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P R I N T E D I N T W O P A R T S 

vou 

GENEVOS 
Pilgrimai neįpiršo Rusijai JAV 

maisto gaminių pertekliaus 

LAPK 
WASHINGTONAS, lapkr. 12. — Maskva susprogdino dar vie

ną lengvapėdžių pūstą burbulą — pranešė visiems ten siųstiems 
„ambasadoriams*\ kad jai nereikia Amerikos maisto, kuris su
krautas į valdžios sandėlius. 

Kad tuos maisto sandėlius iš
tuštintų, VVashingtonas tam tik
rų sluogsnių (politinių ir ūkinių) 
spaudžiamas leido atvykti Ame
rikon Sovietų žemės ūkio biuro
kratų delegacijai ir nekliudė ame 

prašė parduoti Fordo bendrovės 
akcijų savo darbininkams už pu
sę kainos. 

Fordo bendroves vadovybė, su
darant paskutinę darbo sutartį, 
tokį pasiūlymą buvo padariusi, 

rikMtiĮ, grupe, nuvykti Ruujon t a f i a u u n j j a a t m e t ė į r k o v o j o „ , 
pasižiūrėti jos kolchozų ii 
chozų. 

sov- vadinamo metinio atlyginimo ga-
I rantiją. Tas planas vargiai greit 

omas, nes valstybių Negana to, Rusijon šią vasarą bua . ' d 
buvo nuvykusi grupė senatorių ir draudžia mokėti sceia-
fcongresmanų Jų keliones tikslai d r a u d i m o p a š a l p a s n e d a r b o buvo įvairūs, bet senato žemės 
ūkio komisijos pirmininkas sen. 
Ellender specialiai buvo nuvykęs 
piršti žemės ūkio produktų, ku
riuos vyriausybė deda j sandė
lius palaikydama atitinkamame 
lygyje kaikurių žemės ūkio ga
minių karnas. 

Sen. Ellender konferavo su So
vietų užsienio prekybos ministe-
riu Mikojanu, kuris senatoriui pa 
sakė, kad siūlomų prekių ne
pirks, no:-s jas buvo siūloma par
duoti už sovietiškus rublius, ku
rie būtų buvę panaudoti JAV 
ambasados rūmams Maskvoje pa 
statyti. Mikojanas pridėjo, kad 
Amerikos ambasada gali būti sta 

Btovi viduryje. 

atveju tada, kada bedarbis maž
daug tiek pat gauna iš kito šalti
nio. 

Nauja darbo sutartis su di
džiosiomis auto pramonės ben
drovėmis numato bendrovių pri-
mokėjimą prie socialinio draudi
mo nedarbo pašalpos tiek, kiek 
trūksta iki darbininko algos jam 
dirbant. 

Žemes Izraelis niekam 
nės paivyko vakar sostinėn. Pir 

duoti nepasirengęs madieni išvyksta į savo ūkį, kur 
I O * Dils PTfM^iflll n f l o m l r i a m o o 

NEVV YORKAS, lapkr. 12. — 

"Dvaaiai" apleidus Ženevos konferenciją, Foster Dulles ir Molotovas, susitikę vaiftėse pas Šveicarijos 
I et tpierre, nelabai benori vienas kit» sveikinti rankos paspaudimu. Šveicarijos prezidentas 

Eisenhower dėkingas, 
šiltai pasitiktas 

WASH1NGT0NAS, lapkr. 12. 
— Tautai atsimenant visuose ka
ruose žuvusius savo vaikus, prez. 
Eisenhoweris išleistas iš ligoni -

Izraelio užsienio reikalų ministe-
ris Sharett nesibaido Anglijos 

• tarpininkavimo ginčams su ara-
tvarkyti, tačiau jam labai 

sattmm zautais pfariMb « ' ^ - : n c p a t i k o p 4 m j e r o E d e ^ 0 ^ „ į . 
nimas, kad taisytinos ir Izraelio 
sienos. To tai jau tikrai nebūsią, 
jei ir Izraeliui bus leista kalbėti. 

Sharett reakcija sakytų, kad 
jis žino, jog numatomas sienų 
taisymas Izraeliui žemės ne pri
dės, bet atims. Anglijos užsienio 

buvo įjungti i .* . . , .. : . 
J* • K I re ikalų ministerija infonnuoja, 

šaltinių gautais pinigais 
tus dclerius labai augšta rublio 
kaina). 

Kai Foster Dulles vyko Žene
vos konferencijon, tie patys 
sluogsniai prašė vėl tą klausimą 
pakišti sovietams privačiuose pa
sitarimuose. Tam. tikslui ir ati 
tinkami asmens 

bus greičiau pasiekiamas. 
Išvykdamas iš Denver padėko

jo ligoninės personalui ir pasisa
kė būsiąs amžinai dėkingas už 
maldas ir linkėjimus, kurie su
plaukė jam susirgus. Liga nema
lonus dalykas, bet jos proga jis 
patyręs, kad žmonės gali būti la
bai geri. 

Sostinė sutiko prezidentą šil
tai — griežė orkestrai, gatvėse 
buvo daug žmonių, nes nedirbo 
mokyklos ir valdžios įstaigos. 

Peronas apsigyveno Pana-

ABN informuoja pasaulį 

Nepadaryta pažangos ne Rytų 
bei Vakarų kontaktų jieskant 

ŽENEVA, lapkr. 12. -*» Keturių didžiųjų užsienio reikalų mi-
nisteriai nutarė užbaigti savo pasitarimus lapkričio 16 d. Dabar 
didžiausias darbas bus parengti konferencijos baigimo komuni
katą. 

Niekas netikėjo, kad nusigin- ! ^ a i e k u n u o m o n i ų suartėjimo nė 
klavimo klausimu čia bus galima 
pažangos padaryti, bet vis kabin
tasi net už šiaudo, kad sovietai 
priims nors prez. Eisenhowerio 
„atviro dangaus" pasiūlymą. 
„Viršūnių" konferencijoje Bul

vienų klausimu. Miniateriai ne
gausią net bendro komisijos pra
nešimo, nes nesą apie ką rašyti. 

Taigi, konferencija baigsis nie 
ko nenuveikusi, nes bolševikiniai 
imperialistai negalėjo atsižadėti 

AL. GIMANTAS 
Antibolševikinis tautų frontas (The Antiboishevik Block 0f |staMymu; jis liečia tik Sov. Ru 

Nations), kurio svarbiausioji įstaiga įsikūrusi bavarų Muenchene, 
šiuo metu laiko net 20 asmenų buri, kuris stropiai seka visų dabar 
rusų valdomų tautų spaudą ir atskirai registruoja politinius, socia
linius ir ekonominius įvykius tuose kraštuose. 

Be to, nuodugniai apklausinė 

ganinas taip kalbėjo: kad vaka-j u i p l e n g v a i p r i e 6 io metų pa
siektų laimėjimų. Vakariečiai ne 
beturėjo ką duoti, nes dabar jau 
kiekviena nuolaida Europoje reiŠ 
kia jos visos praradimą. 

Tik po 2 mėty galės 
kariauti Izraelis 

PARYŽIUS, lapkr. 12. — Vie
no arabų krašto ambasadorius 

metimais': pasiūlymas nerišamas I informuoja vieno JAV laikraščio 
su apsiginklavimo lenktynių su- ] korespondentą, kad Izraelis ne-

riečiai buvo linkę manyti, jog pa 
siūlymas bus priimtas. 

Dabar Molotovas pasiūlymą 
kietai sukritikavo ir vėl baigda
mas žodį pridėjo, kad pasiūly
mas gal ir bus naudingas tada, 
kada visi priims sovietų nusigin
klavimo pasiūlymus. 

Orinė bazių žvalgyba, anot 
Molotovo, nepriimtina šiais su 

Brazilijos armija sukilo, kad 
apsaugotų krašto konstituciją 

JAV delegaciją. Kontaktai buvo ' " . T ~ T . .~ . \ , „ ' " * . Y ' , . " ^ ^ T " " r t t J I t t-
užmegrtilr šiomis dienomis bu-]11*? JOS ^basadena , V.d. Rytų moję JAV vynausybes nuomoja-
vo gautas tas pats atsakymas, I fdveje įle P n t ™ E d e n ° >™me viešbutyje .r skubiai ražo 
kuri Mikojanas rugpjūčio mėn. Į tarpininkavimo pastangoms. , knygą apie savo politinę karjerą. 
davė sen. Ellanderiui. 

Jei dar kas nežinojo, kad pre
kyba sovietams yra politinis įran 
kis, tai galėjo įsitikinti minėtą 
reikalą tvarkydami. Bolševikai 
tik tuo atveju sutiks nupirkti vie 
ną kitą toną kelis metus sandėly
je laikyto sviesto, kada bus pa
naikinti draudimai parduoti ko
munistams visas strategines pre
kes. 

Fordo darbininkai 
prašo atmesty akcijų 

DETROITAS, lapkr. 12. — 
United Auto VVorkers unijos For
do fabrikų skyriaus vadovybė pa-

RIO DE JANEIRO, lapkr. 12. — Vakar Brazilijos armija už
valdė sostinę ir paėmė valdžią, tačiau laivynas ir aviacija sukilimo 
neremia. Susirėmimo dar nebuvo. 

Sukilimui vadovauja dar va 
kar krašto apsaugos ministeriu 
buvęs gen. Teixeira Lott, pasi
traukęs iš ministerio pareigų po 
to, kai laikinasis prez. Luz atsi
sakė pašalinti iš karo akademi
jos personalo pulk. Mamede, ku
ris viešai kritikavo Brazilijos rin 

Izraelio valrtybit vyrai vienas po kito vyksta Amerikon spaudimo OT-
gaukuoti, kad globa nebūta sumažinta. Čia matomas ką tik atvykęs 
oisienio reikalo, miniittris Shtrret. (INS). 

kimų tvarką ir tariamai vadova
vo karininkų grupei, kuri nenori 
prileisti prie valdžios neseniai iš
rinktą prezidentą Kubitschek ir 
viceprež. Goulart. Jie esą šalinin
kai nusižudžiusio prez. Vargas, 
kurį ta pati karininkų grupė pri
vertė atleisti Goulart iš darbo 
ministerio pareigų (po to Vargas 
nusišovė). 

Gen. Teixeira Lott buvo nusi
statęs nemaišyti armijos į politi
ką, bet saugoti konstituciją, tai 
yra pasirūpinti, kad tautos iš
rinktas prezidentas perimtų pa
reigas. Tuo tikslu-jis ir paėmė 
sostinę, kad sutrukdytų Kubi-
tscheko nušalinimą. Įteikęs prez. 
Luz atsistatydinimą, jis nuėjo j 
sostinės karinę įgulą ir pravedė 
valdžios paėmimą be vieno šūvio. 

Laik. prez. Luz suspėjo pasi-
raukti ant karinio laivo, kuris 
ai kosi teritoriniuose Brazilijos 
vandenyse. Iš ten jis pasiuntė 
pirmųjų parlamento rūmų pirmi-
įinkui pranešimą apie savo buvi
mo vietą ir nusistatymą vis dar 
aikyti save Brazilijos prezidentu 
nežiūrint sukilimo rezultatų. 

Parlamentas yra sukviestas į 
nepaprastą posėdį, bet vakar dar 
nebuvo jo sprendimo ką daryti 
su Luz. Gen. Teixeira Lott skel
bia, kad turi armijos vadų įgalio
jimą padaryti tvarką ir apsau
goti konstituciją. 

jami naujieji bėgliai ir jau tada 
daromos galutinės išvados, ruo
šiami biuleteniai ir išsiuntinėja
mi pasaulio spaudai. Neseniai 
amerikiečių Mtttraščiai gavo iš 
ABN naują žinių laidą, kurioje 
pateikiama naujienų iš eilės oku
puotų kraštų. 

Čekoslovakijoje specialiai įkur 
ta sovietų įstaiga ekonominiams 
reikalams tvarkyti šiuo metu 
varo plačią akciją, kad tik tuo 
daugiau čekų darbo jėgos išvyk
tų į Sovietų Sąjungą. Imami ir 
paprasti darbininkai, bet ypač 
gaudomi įvairūs specialistai. Pa
skyrimo vietos įvairios: nuo pa
čios Rusijos iki Sibiro, Kinijos ir 
šiaur. Korėjos. 

Slovakijoje jau metai laiko, ne
buvo girdėti apie partizanų judė
jimą, bet naujai atvykę iš ten 
papasakojo, kad Ostrovski — 
Vopor vietovėje partizanai užpuo 
lę priverčiamųjų darbų stovyklą 
ir išlaisvinę visus politinius kali
nius, kurie išsislapstę po kalnus. 

Bulgarijoje buvo išžudyta vi
sa eilė tos tautos žymių karo va
dų, kurių vienas net 82 m. am
žiaus. Tai daroma sekant sovie
tus, kurie skuba išbraukti iš žmo 
nių atminties nesenų laisvės lai
kų prisiminimus. , 

Gudijoje šiuo metu vyksta 
stambios deportacijos, ypač ūki
ninkų kilmės žmonių, į rytinį Si
birą. ABN teigia, kad tai daroma 
norint atsikratyti žymių antiru
siškų nuotaikų, kurios vis smar
kiau plinta baltgudžių tarpe. 

Latvijoje komunistų laikraš
tis „Gina" skelbia didelį aliarmą. 
Girdi, katastrofiška padėtis vy
rauja visame raud. Latvijos že
mės ūkyje. ABN tai aiškina tuo, 
kad per daug gerų žemdirbių iš
vežta Sibiran; be to, trūksta 
arklių darbo jėgos. Šiuos savo 
metu ėmė be atodairos kariuo
menės reikalams. 

Lietuvoje papilti vieši kaltini
mai lietuviams rašytojams. Kal
tinimų autoriai — komunistinė 
rašytojų sąjunga. Peikiama, kad 
mūsų rašytojai nepanorėjo de
maskuoti amerikinį imperializmą 
ir reakcinę katalikų dvasiškiją. 
Kitas kaltinimas sako, kad lietu
vis rašytojas dar vis prisilaiko 
vakarietiškų tradicijų ir dvasios, popiežius. Lietuviškas: Auatinas 

Lenkija, Už efektyvų išplati-! Oras Chicagoje 

siųsta dar 120 sovietų armijos 
„ekspertų"; tuo būdu prie lenkų 
kariuomenės jau esama net 500 
oficialių rusę pareigūnų. IŠ jų 90 
pro€. sudaro kariniai instrukto
riai, 5 proc. slaptosios milicijos 
nariai, o likutį — išmokslinti 
komunis. lenkų kenkėjai. 

Rumunijoje atsisakyta kartu 
maišyti sovietų ir rumunų karius 
dėl dažnų tarpusavio incidentų. 
Kiekvienas rumunų pulkas turi 
sovietinį „ryšio karininką", ku
ris tikrumoje yra tikrasis pulko 
vadas, nes rumunas pulko vadas 
neturi teisės įsakinėti be ruso ži
nios. Rumunų naftos produkcija 
yra augšta, bet rusams išgabe
nus dalį mašinų ir įrengimų, dar
bą tenka remti vien primityvia 
rankų darbo jėga. 

Ukrainos gyvenimas. Austrai 
ir vokiečiai grįžtą iš Rusijos be
laisvių stovyklų pasakoja, kad 
Ukrainoje reiškiasi nuolatinis 
antikomunistinis judėjimas. Prie 
Charkovo buvo sabotuotas arti
lerijos reikmenų fabrikas. Nu
kenčia ir traukinių ešalonai. Ki
jevo apylinkėse įsteigta net 38 
koncentracijos stovyklos, kurių 
kiekvienoje sumesta po 4,000 
polit. kalinių. 

Toli mate tas senas 
bolševikas Manuilskis 
1931 m. Dimitrijus Manuilskis 

Lenino mokyklos būsimiesiems 
kariuomenės politrukams paskel
bė įsidėmėtinus žodžius, kad bol
ševikų laikas ateis po kokių 20 
ar 30 metų. Reikią tik mokėti 
buržuaziją gerai užliūliuoti. 
„Tam tikslui mes paskelbsime 
nepaprastai plataus masto sąjūdį 
už taiką. Tada bus daroma ligi 
tol negirdėtų koncesijų. Kapita
listinės valstybės, kurios yra 
kvailos ir smunka, pačios džiaug
sis galėdamos prisidėti prie savo 
griuvimo. Jos pasinaudos kiek
viena nauja proga, kad tik galėtų 
tapti mūsų draugais. Tačiau tuo 
metu, kai jos nebebus tokios bud 
ries, mes galėsime jas sutriuš
kinti savo geležine kumštimi". 
Ar Maskva dabar taip nedaro? 

Kalendomis 
Lapkričio 12 d.: Šv. Martynas, 

sijos ir JAV teritorijas, bet ne
apima svetimoje teritorijoje 
esančių Amerikos bazių, iš kur 
Sov. Rusija gali būti netikėtai už
pulta; pasiūlymo įvykdymas kaš 

gali kariauti iki 1957 m Iki to lai 
ko arabai bus suradę vienybę ir 
Izraeliui karas nebegalės pasi
sekti. Turkijos — Irako paktas, 
nukreiptas prieš Rusiją, nebėra 
arabų skaldomasis įrankis — ir 

tuos perdaug pinigų; Eisenhowe- i Irakas su Jordanu bus Egipto 
rio pasiūlymo vykdymas ne su- į V**F> & Izraelis pamėgintų su-
mažinsiąs, bet padidinsiąs įtari-! t remti su Egiptu, 
mus ir tarptautinį įsitempimą, 
nes jis neapsaugosiąs nuo neti
kėto užpuolimo. 

Indijos K. Melionas 

NEW YORKAS, lapkr. 12. — 
J. Tautų politinis komitetas pra
deda svarstyti įvairius Korėjos 
reikalus vakar nubalsavęs, kad į 
posėdžius kviestinas P. Korėjos, 
bet nekviestinas S. Korėjos at
stovas. 

š. Korėjos atstovavimą gynė 
Maskvos bolševikas ir Indijos 
Krishna Menonas. Šis pastarasis 
tiek jaudinosi tuo rerkalu, kad 
net nediplomatiškų pareiškimų 
padarė. 

Sovietuose būta kito 
atominio sprogimo 

WASHINGTONAS, lapkr. 12. 
— Atominės Energijos Komisija 
pranešė, kad Sov. Rusijoje šio
mis dienomis buvo naujas atomi
nis sprogimas, jau kelintas 1955 
m. atominių bandymų serijoje. 
Nesakoma bandymo rūšis, nors 
ji tikriausiai žinoma. 

Tą pačią žinią paskelbė ir An-

Taip sukritikavęs prez. Eisen-
howerio bazių orinės žvalgybos 
pasiūlymą, Molotovas pakartojo 
kaip naujus visus jau seniau Mas 
kvos darytus siūlymus Jungt. 
Tautų nusiginklavimo komisijo
je. Jie apima besąlyginį atomi
nių ir vandenilio ginklų vartoji
mo uždraudimą, vandenilio gin
klų bandymų sustabdymą ir ka
rinių pajėgų sumažinimą pra
džiai procentais, o paskui nusta
tant kiekvienam kraštui pastovų 
kontingentą. Rusijai, Amerikai 
ir kom. Kinijai siūloma leisti tu
rėti po pusantro miliono vyrų, o 
kitoms, atitinkamai dydžiui, po 
mažiau. Apie nusiginklavimo 
kontrolę bolševikai visada neno
riai kalba, taigi Molotovas ir lį 
kartą išimties nepadarė. 

