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METAM BAIGIANTIS VOKIETIJA BUS LAISVA 
Vokiečiam laisvę, ginklą duodant 

i 

STASYS DAUNYS, Chicago 
Devintaisiais pokario metais Vakarų Vokietija grjžta į lais

vųjų tautų šeimą, prisiima bendrus rūpesčius, neramiausiųjų lai
kų vargus Ir teikia giedresnių vilčių laisvųjų tautų stiprybei. 

Devynerius metus Vakarų Vo 
kietija iš tarptautinio ir politi 
nio gyvenimo buvo išjungta. 
Pradžioje ji buvo tik okupuotas 
kraštas, vėliau jos teisės buvo 
didinamos ir didinamos, o pas
kutiniaisiais metais ryžtingai pa 
norėta Vakarų Vokietiją turėti 
laisvųjų tautų tarpe su valsty
binio suverenumo ir ginklo grą
žinimu. Per devynius pokario 
metus Vakarų Vokietija įrodė, 
jog ji nori savo likimą pasukti 
su vakarais, kai Vilhelmo ir 
Hitlerio Vokietija du kartus 
nuožmiausiai kovojo prieš vaka
rus. 

10^5 metus prisiminus 

1945 metais Hitlerio Vokieti
jos karinė jėga buvo galutinai 
palaužta. Vokietijos visi dides
nieji miestai, tiltai, pramonė su 
naikinta. Kraštas okupuotas. Vi 
sur skurdas ir nusiminimas. To
kią nelaimę vokiečiai pirmą kar-

vas žemes bus dar ilgas ir Šim
kus. Ginklas Vakarų Vokietijai 
į rankas įduodamas ne sovie
tams mušti, bet tik nuo jų ga
limo puolimo gintis. 

Jei neįvyks jokių netikėtumų, 
Londono konferencija bus pati 
reikšmingiausia laisvosios Eu
ropos ir laisvojo pasaulio atei
čiai. 

Pagerbtas dr. Jurgita, 
Balsas išsikelia 

NEW YORK, spalio 2. — Dr. 
K. R. Jurgėla, Amerikos Balso 
lietuviškojo skyriaus' viršinin
kas, buvo pagerbtas savo 50 me
tų amžiaus sukakties proga. Iš
kilmės jvyko New Yorko pabal-
tiečių namuose, dalyvaujant gau 
šiam būriui jo bičiulių ir j)aiįs-
tamų. 

Atidarymo kalbą pasakė ir 
minėjimo programai vadovavo 

Šiandien gal baigs konferenciją; 
ekspertai liks dokumentų surašyti 

LONDON, spalio 2. — šiandien JAV, Anglija ir Prancūzija 
skelbia deklaraciją apie nusistatymą grąžinti suverenumą V. Vo
kietijai. Manoma, kad šiandie*! baigsis ir konferencija, palikdama 
darbą užbaigti ekspertams ir greit susirenkančiai Atlanto pakto 
tarybai. 

Du Giants laimėtojai. — Metikas Johny Antonelli dėkingai prisiglaudęs prie Dusty Rhodes, kuris 
savo lazda suko Antonelli išmestą kamuolį visada ten, kur jo tykojo laimėjimas. World Series žaidy 
nėse Giants komanda žaidžia prieš Indians komandą ir jau laimėjo tris kartus. (INS) 

Londono konferencija padarė 
tik principinius nutarimus Vo
kietijos suverenumo grąžinimo 
ir jos atginklavimo klausimais, 
dabar ekspertų komisijos juos 
teisiškai apipavidalins. Eksper
tams pavesta atlikti šis darbas: 

1. perredaguoti Briuselio pak
tą taip, kad jame dar tilptų Vo
kietija ir Italija ir kad tas pak
tas virstų stipriai surakinta An
glijos, Prancūzijos, Italijos, V. 

• Vakar vakare iš Londono 
l r L U ^ € m b U r g 0 k a r m e "" P 0 ' 1 1 " i sklido žinia, kad 'konferencija 

žadėję ką nors padaryti su Saa-
ru iki Atlanto pakto tarybos po
sėdžio (spalio gale), o Italija Ir 
Jugoslavija, sakoma, jau susi
tarė dėl Triesto. Prieš du mėne
siu atrodė, kad Europoje viskas 
pabiro, bet šiandien vėl iškeltos 
pergalės vėliavos. Laimingiau
sia gali jaustis JAV diplomati
ja, kairi buvo atsiradusi prie su
dužusio puodo. 

tą pamatė. Vokiečiai buvo linkę k a P- v - Alksninis. Sukaktuvinin 
kariauti svetimuose kraštuose, Ikž* s v e * k i n o ir jo nuopelnus lietu-
bet paskutinis karas palietė ir j v>'b e i Paminė prel. J. Balkūnas, 
vokiečių žemę. Sovietai ne tik J vicekonsulas V. Stašinskas, 
patys užėmė didelius Vokietijos f P r o f - J- Brazaitis, dr. Ant. Tri-
plotus, bet jiems dar buvo ir m a k a s . prof. dr. K. Pakštas, dr. 
pridėta. Vakariniai sąjunginin- A n t Musteikis, Z. Raulinaitis, 
kai tada garsiai šaukė, jog Vo- ! m ž - P o v - Labanauskas, T. L. An 
kietija bus okupuota 40 ar 50 
metų, kad pažintų kaltės didu
mą ir nebandytų daugiau į ran
kas ginklo imti. 

Tokios tada vyravo nuotaikos, 
kurių įkvėpėjai Kremliuje iš 
džiaugsmo rankas trynė. 

Buvę politiniai draugai ir prie 
šai dažnai rolėmis greit keičiasi. 
Jau po poros metų pakankamai 
paryškėjo sovietų rodytos ,,drau 
gystės" tikrieji planai — užval
dyti visą. Europą. Užvaldyti be 
karo, spaudimu, bauginimais, 
streikais. Sovietinės grėsmės 
ženklai buvo aiškūs ir baisūs, 
bet jais labai palengva pradėta 
tikėti. Vakariečiai, praktikuoda-

|jni devynioliktojo šimtmečio 
mandagumą, nenorėjo sovietų 
užgauti aiškesnio nepasitikėji
mo ir pasipriešinimo parodymu. 

Kelias atgal 

clriekus, OFM, M. Kižytė ir kt. 
Pabaigai žod| tarė ir pats su
kaktuvininkas, dėkodamas už 
viską. Buvo gauta gausių svei
kinimų raštu. 

Šis minėjimas sutapo kartu ir 
su dr. K. R. Jurgėlos antru reikš 
mingu gyvenimo faktu — filo
sofijos daktaro laipsnio įsigiji
mu. Fordhamo universitetas 
jam jį suteikė už jo par*jj|ytą 
knygą apie Lietuvos ir JA$* dip 
lomatinių santykių užmezgimą. 
Kadangi netrukus Amerikos 
Balsas, o kartu ir lietuviškas 
skyrius, išsikelia iš New Yorko 
į YVashingtoną, tai ši proga bu
vo panaudota ir atsisveikinimui 
su Balso viršininku ir jo darbuo 
tojais. Minėjime iš Am. Balso 
tarnautojų dalyvavo Barbara 
Darlys, Grigaitytė ir inž. Pov. 
Labanauskas. 

Rengėjai kartu su svečiais dr. 

Rusija pasiūlė nauję 
nusiginklavimo planą 
NEW YORK, spalio 2. — S. 

Rusija pasiūlė per Jungt. Tau
tas naują nusiginklavimo planą, 
kuris rodąs jos nusistatymo pa
sikeitimą ir žymų priartėjimą 
prie pereitą pavasarį JAV ir 
Anglijos darytų pasiūlymų. 

Višinskis pasiūlė metų bėgyje 
sumažinti 50 proc. karines pajė
gas, ginklus ir karinius, biudže
tus. Mažinimą pradedama skai
čiuoti nuo 1953 m. gruodžio 31 
d. buvusių lygių. 

Nusiginklavimo vykdymą pri 
žiūri tarptaut . komisija Saugu
mo Tarybos priežiūroje. 

Antroje nusiginklavimo sta
dijoje likviduojama kita pusė 
panaikinti sutarto karinio poten 
cialo. Toje stadijoje atsisakoma 
ir masinio naikinimo ginklų ga
minimo bei vartojimo ir įkuria
mas nuolatinis inspekcijos ir 
kontrolės organas. 

Pabaltiečiai ir Sibiro tremtyje 
rusams atrodo užsieniečiais 

NEW YORK, spalio 2. — Jei kas iš amerikiečių ligi šiol dar 
abejojo vergų darbų buvimu Sovietų Sąjungoje, puikiai įsitikina, 
paskaitęs New York Times rugsėjo 28 d. numeryje tilpusį de
šimtą iš eilės to laikraščio korespondento pranešimą apie gyve
nimą už geležinės uždangos. 

i 

K. R. Jurgėlai įteikė Vyt. Au-
Kelias atgal visada ilgas ir. c^^o Lietuvos vaizdų albumą, 

sunkus. Čekoslovakijos praradi j L ^ J , p r e L E d . stukelis SUkak 
mas, Balkanų kraštų ir Lenkijos \ t u v i n i n k u i padovanojo Alfredo 
pagreitintas virškinimas dar ne- Bilmanio Latvijos istoriją, 
buvo vakariečiams pakankamas 
SOS. Berlyno blokada, vėliau I • Burmon atvyko grupė indų 
Korėjos karas akis plačiau a t - 1 t a r t i s d ė l priemonių įsitempimui 
vėrė. Į sovietus pradėta žiūrėti Į pasaulyje sumažinti, 
kaip į priešą, o į Vakarų Vokie
tiją — kaip į būsimą draugą. 
Pirmoje eilėje susirūpinta Va
karų Vokietijos ūkiniu atkūri
mu. Bandymas gražiai pavyko. 
Vakarų Vokietija ūkiniai geriau 
atsikūrė, negu karą laimėjusi 
Anglija ar Prancūzija. Paskui 
pradėta svarstyti — gal Vakarų 
Vokietijai ir ginklą į rankas 
duoti, kai sovietinė grėsmė vis 
didėja, o tai grėsmei atsverti Eu 
ropoję pakankamai jėgų nėra. 
Prancūzija ligi šios dienos tam 
priešinosi. Iš dalies bijodama 
atbundančio Vakarų Vokietijos 
milžino, iš dalies gražiais sovie
tų pažadais gundoma. Ilgesnį 
laiką ir pačios Vakarų Vokieti-

Pareme Peipingo 
Formozos politikę 

HONG KONG, spalio 2. — Va 
kar paminėta Kinijos „liaudies 
respublikos" įkūrimo 5 metų su
kaktis. Premjeras Chou En - lai 
pareiškė, kad nori taikiai gyven 
ti ir su JAV, tačiau jas jis ko-
liojo senu žodynu. 

Parade pirmą kartą dalyvavo 
ir laivyno daliniai. Rusiją atsto
vauti yra atvykęs Chruščevas, 
kuris pažadėjo padėti atgauti 
Formozą. 

Kers+eno komitetas dar gavo 
daug lietuviškos medžiagos 

WILKES - BARRE, spalio 2. — Vakar ir užvakar šio miesto 
teismo rūmuose įvyko kongresinio (Kersteno) komiteto komunis
tų agresijai tirti posėdis. Apklausinėta keliolika liudininkų: lie
tuvių, lenkų, slovakų ir vienas iš kom. Kinijos grįžęs amerikietis 
katalikų kunigas. 

Iš lenkų buvo pakviesti liu
dyti gen. Bor - Komorowski 
(Varšuvos sukilimo vadas) ir 
Įeit. Jezwinski (pernai su lėktu
vu iš Lenkijos pabėgęs). 

Iš lietuvių apklausti rašyt. L. 
jos apsisprendimas buvo migio-1 Dovydėnas, H. Malinauskas ir 
tas. Tik praėjusių metų Vakarų s V. Paulauskas. Posėdyje buvo 
Vokietijos rinkimai parodė jos girdimas ir ,,balsas iš kapo" — 
pasirinkimą. 

Po devynerių permainingų me 
tų Vakarų Vokietija atgauna 
teises ir ginklą. Bet ji neatgau
na didžiulių rytinės Vokietijos 
plotų. Kelias atgal į rytus, į sa-

a. a. Vinco Krėvės - Mickevi
čiaus juostelėn įrašytas liudiji
mas, kuris čia padarė ypatingai 
stiprų įspūdį. 

Be to, Alto pirmininkui L. Ši
mučiui i iždo globėjui V, Kvet-

Harrison E. Salisbury, penke
rius metus išbuvęs sovietijoje, 
dabar čia neseniai sugrįžo ir, 
laisvai, nes be sovietinės cenzū
ros, aprašinėja viską, ką jis te
nai matė ir girdėjo. 

Ypatingai jaudinantis yra jo 
pranešimas apie sovietų vergų 
stovyklose varginamas tautas, 
kurių tarpe korespondentas mi
ni ir pabaltiečius — lietuvius, 
latvius ir estus. Aprašinėdamas 
Pavolgio vokiečių ir Krymo to
torių respublikų panaikinimą ir 
JU gyventojų išfręmįmą į gyven
ti neįmanomas poliarines sritis, 
jis pasakoja apie savo, susitiki
mą Staįinabade (Tadžikistane) 
su jaunu vokiečiu šoferiu, kuris 
jį pamatęs užsienietiškai apsi
rengusį klausinėjo apie jo kil
mę. 

Tarp jų užsimezgė tokio turi
nio pasikalbėjimas: 

— .Jūs nerusas? Ar taip? 
— Ne, — atsakiau aš, lauk

damas sekančio klausimo. 
— Ar jūs pabaltietis? — jis 

paklausė. (Autorius skliauste
liuose nuo savęs priduria: Toks 
yra dažnas spėliojimas, nes pa
baltiečiai vis dar yra geriau ap
sirengę už rusus ir atrodo užsie
niečiais eiliniams rusų pilie
čiams). 

Vėliau korespondentas prisi
pažino esąs amerikietis. Esą, jei 
žmogus būtų nukritęs nuo Mar
so, vokietukas nebūtų labiau nu 
stebęs. 

Aprašinėdamas MVD vykdo
mus darbo planus poliarinėse So 
vietų Sąjungos srityse ir kalbė
damas apie darbo rankas, tam 
reikalingas, korespondentas sa
ko, kad šalia vokiečių, totorių 

kui ir M. Kižytei prašant, š i a m e ! i r k t - t o m i s ..darbo rankomis" 
posėdyje komitetas oficialiai i dažnai buvę Pabaltijo valstybių 

sudarant komisiją, i ku- r* • • v. .<* • • - • 
dar ir JAV bei Kanados P n S i p a z i n O iSdaVUiejCS 

prancūzų paslaptis 

kad pačioje Estijoje dabar tebė
ra likę tik apie 50 procentų tik
rųjų estų, ir maždaug tokia pat 
padėtis esanti ir kitose dviejose 
Pabaltijo valstybėse. 

Išskirk ir valdyk saugiai — 
šituo šūkiu naudojasi slaptoji 
policija". 

Rašinio pradžioje korespon
dentas nurodo, kad visi tie dar
bo vergai sovietijoje yra vadi
nami naujai sukurtu „spec" var
du. Tai žodis, kurio, korespon
dentas tvirtina, jam netekę gir
dėti Maskvoje, bet kuris karto
jamas visoje Rusijoje, o ypač 
Centrinėje Azijoje, Sibire, Tol. 
Rytuose if Tol. šiaurėje. 

Tas vardas ,,spec" yra kilęs iš 
tų žmonių pase MVD įrašo, ku
riuo pažymima, jog asmuo turi 
gyventi specialiose vietovėse. 
Gresia didelės bausmės, jei ban
doma pabėgti. 

Spraga rytuos - Seoulo 
ir Japonijos ginčai 

ne sąjunga; 
2. parengti naują sutartį Briu 

sėlio pakto narių ginklavimosi 
organizavimo, derinimo ir kon
troliavimo, šiam pastarajam 
darbui sudarant komisiją, į ku 
rią įeis 
atstovai; 

3. praplėsti Nato karinių pa
jėgų Europoje vyriausio vado 
teises kontroliuoti tautinių ar
mijų vienetus ir tiekimą jo ži
nioje esantiems atskirų valsty
bių kariniams daliniams; 

4. parengti atitinkamus doku
mentus V. Vokietijos suverenu
mui grąžinti ir jai į Briuselio ir 
Atlanto paktus įjungti. 

Dabar visiems atrodo, kad 
Briuselio pakto sąjungą Vokie-

netikėtai suklupo dėl Vokietijos 
apginklavimo. Prancūzija atsiė
musi savo pirmiau duotą žodi 
kaikuriais klausimais. 

PARIS, spalio 2. — Paryžiaus 
policijos šefas ir žvalgybos įstai 
gos senokai svaidėsi priekaiš
tais, kad kas nors perduota ko
munistams ,o gal ir kitoms sve
timoms valstybėms, Prancūzijos 
saugumo tarybos paslaptis. Kal
ba ėjo apie tos tarybos trijų po
sėdžių kalbų ir nutarimų išda
vimą. 

