigu darbdavys 
duoda darbininkui kaip papil-

padaryti apskaičiavimų k iek idomą atlyginimą butą, maistą, 
pensijos turetumets gauti. Sų j tai jų kaina įskaitoma kaip 
uždarbio daviniais reikia kreip- Į darbininko uždarbio dalis. Pvz. 
tis į v ietos Socialinio Draudimo 
įstaigą (SocialSecurity Agen 

jei darbininkas gauna į mėnesį 
$125 grynais pinigais ir butą 

c y ) , kurie te is ingai 'apskaičiuos $25 mėn. vertes , tai tokio dar
bininko metinis uždarbis būtų 
$1,800; nuo šios sumos darbi-

t o darbus . V i s o k i ų rūš ių n a u j ų »"ūsy. Centr, Šildymas. Garažas. Kai 
namų konstrukcija. Medžio dar- n a * 4 2, o o o. 
bo taisymai, šaukite — 

COmmodore 4 - 5380 

PROGOS — OPPORTUNrriES 

PARDUODAMA TAVERNA 

Erdvi šokiams aal§, virtuve. Au
gantis biznis, žema nuoma. Galima 
pirkti su namu. 

LAfayette 3-9618 f 

Parduodama Taverna-Restoranas. 
Geras biznis lietuvių kolonijoje —-
Roselande. Tel. COmmodore 4-9598 

uiiiiiHumiiiutmimiiiiiHitiiiim.HHH' 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomaf 

H0BART FOOD MACHIItESiUetuvl,, <fenrašti8 ° 8kelbto 

For appointment kaina yra prieinama visiems. 

MAINTENANCE MAN 
Hith good meehanical ability 

to »ervice 

Call ST 2-4755 i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 

IŠNUOMUOJAMA 

r ^ =*S 

E: 
PERMANENT POSITIONS FOR 

XPERIENCED 
NEVVSPAPER PRINTERS 

"OPEN SH0P C0NDITI0NS" 
YOUNG MEN BETWEEN A « E S 21 TO 30 

Who havc «had at least 4 years experience in the piinting trade 
are eligiblc. Mušt b^ competent as either ad cempositor, eraft 
machine operator, ad mark-up, or news make-up. 

Eacellent vverking londitions. 37'/-» hours. 5 day wcck. Day 
$ 103.75 ner vveck. Night, i>er week $108.75. SD.000 fife insurance, 
complcte hospitalization, liberal pension plan, 2 vveeks paid va
cation after""! ycar, 3 wceks paid vacation after 5 years, pre-
mium pay oa 6 holidays per year. Company cafeteria and ma
ny other excellqnt benefits. "These are i>er,manent jobs" 

"Oktahoma City is a wonderful place to raiše yeur family." If 
you mse^ the above requirements you are intereated in these 
positians. 
Drinkers and dififters tlo not appfy, 3ave your time aiicl ours. 
TTU Local 283 ncw on slrįke. . 
VVrite givmg personai and employment bis tory to; DC. 

OKLAHCMAN AND TIMES 
500 North Broadway, Oklahomd City, Okk, 

^ikę'mmt . i i i • ' * • • ' " ji.' • • • iiH, l i l l ^ 

K E P U pagal užsakymus eu-
ropiejiško skonio tortus. Einu 
šeimininkauti įvairiems pabū-
viams. 

MOTUZIENE 
Tel. PRoaprct 8-1678 

M K C E L L A N E 0 1 7 S 
Įvairus Dalykai 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes. ligoninSs, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdrau-
dos — asmenims, profesionalams ir 
biznio jstaigoms. Valstyb6s patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS IR BROKERIAMS 
AI KAZIAI SI KOCVIISA1 

AUTOMOBILIU FINANSAVIMAS. | 
Bankiniai procentai. Nauji automo- į 
biliai 4% — vartoti 6%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Rmulkes-
niai ir nemokamai informacijai gnu-
i skambinkite, rašykite, užeikite: 

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSl RANGE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave.. Ghlcago 36, IU. 

\VAlbrook 5-5671 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas ir A Lapkui 

mstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnacea), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COVKt 
iX 1505 SO. 5 l s t COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752/ 

ir OLympic 2-8492 
3m»r ŝ«aKH" I M K raaaKr*aaMeF "•*** 

P L V M B I II G 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpublic 7-0844 
W Mbrook 5-3451 

MABQUETTE PAKJvE išnuomo
jamas kambarys vyrui. Gaminamas 
valgis. 

Tel. WAlbrook 5-7396 

Išnuo.miiojg.mas 314 Kmb. apšild. 
butas. Suaugusiems. 1 a. iš kiemo 
puses. 5827 So. Clarcinont 

Š I M A I Č I A I 
Reatty, Boilders, Insurance 

2747 WEST 43rd ST. 
CLlifside 4-2390 

Atdara apilūrejtmui sekmadienį 
1 0 _ 2 v. p. p.2855 \Y. 40 St 2-jų 
auRst. mur. 4—4 kmb. Tuojau gali
nu} užimti Karštu vandeniu apšild. 
I a., gazu — II a. Pilnas rūsys, pa-
stoge. 

6125 So. Washtenaw Ave. 9 kmb. 
mur. namas. Karštu vandeniu alyva 
apšildomas. Didelis niūr. garažas. 

HEmlock 4-2012 

y? Lietuvių tremtinių šeimojo išnuo-
nvuoajmas atskiras kami>arys be bal
dų. Privati vonia, telefonas ir virimo 
galimybe. ^ 

PRosiKHt 6-53 T 7 
7259 So. S^uiamento 

BARGENAS — +512 So. Paulius 
St.» M-.jtj butų ^reras medinis namas. 
8 kamb. ir 2 po 4 kamb. Yra vonia, 
rūsys ir pastoge. Kaina $8,800. 

YArds 7-3895 

kiek jūs turite gauti pensijos. 

Kl. Ar gali mano žmona mano 
gauti pašalpą, nesukakus jai 65 
metų amžiaus? 

At . Taip gali, jei žmona 
atitinlpa- kitoms sąlygoms. Ji 
turi turėti iš jūsų vaiką ne vi-
resnį 18 mt . amž. ir jį išlaikyti. 

Kl. A š gaunu senatvės pen
siją ir pagal mane žmona gau
na pašalpą. Jeigu aš mirčiau, 
ar žmona vėliau gautų pašal
pą? 

At . Taip. Ji neturi prašyti 
našles pašalpos. Ji gautų :<4 jū
sų anksčiau gautos pensijos, I skaičiuojama tų metų rinkos 
bet ne ? t judviem mokėtos su- kaina, 
mos. Jeigu jūs gaunate pensiją, 

ninkui-p?nsininkui būtų apskai
čiuojama mokama pensija. Šita 
taisyklė neliečia namų tarnų 
(domestic servant ) , žemės ūkio 
darbininkų ir pripuolamus dar
bus dirbančių darbininkų (ca-
sual workers ) . 

• 

Kl. Kaip skaičiuojamas mo
kėjimas prekėmis? 
• 

At. Jūs galite gaut i atlygini
mą grynais pinigais arba pre
kėmis maistą, butą ar rūbus. 
Mokėjimas natūra, ne grynais 
pinigais yra laikoma verte, ap-

Vicnas kambarys išnuomoja
mas po adresu 2649 W. 69 lh St. 
Tel. PRospect 6-0853. . 

Išnuomojami 3 kambariai iš gat
ves pasės nuo lapkričio 1 d. Mar-
(juette Parke šeimai be vaikų. Skani. 
WA 5-9122 po 6 vai. vak. 

IŠRENDUOJAMI 2 kambariai su 
virtuvės privilegijomis. Pageidau
jami vyrai. Kreiptis šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 10-5 vai. 1 
aukš. iš kiemo. 4544 S. Washtenaw 

REAIi ESTATE 

13 butų namas, gerame stovyje: 
3—5 k. Ir 10 po 4 k. 

Pritrūkus jmbk€Jtmo. savininkas 
sutinka duoti 2-ra paskolą. Apylin
ke ir susisiekimas geras. Kaina 
$57,000. 

J. STANAITIS 
I I Idson 3-7828 

vakarais PRonpe« t 8-2530 

o žmona dar naturi 65 mt. am
žiaus, tai ji našlės pašalpą pra
dės gauti kai sulauks 65 mt. 
amžiaus. Tuomet ji turi paduo
ti prašymą, kad našlės p a š a h ą 
gautų. 

Kl. Kas atsit iktų, kai mano 
vyras, gaunąs po 65 mt. pensi
ją mirtų? 

At. Jo sąskaiton nieko nebū
ti: mokama, o jūs ir toliau gau
tumėte pašalpą. 

REAL ESTATE 

Marąuette Parke. 5 kmb. mūr., 
numatytas padid.. gazo šild., 2 lab. 
dtd. mieg. Alium, storms, sieteliai 
ir venec. užuol. Koklių virt. ir vo
nia. Cyclone tvora. $19,800. Gali
ma pamatyti šeštad. ir sekmad. 