Nusiginklavimo klausimo atsi
kratyti „padoriau" ši konferenci
ja galės todėl, kad abi pusės gali 
nieku nerizi kuodamos jį vėl grą
žinti į J. T. nusiginklavimo komi
siją. 

Rytų — Vakarų kontaktų su-' glijos krašto apsaugos ministeri-
stiprinimo klausimas, kurį jau! ja, tik Ši pridėjo, kad Sovietų šių 
dvi savaitės virškina ekspertų ko 
misija, esąs tokioje pat padėtyje, 

metų atominių bandymų serija 
prasidėjo tuojau po Ženevos „vir-

nimą visoje lenkų teritorijoje 
antikomunistinių atsišaukimų nu 
kentėjo 44 asmenys. Lenkijon at-

koks buVo pirmą dieną — nesą šūnių" konferencijos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Paskutinės žinios iš Brazilijos praneša, kad parla

mentas pašalino laik. prez. Luz ir prezidento pareigas liku
siam terminui pavedė senato pirmininkui Ramos. 

— Argentinoje formaliai įvesdinta į pareigas patariamoji ta
ryba, kuri padės laikinajai vyriausybei valdyti kraštą iki parlamen
to rinkimų. Ji sudaryta iš politinių partijų atstovų ir šiaip žymes
nių asmenų. 

— Italijos vyriausybė paneigė žinią, kad viena Italijos firma 
yra pažadėjusi parduoti Egiptui S0 sprausminių lėktuvų — britų 
naujausių Vampirų. 

— Kanados užsienio reikalų miništeris,, iš Azijos grįžtąs į Eu
ropą, užsuko Egiptan, kad gintų vakariečių bylą. Buvo numatęs 
lankyti ir Izraelį, bet nusistatymą pakeitė, kadangi jo užsienio rei
kalų miništeris išvykęs Amerikon. 

— Vengrija sutikusi paleisti visus pas save dar laikomus vo
kiečius karo belaisvius. 

— Sevilijos arkivyskupo* kardinolas Segura pasitraukė nuo 
vyskupijos tvarkymo. Jos administratoriumi Pijus XII paskyrė 
arkivyskupą koadjutorių Bueno y MonreaL 

— Foster Dulles vakar J žvalgomų objektų skaičių Jtrau-
Apsiniaukus, temperatūra apie ke ir Amerikos bazes užsienyje, jei Sov. Bosija priims prez. 

40 laipsnių. Eisenhowerio pasiūlymą vykdyti abipusi karinių objektų 
Saulė teks 6:36, leidžiasi 4:33. žvalgymą i i oro. 

• 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia P a 
IJrtuvos laisvės kovę invaliilg 

rtipm&ai 

7<\reaguojant į k palankų ar n e - , L t E T . b A F t S l N I N f c V S U V A Ž I A V I M A S ?*** " T ^ i ? f l 
i i „+Jutlnima »nU Lietu- • balsavimų atvesti 7,G 

palankų atsi tepimą apie u U ^ ^ ^ j ^ 5 ^ g ^ o j kvietė visą eilf kalbėtojų, šfari-jtojų. Kiek bendruoi 
vą. Vyčiai hfcSlol yra parašę Į ^̂  ^ ^ _ ^ _ ^ * «_»«*^l«__^.. • -• — • •• ' J * 

5 d. įvyko Connectlcut valsty 
bės Lietuvių Darbininkų Sąjun 
Cos 40 metų minėjimas lapkri 

salėje. Prie tautiškomis spal-

rėtų šiame reikale efektyviau tai 200,0tK) Jvairrų laiškų Lietuvos 
kininkauti. j reikalu. 

Prof. dr. J. Puzinas priminė, j Sendraugių pirmininkas Pr. 
kad 1952 metais gruodžio 13 d. paullukenis trumpai supažiridi-

. ' susiorganizavęs Lietuvos laisvės n o su ateitininkų organizacijos 
Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvos ^^ i n v a l i d a m s r e m t i komite- n U 0statais , pabrėždamas, kad at 

Laisvė* Kavų Invalidų S ^ m g o s | t — ^ t H ^ M ptfgMM ffl^ifl^DB-«Httittkaiii» rūpi ne politika, 
valdybos informacinio pobūdžio: v i 8 U 0 m e n g B s l u o g g n i U 8 * aukų k a i p ateitininkų priėiai skelbia, j vomis papuoštų stalų susirinko 
posėdis, kuriame buvo iškelti ^ ^ ^ ^ 3 ^ l a p ų k u ^ i r m o j c ^ ^ katalikybė j darbininkų organizacijos veikė-
Lietuvos laisvės kovose s u ž e i s - , ^ t e d a y ė m 6 2 d o l T a i u f i d 1 l k t w k a d g u o l i s iš-'jai, kurių tarpe buvo ir trys 

nas faktas. | augti; tikrai susipratęs lietuvis Centro komiteto nariai: Knei-
Ir visi kiti dalyvavusieji — A.: ir sąmoningas katalikas. Baigda-; žys, Kapočienė ir Waterbury 

Impulevičius, B. Dirmėnas ir ki- m a s dėkojo tėvams už bendra- gyvenanti Meškunienė. t a r p 
ti — iškėlė kaikurių sugestijų, į darblavimą ir kvietė daugiau ps svečių buvo ir eilė šios organi-
paryškino Lietuvos laisvės kovų Į sitikėti ateitininkų vadais. j zacljos garbės narių, kaip kun. 
invalidų padėties skaudumą. Fusryčiti pabaigoje ponios St. Valantiejus, Aleksis, Sapranie-

Susidarytas [spūdis, kad yra • stanėlienės parengti ir vadovau- L * i r ^iti, kurie įeina j C. komi-
" I būtina invalidų šalpos reikalą | j a m i jaunučiai bei jaunesnieji j tetą 

dėl to prie 
000 balsuo-

_ bendruomenės val-
M 40 metų sukakties minejfcną | žymėjusių šios organizacijos j dyba sugebės plėsti LOKO dar-

^Vat)2rbtiryi Ooirh ;'» 3£i>kri6io | veiktoje ir atstovavusių kitas bą, paaiškės, kiek ji sugebės 
organizacijas. Kalbėjo klebo- po savo kadencijos atgabenti 
nas Valantiejus, kuris yra visų | prie balsavimo urnų narių. Jei 
organizacijų pobūvių dalyvis, ir į 

čio 5 d. Šv. Juozapo parapijos j dar negalutinai pasveikęs iš il-

tųjų skausmingo likimo rūpes
čiai. 

Posėdį pradėjo LLKI valdybos 
vicepirmininkas J. Kiaunė, reikš
damas viltį, kad čia svarstomi 
reikalai bus pajusti plačiojoj vi
suomenėj ir šia proga pasiguo-
dus Lietuvos laisvės kovų inva 
lidų skausmai bus lengviau pa- j 8 u a t i p r i n t u aktyvumu nešti į pla ateitininkai susirinkusiems paro 
keliami. J. Kiaunė, savo žodyje, t e g n ę v i e š u m ą f efektingiau pa- L ė gražiai parengtą šventės nuo-
trumpai priminęs LLKI Sąjun- n a u d o j a n t s p a udą, radiją bei vi-'taikai pritaikytą programėlę, 
gos istoriją pažymėjo, kad 19241 g a g l i e t u v i s k a s organizacijas, j Agapė — pusryčiai buvo visų 

Reikia bandyti šį reikalą padą-į ponių suneštiniai, gražiai ir ska-

Sukaktuvinį pobūvį aplankė 
Ir Waterfctirio miesto meras 

metais organizacijos užuomaz

gos ligos, apie kurią jam gydy
tojai vėliau pasakė, kad jis vie
na koja jau buvo karste. Todėl 
ir pajuokavo, kad trūko visi 
metai, iki jis tą koją iš ten iš
traukė. Toliau kalbėjo Mešku
nienė, Aleksis, visada sugebąs 
iškelti lietuviškojo gyvenimo 
problemomis ilgų diskusijų, po
nia Snyderienė, kun. Prokopas, 
čia atstovavęs LDS organą 
"Darbininką", Kapočienė, Ka
linauskienė, Stankevičienė, dr. 
Kapočius iš Bostono, Dumšie-

ir 

goję sąjungą sudarė 155 laisves • ryt[ U e k g y y ą k a d k i e k v i e n a s 

kovų invalidai, kai šiuo metu, U e t u v i a a i S k i a i p a m a t y t ų tremty 
tremtyje yra 24. šie 24 Lietuvos e s a n č i o Uetuvos l a i s v ė s k o v ų 

laisvės kovų invalidai sunkios j i n v a l i d o s u n k ų j . l i k . m ą i r j o r ū -

gyvenimo naštos palenkti, pa- ( p e g č i u g p a l e ' n g v i n t U t n o r s ^ n e . 

niai parengti. Pusryčių paren-

davė vadovavimą Kuopos vice-gimu rūpinosi ponios E. Mika
lauskienė (Bikihaitė), O. Matu-, . . 2 . , A „ M v t A r*>.-.xi -.B o .u . . . . .p irminmkui A. Paliuliui, kuris saitiene, A. Repšienė, Račkaus-,.1; . A1J . * • , » . ilgesniu atidaromuoju žodžiu 

Snyder su žmona. Pobūvį pra-|nė, Petrauskas, Jakštienė 
dėjo kun. klebonas Valantiejus | Matas. Po sveikinimų pagrin-
malda ir po užkandžių kuopos diniu kalbėtoju* buvo iškvies-
ptrmininkas Jakubauskas per- tas C. K. sekretorius Kneižys. 

bus 14,000, tai jos pozityvus, 
darbas bus lygus LOKO dar
bui. Jei ji atgabens balsuoti 
7000, tai jos organizacijos plė
tojimo darbas bus lygus nu
liui. Ir kuone visi šiuo atveju 
buvo pesimistiškos nuotaikos. 

Minėjimo pobūvis visdėlto 
praėjo jaukioje nuotaikoje ir 
tarsi naujų jėgų pasisėmimu 
naujiems užsimojimams. 

Minėjimas pasiuntė sveikini
mus prelatui Krupavičiui, Dar- 2 PRANCOZV KALBOS PA 

VA u n i r 4 o J „ _ J _ 1 , . , 

Featuring the 
\ e w Trends Ln 

Styled Hair CuU 

HELENE CURTIS 
PERMANENT WAVBS 
Including HAIR Cl T 
and HAIR STYLTNG 

Hair Coloring 
for Your New Coiffure 

Is Our Specialty 

C 0 T T A 6 E 
B E A U T Y S A L O N 

4094 Archer VI 7-0553 
This is a Lith'n Beauty Salon. 

didele, bet nuolatine auka. 

B. Raugas 

sklidę po laisvojo pasaulio įvai 
rius kraštus, lietuvių kolonijose 
stovi tartum gyvieji paminklai, 
ženklindami, kaip sunkiai Lie-
turo, laisvė buvo atkovota, jei; \ y 0 r c e s t e r . M a s s . 
sunki visų tremtinių dalis, tai 
berankių ir bekojų karo invali
dų likimas dar sunkesnis. Metų 
našta kasdien tą likimą daro 
sunkesniu ir sunkesniu. Todėl 

Ateitininkų vakaras. — 
"šalrfšius" scenoje 

Lapkričio 19 d. (šeštadienį) 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero pa

yra gyvas reikalas šauktis į hc- r a p i j 0 s s a l ė j e ( 4 1 Providence 
tuvių visuomenę, kad ji pamaty- g a t v ė ) v i e t o s ateitininkai ren
tų ir suprastų reikalą ištiesti g i & g u . y a i r i a i r j d o m i a p r ( > 5ra-
pagalbos ranką Lietuvos laisves v a karą: statomas Z. Snars-. L. , . ^ , M v K f t 

, . , .. , . .. Nauja at-kų sendraugiu varayba 
kio parašytas pagal lietuvių liau | ^""J* * 

kovų invalidams. 

Po J. Kiaunės žodžio trumpą 
informaciją apie dabartinę LLKI 
Sąjungos padėtį patiekė dabarti
nis pirmininkas A. Eigelis. šiuo 
metu laisvajame pasaulyje yra 
24 LLKI Sąjungai priklausą na
riai, iš kurių 17 yra JAV, 1 — 
Kanadoje, 1 — Naujoje Zelandi
joje, 1 - Australijoje, kiti 4 yra 

dies dainelę "Šalia kelio vieške
lėlio gyveno šaltyšius" muzikali-
nis vaidinimas "Šaltyšius", jau
nųjų tautiški šokiai, lietuviški 
žaidimai bei rateliai ir žaidimai 
jauniesiems su premijomis. Žai
dimuose dalyvauja visi jaunieji 
vakaro dalyviai. Išalkusiems, y-

Lapkričio 6 d. vakare Ė. ir 
Pr. Pauliukonių bute įvyko atei
tininkų sendraugių ataskaitinis 
metinis susirinkimas. Vaidybos 
vardu pranešimą patiekė pirm. 
Pr. Pauliukonis ir ižd. A. Kau-
ševičius. Pirmininkas savo me
tinės veiklos apžvalgoje primine, 

sveikino šį sukaktuvinį pobūvį 
ir vietinio skyriaus krikščionių 

tratų vardu 
pirmininkas 

kienė, Grybauskienf ir p-lė R. 
RožėvičiŪtė. Joms pagelbėjo ir 
kitos' ponios. . 

Pd pietų Aušros Vartų parapi-1 demokratų vardu kaip to sky-
jos salėje buvo surengta akade- ! ***** Pienininkas. Paliulig iš-
mija. Kalbėjo prel. K. Vasys ir 
kun. J. Steponaitis. Paskaitą 
skaitė prof. A. Vasaitis iš Bos
tono, Mass. 

' r. 

Meninę programą atliko patys 
jaunučiai, vadovaujami ponios 
St. Stanelienės. Be to solo pa
giedojo du dalykus A. Vaitiekai-
tytė. 

Laimingo pasisekimo jūsų 
darbuose! 

Su pagarba 
Ona ir Juozas Jusevi&ai". 

širdingiesiems ponams Jusevi-
čiams ir visiems kitiems CARE 
paketų aukotojams su gilia pa
garba ir tikru dėkingumu prane
šu, kad jau turime netoli dviejų 
šimtų tų brangių paketų! 

Savo kalbos pradžioje prelegen
tas reiškė pasigėrėjimą LDS 5 
kuopa, kad joje aktyviai daly
vauja ir naujųjų ateivių veikė
jai kaip pirmininkaujantis po
būvy Paliulis ir kiti. Jis nusi
skundė, kad senųjų organizaci
jų eilės nesulaukia iš naujųjų 
talkos, o Waterburio kuopą jis 
laiko geru pavyzdžiu. P. Knei
žys išdėstė šios organizacijos 
istoriją, paliesdamas jos atsira
dimo sąlygas ir josios uždavi
nius. Tiek prelegentas tiek kiti, 
o ir iš naujų ateivių kalbėtojai, 
liesdami lietuviškųjų organiza
cijų gyvenimą, iškeldavo ir lie
tuvių bendruomenės opųjį klau
simą. O aimanavimai ir mintys 

bininko redaktoriui prof. Sužie- J 
dėliui ir Lietuvos DP.-^O Fede- į 
racijos pirmininkui Petrui Jo- 4 
čiui. Taip pat nutarė paskelbti f 
užuojautą dabar Sibiro ištrėmi-'* 
me besančiam LDS organizaci
jos kūrėjui kanauninkui kuni
gui Fabijonui Kemešiui. 

ONA NAKIENĖJ 
} 4719 S. MapSewood Av. i 

MOKAS duoda bu v. Lietuvo
je prancūzų kalb. gimnazijos 
mokytoja, specialiai banarusi 
Paryžiuje "Institute de Pho-
netique" ir "AlUance Fran-
caisc 

'<* 

Tel. YArds 7-2490 
Petrauskas \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ i * 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

likę Vokietijos tremties stovyk 
lose, kurių likimas yra patsjlonijų visuomenė kviečiama ko 
skaudžiausias. Visų invalidų I gausiausiai atsilankyti ir parem-

pač jaunimui, bus ir užkandžių, kar praėjusiais metais ponių St 
Worcestcrio ir kaimyninių ko- Staneliehėu ir E. Pauliuktmienės 

sveikatos stovis yra labai pras
tas ir jų darbingumas yra labai 
ribotas. Net ir į JAV atvykusie
ji ne visi gali dirbti: vienas jų 
jau keli metai nepajėgia dėl silp
nos sveikatos jokio darbo imtis. 
Šalpos ištekliai labai riboti, nes 

ti lietuvių jaunimo žygius. 

Tradicinė LB apylinkės 
vakarienė 

pastangų dėka pavyko suorgani
zuoti jaunučių būrelį, kuriam da
bar vadovauja St. Stanelienė ir 

v 4 * V t t 2 ! ^ l e m o t l l e i v r n S v i s 0 s e i l 6 s k a l b s 3 u s i « i r š» r f »' 
. . ^ e s . i r

 M _.. _ . . kalą palietusių buvo, kad ben-
dėkmgiausias mūsų Viešpatyje 7 f . * 

• druomene pasuko \ naujųjų 
Kun. Petras M. Urbaitls įtfeivių organizacijos pobūdį, 

2421 W. 45th Str., neturėdama savo valdyboje se-
Chicago 32, UI. n u j ų ateivių atstovii Buvo išsi

reikšta apie bendruomenę, kad 

Pasaulyje 472 milionai 
katalikų 

Vatikano šaltiniai skelbia, kad 
būrelis gražiai veikia, įvairiomis, šiuo metu visame pasaulyje ka-
progomis pasirodydamas su pro- j talikų yra 472 milionai. Iš viso 
gramomis. Be to moksleivių at- pasaulyje gyvena žmonių 2 mi-
eitininkų kuopai įgyta vėliava, | liardai (bilionai), 440 milionų. Lapkričio 26 d. 6 vai. p. p. 