įtraukė į rekordus per 100 lie
tuvių liudininkų parodymų,, gau 
tų raštu ir notaro patvirtintų. 
Į komisijos rekordus įjungtas ir 
Rusijon deportuotų lietuvių il
gas sąrašas, šiam posėdžiui va
dovavo komiteto narys kongr. 
Edv. Bonnin (Pa.). 

Ketvirtadienio vakare y . Kvet 
kaus pastangomis komiteto na
riams ir jo techniškam persona
lui pagerbti buvo surengtos vai
šės. 

gyventojai. Pažodžiui jis rašo: 
,,Pakakdavo būti estu, .lietuviu 
ar latviu, kad galėtum būti de
portuotas į Rytus? -ypatingai tuo 
jau pat po karo, kai vyriausybė 
bandė prievarta įvesti kolcho
zus ir nusavinti baltų pramonę. 

Dėl vadinamų „saugumo prie
monių" MVD nusistatė sumažin 
ti Pabaltijo gyventojus, ištre
miant juos ir į jų vietą atkeliant 
rusus. Vienas estas maždaug 
prieš mėnesį yra man pasakojęs, 

WASfflNGTON, spalio 2. — 
Įtempti Japonijos — Korėjos 
santykiai neleidžią suorganizuo
ti stipraus antikomunistinio 
fronto vakarų Pacifike. 

Japonija ir Korėja ikšiol ne
gali susėsti prie vieno stalo sa^i 
tykių sutvarkyti, nes, anot ko
rėjiečių, Japonija reikalaujanti 
pirmiau pripažinti, kad japonų 
išmetimas po karo iš Korėjos, 
Korėjos vyriausybės sudarymas 
prieš Japonijos taikos sutarties 
pasirašymą ir Japonijos turto 
Korėjoje sutvarkymas buvo tarp 
tautinės teisės sulaužymas. Ja
ponai norį pripažinimo, kad 36 
metai Japonijos okupacijos Ko
rėjoje buvę naudingi Korėjos 
žmonėms. Kitaip tariant, Japo-* 
nija nori atgauti nors dalį savo 
turto^ Korėjoje, o ši nemano jo 
duoti ir nori pradėti santykius 
nuo dabartinio momento, nesi
domint kas buvo praeityje. 

Kalendorius 
Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 

Lietuvos policijos šventė. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, temperatūra apie 
70 laipsnių. 

Vakar paskelbta, kad du augs 
tijai joje dalyvaujant sudarius, ti krašto apsaugos ministerijos 
visi didieji laisvosios Europos civiliniai pareigūnai prisipažino 
valstybių ginčai yra sutvarkyti. i tas slaptas žinias perdavę, ta-
Lieka t ik Saaras ir Triestas, čiau nepaskelbta kam. Pirmiau 
Ade§sfcter ir Mendes - France pa buvo kalbėta, kad Prancūzijos 

kompartijai, bet gali būti, esą, 
įvelti ir JAV,privatūs agentai. 

Skelbs dokumentus 
slaptųjų konferencijų 
WASHINGTON, spalio 2. — 

Šį rudenį pasirodysiąs pirmas 
tomas per karą vykusių slaptų 
konferencijų dokumentų. Lei
džia valstybės departamentas, 
gavęs Anglijos sutikimą doku
mentus paskelbti. Pirmas tomas 
apims Jaltos konferencijos do
kumentus, kuriuose bus ir Hiss 
užrašai. 

• Krašto apsaugos sekreto
rius Wilson ginasi nuo priekaiš
tų, kad didžiausi jo departamen
to užsakymai duoti General Mo
tors, kurio vadovu jis buvo prieš 
ateidamas valdyti departamen
to. 

Sen. McCarran, demokratas iš Ne-
vadps, miręs vos tik kalbą pasa
kęs už savo partijos kandidatus 
Nevados valstybėje. Jis yra devin
tas senatorius, miręs 83-čiame kon
grese. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kom. Kinija vėl pradėjo apšaudyti iš artilerijos Cuemoy 

salas. Vakar buvo veikli ir Peipingo aviacija. Formoza laukė 
orinio puolimo. 

— Vietnamo valstybės galva Bao Dai įsakė premjerui priimti 
į vyriausybę tris savo priešus — visi trys yra prieš premjerą su
kilę generolai. 

— Čekoslovakija sutiko grąžinti du amerikiečius karius, 
prieš dvi savaites paklydusius Vokietijos — Čekoslovakijos pa
sienyje. 

— Vakar išvyko iš Korėjos dar vienos amerikiečiu divizijos 
vyrai. Juos palydėjo prez. Syngman Rhee, pažadėjęs kovoti jų 
vietoje. 

— Bulgarijoje nuteisti kalėti iki gyvos galvos 7 asmens, ku
rie 1920 metais yra kažką padarę komunistams. Nuteistųjų tarpe 
yra buv. krašto apsaugos'ministeris gen. Valkov. Kitų pavardės 
per Sofijos radiją nepaminėtos. 

— Rytoj Brazilija renka federalinį parlamentą ir daug vals
tybių pareigūnų. Tai bus pirmas bandymas naujo prezidento po
puliarumo ir komunistų stiprumo. 

— Ir žemieji rūmai pareiškė pasitikėjimą Italijos vyriausy
bei, kurią buvo suisorganizavę nuversti komunistų — monarchis-
tų grupė. Naujo triukšmo banga ateis tada, kada bus pasirašytas 

Saulė teka 5:49, leidžiasi 5:32. Į su Jugoslavija susitarimas Triesto reikalu. 



\ 
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iLniEiruvcDs raidėmis bus įamžinti bronzi- niai, siuvinėjimai; berniukų —| Padėka preL.K. Vasiui pagalba tymai būsią išnaikinti. • tam tikras skaičius nenugalimų 
nėję lentoje, kuri bus įmūryta mašinos, lėktuvai ir šiaip įvai- LB Worcesterio apylinkės vai Tarp kitko, jis paminėjo, pavojingų bakterijų ir šiandien, 
bažnyčios prieangyje. ! rūs darbeliai. Daugelis darbelių, dyba rugsėjo 26 d. posėdyje nu- : kad prieš 25 metus tik maža da- bet jos bus sunaikinamos prieš 

2,000-ius metus" — pranašau-
yra ja penicilino atradėjas 

premi- įc.tui K. Vasiui už jo didelį rū 
doje save, savo mylimuosius ir jos buvo skiriamos tik už sava- pestingumą ir globą šeštadieni 

Redaguoja BALYS BRAZDŽIONIS, 4040 So. Francisco Ave. 

Chicago, 32, I1L Telefonas: LA. 3-7685 

gimines, gyvus ar mirusius, įra- rankiškus ir daugiau originalius nei lituanistikos mokyklai. 
šant į fundatorių, rėmėjų ir ge- darbus. Chorvedžio Z:gmo Snar p,.0f j ^ n Stasys Yla 

skio sūnus Vytautas už padą- rugsėjo 26 d. atvyko į VVorces-
rytą vėjo malūną laimėjo pre- terlo šv. Vincento ligoninę ke-

^ 

radarių eiles. 

Worcester, Mass. m ją. 

SPALIO MfiNUO 

Visose katalikų bažnyčiose 
spalio mėnesio vakarais aidi 
giesmės. Rožančius mūsų gy
venimą yra įprasminęs savo di
džia galia. Tūkstančiai tikin
čiųjų tai žino, tūkstančiai ka
rių kovų laukuose ir tikintieji 
nelaimėse per jį prašo Marijos 
pagalbos. Eichendorf savo gy
venimo kelyje vis kartodavo: 
"O, Marija, mano meile! Kai 
tik prisimenu tave savo širdyje, 
tuoj palieka mane visoks sun-

niją ir kartu pusryčiavo. Kun. 
Ed. Abromaitis laikė šv. Mišias 
ir pasakė gražų pamokslą. Pus 

Šeštadieninė mokykla pradėjo 
darbą 

Rugsėjo 25 d. Aušros Vartų 

192,000 naujų šautuvų 
lioms dienoms savo sveikatą pa
tikrinti. 

Harrington and Richardson 
Co.. VVorcesterio ginklų įmonė, 

Nauji studentai 
Šiemet iš šv. Kazimiero pa-

rapijos naujai pradėjo studijuo-
ryčiuose dalyvavo LV dvasios I parapijos patalpose šeštadieni-»P^eitr, savaitęįgavo valgios uz t i š i e l i e t u y i a i . p r a R a g p r a s a u s _ 
vadas kun. kleb. J. šaulinskas nė lituanistikos mokykla pra-j ™ ™ ! ^ k a s B ° S t ° n e ' V i d a M * t u s a i t y t ė 

dėjo naujus mokslo metus. Ten- le.ru* pagaminti 1JAUUJ šautu- i r Vidmantas Bliumenfeldas ir saVo kalboje suteikė gražių 
minčių. Toki bendri suėjimai vi
sus vyčius dar daugiau suriša 
ir skatina dirbti. 

— Vytis Frank Vaškas iš 
Newark 29 LV kuopos savo 
laiške atsiuntė 5 dol. ai. kr, dėl 
konkursinio rašinio "Kodėl aš 

ka pasidžiaugti, kad daugelis tė
vų paklausė prelato K. Vasio 
praeitą sekmadienį iš sakyklos 
nuoširdžių ir karštų raginimo 
žodžiu s;isir\ i/iti garbingos lie-
••"- ekof 

mc'iyrm I aujų mo^-iiių atvy
ko apie 20, kurių bevcll; visi čia 
£rimę: Stasys Kerbelis, Andrius, esu Lietuvos vytis". Jis pažy-

kūmas ir prislėgimas. Tu, kaip « * kad šis konkursas yra labai; g ^ ^ J J R į ^ r a ^ k l i t l 
ryto aušra, prasiverži pro £e- naudingas vyčiams, ne s rašanti 
mišką skausmą, nušviesdama straipsnį kiekvienas turės pa-
man visą gyvenimą". Lietuvos £ a l v o t i> k o d ė l J i s e s ^ v y t i s -
žemės vaikai, kur daugiausia — Gražus pavy/4ys. Rose-
Marijos vardas Įamžintas šven- lando LV 8 kuopos valdybos vi-
tovėse ir gyvenime, šiandien vi- cepirm. Jurgis Mikolaitis priė-
si prašom nuimti raudonojo sli- mė moterystės sakramentą su 
bino uždėtą leteną ant Lietu- buvusia kuopos raštininke Stel-
vos. Ir Lietuvos Vyčiai kasdien la Cisun - Cisunaite. Visi vyčiai 
melsis per šį mėnesį į Mariją, turėtų sekti jų pavyzdžiu, nes 
prašydami Lietuvai laisvės. 

SPALIO DEVINTOJI 

Jau trisdešimt ketvirti metai 
eina, kai Lietuvos sostinė Vil
nius buvo pagrobta priešų. Per 
22 nepriklausomo gyvenimo me-| 
tus Lietuva neturėjo savo šir-^ 
d'es — sostinės ir dėl jos ve
dė kovą. "Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim" daina bu
vo visur skleidžiama ir ėjo gra
žiai iliustruotas žurnalas "Mūsų 
Vilnius", kurį redagavo V. Už-

lietuviškos šeimos kur kas yra 
stipresnės gyvenime. Ir seime 
buvo priimta dėmesin, kad vy
čiai kurtų tik lietuviškas šei
ni as. tuo jie neatsiskirs nuo sa
vo protėvių šalies tradicijų. 

— Kazys Vidikauskas, seno-
s o s kartos žurnalistas, atsiuntė 
šiam skyriui kaikurių žinučių. 

— Vytis J. M. Jagminas iš 
8 LV kuopos retkarčiai parašo 
šiam skyriui trumpų žinių. 

— LV 29 kuopa rengia šeš
tadienį, lapkričio 6\ d., šv. Jur-

Pranas Kudarauskas, Karolis 
Kudarauskas, J. Miller, E. Sin
kevičiūtė. Ged. Račiukaitis, Eg
lė Pauliukonytė, R. Miller, Juli
ja Millerytė, V. Lange, Raimon
das Sprindžiūnas, Diana Sprin
džiūnaitė, D. Dailidė, Jurgis Vo-
lungis ir A. Abramavičiūtė. 

Mokyklos vedėjas — Jonas 
Baškys, mokytojai — kun. J. 
Steponaitis, J. Rauktys, Jasutie-
nė ir Pr. Pauliukonis. 

Šiemet tikimasi prie esančios 
mokyklos suorganizuoti ir vy
resniųjų klasę, kurią baigę gaus 
lituanistinės mokyklos baigimo 
pažymėjimus. 

Lietuvybės kursai 

Aušros Vartų parapijoje iš 
mokinių, lankančių tikybos pa
mokas, organizuojami lietuvy
bės išlaikymo kursai, kuriuose 
bus skaitomos paskaitos svar-

davinys. Daug tauta sudėjo vii- g j 0 salėje, New York Ave., j D e s n i a i s Lietuvos istorijos, lie
čiu į savo sostinę. Ir šiuo me- Newarke, didelį pasirodymą s u i t u v h 4 kultūros ir lietuvių kal
tu yra vedama kova dėl Vilniaus dainomis ir muzika "Gay Nine-! ^ o s klausimais. Šią mintį yra 
ateities ir krašto likimo, kurį ties". Šiuo parengimu rūpinsis j įkėlęs kun. J. Steponaitis. Pre-
dar vis priešai mindžioja. To- \r v e s v y t į s Al. Jankauskas, pa- j l a t a s K- V a s y s šiam sumany-
dėl verta visiems tuo klausimu I tarnaus šiame darbe Edvvard ! m u i karštai pritarė ir parėmė, 
susirūpinti ir ^padaryti^atitin-į Thompson, Vera Lang, Daniel j Vytautas Snarskis laimėjo 

Lang, Joseph Montvidas ir John premiją 
Peldūnas. Visi vyčiai ir bičių-1 Rugsėjo 24 — 25 d. buvo su-
liai maloniai kviečiami dalyvau- r e n g t a visų VVorcesterio pra-
ti. Tai bus linksmas vakaras, d ži 0 s m o kyklų mokinių darbelių 
kuriame vyčiai nori kartu su paroda. Buvo išstatyta įvairių 
svečiais gražiai pabuvoti. 

karnų žygių, 
gi rūpintis. 

LV turi Vilnium ir. 

K R O N I K A 

— Eoselando LV 8 kuopa 
rugsėjo 19 d. išklausė bendrai 
šv. Mišias, priėmė Šv. Komu- F . V. 

MŪSŲ KOLONIJOSF 
Racine. ^ 

Parapijos nauja statyba 

Šv. Kazimiero parapijos kle
bono kun. V. Andriuškos atsi
šaukimu į visus parapijos na
rius praeitą sekmadienį buvo 
pradėtas parapijos 
Fondo Vajus. 

įvairiausių darbelių: mergaičių 
daugiausia buvo įvairūs kepi-

NEPAPKASTA NAUJIENA 
Gautos rašomos mašinėlės su 

4 kalbų raidynais. Šveicariški 
džiai dėkoja visiems pirmie- laikrodžiai OMEGA ir CYMA ir 
šiems aukotojams, kurie- taip įvairūs odos dirbmiai dovanoms. 
gretai ir gausiai atsiliepė į šį Reikalaukite informacijų pas 

J. Karvelį, 3322 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Tel. YArds 7-0677.1 

ta 'p reikalingą darbą. 
S. Budrys 

Prisidėkime prie statybos 
Už visus šv. Kazimiero nau-

Statybos j 0 s statybos narius, gyvus ar 
mirusius fundatorius, rėmėjus 

Pirmoje eilėje yra numatyta įr geradarius TT. Marijonų vie-
bažnyčios pagražinimas iš lau- nuolyne yra skiriamos sekan-
ko ir naujų suolų įtaisymas. čios maldos: per metus ryte ir 

Išleistame kun. klebono atsi- vakare TT. Marijonų vienuoly-
šaukimc parapiečiai, atskiros n e bus kalbamos maldos už vi-
draugijos ar kiti asmenys yra sus gyvus ir mirusius statybos 
kviečiami tapti naujos statybos narius; Nekalto Prasidėjimo Pa-
fundatoriais, aukojant nema- neles Švč. šventėje ir Sekminių 
žiau 500 dol., rėmėjais, nema- šventėje šv. Mišios aukojamos 
žiau 100 dol., ir geradariais, au- vienuolyne už visus gyvus ir mi-
kojant betkokią sumą. rūsius statybos narius; tarp Vė

j a u pirmąjį sekmadienį yra linių — lapkričio 2 d. — ir Vė-
gautos sekančios aukos: A. Žiž- linių oktavos (per 8 dienas) šv. 
minskaitė — 500 dol., M. Žu- Mišios kasdien yra giedamos; 
kauskienė, J. Žukauskas, A. Du- o vakare Marijonų vienuolyne 
mas, M. Dūmas, J. ir J. Torchin yra giedami gedulingi mišpa-
sky, J. Simanavičius po 100 dol., parai už visus mirusius funda-
J. Sinsinas ir A. Tverbutas po datorius, rėmėjus ir geradarius; 
50 dol., S. Oiuželis — 30 dol. fundatorių vardai aukso raidė-

Kun. V. Andriuška nuošir-mis ir geradarių vardai sidabro 

Leiskite man pasidalyti gera laime 
su jumis. Noriu jums atpasakoti kaip 
a i nugalėjau ar thr i t is ir rheumatizmo 
nepatogumus. J lano atpasakojimas 
gali ir jums taip pagelbėti. Rašykite 
niai atviruką ar laišką. Mielai jums 
atsakysiu. 