7126 So. SpauldJKg, 

MARQUETTE P A R K E 

medinis su rūstu, 2 jai 4 kamb. Tile 

vonia ir virtuve. Gs/.o šiluma. Kai

na. $14,500. V E N T A , t«i. LAfa-
t 

yette 3-3881. 
— f 

2 mur. namai 3-.it] V 2-jn but'j 
Bridgei>orte. Turi būti skubiai par 
duoti tik o i $13,000. Malonis — 
PRospect 8-2071. 

-. . . . . . . . . .̂  . . . , . -. 

Mūr. 3 kmb. "Cottage". Spintelių 
vlrtuvC. 28 ir Avers. Tiktai $8,900.— 
$3,000 jmoketi. 

LAmnd&le 1-7038 

3 butų modernus. 
Bargenas — $18,000 
keti. 

I.\v\iulalp 1-7038 

26 ir Millaid. 
- $5,000 įmo-

CICERO 2 butų "cottage". Netoli 
26 Ir Austin. 6 kmb. ir 3 'kmb. rū
sy. Alyva apšild. $16.300. 

TOwnhalI 3-2460 

ATHARl \ p 2 l C R £ J I M U r ŠEŠTA
DIENI ir SEKM. nuo 1 iki 5 v. p.p. 

0841 So. Washtenaw 

1710 4712 VV. CERMAK RD. 
2 auKšt. mūr. pastatas. 50x100 pf-

dų" sklypas. 2 krautuves ir "loff*. 
pastoge'je sandely s. Gali būti pertai-
svtas j "rooming bouse'*. Metinių pa
jamų $10 700.00. Iki šiol buvo nau
dojamas lengvam montavimo dar
bui (light assembly) . Tai gevų paja
mų nuosav>b5. 

P A O U REALTY CO. 
i 106 VVest 14 Street 

Cicero, III. — OLympic 2-5248 

Jeigu ieškote pirkti namo. biznių 
aklvpų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są 
žiningai patarnauja f 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

27S5 W. 71 s*. St. WAlbrook 6-001* 

Priei pirkdami ar parduodam 
namas, bi/.uuis, sklypus ar Skilai 
atlatikvkite mus. 

KUTRA-NOKKTIS R E A L T T 
REAL ESTATE-INSTTRANOB 

Siuntiniai i Lietuvą 
Lietuvių bendrovė Overseas 

Cargo Co. siunčia j Lietuvą ir 
kitus Europos kraštus s iun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, va i s 
tais ir kt. su p i l n a 1 0 0 % 
garantija. Visi mokesčiai sumo-
kaniL čia — gavėjas nieko ne
moka. Siuntiniai siunčiami i š 
Europos sandėlių — t a d gre i tas 
pristatymas. 

Prašykite mus siuntinių sąra
šų: Overse&s Cargo Co., 2737 
VV. 43rd S t , Chicago 32, IU. — 
teL YArds 7-4387. 

įįEtVS Leader Gun Sigh, 

FOJtUlD 

NO (H'£H8ING' New sigh t figures 
iead autoniatically! 

j Here's simple way to improve your 
2405 We«t BĮ St . ^ j marksmanship IMMKDIATLT! Vm 
WAlbrook 6-60S0 | Erank Chapek's sensationally sue-

PRoiapert 8-»57t Ivak. Ir MkBMd.) Į -*•»'«!. proved-in-the-flem Leader 
_ 1 Sight. Kits all shotguns, singlo or 

P W T t V k n v i / I I T a hdouble barrcl, over and under mo-
. S I A ^ a U f l t l t i O , dols <e»cept .410 g*.). . . also poly 

R E A L E S T . jr I N S U E . B R O K S S I B ^ o k , v « u n « and'conipenaator barrels 
Madc of model latex rufcber; no 

L I E T U V I Ų A U D I T O R I J A - neratehing. marring; no acrews. 
3133 So. Halsted S t 

Pa. DAnnbe 6-2793 •• 

ATDARAS APŽlrRftJINUI nuo 
1 5 v. v. Moderniškas mūr. 3 bu
tų. 5—5—2 kmb. Karst. vand. ap
šild. Gali tuoj užimti. 

4113 VV. 21 Kt. 

Padeda plrkiti - parduoti 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimu*. TVara* 
Imigracijos dokumentui . Ofiaaa atda 
ras kasdien nuo 10—7. 

Kas. perkant arba parduodant na 
mus. norit/ sąžiningo tr lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo kreipkttas i 

V E N T A R E A L E S T A T E 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. S-388) 
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—T vai 
vak. Scstad. nuo • v. r. iki t v. v 

Trečtadinelats uždaryta 

bolts, tools needed. Attach in se-
eonds!! Rush ORDER TODAT; Only 
J l l O postpaid. (Sorry. no c. o. d,*s). 
Satisfaction or nvoney backl 

CHAPEK'S LKADKR SIGHT 
COMPANY 

P.O. Box 806-AF, Shoridan, V\yo. 

T Y l f f O A L & 
A A * V F l J E J L O I L O 0 . 

25S1 S. KFDZTK 
BĮ. 7-7JI2 

BLUK Fl^%MF. RAKGK 
"11 and F l RSACK OIL 

^ ^ ^ * ^ * • TD> and I P 

1 % a. mūr.. 6 kmb., 4 mieg.. 1% 
voniOH. 3 l/t metų senumo. Alyva ap
šild. 30 pėdų sklypas. Gali tuoj už
imti. „ 

WAibrook 5-5431 

Netoli St. Ritos klebonijos — r-
kmb. mūr. bungalov. Alyva apšild. 
2̂ aut. garaž. 30 p«dų sklypas. Tik

tai $16.500 arba geriausias pasiūly
mas. 

\ \ Alhrook J>-54ai 

S kambarių octagon mūr. bunga-
10W. 3482 W. 60 Plac*. 

Altuminium "storms" ir sieteliai. 
Autom, (anglių) karstu \rand. iild. 
Knoty pine vedanda. 

36^i p6dų sklypas. Veneciškos 
užuolaidos. 1 aut. garažas. 

Telef. — 
'• GRovehill 6-4657 

SKiUTtKlTS -LRAU041". 

< > 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 < ) e < K > < > 0 0 0 0 0 < > -
Kas Nori namų. farmų ir blanlv 

pirkti bei parduoti. kas nori .gautf 
paskolas — morgičius, apdraudimu* 
— insuransus, kas nori biznių kny 
gas suvesti ir Jums nuoširdžiai pe 
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Telef. Hl'dson 3-7828 

Namo tri. PRospect 8-2536 
COOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
9016 S. Cottage 0rove Ava, 

(chicago 
CK>0<>0<><>0<><>0<>0<><><X>0<>0000<H> 

, , • 

FOR SALE 
1519 VV. 63rd St. Lot siz- S2 x 126. 

2-story briek. Occupied by U. S. Post 
Olfice. Sel«cti\,e Service, and Lodge 
tenantry. Gross income $20.680. 

Inąuire 
NATIONAL REALTY TRUBT 

i d &. U'aiblogtoD bL 

įdomiausias romanas! 

ir 
išsamiai pava izduo 

tas bolševikinis f y v ^ n i m a i 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. • 

• 

* . a v M H B W k < i i s. - • m'* . . . • 

Abi dalys vienoje knygoje 
J.GLIAL/DA m »* - * * ° ° 

Užsakymus s iust i : 

^ D R I U f i A S 1 1 

2334 So. Oakley Avenua 
Chicaoo 8. Dlinoii 

stŠ 

ORAPftO 
PREMIJi/OTAS 
HOMAKAS 
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. 

, . , , . 
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Šeštadienis, spalio 29, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Thompson, Conn. 
Kolegijos rėmėjų seimas 

Misijų sekmadieni, spalio 23 

gė lietuvišką mokyklą, pilnatei
sę su kitomis miesto mokyklo
mis, pastatė du vienuolynus, su
gebėjo apsistatyti gražiais klu-

"""*'' Z T T r T °ais, parkais, kur renkasi visa d. Marianapolyie, pas TT. Man- ,. . . ' . , m . „ . v i lietuvių visuomenė; jaunimas jonus įvyko Tėvų Marijonų Ko-! * ... ' , • , .. 
i • i» * • • • i turi progų susitikti, bendrauti, 
legijos Rėmėjų seimas, kuris D a s U i £ k s * i n t i i r ^ a ū t a i a r s r i 
pradėtas sv. M^.om.3. Jas at- ^ Worce8terio lietu-
' ^ T ' J ^ i - J ; D a m b r ^ ' viams, kurių priskaitoma iki 
M C. Pn te .kmt , pamokaH pa- „ ^ S t a k t t savo lietuvio 
sake kum. J. Jancius, MIC, pasi
rinkdamas temai Vienuolijos o* 
balsį, arkiv. Jurgio Matulevi
čiaus žodžius: "Rikiuokitės ir 
pasišvęskite!" 