Maironio parke JAV Lietuvių 
Bendruomenės Worcesterio apy-

Sąjungos metinės pajamos su-1 linkės valdyba rengia tradicinę 
kasi apie tūkstantį dolerių. Ši j narių susiartinimo vakarienę, 
suma gaunama iš aukų. Pasku- Tokia vakarienė yra rengiama 
tiniu laikotarpiu efektingiausią kasmet nuo Bendruomenes apy- j darbiavimą. 
paramą yra suteikusi Liet. Ka-j linkės įsikūrimo. Šiemet rengia- Į naują valdybą, seniesiems 
rių Sąjunga Ramovė. Dėka tų'mos vakarienės proga norimai valdybos nariams (Pr. Pauliuko- ^ 
aukų buvo galima nupirkti vic- taip pat paminėti ir Lietuvos ka-1 nis, Pr. Startelis ir A. Kauševi- w — Tik 1,350,000 dolerių. Pa-

ponios A. Repšienės pasiūta. 
Pabaigoje padėkojo valdybos 

nariams, ponioms St. Stanelie-
nei, E. Pauliukonienei ir p-lei I. 
Savickaitei už nuoširdų bendra-

Azijoje yra 31 milionas katali 
kų, Afrikoje — 17 milionų, Eu
ropoje — 230 milionų katalikų, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje — 
190 milionų katalikų. Australi
joje ir kitose Okeanijos salose 
— 2 milionai 800 katalikų. 

na3 rankos protezas, 2 krūtinės riuomenės šventę. 
protezai ir 1 ortopedinis batas.' wr # 
«., , x.»- -u- Kristaus Karaliaus minėjimas 
Šiuo metu kasa yra tuscia, o bu- " ^ ™ ttI,*tra • — , « - « 
tinos pagalbos prašymai nesibai- Spalio 30 d. Šv. Kazimiero pa-
gia. j rapijoje Worcesterio ateitininkai 

Buvęs ilgametis invalidų pir-, surengė kuklų, bet ir gražų, 
m i ninkas ir dabartinis valdybos | Kristaus Karaliaus šventes pa-
narys Br. Tvarkūnas savo žo- j minėjimą. 8:30 vai. visi ateiti-
džiu papildė dviejų kalbėjusių; n inkai gausiu būriu su vėliava 
mintis, pareikšdamas viltį kad, organizuotai atvyko į pamaldas. 
Lietuvos laisvės kovų invalidai, t Visi priėmė šv. Komuniją ir po 
atlikę savo pareigas tėvynei, ir pamaldų parapijos salėje turėjo 
dabar yra yra pasiryžę dar liku- pusryčius, kuriuose dalyvavo 
sidmis jėgomis budėti tėvynės visi ateitininkai ir ateitininkų tė-
reikalų sargyboje. Invalidai su vai bei sesutės su ^broliukais. Iš 

čius) griežtai atsisakius kandi- ryžiaus madų keturi įmoninkai 
o>tuoti, išrinjeti .Albinas Gražu- j iškėlė bylą vienam newyorkie-
lis, Albinas Repšys ir Stasys j čiui, kad jis pasisavinęs jų 
Rauddnis. Prof. Stasio Saikaus- j drabužių piešinius. Reikalauja 
kio kuopos vyriausias globė ja* j t į k # 1,350,000 dol. atlygini-
yra Pr. Pauliukonis, jaunučių va | m o 

dovė — St. StanelienS ir tautiš
kų šokių vadovė — p-lė I. Sa
vickaitė. 

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas 

L I E T U V A 
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 90 naujų vaizdų. 

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui p a s i ū 1 y ti. 

Lietuvo* vaizdų albumą*. ŪK
TU V A yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $3.00. Jį galima už
sisakyti 

1 4 D R A V G A S ' » 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinoh 
ir pas platintojus . 

Nutarta šiemet surengti atei
tininkų ir jų šeimų Kūčias. 

pasitikėjimu, nors ir labai ne
drąsiai, žvelgia į lietuvišką vi
suomenę. 

Ramovės pirmininkas pulk. 
prof. A. Jurskis pareiškė, kad 
r^hiladelphijos ramoVenai pirmie 
ji iškėlė reikalą vykdyti Lietu
vos laisvė kovų invalidų šalpą 
i;er Ramovės Centrą, kas jau ir 
daroma, bet savaime supranta
ma, kad dar nepakankamu mas-

Rockford, 111. 
f i ražus pavytdys! 

Lietuvių gimnazijos Italijoje 
v i s 0 arti šimto dalyvių. Pusry
čių metu kun. Jonas Jutkevičius 
turėjo pašnekesį.CT^adžioje pa- j paramai ponų Jasevičių šeima iš 

Rockford, 111., siunčia stambią sidžiaugė organizuotu ir gražiu 
ateitininkų pasirodymu bažnyčio 
jc per pamaldas, toliau pabrėžk 
Kristaus Karaliaus, kaip Teisy
bės ir Tiesos Nešėjo žmonijai 
reikšmę ir ragino ateitininkus, 
kaip ligsiol vyčiai yra veikę ir 
toliau veikia, įvairiems JAV vai

tu. Visa lietuvių visuomenė tu- džios asmenims rašyti laiškus, 

auką ir rašo: 
"Gerb. tėvel i Urbaiti, 
Prisiunčiam $100 auką dėl lie

tuviškos gimnazijos Italijoje, 
kaip rašėte "Drauge" apie CA
RE maisto paketus. 

Prašome pranešti mums, kaip 
priimsite. 

RETAI KUR TAIP YRA 
Cia gausite visas lietuviškas, vokiškas, prancūziškas knygas, 

gaidas ir žurnalus. Tik dabar išleistos: 
1. Kan. J. Tumo — ^Vaižganto MONOGRAFIJA A. Merkelio $6-
2. V. Putino — Mikolaičib ALTORIŲ SESELY 3 tom. $6-
3. V. Varnienės DED2IOJI VIRSJA $6-
4. 101 DAINA su gaidomis ir žodžiais $1-
5. FOJO ir RADIO APARATAI au KURIAIS GIRDIMA VILNIUS, 

ROMA. 
6. Siuvamos mašinos su garantija 25 metams, gautos iš Europos. 
7. Rašomas mašinas su lietuvišku raidynu ir dar 4 raidynai 

kitų kalbų. 
8. Laikrodžiai OMEGA, CYMA ir kitų firmų 1936 metų modeliai 

reto gražumo. 
9. įvairių meniškų dirbinių, kurie primena Lietuvą (iš odos, mc-

. džio ir siūlų), kurie labai tinka dovanoms. 
10. Reto gražumo vaikams VEŽIMĖLIAI iš Europos. 

Ką be pirktumėte prieš tai pasiteiraukite pas 4. KARVELĮ 
3322 So, Halsted St., Chicago, 111., tel. YArd* 7-0677. Prekes siunčia
me į visas šalis, reikalaukite katalogų kainaraščiu r 

P. S. Atvyko prityręs laikrodininkas iš Europos, kuris stebuk
lingai gerai sutaiso visokius lakrodžus. 

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

J. E. Vysk. J. Rancans 2.00 
V. Kimu.t .s 2.00 
J. Rauba 2.00 
J. Raščius 2.00 
S. \ ilinskas 2.00 
S. fclika* 2.00-
M. šilkaitis 2.00 
9. Stasiulis 2.00 
B. Sadinauskas 2.00 
M. Vcrbickiene 2,00 
A. Neubauer . 1.50 
Jos. Adams 1.00. 
P. Ablomiene 1.00 i 
J. Arcisauskas 1.00 
Ig. Bražionis 1.00 
S. Bernotas 1.00 
V. Bužinskas 1.00 
J. Basaitis 1.09 
I. Barch 1.00 
B. Ce jaus kas 1.00 
V. eižiūnas 1.00 
J. Dabrega 1.00 
E. Danyla 1.00 
V. Donskis L00 
T. Grigonis 1.00 
J. Gečiauskas 1.00 
E. GasparaitienG 1.00 
B. Gieda 1.00 
E. rlo-dvvalis 1.09 
VI. Jakimavičius 1.00 
P. Jokūbaitis 1.00 
J. Juknevičius% 1.00 
A. Janulaiti* . . . . . . . . 1.00 

liiitlliinlii 

S. Kariauskas 1.00 
V. Kontrymas . . 1.00 
J. Kriščiūnas 1.00 
Jr. Kuzas 1.00 
K. Kaulauskas 1.00 
H. Kvecas 1.00 
R. Latoza 1.00 
A. Lauraitis 1.00 
Pr. Lekutis 1.00 
S. Micevičiene 1.00 
H. Marchertas . . . . . . . 1.00 
A. Navickas 1.00 
V. Naudžius 1.00 
A. Orintas L00 
J. Putrimas l . W 
Pr. Pilipauskas 1.00 
J. Puikintas 1.00 
Z. Paulauskas 1.00 
Br. Plausimu! is 1.00 
J. Ramonaitis . . . . . . . . 1.00 
J. Ručys 1 0 0 
A. Rimkus 1.00 
K. Ramanauskas 1-00 
fc.> S & s t s . 1.00 
S. Raudys 1.00 
M. Ramanauskas 1.00 
Dr. K. A. Šukys 1.00 
B. Sobieskis 1.00 
A. Stalgys 1.00 
Pr. Sniokaitts 1.00 
A. Salzukas 1.00 
S. Saulinskas 1.00 
E. Smilgys 1.00 
A. šaulys 1 0 0 
VI. Samuolis 1.00 
V. Vaškevičius 1 0 0 
A. Vanliauskas 1.00 
J. Vilkas 1 0 0 
Pr. Valuckas 1.00 
A. Yaiceliūnas 1.00 
K. Zansitis 1 0 3 
T. Žilumas 100 
J. /nniii i- 1.00 
J. Ziurinskis 1.00 
J. Žnutas •. 1 0 0 
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CHICAGOS JORŲ SKAUTŲ TUNTAS 
Ifc JOfcŲ SKAUČIŲ "VAIVOS" LAIVAS 
Rengia tradicinį VAKARĄ Š O K I U S 

J O R O S D U G N E 
ų šeštadienį, lapkričio 12 d. 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

Jau laikas užsisakyti 
LIETUVIŠKAS ATVIRUTES 

K A L Ė D O M S 
DRAUGAS turi paruošęs ypatingai gražių spalvotų lie

tuviškų atviručių Kalėdoms. Paveikslėliai patrauklus, teks
tai skoningai redaguoti. Yra 16 atviručių dėlėje. Jų kaina 
$1.0*. 

Siųskite užsakymus; 

2334 South Oakley Avenue 
D R A U G A S 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

as 

v • 
A • 

Bus rodoma SPALVOTA FILMĄ iš v 
ro6 stovyklos. 

Gros AKELIO orkestras. Veiks bufetas. 
Kviečiama visa Chicagos visuomenė atsilan

kyti. 

II : 

D A B A R — <;EROS KDKVBfeS 

ALUMINIJAUS LANGAI IR DURYS 
Fibre Glass ir Aluminijum Awnings ^Šėtros) 

Žemiausiomis kainomis 
Sąžiningas ir garantuotas darbas. 

Lengvi išmokėjimai. 
Apkainavimai nemokamai 24 vai. 

SKAJAB. JUOZAS BACEVIČIUS, HE 4-7085 
A L L - B R I G H T 

454 W. 79th St., 

-

. 
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DtEl>rRAšTC3 DRAUGAS, CflttCAGO, HLINOIS 

D R A U G A S 
1 D UTHTJ ANIAN DAILY FRtEND 

% BL M , Ylrstete T-M40; f-SS41j 

• n t m d M S*oood-Cl»« Matter Maroh 11, 1111. at Cnicago. IUlnoto 
Uadtf th* Act Of M*r«h 1, UTĮ. 

•lUMURIPTIOH RATBfl 
11.11 p«r y«ar outstde Of Chlcagc 
1101 per y«ar In Chlcago A Cicero 
f 1.11 per yoar ln Canada 
ForolffB $11.00 per yaar. 
Vk motų I mta. 1 mln 

1.11 U 75 J l . l l 
9«f l 1260 $1,00 
1S.B1 $1.01 $1.16 

Mtabtr of tfco Catholto Pr«w AM'O 
FotUahod datly. tftpt 

by tkc 
UuBSSlM CathoUo Prot 
PMHUlClltATA: 
Ohloa«o J Ir Cicero J 
Kitur JAV tr KAoadoJ* 
TOU«nyj« 

Sundayt, 

i Society 
Metam* 

$1.11 
$1.10 

$11.11 

POLITIKA AR POLITIKAVIMAS? 
BENDRA KRAATO GEROVE 

Rūpinimasis vienos ar kitos valstybės reikalais yra rimtas 
dalykas. Valstybės stiprumas ir jos pažanga priklauso ne vien 
nuo taip vadinamų federalinių ar centrinių vyriausybių. Jei blo
gai veiks atskirų "steitų", miestų ar šiaip vietovių valdžios, tai 
neigiamai paveiks ir valstybės centrinį aparatą. Jei atskirose 
vietovėse yra rimtai vedama politika, jei ir centrinės vyriausy
bės eina rimtu politikos keliu, tos« valstybėse visi reikalai ge
rai klojasi. Tačiau, kai politika paverčiama pigiu politikavimu, 
galime būti tikri, kad dalykai pakrypsta blogojon pusėn. Nuo 
to nukenčia ne vien tik atskirų vietovių geras vardas, bet ir 
visai valstybei, kaip tokiai, neišeina į gerą. Dėl to labiausiai 
nukenčia piliečiai. Užtat piliečiai ir turi žiūrfti, kad ir mažiausių 
vietovių valdžios aparatai ir centrinės vyriausybės reikalai sklan
džiai suktųsi. Todėl jiems ir turi rūpėti, kad politika nevirstų pi
giu politikavimu. 

Politika dažniausiai paverčiama politikavimu, ir dar blo
giau — savanaudišku politikavimu, kuomet piliečiai į politiką 
pradeda žiūrėti, kaip j nerimtą dalyką, kuomet ja nebesidomi, o 
dažnai nesidomi dėl to, kad nenori "savo rankų sutepti", nes, 
girdi, žmogus, dirbąs politinį darbą, visvien nėra teisingas. Jis 
yra suktas ir tuo savo suktumu maišais pinigus žeria j savo ki
šenes. Kai piliečių daugumas pradeda šitaip žiūrėti į politikų 
vaidmenį, susilaukiama tikro bankroto. Tada padoresni žmonės 
nenori būti kandidatais vienon ar kiton valdžios pozicijon (čia 
turima galvoj lokalinę politiką), ir todėl į tas vietas įsiveržia 
ne politikai, bet paprastai lietuviškai vadinami politikuotojai. 

LIETUVIŲ VAIDMUO 
Šio krašto lietuviai piliečiai taip pat nėra atpalaiduoti nuo 

tos atsakomybes, kad tokio rimto dalyko, kaip politika, nepa
verstų niekais, nepadarytų jo pigiu politikavimu. Mūsų orga
nizuotas ir rimtas dalyvavimas politiniame gyvenime gali turėti 
nemažai įtakos. 

Kadangi politinis gyvenimas šiame krašte, taip pat ir Chi-
cagoje bei kituose miestuose, pradeda užvirti ir lietuvių tarpe 
pradedamas rodyti ypatingas susijaudinimas, jau visai laikas ir 
mums rimčiau pažiūrėti į tą svarbią gyvenimo sritį. 

Paskiri mūsų politikos veikėjai jau pradeda daryti ekskur
sijas į partijų ar šiaip politinių grupių kabinetus. Jiems rūpi, 
ir mes jų nekaltiname, ir vėl patekti ar naujai būti įtrauktais j 
kandidatų sąrašus. Kai mes tai darome patys vieni, partiza
niškai, tampame ne politikais, o tik pigiais politikuotojais. Ki
taip kalbant, politiką paverčiame politikavimu, žinoma, tik savo 
naudai. Šitokiu keliu eidami, niekuomet toli nenueisime. 

Dar yra blogiau, kai pasišovusieji veržtis į politikos gyveni
mą politinių grupių vadovybių akivaizdoje pradeda kalbėti visos 
lietuvių visuomenės vardu. Jie dažnai išdrįsta kalbėti organiza
cijų ir net mūsų spaudos vardu. Negera ir tai, kad partijų ka
binetus pradeda lankyti paskiri asmenys arba grupės ir tomis 
progomis pašmeižia kitus, galbūt už juos neblogesnius, kandida
tus ar iš viso lietuvius. 

Šį dalyką mes čia iškeliame dėl to, kad praeityje taip yra 
buvę. "Politikuojančius" savo tautiečius turime įspėti, kad jie 
nebeitų tuo keliu, kad dėl savo pupų bliūdelio kitų mūsų tautie
čių nešmeižtų ir nekalbėtų lietuvių vardu, nes niekas jiems to
kio įgaliojimo nėra davęs. 

GERAS POLITIKO VARDAS 
Esame tikri, kad lietuvių visuomenė iš mūsų politikos vei

kėjų reikalauja, kad jie, prasiveržę politikon, būtų kreditas lie
tuvių tautai ir visiems tiems, kurie juos rinko, kad jie taptų 
mūsų pasididžiavimu. Kad taip būtų, reikia padaryti savotišką 
jų atranką mūsų pačių tarpe. Kandidatai turėtų būti gerai ži
nomi mūsų visuomenei ir turėti visas kvalifikacijas vienai ar 
kitai pozicijai užimti valdžioje, nors toji vieta ir neturėtų ypatin
gai dideles reikšmės. Tačiau, jei išrinktasis lietuvis savo parei
gas atlieka gerai ir sąžiningai, jei jis niekur nesusitepa ir nesu
sikompromituoja, jis jau stipriau įkelia koją į politiką ir pasi
daro mūsų pasididžiavimu. Kitu atveju jis gėdą lietuviams už
traukia. 

Kas yra politika ir palitikavimas, kaip reikia politikoj 
išlaikyti gerą vardą ir būti saviškiams kreditu, mes galime pa
vaizduoti geru pavyzdžiu. 

BRENZOS PAVYZDYS 
Šių metų pradžioje mir§ Jonas B. Brenza, Metropolitan Sta

te banko prezidentas ir buvęs Cook County iždininkas. Tar
naudamas apskričiai šioje pozicijoje, velionis pelnė didelę piliečių 
pagarbą, nes buvo rimtas politikas, o ne taip sau politikėlis. 
Savo atsakingoms pareigoms eiti, kaip patyręs finansininkas ir 
bankininkas, turėjo visas reikalingas kvalifikacijas. Be to buvo 
sąžiningas, šitokiu keliu eiti į šio krašto politikos gyvenimą, reiš
kia nešti pasididžiavimą visiems, o pirmoje vietoje savo tautie
čiams. Kai jis baigė savo kadenciją, jis susilaukė komplimentų 
ne tik iš vietos piliečių, kuriems ištikimai ir gerai tarnavo, bet 
ir iš kitur. Jei būtų norėjęs, jo kandidatūra būtų buvusi išsta
tyta dar augštesnei valdžios pozicijai. 

Artinasi laikas, kuomet partijos pasirinks savo kandidatus 
kitų metų rudens rinkimams. Ar ne laikas būtų ir lietuviams 
pagalvoti, kuriuo keliu pasukti savo balsus ir kokius lietuvių kan
didatus rekomenduoti sąrašams. Pavyzdžiu turime a. a. Joną 
Brenzą. Mūsų tarpe juk ir daugiau turime jo masto ar lygio 
asmenybių. Jie teeina į politiką ir tesiveržia į pačias jos viršū
nes. Besirūpindami Jungtinių Amerikos Valstybių gerove, tene-
išleidžia iš galvos ir pavergtosios Lietuvos reikalų. Dirbdami 
rimtos politikos, o ne šiaip sau pigaus politikavimo asmeniškoms 
ambicijoms patenkinti, darbą, daug padės ir bolševikų kankina
mai bei naikinamai Lietuvai. 

- Taigi jau laikas atskirti rimtą politiką nuo pigaus politi
kavimo. , ^ M , .. A . 