DRAUGAS, 
r,ox įoo, 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111. 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'c Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

J I TRANSLIUOJAMA. 
Kiekviena sekmadlcn' nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p . p. 
lg STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės Smo adre 
au: LITHUANIAN CATHOL1C HOUF. 
Radio Station WLOA. Braddock. P a 

KE 

VU. 

Tradicinis Meno Mėgėjų 
Ratelio balius 

Spalio 9 d. Mairorro r&rke Lie 
•"vi;; **\? r c :c .*• . .? r i ; rea-
,ia uathv..:^ įa:k"ih] balių su 

vl.^iiicm.^ įvairenybėmis. R*> 
oolio nariai tikisi, kad jų bičiu-

Worcester Clark Univėrsity, Sil-
via Baziliauskaitė — Backer 
Junior Cellege Worcestery. 

Skiepai prieš tymus 
(blusinesi 

Av,~ -nchr Fleming Londo-
(. u^Ljoje) Šv. Marijos ligo-

liai ir geradariai gausiai atsilan- nineje, kur jis yra išradęs peni 
kys į balių maloniai vakarą pra- ciliną, pranešė, kad greitu lai-
leisti. kus bus atrasti skiepai, kurių 

a »<—11 «m^>. 

Krautuve atdara pirmad. ir ketvirt. iki 9 :S0 vai. vak. 

Whether the style 
be doublc breasted 

le breasted-
(Turime ilgas, trumpas 

arės eilutes.) 

look 

Clothes 

Sila ranku darbo 2020 Blue eilute yra iškalbingas išsireiškimas jūsų 
pero skonio. Yra tikrai tinkama, o atspalvis — mėgiamas, tamsi yra ele
gantiškai skirtinga. Ir kad ji yra 100% grynu vilnų "worstcd", mūsų 
2020 BLUE devesis taip pat gerai kaip kad ji atrodo. Ne dyvai kad tai 
viena mėlyna spalva daugiau pageidaujama už kitas spalvas. Ir ar jūs 
bebūtumėte žemas ar augštas, plonas ar storas, mes galime jums pritai
kinti tinkamai. Užeikite — pamatykite dabar. 

2323 Blue Wcrsted Suils by EASLE $69.50 

V A N Z A N T & V f l L L M A N 
6222 SOUTH KALSTE0 STREET 

Opcn oa "Easy to I ay" Budget Account — No cxtra.s and terms 
suit vour eonvenienec. 

to 

Mink Dressing 
Establishod firm desiros thc ax«ist-
aneo of a teehnical man with 
kno\vledgc of 

MINK DRESSING 

Mink kailiu apdirbimą 
Velkančioje firmoje yra reikalinga* 
vyras žinantis technišką "MINK" 
KAILIt ; APDIRBIMĄ. 

i ' i ^ J A S - Box 8109 Rašyti: 

2334 South Oakley A v a m , Chicago 8, Illinois 

DAUG SUTAUPYSITE 
D a b a r P e r k a n t 

Namams Reikmenis 

IS PROGRESS LIETUVIU 

• ^ 

4183 ARCHER AVENUE 

3-jy kambarių aliejumi kūrenami šildomi peniai speciali 
kaina į a 

4-rių kambarių aliejumi kūrenami šildomieji pečiai, su
mažinta kaina tik 

5-kiŲ kambarių aliejum kūrenami šildomi pečiai, specia
lia kaina tik . . 

3-JŲ kambarių gazu kūrenami šildomi pečiai, sumažinta 
kaina tik 

4-rių kambarių gazu kūrenami šildomi pečiai specialia 
kaina 

5—6-šių kambarių gazu kūrenami, lietos geležies šildomi 
pečiai specialia kaina 

4—5-kiu kambarių apšildymui angliniai pečiai sumažinta 
kaina tik 

$135.00 vertės, pilno dydžio porceliano gaziniai virtu
vėms pečiai po 

$77.50 

84-50 

$97.50 

8950 

III* 
(49.50 

3950 

4-95 

g.95 

g.95 
98c 

spalvų po 
$10.00 vertės pus vilnoniai blanketai, pasirinkimas viso

kių spalvų po . . 
$16.50 vertes 100r. grynų vilnų augštos rūšies 72x84 dy

džio, visokių spalvų blanketai, pasirinkimas p o . . . 
$2.25 vertės pluksninės pagalves 18x24 in. dydžio po . . , 

$i9.50 vertės 10 metų garantuoti spyruokliniai matracai, 
pasirinkimas visų standard dydžių po 27* 5 0 

Čia tik keletas pavyzdžių. Atsilankę į Progress rasite šimtus 
d a u g i a u visokių ve r tyb ių su p i lnu už t ik r in imu, kad su
t a u p y s i t e d a u g i a u pinigų. 

VISOS PREKES YRA PIRMOS RŪŠIES 
IR PILNAI GARANTUOTOS 

JEI PIRKĖJAS NEPATENKINTAS, GALI GRAŽINTI 
IR VISUS ĮMOKĖTUS PINIGUS ATSIIMTI 

Lai niekas nenukreipia tamstų dėmesio nuo 
pastovaus lankymo šios 

LIETUVIU BENDROVES KRAUTUVES 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

4183 Archer Avenue prie Richniond 

Eidami atsineškite gra/.o ir elektros bila.s—užsimokėsite b^ ekstni mo
kesčių. Taipgi priimam.- vandens taksu. MėKnojo Kryiitt.ua 
apdiaudos mokesčius ii- telefono sąskaitas. Galit.- išpirkti American 
E2xprea8 nioncy orderius — yra saugu ir patogu. 

^ : 

Kra ' i tmf a tdara ItfMttlicn nuo 9 \aJ. r>io iki tl \a l . |M>pict. Pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 9 \aiaiidos \aAutro dėl Tamstų pa togumo. 

»̂ 84*^^ 
Progress baldų jmonė pasiūlo vien tik žinomų ir gerųjų išdir-

bysčių pečius, produktus Duo Therm, Moore, Siegler, 
Monogram, Cole, Crown, Haytag ir dnug kitų. 

$7.50 vertės pilno dydžio gražios ir šiltos kaldros, extra 
maža kaina tik " $J..49 

$9.85 vertės augštos rūšies kaldros specialia kaina tik . . 5.95 
$16.50 vertės su vilnų vidų rayon sateen viršų kaldros po g.95 
$7.50 maišytų vilnų 70x80 dvigubi blanketai, visokių 

P 
3E 

| PIRMĄ KARTĄ CHICAGOS 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South HsJst-1 S+reet 

Šeštadieni, spalio 2 d., 7:30 vai. vak. 

3£ ^ ^ 3E ffl 

ir 

U 
Sekmadienį, spal. 3 d., 3:30 vai. p.p 

Įėjimas — $2.00 

Toronto Varpo M I Š R A U S IR 
VYRU CHORO Du Koncertai 

.aa 

Dirigentas — muzikas Stasys Gailevicius. Akompanuos -
Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame parengime 

3E •Urzr. 

Genovaitė Aleksūnaitė 
. . . j , RENGEIAI 

Programoj lietuvių kompozitorių dainos 
ir {vairių operų ištraukos. 

ŠOKIAMS GROS B. PAKŠTO ORKESTRAS 
Sekmadienio koncertui inolvsicinuaiiis u; 

studentams pusė kainos. 
Išvengimui susigrūdimo, kasa atidaroma 

2 valandom anksčiau. 

. 'JS. 

http://Kryiitt.ua
file:///aiaiidos
file:///aAutro
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D R A U G A S 
t m UTETC ANIAN D AILT FRIEN1 

į **•*••» Am, Ghloago 8, IIL TeL VlrtfnU 7-6MO; 7-«Ml; 7 
*nt0r*4 M 8Mond-ClMi Matter March 11, 1»16, at Chica^o, nilnoli 

Hndtr th« • e t of March t, 1171. 

-—~ 

RIMTIES — 
* V A L A N D Ė I X : 

H«mb«r of tfce Cathollo 
*ubU«h*d <UUy. axo«pt 

b j th» 
CathoUc 

eBJBMUlfSRATA: 
ClfcfoMroJ Ir CleeroJ 

ltur JAV Ir Kanadoj* 
injrfr 

Aas'n 
Sandara 

Soclety 
Metama 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

BUB8CRIPTT0N RATE8 
$1.00 p«r year outslde of ChlcafO 
$9.00 per year ln Chlcago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
ForeUrn $11.00 per year. 
% metų 1 m«n. 1 mln 

$6.00 $2.75 $1.25 
$4.60 $2t50 $1.00 
$5.50 $8.00 $1.86 

Redakcija •tratpanlue taiso MITO nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne-
•««©, juo* gražina tik Ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
n«*taako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pra&yma, 

Kas dabar visus domina? 
Pasauliui tenka pergyventi momentų, kada, rodos, tik be

pročiai ir šventieji gali išlikti neišėję iš proto: pirmieji dėl to, 
kad jau išėję, o antrieji dėl to, kad perdaug stipriai laikosi 
dvasinėje, nuo žemės drebėjimų izoliuotoje, srityje. Tokiais mo
mentais kyla klausimas apie audros dar nenusiaustas sritis, 
neišklibintus stulpus, srovės neišgraužtus krantus, kuriais dar 
gabma pasitikėti, remtis ir žengti pirmyn. 

Krikščionybės pasiūlytas išgelbėjimo priemones visuomenė 
atmetė, paskui pamažu užmiršo ir visai išmetė iš galvos. Kaip 
prieš Kristaus pasiuntinybės pradžią Jo nepažino šalia jo esą 
artimieji, taip ir krikščionybė yra pasaulyje, o pasaulis jos ne
pažįsta. Bet kaip kitados barbarų pasaulį atnaujino krikštas, 
taip gimstąs pasaulis per krikščionybės krikštą gaus naują 
dvasią ir naują meilę. 

EIKITE IR KALBĖKITE DARBU 

Žmonija jieško savęs, žmogus bando atrasti žmonišką kon
taktą su kitais. Tą sąjūdį skatina ir Šv. Tėvas, kuris jam gali 
'duoti tik bendras direktyvas. Gi atskiri kraštai turi sekti kiek
vienas savąjį pašaukimą. Į klausimą, ar šiais laikais persekio
jama Bažnyčia nėra priversta tam tikrą laiką gyventi patam
siuose, lyg katakombose, kaip mano Berdiajevas, P. Claudel, po
etas ir diplomatas, atsako: "Ne. Mūsų varpinės yra danguje. 
Eikite ir sakykite, kad katalikų Bažnyčia, kurios sritis yra vi
sas pasaulis, o ne katakombos, mokės apsiginti". Todėl iš jos na
rių laukiame elgesio linijų, drąsumo, patyrimo, intelektualinio 
subrendimo ir nuoširdaus solidarumo. 

Lietuva - Marijos žeme 
"Voz da Fatima", kuris yra 

oficialus laikraštis Fatimos šven 
tovės ir Fatimos Vyčių organas, 
įdėjo gražų straipsnį, 85 eilučių, 
augščiau minėta antrašte, ir fo
tografija, kurios vidury J. Šven
tenybė popiežius Pijus XII, iš de 
šinės J. E. vysk. Vincentas Pa-
dolskis, iš kairės pusės J. M. 
prelatas Tulaba, už jų — dvi Fa
timos Marijos statulos, kaip jos 
nešiojamos lankant namus, ir 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
statula, kur dabar lanko JAV. 
Straipsnyje rašoma: 

Lietuva yra jauniausia ir la
biausiai į šiaurę prasikišusi duk 
tė katalikų Bažnyčios Europoje. 
Tiktai 1387 metais galutinai pri

metu rugsėjo mėn. buvo priimta 
ypatinga programa paminėti Ma 
rijos metus lietuvių parapijose. 
Mėlynosios Armijos lietuvių sky 
rius pasiūlė įsigyti F. Nekal
čiausios Marijos Širdies statu
lą, kuri dabar lanko lietuvių pa
rapijas ir vienuolynu^ JAV ir 
Kanadoje, ir galbūt kitus kraš
tus. Kai Lietuva atgaus nepri
klausomybę, tuomet minėtoji Ma 
rijos statula bus iškilmingoje ei
senoje nunešta į vieną Marijos 
bažnyčių Lietuvos sostinėje Vil
niuje amžinam prisiminimui lie
tuvių pamaldumo prie Marijos 
laike komunistų persekiojimo. 

Lietuvių kat. kunigų Vienybė 
tą Marijos metų programą pri
ėmė. 

Labai graži F. Nekalčiausios 

APIE SOCIALDEMOKRATIJĄ IR MARKSIZMĄ 
Pasikalbėjimas su prof. J. Gravroku 

lintiner? panaulėčvalgon yra vi
sai suprantamos ir sveikintinos. 
Tie socialistų vadai, kurie šią 
mintį kelia ir jieško savo idėji
nėje kovoje atramos taškų — 

— "lietuviu Vardyne" pas- ti laikoma suderinama su žmo- j krikščioniškoje etikoje, mums 
kelbtoje Tamstos, Pone Profeso-1 gaus išnaudojimo panaikinime j labai gražiai rekomenduojasi. 
riau, biografijoje pažymėta, kad kilniuoju tikslu. Atrodo, kad to- j Tos jų tendencijos rodo, jog 
Tamsta iki 1027 meti; esi buvęs kios nuomonės šiandieną yra jiems, iš tikrųjų, nuoširdžiai rū-
socialdemokratu. Ar galima pa- jau ir kaikurie socializmo va- pi panaikini i žmogaus Lšnaudo-
kiausti, kokie motyvai paskali- dai. Tai labai jau ryšku, šaky- jimas 
n 0 Tam.stą j Socialdemokrate sim, kad ir iš Frankfurto 1951 
partiją Įstoti ir kokie Tamstą metų Socialistinio Internaciona-
iš jos išvedė? 

— Socialdemokratų partijai 
priklausiau apie 7 metus, iki 
1927 m.. Įstojau į ją dėl to, kad 
man buvo patrauklus tos parti
jos nuoširdus rūpinimasis dar
bininkų būkle. Tačiau materia-

Marijos širdies statula buvo iš- ! h s t m ė k a r o l i o M a r k s 0 P a s a u l e " 
skaptuota iš medžio italų skulp- ž v a lS a> k u r i o s socialdemokratų 
toriaus Romoje. P a r t i J a y P a č anuomet (mano į 

Popiežius Pijus XII sutiko * įstojimo ir buvimo metu) dar 
minėtą statulą pašventinti ir ta j t v i r t a i l a i k ė s i > m a n J a u t a d a b u " 
proga prėmė specialioje auden- v o svetima. Mano krikščioniškų-
cijoje 1954 m. sausio 5 dieną Ju P a ž i ū r u nesuderinamumas su 

— Bet socialdemokratija sie
kia dar, kaip žinome, labai ra
dikalių reformų socialinėje sri
tyje, pvz., suvalstybinti visas 
gamybos priemones. Kaip Tams
ta žiūri į jų šios rūšies radika
lumą? 

— Aš nesu visų gamybos 
priemonių suvalstybinimo šali-

lo deklaracijos, kur nustatoma, 
kad socializmo kovos pagrindan 
turi būti padėtas etinis princi
pas. Šis nusistatymas, be to, aiš
kiai pareikštas ir vėliau Olandi
joje (Bentvelde) sušauktoje So
cialistinio Internacionalo konfe
rencijoje, kuri svarstė klausi
mus, kokie yra socializmo eti- j ninkas. Tokia nacionalizacija 
niai pagrindai ir koks turėtų i arba suvalstybinamas reikštų ne
būti socializmo santykis su re-1 girdėtos galybės suteikimą 
lig>ja. Toje konferencijoje, pvz. 
vokiečių socialistas VVill Eichler, 
savo referate "Socializmo cti-

tiems, kas atstovaus valstybę 
ir virstų, pagaliau, paties pilie
čio "suvalstvbinimu", atiduo-

niai šaltiniai" pabrėžia, jog lais- į dant jį visiškai valdžios dispo-
ėmusi krikščionybę. Kaip labai j lietuvių, gyvenančių Romoje, de j S 0 C i a L demokratų partijos atsto ^ t e i s i n g u m a g i r ž m 0 g a u

& s ger- l zicijai, nesant dargi jokiam re 
ji buvo prisirišusi prie senojo i legaciją. Jo Šventenybė pasvei- yaujama Karolio Markso pašau- b i m a g e t j n ė s . ^ k u r i o g j veiksniui, kuris valdžios 
L».xu *„: : ~ i _ — : i ~ t u I H ™ -iimc C pkWia i - «AS *inan : lezvalga ir buvo ta pagrindine , J.__ . _ _ „ . , . * . . ' _ . . , ,, . , "" ,. * _ . . - . „ tikėjimo, taip, apsiplovusi krikš-1 kino juos sekančiai: "Aš žinau į įžvalga ir buvo ta ptfc.. _ ^ įr krikščioniškosios ide-
to vandenimi, ji tvirtai laikosi' labai gerai kaip daug bandymų P a ž a s t i s , del kunos as, pirmai ^ 

.- . i >- i ? J_« • A • y rkY*r»crnn rvoc i f a i b - m o į c n a n n n c o J *» 
krikščion. — katalikybės. Nė 
rusų ortodoksijai, nė protestan
tizmas iš Vakarų neįstengė su
silpninti kat. tikėjimo jos žmo
nėse. Būdamas perdėm katali
kiškas kraštas, lietuviai visuo
met turėjo didį pamaldumą į 
Mariją, Šventąją Dievo Motiną; 
taip kad popiežius Pijus XI tei
singai pavadino: "Marijos že-
me . 