Po bendrų pietų naujoje mo
kyklos valgykloje pradėtas po
sėdis. Rėmėjų pirm. kun. V. 

Miesto Taryboje, kuris atstovau
tų visus lietuvių reikalus ir duo
tų progos dar didesnei lietuvių 
kultūrai Worcesteryje augti. 

Vienas tokių lietuvių, kuris la
bai tiktų toms pareigoms, yra 
lietuvis advokatas Zenius Bal-

Martinkus. iš Providence, R. L, Į com - Balčiūnas. Jis yra Silvest-
po įžanginės kalbos pakvietė vir r o ir Teodoros Balčiūnų sūnus, 
šininką kun. J. Kuprevičių, MIC, j kurie atvyko į šį kraštą Pirmojo 
sukalbėti maldą. Seimo vedėju Pasaulinio karo metu, 
išrinktas kun. J. Dambrauskas, 
MIC. Į garbės prezidiumą pa
kviestos p. Ridikienė iš Worces 

Adv. Zenius Balcom - Balčiū
nas gražiai kalba ir rašo lietu
viškai, dalyvauja lietuviškame 

terio, p. Orbeck iš Hartfordo, p. veikime, gerai pažįsta Lietuvos 
Karanauskiene iš Waterbury ir praeitį su jos vargais ir džiaugs-
p. Miciūnienė iš New Britain. 
Sekretore išrinkta M. Grinčiū-
naitė iš VVaterbury. Mandatų 
komisijon išrinkti kun. V. Bra
zauskas, MIC, p. Lopez ir Rita 
Brazauskaitė. Rezoliucijų komi- Į ranas 

mais. 
Jis yra baigęs augštuosius 

mokslus ir priklauso įvairioms 
organizacijoms. Taip pat yra 
Antrojo Pasaulinio karo vete-

sijon išrinkti kun. A. Naudžiū
nas, MIC, p. Kalendiienė, p. Ja-
sulevičienė ir Dorma Gudiškytė. 

Sekė sveikinimai, pranešimai, 
senų reikalų bei naujų sumany
mų bei pasiūlymų svarstymai. 
Seime dalyvavo maždaug 50 at
stovų ir svečių, iš dvasiški jos — 
12. Aukų sudėta $1,200. Buvc 
priimta visa eilė rezoliucijų. 
Svarbiausios jų: atgaivinti se
nąsias ir steigti naujas rėmėjų I m o būta nemaža. Girdėti, kad 

Worcesįftrio lietuviai, šių me
tų lapkričio v̂  d. balsuokime už 
lietuvį advokatą Zenių Balcom -
Balčiūną. 

'.Vaterbury, Conn* 
Būta susijaudinimo 

Po paskutinių potvynių Wa-
terburio lietuviai nedaug tenu-
kentėjo, bet vis tik susijaudini-

kuopas; paskelbti esamus, nepil 
nus stipendijų fondus mokslei
viams ir pradėti naujus, ir se
kančiais metais iškilmingai švęs 
ti sidabrinę Marianapolio Kole
gijos sukaktį. Buvo sukalbėta 
malda už a. a. kun. Joną Navic-

. ką, MIC, ir už žuvusius potvynio 
metu. 

Į sekančių metų Tėvų Marijo
nų Kolegijos Rėmėjų valdybą iš
rinkti: pirm. kun. VyMartinkus 
vicepirm. p. Ridikienė ir p. Or
beck, sekr. M. Grin&ūnaitė, ižd 
kun. J. Kuprevičius, MIC ir dva
sios vadu J. Skrodenis, MIC. Se
kė palaiminimas ir vakarienė. 

Seimo dalyviai išsiskirstė pa
kilusia ir ryžtinga dvasia. A. .N 

Pittsburgh, Pa. 
Banketas su programa 

Lietuvos Vyčių 19 kuopa lap
kričio 13 d. rengia banketą su j 

kaikurie lietuviai, bijodami, kad 
potvynis gali pasikartoti daž
niau, žada iš VVaterburio išsi
kelti į kitus miestus. 

VVaterburio lietuvių kolonija 
šiuo metu yra gana gausi. Ją 
daug kuo papildė naujieji atei
viai lietuviai. Dalis jų giminių 
dar yra pasilikę Vokietijoje, bet 
su jais palaikomi glaudūs ryšiai: 
siunčiama jiems pagalba, o kai
kurie net vyksta jų aplankyti. 

Išvyko mamytės aplankyti 

Elena Puodžiūnaitė, 29 So. Le 
onard Str., gyvenanti pas seserį 
Alibną Kuzmickas, rugsėjo 22 
d. išvyko į Vokietiją aplankyti 
savo mamytės, kuri gyvena 
Muenchene. Mielai norėjo vykti 
drauge ir jos sesuo Albina Kuz
mickas aplankyti mamytės, bet 
dėl šeimyninės padėties tuo tar
pu negalėjo. Tikimasi, kad Al-
biija Kuzmickas kada nors vė-

programa. Po banketo bus šo-! liau nuvyks aplankyti mamytę. 
kiai. Programos pradžia 5 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje 22 ir Jane gatv. 
South Side. Gera proga jau
niems ir senesniems linksmai 
praleisti laiką prieš Adventą. 

Lietuvio ūkyje 

Lietuvių Prekybos Rūmų ban
ketas įvyks lapkričio 6 d. Lie
tuvių ūkyje. 

Mirė 

Pittsburgho apylinkėje dvie
jų savaičių laikotarpyje mirė ne
maža lietuvių. Mirė šie asme
nys: K. Zupka iš Dormont, Pa., 
V. Žilionis i i Pittsburgh, Pa., 
Bartkus iš Turtle Creek, Pa., B. 
Danesevičienė iš Homestead, 
Pa., J. Naujokas iš Braddock, 
Pa., M. Vitartas iš Braddock, Pa. 

O tuo tarpu Elenai Puodžiū-
naitei linkime linksmo ir nuo
širdaus susitikimo su mamyte 
ir laimingo grįžimo VVaterburin. 
Linki jos draugai, draugės ir 
pažįstami. V. I>. 

Cicero, 111. 
Moterų Sąjungos 48 kuopos 

vakarienė 

Moterų Sąjungos 48 kuopa 
spalio 22 i suruošė Moterų Są
jungos 40*Tnetų veiklai paminė
ti vakarienę šv. Antano parapi
jos svetainėje. Prieš pradedant 
vakarienę kuopos pirmininkė 
Agnieška Stašaitienė pakvietė 
prelatą Igną Albavičių sukalbėti 
maldą. 

Vakarienės šeimininkės buvo 
p. p. Kairienė ir Dvilaitiene. 
Tvarką prižiūrėjo Centro rašti
ninkė Marijona Vaičiūnienė. Pa 
gelbininkėmig buvo Marijona 
Genis, Agnieška Stašaitienė, Pet 
ronelė Zakarienė ir Terese Vai

šių metų lapkričio 9 d. bus čiūnaitė. Vakarienėje dalyvavo 
renkama VVorcesterio Miesto Tai prel. Ignas Albavičius, kun. S. 
ryba iš visų tautybių. Būkime! Gaučius, kun. V. Urba, kun. Vil-
vieningi, tvirti, parodykime, kad kaitis ir salezietis kun. Urbaitis, 
mes esame pilnai pribrendę sto- j Centro Valdybos narės: II vice-
vėti kitų tautų tarpe ir išsirin- pirmininkė Augusta Šatkienė, 
me savą lietuvį žmogų Miesto j iždininkė Donna Kamm, iždo glo 
Taryboje, kuris atMovautų mus, bėja Natalie šatunas ir naujai 
mūsų reikalus, mūsų tautą. Jei išrinkta praėjusiame seime iždo 
Worcesterio lietuviai pajėgė būti globėja Mary Druktenis, Chica 

Po skanios vaakrienės buvo 
ir gražių kalbų. Buvo ir "bingo" 
bei gražių dovanų. Marijona 
Dvareckienė iš Melrose Park, 
111., laimėjo 53 gabalų "Dinner 
Set'\ ElzbieU Vitkienė — lem
pą, Mrs. Julius Zaura — gėlę, 
Aleksandra Sumakaris — laik
rodį. Mary Jankauskas laimėjo 
7 dolerius pinigais. 

Moterų Sąjungos 26 seime į 
garbės nares buvo pakeltos Pet
ronėlė Zakarienė ir Agnieška 
Stašaitienė. Centro raštininkė 
asmeniškai joms įteikė gėlių. Są 
jungiečių vakarienė gerai pavy
ko. 

Vakaro vedėja buvo Marijona 
Vaičiūnienė, kuri tarė padėkos 
žodį susirinkusiems. Vakarienės 
Rengimo komisiją sudarė Ag
nieška Stašaitienė, Mary Genis 
ir Petronėlė Zakarienė. 