\ 

_.-• (dėl to jis buvo krikščtoniikes-
!:iis. Jei norite, Tomas pasirin
k o žemesnįjį kelią, kai jis pro 
i dėjo eiti paskui Aristotelį. Bet 
j juk. tuip darė ir Dievas, kai jis 
I pradėjo darbą Juozapo dir'ūtu 
Į-vėje. 

j'iv. Augustino nuopelnai 
krikščionijai, ž noma, yru. mil
žiniški. Niekas jų neužt m 

Tomas Akvinietis gana tvir- dins. Ateidamas į krikščionys 
ta ranka pasuko Vakarų J<rikš- >š Platoniškos filosofijos, jis iš 
čioniją į Aristotelio filosof i jos ' jos klaidų išsivadavo. Tačiau 
kelia. Krikščionija buvo |>er-|lam tikra.; pavojus liko. Jis 
daug pasidavusi Bizantijos įta-'apie Dievą mėgo kalbėli tik 
kai. Bizantija, tapusi Rytų Ro-|kaip apie Dvasią, kuri apvalo; 
mos imperijos sostine, visj- |arba apie Išganytoją, kuris 
kiau būdais skleidė savo įtaką.,gelbsti bei atperka. Jis per-

RIMTIES — 
sVALANDEiiii 

Aristotelio kelic 
G. K. Chesterton 

Bizantija linko į azijatišką te o-
kratiją, truputį panašią į tą, 
kuri išlaikė Kinijos imperiją. 
Bizantiškas menas buvo sche
matiškas ir gerokai atšiaurus. 
Iš čia sklido ir paveikslų nai
kinimo sąjūdis — ikonoklastai. 
O paskui ikonoklastus ėjo Isla
mas. 

Nors keista, bet taip atsitiko, 
kad Rytai buvo šalis kryžiaus, 
o Vakarai pasidarė šalis Pri-
kryžiuotojo. Rytai savo žavių 
simbolių tapo nužmoginti, o Va
karai tapo sužmoginti kankini
mo įrankio ženklu. Graikų teo
logija linko vis labiau ir labiau 
\ platoniškas abstrakcijas. Tie
sa, tos abstrakcijos buvo labai 
kilnios, bet jos nepakankamai 
buvo paliestos to didžiojo da
lyko, kuris jau savo aptartimi 
yra priešingas abstrakcijai, bū
tent: Įsikūnijimo. Jų Dievas 
buvo Žodis. Bet tas žodis ne
buvo tapęs Kūnu. 

Iš dalies dėl šių įtakų, iš da
lies dėl būtino ir kilnaus aske
tizmo, krikščionys pradėjo da
rytis antikūniški ir linkti be
veik į manichejišką dualizmą. 
Žinoma, daugiau pavojaus bu
vo iš mokslininkų, kurie savo 
kūną nevargino, negu iš šven
tųjų, kurie jį vargino. 

Trumpai sakant, Tomas, pa
darydamas krikščionybę aristo-
teline, padarė ją krikščioniš
kesne. Tai sena tiesa. Bet jos 
nesupranta tas, kas žino, ką 
reiškia aristotelizmas, bet ne
žino, ką reiškia krikščionybė. 
Krikščionybė reiškia, kad Die
vybė ir šventumas susilietė su 
medžiaga ir atėjo į pojūčių pa
saulį. Kaikurie modernūs rašy
tojai mano, kad Tomas čia pa
darė kokių nuolaidų arabams. 
Jokių nuolaidų jis čia nepadarė. 
Jis tik norėjo padėti atrasti, 
kas yra esmingo Kristaus Kū
ne; tame Kūne, kuris tapo ste
buklingu tarpininku tarp že
mės ir dangaus. Kai kryžuočiai 
vyko jieškot'i Kristaus Kūno 
buvimo vietos, Tomas norėjo 

'rasti pačią to Kūno esmę. Jis 
norėjo kūno su visais pojū
čiais. Teisingai ar ne, bet jis 
buvo įsitikinęs, kad tai yra 
krikščioniškas dalykas. Gal 
tai buvo žemesnis dalykas ne 

mažai kalbėjo apie D.evą, kaip 
Kūrėją, kuris viską sukuria. 
Tomas Akvinietis pajuto r. ika-
lą tikėjimą nušviesti nauja 
šviesa iš kito kampo. Visucse 
Tomo raštuose niekada neišlei
džiama iš akių Dievo sukurt a-
sis pasaulis. 

Aristotelis ima dalykus taip, 
1 kaip jis juos randa. Lygiai taip buvo tikrai religinė. Tai buvo 

daro Akvinietis. Jis ima juos j paties krikščioniškojo elemento 
Vaip, kaip jie Dievo sukurti, j pasireiškimas krikščionijoj?. 
Paprastai sakant, Tomas Akvi-' Tiek Tomas, teik šv. Pranci.š-
nietis išgelbėjb krikščioniško*- kus juto, kad krikščionija ap-
je teologijoje žmogiškąjį ele- snūsta ant tvirto tūkstantme-
mentą. Tam tikslui jis pasi-ičio krikščioniško grindinio. Ji 
naudojo kaikuriais pagoniškos' buvo pasidariusi perdaug pla-
filosofijos elementais. Juk žmo- tonistinė. Ir reikėjo Aristotelio 
giškasis elementas yra kartu j prisilietimo, kad jai būtų grą-
ir krikščioniškasis elementas, i žintas tikrovės jausmas. 
Dėl to Arištotelinė revoliucija į Išvertė |V. Bgd. 

Lietuvos "kariai žygiuoja Kaune Lietuvos nepriklausomybės metu 

MES VISI - LIETUVOS KARIAI 
(Lapkričio 23 d. proga) 

Kariuomenės reikšme 

Kiekviena valstybė turi įvairių 
organizacijų — valstybinių bei 
privačių — tautos gyvybei pa 
laikyti ir nuo visokių pavojų ap
saugoti. Taip policija — saugo 
valstybės vidaus tvarką, gaisri-

ininkai — gaisrus gesina, parla
mentas -»- įstatymus leidžia, li
goninės —•* gydo, mokyklos — 
moko ir t.t. Didžiausi pavojai 
būva, kai svetima valstybė už
puola, sukurtą tvarką suardo, 
sukrautus turtus pasigrobia ir 
gyventojus vergais paverčia ar 
net išžudo. 

Karo pavojus buvo, yra ir atei 
tyje liks. Jis yra vienas iš did
žiausių, jei ne pats didžiausias 
pavojus. Jam atremti valstybės 
laiko kariuomenę. Vienos laiko 
labai dideles, kitos mažas. Vie
nur kariauja tik kariuomenė, ki
tur visa tauta. 

Lietuvos buvusioji kariuomenė 

Nepriklausomoji Lietuva, taip 
pat, turėjo savo kariuomenę, ku
ri kūrėsi bekariaudama. Jos 
užuomazgą sudarė savanoriai, 
kurie buvo labai drąsūs ir prie
šams baisūs. Taip, sakysime, pa
minėjus "Geležinio Vilko Pulko" 
ar šaulių vardą priešai sudrebė
davo. Iš savanorių išsivystė ir 
išbujojo daili ir stipri Lietuvos 

<m Platonizmas. Bet kaip tik ! kariuomenė, kuri iš Lietuvos iš

varė visus priešus. O jų buvo la
bai daug ir jie lindo, kaip "są
rančiai" iš visų pusių: bolševi
kai, lenkai, bermontininkai, P.O. 
W. ir t.t. Po visos eilės karų už
ėjo taikos laikotarpis, kur, mū
sų kariuomenę išnaudojo savo 
geresniam apsiginklavimui ir su-
moderninimui. Užsienio specia
listai iJetuvos kariuomenę sky
rė prie Europoje esančių geriau
siai išmankštintų ir paruoštų 
kariuomenių. Tokiems bolševi
kams prieš lietuvių pulką būtų 
reikėję siųsti penkis, o lenkams 
du pulkus (prie vienodo apsi
ginklavimo). 

Mūsų kariuomenė buvo viena-, 
lyte tautybių atžvilgiu, gi mūsų 
priešų — daugelytė. Mūsų vyrai 
dantims ir nagais gintų kiekvie
ną pėdą, gi užpuolusieji tokio 
impulso neturėtų. Kaip jie įti
kintų Vilniaus lietuvį, ar, taip 
pat, pavergtą ukrainietį, ar žy
dą, vokietį, čeką, gūdą kareivį, 
kad reikia užpulti taikingą Lie
tuvą ir savo gyvybę tam reika
lui pakloti? Panaši padėtis būtų 
buvus kariaujant su rusais, ku
rių gyventojai jokios neapykan
tos mums neturėjo. Nebent, iš
skyrus mongolus, tuos Stalino 
šunbrolius. 

Lietuvos kariuomenės reikšmė 
Lietuvai 

Iš anksčiau paduoto yra aiš

ku, kad tik d£ka ginkluotų mū
sų vyrų Lietuva tapo nepriklau
soma valstybė, dėka jų Lietuva 
atgavo Klaij)ėdos kraštą ir vie
nintelį sau uostą ir tik dėka Lie
tuvos kariuomenės iki 1940 me
tų niekas nedrįso Lietuvos pulti. 

Lietuvos ginkluoti vyrai pa
darė tai, kad po beveik 200 me
tų vergi joms svetimiems, mes 
galėjome nors 20 metų laisvėje 
išbūti ir išlaikyti savistovumo 
egzaminus, kuo nustebinom pa
saulį (čia neminėsiu tas klaidas, 
kurias padarėme per tuos 20 me 
tų, nes tos klaidos, santykyje 
200 metų vergijos su 20 metų 
lasives, yra savaime supranta
mos, todėl nereikšmingos). 

Kariuomenė ir tauta 

Senovėje pakakdavo samdytos 
kariuomenės karui vesti, šian
dien kariauja tauta prieš tautą 

totaliniai, t. y., visos valsty
bės tautos žmonės ir valstybės 
ūkis yra įtraukiami į karo vedi
mą. 

Didžiosioms valstybėms nuka
riauti mažas ir neturtingas vals
tybes yra lengva. Todėl gali atei
ti galvon mintis, kad mažom 
valstybėm neapsimoka egzistuo-. 
ti, nes visviena pražus. 

Taip galvoti gali nemokša. Jei 
taip galvotų visos valstybės, tai 
šiandien kiekvienam kontinente 
ponautų po vieną ponų tauta, o 
kitos jai vergautų, šiandien dau 
giau yra mažų valstybių, kaip 
didelių. 

Paimkime tokią Suomių taute
lę. Kiek ji didesnė už Lietuvą ir 
kiek kartų mažesnė už Sovietų 
Sąjungą? O sovietai vos spran
dą nenusisuko bandydami su ja 
kariauti. I r taip, tos mažytės, 
bet dvasia galingos, pabūgo did
žiulė SSSR, kad net į savo "gar
bingą" visasąjunginę "karuselę" 
neįjungė. 

Nereikia manyti, kad mažom 
valstybėm nuo didelių apsiginti 
pakanka tik turėti gerą kariuo
menę. Ne. Praeities patyrimai 
parodė, kad taip galvoti yra klai 

da. Ypač atominio kai o perspėk-. 
į tyvoje. Šiandien, kada minime 
Lietuvos kariuomenę, turime pa
miršti tąją, kurią matėme Lietu-

' voje taikos metu per paradus 
i bei manevrus (nors, iš tiesų, ma 
lonūs visiems prisiminimai liko). 

Būsimai nepriklausomai Lie
tuvai laisvę iškovos tokia Lietu-

j vos kariuomenė, kurios sudėtui 
į|eis visa, be išimties, visa mūnų 
i tauta, t. y., tiek valstybės, tiek 
I išeivijos, pradedant viršūnėm, 
j baigiant šaknelėm, šiandien Lie
tuvos karys — tu, aš, ji ir jis. 
Senas, jaunas, darbininkas ir bo 

j sas, turtuolis ir neturtingas, 
krikščionis ir laisvamanis, gydy
tojas ir seselė ir t.t. Augščiau-
sias mūsų tikslas — nepriklau
somas ir taikingas gyvenimas 
laisvoje (ar laisvai įjungtoje į 

!pasaulio bendruomenę) Lietuvo-
! je, kurioje kiekvienas lietuvis, 
visiems taikiai bendraujant ir 
skirtingas pažiūras respektuo-

I jant, rastų ramų ir džiau^smin-
' gą gyvenimą. 

Bet nepakanka ir tokios ka-
i riuomenės, nors joje ir būtų su-
I sibūrus visa tauta, juk ir didžiau 
šias avių kaimenes išpjauna ke
letas vilkų. Kad ir totalinė tokia 

i kariuomenė vis dar negalės savo 
i skaičiumi pralenkti priešo milio-
! nines armijas. 

Yra dar svarbesnis uždavinys 
— pralenkti priešo kariuomene 

i savo kokybe. Savo kokybe kiek-
! vienas mūsų vienetas privalo at
laikyti bent dešimt priešo viene
tų. Gerai įsijauskime, kad būti
nos sąlygos laisvei atgauti yra 

I — visi, vieningi, gerai organizuo 
1 ti, fizinėm -bei dvasinėm savy
bėm toli pralenkia priešą. Pas-

I tarosios, fizinės, dvasinės, kul-
I tūrinės bei moralinės savvbės 
| turi būti taip visų ir kiekvieno 
atskirai išvystytos, kad lenktų 
ne tik priešo tas pačias savybes, 
bet jais dengtų priešo materiali
nę ginklų persvarą. Pašėlusiai 
sunku tai pasiekti, bet-privalo
me ir pasieksime. 

(Nukelta į 5 pusk) 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO KUOTVKIAI 
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Vakare patenku į lietuvių komendantūrą. Tokios 
lietuviškos komendantūros Lietuvoje atsirado formuo
jant gen. Povilo Plechavičiaus Vietinę Rinktinę. Jos 
verbavo savanorius Vietinei Rinktinei ir rūpinosi ap
skričių apsauga. Vokiečiams Vietinę Rinktinę likvida
vus, komendantūros pasiliko. Matomai, vokiečiai tikė
josi, kad, komendantų autoritetu remiantis, bus galima 
privilioti daugiau savanorių iš lietuvių tarpo į visokius 
provokiškus naujus dalinius, kuriuos vokiečiai tikėjosi 
suorganizuotą ant Vietinės Rinktinės griuvėsių. Bet 
niekas iš to organizavimo nebeišėjo. Tik lietuviškos 
komendantūros liko ir tapo tomis salomis, kurios sim
bolizavo ir reprezentavo okupuotai tautai nematomą, 
bet esančią stiprią ir aktyvią lietuvių ginklo jėgą. 

Šiaurės ir rytų Lietuvos komendantūros baigė sa
vo dienas bolševikams užėmus tas apskritis. Vieni ap
skričių komendantai su savo štabais pasiliko organi
zuoti krašte pasipriešinimo • akcijos, kiti pasitraukė į 
vakarus. Bet Kretingos, Mažeikių ir Telšių komendan

tūroms, kaip pamačiau, buvo lemta ilgiau egzistuoti ir 
organizuoti savanorius Žemaičių pulkams, kurie tvėrėsi 
Lietuvos ginti. 

Kretingos komendantūroje sutikau simpatiškus 
žmones. Incidentas su karininku buvo šaltai išsiaiškin
tas ir niekas man už tai nė pusės žodžio nepasakė. Tik 
pasiūlė dėl formalumo įstoti savanoriu į Žemaičių pul
kus, nes esą tada dokumentai būsią tvarkoje, vokiečiai 
nekibsią ir aš ramiausiai galėsiu keliauti Telšių, Sedos 
link. Esą Sedoje dabar stovi Žemaičių pulkai, Sedon rei
kia keliauti pro Telšius ir ten galėsiu savo planus tvar
kyti taip, kaip norėsiu. 

Taip Kretingos komendantūroje oficialiai ir įsira
šiau savanoriu į Žemaičių pulkus. 

Komendantūra mane nukreipia į Tėvų Pranciškonų 
rūmus Kretingoje. Apie tuos rūmus jaunystėje buvau 
skaitęs ir daug svajojęs. Mane tuokart žavėjo Pran
ciškonų gimnazija, bendrabutis ir ta aplinka su gražiu 
prūdu priešais gimnaziją, kurią teko matyti fotografi
jose. Dabar štai patekau į tuos svajotus rūmus. 

Tėvų Pranciškonų rūmų dalis dabar yra paversta j 
lietuvių kareivių pereinamąja stovykla. Visokio plauko 
kareivių atvykęs pastebiu. Vieni prasimušę iŠ visokiu^ 
apsupimų rytuose, kiti dezertyravę iš vokiečių kariuo
menės po kelerių metų tarnybos rytuose, treti savano
riais užsirašę ir vykstą į Žemaičių pulkus Sedoje. Mar
ga masė ir įvairūs tie broliai lietuviai kariauninkai. Su 
vienu kitu išsikalbu: sutinku nuoširdžių patriotų, pa
sinešusių vykti į Sedą tėvynės ginti; sutinku ir avantiū-

I ristų, kuriems kareivio amatas — duona ir paguoda. 

Tą naktį Tėvų Pranciškonų rūmuose išmiegojau, 
kaip užmuštas. Ant grindų pasitiesęs turėjau čiužinį 
ir miegojau karališkai. Nors naktį būrelis vyrų pasi
kėlę išvyko į Telšius, bet aš mažai į juos dėmesio at
kreipiau. 

Rytą nubudęs, nors pasiusk, neberandu savo diržo. 
Šautuvas, šalmas, kuprinė, rūbai palikti, bet diržo nėra. 
Taip ir pagalvoju, kad kuris iš kareivių, praradęs savąjį 
diržą, pasiėmė mano. 

Aš išsigąstu: vėl netvarkingas kareivis busiu, vėl 
pagaus koks karininkas ir nubaus. 

Apsisprendžiu Kretingoje pabūti visą dieną. Kaž
kaip po visų nuotykių norisi pailsėti ir pasivaikščioti po 
tą miestą, kurian buvo lemta pirmiausia grįžti. Bet, 
deja, kiekvienas mano žingsnis toks nesmagus ir netvir
tas. Viena — esu be diržo, antra — uniforma tokia nu
triušusi, kad tikrai sarmata. Kitaip reikalai namuose 
skambėtų: po tokios epopėjos jausčiausi didvyriu esąs 
ir žmonės mane gerbtų. Dabar gi ne kas kitas, kaip tik 
valkata atrodau. 

Vaikštant po Kretingą, stebint gyvenimą mane vėl 
sukausto liūdesys: toj pačioj Lietuvoj Kretinga ir Va
balninkas. Kretingoje dar yra lietuviška komendantū
ra, vaikšto lietuviai kareiviai ir žmonės kalba ką norį, o 
ten Augštaitijoje raudonasis siaubas terioja kraštą ir 
žudo žmones... Kokia baisi Lietuvos tragedija,.. 

( B u . d . u g i . o ) 

http://Jl.ll
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iimiiiiiiiimiimimiiiiHiinn 
DRAUGAS" AGENCY 
&u* W*ahlngtOB Stre*l 
rel DK&rboni Z-Z4M 

Sautlra Sterling, 9 meto, i š Arlington, Va., įteikta viceprezidentui 
Richard Nixon ugniagesiu kepuraitę ir amžiną jjarbės narystes ženklą 
Tarptautim's Ugniagesiij Draugijos iškilmėse \Vashinjrtone. J i yra 
muskulų sumenkėjimo auka. Ugniagesių kepuraites ir nario ženklo 
įteikimas primena, kad artėja auką rinkimas kovai prieš muskulą ligą. 
Aukų rinkime dalyvaus ir ugniagesiai. ( I N S ) 

Žmogžudys badauja ir 
nekalba 

Chicagoje vyksta teismas Ri
čardo Carpenter, 26 m. am
žiaus, kurs nužudė policininke 
W. J. Murphy, panaudodamas 
revolveri, kurį 4 ' j mėnesių 
prieš žmogžudystę tavernos už
puolime buvo pavogęs nuo kito 
policininko. Teismo dieną Car
penter paskelbė streiką, nesi
kalbėjo su niekuo, net neatsa
kinėjo į advokato klausimus. 
Kalėjimo vadovybe tuo labai 
nesirūpina, nes prieš teismą jis 
labai godžiai valgė. 