Kai 16 — 17 šimtmety Lie
tuvą buvo užliejęs protestantiz
mo potvynis, Marija apsireiš
kė 1612 metais mažame mieste
ly Šiluvoje, Lietuvos širdy. Tas 
apsireiškimas, oficialiai Bažny
čios pripažintas, buvo svarbiau
sias veiksnys katalikybės atgi
mimo Lietuvoje, šiandien Šilu
va yra Marijos pamaldumo cent
ras Lietuvoje. 

Kita svarbi Lietuvoje Marijos 
garbinimo vieta yra Aušros Var 

jūsų; brangi tėvynė turi perneš 
ti. Mes nujaučiame, kaip labai 
persekiojami jūsų broliai ken
čia; kaip be pasigailėjimo naiki
nami krikščioniški papročiai jū
sų krašte. Todėl mes maldauja
me Dievą visiems ištvermės; mū 
sų laiminimas jūsų kenčiančiai 
tėvynei; mes laiminame visus, 
kurie yra jums brangūs ir ypa
tingai tuos, kurie kenčia ar gim
tame krašte, ar ištremti. 

Po šių žodžių Jo Šventenybė 
pašventino Marijos statulą. Ga
lop apkabino J. E. vysk. Vincen-

progar pasitaikius, iš partijos 
išstojau. 

— Tamsta, be abejo, esi daug 
galvojęs apie marksizmo dokt
riną. Ar marksizmas, Tamstos 
nuomone, gali pretenduoti f 
mokslinės pasaulėžvalgos titu
lą? 

— Jei Socialdemokratų Par
tija atsisakytu K. Markso ma
terialistinės pasaulėžvalgos ir 
pripažintų krikščioniškojo moks
lo principus, į kuriuos ji jau ir 
dabar linksta, tai, atrodo, krikš
čionims galima būtų labai pla
čiais pagrindais su t a partija 

Marksizmą esu studijavęs j politikos srityje bendradarbiau-
ir vienu tarpu domėjęsis k a i p t i ? 
tik šiuo klausimu. Gilindamasis 
į visa tai, priėjau išvados, kad 
ši pasaulėžvalga iš jokių ekspe-

— Žinoma, kad taip. Iš ma
no čia paminėtų ir visos eilės 
kitų analoginių faktų ta išvada 

elgesį kontroliuotų. Tai būtų, iš 
tikrųjų, perdaug pavojingas, 
kupinas fatališkų pasėkų eks
perimentas. Reikia tikėtis, kad 
socialdemokratai, parodę tei
singo susiorientavimo tendenci
jų pasaulėžvalgos srityje, ilgai
niui reviduos taip pat savo ik
šiolinį nusistatymą ir socialinė
je srityje, ypač gi sprendžiant 
minėtą gamybos priemonių su-
valstybrnimą. 

— Ar Tamsta esi nuomonės, 
kad socialinis klausimas s;ali bū
ti teisingai išspręstas tik kapi
talistinėje sistemoje ? 

Mes matome bankrotuojančią ir žlungančią visą pseudokrikš-
čionišką civilizacijos sistemą. Krizę buvo galima iš anksto pra
matyti dėl to, kad nekrikščioniškas elementas, kuris norėta be 
žalos įmaišyti į krikščioniškąjį cementą, turėjo vieną gražią die
ną susprogdinti visą pastatą. Štai, mes prie sudužusios sienos 
pamatų. Nuo dūžio — visuotinis apkurtimas, kuris trukdo darbą. 
Vienintelis išsigelbėjimas katalikams yra atgauti savo vaidmens 
sąmonę. Visų pirma reikia, kad patys krikščionys gyventų pil
nutine krikščionybe. Tai ne apologetikos, ne propagandos rei- tai (The Dawn Gatės) Lietuvos 
kalas, bet nuoširdumo ir gyvenimo dalykas. Jie taipgi turi būti sostinėje Vilniuje, kame stebuk 
pasiruošę darbams, kurių ateitis gali juos pareikalauti. Vie
ną dieną, kada istorijoje ir visuomenėje ateis krikščioniškos, sa
kau, realiai ir gyvybiškai krikščioniškos, inspiracijos politika, 
tada bus galima tikėtis tikrai žmogiškos revoliucijos. Tada bus 
laikas katalikams tarti savo lemiantį žodį. Belaukiant svarbu, 
kad katalikai garbingai bendradarbiautų naujosios laikinės tvar
kos paruošimui.. Reikia, kad krikščionys būtų visur ir kad jie ko jo save ir Lietuvą Nekalčiau 
būtų visur laisvi. Jie turi parodyti dvasios laisvės pavyzdį, at- šios Marijos Širdžiai ir paskel 
sipalaidavimo nuo "nustatytų netvarkų" ir suglebusio pasaulio 
sąrangų. Jie turi būti su liaudimi ne tik dvasiniuose, bet ir lai
kinuose dalykuose ir istorijoje. Tada masės eis paskui juos ir 
bus nugalėtas absurdiškas komunizmas. 

lingas Marijos paveikslas yra iš
silaikęs iš 16 šimtmečio. 17 šimt 
mėty, kai rusai ir švedai plėšė ir 
naikin* Lietuvą, jos karalius Jo 
nas Kazimieras šeštadienį, ba
landžio 1 d. 1656 metais paau-

KRYŽIAUS HUMANIZMAS 

Prancūzų filosofas Jacąues Maritain sako: "Aš tikiu, kad 
formuojasi naujas humanizmas. Klasinis humanizmas siekė ku
rio nors gėrio blogomis priemonėmis, — jieškojo laisvės be Die
vo. Žmogiškosios esybės paslaptį jis ėmė antropologine prasme. 
Jei krikščionys vis labiau daro praktines išvadas iš Įsikūnijimo 
paslapties, jei jie Dievuje nori kūrinijai grąžinti jos pirmykštę 
garbę ir jame mato jos garbingumo prasmę, tai mes turėsime 
naują humanizmą, kuris geriau už senąjį išvaduos humaniškos 
tvarkos pagrindus ir gelmes. Sociališkai jis orientuosis į tai, ką 
galima pavadinti personalistine demokratija. Man rodos, kad mes 
ta linkme ir einame". 

Bet tai, sako Maritain, nebus pasiekta be kentėjimų. Nauja-
sys humanizmas bus Kryžiaus humanizmas, dėl to, kad Įsikūniji
mas yra iš esmės susijęs su Atpirkimu. Tad bendruomenė, kuri 
siekia Įsikūnijimo idealo, turi siekti ir Atpirkimo idealo, į kurį 
įeina kentėjimai; ji turi papildyti, kaip sako šv. Povilas, tai, ko 
trūksta Kristaus kentėjimams. 

bė Jos globą visiems jo valdžio
je esantiems kraštams. 

1951 metais gegužės 13 d. iš
trėmime esą Lietuvos vyskupai, 
susirinkę į Lietuvių kolegijos 
Romoje koplyčią, paaukojo Lie
tuvą ir visame pasaulyje išblaš
kytus lietuvius Nekalčiausios 
Marijos Širdžiai. 

Metiniame lietuvių kat. kuni
gų susirinkime Chicagoje 1953 

rimentų loginiu būdu neišveda 
tą Padolskį, lietuvių delegacijos .ma, o taip pat jokiais abstrak- - s a v a i m e P r a s o s l - _ To aš nemanau. Mano nuo

mone, socialinio teisingumo 
klausimui nepajėgi išspręsti nei 
socialistinė, nei kapitalistinė 
doktrina. Man atrodo, kad tam 
klausimui teisingai išspręsti rei-

— Ją ir dabar bolševikai uo- kia vadovautis krikščioniškąja 
liausiai atstovauja. Ta K. Mark- socialine doktrina. Sprendžiant 
so pasaulėžvalga, dėl kurios jau tą klausimą, kaip man atrodo, 
kyla rimtų abejonių socialdemo- reikėtų siekti, kad žmogus sa-
kratų tarpe, šiandien nesvyruo- vo ūkinėje veikloje liktų visai 
jamai išpažįstama, puoselėjama | savarankiškas, nuo valdžios a-
ir žiauriausiomis priemonėmis į gento nepriklausomas, kad bet-

A,, .marksistinė pasaulė- platinama tik bolševikų, jų vai- kurios įmonės darbininkai pa-
žvalga Tamstos nuomone, sude- \ domuose kraštuose. Ir tatai vi- laipsniui pasidarytų pilnateisiais 
rinama su kilniuoju tikslu s a i natūralu, nes tenai kalbamo- tos įmonės savininkais ir todėl 
panaikinti žmogaus išnaudojimą. J'1 pasaulėžvalga yra organiškai darbininkų išnaudojimo galimy-

|susijusi su visa sovietų sociali- bė būtų visai panaikinta; įmo-
— Manau, kad toli gražu ne. n e s į s tema. Mat, ta pasaulėžval- nė pasidarytų gamybiniu koope-

Pasaulėžvalga, kuri atmeta bet- g a kaip tik pateisina žmogaus ratyvu. šiuo klausimu plačiau 
visišką pavergimą kolektyvo esu pasisakęs savo straipsnyje, 

vadą, ir pasakė: "Jūsų asmeny
je aš apkabinu visus Lietuvoje". 

Su popiežiaus palaiminimu mi 
nėtoji Marijos statula pradėjo 
kelionę po lietuvių vietoves po 
visą pasaulį. Keliaujanti Mer
gelė buvo iškilmingai sutikta 
JAV Nekalto Prasidėjimo sese
lių koplyčioje, Putnam, Conn., 
1954 metų vasario 28 dieną. Ti
kimasi, kad ši statula aplankys 
123 lietuvių parapijas JAV ir 
Kanadoje. Lietuviai katalikai 
visame pasaulyje bus prašomi 
aukoti jų maldas ir pasiaukoji
mus Lietuvos laisvei ir pasaulio 
taikai. Mk. 

čiais spekuliatyvinio pobūdžio I — Bet tada K. Markso pašau-" 
samprotavimais nepateisinta, lėžvalginis mokslas — istorinis 
Taigi mokslinės pasaulėžvalgos ir dialektinis materializmas — 
titulas į kurį marksizmas pre- pasiliktu tiktai vienų bolševikų 
tenduoja, jam negali būti pripa-1 "religija?" 
žintas. Mokslinės pasaulėžval
gos titulas čion panaudojamas 
tik tam, kad ji, ta pasaulėžval
ga, atrodytų žmonėms patrauk
li, nes žmonės dažnai aklai pri
ima tai, kas patiekiama moks
lo vardu. 

200.000 prašytojų 
Paskutiniu metu apie 200,000 

prašymų buvo gauta iš Kana
dos, kad Admiral bendrove, ku
ri finansuoja vysk. Sheen kalbų 
transliaciją per televiziją, siųs
tų šią programą ir į Kanadą. 
Canadian Broadcasting Corp. 
pažadėjo nemokamai tą progra
mą pertransliuoti. 

kurios universalios etikos prin
cipus, kuri nepripažįsta asme
nybės vertės, kuri matuoja žmo
gų tiktai kolektyvo mastu ir 
tvirtina, kad "socialinė sąžinė" 
determinuoja žmogaus sąmonę, 
bet ne atvirkščiai kuri tuo bū
du pavergia žmogų kolektyvui, 
savaime suprantama, negali bū-

tikslams. paskelbtame paskutiniame "Tė-
_. . „, . « . . . vynės Sargo" numeryje. 

— Kaip Tamsta vertini sočiai- ' 
demokratų pastangas nusisuk-1 Jeigu krikščionys, iš tikrųjų, 
ti nuo materialistinės pasaulė pasuktų tokių radikalių sociali-
žvaJgos? nių reformų kryptimi, o social

demokratai griežtai atsiribotų 
nuo marksizmo, tai tiedvi gru-

— Socialdemokratų tarpe pa
sireiškiančios tendencijos nusi
sukti nuo K. Markso materia- (Nukelta \ 4 psl.) 
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APSIM^STYMO IR SUSITELKIMO MĖNUO 

Dvi savaites laksto Valinis iš fabriko į klasę, 
Vakar pradėjom spalio mėnesį, skirtą švč. P. Marijos gar- į negalėdamas išsiaiškinti, kas šitaip blogai padalijo 

bei. Tai rožančiaus mėnuo. Jis siūlo mums giliau pasvarstyti rožančiaus mėnuo. 
Įsikūnijimo ir Atpirkimo tiesas, kad krizės metu gautume dau
giau šviesos. | 

Naujas pasaulis turi ištrykšti iš žaizdos, kuriame tiek prie
šingų energijų verda. Mes visada dėkokime Dievui, kad gyve
name dabartinėse konjunktūrose. Visų pirma reikia didžiuotis, 
kad esame liudytojai, dar daugiau, veikėjai tos tragedijos, kuri 
perverčia pasaulj. Visi geros valios žmonės turi didingą parei
gą galvoti, kad jie turi atlikti misiją: būti geresni vieni kitiems 
ir kiekvienas savo veiklos ribose daryti negalimus dalykus, kad 
pagerintų žmonijos likimą. 

Tai bus šios kartos garbė, jei ji supranta savo misiją, kad ji 
pamaldžiai padėjo pasauliui pagerinti jo likimą. 

Dabar niekam nebevalia būti vidutiniškam. Katalikų va
lingumas ir ryžtingumas, paremtas darbais, tai vienintelis da
lykas, kuris visus domina. Nuo tos dienos, kai katalikai bus 
katalikai, konstruktyvi revoliucija bus padaryta. Nedaug tėra 
galinčių padaryti tą vidinę revoliuciją dėl to, kad ją reikia pa
daryti mūsų pačių viduje, o kaip tik čia ji daugiausia kainoja. 
Bet yra tokių, kurie ją padaryti nori ir daro. 

pinigus. Pinigas kaip vanduo plaukia į vieną vietą. 
Vanduo į pakalnę, o pinigas į kalną — pas tą, kuris 
daugiau jo turi. Tik viena mintis, kad reiks likti su 
tais sudulkėjusiais seniais ant dėžių ar dyselių artile
rijos daliniams, Valinį palaiko. Kvailas Bareika uba
giškos filosofijos pilnas. Rašytojas būtų. Sėdėk ma
žam bute ir kankinkis, kol išmokėsi radiją ar dviratį. 
Kovok su žmona dėl kiekvienos suknelės a r papirosų 
dėžutės. Ne, mirt gali, bet ne ant dėžės. Mirt žiūrint 
į kitą pasaulį ir kitas moteris. Mažutė Galina. Vaikiš
ka, bet argi su ja palyginsi tegu ir gražuolę Jane. 
Vargšė tarnaitė. Nusinešios mažam miestely ir ište
kės už kokio berno ir bus suskilęs gyvenimas, i r ran
kos. Pinigus laikinai pakeičia jaunystė. O su pinigu 
ir ją gali nupirkt. Praeis ruduo, ir tenai nukris šalna 
ant šulinio rentinio, kurioj pirštu išrašydavo eilėraš
čio posmą. Suguls ledas virš užgesusio varlių kurkimo 
ir vaikai klumpelėmis daužys šaltą sidabrinį blizgė
jimą. Lėks kartis, dideliu ratu nešdama rogutes ir 
klyksmą. O paskui gėlėti langai saulės nutrinami, kad 
naktis dar gražiau išrašytų. Ne, pirmyn iš ano var

gano gyvenimo ir iš fabriko pirmyn, nes tik kartą-
tegyvenama. 

Kai šeštadienį po trijų pamokų eina namo, Valini 
lydi savo idėjomis Bareikai priešingas draugas Jonas 
Kalėda. Rudenėjantis vakaras. Šviesa ir giedras šal
tumas skambėdami plaukia oru. Jiedu eina lėtai, pa
laidus sąsiuvinius nešdami rankose. Tokia skaidri ir 
miela vėsuma. I r nuotaika giedra prieš šventadienį. 
Žinai, kad mokais ir nereikia eit į mokyklą, amžinai 
bijoti. Argi gali išmokti tiek gulėdamas ant dėžės, 
rydamas dulkes ir keiksmus, kiek tie, kurie sėdi ant 
knygos. 

Autobusų sustojimo vietoje, aštuoniolikmetis, ne
didelio ūgio ir šviesiais į rusvumą plaukais Kalėda at
sisveikindamas tar ia : 

— Nebloga ir tai. 
— Ir man ta mergaitė patinka. 
— Tau ji ir atiteks, jei norėsi, — sako Valinis 

lėtai, net perlėtai, kad net liūdesio skambėjimas tame 
balse aiškiai girdėti. 

— Jokia su tavim konkurencija būtų, jei gersi su 
darbininkais, nesimokysi, neišsimuši iš to pasaulio. 
Aš nieko prieš darbą ar amatininkus, bet pats su
pranti, kad žmogus augi tik siekdamas. Stiebdamasis. 