0 Vakarienė* dalyvė 

Wiridsor, Ont. 
KLB apylinkė švenčia penkerių 

metų sukakti 

1950 metais Windsoro mieste 
gyvenantieji lietuviai, įsijungę į 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės eiles, š. m. lapkričio 5 d. 
švenčia penkerių metų sukaktį. 
Sukaktis numatyta plačiai ir 
kartu prasmingai paminėti. 

1:30 vai. p. p. W. D. Lowe 
Vocational School sporto salė
je, 874 Giles jE., įvyks vyrų ir 
jaunių krepšinio rungtynės. Su
sitiks Detroito Kovo, Toronto 
Vyties ir Toronto Aušros krep
šininkai. Rungtynių laimėto
jams yra paskirtos vertingos do 
vanos, KLB Windsoro apylinkės 
valdyba, rengdama šias rungty
nes, tikisi prisidėti prie sporti
nės veiklos popularinimo lietu
vių visuomenės tarpe ir kartu 
paskatinti sportuojantį jaunimą 
glaudesniam bendradarbiavimui. 

Po rungtynių, 6 vai. vak., vi
siems gerai žinomoje kroatų sa
lėje, 2520 Seminole, rengiamas 
iškilmingas aktas, kurio metu 
bus įteiktos dovanos krepšinio 
rungtynių laimėtojams. Valiau 
bus koncertas. Koncertinę prog-
ramą atliks operos solistė Juze 
Krištotaitytė ir KLB Windsoro 
apylinkės choras, vadovaujamas 
Juozo Sinkaus. Po koncerto bus 
šokiai, grojant geram pramogi
niam orkestrui. Veiks turtingas 
bufetas ir kt. 

Šios rengiamos iškilmės bus 
tartum generalinė repeticija 
prieš sekančiais metais įvyksian
čią IV Kanados Lietuvių die
ną, kuri, kaip žinoma, tikrai gali 
būti skirta surengti VVmdsoro 
lietuviams. 

Stropiai besiruošiant penkerių 
metų sukakčiai, malonu »yra 
kviesti visus mielus tautiečius 
ko gausiau atsilankyti į dienos 
metu rengiamas krepšinio rung
tynes ir vakare įvyksiantį iškil
mingą aktą, koncertą ir pobūvį. 
Ypatingai maloniai kviečiami ki

toje upės pusėje gyvenantieji ge 
ri kaimynai detroitiečiai, kurie 
per penketą metų taip bičiuliškai 
rėmė mūsų bendruomeninę veik-

Gausiai atsilankykite! Gau
sus atsilankymas parems mūsų 
pastangas ir drauge praturtins 
bendruomenės apylinkė* penk-
metinę sukaktį, 

KLB Windsoro Apyi V-ba 

Gyvyjų dovana 
mirusiam 

Velionies kun. kan. A. Petrai
čio artimųjų pasiūlymu ir prita
rimu, 1955 m. liepos mėn. Chi-
cagoje buvo sudarytas Kan. A. 
Petraičio Paminkliniam Kryžiui 
Statyti Komitetas, kurį sudarė 
kun. dr. A. Juška, Adomas Os-
keliūnas, Jonas Rimašauskas, 
Valerijonas Šimkus ir Stasys 
Džiugas. 

Komitetas paminkliniam kry
žiui aukas rinko tik iš velionies 
artimųjų, draugų, pažįstamų ir 
gerbėjų, pastatė ant velionies ka 
po paminklinį kryžių, ir išleido 
leidinėlį "Kun. kan. Antanas 
Petraitis". 

Minimo kryžiaus pašventini
mo iškilmės įvyko spalio 23 d. 
3 vai. Šv. Kazimiero kapinėse. 
Apeigas atliko Švč. P. M. Gimi
mo parapijos klebonas kan. J. 
Paškauskas. kuris gausiai susi
rinkusiai visuomenei prie velio
nies kapo iškėlė jo pergyventas 
kančias bolševikų kalėjimuose, 
kurios tikriausiai ir pagreitino 
jo gyvenimą šioje žemėje. 

Jonas Rimašauskas, paminkli
nio kryžiaus statybos iniciato-] 
rius ir Politinių Kalinių Sąjun
gos Chicagos skyriaus pirminin
kas, savo kalboje pareiškė, kad 
kan. Petraitis buvo ištikimybės 
Dievui, tėvynei ir artimui pavyz
dys, todėl jis aiškiai išsiskiria 
kaip !»eras kunigas, didelis žmo
gus tikrąja t o -žodžio prasme, 
nes iš jo gyvenimo darbų kiekvie 
nas galėtume daug ką pasimo
kyti. 

Červenės žudynių liudininkai: 
pulk. Juozas Tumas, Juozas Sie
kus. Jonas Gabrusevičius. Pijus 
Švelnya, kurie kartu su velioniu 
daug iškentėjo bolševikų kalėji
muose, Polit. Kalinių S-gos Chi
cagos skyriaus vardu uždėjo vai 
niką ant velionies kapo, išreikš
dami velioniui pagarbą bei so
lidarumą. 

Matai ir netiki, kai susirin
kusiųjų ne vieno, bet daugelio 
akyse pasirodo ašaros, 0 lūpos 
kartoja maldos žodžius. Kai be
veik pusė tūkstančio dalyvių at
vyko prie veKonies kan. Petrai
čio kapo dalyvauti paminklo pa
šventinimo iškilmėse, gerbdami 
jį kaip kunigą, kuris visa širdi
mi mylėjo savo kraštą, žmones, 
kuris ir prieš mirtį pageidavo, 
kad jis būtų palaidotas savo pa
prastų žmonių tarpe. St. Dž-as 

tanas nepasiduoda apatijai, bet 
organizuojasi sau pragyveni
mą iš privačių pamokų. Nors 
ir pamažu, kartais pusbadžiu, 
bet jis tęsia savo studijas to
liau. Universitete a. a. Anta
nas įsijungia į ateitininkų eiles, 
įstodamas, j visuomenininkų 
"Vytauto" klubą. Be ateiti
ninkų organizacijos, jis daly
vauja ir "Pavasario" Federaci
jos Vyrų Centro valdyboj, kur 
tuo metu inteligentinės jėgos 
buvo labai reikalingos. A. a. 
Antanas ėjo patriotine idealis
tine kryptimi norėjo matyti 
Lietuvos gyvenimą sukurtą ir 
suorganizuotą krikščioniškais 
moralės pagrindais. Tos min
tys ir tik tokie idealai lydėjo 
j j per visą jo gyvenimą. 

Materialių sunkumų spau
džiamas, po ketverių savo stu
dijų metų, nors dar jų ir pilnai 
nebaigęs, jis patenka į Tėvų Jė
zuitų gimnaziją mokytoju, 'kur 
išbūva iki pirmos bolševikinės 
okupacijos. Bemokytojauda-
mas jis baigia universitetą, 
gaudamas diplomuoto mokyto
jo titulą. Bolševikus iš Lietu
vos išvijus, Laikinoji Lietuvos 
vyriausybe a. a. Antaną pasky
rė "Aušros" mergaičių gimna
zijos lietuvių kalbos mokytoju, 
kuriose jis išbuvo iki pasitrau
kimo iš savo krašto. 

Trumpai, prieš Lietuvos ne
priklausomybes praradimą, a. 
a, Antanas pradėjo dainos stu
dijas. Pradžioje mokėsi pri
vačiai pa s solistę Binkevičiūtę, 
o vėliau buvo įstojęs į Kauno 
Konservatoriją į dainavimo 
klasę, kurią dėl antrosios bol
ševikų okupacijos negalėjo 
baigti. 

Tremties gyvenimas 
A. a. Antanas atsiranda 

tremtyje Vokietijoje. Čia jį su
tinkame Augsburgo lietuvių 
stovykloje. Jis įsijungia į lei-

A. A. ANTANAS PAUKŠTYS 

A. A. 

JUNE ZENKUS 
Staiga mirė spalio 28 d., 

1955. sulaukus 32 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John. duktė Janet, sū
nus James Ir kiti gimines. 

Triklausfe St. Stephens Lattlc 
Fto\ver Fldelity. 

Kūnas pašarvota* A. L.. Gai
da Pueaeral Home koplyčioje, 
1*22—24 W. Cliica*o Ave. 

L»tdotuvSs Jvyks pirmad.. 
spalio 31 d.. iŠ koplyčios 9:30 
vai. ryto Ims atlydėta | St. 
Htcphen K i n * of Hungary pa
rapijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingo**' pamaldos u i vel io
n i s siela. Po pamaldų bus nu
lydėta } St. Adalbertą kapines. 

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

\tiliū«U«: Vyras, duktė f r M1-

la idotuvių direkiorius A. L. 
Gaada. Tel. H I M b o l t 6-1230. 

Worcester, Mass. 
Brangus lietuviai! 

vieningi anksčiau, mokėjo gra 
žiai sugyventi, mokėjo įkurti 

gos apskrities valdybos narše: 
pirm. Ona Z?.urienė, protokolų 

tiek daug kultūros židinių: pa- rast. Ona Gudienė ir koresp. Vic 
statė dvi gražias bažnyčias, įstei ky Leone. 