PAJIESKOJIMAS 
Pajieskonia PKNKAlTIEN'f i -KA-

m tiotrt* Oaktoy A veaut, 

M . Vlrglnta 7-6640; 7-6641 
«ttH>iimwm«tmitiiiiimitwimmwitwni. 

REAL ESTATK 

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

A L G. B U D R 1 E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 S t Te4. LAf. 3-3884 
(Ir sekmadieniais) 

C L E R M O S T , FLORIDA. New 
Shady Noolc lAke subdivision home-
sites. Every gite haa lake front on 
lake view, etght to twenty years old 
citros treea, three blocks from new 
school, five minutes from buslness 
seetion. Terma as low as $10.61 

i do>vn and a likę amont monthly. _ i dqj>vn 
T l L l f ^ P . Magdė, arba jos duktė TVrite for m a p and bronchure. G. Y. 
PKNKAITYTf i Izabela. Turiu žiuių I MIDDLETON, Dox 108, Clermont, 
iŠ Lietuvos. Rašyt i : 

E. AKELAITI E M U 
1095 E . 71 st., Cleveland 3, Ohio 

-

Florida, 
CICEROJE GERIAUSIAS PIRKI

NYS. 2 butų mūrinis. 5 ir 5 kamb. 
Autom, alyva apšild. 2 autom, gara
žas. Apylinkėje 60th ir 22nd St. Tik 
$21,90(1; įmokėti $6,000. SVOBODA. 
6013 CERMAK RD. Blshop 2-2162. 

REAL ESTATK 

SAVININKAS PARDUODA DI-

$53,456 už 35 motociklus 
Chicagos miestas iš Collins 

Motociklų bendrovės užpirko 
35 motociklus (trijų ratų) už 
$53,456. Motociklai bus skirti 
policijai. 

Skelbkitės "Dra^e"! 

Siuntiniai į Lietuvę 
Lietuvių bendrovė Ovetsoas 

Cargo Co. siunčia į Lietuvą ir DELJ BUNGALOW. Platus sklypas: 
, .. T-, ^_ i .„„i^,.«. . i „ n apylinkėje 3600 j vakarus, 3000 į 
kitus Europos kraštus siun- pk t u 8 . 6 k a m { , p i r m a m e ^ ^ t e ! 
t in iUS SU a n g l i š k a m e d ž i a g a k 0 S - miegamasis ir H vonios viršuj. Eks-

° % t r a virtuvC rūsy; 2 autom. mūr. ga-
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir k t. su p i l n a 100% 
garantija. Visi mokesčiai sumo
kami čia - gavėjas nieko ne
moka. Siuntiniai siunčiami iš 
Europos sandėlių — tad greitas 
pristatymas. Prašykite mus siun 
tinių sąrašų. Overaeas Cargo 
Co., 4426 So. RockweU, Chicago 
32, IH.. Tei YArds 7-4337. 
iiiiimmimitfiiifftmtfiiiitiiHHiiiimiiit 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIUIIIIIIIIIIIHM 
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The New Sculpturcd Rosary 
CONTAINS EARTH FROM THE CATACOMBS OF ROME 

CENTER. \ ^JT 
PIECE 

contsint •arth 
from ika 

Cttscomb o f 
S». Cstiihii 

psotogrtphic-
•lly ••Urged 
•o *h©w per-
*r«y«t of tK« 
Holy Do«'. 

b««n grantad 
U t i© diftri-
buts • $p«ci«l 
praytr by W« 
Holiftass Popa 
Piui XII (in* 
dulų«wct o* 
savan y»«n 
?or •«»• ra» 
eHal. Hanary 
induiganca for 
da'ly rseitst 
d u r i n g • 
wKota monfh) 
«nd will bo 
aneloiad vitk 
• ach Sculp* 
turad Rosory. 

UGHTWEIGHT 
AND STURDY 

š i s nepaprasto grožio rožančius yra pa
gamintas ĮM) globa Basilica della Minerva. 
Ii.-, yra pagamintas iš gražaus IVOR1NK, 
nepaprasto^ retenybes karoreliai yra skulp-
turuoti atvaizduojantys Šv. Rožančiaus l'a 
slaptis bei Litanija fcvene. Paneles. Kiekvie
na-, iš .">! karol'nj turi po l itanijos sakinį vie
noje pusėje ir gražų paveiksliuką, antroje. 
Ant šešiakampių pirmųjų karolėlių yra at
vaizduoti įdomus paveikslėliai — KETL'I»llt* 
BAZILIKŲ ir Š V E N T Ų J Ų DURŲ ant pir
mo karolėlio. Penkiolika Paslapčių ant se
kančių trijų*. ŠVENTzVSIS T Ė V A S ir K E 
T U R I E V A N G E L I S T A I ant paskutiniojo. 
Gražiai išpjaustytas krucifiksą*, o S U J U N 
GIMO M E D A L 1 K E L Y J E yra žemės iŠ Šv. 
Kalikso Katakombų. 

SKIJLPT. R O D A N Č I U S IR R O Ž A N Č I A U S M A L D A K N Y G E 

Nepaprasta Rožančiaus 1/^ A ~ 
Kn>ga su medžio droži- i 
nių paveikslam ir Sv. Ro-
žančiauK tekstu. 100 saki
nei h| yra atva4iduoUi. 
Teksta.s spausdintas ant 
Haniilton Vellum. vlr*e-
liai Aplenkti su D'Artagr-
JJ*nV * Imprima4ur: 

Baau*iful Vinyl Ctrryin? Foucfc, p r # n c i $ Cardinal Spellman 
m Rad, HB^ or Haci 

C0MM.ETE WITH H»M0$0ME GIFT B0X $ J 9 5 
I THi: RONEBA CO 
' 2326 S. Mlchigan A A C 
l Cblcago 16. IU. 

Prašau prisiųsti man . . 
Į i Mes mielai pasiųsime bet kokiu adresu ir . jdtoime dovanos kartelę.) 

J u . . . . čekį . . . . Money Order . . . . . .Pinigus už . . . . rožančius. 

skulpturubtą. rožančių(e) po $b 95. 

Ided 
I Vardas 

Adresas i 

^ 

Mien^s Zona . . . Valst. . 
I Jei nebtoite patenkinti pinigus grąžinsime bSgyje, l o dienu 

= a , , "f , l ų • 'rigaaža 

—— 

ražas; alyva karštu oru apšild. Idea
li vieta didelei šeiniai arba uoS-
viams — "inlavvu". Blsli»i> 7-1864. 

OOOOOOOOOOOOOOOC/OOOOOOOOOJ 
Kas Nori namų. farmų ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gaut) 
paskolas — morgicius, apdraudimus 
— inšuransus. kas nori biznių kny
gas suvesti Ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Telef. H f dson 8-7828 

Namų M . PRospect 8-2530 
OOOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
9616 S. Cottage Grove Ave^ 

Chicago 

ooooooooooooooooooooooooot 

ST1CKNKY 2-jų butų namas — 6 
ir 2 kamb. Centrinis alyva apSild. 2 
autom. garažas. $9,900; įmokėti 
13,000 Hlsliop 2-2162. 

$ 2 , 0 0 0 į m o k ė t i . 2 buta i p o 4 
k a m b . 2 a u t o m . mūr . g a r a ž a s . 
S k o l ą m o k ė t i ka ip n u o m ą . S V O 
B O D A , 3 7 3 9 W . 2 6 t h S t . L A w n -
dale 1-7098. 

Grauža medinis * ir 4 kamb. 59-os 
ir Keeler apylinkėje. Centrinis Šildy
mas. Garažas. Tuojau gal ima užimti. 

Judrioj vietoj geras restoranas. 

19-os ir Western apylinkėje — 4 
butų namas. įmokėti tik $960. 

Brighton Parke. Medinis 5 ir 4 
kamb. Geros pirkimo sąlygos. 

— o — 
Turi įvairaus dydžio pelningų na-

mij. Informuokltčs tuojau. 

ŠIMAIČIAI 
Realty-Builders-Insurancs 

27H7 W. 43rd. St. 
< l.iruiilo 4.2396 

2 butų namas. ?, ir 4 kambariai. 
Arti 23th ir Kedzie. $7,900. LAwn-
dalo 1-7038. — 

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

P. L E O N A S 
REAL E8TATE 

J7S6 W. 71st. m. WAlbroqfc 8-801t 

Prie* pirkdami ar parduodam 
namus, biurais , sklypus ar ftkini 
at lankykite mus. 

KUTKA-NOKKUS REALTt 
E E A L ESTATE-IN8XrRANOB 

2405 W e s t 61 S t 
WAlbrook 6-6030 

PRospecc 8-357» (vak. tr mtamA.) 

CICERO. Pajamų namas. Arti 
16th ir Austln Blvd. 6 ir 3 kamb. 
Karštu vand. — alyva apsild. Kok
lių vonia. $19,900. B l shop 2 -2162 . . . 
—^—*m— — —aeagaegaaaas— 

Kam, perkant arba parduodant a a 
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkit is j 

VENTA REAL ESTATE 
4409 a Fairfield. tel. LAf. S-S88J 
Vai. Kasdien nuo t—12 ir 4—7 ral 
vak. fteštad. nuo t r. r. iki I r. T 

Trečiadineiais uždaryta 

CICERO. Moderniška 5 kamb. 
rezideneija Gazu apšild. 10 m. senu
mo. Vi Duplex. $14.800; Jmokėtl 
$4.000. OLymplo 2-6716. 

TMDELJ SKLYPAI 
4 sklj-pal p o 71x141 pė<lų. PnsS 

bloko nuo 78th ir Archer. Kaina pi
gi. Vienas lotas 35x128. priešais 
Marąuette Park, netoli 67tb ir Cari
to r nla A ve. Arba pamatysime 2 ar 5 
b»aų namą. Nepraleiskite progos, nes 
tik vienas toks sklypas, kur sa l ima 
statyti 5 butai. Kreiptis tuojau va
karais, arba šeštad. Ir sekniad. 6753 
S lto<>kwrll St. 

HELP WANTED MOTERYS 

Attractive 
J O B S 

for 
Assemblers 
Adjusters 

Bench Hands 
Inspectors 

Coil Winders 

, -

B E R W Y N E . 6 kamb. namas. Apy
linkėje 16th ir Ridgeland. Platus 
sklypas. $11,900. Blshop 2-2162. 

M C R I N I S 2-JŲ B U T Ų P O 4 
K A M B . A b u d u butai g a z u apš i ld . 
A r t i 2 6 t h ir H o m a n . T u o j a u ga l i 
m a užimti . $13 ,900 . S V O B O D A , 

3 7 3 9 VVest 2 6 t h S t L A w n d a l e 
1-703S. 

S A V I N I N K A S parduoda 2-jų bu 
tų po 5 kamb. namą. Gazn apšildo
mas. 2 autom, mūr. garažas. 

ROckve l l 2-2709 

CICERO. Moderniškas mūrinis 
2-jų butų. 5 ir 5 kamb. Arti W«'s-
tern Eleetric, Karštu vandenin ap
šild. Garažas. $22,900; Įmokėti $6.000 
OI/ymptc 2-6710. 

M Ū R I N I S n a m a s - 4 b u t a i : 4, 
4. 2 ir 2 k a m b . P a j a m ų $1W) i 
men . A p y l i n k ė j e 22nd iv 5 6 t h . 
P i lna ka ina $2G,00C. S V O B O D A . 
60ir , CERMAJK R D . B I s l i o p 
^-2102. 

We have openings for women. 
Experience desirable, but not 
neceaBary. Wage progression 
and merit inereases. 10% night 
bonus. 

WESTERN 
ELECTRIC 

CICERO AMD 23id PLACE 
Empioynent office open Saturday 

R E S E A R C H A N D CIJLMCAli 
POSITIONS 

at 
UNIVraiSITY OF CHICAGO 
C'areer opportunittps for s d e n c e 

trained colle^e people or hospital 
tralned Mgh aehool graduatea. 

BACCERIOIiOOY 
CUN1CAL CHEMISTRY 

HKMATOL0GY 
Three weeks' vacation, siek leare, 

and tuition reduetlon. 

956 E. 58th S t 

HELP HANTED MOTERYS 

YOU MAY HAVE A NEW 
EXCITINQ CAREER WITH THE 

A I R L I N E S 
Ask for B E T T Y D E V E N 

ANDOVXR P E R S O N N E L , Rm. 1357 
122 S. Micbigan W E 9-6290 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

MlhCELLANBOUS 
| v airus Dalykai * 

BRIGHTON P A R K E 

parduodamas goratn** stovy 2-jų bu
tu po 4 kamb. ir ekstra kamb. r**-
,siojf^i°. Medinis n a m a s . Kaina 
$13,50'). 

Apžiūrėjimui skambinti - -
liAfayette 3-3969 

BERVVYNE gražus 4 kamb. 
mūrinis bungalow. Apylinkėje 16th 
ir Oak Park. Garažas. Alyva ap-
šild. $17,900. TOwnhall 3-2460. 

CJAGE P A R K E naS18 d«T Ilgos par
duoda 3-jų, butu mūr. narna. S po 6 
kamb. Dujomis šildomas. 2 autom 
garažas. Platus sklypas Geras susi
siekimas. Rami parko aplinka. Kai
na $21,000. U'Albrook 5-5031. 

MCrini« 3 butų — 5 ir 6 kamb., 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobili g, 
ba l ių , namų Ir visos kitos apdrau-
dos - asmenims, profesionalams ir 
biznio j«te'goms. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS IR BROKERIAMS 
A l KŠČ1AI SI KOMISAI 

AUTOMOBILIU FINANSAVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai \% — vartoti «%. 

VEIKIA NOTAR1ATAS. Smulk«s-
nial ir nemokamai informacijai gau-
l skambinkite, rašykite, ufteikite. 

JONAS KIRVAJTT8 
INTERSTATE INSURANCE 

AC.ENCY 
5»00 S. Ashland Ave., C h k a g o 38, IU. 

\VAlbn>ok 5-5«71 

Š I L D Y M A S 
A. 8tan6iaaskas Ir A- Lapkus 

WORK CLOSE 
TO HOME 

GIRL TO W 0 R K I N SMALL 

r i N A N C I A L rNSTTTUTION. 

Genora! Typinj; and Offier Work. 
Some Exi>erienec In Real Es ta te 

Office Proferrcd 
Good Salary 

Pcrmancnt Posi t ion 

CAnal 6-4046 
CAR HOPS WANTED 

SALARY P L U ą TIPS 
I>ay or niglvt or part t ime 

Hours can be arranged to meet 
your schedule 

Apply In person or pbone 
RICHARDS DRIVE-1N 

«6«? Ltncotn A T P . 
sUperior 8-2ttOO 

CATHOLIC P B R 8 0 N N E L — 
T O W N E 

NO F E E 
SKCRETAJMES . . . . . . $ 3 0 0 ^ 6 0 
S T Ė N O J . L I T E & E \ P . |^80-;KK) 
BILL T Y P 1 S T S $240-28© 
T Y P I S T S $216-260 

F i l e clerks and !»*»« **rls — OiJcn 
in The Ncw W o t l d Building. 

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 2-7180 

tttILDLNO A R E M O D E L I N G 
NAMU STATYBA 

f n U r i s ntalBymal tr ftardavlnias 
lnfltoliuoja vigų geriausių Amen- J e i norite* pirkti ar užsakyti namą, 
kos firmų gazu ir alyva kūrena-1 kuris būtų rerai itpianuotaa. pato-
mua pečius (furnaces), vigų dy-1 gus, gražus ir pigus, pirkit* ar uisa-
diių oro vėsintuvus Air eondi- į *wkit* pas 
tioners> ir atHeka visus skardog 
darbus. 

1500 SOUT1L 50th COUBT 
Ir 1506 SO. 51sl COUKT 

Cicerą, IUuioia 
Telefonai: OLymplc 2-0753B 

ir OLymplo 2-8492 

.įsan 
P L U M B I HC 

Licensed, bonded plumberg 
kamb. rūsy. Karštu vandeniu joks darbai n8ra didelis ar mažas. 

* * —— 

apsi ld . $ 1 6 , 0 0 0 ; Įmokėt i $5 ,000 . 
L A u n d a k : 1-7038. 

T O W N O r L A K E — 
ROOMING H O U S E 

Mūrinis namas. Metinių pajami] 
$8,450. Našle parduoda už mažesnę 
kaina negu 2 l/« m e t - Pa . iH n u i-

O A D A M S K A S 
22»6 S. Catifornla Av. B l s h o p 7-7033 

$2.000 JMOKGTI 2-jų butų 
mūrinis, 4 ir 4 kamb. 50 perlų 
sklypas- 1 autom, garažas. Paja
mų $100 j mėnesį. LAwadaIe 
1-7038. 
• i • i ' • • i T u " II •^mm^iSmmimmm—' 

P. SIANKOVieiTO 
RBAL BST. ir mflŪR. BR0KBRM 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted St. 

PU. DAnnbe 6-2793 
Padeda plrkltl - parduoti namus 
flkluė. biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir d#rt> v©rtiaius. Tvarko 
?2iigraciJQe dokuaaectua. otSĖM tJt££r 
-•ai Iciaaies iuti l^S-f. 

ftauldte dabar . K a l b a m e l i e tuv i ška i 
Tel. REimblic 7-0844 

WAlbrook 5-3451 

ISNUOMUOJAMA 
^ . M • • • • • • • • ' mm'i •'• 

leNUOMUOJAMAS 5* KMB. APS
TATYTAS BUTAS. Garu apsild. Gali 
priimti nuomininką. 

2S59 W. OermAk Rd. 
i i * 

IŠNUOMOJAMAS kambarys e«-
nvvam žmogui. 

3417 80. Union 
I6KU0M. kamban?, \-ienguagiama 

ai*ba vedusi)!'.porai. Vigi patogumai. 
6319 S. Kildare Are. LVdlo r̂ 5-
toOo. 

BRIGHTON PARKE įinuom. 4 k. 
butas angliškame <<bėiamente,,. Yra 
eltkt., gazas, karžias ^ndno. $38.<V> 
meaėgiii:. Ysa dniss. t-

• 

busltant saukit lUOlance 5-StOS 
V. RIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdl»n tr 
sekmadieniais nuo 10—4 Tai. 

tdreaas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAOO g 2. ILL. 

ANTANAS LUKAS ir S0H1S 
6450 So. Fairfield Avttue 

BVTLDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tei. HEmlock 4-5881 

£jiiiiifitiiiiiiiMiiiiiiniiiiHiiffnmrtMiiiiiu 
UETUVI^ STATYBOS 

BENDROVĖ 

M U R A S 
BITLDER8, EfC. 