— per-

— Gerai, Aleksai. Tu Valinis, tai ir turėk valios. 
Žinau, kad sunku, bet daug kas siekia ir pasiekia. Kiek 
tik nori, tokių pavyzdžių. Neklausyk to plepalo Barei
kos. I r alaus su jais neik gerti. Atsiribok nuo jų. Tau 
fabrikas tereikalingas tik duonai užsidirbti, o ne lais
valaikiam praleisti. Jie turi daugiau laiko ir pinigų, o 
tu mažiau ir to ir to, pagaliau negali prarasti to, ką 
mokykloje gauni. Nedaug vakarinės gimnazijos duoda. 
Aš irgi neičiau, bet tėvai abu dirba, viena sesuo mo
kosi dieną, o kita, mažiausia, namie. Reikia darbu pa
sidalinti. Atvažiuoja autobusas. 

— Palauk, — sako Valinis, — pilnas. Atvažiuos 
kitas. Toks geras oras. Vėsu ir nešalta. Oras, kaip 
gero žmogaus būdas. Žinai, gal mudu užeinam alaus 
po stiklą ? Aš užmoku. 

— Ne. Važiuok namo. Žiūrėk prie namų pareik 
neužkliuvęs. Geriau ką nors paskaityti. 

— Dar anksti. Gatvę keletą kartų pereisiu. 
— Galiną nori susitikti? — žiūri pro balzganas 

šviesas Kalėda. 

— Kodėl tu nėjai į kunigų seminariją? -
traukia staiga Vaiinis. 

— Kodėl? 
— Nagi pamokslauji, broli. Jei aš mokaus, tai 

aišku, kad daugiau man nieko negalima pasakyti. Na, 
va ir autobusas. Ta iir grūdasi žmonės. 

Kalėda negali pakelti tos patyčios. Jis norėtų kai-
ką sakyti, bet laiko nebėra ir todėl traukia už skverno: 

— Palauk, pasikalbėsim. Paeinam vieną sustoji
mą pėsti. Palydėsiu. 

Valinis nesipriešina ir eina tylėdami. Į veidus 
plieskia automašinų šviesos. Kaunas gyvena, Kaunan 
turtingas. Mėto blizgėjimą ir šviesą. Plaukia automo
biliai neprimerkdami akių. Vitrinos mėto švytėjimą 
į gatvę ir jose stovį daiktai traukia akį, kaip mašina. 
Dar labiau, nes lengviau pasiekiami. Kalėda galvoja 
apie pirmykštį pasakymą ir grįžta prie Valinio prie
kaištų : 

— Argi aš noriu ko nors tau blogo? Aš žinau, 
kad tau sunku, ir noriu bent moraliai pastiprinti. Na, 
tai ir gerai, kad esi stiprus, bet tyčiotis nereikėtų. 

— Koks čia tyčiojimasis? Fabrike pabūtum, tai 
pamatytum. Ten pjūklai pjauna lentas ir liežuviai 
žmogų. 

— Aš ir sakiau, kad reikia nuo to toliau. 

(Bus daugiau) 

/ 
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ĮSIGYKITE DABAR ! 
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Lithuanian dictionary 

Apie socialdemokratija 
ir marksizmą 
(Atkel ta iš 3 pusi.) 

v Angliškai lietuviškas ir Lietuvi*-
pėa t ikra i būtu viena an t ra i ar-j kai angl$kas žodynas. Parašytas 
t imos. A r ne? H. H. Pėwtress ir T. Gėriko. 333 

įpsl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
— Tokiu atveju bent j au jų- Gaunama "Drauge \ 2334 South 

dviejų bendradarbiavimas poli- jakley Ave., Chicago 8. HL 
tinėje, ypač gi socialinėje sri- < > 0 < > 0^0 0 0^< > < K K > 0 < K >OO<><>O<K>OO<: 
tyje, mano nuomone, būtų nuo
š i rdus i r t o bendradarbiavimo 
gražūs vaisiai užtikrinti . 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

— Bet a r ta i kada realybėje 
įvyks? 

— Žinoma, tuom ta rpu so
cialdemokrati ja da r t ik prade
da išgyventi savo pasaulėžvalgi-
nio i r doktrininio persilaužimo 
krizę. Bundant joje krikščioniš
kajai sąžinei, reiškiantis jos ei-j 
lėse krikščioniškosios minties 

i 

tendencijoms, žinoma, nesnau
džia ir jos marksis t inis spar
nas , užkietėjęs K. Markso dokt- j 
rinoje. Kuri tendencija joje įsi
viešpataus, paims viršų ir v i r s , 
socialdemokratijai visuotine, pa-; 
rodys ateitis. Gyvenkime minti-; 
mi, " kad krikščioniškoji t iesa 
laimės ir ta rpe tų, kuriuos m e s ' 
laikome šiandien dar mums dau-! 
giau a r mažiau idėjiškai sveti
mais. 

Tikrai jūsų pasaulio literatūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs neper-
Bkaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną 

NUSIKALTIMAS 
BAUSMfi 

IK 

Jau pasirodė knygų rinkoje visos 
6 dalys. 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja šiurpią žmo
gaus tragedija-. Silpnas doroves Jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 
meiles ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūvls Ir ne-
tilstuntis sąžines šauksmas jums at
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis, m, • • 

Visuomet Sis literatūros veikalas 
puoš jūsų bibliotiką ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus arba adresuokite: 

D R A U G Ą S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

BUILDING & REMODEL1NG 

V. A. ŠIMKUS 
KONTB AKTORIUS 

.Stato naujus namus pagal kontraktą 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekam-

Įvairūs remonto darbai. 
4645 South Keatlng Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
TeL KLUanct 5-8202 

K O N T R A K T O R I U S 

STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St. Chicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskais, statybos vedėjas 

CH 3-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

R U M S E Y 
B U I L D E R S 

i Patyręs naujų namų ir 
garažų statytojai 

Atlieka įvairios rūšies narni; 
atremontavimo darbus, 
KAINOS PRIEINAMOS 

APSKAIČIAVIMAI ATLIEKAMI 
NEMOKAMAI 
Telefonuokite: 

BENSENVILLE 1544 

ĮSIGYKITE DABART* 

BUSINESS SERVICES 

ANTANAS Li:|T£S IR SCNL'S 
Komi aktoriai 

Statomo namus ant jūsų arba ant 
mūsų sklypų. 

Turime keletą baigiamų statyti 
namų pardavimui. 

6450 S. Faiifield Ave. 
M HEmlock 4-5881 

GAZO ŠILDYMUI 
Dūmtraukio išmušimas 
Nerūdijančiu plienu 

Sutvarkykite drSgmę senuose dūm
traukiuose. Jokio įsipareigojimo, šau
kite nemokamiems apskaičiavimams. 

LUNDGREN & SON 
PLIiman 5-5597 

PROGOS OPORTUNITIES ^ uSmAVQA8)n AGENCY • 

55 E a s t YVashington St ree t 

TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 

TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

S/ 
3-BEDROOM HOME - A $12,000 Value 

^j Naujasis Testamentas-

Šventas Rastas 

FURNITUKJE 
New and Used 

AVe pa y top priccs in toįvn. 
Complete home uoirght and sold. 

lavingston 8-3784) 
Cash in qulckly \vith 

COLLiINS 
3845 Cottase Grove Ave. 

D AMEN PLUMBING CO. 

PATAISYMAI, PERTAISYMAI 
3 dalių vonios k., $127.00; 30 gal. karš
to vandens šildytuvas, $45. Nauji ir var
toti ."plumbingai". Atdara vak. ir sekm. 
10 iki 2 popiet. 

5923 So. Damcn Ave. 
PRospect 6-9570 

PARDAVIMUI 

TAVERNA. Pilnai įrengta. Moder
niška. Gerai veikianti. Puikus biznis, 
geroj vietoj. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Pilna kaina 3,000. Skubiam 
pardavimui. Savininkas grįžta prie 
seno namu statybos verslo. Pelnin
ga vieta, tinka vedusiai porai. Turiu 
pamatyti, kad įvertintų. 

7720 South Ashland Ave. 
RAdcliffe 3-9363 

APLYINKEJE MARQUETTE ROAD 

Puiki vieta. Moteriškų baltinių ir 
vaikų rūbų krautuve. įsigyvenusi 
klijentūra, gerai einas biznis, žema 
nuoma. Didelis gyv. kamb. užpakaly. 
Privatus sav. nori skubiai parduoti. 
Prieinama kaina. 

REpublic 7-0129. 

PARDUODAMA TAVERNA 
4 kamb. butas. Įskaitant prekes, kai
na $2,500. 

ROOSTER CLUB, 
3329 S. Lltisaniea Ave. 

GRiOCKRY IR MES3C8 KRAUTUVE 
Lietuvių apgyventoje apylinkėje. 

Gerai įsigyvenęs biznis; moderniški 
įrengimai; pilna prekių. Našle nori 
skubiai parduoti. 
3225 S. Ldtuanica, YArds 7-6009 

REAL ESTATE 

for only # 7 , 2 0 0 Completed* 
PLŪS SITI: 

and just $53 12 AMONTH 
We believe NO OTHEK BUILDER can construct this 
year - around carpenter - built home for you under 
$12,000! Only tecause of the millions of dollars vvorth 
of homes vve build each ys&r and our immense volume 
buying can we give stich unbeatable value! 
This "Rainbovv" model RANCH TYPE home has 
THREE big bedrooms, a Living-Dining room 27 Feet 8 
Inches long, large eąuipped Kitchen and Bathroom, 
Utility Room and Lots of Closets. Includes all vviring, 
plumbing, gas heat and v/ater heater and many other 
features. • Garage Small Additional Charge. 

DRIVE OLT TODAY — Open 7 Days a Week! 
Only 43 minutes from N. VV. Chicago. Take U.S. ROUTE 12 north to 
ROITE 120 at Volo, Illinois. Turn treti on ROUTE 120 and drive west 
thru McHKNRY on ROUTE 120 for about l/Ą mile past McHenry city limits 
to LAKELAND PARK. Turn north inlo property. 

LAKELAND PARK 
C h i c a g o Of f i ce : O p e n m o n d a y th ruFr . ' . , 9 a.m. to 5 p.m. 
5532 W. DI VISION ST. COlumbus 1-5168 

^ : 4* 
FOR Y0UR DEEP FREEZE 

YOUR M K AT SUPPLY OF U.S. GOYT. GRADED CHOICE MEATS 
FOR ONLY $21-26 P E R MONTH 

COMPLETE MM: OI BEEF, POBK. VEAL, LAMU, (IIKKi:.\S, 
F K O Z I ; \ VI:C;I:TAIUJ;.S. FINU and ICK CIIUAM 

COMI: IN AND si:i-; va m W Ė P I N A N C E 

) FRANKLIN MEflT PflCKING C0. 
/ F R K E DKLIVERY WITHIN 25 MILĖS 

Open Sundays from 4 P.M. to 0 P. M. 
9860 W. Grand Ave. Frankl in Purk 

Phone GLadstonc 5-3012 

NARIAI LIETUVIU TADF. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR~ 

Paskolos Duodamos NamŲ Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AM ASSN. 
6234 S. Western flve. Chicago 36, 111. 

CRANE SAVINGS & LOAtt ASS«. 
2555 W. 47th Si. Chicago 32,111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

MIDLAND SAVINGS & L0A* ASSN. 
4038 Archer flve. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, III. 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted S t. Chicago 8, 111. 

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. I& 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

PARDAVIMUI DU PiOrlAI 

Vienas apšildyti 6 kamb., aliejum 
kūrenamas. Antras virimo, yra kom
binuotas — anglim ir gazu (dujoms). 
Vieno meto senumo, kaip nauji. 
Kaina pigi. Priežastis pardavimo — 
persikėlimas j naujų, vieta. Tel, TU. 
4-9052. Uršule Urbanas, 8145 So. 
Vtnceones Ave., Chieago, III. 

i i f 9 D R A U G E 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

FALL 
EVERGREENS 

ŠIAS KNYGAS 
parašytas k u n. d r. J. 
Įima |stfyt] "Drauge": 

Prunskio. ga 

"Ką. ir kaip rašyti j laikraštį" 
(20c), "Aušros Vartų Marija" (25c) 
"Comparative Law, Kcclesiastical ano 

i Civil, in Lithuanian Coneordat" (stu 
dija apie valstybes ir Bažnyčios san
tykius Lietuvoje; $1.50). 

Užsakymus siųskite 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

JUOZO ŠVAISTO 

| Paskutinį kartę tavęs 
j klausiu 
Romanas iš pirmos bolševikų oku
pacijos Lietuvoje. Išleistas trem
tyje 1948 m., 172 pusi. Kaina $2. 
Gaunama "Drauge", 2334 Souih 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

No\v fnshly dug, for Fall planting 
at the LQWfMEt prieis i n ycars 

.LAPANKSl-: Y i:\VS as lo\v as..1? 1.915 
JUNIPBR PPITZĘRS $1.78 
SMALL a:vi:iio.Ki:Kxs $i.4t 

Good sizo, well bhapi'd trees, 
i:a«h & i.:arry Uuly. i\o l'lionc 

orders, please. 
Also a fu 11 line of fertllisera grass 

si-i'd. ' garden tools, chttnicals, sod 
I soils. 
I Pottery Salo. Fre« house plant 
' with ?<1.00 purchaso. 

J E N S E N 
LANDSGAPE SERVICE 

we deliver. 
98 N So. Western Avenue 

Tel. — BE 8-8225 
'iiiimiiiiiiiiimiiimiimiiiiiimmiiiiiffit 

Jei turite parduoti ar iSnuomo-
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

Delikatesų, mokyklos reikmenų, 
Žemos išlaidos.. Gyvenimui patal-
žaislų krautuve. Labai gera proga, 
pos užpakaly krautuvės. Duokite 
pasiūlymą. Pardavimo priežastis— 
liga šeimoje. TOwnhall 3-9137. 

COCKTAIIi LOHNGE III 
RESTORANAS 

JstiMgta prieš 20 m. Parduoda del 
silpnos sveikatos, .šita pask'titine.s ma
dos "lounge" turi puikiausiai išpuoš
tą vidų ir pilnai įrengtą virtuve-
Daug sėdėjimui vietos. Yru ir rath-
skiller (maža salė su baru priva
tiems pobūviams rūsy). Puikus kam
pinis mūrinis namas. 50x175 pėdų 
sklypas. 5 kamb. butas viršuj. 4 au
tomobiliams gar. Pamatę įvertinsite. 
The S P O T įAUinge & Kestaurant. 
2015 S. Miirsludl 151 vd. 

I S N U O M U O J A M A 

CICEROJE 
Išnuomojamas kambarys. Kreip

tis 4938 W. 15th St. (2-as augš-
tas) . Tel. TOvvnhall 3-3252. 

ISMUOM. 2 butai po 3 kamb. Vie
nas butas apstatytas. Apšildymas, 
karšias vanduo. Dviem ar vienam as
meniui. Tiktai suaugusiems. 

Tel. WEntworth 6-8163 

. . PARDAVIMUI RESTORANAS . . 
CICERO J B 

300 vietų atsisėeti. $300 iki $500 pa
jamų kasdien. Parduoda dėl silpnos 
sveikatos. Tel. Vlrginia 7-7300. 

BRIGHTON PARKE mūrinis — 2 
butai po 6 kamb. Garažas. Vienas 
butas tuoj galima užimti. Kaina tik 
$15,000. 

SKUBIAI, labai pigiai parduoda
ma maisto produktų krautuvė. Su 
namu arba be namo. 

MARCįUETTE PARKE mūrinis, 
visai naujas bungalow. 5 ir 3 kamb. 
Garažas. .Labai gražus kiemas. 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield Ave. 

Tel. EAfayette 3-38S1 arba 

ttO-os ir Ifcock\vell apylinkėje gra
žus 2-jų butų mūr. namas. 5 ir 6 
kam. Moderniški vidaus įrengimai. 
Centralinis šildymas, 2-jų automob. 
gar. $26,000. 

Brighton Parke 2-jų butų medinLs 
(2 po 4 kamb.). Iždai i porėiai, nau
ji aluminiai langai $14,G00. 

K L TRA-NORKUS RKAL'I* 
2403 \V. BĮ* St. 
PRospeet 6-7238, 

vak. WAlbrook 5-5699. 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų Įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA? 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

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

18S9 W. 47 S t Tel. LAI. S-SS84 
(Ir sekmadieniais.) 

* • ' • • — • • • - i — — • » • — 

P. STANKOVK1US 
REAL EST. ir EVSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted SU 

Ph. DAmibe C-2793 
namų YArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namtią 
Oklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 ir 4—7. 

Tarpininkaujame perkant Ir 
I duodant namus, biznius tr kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visu 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klljeatams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 8 1 

PRospect 6-7288, 
vakarais VVAJbrook 5-56W 

SAVININKAS PARDUODA gražų 
6 m. senumo Gcorgian namą. ant 35 
pėdų sklypo. Arti Kvergrven krautu
vių rajono. 5 ekstra dideli kamb. su 
veneciškom užuolaidom, žieminiais 
Langai*, sieteliais ir "aunings". Ga-
r.ižas; pilnas sausas rūsys. Arti mo
kyklos, krautuvės, transportacija. Au
tomatiškai guzu apšild. Papiginta 
kaina — S 15,500. 9017 So. I»m>ria. 
Hl. 5-3473 vakarais; IX. 8-9560 die
nomis. 