Iš savosios tėvynes išblokš
tiems ir neradusiems pastovaus 
įsikūrimo svetimuose kraštuo
se tautiečiams tenka per nelyg 
greitai pačiame jaunystės žy
dėjime atsiskirti su šiuo pasau
liu. Skaudi ir labai netikėta ži
nia ištiko Kolumbijos lietuvius, 
kada š. m. spalio mėn. 19 d, 
anksti rytą Bogotos mieste pa
simirė visų mylimas, jaunas, 
energingas ir taurus lietuvia 
Antanas Paukštys. 

A. a. Antanas Paukštys gi
mė 1912 m. Višakio-Rūdos pa
rapijoj, Sakių apskr., kur jo 
tėvai iš savo vienuolikos vaikų, 
pajėgė net penkis išlsisti į 
augštuosius mokslus, ka s ūki
ninkui buvo gana sunku. A. a. 
Antanas šeimoje buvo jauniau
sias iš brolių. Pradžios mokslą 
išėjo savo tėviškėje, o 1923 m. 
rudenį įstojo į Marijampolės 
Marijonų gimnazijos pirmąją 
klasę. A. a. Antanas, pabaigęs 
3 girnjmj&iįos klases, persikėle į 

Kauną Jėzuitų gimnaziją, išlai
kydamas egzaminus į 5-ją kla
sę, aplenkdamas 4-ją klasę. 
Gimnazijoj mokėsi gerai, kaip 
ir visi kiti jo broliai ir buvo pa
vyzdingo elgesio. Jau žemes
nėse klasėse jį matome daly
vaujant ateitininkų organizaci
joje. Šiems savo kilniems atei-
tininkijos idealams jis liko išti
kimas visą savo gyvenimą. 

1930 m. a. a. A. Paukštys 
baigia Tėvų Jėzuitų gimnaziją 
ir tais pačiais metais rudenį 
įstoja į Vytauto Didžiojo uni
versitete Teologijos-Filosofi-
joa fakultetą, pasirinkdamas 
studijoms lotynų ir graikų kal
bas pagrindinėms ir lietuvių 
kalbą ir literatūrą — šalutine. 

Įsijungi? \ ateitininkų greta* 
Universitete a. a. Antanui 

prasidėjo sunkus ir skurdus 
gyvenimas — savo studijoms 
jis neturėjo lėšų. Iš savo tėviš
kės jis jokios materialinės pa-
ramus Q£ca.vQ. Tačiau a. a, Aii-

JL a-

JUOZAPAS JURKEVIČIUS 
Gyveno 2122 W. 46 S t 

Tel. FR. 6-2051. YA. 7-38S2 
Mirė spalio 27 d., 1955, 1:30 

vai. ryto. sulaukęs pusės u m i 
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Ra

seinių apskričio. 
Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona—Masalskytė, sunūs 
Antanas, marti Lillian; 2 anū
kai: Ronald ir Donald. duktė 
Jane Valančius ir žentas Al-
bert, anūkė Susan; seserėnas 
Aleks Masalskis, jo žmona 
Charlotte ir jų še ima ir daug 
kitų giminiu Ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno kopi.. 4348 S. California. 

Laidotuvėm įvyks ptrmad.. 
spalio 31 d.. iŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne* 
kalto Prasidėjimo P-les Švč. 
parapijos bažny*ta. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielg. Po pamaldų 
bu* nulydėtas į Šv. Kazimiero 

kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus h* pažystamus 
dalyvauti ŠiOBe laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, dūk
t i i r kit i glnritnf*. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA- 3-3572. 

džiamą Juozo Vitėno "Žiburiai" 
redakcijos kolektyvą. Pačiame 
stovyklos gyvenime, jį mato
me beveik kiekviename stovyk
los parengime: šventėse, įvai
riuose minėjimuose bei rengia
muose koncertuose dalyvaujan
tį su savo solo ar duetais. Jis 
su įvairiais lietuviais meninin
kais aplanko daugelį lietuviškų 
stovyklų. • 

H Vokietijos jis nuvyksta į 
Kolumbiją. Pradžioje apsisto
jo Medellino miest?. Pradėjęs 
savo dainos meną dar Neprik
lausomoje Lietuvoje, nuo jo ne
pasitraukia ir čia. Medellino 
mieste duoda kelis koncertus 
bei įvairiomis progomis gieda 
d a u g e l y j e b a ž n y č i ų . K u n . M. 
Tamošiūnui pradėjus leisti 
"Kolumbijos Lietuvį", a. a. An
taną matome jo redakcijos ko

lektyve, kur ant jo pečių gul 
ne tik pačio laikraščio redaga
vimas, bet ir įvairių straipsnių 
rašymas. Neturėdamas praktiš
kos, realios profesijos, Medelli
no mieste bei jo apylinkėse jis 
nepajėgė įsikurti, buvo privers
tas persikelti į Bogotos mies
tą, kur pradžioje dirbo įvairio
se įstaigose prie buchalterijos 
skyrių, o vėliau priimamas į p. 
Siručio vadovaujamą lietuviš
ką Turav ion" įstaigą reikalų 
tvarkytoju, kurioj jis iš savo 
netikėtos staigios mirties. 

Del a. a. Antano Paukščio 
mirties šiandien liūdi ne tik Ko
lumbijos lietuviai, jo artimieji, 
gimines, bet ypatingai jo idejes 
draugai ateitininkai su Kolum
bijos ateitininkais sendrau
giais. S. T. 

t 
JRM ^V. 

JOHN SCHIlfTEB \ 
(SANTAKAS) 

Gyv. 6837 So. Washtenaw Ave. 

Mirė spalio 27 d.. 1*55. 3:30 
vai. po pietą, sulaukęs 68 m. 
amžiaus. 

Giruė Lietuvoje, 

Amerikoje išgyveno 45 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Lino, duktft Anna 
Dautenback ir daug kitu. glml-
nftj, draugu ir pai įstamu. 

Priklausė švento Vardo Drau
gijai. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadie
nį, spalio 31 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo P - l i s Svč. paraplojs baž
nyčia, kurioje įvyks geiudingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

NiHiūdę: Sūnus ir duktė 
Laidotuvių direktorius Anta

nas Petkus. Tel. GRovahUl ft-
2345. 

VALERIJA NOKI KIS 
Gyv. 4415 W. Irving Park Rd. 

Mine spalio 27 d.. 1955, 1:25 
vaL ryte. sulaukus 29 m. amž. 

G i m i Chicagoje, 111. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

tėvas Antanas, motina Magda
lena (Užandenytė): 2 broliai: 
Juozapas ir Alvinas: 3 dėdės: 
Jim-lzidorius Norusis. Juoza
pas Užandenis ir jo šeima, Ka
zimieras Dvarionas ir jo šeima; 
3 tetos: Kazimiera Petrulionis 
ir jos šeima. Jadvyga Užande
nis (I^etuvoje); krikšto tėvas 
Kazimieras šauklys ir jo šei
ma; krikšto motina Q»a Rim
kienė ir jos šeima ir daug ki
tų gimimų, draugų ir pažįsta
mų. > 

Kūnas pašarvotas 
Eudeikto koplyčioje. 
California Ave. 

John fF. 
4330 So. 

l a ido tuvės įvyks pirmad.. 
spalio 31 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta i Nekal
to Prasidėjimo P-lės švč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus n u / 
lydėta į šv. Kazimiero kapined. 

Nuoširdžiai kviečiame visus? 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvise. 

Nuliūdę: Tfva«*. motina, bro
liai, dėdes, tetos Ir ktU g i m i n ė , 

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudeikis. Tel. LA.. 3-0440. 

ii* 
E S T H E R B O N D Z I N S K I mi

rus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui dr. 
Jonui Bondzinski, sūnums Jonui ir William 
Bondzinski, dukrai Mrs. Margaret Rice, jos 
motinai dr. Therese Abt ir jos seseriai Mrs, 
Jane Reticker. 

Bertha, Emilija ir Antanas Lickus 
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ALGIRDAS LANDSBERGĮ 

Kai ONĖ' 
T. AdamkcvičiauB Apianka 

Ulsakymus s u pinigai* s iųsklts: 
2St ptU kaina $2J» 

DRAUGAS, 21*4 S. OaaJe? Avtw 
ohtofo a. m. 

Alos nuostabios ir nepaprastos kny 
gon personalas si tai p įvertina ra 
iytojas Gliaudą: "...Wetosa — pa
aiškintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los suvok©*, bet aryitatl skaisčia 
meile. Pagaliau Jullua. . pasiilgės 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drasoa, nesuprantąs pa
vojaus beprotejlmo procese". 

5 - * = 

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ. Uk-
rajiną, Rusiją, Baltgudiją, Lenkiją ir Pabaltijos Kraštus. 