Btato gyvenaBguoslufl i 
mus, ofisus ir krautuves pa- \ 
gal standartinius planus ar j 
individualinitie |>ageraaviraua Į 

Jvairūs patarimai gtat̂ y- j 
bos bei finansavimo reika- -
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai. 

Statybos reikalais kreiptis 
£ i reikalų vedėją šiuo adresu: 

I JONAS S T A N K U S 
kasdien nuo 4 vai popiet i 
Tel. FRospect 8-2013 arba i 

Lūdlovr 5-3580. 
SO. CAMPBELL AVE., I 

OMda«0 2», UliBOB 

MACfflNE OPERATORS 

Immediate 

Openings — Nites 

TURRET LATHE 

Will train qualified applicants 

BORINT. MIIX 

SHTPER MACHINB8 
aad others 

NEW 
HIGHER 

PAY 
RATES 

Othrr 
l.lly-ral Benefits 

Apply 
Kmplo>-mpnt Office 

8 to 4 P. M. 

CRANECO. 
4 2 0 0 S . K e j t e i e 

L A R G E 
U T I L I T Y 

NEBDS 

Apprentice 
Supply Htodkrs 

AND 

Stockmen 
Noti-High School gradnates aocep-
ted. Under 30 yrs of age. 

CALL 

LAfayette 3-1797 
Bctneen 8 AJM. and 5 P. M. 

MEN OR BOYS 
SHIPPrNO EOOM HELP 
Stoady, 5 days — 40 hours 

Some overtime. Apply 
McNEILL BINDEEY 

712 Federal Str. 
WE 9-7S58 

AN1MAL CARETAKER 
UKSEAUCK HOSPITAL NHKDS 

RTEADY MAN TO FBKT> ANO 
CAltK V A U A B L K ANIMAI>». 

OTHKK T.ABORATORY DUTIES. 
A r p L Y 

LNfVERSITY OF CHICAGO 
»56 K. 58tti S t 

'•'•"• T - i - - • 

Reikal ingas svarus, te is ingas žmo
gus dirbti pilną ar daliną laiką bu-
čeniėje . Turi būti prityręs. 

Kreipti3 tel . REpubiic 7-9213 

"MAN — Young. Presently cm-
ployed who desires part time 
work. Evenmgs and Sat. Car 
neceasary. Management trainec. 
Call MUseum 4-1070 for ap-
pointment 

M E N 
Cieneral Fnetarj* Heln 

Fnll time. Inexperienced — 
Bxperienced. Overtime — Paid 
Holidays. 
Chicago Cork Works Company 

5SSf 5 , AYO*t>ALE 

PROGOS — OPPORTt)WlTlE8 

SAVININKAS PARDUODA — U E -
TUVTŲ PORAI. Saldainių krautuvg 
Brighton Parke. Priešais bažnyčios 
3 gyv. kamb. užpakaly. Moteris gali 
viena apsieiti krautuvėje. Gerai įsi
gyvenęs biznis. Garu apšildymas. Pri
einama nuoma. Turi būt parduotas 
ftia savaitę, šaukite YArds "-gaga. 

D f. M F S 1 O ! 

KEPU pagal užsakymus eu-
ropiejiško skonio tortus. Einu 
šeiminitokauti įvairiems pabū-
viams. 

MOTUZIENĖ 
TeL PRospect 8-1678 

Į S I G Y KJ T E D A B A R ! 

KNYGA, KORI IR PO 100 M. 
RUS AKTUALI! 

•Jacqo.es Marltaln. garsusis pran
cūzu filosofas, savo kalbose dainai 
pabrėžia, jog pasaulis ilgisi ko tai 
tikro, • tam pa <tekti vienintSlg prie
mone —* pažadin i Žmonėse kontemp
liacijos pajutima ir pagarba Jai. 

Tikrai, mes tiek daug sutinkam-• 
tvirtinimų prieštaraujančių tiesai 
kiekviename laikraščio ar knygos 
kampe, politikų kalbose^ taip. kad 
vidutinis protas pradeda manyti, jog 
pasaulis tikrai žlunga. 

&į amžinai neramų tiesos klausi
mą visiems suprantamu būdu nagri
nėja M. Matuko "TTIlROVftS Sl'VO-
K.1MAS". Veikalas graliai išteistas su 
žymiai sugiauzdtntu raidynu, 60 psl. 
ir tekainuoja $1.00. 

Gaunamas sio dienraščio adminis
tracijoje. 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
ftioj knygelėj telpa: L 

pensijos Ir palikuoniu paša lpos 
U. Nelaimingu atsil ikimų kompensa-
ctjoa. Spaudai paruošė Pr. 

Bioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo (statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia jdeta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Kaina €0 centų. 

Pinigas su užsakvmats siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oakley Ava., 

Chicago 8, 111. 

nniniiiimiiiimiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

P O P 0 LA R 
LITHUAN1AH RECIPES 

Surinko JTJZ£ DAUŽVARDIENfi 

Tat nepaprasta knyga. Viri tOO re
ceptų grynai lietuviškų vargių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dienR, kuri dažnai pasakodavo a r e 
lietuviškus valgius P»T Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa-
Auft {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuvi 

FACTORY VVORKER 
In N. W. Side plant and lacquer 
plant. Steady work, good pay, 
5-day, 40 hr. wk. 

V. J. DOLAN & CO. 
1830 N. lAramie A v e 

Kaina — $ZM 
CSsakymua kartu su pinigais siųskite: 

" 0 R A U G A 8 " 
2984 So. Oakley Aveoua, 

CHICAGO 8, TIAu 
tmiirnimmiiii'uiiinniimmtniiinniMt 

MECHANIC NANTU 
Repairing M«ch»nc{». Set-up Man. 
Die Sharpenlng.. Weiding. e t e 
Mušt bo rhortmgnly eirperienreti. 
Steady and able. to n o r k on *ithcr 
day o r night shift. Overtime! 

GOOD PAY 
KTHADY i b i t i 

P A i D VACATION 

Will congider man who doea not 
speak good English. we speak 

German. 

0 T T l N 
MANUFACTURING CO. 

5832 S. Green 
ER 4-0808 

«• r»«n < • i0j\+,, m tt i . jąn|g» 

Jtemptos valandos sukilimo prieS 
bflJievikus Kaune. *ilta mei l š kas-
dieniniam^ Lietuvos šeimos gyveni
me, nutraukta šiurpių raudonųjų trė
mimų j Sibirą, siaubinga diena bė
gant Į vakarus ir paliekant sau arti
ma, žmogų partizanauti. partrsanat 
lUetnvos miškuose. Vytauto dvasios 
tėvynes meiles testamentas, rašyto
jos atkurtas pasikalbėjimas su Ge
diminu Vilniuje, kraujo balsas trem-
tvje. laiškas miško brollut partira 
nul — t a i vis temos, kurias vatedžiai 
apiašp tremties rašytoja Karolč Pa
žėraite savo knygoje 

DIDVYRIŲ 2EME 
Vertingi pasiskaitymai jaunuome

nei Knyga turi 1?? pttsl kainaf 1 ;>o 
Veikalas iileiPtas Brazilijoje. bet 
gaunamas "Drauge". 

U&akyinus su pinigais siųskit©: 

D R A U G A S 
2834 So. Oakley Av* 

Chicago 8, HL 
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DIDELIS OPERŲ 
ĮVYKS SEKMADIENĮ , LAPKR 2 0 D 

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 SO. KEDZIE AVE. 
Dalyvauja lietuviai, latviai ir kiti geriausi Chicagos 

operų solstai. 

. KONCERTAS 
Arijos iš operų „I Pagliacci", „II Travatore" ir „Rigoletto." 
Solo, duetai, kvartetai, su kostiumais ir dekoracijomis. 

Pradiia — 3:30 valandą po pietų 
Po koncerto šokiai, gros BALIO PAKŠTO orkestras. Bilietų 

kaina $2.00, įskaitant taksus. 
Rengia Lietuviu-Latviu Organizacinis Komitetas 

MES VISI LIETUVOS KARIAI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Ar pasiseks sukurti totalinę 
tautos armiją 

: pareigūnų politinę malversaci-
I ją?... Ne! š imtas kar tų ne! 

Mes palikome ateities kar tom 
i tokių dalykų, tokių vertybių, ku 

Kaip laisvo ūkio pasisekimą rių nė istorijos vadovėliuose leng 
nusakė prancūzų mokslininkas vai nesurandame. Bet dėl mūs 
Quesney žodžiais "laissez faire-j apsėdusio..., mes juos slepiame 
laissez passer", taip ir totalinei, (tą patį daro mūsų priešai!) , 
lietuvių tautos armijai steigti j nes jei iškeltume, tai mes išlikę 
turime pradėti tų pačių žodžių ?yvi prieš juos atrodytume per-
dvasioje, kurių reikšmė reiktų daug menki. Tikros mizerijos, 
suprast i sekančiai. Nevalia nie-į Dabartine mūsų veikla ir nesu-
kam, nei individui, nei kolekty-; ta r imas būtų išryškėjęs, kaip 
vui monopolizuoti Tėvynės meilę nusikaltimas pavergtai Lietuvai, 
-patriotizmą. Tėvynės meilė yra j Toji tyla apie nuveiktus pavie-
kiekvieno lietuvio privilegija — nius ar kolektyvinius žygius jau 
teisė ir pareiga. Kiekvienas tu- privedė prie to, kad užsieniečiai 
ri teisę Tėvynę mylėti pagal sa- tiesiog sako: "Ką jūs galite? Ar 
vo supratimą, atiduodamą ką tu padarėt ką nors? Kodėl tada ne
ri brangiausią. Jei Tėvynės mei- kovojote prieš priešą, o dabar 

popieriniais plakatais kovojate, 
kai žinote, kad čia pavojaus nė
ra, o vandenynas yra platus. . .?" 
Žiaurios pastabos, bet dar žiau
riau nuslėpti tautos parodytą he 
roizmą kovoje už Lietuvos lais
vę. Keliam rašytojus, teatralus, 
veikėjus, bet kokį jie Lietuvos 
didvyrį sukūrė ? Jų didvyris ver
kia, kenčia, slapstos ir tik apie 
meilę svajoja. Štai ką mes ruo
šiamės palikti ateities kar tom. 
Pakalbėkite su mūsų knygų skai 
ty toja is : "O ką mes jau čia daug 
galime padaryt i?" . Štai kultūri
ninkų įtaka į laisvą visuomenę. 
Tai dvasinė liga. Įdomu, kas ir 
kada jai pradžią davė? 

lę monopolizuotų vienas asmuo 
a r kolektyvas, tuojau imtų nu
rodinėti koks veiksmas ati t inka 
Tėvynės meilei, koks ne. Meilės 
skiepijimas prievarta iššaukia 
priešingą jausmą, o tokio mono
polio turėtojai iš patriotizmo il
gainiui pasidaro bizniu. 

Jei vienas iš meilės Lietuvai 
aukoja maldas, kitas — pats sa
ve, trečias medžiaginius tur
tus, ketvir tas talentą, leiski
me jiems tai daryti , netrukdyki
me, bet džiaukimės, nes kiekvie
nas duoda tai, kas jam brangiau 
sia; remkime tokius — tokis 
duos da r daugiau; apjunkime 
tas aukas, harmonizuokime ir iš 
tų atskirų, skirtingų donacijų 
sukursime laisvą, neprievartinę, 
suderintą augščiausių tautos do
rybių nenugalimą jėgą paverg
tai Lietuvai išlaisvinti. Tuo ke
liu eidami sukursime visuotiną 
Lietuvos kariuomenę, kurios va
dais, tuo tarpu, esame patys, bet 
jai pradėjus savo uždavinius 
vykdyti, savo individualines su-
ver i ies vadu teises nemurmeda-

Jei Lietuvos kariuomenė vi
siškai ne 
Lietuvą, ta i atskiri jos auklėti
niai ir joje netarnavę lietuviai-
patriotai susibūrę į visokiausius 
dalinius, grupes, part izanus ir 
t.t. parodė tiesiog neįtikėtinų 
pasiaukojimo pavyzdžių. Jaunos 
moterys, mergaitės, jauni vyrai 
ir berniukai, senimas, daugumo
je paprasta šalies liaudis ėmė 

KANADOJE 
St. Catherines, Ont. 

Atvyksta. "Varpo" choras 

Lapkričio 19 d. St. Catherines 
mieste bus didelės iškilmės — 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas. 

Ta proga ruošiamas vienas di
džiausių koncertų. Iš Toronto a t 
vyksta garsus "Varpo" choras 
su milžiniška lietuviškos ir kla
sikinės muzikos programa. 

Paskai tą skai tys Lietuvos pul 
kininkas Pr. Saladžius, dabar 
gyvenąs Rochesteryje, N. Y. 

Šventė ir pasilinksminimas bus 
pravestas ramovėniškoje nuotai
koje. 

Pradžia — punktualiai 6 vai. 
Vieta — 43 Facer Str . (lenkų 
salė) . 

Koncerto t ikslas yra labai di
delis: stiprinti lietuvybės darbą 
ir popularinti Lietuvos laisvės i-
dėją. Šį koncertą organizuoja 
Niagaros pusiasalio "Ramovės" 
skyrius, pirmas skyrius Kana
doje, jau spėjęs pasižymėti ener
ginga veikla. 

Lietu v iu diena 
Niagaros pusiasalio lietuviai 

dabar Kanadoje išeina stipria 
veikla į pirmas eiles. Čia visą 
laiką vyks ta didžiausias lietuvy
bės judėjimas. Kitais metais 
Niagaros pusiasalis j au nu ta rė 
surengti IV Lietuvių dieną. Lie-

bą eina didžiosios Kanados lietu
vių bendruomenės — Hamilto
nas, Torontas, ir net Montrea-
lis. O a r galima rast i geresnę 
vietą Lietuvių dienai kaip Nia
g a r a ? Niagara y ra JAV ir Ka
nados slenkstis, an t kurio susi-

vo namų varpai pagarsino pirmą Jei G. Gah os straipsniai jdo-
makią už mirusio sielą. mŪB- t a i n e 8 a v o 8 t i i u m i* b e t ** 

Tiktai maldoje susikaupę ve- vo tiesa. Mūsų broliams kenčiant 
žemiškąjį pragarą, mes turime la 

Berniuko lavonas upėje 
Per 10 dienų buvo jieškomas 

12 metų berniukas Joseph lionio žmona Zuzana ir mažosios biau vertinti padėties realybę ne-
dukreles Niiolė ir Vida trali rar-' &1 ""Į81*. va,,CT nepergyvenusių. Znoy, kurs buvo kažkur dingęs. 
nešti skaudžią dalią, netekus vy
ro ir tėvelio. 

t inka šių abiejų šalių žmonės Velionio asmenybė išaugo at-
vienoje žymiausių pasaulio vietų, eitininkų ideologijos šviesoje. A. 
Iki pasimatymo lietuvių šventė- a. Jono patriotinė pareiga žydė
je ! 

Nepamirškite Lietuvos 
kariuomenes šventes 

Bet prieš tai arčiau gyvenan
tieji turėtų neužmiršti Lietu
vos kariuomenės šventės St. Ca-
therinėje lapkričio 19 d. Neat
vykite vieni, bet paskivieskite ir 
savo pažįstamus bei pažįstamas. 

Tad iki pasimatymo St. Cathe 
rinėje lapkričio 19 d. Dragūnas 

tuvių dienos Kanadoje įsisūbuo-
"Y""w,*\ " įa vis didesniu mastu. Ateinan-pasirode okupuojant ! * . , t . £_ +••• * . , „ 

čiais metais IV Lietuvių mdea 
numatoma surengti tiesiog mil
žinišku mastu. Nežiūrint, kad 
Niagaros pusiasalio lietuvių skai 
čius tesiekia apie 700, tačiau ne
sunku bus suruošti, nes į pagal-

mi su entuziazmu perleiskime i vykdyti kariuomenės funkcijas. 
tautos daugumos pripažintiems į Savaime suprantama, kad patį 
geriausiems iš geriausių; te jie j organizacinį darbą atliko augš-
veda mus VIRUS j neabejotiną lai-; tesnio rango kariai a r visuome-
mėjimą. 

"Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia 

Praeityje turėjome šviesių ir 
tamsių valandų. Tamsūs laikai 
tenevaro į nusiminimą, bet pa
moko. Jei kitom valstybėm pri
kišamo, kad jos iš praeities pa
mokų nieko nepasimokė, saugo
kimės, kad tą patį mums nepri
kištų. 

ninkai (tai mūsų pasididžiavi
mas vadai) , kurių buvo ne
daug; mažesniuose kolektyvuo
se organizacinį darbą atliko net 
bemoksliai (lygus ačiū jiems ir 
garbė tauta i ) . 

Iš viso kas praeityje įvyko 
matome, kad mažos valstybės 
kariuomenė, susidarius tam tik
rom sąlygom, negalėjo veikti, o 
tau ta visvien kovojo, veikė ne-

LAPKRICIO 23 DIENOS minė
jime. 

Šiame straipsnyje iškėliau rei
kalą kariuomenės sąvoką pra
plėsti visai t au ta i ir ne be pa
grindo. Viename minėjime teko 
matyt i sėdint augštesnio rango 
mūsų kariuomenės karininką, ku 
riam neteko niekad kautynėse 
dalyvauti, o užpakaly sėdėjo 

A. a. J. Junevičiui žuvus 
Su pinria žiemos diena, sniego 

ir lietaus pūgiai siaučiant, š. m. 
lapkričio 2 d. 4:50 vai. vak. Chi
cagos lietuvius ištiko skaudi ne
laimė. Pralėkdamas su savo au
tomobiliu juodukas mirt inai su
važinėjo a. a. Joną Junevičių, 
63 gatvės ir Hoyne Ave. sankry
žoje. 

jo anuomet tėvynėje rezistenci
jos veikloje prieš okupantus, o 
jau šį pirmadienį, lapkričio 7 d,, 
velionio žemės ženklus padengė 
gėlės ir naujas kapas Šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje. 

Amžiną ramybę suteik jam, 
Viešpatie! Kaz. Kleiva 

tegul ir juos suprantančių žurna
listų samprotavimus. 

A. P e t r a u s k a s 

CHICAOO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 

Pasiruoškite karjerai MEDICAL 
TECHNIQUE. Klases gruodžio mėn. 
— dienomis ir vakarais. 