PARDUODAMAS mūrinLs namas — 
2-jų butų: 1 augšte krautuve ir 3 kamb., 
2-mc augšte 4 kamb., labai dideli mie
gamieji. Butą 2-me augšte galima tuo
jau užimti. Dujom apšild. 1911 South 
Canalport Ave. Adolfas Kunevich. 

V 

Po 8 9 centus vienas 
26-S&1 t — l'a.skutinis Scktn;ulicnis, Tango. Vyrai f/Uini. Solo 

ftal >an iauslcjis 
2(»-5500 — Nutilk .šiitiic. T»ffįW. lianarku l'olksi. šabaniaiiskas 
2(1-5511 — RudciKs l'iusiika.' S!ow-Pox. \cltui Prašysii. Tango, saba-

nlinnliap, 
2<i-5501 — .\e:)amir.šk Maii'>. VątaSML Ruduo. Tango, .šabaniauskas. . 
IU3M — .Mano <iitara. Tango, saulela.s Rytas. Valsas. 6abaakMiskas 
20-5512 — oi, (Mergyte, šių Naktele. Solo (a-aužinis' 
WM)H — Tu. Lietuva, Tu Mano. Drulia. IMipų DŠde ir Dėdiene 
Hy.ll'.i — Našlaitės Kapas. GriovOMOj (iėlele. Pupų DCMII" ir Dėdiene 
10284 — Kai Ai Turėlnu. Kam šeri žirgelį? Vanagaitis ir Olšauskas 
10332 — Jonelio Polka. Dariau Lyseles. Solo šiaukcviėius 
10333 — Sudiev, Sesutės. Svajone ir Mcilč. Pauras ir Antanėlis 
C-514 — Linksmi Berniukui. Polka. Cirkus Polka. Orkestras 
10251 — Aukšti Kalneliai. Ak. Norėčiau. .Solo šaukeviėius 
10321> — Tykiai Nemunėlis Teka. Visur Tyla. Solo Babravičius 
102-A •— Karvelėli. Jura. Choras 
10331 — Kanklinin'ii.i Polka. Ar Tu Žinai? Dineika ir Petraitis 
10331 — Dzūku D/y vai. Zaiuivykų Prašmatnybės. Polka. Orkestras 
101 — Vainikas ir 2 dalis Lietuviškų\ melodijų rinkinys. 
102 — (•eismai ir Svajonės.. Oželis. Kvartetas 
10a — Gyvenk, Juokis ir Mylėk. Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Motiekaitienės ir Kalvait>tės Duetų Albumas. Kaina : $0 00 
Mažas elektrinis Phonografus tik ] sio.o:> 
j;iektrinis phonografas gražioje dėžutėje su rankena tik $3(».00 
liaukenėJe užsitkiunas Phonogrufns, gražioje dėžutėjef tik . ...$'.10.00 
Automatiškas, trijų girk-ių pohnogiafas, gražioje dėžėje su 

rankena, numa/.iuta kaina, tik po $59.00 
llekordus siunėiumc Ir }Ktštii. U] prisiuntimą ir stipaku\imų Ame

rikoje $1.00, Kanadoje ir kitur $2.00. 

I žsak,*dauii rekordus, pinigus ar inoney ordciį reikia atsiųsti iš 
anks.to. COD nesiunėiamc. 

os. F, Sudrik, inc 
3241 SGUTH HALSTED STREET 

CHICAGO 8, li44NOJ& 
l1^ 

IŠNUOM. 2 kamb. butas, vienam ar 
dviem asmenim. Apšildymas, karštas 
vanduo, vonia, atskiras įėjimas. 4320 S. 
Fairfield Ave. Tel. LAfaycttc 3-1428. 

1339 S. Central Ave., Cicero, 111. Nuo
mai kamb. prir bevaikes šeimos. Didelis 
šviesus, garu šildomas, atskiras įėjimas, 
vonia ir pečius virimui. Būsi pats šei
mininkas. 

Išnuomuojamas 6 kambarių 
BUTAS. Skambinti 

ENglewood 4-3958. 

Išnuoniuojamji krautmr su 4 kamb. 
butu. Krautuve tinka bet kokiam 
bizniui. Nuoma pigi. Yra lentynos ir 
Šaldytuvas. 

K. lieinarau^kas, 

:$:J01 S. Kmcrald Ave. 
— ^ — — ^ m m S S S f S — I M B ^ S S i l B ^ — B — * — — 

Išn'iem. privatus kamb. ir \ir-
tuve. Pilnai a|įstatytas. Kreipti3 
po 5 v. v. 5901 S. Ashland AVC. 
2-mc augšte, įėjimas iš 59-os gat
vės. 

SAVIN INK A S PA 111KJODA 
t'įtį augitŲ mūr. narna. Didelė Gro-

; cery —• Maisto produktu krautuvė ir 
Į 6 kamb. butas 2-mc augšte. Autom. 
i kar.štas vanduo. Aliejum apšild. Pil-
! nai insuliuotas. Pilnas rūsys. Dvigu-
I has garažas. Puiki vieta,' didelei šei

mai. 1 blokas iki I. C. stoties. Ap
žiūrėti tiktai susitarus. 

HY. 3-1910. 

4 AUGŠTV MCRLMS 12 butų. 
Arti Halsted ir 14th S t Mainysiu 
arba parduosiu "on contract". Ma
žai įmokėti. 

PRospect 6-6166 

TIESIAI Iš SAVININKO 
ŠVARUS 4 kambarių namas. Dailus kie
mas, 2 karų gar. Naujas „Dclco" karšto 
vandens šildytuvas. 3 kambariu butas iš

nuomotas 2-mc augšte. 

Išimom. 3 kamb. butas mažai 
šeimai arba pavieniui asmeniui. 
4028 S. Artesian Ave. 

Išnuom. 6 kamb. butas Brighto.i 
Parke. 

Tel. LAfaycttc 3-8444. 

Išnuom. mieg. kamb. be baldų, 
vyresnio amžiaus vyrui ar mote
riai. Tel. HEmlock 4-5848. 

Išnuom. 5 kamb. (2 ar 3 mieg. 
k.). Su baldais ar be baldų. Gali
ma apžiūrėti po 7 v. v., sekm. vi
są dieną. 6821 S. Maplewood Ave. 
Tel. PRospect 8-3092. 

Išnuom. 4 kam. butas suaugusiems, 

be vaikų. Karštas vanduo. Nuoma 

$55. Tel. CLiffside 4-1743. 

H0*>* ' ^ A . 

5 KAMBARIU octagon priekiu, geltony 
plytų bungalow. Gazo karšto vandens ši
luma, beismonte apartmentas, dailus rū
sys. Gražus kiemas, daugelis priedu. Ma
tykite jvertinimui. [kainuotas greitam 
pardavimui. 

4867 Krugcr Avc. MUIberry 5-5404. 

„ TIEKIAI Iš SAVININKO 
•— jokiu komisu. G kamb. mūr. 
Coi^iian namas, t automob. gara
žas. Aliejum apšild. Pušiniu lentų 
ru.sys. Arti St. Thomas mokyklos ir 
bužiiyčios. Puiki transportaeija. krau
tuvės. $1S.O00. Neatmesime teisingo 
pasiūlymo. 

HE. 4-9036 

SAVININKAS PARDUODA 2-
jų angštų namą su rūsiu. Pui
kiame stovy. Pajamų virš $5,000 
j metus . 5 naujai aps ta ty t i vie
netai . $35,000. KEdzic 3-6688. 

PARK MANOIt. Savininkas par
duoda "face briek" insuliuota narna. 
7 ekstra dideli kamb., 2 Vi vonios. 
.Miepramasis poreius. naujas karšto 
vandens šildytuvas, garažas. Virtuve 
ir 'rcereation"' kamb. rūsy. 50xl -J 
pėdų sklypas. Daug priedų. Arti vis
ko. $25,000. šaukite AUcrdcea 4-
2984, 2 iki 4 vai. 

SOTINAI REIKIA PARDUOTI. 
Geras investmentas. 3 butų mūri

nis, puikiame stovy. 2-jn autom, ga
ražas užpakaly. Automatiškai aliejum 
apšild. Arti mokyklos, bažnyčios, pui
ki transportacija. krautuvės. Nebran
giai, nori apleisti miestų. Kreiptis 
pas sav. A. Smolinski, 

1140 B. Kcelcr 
VA. 6-2386. 

SPAUIJDING & MONROE ST. 
APYLINKĖJE 

9 kamb. akmeninis namas. Centralinis 
aliejinis apšildymas. Namas tinka 
daugiau negu vienai šeiniai. Dėl in
formacijų kreiptis laišku —• DRAU
GAS. HOK 1241, 2334 S. Oakley Av.'„ 
Chicago S, III. 

NAŠLĖ parduoda 6 kamb. mūr. bunga-
low. Karštu vandeniu, stokeiiu apšild., 2 
automob. med. gar. Rūsys pilnai ištin
kuotas. Visi žieminiai langai ir sieteliai 
bei durys. Veneciškos užuolaidos ir kar-
nyzai. 5321 S. SpauMing Avc. Chicago, 
Illinois. 

— • — • • i MI • • • • n I I » " I I M W • * • II • — i • i •nw m 

5 akrai žemes ir gražus 8 kamb. "air-
conditioned" namas, klevo ir ąžuolo me
džiai kieme; vai*mrdžių ir uogų užten-

į karnai didelei šeimai. Didelis tvartai ir 
j vištidės vienam tūkst. vištų, du 2-jų 
; kamb. namukai — cottages, išnuom., 
! traktorius ir kiti ūkininkystes įrankiai. 
Į Rašykite: Al. Suiipon, R. R- 1, Box 177, 
j Three Oaks, Michigan. 

MEDINIS. C kamb. bungalow ant 
*)ii pėdų sklypo. 5S-os ir Homan apy
linkėje. Centralinis šild., naujas ga-
raias. Kaina SI4,500. 

grafus 6 kamb. bungalove. 59-os ir 
Artosian apylinkėje. Kaina |21.ooit. 

MEDINIS. 2 po 5 kamb. su rūsiu 
ir centrai, šildymu. 44-os ir Maplc-
\vood apylinkėje. Kaina $ 17,000. 

MŪRINIS. 5 butu kampinis namas 
M |SSS.tt mėn. pajamų. Brighton 
Parke. 

MKDINIS. 3-jų butij: 5 ir 2 po r. 
kamb. 47-os ir Fairfield apylinkėje. 
Centrai, apšild. gar. Kaina $12.000. 

MKDINIS. 3-jų butų. 5. 4 Ir 2 
kam. 33-os ir Union apylinkėj". 
Ontralinis šildymas; garažas. Gra
žūs butai. Kaina 510.500. 

DIDKLK MAISTO PRODUKTU 
K RAUTU VR su $"120,000 metinės 
apyvartos. Mar.ju<tt<j Parke. Kaina 
$7,500. 

ŠIMAIČIŲ REALTY 
2737 W. 43 S t 
CIJiff-ide 4-2390 

Mūrinis, 4 butų po 4̂ _- kamb. namas. 
Centralinis šildymas su stokeriu. Dvigu
bas garažas. Pajamų arti $200 j mėnesį. 
Prie 64th ir Union. $13,000. 
Dėl išvykimo naujoj kolonijoj parduoda
mas 2 butų mūrinis namas 6 metų senu
mo. Automatiškas šildymas alyva. Gali
ma tuojau pat užimti. 56th už Harlem. 
$16,000. 
2 butų (5 ir 6 kamb.) mūrinis namas su 
3 kamb. butu rūsy. Centralinis šildymas 
su stokeriu. Dvigubas garažas. Arti par
ko. Laflin prie Marąucttc Rd. Greitam 
pardavimui kaina numažinta iki $15,500. 

P. L E O N A S 
F. H. HAIAOltSON CO. 

REAL ESTATE 
3115 W. 63rd st. 

Tel. HKmlock 4-I3O0 
Buto tel. PR. 8-0097 

GL'R.V INVKSTMENTL t nuosavybė. 
2-jų butų mūr. 5 Ir 6 kamb.. 
2 sieteliais uždaryti porėiai. 2 alieji
niai apšildymai. Visi nauji *fixtures". 
Arti mokyk., baž.. geras susisiekimas, 
krautuvės. Pamate jvuritnsitc. 

1003 AV. Jaek&on. CO. 1-1781 

SAVININKAS parduoda S labai di
delių kamb. (5 mtaff.) mūrinį namą. 
Autom, gazu šildomas, autom, karš
to vandens šildytuvas, t autom. gar., 
koklių vonia. I kamb. pilname, sau
same rūsy. Pajamoms galimybė. 

2351 S. Rklgcuay 

7*lttl*Sl 

MARQUETTE PARK apylinkėj - -
4 butu mūrinis namas. 2 butai po 4. 
2 po 3 kamb. ir 2jų autom, garažas. 
Metinės nuomų pajamos J5.37G.OV. 
šviesūs, dideli kambariai, labai gerai 
užlaikomi. Parduoda su mažu {mokė
jimu. Savininką* ir namas — 

2318 W, "1M St. 

ą f » ^ •> > «"» 3 i « M i i » -r- f\ SKELBKITĖS "DRAUGE" . 
HH-

ll/2 augšto niūriais bungalow 
2 automob. garažas. Pirmam? 

augšte 6 dideli kamb.; antrame 5 
moderniški kamb.; 3 kamb. butas 
rūsy. Geros pajamos, 

GRjveiulI 0-b9o7 

TIESIAI IŠ SAYlNLNKi; — be. ko
misų. 6 kamb. bungalow. Puikiame 
stovy; karštu vandeniu apšild.: už
daras porčius; tinkuotas rūsys, leng
vai perdirbamas i butų pajamom*; 2 
autom, garažas. Geras pirkinys tinka
mam asmeniui. Arti mokyk., bažny. 
ėios. krautuvių, transport. 5321 So. 
SĮiaultling. 

5422 S. KOfcTMSB' — "Rąnch 
namas. 

3 mieg. kamb., žieminiai langai, 
tvora, gėlėms dčie. Kaina — pri
einama, 

Tel. POrtsmouth 7-6250, 

Pirkit .Apsaugos Bonus! 
• » 
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šeštadienis, spalio 2, 1954 DIENRAATIS DRAUGAS, CRICAOO, ILLINOtH 
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Vancouver, B. C. lt ' 

Kartoteka ir rinkimai 
1951 m. Kanadoje buvo pra- Britų Kolumbijos lietuviai, ir to 

vestas visuotinis gyventojų su- liau, už kelių šimtų mylių nuo 
rašymas. Dominion Bureau of Vancouverio gyvenantieji, nes 
Statistics daviniai rodo, kad nesant kitų apylinkių bei seniū-
tais metais Britų Kolumbijoje nijų, visi Britų Kolumbijos lie-
738 asmenys užsirašė save lie- tuviai priklauso Vancouverio 
tuviais. Tikrovėje didesnis skai apylinkės jurisdikcijai. Atsi-
čius lietuvių gyvena Ramiojo žvelgiant į tai, kad artėja Kraš 

cuoverio Apylinkės iždininkas 
Kazys Skrinskas. Jis rekomen
duotas patvirtinimui Tautos Fon 
do įgaliotiniui Kanadoje — Ma
rijai Arlauskaitei Montrealyje. 

Sudbury. Ont. 
Tautos šventė 

šįmet praėjo labai pakilusioje 
nuotaikoje. Paskaitą skaitė J. 
Vaičeliūnas, kurioje palietė gy
venimiškus lietuvybės reikalus. 
Kai kam kaikurios mintys ga
lėjo nepatikti, nes "teisybė akis 

CHICAGOS ŽINIOS 
Plėšikai ir moters šauksmas Nužudyti pavogejai cigare-

gonus, kurių verte $50.000. Ka- (Polijo liga parbloškė moterį 
da Arena buvo parduota ki-

Ple;sikai peršokę Chicagoje cių š t a m p ų 
moterį N. Mitchell, 40 m., gy- D u b u v u s i e J i kaliniai, kuriuos 
venančią 5751 S. Michigan, kai j P ° l l C 1 J a n u š o v ė r u S s ' 2 4 d-» Pa~ 
ji ėme šaukti -pamačius i , iog \Sirodo' b u v o t i e Pa t>'s> k u r i e ** 
banditai užpuolė automo'oiliųj v a s a r ą ' b u v o P a v o ^ cigarečių 
parduotuvę. Jos vyras apžiūri- s t a m I , a v i m o mašiną, kuria atžy 
nėjo vartotus automobilius, Ka
da atvažiavo 5 banditai. Vieną 
palikę sargyboje, kiti suvarė 8 
buvusius automobilių aikštėje 

bado". "Akių užmerkimas prieš1 žmones j mažą raštinę. Tai pa-
tikrovę nieko gero lietuvybei j mačiusi moteris ir emė šauktis 
nežada. Po paskaitos buvo šo- policijos. Sargyboj paliktas ban-
kiai, kuriems grojo šaunus Co J ditas grasė ją nušauti, tačiau 
nistono dūdų orkestras iš aštuo 
nių žmonių. Jų tarpe grojo j r 
mūsų žinomas tautietis V. Pet-

moteris pradėjo su juo grumtis. 
Revolveris iššovė ir kulka perė
jo per jos kaklo raumenis. Tai 

rovas. Veikė bufetas su įvairių! įvyko VVestern Auto Exchange, 
rūšių gėrimais. Kaip tokios ( 6400 So. VVestern. Pats bandi-
šventės proga, publikos būtų ga1 tas šūvio išsigando. Metęs revol 
Įėję būti ir daugiau iš vietinių, verį, jis nuvažiavo automobiliu, 

mimas mokesčių sumokėjimas 
už cigaretes. Tų nusikaltėlių var 
dai Chris Kanakes, 35 m., ir; 
Spira; "Demitralis, 31 m. Polici-j 
ja susekė, kad Kanakes gavo1 

pasiūlymą už tą pavogtą eiga-! 
rečių štampavimo mašiną $20,, 
000, o jis norėjo gauti $100,000. 
Tie piktadariai buvo nušauti po
licijos sukombinuotuose spąs
tuose, bet pavogtos mašinos iki 
šiol nepavyko surasti. 

tiems tikslams, vargonai pasida-
re nebereikalingi. Savininkas 
juos dovanojo Parkų distriktui, 
tačiau paaiškėjo, kad jų parga
benimas kainuotų apie $4.000 ir 
distriktas nuo jų atsisakė. Da
bar savininkas nori vargonus 
padovanoti kokiai bažnyčiai. 