J- K A M I E N S K I 
J A N I Q U E T R A D I N G C 0 M P A N Y 

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA 
SENIAUSIA EXPORTO FIRMA 

2314 W. Chicago Ave. — netoli Oaktey Ave., Chicago 22, I1L 
Telefonas BRunsirfcfc 8-6780 

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstai
goj. Šeimos tėvynėje nieko nemoka. Atvykite arba skambin
kite j mūsų įstaigą dėl informacijų ir kainarasčių. 

Įstaiga atidaryta kasdien išskyrus sekmadienius 
nuo 1 iki d va i vakaro 

• » ' • "5T —— 
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DlENrUOTS DRAUCAS, CHTCCAOO. rLLftfOTS 

• l l • ! I • I I . 1 1 • 1.11 — ' ~»~ 
Šeštadienis, spalio 29, 1956 

• •' • • -

ŠIANDIEN "DRAUGO" KONCERTAS 

i mus 
X Karti. Samuel Stritch, 

Chicagos arkivyskupas, spalio 
30 d. 4 vai. p. p. pašventins Šv. 
Petro ir Povilo parapijoj (West 
Pullman) vienuolyno priestatą, 
seserų naują koplyčią ir mo
kyklos priestatą. Tie nauji 
priestatai kainuoja 200,000 do
lerių. Po to kardinolas Stritch 
cuteiks 130 vaiki} Sutvirtinimo 
Sakramentą Šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčioje, kur 
klebonu yra kun. P. Gasiunas. 
Sutvirtinimo Sakramento me
tu kardinolui Stritch asistuos 
kan. kleb. J. Paškauskas ir 
kun. kleb. A. Linkus, abu buvę 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonais. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Saules varomas radiją; Padidės bausme 

automobilistams 
Chicagos tpisėjas patvirtir.o 

A dm irai bendrovė Chicagoje 
demonstravo naują radijo apa-

Toronto "Varpo" Choras, vadovaujamas St. daile virtau*, atlik? programą Siamlion « ^ f ? ^ 8
k * į 

vak. "Drango" koncerte Šakalį, salėje, 2345 S. Kedzie Ave. Šokiams gros * L U i l 
Oiami. 

nauju, didesne* bausmes a u - ' m ą i k u r E v e i k i a d a m , 
tomob.lnj vairuotojams. Tuo e m , r g i j a u „„g, T a 3 ^ a s 
oudu tikimasi susilaukti rūpės- v i o t o n l e m p l J n a u d o j a g tran-
.mgesnio miostatu pildymo ir s i 8 t o r i u s . Energiją gauna i?, 
miestui turėti daugiau pajamų, „ „ g , m s i l i k o n o s i u o g s n į , 
Jeigu nusikalstančių autamo- k u r s i t a i 8 0 m a s v i r s u m a p a r a t o . 
bilistų kiekis būtų tas pats, U i | R a d i j a t , v e i k i a h . d ? b e 8 U 0 t 0 8 e 
padidinus bausmes miestas per d i e n o s e a r n a k č i a > n e s t u r i m a . 
melus surinktų $2 milionu p a - ' j , b a t e r i j ą k u r j o j e s u t ? l k i a m a 
baudų daugiau. Praeitais me- , e l e k t r o s energija. Iš viso to
tais Chicagos mestas iš tų p i - Į k i a r a i a d i j u i , turinčiam trans.s-
baudų surinko $4.221,027. P a - l t o r i u s v i e t o n l f m p ų m a ž a i fe_ 
baudos pabranginamos nuo ' i k i a f -„ ^ , te 
r.ausio m ė n . 1 d. 

KAS. U IR KUR 
— Sa>jnngi«Yiy pramoga. Mote

rų Sąjungos 55 kuopa, veikianti 
VVest Side lietuvių kolonijoj, fij 
sekmadienį, spalio 30 d. 3 vai. po
piet rengia saunų parengimą — 
.bingo žaidimą Lechavičienės na-
<me 2314 VV. 23rd St. Visos Są-
jungtietės prašomos atsi lankyti 
i r viešnių atsivesti, ta ip pat a t 
nešti dovanų. West Side moterys, 
norinčios smagiai popietę praleis
ti, kviečiamos 3 vai. nieit i j Le
onavičienės butą bingo palošti. 

R*ug. Komisija. 

— Chicagos šaulių žiniai, š.m. 
spalio m. 30 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų Don Varnas legiono pos
to salėje. 6816 So. VvVatern A.T. 
įvyks Chicagos Saulių Klubo na
rių susirinkimas. 

Susirinkimą aplankys žymus 
svečias. Bus parodyta spalvota fll« 

X Augštuju Lituanistikos 
kursui klausytojų susirinkimas 
įvyksta šį šeštadienį, spalio 29 ( 
d., 6 vai. Lietuvos Vyčių sale-

IŠ ARTI IR TOLI 
). A. VALSTYBĖSE 

X Prel. Ignas Albavifim, I)e pampas 47 ir Campbell 
Šv. Antano parapijos klebonas, 
Cicero, 111., "Draugo" Bendro
vės pirmininkas ir Statybos 
Fondo garbes direktorius, 
"Draugo" ir vienuolyno staty
bos fondui paaukojo $500. Tė
vai Marijonai ir vyr. statybos 
fondo komitetas nuoširdžiai 
dėkoja mielam geradariui už 
auką. 

X Tėvų Marijonų bendra 
darbių Draugijos 21 skyrius 
(Cicero, 111.) Marijonų statybos 
fondui spalio 26 d. surengė 
"bingo" Šv. Antano parapijos 
salėje. Parengimas davė 400 
dolerių pelno. Minimo parengi
mo metu viena šeima įsirašė į 
T. T. Marijonų Bendradarbių 
garbės narius, paaukodama 100 
dolerių. Tėvai Marijonai dėko
ja atsilankiusiems į parengimą 
ir šeimininkėms, taip gražiai 
pasidarbavusioms kilniems tik
slams. 

Ave., įėjimas iš 47 g-vės). Li
tuanistikos Institutas prašo vi
sus, kurie pasiryžę kursus lan
kyti, būtinai atvykti į šį susi
rinkimą, kadangi paskaitų lai
kas ir vieta bus nustatyta pa
gal susirinkusiųjų daugumos 
pageidavimus. Susirinkimą kvie 
čia kursų direktorius. 

X Sukaktuvinių spaudos me
tų iškilmingas uždarymas 
įvyksta lapkričio 20 d. 4 vai. 
Marijos Augšt. mokyklos salė
je. Iškilmingąjį sukaktuvinių 

iaigi; 

nes chicagos apygardos Kultū
ros Taryba. Įspūdingos progra
mos metu bus paskelbta jauni
mo literatūrai premijuoti 1000 
dol. premija. 

nuotraukų šiame LD-nų nr. 
randame visą eilę puikių ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo vaizdų, rodančių gamtos 
grožį ir kultūros pažangą. Vir
šeli puošia Alice Stephenš cho
ro ir Vilniaus šv. Mykolo baž-

— Kunigų Vienybes New 
Yorko ir New Jetsey apskri
ties susirinkimas įvyko Brook-
lyne pranciškonų vienuolyne 
spalio 20 d. Susirinkimas buvo 
gausus, dalyvavo 25 kunigai, in y£įo s ^Jotraukos 
tarp jų prelatai: L. Tulaba, I. 
Kelmelis, J. Balkūnas ir pran
ciškonų provincijolas tev. Jur
gis Gailiušis. Svarstyta visa ei
le su pastoracija ir lietuvybe 
susijusių klausimų. Po jo įvy
ko užkandžiai. 

— Vinco T. Kvetkaus, LRK-
SA sekretoriaus ir plačiai žino-

spaudos metų užbaigimą ruo- m o v į s u o m e n ė s veikėjo, sūnus 
šia JAV Lietuvių »mdrucme- yincas, šiuo metu tarnaująs 

vienoj svarbioj valdžios įstai
goj Washingtone, atliekamu 
laiku nuo tarnybos lankė uni
versitetą, kurį šiomis dienomis 
baigė magistro laipsniu. 

X Jean Tervainis ir Frank Vytautas Rasįonią, su sei-
Bargaila susituoks šiandien m a gyvenęs Brooklyne ir New 
Cspalio 29 d.) 11 vai. ryto Šv. Yorke baigęs konservatorijoje 
Kryžiaus ^parapijos bažnyčioje. fagQto klasę, spal. 21 d. išvyko 

X Vysk. V. Brizgys šį sek- Jean Tervainis yra L. Vyčių 13 į Kansas City, Mo., kur yra pa-
madienį, Kristaus Karaliaus kuopos veikli narė ir sodaliečių s į r a šęs sutartį su Kansas City 
šventėje, Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje 3 vai. p. p. teiks Su
tvirtinimo sakramentą. Šioms 
svarbioms apeigoms iš ligoni
nės yra sugrįžęs ir prel. B. Ur
ba, parapijos klebonas, kurio 
sveikata yra pagerėjusi. 