410 South Michigan Aveime 
Tel. HArrison 7-2493 

Nuomones ir pastabos 
SVARBU NE STILIUS, 

BET TIESA 
Vyt. Sirvydas savo straipsnyje 

"Kažin ar objektyvuM "Draugo" 
248 Nr. sumini žurnalų ir žurna
listų nuomonių apie Prancūzijos 
negerovių gerėjimą ir kaip Japo
nijos studentas absolvavesis Ame-
koje parašė, kad Amerikos demo
kratija yra geresnė, sveikesnė ir 
žmoniškesnė negu komunizmas! 
Buvęs prezidentas Hooveris pasa
kė, kad Amerika nuopelninga lab
darybės darbais ir Amerikos neg
rai turi daugybę automobilių. O 
G. Galva šitų faktų akivaizdoje 

Įmina* 5mo?ug vo* ^5 metus r a š o« " k a d vakarinis i»asaulis paj a u n ą s žmogus, voejSO metus ž e n k l m t a s j e i n e ž u v i m 0 f t a i ̂ t 
išgyvenęs žefctfską kelionę, vie- p airimo žymėmis!" Panašaus po-

MAŽŲJŲ MALDOS 

Pagaliau jo lavonas iškilo Chi
cagos upėje ties t a vieta, kur 
jis paskutiniu metu buvo ma
ty tas . Policija mano, kad j is 
įslydo ir prigėrė. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Dievo 

nu jėgos mostelėjimu velionis iš 
si8kyrė iš gyvųjų tarpo. Saky
tume, t ik kūdikystės dienas a. a. 
Jonas praleido svetingoje A m e n 
koje, besikurdamag Marąuet te 
Pa rko kolonijoje tuos 6 metus . 
Velionio geras , r amus būdas, 
tvarkingumas, s t ropumas ža
dėjo jam gražią ateitį jo dar
buose, išugdė pasitikėjimą žmo
nėse, o labiausiai rūpestingos 
meilės šilumoje jungė savo gra
žią šeimą. 

Girdėjome a, a. Jono balsą Chi 
cagos Liet. Vyrų chorui susior
ganizavus; matydavome velionį 

litinio nusigyvenimo reiktų jieš 
koti — rašo Galva — tik begriū
vančios Romos imperijoj." Sir
vydas pastebi, kad griūvančios 
Romos imperijoje sudygo krikščio
nybė, ir ar išmintinga mums nie
ko gero. pajėgaus nematyti va
karuose? 

Perskaičius tą straipsni del Va
karų apologetikos susidaro kaž 
koks slopinantis įspūdis. Kas ką 
pasakė ar pasako yra viena, o ką 
gyvenimo realybė rodo vėl kas ki
ta. Kad dabartinio gyvenimo padėtį 
suprasti, nebūtinai reikia žinoti, 
kas ką pasako, bet užtenka mat-
tyti, kas ką daro. šiandieninė pa
saulio grėsme nėra koks nors ab
straktus gyvenimo reiškinys, ne 
kokia nors pavojinga doktrina ar 
pavojinga gyvenimo filosofija, ku 

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotai 
Iliustracijas pritaikė dailininką* 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai 
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik $1.20. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2384 So. Oakley Avenoe 
CHICAGO 8» ILL. 

R E T M l r f v BUKTV MIRTI ES 
SUKAKTIS 

STELŲ RAŽAS 
Jau suėjo keturi metai., kai 

ncgallerttnga mirtis a takyr i ift 
mušu tarpo mylimą žmoną, ir 
motiną. 

Netekome savo mylimos 1SS1 
m. lapkr. mėn. 14 d. 

Nora laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas sutelkia jai amžiną ramy
bę. A 

UI jos sielą mes užprašėme 
gedulingas sv. Misiąs lapkr. 
mėn. 14 dieną 7 vai. ryto. St. 
Mary Star of the S*^ parapi
jos bažnyčioje 64th ir Kenneth 
Ave. _ j * 

Maloniai kviečiame visus gi
mines, d raupus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stellos sie
lą. 

Nuuuilc: .Vyras CasimJr .Ir 
Minas Kichard. 

Didžio skausmo valandoje, t ragiškai žuvus mylimam 
A. f A. 

J O N U I J U N E V I Č I U I , 
jo žmonai Junevičienei ir dukrelėms reiškiu giliausią 
užuojautą. ALEKSAS GAURANSK1S 

LRKSA 163 kuopos, kurioje j į s i n gresia nuteikti žmoniją savo pa-
m. . . ,T cios suniukojimui. 

buvo apsidraudęs, susinnkimuo-1 Pasauliui šiandiena gresia ko
še ; sutikdavome Švč. P. Marijos i munizmo fizine galybe. Komuniz-Gimimn narani ios bažnvėioie i m o doktrinos ir jų taikomi gyve-u imimo parapijos Daznycioje, Į n Į m e m c t o d a i p a s a u Hui žinomi. Ir 
kaip pavyzdingą parapietį. Gy- j Eisenhoweris, stengdamasis patek 
veno velionis liet. veikloje, skyrė | ti j prezidento kėdę, amerikiečiams 
iai laika ir aukas <įinR najrarbosi skelbė, kad reikia išlaisvinti Šim-

man gerai žinomas patr iotas su , S , ; ! ^ , a *TJS? ̂ H £ ! * m i H o n ų P * ™ * 1 ^ G a l ^ .....,..-..„.=_. ,_..-;-_ i„.. eilutes rašąs a. a. Joną sutiko Į ;jj8ai j r į t ą kėdę lengviau pateko? 

f 

atl iktas kariuomenės funkcijas 
Buvo klaidų Paskutinio karo \ vykdė. Tad a r nebus tik pamo-

m^tu, beveik, visos valstybės pa ka ateičiai, kad ne brangiai kai-

kulkų žymėm, kurias gavo kau
tynėse su bolševikais Lietuvoje, 
nors pastaras is niekad nebuvo 
kariuomenės nariu. Todėl norė
tųsi prie garbės prezidiumo sta
lo matyt i daugiau tų kuklių, bet 
mums ta ip brangių patriotų. 

Eidami minėjiman palikime 
namuose visą tai kas mus skiria, 
o atsineškime tai kas jungia — 

paskutinį .kartą "Draugo", kurį j Kad tas pats Eiscnhawcris Zene-

darė klaidų del kelių galingų as- nojanti kadro kariuomenė mums lietuviškumą ir kovos, neatlai-

jis mėgo, didžiajame 
koncerte, o po keturių dienų Die 

VarDO"s v oJ° RU budeliais susišypsojo, ne-
gali čia įžiūrėti vakariečių stipry-

lbės. 

menybių. kurie nesusigaudė nau laisvę laidos, bet pati t au ta , tai-
joje rusų politikoje. Bet tos klai- kos metu organizuota | Visuoti
nos, jei jose prisipažįstamą, yra \ ne Lietuvos Tautos Armiją. I r 
pusiau klaidos, kai suklydęs vėl tie savanoriai nuo okupacijos 
našiai veikia ir nebedaro klaidų, 
jis save reabilituoja ir žmonės 
sako: "ne jis suklydo, bet buvo 
suklaidintas kitų". 

Tokių augšto rango patriotų 
ir mos turime savo tarpe. Čia 
Chicago'je ir kitur. Padalė klai
dą, pripažino viešai, bet toliau 
dirba ir aukojasi savo Tėvynei. 

pradžios pradėję kovą su oku
pantais, kurią tebeveda ir toliau, 
a r nebus tik užuomazga Visuoti
nos Tautos Armijos. Jau ir rei
kalingas patyr imas ir tradicijos 
ir takt ika krauju užrašytos. 

Nebegr iaukime ir nebelikvi-
duokime antrą kartą jau esa
mus kovos dalinius, bet juos, 

Nežiūrint spnyvo amžiaus, da- čia, būdami laisvėj, praplėskime, 
bartinio neturto, nustoto viso, susijunkime su anais. Šią kovą 
kas turėta — nenusiminė, rankų! laimėsim 
nenuleido — dirba lygiai su vi
sais. Tokiems ačiū. garbė jiems. 
garbė mūsų tautai tokius turint. 

Mūsų himno žodžiai sako, kad 
mes privalome nuolat ir nuolat 
kurti ateičiai tokias vertybes, 
kurias mūsų būsimos kartos sem
tųsi savęs stiprinimui. 

Ką mūsų kar ta i (pradedant 
okupacija) esame palikę? Ar tik 
tai vadų pasyvumą, kariuomenės 
ir šaulių likvidaciją, "Stalino 

ne "žaibo karu", ji 
gali tęstis amžiais, nes tos ar
mijos užnugarya ir materialiniai 
resursai randasi turtingiausioje 
šalyje. JAV, kurias taip nori 
sulikviduoti bolševikai. 

Taip nusiteikę, visi, senesnioji 
ka rta, jaunesnioji kar ta , neišski
riant nė moterų su mažais vai
kais, visų profesijų bei konfesi
jų lietuviai, visi suklydę kada 
nors, bet norį vSl atsitiesti, visi 
nelietuviai, bet mūsų draugai, vi 

saulės" importaciją ir augštų si iki vieno turime dalyvauti 

džios, žiaurios kovos dvasią. 
Ateikime prisiminti tuos, ku

rie galėjo su mumis čia gyventi 
ir džiaugtis laisve, bet nieko ne
paraginti, vien patr iot inės sąži
nės vedini paaukojo gyvybę už 
Lietuvą . 

Ateikime ir sudėkime krūvas 
pinigų palengvinti gyvenimą 
tiems, kurie buvo sužaloti ir ta
po nedarbingais. Jie tokiais ta
po norėdami ne tik sau, bet tau 
ir kitam laisvės. Jei juos nerem-
sim, tai kaip mes eisime kovoti, 
jei sužeidimo ar invalidumo at
veju mus kiti tautiečiai nerems? 

Jei šimtus ir tūkstančius su-
aukojame kitiems reikalams, ta i 
tiems, kurie aukojosi ir nuken
tėjo už augščiausią mūsų t iks
lą, kuriame ir savo religiją lais
vai galėsime išpažinti, iš kur ir 
lietuvių mokyklų būt inumas ky
la, ir iš kur pat i t au ta yra kilus, 
turėtume, be priminimų, sumes
ti kiek tik sąžinė leidžia. Tie pi
nigai, kaip švenčiausia relikvija, 
eis betarpiai mūsų didvyriams, 
t au tos pasididžiavimui. B. J . 

4GLIUS KAZLAUSKAS 
Gyveno 3808 W. 69th St. 

MirS lapkr. 10 d.. 1566, 12:30 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 

Gini* Lietuvoje. Kilo iŠ Pa
kapes par.. Mažukalčiu kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Kazimiera (Kukžtaltfe), 
3 dukterys: Edna Mueik, žen
tas Arthur. Jnlia Bartoscli. 
žeotaa Oeorje, ir Elvlra Wll-
son, žentas Jam*»s, 6 anūkai, 
ftvogeris Juoiapas Kukšta su 
selma. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko se
suo Stanislova Puodokien?, su 
šeima, svogeris Pranciškus 
Ivoškls su šeima. 

KūiuiH pašarvotas Antano 
Petkaus Koplyčioje. «812 S. 
Western Ave. 

Laidotuvės }vyka cirraad.. 
lapkr. 14 d., iš koplyčios 9, vai 
ryto bua a tbdč t a s j St. Nicholas 

f>arapl.los bafcnyeią,, kurioje 
vyks gfeduHngOH pamaldos u2 

velionies aiclą. Vo pumaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ko
pines. 

Nuo§tr<Uial kvieėtani* visus: 
gimines, draugus \r pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotųvlM. 

.Nuliūdę: femona, dukterys, 
žentai ir anūkui. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GR. 6-2345. 
josiėė jn j ia94--utranu 

EMILIJA GEDRA1T1S 
DULAITTTfi 

Gyveno 4225 S. Artesian Ave. 
Tel. Vlrginla 7-7776 

Mirė lapkr. 10 d.. 1955. 12:10 
vai. ryto. sulaukus pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ita-
seinhj apskr., Jurbarko parap. 

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 sūnūs: Krank, marti Sophte, 
Joseph, marti Bernice, Alex, 
mart i Agnės ir John; 2 dukte
rys: Emily Conger Ir Bernice 
Kache. žentas \ViUiam, 9 anū
kai. 2 proanūkai. kiti gimtnės. 
draugai ir pažjstami. Australi
joj*; liko brolis Vincas Dulaitls 
su šeima 

Kurtas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks pirnjad.. 
lapkr. 14 d.. 16 koplyčios 8:15 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kr>2iaus parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos Ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus uulyd«ta J Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame Tisus: 

5iminės, draugus ir pažįstamus 
alyvauti Šiose laidotuvėse. 

.Nuliūdę: Sunūs. dukterys, 
murėJos, žentai, anutkai ir pro
anūkai . 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. l!A. 8-0440 

Jdomiausias romanas! 

Gyva intr iga Ir i iurpua 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

JGLIALfoA 

ORAPRO 
KOBIS 

PHEMUl/OTAS 
R O M A N A S 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pal. — tik $4.00 

Užsakymus s iųs t i : 

" D R A U G A S 1 1 

2334 So, Oakley A venų e 
Chicaao 8 Illinou 
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DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
l * ! e A B* dBro, įtemptam, k m Ir khw gafimyMi * « & » * » 

•ekti kasdieniai JTykiat. Tam reikahd dienraštk danm • t l k j M . 
Siab mc*ab mein* 50 metų kaip iikovota fpaadoa l a M . Tm fe-

Mtjoi trbfmie minima* Jokio: Urkvioraote netnnsknote ntmooie "IttavB-
k»" laikrašti*, o Kuo meta — HetavSka* dienrašti*. Dievaiti*. "Dnmf**", 
pat* švęsdama* 40 m. sukakti n e įsikūrimo Cbicagejc daro 1 saro po»f* 
auką: naujiem* skaitytojams dusime dienraltj per mėnesi u tkf> — " - * — ^ tik 
malonėkite atsiusti adresą saro ar kito kun tuo interesuojasi. 

"Draugą*" yra sutelkei arti 1,000 bendradarkea, kerespoodkatu Ir kv 
formatoriu, ka* šeštadieni duotai mokslo, meno, literatūros išriedą, turi epe-
daHus skyrius: moterų, jaunimo (ateMaiaku, skautu, studentei, spor 
katos patarėją; kaamot daoda $1,000 premijos rriausaum nmmSk 
fcaaVnaaaSM • I n * * * -« a .a • a a a • 
ftfKaftrpOJ? t C ^ U M O a M n U t a U M " " * a l H W 

gas" turi saro bendradarbius Kanadoj* 
A i t r i n o t e , OOeje. Srodijoje, BakgJjofe, 1 

^ 

ie, aet kr 

dar neskaitote, atsiųskite saro adresą, o taip pat 
|o dar neskaito b mes per meneaj laiko „Draugą/ 

Jai 
aro pažįstamą, karte 

•susime k* užmokesčio. 

v 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenuc 

CHICAGO s. rauNon -

k 
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• * • • • • • • • — — 
ceftadieais, lapkričio 12, 195o 

/mui. 
X Amerikos Lietuvių Romo* 

Kataliku Federacijos Tarybos 
suvažiavimą* jvykes Chicagoje, 
praplėtė Kultūros Instituto na
rių skaičių. Naujais nariais pa
kviesti ir priimti šie asmenys: 
dr. A. Kučas, prof. A. Vasi
liauskas, kun. prof. S. Yla, K. 
Mockui, prof. Salys, Petras 
Maldeikis, Ignas Malinauskas, 
dr. A. Šerkšnas ir kun. dr. V. 
Gidžiūnas. Senieji nariai yra: 
prel. P. Juras, prel. J. Balkū-
nas, kun. dr. M. Ražaitis, prof. 
S. Sužiedėlis, prof. J. Brazaitis, 
dr. A. Sesplaukis, A. Vaičiulai
tis, P. Naujokaitis, J. Aistis, K. 
Jurgėla, dr. V. Vilimas ir A. 

X Lietuvių Prekybos Namai 
(Furniture Center, Inc.), 322-1 
So. Halsted st., kurie įsisteigė 
prieš trejus metus ir sėkmin
gai verčiasi baldų prekyba, vi-
suomet lietuvišku nuoširdumu 

CHICAGOS ŽINIOS 
Illinois dailininkų paroda Morris B. Sachs kandidatuos 

Būnant Chicagos miesto cen- I g u b e r n a t o r i u s 
tre patartina užsukti į Conrad1 Chicagoa miesto iždininkas 

patarnauja pirkėjams ir pare-JHilton vienuti, kur trečiame Morris B. Sachs pareiškė s t u 
mia lietuvišką reikalą, kai krei- augšte vyksta Illinois daiUnin- j da i« k j u i J e i S u J iRa i fcl,ta r l o m , -
piamasi j valdybą arba įmones kų paroaa. Paveikslai i š s t a ty t i ; n u o l a s - J18 kandidatuos » llli-
vedėją. Jie kasmet išmoka du'erdviame koridoriuje. Patalpas j « * • gubernatorius. Dienraštis 
tūkstančius dolerių tik lietu- parodai nėra perdaug tinka-! ChicaS<> Tribūne" pranešdamas 

mos, bet judėjimas ten didelis * naujieną, pažymi, kad M. B. 
kyli ir kultūriniams darbams i r daugelis turi progos p ieš i - | S a e h « P r a d*J° savo karjerą Chi 

nius pamatyti. Yra ir k i e tos c a S°J e a t v V k ^ ^ ^ n t ° i š Ue' 
tuvos. Tada jis arkliu važinėjo 
nuo namo prie namo, siūlyda
mas savo prekes. Vėliau įsigi
jo automobilį savo prekybai. 
Tada jam buvo 21 m. amžiaus. 
Verslas sekėsi ir dabar jis yra 
savininkas dviejų stambių dra-

ūžmuše kulka, paleista 
prieš 22 metu 

Illinois universiteto ligoninė- Ji A. VALSTYBĖSE 
je mirė Albert Bemmer. Mirė! — Kristaus Karaliaus čven-'su mumig CeteranaU, kurie~ taip 
jis dėl kulkos, kuri įstrigo jam!*** P r°ga Katalikiškos Akcijos!gjjĮjĮ reihki&si Uetuvii^me ju-
prie nugarkaulio prieš 22 me- * reikalams bažnytinę rinkliavą J ^ _ R««i*jai-
tus ir gydytojai jos negalėjo 

T £ A P T T T P T f M T t* **"" žinomas Don Baker or-
x<3 /-kiv I I m I VJL.I keetras, todėl bus proga pasilinks

minti tikrai puikioje nuotaikoje. 
Lietuvių jaunimas turi nepraleisti 
šią retą progą pasisvečiuoti kartu 

dolerių 
viškoms organizacijoms palai 
kyti ir kultūriniams darbam; 
remti. Lietuvių Prekybos na
mai neseniai paskyrė 50 dole
rių ir Liet. Bendruomenės Eko
nominės Tarybos reikalui ir jos 
organizavimui, įstodami į Eko 
nominę Tarybą nariu. 

mums pažįstamų dailininkų 
piešiniai, kaip latvio H. Pur
vins, lietuvių: Br. Murino — 
'•Ret'lection", J. Pautieniaus — 

!Po sunkaus darbo, M. Šileikio 

Prof. J. Balys ir prof. dr. - S a n d *>*«* " " * • * 

užimti. Jis buvo paraližuoias, 
22 metus išgyveno vėžiojamoje | centrui: prel. I. Albaviciua 
kėdėje. Kulka jam įstrigo kai 500 dolerių, prel. J. Balkūnas 
banditai įsėdo į autobusą, ku- — 300 dolerių, prel. P. Juras — 

Pažinus mielai sutiko pateikti 
eavo paskaitų Augstiesiems Li
tuanistikos kurdams Chicagoje. 
Prof. J. Balio paskaitos bus iš 
tautotyros srities, prof. J. Pu-
zino — iš Lietuvos proistorės. 
Kursai vyksta šeštadieniais 2-b 

Bendoiius. Visi Kultūros Insti- v a l r p ^ Jėzuitų namuose, 
tuto nariai pasiskirstė į tris 5 5 4 1 g o p a u l įna. Paskaitos 
sekcijas — literatūros, istori
jos ir pedagogikos. Kultūros 
Instituto vadovybę sudaro pir
mininkas prel. P. Juras, vice
pirmininkai prel. J. Balkūnas 
ir J. Brazaitis, sekretorius dr. 
A. Sesplaukis, iždininkas kun. 
dr. M. Ražaitis. Kultūros In
stitutas suėjo į glaudžius san
tykius su Lietuvaičių Seserų 
Institutu: nutarė bendromis jė
gomis paruošti lituanistinę pro
gramą parapinėms mokykloms, 
išleisti vadovėlius — lietuvių li
teratūros, lietuvių istorijos ir 
lietuvių kultūros. Vadovėliai 
bus modernūs ir pritaikinti 
amerikoniškai mokyklos siste
mai. 