Byla del $2.000.000 
Edv. Glatt, kurs turėjo dau

gumą šėrų Morrison viešbučio, 
mirdamas paliko du milionu do
lerių. Dabar dėl to palikimo pra
sidėjo 'byla tarp jo vaikų ir ki
tų artimųjų. 

Chicagoje nuo polijo ligos mi
rė 27 m. moteris Nellie Nelson, 
gyvenusi 4329 Forrestville Ave. 
Šiemet tai jau 21-ji mirtis dėl 
polijo Chicagoje šiemet polijo 
liga susirgimų buvo uiregistruo 
ta 150. Pernai tuo pat metu bu
vo daugiau: 281, bet mirčių per
nai buvo mažiau: 7 tuo pačiu 
laiku. 

Perkėlė 59 policininkus 
Chicagoje perkelti į kitus tar

nybos rajonus penki policijos 
leitenantai, šeši seržantai ir 48 
eiliniai policininkai. 

Užpuolė sekretorę 
Dvidešimt dvejų metų am-

vandenyno provincijoje. Didelė to Tarybos rinkimai, tautiečiai J e Tjau atvyko lietuviai iš North palikęs sėbrus. Šie gi iš žmonių žiaus sekretorė Chicagos miesto 
jų dalis Vancouverio mieste, prašomi užsiregistruoti neatidė-| B a y y ^ 8 0 m y l i ų > toi v i e t i - i r įj parduotuvės pagrobė apie 'centre baigusi dar ią geležinke
l io paskutines lietuvių praves- liojant, kad visi galėtų dalyvau-j n i a m s n a m i e d r y b s o t į tokia pro $ i , 0 00, paėmė pardavimui išsta- Uu atvažiavo iki 79 gatvės ir 

pstracijos praėjo daugiau ti balsavime. Užsiregistravusie-1 
kaip 2 metai. Nuo tada dauge 

Kryžiaus ligoninė- į mašiną, kaip drauge įsiveržė ir 
kokių 45 m. vyras ir paėmė vai
rą. Grasindamas revolveriu nu-

tos registracijos praėjo daugiau ti balsavime. Užsiregistravusie- g a t i k r a i g ė d a G r y n o ^Xno t y f c ą a u t o m o b i U i r p abėgo. Su- Greenvvood, kur buvo pastaty-
ji, remiantis Krašto Tarybos t a 8 0 d o l k u r i s v i s a s p a_ ž e i g m o t e r i a i p a g a i b a D U V 0 tas jos automobilis. Vos ji įėjo 

ho mūsų tautiečių adresai ir sei-; Rinkimų Taisyklių 48 paragra- s k i r t a s Tautos Fondui. Prie pa- s u t e i k t a 
mos narių skaičius pasikeitė, j fa, galės balsuoti ir paštu, jeigu ; r e n g į m o ypač prisidėjo dosnioji fe 
Yra ir naujai atvykusių iš kitų\ dėl ligos, didesnio atstumo nuo J 

sv 

S. Rakštienė, kuri paaukojo bu
fetui visus užkandžius, A. 
zaitienė ir J. Bataitis. 

Šeštadieninė mokykla 

Ma-

kaip ir kitais metais, darbą pra 

provincijų bei valstybių. Kad rinkiminės būstinės ar kitų svar 
būtų galima palaikyti glaudes- j bių priežasčių negalėtų asmeniš-
nį ryšį tautinės veiklos ir orga-j kai atvykti į balsavimo būstinę 
nizaciniais reikalais, kad būtų Vancouveryje. U ž siregistruo-
galima išsiuntinėti pakvietimus jant prašoma nurodyti savo ir 
į rengiamus minėjimus bei su- savo šėmos : 1. pavardę ir var-
buvimus, kad staigių netikėtu- dą, 2. gimimo datą, 3. dabartinį ! dieniu. Pamokos nuo 10 vai. iki išlaikymui. Atkinson kalbėjo su 
mų atveju būtų galima suteikti adresą. Kartotekai žinias siųs- \ v a i p< p įose p ačiose Kristaus sirinkusiems architektams ir 

Karaliaus parapijos patalpose. | mokytojų atstovams. Jis 

Puse aukų bažnyčiai eina 
/ mokykloms 

Dr. C. H. Atkinson pareiškė, 
kad pusė suaukotų bažnyčioms 

dėjo su spalio pirmuoju šešta-! P i n i ^ e i n a mokyklų statymui ir 

informacijų, Vancouverio apykn ti KLB Vancouverio Apylinkės 
kės valdyba veda Britų Kolum- Valdybos pirmininkui: Mr. J. 
bijoję gyvenančių lietuvių — Juskaitits, Suite 5, Tunstall 
suaugusių ir vaikų — kartote- Building, 709 Dunsmuir Strett, 
ką. Kiekvienas, kuris yra nese- Vancouver, B. C. 
niai apsigyvenęs šioje provinci
joje, arba pakeitęs savo adresą 
a r šiai turi pagrindo manyti, 
kad jo pavardė nėra įtraukta 
į bendrą lietuvių sąrašą, prašo
mas užregistruoti, geriausiai 
raštu. Primenama, kad visi, ku 
rie nėra gavę paštu kvietimo 
dalyvauti rugpjūčio 29 d. įvyku
siame lietuvių susirinkime, dar 
nėra įtraukti į kartoteką arba 
jų dabartiniai adresai nėra ži
nomi. Pabrėžiama, kad žinias 
kartotekai prašomi prisiųsti Alsi 

Pranešama, kad dėl savo ne
apsižiūrėjimo, Krašto Valdyba 

Mokytojaus kun. A. Sabas, P. 
Baltutienė ir J. Vaičeliūnas. Šį
met tėvų komitetas neveikia, bet 
yra išrinktas tėvų atstovas A. 
Jasiūnas, kaip įgaliotinis prie 
Bendruomenės. Jis buvo tėvų 

rinkimus'buvo priversta nukelti I komiteto pirmininku pirmaisiais 
į spalio 31 d., sekmadienį. Bal ir antraisiais lietuviškosios mo

kyklos metais 

dau
giau nušvietė padėtį tarp oro-
testantų. Katalikai savų mokyk 
lų turi dar daugiau ir joms ten
ka dar didesnis aukų procentas. 

Kasdien atima po 2,000 
Prie Mokslo ir Pramonės mu-

zėjaus Chicagoje pastatyta sub-

M. Lietuvos Bičiuliu suvažiavimas Toronte 

savimo būsto Vancouveryje ad 
resas bus paskelbtas vėliau, energija ir sumanumu. Tikimės, 
Rinkimų Taisyklių žodžia:s "bal k a d i r š i a i s metais- tinkamai at-
suoti yra kiekvieno susipratusio stovaus tėvus prie Bendruome
ne tuvi o tautiškai visuomeninė n e s -
pareiga". Balsuok už ką nori, Pakrikštyta Rita Irena Ange-
bet balsuok! , ̂  Staskevičiūtė ir Veronika Da

lia Bulovaitė. 
Vancouverio Apylinkės K u n > A S a b a s > b e d a b a r t į n i ų 

Valdyba iįctuvių kolonijos kapeliono ir 
airių parapijos vikaro einamų pa 
reigų, yra vyskupo paskirtas rū-

važiavo iki 84 gatvės ir Ellis ir 
ten ją užpuolė. Nelaimingoji ga
vo pagalbą šv. Jurgio ligoninė
je. Policija stropiai jieško pik
tadario. 

Del streiko sustosiančios 
statybos 

Sustreikavo statybinės me
džio medžiagos išvežioto j ai — 
šoferiai Chicagoje. Jie nori 13\u 
centų per valandą didesnės al
gos ir trijų savaičių apmokamų 
atostogų. Medžio pirkliai sako, 
kad Chicagoje tesamą tik ket
vertui dienų statybinių medžio 

ir pasižymėjo m a r i n o k a 3 d i e n ateina apžiūrėti atsargų. Dabar šoferiams moka 
ma po $2.06 U, per valanda ir apie 2,000 žmonių. Lankytojai m a P° * z - u o ' l i P e r 

praleidžia maždaug po 20 min. Jie uždirba po $6.000 — 7.000 
Už įėjimą moka suaugę po 25 P e r m e t u s > gaudami dirbti ir 
et., vaikai — 15 et. 

P a b ė g o k o m u n i s t ų v a d a s 
Wilhclm Prinz, buvęs Ham-

antvalandžius. 
i 

Naujos Ekspress mašinos 
Geležinkelių Ekspress bendro 

ve už $9i o m ii. nupirks 3.000 
50 bus oa-

Įsikūrus pastaruoju metu Ka- tencialui išlaikyti ir c) dirbti M. ir vokiečių dvasiniais reikalais d a n & o s ir pareiškė, jog "Sovie 

burgo kompartijos lyderis, gri-. sunkvežimių, kurių 
žo iš Rytų Vokietijos po trijų ! l e i s t i Chicagoje, kiti gi bus nau-
mphi Luipiimn ii7 a-pipymPG u#. doiami 65-se miestuose, išsimė-

pintis naujai atvykstančiu italų T ^ t ^ l ^ t ^ Z ™ ! čiusiuose 30-je valstybių. 

nadoje net iki 6 bičiulių skyrių, Lietuvos ir D 
rugsėjo 25 d. Toronte buvo su- niam suaugimui. T. 
šauktas skyrių atstovų suva
žiavimas, kuris priėmė dr-jos PARENGIMŲ TVARKRAŠTIS 
įstatus, išrinko centrinius orga 
nus ir apsvarstė visą eilę veik 

Lietuvos dar- Sudburio mieste ir apylinkėje. 

los klausimų. Ypatingai buvo 
pasigesta informacijos apie M. 
Lietuvą ir todėl nutarta vienu iš 
artimesnių uždavinių išleisti lie
tuvių arba anglų kalba Maž. 
Lietuvos istoriją. Taip pat lai
kyta aktualu, kad Vokietijoje li
kę mažlietuviai gautų sau arti
mą lietuvišką žodį, todėl viso
mis jėgomis remti M. Liet. Ta
rybos leidžiamą laikraštį "Kelei
vį". 

Suvažiavimą žodžiu pasveiki
no gen. konsulas ministeris V. 

KLB Vancouverio Apylinkės 
valdyba savo viešame "posėdyje 

Tremtiniams rūbai 
labai reikalingi 

tų policijos batų smūgiai" pa 
darė iš jo demokratijos šalinin- į 
ką. W. Prinz yra komunizmo! 
veteranas, dirbęs 

1951 metais sausio 

Neri dovanoti vargonus 
Chicago Arena savininkas Mi-

komunizmui I c h a e l Kirby buvo nupirkęs var-
30 metų. 
mėn. jis išvyko į Rytų Vokieti- j ^ 
ją pasilsėti, bet tučtuojau buvo 

tarp Utko svarstė ir pneme at- Pasibaigus didžiajai tremti- a r e š tuo t a s ir apkaltintas tuo 
LIETUVA RADIO KLUBAS 

... . - . _ „ . _ _,__ Cleveland, Ohio 
eities vienų metų veiklos planą. n i ų emigracijai, Europoje liko k a d p 3 r j o apsileidimą susmuko s a v o savaitinę programą traną 
Tautinių sveneių ir minėjimų a p i e 1 0 , 0oo vargingų lietuvių, k o m „ n i s t ų j e g o s V ak . Vokieti-' " " ^ ^"'"^ — " — - ' 7 a f 

reikalu visuomenes mformaci- • - • - - » • .« • J b 

jai bei organizacinių vienetų ži
niai pranešama, kad nutarta 
surengti šeštadienį, spalio 30 d., 

kurie reikalingi pastovios para-1 j 0 j e B e t o > j a m b u v o p r įkištas 
mos. Praeitų metų praktika pa-J "apgaulingas partijos fondų pa
rodė, kad likusiems lietuviams 
aprengti Balfas turi kasmet su-

sjsavimmas 
kad ne jis, 

W. Prinz teigia, 
o dabartinis Vak. 

S i 4 ^ B S S 5 K * J i e m S r S i U S t i , b B n t V o ^ i j o s kompartijos lyderi ,. _T . . \ ... . 100,000 svarų rubų ir avalynes 
lietuvių Naujų Metų sutikimą. T . . v . , _ , . J 

Ligi šiol mūsų dosnios visuome 

Max Reimann tai padaręs. W. 

liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
iki 8:15. 

per WDOK, ban^a 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900. 

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 E. 94 St , telef. 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
1955 metų pirmojo pusmečio pa 
rengimų plane numatyta: Vasa
rio 16 minėjimas; kovo a r ba
landžio mėn. - • pavasario šven-

nės dėka Balfas kasmet įsteng
davo tokį kiekį nusiųsti ir pa
dalinti tremtiniams. 

Gylys, Lietuvos Laisvės Komi-! tė; Birželio trėmimų minėjimas J U S r u d e m u l ' r u b l * i r a v a ' tu, patirtos iš Sovietų slapto-
lynes problema vėl pasidaro s i o s p o l i c i j o s p u S e S , perviršijo 
itin aktuali. Todėl Balfas vėl v i s k ą k ą e s u pergyvenęs nacių 
stengsis surinkti kuo daugiau k o n c e n t r a c i j o s stovykloje", 
įvairios aprangos ir tuo būdu ===============1================= 

Avenue, telefonai 
Prinz sako, kod jis "nutraukęs j vedėjas - Aleksandras Laikūnas 
visus santykius su komunistų 
partija" ir pridūrė: "Fizinės Ir 
dvasinės tortūros tardymų me-

7205 Linvvood 
EN. 1-1082. 
re

tėto ir Š. Am. M. Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio vardu M. 
Brakas, Kanados Lietuvių Ben
druomenės vardu jos pirm. Ma
tulionis ir kiti, o raštu — Maž. 
Lietuvos Tarybos pirm. E. Si
monaitis ir ALT. 

kartu su latviais ir estais; lie
pos ar rugpjūčio mėn. — ge
gužinė. 

^ l 

Po suvažiavimo vakare buvo j sutiko būti Aldona Baronienė, 
arbatėlė, kuiroje, dalyvaujant 30; Būrelis iki 1953 m. sausio 31 d. 
asmenų, pasakyta keletas gra-! išlaikė tada šeštoje klasėje besi-
žių kalbų, dar pasistiprinta dva- i mokantį Zigfridą Reimoną. Visi 
šioje ir kovoje už atstatymai Britų Kolumbijos lietuviai kvie 
neprikl. Lietuvos etnografinėse 
sienose. 