X Antanas Kasmauskas, gy
venąs Cirero, UI., jau nupirko 
T. T. Marijonų statybos ir tos 
statybos kertinio akmens pa
šventinimo banketo keturis bi-
lėtus u i šimtą dolerių. Staty
bos didžiulis banketas bus 1956 
m. kovo 18 d. Sherman viešbu
tyje, Chicago, UI. 

X Mr. ir Mrs. Charles Noru
sis, gyv. Brighton Park kolo
nijoje, kurių sūnūs Phillip ir 
Ralph gieda garsiame Paulie-
čių chore Chicagoje, nusipirko 
T. T. Marijonų statybos banke
to du biletus už 50 dolerių. Ban
keto biletus įsigijo pas žurna
listą Stasį Piežą, vieną iš T. T. 
Marijonų statybos direktorių. 

X Muz. Stasys Gailevičius, 
"Varpo" choro dirigentas, ku
ris šiandien vakare diriguos 
savo chorui Sokolų salėje 
"Draugo" koncerte, yra apsi
stojęs pas Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro dirigentą Vladą 
Baltrušaitį, 3229 S. Lituanica 
Ave., telefonas FRontier 6-
0787.-

X Esther Bondzinski, dr. Jo
no Bondzinski žmona, mirė va
kar ryte (spalio,28 d.). Už jos 
sielą pamaldos bus spalio 31 d. 
ryto St. Sabinas bažnyčioje. 
Pašarvota Blake and Lamb 
koplyčioje, 1413 W- 79th St. 
Laidojama šv. Kazimiero kapi
nėse. 

žymi veikėja. Šv. Mišias jaunų
jų intencija atnašaus ir jų mo
terystės ryšį palaimins kun. J. 
Grinis. 

X Amerikos Lietuvių Ben
druomenes pirm. S I Barzdukas 
lapkričio 19 d. atvyksta į 'Chi-
cagą dalyvauti Kultūros Fon
do narių pirmame susirinkime. 
Kultūros Fondo susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 19 d. Lie
tuvių auditorijos patalpose. 
Pradžia 10 vai. ryto. 

X Zenonos Linkis iš Bridge-
water, Mass., ir Mrs. Tibor 
tUklay i* Los Angeles Calif ^ ^ } ^ 
atsiuntė po vieną doler, uz ^ ^ ^ R ^ . ^ ^ . ^ 

bėjimo forma plačiai duodama 
pasisakyti Bendruomenės val
dybos nariams: St. Barzdukui, 
A. Nasvyčiui, V. Auguliui, J. 
Stempužiui, A. Mikulskiui, Ign. 
Malėnuiir J. Staniskiui. 

Literatūros skyriuje su be
letristika randame jaunosios 
kartos rašyt. Julių Kaupą ir 
naujai pasireiškiančią originale 
poetę Eleną Tumienę. Jie pa
lydim' tr.rmpais kūrybos api
būdinimais, k u r e palengvina 

simfoniniu orkestru. Šeima dar 
liko Brooklyne. 

— Naujas Lietuvių Dienų 
numeris. Jau pasiekė skaityto
jus naujas spalio mėnesio LD 
numeris. Puošniais, kaip ir yi-
sada, viršeliais ir su daugiau 
kaip 60 iliustracijų tekste, šis 
LD žurnalo numeris apima la
bai platų lietuvių politikos, kul
tūros ir visuomeninio gyveni
mo barą JAV-se ir kituose 
kraštuose. Ypač daug vietos ir 
dėmesio skiriama ką tik susi
kūrusiai Bendruomenei. Jos 
reikalais rašo net 4 autoriai: 

DIDi. BRITANIJOJ 
— MirS Povilas Grigaliūnas. 

Spalio 9 d. rytą po ilgos ir sun
kios ligos mirė Bradf ordo bend
ruomenės veiklus narys ir vei
kėjas Povilas Grigaliūnas, sulau
kęs 50 metų amžiaus. Lietuvo
je buvo baigęs Karo mokyklą 
jaun. Įeit. laipsniu. Vedęs, gyve
no Pilviškiuose, kur tarnavęs 
pašto įstaigoje. Karo metu įsto
jęs į gen Plechavičiaus organi-| Stambiai padidinta pabauda: 
zuojamus savisaugos dalinius, iš $3 iki $10 už statymą maši-
Vokietijoje vos nepapuolė į bol-jnos pakrovimo zonoje, už sta-
ševikų rankas, tačiau laimingu tymą mašinos vidury gatvės 

(double parking), už statymą 
automobilio uždraustomis va
landomis. 

Stambiausia pabauda bus už 
skubėjimą: $10. Iki *iol buvo 
$8. Toliau — už sekančius nu
sikaltimus, už kuriuo3 iki šiol 
buvo baudžiama $6, dabar bus 
reikalaujama $10: už nepaisy
mą šviesų, už nepaisymą savo 
važiavimo pusės, u i nepaisymą 
tiltų ir susisiekimo ž.nklų, už 
pasukimą į kairę ar už apsigrę-
žimą ten, kur tai draudžiama, 
už nepaisymą geležinkelių sig
nalų, už kliudymą susisiekimo, 
už neužleidimą pirmenybes, jei
gu kitas ją turi. Ta pati baus-' 
mė už neturėjimą reikiamų lei
dimo numerių (platės), už ne
davimą pirmenybes peštie
siems, už nedavimą signalo 
kada sukama, už netvarkingus 
stabdžius. 

Už mašinos statvmą neleisti
noje vietoje ligšiolinė pabauda 
$3 pakelta iki $5. Paskirta $6 
pabaudos, vieton $3, už prašy
mą pavėžinti. 

*^;<0o +a K , « ^ « o n xi\,.«„r« ! m a i s aauliu gyvenimo. Cia pat radijas tik bandomas. Numato- g a U m a jįcyU šauliAkių ienkUu-
ma, kad ji ištobulinus, galės kus. 
įsigijusiam žmogui tarnauti vi 
są amžių. 

Turėsime aptarti dalyvavimą 
Kariuomenes šventėje, viaoa ei
lės parengimų, susirinkimų, liku

ti -L. i • n c n n n n A l f t i ^ ų Vokietijoje ligoninėae aau-
ne ika l au j a 4>oUU,UUU ' lių šalpos, uniformų įsigijimo, 

„X V/»ia» sportinių šautuvų ir kt. svarbius 
UZ KOjas reikalus. 

Iš Burlington geležinkelių Ii-' Prašome visus šaulius ir šaules 
nijoe reikalaujama teisme pu- šiame susirinkime dalyvauti. 
ses miliono dolerių kaip kom
pensacijos 15 metų berniukui 
Roger Robinson, kurs bandė 

Chicagos saulių Klubo Valdyba 

sutapimu pasiekė Vakarus. Ap
sigyvenęs Lehrtes stovykloje, 
rūpinosi kitų s\inkia dalia ir kuo 
įmanydamas stengėsi padėti. 

Gyvendamas Bradforde, kur 
įsigijo mažus namelius, gyvai da 
lyvavo lietuvių visuomenėje ir 

Rts. gen. Sarnoii ragina 
budėti 

Pirklių ir Pramonininkų klu-

"Draugo" kalendorių. 

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje (West Side) lapkr. 
1 d., Visų Šventųjų šventėje, 
šv. Mišios bus 7 vai. vakare. 

X Organizuoja vaidybos stu
diją. JAV Lietuvių Bendruo
menės Chicagos apygardos val
dyba organizuoja vaidybos stu
diją. Jau sudarytas lektorių 
kadras ir organizacinis studi
jos darbas eina prie pabaigos. 

kultūrinėje veikloje: buvo ilga- be Chicagoje buvo Įteiktas pa-
metis DBLS vietinio skyriaus žymėjimas ats. brig. gen. Do-
valdybos narys, o .taipgi ir baž- j vydui Samoff, RCA preziden-
nytinio komiteto narys. Organi-jtui, už jo atradimus elektroni-
zaciniais reikalais niekuomet ne- ^ų įr susisiekimo srityje. Ta 
tingėjo aplankyti ir toliau gy
venančių lietuvių. Buvo sugyve
namas, draugiškas, ramaus, lė
to būdo. 

Prieš porą metų P. Grigaliūno 
sveikata pradėjo silpnėti. Buvo 
padaryta krūtinės operacija, ta
čiau susilpnėjo širdis ir atsira
do kraujo spaudimas. Kentėjo 
nemažus skausmus. Pagaliau at
sigulė Royal Infirmary, kur kant 
riai kentė iki pačios mirties. Pas 
kutinės tris dienas buvo nete
kęs sąmonės. Mirė aprūpintas 
Paskutiniais Sakramentais. Pa
laidotas spalio 15 dieną po gedu
lingų šv. Mišių, dalyvaujant gau 
šiam skaičiui lietuvių. 