X Nupirko 230 akerių ūkį. 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija nupirko 230 
akerių ūkį, kuris yra netoli 
nuo Detroito, 190 mylių nuo 
Clevelando. Ūkis labai rgažus 
(ten yra kalneliai, pakalnės, 
miškai, savas ežeras), kuria
me bus įruošta vasaros sto
vykla jaunimui. Ten susidarys 
lietuviškas kaimas su sava baž
nytėle, vasarotojų namais, už
darų rekolekcijų būstine. Visą 
tą lietuvišką sodybą sutiko 
globoti, administruoti seselės iš 
Putnam, Conn. Detroite suda
rytas vyriausias stovyklos sta
tybos komitetas. Chicagoje, 
Detroite ir Clevelande sudaryti 
stovyklos globos komitetai. Į 
Chicagos stovyklos globos ko
mitetą pakviesti šie asmenys: 
kun. P. Patlaba, Faustina Ma-
nelienė, K. Kleiva, dr. P. Kisie
lius ir inž. V. Naudžius. Glo
bos komitetų uždavinys bus ir 
tai pirmoje eilėje sukelti lėšas 
stovyklos išmokėjimui, jos 
įrengimams. Per Kristaus Ka
raliaus šventę Chicagoje sto
vyklos reikalams surinkta 276 
doleriai. 

Surinko bandite gaują -ulių krautuvių 
Pietinėje Chicagos dalyje 

siautusi jaunų banditų gauja 
— suimta. Tai tie patys, kurie 
buvo peršovę 86 m. amžiaus se
nuką Kamalick. Jų iš viso pen
ki, 14—18 metų amžiaus. Tarp 
jų ir viena 15 metų mergaitė — 
sužadėtinė vieno iš tų banditų. 
Jie buvo išsinuomavę patalpas 

pradedamos šį šeštadienį. 

X Vyskupas Vincentas Briz-
gys šį sekmadienį, lapkričio 13 
d., teiks Sutvirtinimo sakra
mentą Our Lady of M t. Carmel 
parapijoje, Melrose Park, 111., n y b o s m y i e n a 8 ^ t ų b a n d i . 

tų — L. Vonoskey — buvo su-

Biudžeto svarstymai eina 
prie galo 

Chicagos meras perdavė 
miesto tarybai 1956 metų biu
džeto projektą. Tai didžiausias 
biudžetas, kokį miestas yra tu
rėjęs: siekia $562,177,214. Dau
giausiai ginčų sukelia mero no-

riuo jis važiavo, draugo su juo 
buvo iki mašina sustojo kelio 
gale, o tada jį apiplėšė ir per
šovė. Velionies žmona sako, 
kad jos vyra3 atpažino vieną 
tanditą iš fotografijos, kai jis 

padarė šie kletonai, prisiųsda- , ~ ^ ^ f T i / ? ^ ^ , k a d 

r ^ ^ I i.m. lapkričio men. 1L d. 8 vai. v. 
mi aukas. Katalikų Federacijos Balfo Cicero skyrius saukia na

rių ir prijaučiančių susirinkimą. 
Susirinkimas įvyks iv. Antano pa
rapijos bbliotekofi patalpose. Bus 
svarstomi svarbu* šalpą liepian
tieji klausimai. Prašoma kuo gau
siausiai dalyvauti. 

Skyriaus valdyba 

100 dolerių, kun. S. Morkūnas 
— 30 dolerių, kun. dr. A. Deks-
nya — 60 dolerių, kun. V. Sla
vinas atsiuntė asmeninę auką 
10 dolerių. Sekantį sekmadienį NAUJAI lS&irSiAM r m > -

LANKO:, d N K. KASOMA: pažadėjo padaryti rinkliavą 
buvo sugautas dėl kito nusikal- Į Prel. K. Vasys, \Voreester, Henrikas Nagys - Jaunoji Lie
timo. Tas banditas paskiau mi-jMass.; lapkričio mėn. 20 dieną t u v h 4 Dailininkų Karta Trem-
rė elektros kėdėje. } - kun. Juskaitis, Cambridge. tyje*. Albinas Valentinas — 

Mass. Kunigų Vienybės geimas Paskutinis Atviras Žodis; Jo-
kreipės į visus klebonus, kad «** Linkevičius- Sunkiųjų Lai-
jie metuose padarytų parapi
nę rinkliavą Katalikiškos Akci
jos Fondui, kuris yra Federacr-

Darbai užsienyje 
J Chicagą yra atvykusi Beu-

lah Welch, norinti čia rasti 
mergaičių, kurios sutiktų sek
retorių darbams vykti į Arti-į Jo s g l ok°je 
muosius ir Tolimuosius Rytus. ' 
Atlyginimas $5,00(X—$7,000 me 

cija ir sugavo, kai pastebėjo 
vieno iš jų automobilį, kuriuo 
jis pabėgo iš savo karinės tar 

6919 S. Paulina, čia juos poli- rimi uždėti 5 % mokesčių nuo 
sumos, kurią piliečiai turi mo
kėti už kūrenamas dujas. Tai 
miestui atneštų apie $8 \ U mi-
liono naujų pajamų, kurios, 
anot mero yra būtinos, kad ga
lėtų pasamdyti reikiamą kiekį 
naujų policininkų ir ugniage
sių. 

Prancūzų meno paroda 

imtas spaustuvės rišykloje, kur 
jisai dirba. 

Planuoja ekspresinius 
kelius 

Per Oak Parką, vakarine 
Chicagos dalimi, planuojama 

tuvę, 2646 W. 69 st., t e l e f o n a s ^ ^ daugiausiai ak 
REpubUc 7-1941. Ten vyra. ir v a r e l S m i B ; j u o d o m i s l i n i j o m i s 
moterys gali gauti ir brangak 
menių (jewerly). 

X Kun. A. Stasys praeitą 
sekmadienį šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje pakrikštijo 
Danutės ir Algimanto Zailskų 
pirmagimį sūnų Antano ir Ri
manto vardais. Krikšto tėvai— 
Aldona ir Pranas Totoraičiai iš 
Clevelando, Ohio. 

X Prancūzų k. mokytoja 
Ona NakienS (buv. Lietuvoje 

X šv. Brendano parapijoje 
(67 ir Racine Ave.) praeitąjį; x Lietuvių akademinis jau-
sekmadienį daugiau 300 vaikų j irimas laukiamas Kunigaikštie-
ir suaugusių priėmė Sutvirtini-j aes Birutės Draugijos jubilėji-
mo sakramentą, kurį suteikė j niame koncerte-baliuje lapkri-
vyskupas Vincentas Brizgys. į čio 19 d. YVestern Ballroom sa-

Kurr. Petras Malinauskas, MIC, 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, Jo Ekscelenciją palydės į 
Melrose Parką. Abu iš ten, po 
Sutvirtinimo sakramento apei
gų, atvyks į Tėvų Marijonų X Antanas Tveras, regist 
Bendradarbių vakarienę, kur i |motas laikrodininkas, persikėlėj M e n o m U 2 g j u j e § m o m e t u 
bus tą patį sekmadienį (lapkr. į kitas patalpas ir atidarė laik-. ^ P r a n c u z i J 0 s XV—XDC 
13 d.) 6 vai. vakare Sv. Anta- rodžiuJį?jeUginhj ^ ^ ^ r a u " , šimtmečio dailininkų paroda, 
no parapijos salėje, 1515 So. 
50 Ave., Cicero, 111. 

X Izabele Matujieviėiūte vie
šėdama Chicagoje aplankė ir 
Draugo įstaigą, savo senus ir 
naujus paž|stamus, visiems pa
likdama malonų įspūdį. Grįžda
ma į Torontą, kaip mūsų dien
raščio romano konkurso jury 
komisijos sekretorė, parsivežė 
4 konkursinių romanų rankraš
čius, kuriuos dabar skaito kon
kurso teisėjai. 

X Chicagos Lietuvių Futbolo 
klubas, kurio futbolo komanda 
praeitąjį šeštadienį Detroite 
įveikė vietos "Kovo" vienuolikę 
4:2, turi pakvietimą atvykti \ 
Torontą ir sužaisti su tenykš
čiais lietuviais futbolininkais 
Jei dėl didelio atstumo ten nu
keliauti nepavyktų, yra svars
toma galimybė susitikti pusiau-
kelyje — Windsore, Kanadoje, 
ir ten išmėginti savo jėgas. 

X Bonifacas Bukauskas, 
anksčiau turėjęs Ciceroje dra
bužių valyklą, prieš savaitę lai
ko nuvyko į Miami, Floridą, 
kur galvoja pastoviai apsigy
venti. Jis rašo: "Nuotaika pui
ki ir tikiu, kad pavyks įsikurti. 
Čia gamta žavinga ir oras pa
sakiškas." B. Bukausko adre
sas: 7848 N. W. l s t Ave., 
Miami, Florida. 

tams, be to — nemokamas gy
dymas, nemokamas butas, ato
stogos ir kitos lengvatos. Kan
didatės tikrinamos kasdien iki 
lapkr. 18 d. tarp 9 vai. ryto ir 4 kainuotų apie $150 milionų. Ji-
val. p. p. Ulinois State Employ- ^ n u o ™ i r Naragenset eitų 
ment raštinėje 73 VV. Washing- tiesiai į šiaurę iki pasiektų Hig-
ton. S m s kelią ir planuojamąjį eks

presinį kelią, einantį į šiaurva-
1,700 užsienio studentų j karius. 

kų Atsiminimai, Didieji Tautos 
Veteranai; V. Petrauskas — 
Lietuviai Vaistininkai Kultū
riniuose Baruose; Istorinių Da
tų Paraštėje; Paulius Treigys 
— Scenos Rampos Šviesoje; 
Kai Hollywoodas Atvažiuoja. 
Plati Kultūros Kronika. Nume
ris iliustruotas retomis iš Lie-

išvesti ekspresinį kelią, kurs t u v o s nuotraukomis, dailininkų 

ir nėra labai patrauklūs, tačiau 
yra darbų tokių žymių dailinin
kų kaip Renois, P. Gauguin, 
Cezanne, Seurat, J. Millet, E. 
Degas, E. Manėt ir daugelio ki
tų. Trečiadieniais, šeštadieniais, 
sekmadieniais įėjimas — nemo
kamai. 

Neatsiima permokėtų 
mokesč ių Padėkos dienai ir šiaip bet ku-

ria proga norintieji savo stalą pra 
Chicagos apylinkėse mokės- turtinti šviežia paukštiena, kreip-

gimnazijos mokytoja) jau ant- čių įstaiga gavo atgal 10,019 kites į Mari jonų Ckį kurs randa-
» u J « - u . i ' , u 7 T T i. , i • *.. , si J pietus nuo Hinsdale, 111. (kam 
rus metus duoda privačiai, čekių, kuriuos buvo išsiuntusi p a* p

8 3 Highway ir 63rd Road). 

Chicaga darosi pasaulio 
mokslo centru, šiuo metu Chi
cagoje studijuoja 1,700 studen
tų iš užsienio kraštų. Užsienie
čiai čia atvyksta daugiausiai 
studijuoti mediciną. Tokių čia 
yra apie 500. 

$390,000 universitetui 
Buvusi profesoriaus žmona 

Jeannette C. Mix testamentu 
paliko Northwestern universi
tetui $390,000, kad ta suma 
būtų panaudota protinių ligų 
tyrimams. 

KAS, KA IR I H 

prancūzų k. pamokas. Ji yra 
baigusi specialiai Paryžiuje 

permokėjusiems piliečiams; laiš 
kanešiai nesurado adresatų ir Š3Š 

Highway 

paveikslais ir mūsų kultūrinio 
gyvenimo įvykių nuotraukomis. 
Šiam numeryje telpa 49 nuo
traukos. 

Sekančiam "Užuolankos" nu
meryje pradedama spausdinti 
įdomūs, autentiški lietuvio stu
dento vilniečio, buvusio Sibiro 
stovyklose atsiminimai. Jie bus 
tęsiami per 7—8 numerius. 

šoldę vakarai ruošiamas Užuolankos prenumerata me-
Don Varnas veteranų posto, jvvk- t M f t n 
sta šiandien, lapkričio mėn. 12 d. tams $5.00, pusei metų S .̂UU, 
Dariaus—Girėno salėje, 4416 So. atskiro numerio $0.50. Admi-
Wtestern Ave. Jame gros Chicayo- „ j g ^ ^ j ^ redakcijos adresas: 

Užuolanka, 729 West 18 St.. 
Chicago 16, 111. 

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. dolaitftt 

ANGLIŠKŲ tODSIV BEI liSIRKI*-
EJM\ PAAIŠKINIMAI 

ftUm« ŽODTNftLTJE telpa U« 
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 1 *ngiy kalba todii&i bei nsire4*kim«4, 
r * « m- TV- ~ • -J*** 1 " y"1 l «* v e «P«<^»n« reikime; 
IT t t . IŠ T e v o PljaUS CyvemmG kai kurte pairatt U eelklandių )«*. 

T Ė V A S P I J U S 
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš-

v r a idpti *¥> nAVpikcui K a i n a t>r o u- Spausdinami todliai an*iq 
yra jaeu tz paveiK&iai. rvaina ^ ^ | r p a t i e k t i plHtQB paaiškinimai $2.00. 

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijoje 

2334 So. Oaklec Avenoe 
CfflCAGO 8, ILLINOIS 

Uetuviy kalba. 
Leidiny* 116 pniL Kaina |1.00. 
Plnlrue su ulaakymala sluaU: 

"DRAUGAS" 
SSI4 S. Oakler A Ta, 

Cfaftcago S, DL 

Institut de Phonetiąue" ir čekiai vel grįžo į mokesčių rin-

Tarp sutvirtintųjų tikėjime ke
letas yra lietuvių, jų tarpe ir 
Geraldas Kalvaitis. Jo Sutvirti
nimo tėvu yra Petras Kilmitz. 
Brone ir Viktoras Kalvaičiai 
savo sūnui Geraldui suruošč 
šaunią puotą, kurioje dalyvavo 
ir kun. Mikolaitis. Kalvaičių 3 
sūnūs lanko Šv. Brendano pa
rapijos pradinę mokyklą. 

X "Girios Aklas" 1 (13) 
1955 m., Miškininkystes žurna
las, redaguojamas prof. J. Kup-
rionio, leidžiamas Lietuvos 
Miškininkų S-gos išeivijoje, 
jau atspausdintas. Šiame 13 nr. 
yra daug įdomių straipsnių ir 
žinių iš Lietuvos ir pasaulio 
miškininkystes. 14 nr. numa
tomas išleisti 1956 m. vasario 
men. 

lėje (3504 So. VVestern Ave.). 
Akademiniam jaunimui koncer
to biletų kaina sumažinta pu
siau. 

"Alliance Francais". 
X Teodorui Jaučiui laiškas 

(adresuotas 4142 S. Campbell 
Ave.) atsiųstas iš Lietuvos. 
Laiškas yra pas Pr. Narį, 4135 
S. Campbell Ave., 2-me augšte. 
Laiško adresatas prašomas at
siimti. 

X Kariškos dainos ir popu-
lari muzika lydės kiekvieną at
silankiusį į Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro rengiamą links-
mavakarį lapkričio 26 d. vaka
rą Sokolų salėje. 

X Sofija .Barauskienė, Town 
of Lake kolonijos veikėja, lap
kričio 9 d. švente savo gimta
dienį ir buvo pasveikinta arti
mųjų. S. fiarauskiene yra kun. 
V. Mikolaičio sesute. 

X Vladas ir Marijona Mel-
kai, 3248 So. Green s t , Bridge-
porlo kolonijos veikėjai, šven
te 10 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Sukaktuvininkai 

kimo įstaigą. Taigi, jeigu kas 
negavo permokėtos sumos, tu
rėtų kreiptis į mokesčių rinki
mo įstaigą 22 W. Madison. 

Naujas $17 milionų 
pastatas 

Prie Chicagos upes, plote, 
kurį supa Adams, Monroe ir 
VVacker drv. gatvės, suplanuo
tas pastatyti didžiulis pastatas 
įstaigoms. Pastatas bus 6 augš-
tų ir kainuos 17 MJ milionų dole
rių. Tas plotas priklauso Chi
cagos universitetui ir šis jį iš
nuomos 99 metams bendrovei, 
kuri statys tuos rūmus. 

' Automobily vežė 
gembliavimo mašiną 

Chicagos policija areštavo 
Carmen Bastone, 24 m., ir 
Charles Rosen, 50 metų. Jų au
tomobily buvo rasta gembliavi
mo mašinų, kurias jie platino. 
Policija tas mašinas rado kai 

pasveikinti giminių ir artimų- juodu sulaikė pergreit važiuo
ju, i jant. 

r ^ 
Kunigaikštienes Birutes D-jos Chicagos Skyriaus V-ba $• m. lapkričio 
19 d. 7 v. v. Western Ballroom salėj, 3504 S. Western Ave. rengia 

30m. Sukak. Jubiliejinį Koncertą-Balių 
dalyvaujant Liet. Operos solistei JUZEI AUGAITYTEI, prof. 
VL. JAKUBENUI ir dramos aktorei ZITAI KEVALAITYTEL 

• * - • • 

Maloniai prašome visus atsilankyti į šią lietuviško meno ir tautinių rūbų 
šventę. Ui tris taisyklingiausius ir grasiausius tautinius rūbus bus skiriamos 
vertingos premijos. Baliui gros padidintas B. JONUŠO orkestras RENGĖJOS 

= ^ 

Tevų Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskrities 
« 

t r a d i c i n i 

VAKARIENE 
Sekmadienį, 1955 m. lapkričio 13 d., 6 vai. vakare 

iv. Antano parapijos salėje, 1515 S. 50 A*eM Cicero, III. 

P r o g r a m o j e : 

1. Elenos Blandytes deklamacija. 
2. Aldonos Laukutytes ir Rūtos Lukoševičiūtes, 

solisčių, duetas. 
3. Akompaniatore: Marija Mondeikaitš. 

i 

Vakarienę globoja Prelatas Ignas Albaviaus 

Vakarienes tikslas — paremti Tevų Marijonų studentus - klieri
kus, studijuojančius Romoje, Argentinoje, Kanadoje ir Amerikoje, 

k, 
i r nor inčius bū t i kuniga is . 

Tikime, J ū s savo a t s i l ankymu i r auka paremsi te Sį g ra sų tikslą. 

K v i e č i a m a v i s u s l 
ĮOjim&s • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • . . . • ' . . . . . . . , . . • . . . . , , , , Sl«o0 
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