— Corby Lietuvių mokyklos 
mokiniai, aplankyti Amerikos 
Balso korespondento, įdainavo 

proga Sarnoff pasakė kalbą, 
primindamas, kad JAV gyvy
bės persvara, palyginus su Ru
sijos, yra ribota ir kad reikia 
nuolat budėti ir būti stipriems, 
kad Rusija bijotų užpulti. Tik 
tada bus galima šaltąjį karą 
laimėti. Dabartines sovietų šyp
senas jisai laiko tik taktiniu 
manevru. 

Metai kalėjimo kyšininkui 
Mokesčių inspekcijos bu\ęs 

tarnautojas Donald Gentile, 31 
m. amžiaus, nuteistas metams 
ir vienai dienai kalėjimo už tai, 
kad norėjo kyšio iš Fred Her-
zog, kuriam sutiko nutęsti mo
kesčių mokėjimą. Jų tą pasita
rimą girdėjo du pasislėpę agen-

— Vyčių sendraugių Tarybos 
labai svarbus susirinkimas aau-

, kiamaa pirmadienį, spalio 31 d. pralįsti tarp stovinčių vagonų, | 8 v a l v a k a r e i VyCįų „uėj. Viai 
kurie tuo metu pajudėjo ir jam • Tarybos nariai prašomi suvaiiuo-
buvo nupjautos kojos. a * * Saitalim P*™-

Atsukti laikrodį valanda 
atgal 

Šiandien baigiasi vasarinis 
laikas Chicagoje. Nakčia, 2 vai. 
po dvylikos, atsukamas laikro
dis viena valanda atgal. "Drau
go" koncerto dalyviai gali pa
sidžiaugti, kad sekmadienio ry
tą viena valanda galės ilgiau 
miegoti. 

Areštavo už vaiko 
viliojimą 

Cicsro gyventojas Ralph 
Rowe, 22 m. amžiaus, areštuo
tas už tai, kad jis į savo maši
ną įsiviliojo 15 metų berniuką, 
norėdamas su juo neleistinai 
elgtis. 

Žydai nori miliono 
Chicagos žydai pradėjo rink

liavą Hebrajų universitetui Iz
raelio valstybėje. Jie pasiryžę 
Chicagoje surinkti milioną do
lerių. 

Rasta prigėrusi 
Jackson parko lagūne rasta 

prigėrusi 65 metų moteris Ag
nės Connell, gyvenusi 1523 W. 
89th str., Chicagoje. 

Vaidybos studija artimiausiu £ ^ ° * į orientuotis.^Paulius 
laiku pradės veikti. 

X Antaftia Orintaitė-Krauzie-

Jurkur, rašo apie dail: P. Kiau 
lėno kūrybą, K. Pažėraitė apie 
Liet. Religinio meno parodą 

nė, rašytojos Orintaitės sesuo Brazilijoje, E. Šula;tis apie 

»» X Šiandien po "Draugo 
koncerto atsukite laikrodį vie
ną valandą atgal, šio sekma
dienio naktį (2 vai.) prasideda 
"standard time". 

mirė penktadienį, spalio 28 d. 
ligoninėje Chicagoje. 

X Gautas trečias romanas 
"Draugo" romano konkursui. 
Jis yra pavadintas: "Siaubas" 
ir pasirašytas 2uvėdros slapy
vardžiu. Rankraštis turi 207 
psl. 

X Jonas Rockaitis ir Mari-
lyn Yucius susituoks šiandien 
3 vai. p. p. Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. 

ir įkalbėjo į juostas. Jų dainos [tai, kurie kyšininką ten pat ir 
bei deklamacijos bus pertrans- areštavo. 
liuotos į Lietuvą. I __. . J - J : . . . 

' Miesto tarnautojams didins 
algas 

AUŠROS VABTŲ 

mūsų Vilniaus šventoves, 
istoriją bei padavimus. 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kny 
irutėje "Aušros Vartai". 

— Maironio, P. Vaičiūno, A 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po> 
eziją apie juoa . 

Utaakymua su pinigais siuskit*: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, BL 

Kalėjimas girtam 
vairuotojui 

Melrose Parko gyventojas 
Gerald Fanvell, 26 m. amžiaus, 
nuteistas metama kalėjimo už 
vairavimą mašinos įsikaušus. 
Jam taip bevažiuojant įvyko 
nelaimė: jo mašina užmušė 23 
m. gail. seserį ir dėl to dar 
jam padidinta bausmė dviemis 
mėnesiais kalėjimo. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiim 
A r Marija apsireiškė Lietuvoje, 

Atsakymą rasi te J. Budzeikos kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 oeotų 

Ją galite gauti 

• D R A C O r 

2334 So. Oakley A m 

CHICAGO 8, ILL. 
•lliillililiillilllllliillllilllillllllilillilitilil 

Visiems ><rta perskaityti Istorini 
romaną 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
I tomas 324 pusi., kaina fS.OO. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiaga. Gražūs 
Žemaitijos gamtoa vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraMul. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų. 

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos. 

LTžaakymus adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave.. 

Chicago 8. M. 

Ar pamestas automobilis 
yra žudiko? 

Chicagos policija pastebėjo 
ties 3106 Fillmore str. pames-
tr. automobilį. Jame atrado 
drabužių, kurie atrodė ga'i bū
ti tų nužudytųjų vaikų. Įtari-

Chicagos miesto meras Da-
ley planuoja nuo sekančių me-
Vų padidinti miesto tarnautojų 
atlyginimą. Numatoma, kad 
algos bus pakeltos maždaug 
3 % . 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 

-nas dar padidėjo, kai buvo nu-' 777 
atatyta, jog automobilis pri
klausė buvusiam kariui, dabar 

Alice Stephenš choro sukaktį, 
K. Baronus apie Hamiltono lie
tuvių koloniją, R. Skipitis tę- j kažkur dingusiam, . kurs savu 

laiku yra sirgęs proto, liga. Ta
čiau tėvai apžiūrėjo rastus dra
bužius ir pasakft, kad jie nepri- i -aį}įyk^Jro 

1 Kemkite dien. Draugą! 

sia savo Berlyno atsiminimus. 
Pasikalbėjimu ir nuotraukomis 
paminima Stp. Kolupailos 40 
metų mokslinio darbo sukaktis. 
Be to pati iliustruota lietuvių ir 
anglų kalbos kronika. 

Angliškoje dalyje P. Vai- no matę prie vietos, kur buvo 
nauskas rašo apie Liet. Krikš- pamesti lavonai. 
čionių Demokratų partiją, o , Jieškodama nusikaltėlių po-
Miltonas Starkus duoda J. Gru- \ licija panaudoja treniruotus 
šo noveles "Kelionė su kliūti- Suris, ypač tiec ta sritimi, iš 

h v r buvęs girdimas riksmas 
nužudymo naktį. 

Seriausla knyga vasaros atostogoms 
AliOYZO BARONO 

SODAS Ui HORIZONTO 
Romanas 

is" vertimą. 
dalia aktualių dienos įvykių 

nepritrūksta naujų 
su aplinka ir naujų iarali-

k lause n u ž u d y t i e s i e m s j ų v a i - ! kos "priemonių tiems santykiams 11-
* . * . , . -1 I reikšti. Gyva knygos tema. tdomūs 

kai l is . O a u t o m o b i l i s — mė ly - Į personažai Ir spalvinga kalba padės 
nos spalvos, kokį žmonės t i k i ^ ^ g ^ ^ J g J ' S I S : A 1 * r d o Ku-

rauskb. JI Išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1»B5 m., 264 psl., kaina 
S. 50 dol. 

Knyga gaunama: 

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

Chicago 8, DL 
• Miiii>tami»ti»<iiaaia*a*Ae<« 

IKdeJJ. Bu dienų Įtempimas, karo ir Ūtos gafimyt* 
•ekti kasdienius \vjkim. Tam reikahri 

Šiais metMs sueina M metų kaip gko*ota spandos laisv*. Tss Je-
bilejus tebūnie minimas lūkiu: kiek f lenuose lietuviškuose namuos 
kas" laikraštis, o iiuo metu — lietuviška* dfamstk. Dienraštis 
pati švęsdamas 40 m. sukakti nue įsikūrimo Chicagoje, daro B 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienrašti per mėnesi laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kati tuo interesuojasi 

'Drangas'' yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, knrespondenm b ka
ntorių, kas šeštadieni duoda 11111 kili, meno, Iherattros priedą, tari spe-

(• U tkaartą, « • * • * ) , q » m , •*«*. 
11,000 presnijo. Į 1 ll m a r i k paskasa 

atkarpėle 

formatorių. kas šeštadieni 

Oranlijoje, Argentinoje, Cttfie, Švedijoje, Besriioje, V. 
Italijoje, Prancosijoje, net b 

ftuliarlUti^ 

turėsite progos susipažinti su 
dar neskaitote, atsiųskite saro adresą, o taip pat 
io dar neskaito b mes per menes) buko „Draugą'* 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO S, I D U N O I S 
1 
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