Vasario 16 gimnazijos rėmėjai b c n t k i e k palengvinti Europoje 
1 likusių lietuvių medžiaginį skur 

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų Į ^ a 

būrelio Nr. 88 naujuoju vadovu i V a l d ž i a . . , , • - p e r s ^ t i m o 

išlaidas 

ma 
Amerikos valdžia, suprasda- ;

 a u k l ė J i m o 

kaip labai užjūryje liku-

Daugelis tik dėl to taip mažai 
tėra susiinteresavę religija, kad 
ių religinis išauklėjimas yra to
li atsilikęs nuo pasaulietiško iš-

— Tilmuiin Pesch 

šiems lietuviams yra reikalinga Glothing — for Charitable Pur-
čian^i " p r i s ^ p r i ^ ir įvertindama BalfoĮpose Only". Tada ir pats per^ 
lietuviškos gimnazijos tremtyje ^ C 1

u
k l t ų s ^ o s organizacjų ; siuntimas pigiau kainuoja 

VH;XF:RII/ METŲ MIRTIES 
SI KAKTIVĖS 

Suvažiavimo priimtuose įsta- išlaikymo. Aukas, ypatingai iš | d a r b ą ' i r t o l i a u s u t i k o P a d e P ^ t į ; s i u n tos pristatomos tiesiai į 
tuose M. L. Bičiulių draugija ir. tolimesnių vietovių, galima s i ų s - i V l s a s a P r a n & o s 

jos tikslas aptartas taip: M. Lic! ti paštu būrelio vadovės Baronie | t r a n s P o r t o išlaidas. 
tuvos Bičiulių draugija yra nc-! nės adresu: 1345 Bute St., Van-! B a l f o C c n t r o Valdyba nuošir-
partinė lietuvių organizacija, kuj couver, B. C. d ž i a i k v i e č i a visus Balfo sky 

Tautos Fondo skyrius 
rius, lietuviškas parapijas, or
ganizacijas ir plačiąją visuo-

rios tikslas yra a) remti Maž. 
Lietuvos .lietuvių kovą šio kraš
to išlaisvinimui iš svetimo jun-| KLB Vancouverio Apylinkės m e n ? organizuoti rūbų ir ava-
go ir įsijungimui į bendrą lais-! Valdyba nutarė pasiūlyti Tau-įlynės vajus ir pavienius asme-
vos neprikl. Lietuvos valstybę Uos Fondo įgaliotiniui steigti nis siųsti aprangą Balfo Centrui, 
bei skatinti visus lietuvius įsi-j Fondo Atstovybės Kanadoje! 105 Grand Street, Brooklyn 11, 

siuntų jūros į Balfo sandėlį. 
Taip pat Balfo Centro Valdy

ba maloniai prašo skyrius, pa
rapijas ir orga nizacijas padeng
ti rūbų persiutimo į Balfo san
dėlį išlaidas, nes tara reikalui 
neturime lėšų. 

jaungti į šią akciją, b) remti j skyrių Britų Kolumbijai su cent 
tautinę ir kultūrinę M. Lietuvos j ru Vancouveryje. Skyriaus pir-
lietuvių veiklą jų tautiniam po- mininku sutinka būti KLB Van-

New York. 
Siunčiant vartotum rūbus ir 

aValyrię, reikia pažymėti "'Vs^d i 

Taigi, nelaukime žiemos šal
čių, o kuo greičiau organizuoki
me rūbų ir avalynės rinkliavas, 
kad apranga laiku pasiektų ne
laiminguosius mūsų tautiečius. 

Ba t toTen t ro Valdytia 

A. A-
MARIJONA 

AUŠKALNAITE 
Gyveno 7:u,'{ S. Artcsian Ave. 
Jau sukako vieneri metai, 

kai negailestinga įnirtis atsky
rė iš musiį tarpo mano mylimą 
krikšto motina. Netekau savo 
mylimos spalio 3. 1953 m. 

Nors laikas tęsiasi. bet aš 
jos niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį. 

'Aš. a tmindama jos liūdn-|. 
pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašiau gedulingas šv. Mišias 
spalio 6 d. Gimimo Taneles 
Švč. parapijos bažnyčioje 7:30 
vai. ryto. 

Kviečiu visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Marijonos sielą. 

Nuliūdus krikšto duklė 
Marijona. J,»&yti^ 

^• • • f^ , l Į | l , | J IM^ , . . 

cembats tfce comnon causes of 
TOKMESS 
RUN D0WH HEALTH 

BLOOO DERC!EHC!ES 
LACK OF ENERGY 

Medicot scisnce bos proven, bcyond o doubt, thot o proper bolonct of vitominf 
orvd mincrols is the greatest single contributing foctor in RETAINING Of RE-
GAINING your heatth. Th« common-symptom of tnod«quoto body nutritioo 
is tiredness, lock of energy, pale compl«xion ond flobbiness L*t DO-DECA 
hclp you' Do-Oeco capsules are compound«d from o formulo now in g«nerol 
use by doeters ond hospitols throughout the countn/. Twelve of tbe mo$t eis«n-
tiol vitomins ond minerols go into tven/eopsule including B12, tbt exp«nsiv« 
"vitolity vitomirt". A single copsule befor«m«o!sdoi(y will *upply your •>••<*. 

• • • 
Send for 0O-O€CA todoy! Sold by Stonley Pawot 
Loborotory exclusiv«ly. Bottlt of 50, $3 50. Bottk 
of 100, $650. CUT OUT ANO MAIL TOOAY! 

i DO-DECA 
VITAMIN C ^ r S t l l S 

• 
A t « - . md M~md 

W(WHR>rJI f ^ T . U 

W t 

2 

I 
| 

STANLEY PAVVOL LABORATORY 
BOK 7, Clovu, New Mexico 

Pi«ose sond me the foilowing numbtr of 
DO-DECA Vitamin ond Mineral Copsuies: 
( ) Bottle (s) of 50 ( ) Bottle (s) of 100 

$3 50 ooch $6.50 ooch 
NAME _ - - - -
ADDRESS - *• 
CITY STATE 
Send Check or Money Ord«r (No C 0.0 Pleos«) 

Postoge Paid By Stanley Powol LaboraJcry 
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F A D E K A 

A. į A. PETRAS SNARSKIS \ 
•ki:rls niiič riijEjsojo 14 d.. 1!'">1 m. ir buvo ĮtttaMotaes nigseju IH d., tUt-
bnv ilsi.vi š \ . JiTIlffrtT" kapines*- aaiiy.inai nutilv- iin«galr«lania> pa-j 

įdefcoti tiems, kurie >u<cik«" jam paskutinį patarua\ i i iu | ir itaJjdčjo jįj 
| ui ncišvcusrianij} am/inybės y irta. 

širdingai įlekojame gerb. kleb. kun. V. čorniauskiii. kun. .f. Va>kui.| 
n u . >I. .fotkai. kun. A. Mioiūnui. >ll<\ kiui. B. KllilSMliWtmt, s. ,l..| 

Į ir kun. .1. Kūlykui. S .1. u/, aplankymą ligoninėje ir suraminimą SU»*] 
[kioie ligoje bei aprūpinimą šv. Sakramentai*. 

Drkoiame Tėvams M ari it manus. Tėvams .b"/.ui<am.-. Se>oirni> Ka-j 
l/.imierietėms, S«'selėms I»ranei>kiet«iii> iš Pittsbur»h. l*a., ^It. Aernon.Į 
l l l l . lvenosba, \Vis., taiix>gi ir >!erey Vien. S c i l ė m s , kunigams I. 
'HanbT ir kun. Kelly u / aplankymą ligonio namuose l>ei už prisiuuti- | 
|mą mahlos ir užuojautos. 

Mes atsimindami ir apgaUestaudaml Jo pasitraukimą i> mū>»,i tar-
[|)o dėkojame už eg/.ok\ijas ir šv. Mišias mūsų dvasiškėms teveliamai 
į k b b . kun. V. reruauskui . giminaiėiui kun. S. sapSuū.MIC. ir kun. Ci-
bulskiui. MIC. Mielit ms muzikams K. L. SalKuiiams JŲ sūnums i r s\e-

lėiams mus. i •iMjflllIlil uu už giedojimą bažnyėio.jr. 
I>ėkojame kleb. kun. V. f-ernauskui už i»amokslą ba/.ny< ioje, tai-į 

jl>ogi Ir už palydėjimą i kapines, giminaičiui kun. S. Kapliui. M H \ už 
suteikimą ]»askutin; paiaiminimą kapinėse. I>ėkojamc šv. Vardo dr-jo-j 
lUiriaiiiN už atsilankvmą i šermenis ir sukiUbėjimą njžančiaus. ta ip >gi 
kun. I». t in ikui . MIC. kun. K. Rudreekui. kun. V. (Mikola<ėiui. ačiūj 

[už at>ilank\mą į šermenis, ir pareikštus mums užuojautos ioditaB. 
I>ėkoiame SI.A <t:t kp. ir Lietuviu Uemokratu Klubui 9 \Vanlo. 

I draugi jom> ir m į,nuliai tįmum už prisiųstus gėlių \a 'n ikus . Aėiū šv. Mi-
|šiu aukotoiams. ui. paaukotas Gregorijaniškas šv. Mišias btM prisu.i?>-
tus viMM L"ėliii vainikus. 

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, geradar iams uftj 
[atsilauk.vmą j Šermenis ir įutlydėjima į «unžin>be. Dėkojann^ grab iu-
Išiaius ir Iai«lotuviu direkt. J . Ziininerman. kuris sa%o geru ir tnan-
idagiu patarnavimu garbingai nulydėjo Į nmžinastį, o mums paJeng-j 
Įvino |Migyventi nuliūdimą ir rūpe.s«'ius. 

Dėkojame \isiems, kurie pagiKnlė mus nubudimo valandoje, irj 
[dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

O tau, mylimas a. a. Petrai ir brangus tėveli, gailestingas Die%«f] 
Jtesuteikia amžiną atilsį. 
| \ulifide:XM(>\A ANASTAZIJA. DIKTI .HVS THKBivSE IK ADIJd . l 

" 

PRANCIŠKUS MARGIS 
Gyveno 4353 So. Washtcnaw Ave. , Tel. Vlrginia 7-5527 

Kit€ rugsėjo 19 d.. l''.r»4. 7;30 vąl. r\ to. sulaukęs pu.sČK amž. 
Gimė J.i«Mu\oje; kilo iš Raseinių apskr.. Ncmakšt ių parap. 

Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko did'-liamr nuliūdimo žmona Klena (Pustelnikai tė) . 

duktė Genovaitė Kulikauskienė, žentas Bruno, anūkai J im ir Mi-
ehael. giminaiė-ai: Albertas ir Fra n k Mikliūnai ir ju šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. \ 'ardo Draug.. Cbicagos Lietuvių Draug.. ir Keis
tučio Pašalpos Klubui. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Ldulevieiaus kjopljėiojr. 4348 So 
California Ave. Laidotuvės jvyks pirmadienį, spalio 4 d., iš kop'y-
eios S:,;i) Aal. ryto bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo Panelė j «vč. 
parapijos bažn>ėią. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio lies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkui 

Laidotu\ių direktorius Julius LtuleviOius, telef. LAf 3-oi>7_. 

• ^ * = 
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šeštadienis, spalio 2, 1954 

i mus 
Jonas Chepulia, 5526 So. 

Walcott Ave., jau kelintą savai
te serga. 

X Vilniaus Krašto Sąjungos 
organizuotos pamaldos šį sek
madienį Šv. Kryžiaus parapijos 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE f ~ Vizitavo. Tėv. Jurgis Gai-

liušis, lietuvhj pranciškonų pro-
— ALRK Federaeijo* kong- Į yincŲoka, rugsėjo 23—24 d. d. 

reso metu organizuojama jauni-1 Brooklyno vienuolyne padarė 
mo spaudos parodėlė. Cleveland,j m e t i n ę vizitaciją. Iš čia jis iš

vyko vizituoti k t i j vienuolynų. 

NAMO PO SMFOFNTT OPERACIJOS 

Ohio 
— Dr. Juozas Meškauskas 

dalyvaus ALRK Federacijos 
kongrese Clevelande ir kalbės 
banketo metu. 

— Mirė. Šiomis dienomis mi
rė brooklyniečiai Pranciška Ma-
tijošaitiene, Kazimieras Šivis ir 

bažnyčioje yra nukeliamos į spa Bessie Kasil-Kasilauskienė. 
lio 17 dieną. 

— Newarkicti, užeik! Artėja 
X Algis Litvinas, 4610 So. n g o s rudens naktys, skaityk 

Wood St., mėgdamas lietuvišką. lietuvišką knygą, kurią gali 
dainą, įsijungė į Chicagos Lie- g a u t i 3 1 4 \Valnut St., Newark 
tuvių Vyrų chorą ir pradėjo * ^ j # 

dainuoti baritonu. ' -Ruoš i a s i šeimos gyvenimui. 
X Jo Eminencija kardinolas' Elizabeth, N. J., susižiedavo 

Striteh nuoširdžiai dėkoja ir a- M i l t , a Bartyte su Algimantu 
teitininkėms mergaitėms, daly- Kvedaro, kuris u ž m e t u baigs 
vavusioms tautiniuose rūbuose į Newark Engencering Colle^e. 
Marijos šventės iškilmėse rug-, — Stasys Kungys vasarą pra 
sėjo 8 d. vakare Soldier Fielde. j leidęs Detroite, aplankęs sesę 

Kanadoje ir Nevvarke, išvyko 

— Advokatas Juozas Valan-
tiejus, Maspeth, N.Y., sėkmin
gai baigęs teisės mokslus pra
eitą pavasarį Miami universite
te, Floridoje, šiuo metu tęsia 
savo studijas Čilėje, Pietų Ame
rikoje, augštesniam laipsniui 
įsigyti. 

—Sėkmingi parengimai. Ame 
rikos Lietuvių Veteranų Orga
nizacijos, Newark, N. J., mote
rų skyriaus vakarienė įvyko 
rugsėjo 25 d. Maspeth, N. Y. 
Lietuvos Vyčių 110-toji kuopa 
savo metinį rudens balių turė
jo tą patį vakarą. Abu paren-

i girnai buvo sėkmingi. 

1 KAS, KĄ IR KUR — C»seru cusirinkijnas. Liet. 
Cail. Seserų Sąjunga šaukia na-

į rių susirinkimą, kuris įvyks spa 
— Visi kviečiami. Avies kepi-' U o 1 3 d . 6 : 3 0 Val. Hollywood 

mo pobūvis, rungiamas vyčių svetainėje, 2417 VV. 43 St. Visos 
sendraugių kuopos, įvyks sek- tmrįm prašomos dalyvauti. Bus 
madienį, spalio 3 d. Vyčių sode- tariamasi dėl baliaus, kuris į-
lyje ir salėj, 2453 YV. 47 St. Pra . | v y k s lapkr. G d. Valdyba 
džia 1 vai. popiet. 3 vai. popiet 
pras'dės kortavimo Ir kauliu
kais žaidimo turnamentas. Lai
mėjusioji bus apdovanoti. Veiks 
Laras, [ėjimas nemokamas. Vi
si kviečiami atsilankyti. 

R. K. 

— Rėme jų susirinkimas, šv . 
Kazimiero Seserų Rėmėjų Drau 
gijos 8 skyrius kviečia savo na
rių susirinkimą spalio 3 d. 2 vai. 
popiet Gimimo Švč. Pan. Mari
jos parapijos salėje. Po susirin-

Jimmy Alexander, kuris turi tik 6 m. amž., atsisveikina su gailes
tinga sesute ligoninėje Chicagoje, kur turėjo 3 operacijas smege
nyse, šalia jo stovi tėvas David Alexander ir motina Ann. (INS) 

kimo bus "bunco party". Pelnas 
— Brighton Parke šv. Kaži- j skiriamas naujos bažnyčios sta-

j miero Seselių Rėmėjų 6 sky-j t y bos fondui. Prašome visas na-
; r i aus mėnesinis sutr inkimas į - j r e s dalyvauti ir atsivesti savo 
Įvyks sekmadieni spalio 3 d., 3 pažįstamus į šią pramogą. 
| vai. p. p!, mokyklos kambaryje.] Valdyba 
| Prašome visas nares atsilanky

ti. J . R. 
— Moterų 

Brighton parko Ateitinin
kų Moksleivių kuopa spalio 

susir inkimas.!men . 2 d. 5 vai. po pietų para-

—Povilas Labanauskas, Ame 
rikos Balso redaktorius, nese-

DID. BRITANIJOJ 
— Išvažiavo į Kanadą. Rug-

AIKTRAI l i n i " ; T ° W n ° f L a k C M o t e r ų ^ J u n g o s ! p i j o s salėje rengia pasilinksmi-
AU5IKAUJUJ | 21 kuopos svarbus mėnesinis | n i m ą . Jaunieji turės progos pa-

Vyrų choro pobūvis. Rug-, s u s i , H l l ^ m a 3 * v y k s s c k m a d i e n iMsi l inksmint i , o vyresnieji pasi-

Cicero lietuvių bažnyčioje 
padaryta rinkliava Nekalto Pra 
sidėjimo Seserų vienuolyno Put-
name koplyčios statybai parem
ti. Seselės nuoširdžiai dėkoja 
preletui Ig. Albavičiui ir jo pa-
rapiečiams už 700 dol. auką. 

X "Aušros Vartų" tunto, 
"Baltijos" vyr. skaučių draugo
vė išpildys skautiškąją radijo 
valandėlę spalio 11 d. 7 vai. va
kare Sophie Barčus programoje 
"Baltijos " draugovei vadovau
ja draugininke M. Brenciūtė. 

X Labdarių sąjungos 40-tasis 
seimas įvyks spalio 10 d. Sene
lių prieglaudoje, Orland Park, 
111. Ta proga prel. D. Mozerb at 
našaus šv. Mišias už mirusius 
ir gyvus labdarius Senelių prie-

baigti studijų atgal į Mississip-
pi valstybę. 

— Natalija Aukštuolicne, sim 
patinga solistė, akompanuojant 
Reginai Brazaitienei išpildys ke 
lėtą dalykų ALRK Federacijos 
bankete Cleveland, Ohio. 

— Ruošiasi mokytojauti. An
tanas Malakas, gyvenąs Nevvar
ke, N. J., pradėjo studijas New 
Jersey valstybės mokytojų ko
legijoje, Montclair, N. J. 

— Dainininkė Suzana Griš-
kaite, ir žymi pianistė,, davė kon 
certą rugsėjo 19 d. Brooklyno 
.muzejuje. Programa buvo tran
sliuojama per New Yorko mies
to radijofoną. 

— Baigė mokslus. Adelė La-
glaudos koplyčioje. Seimo posė- banauskaitė, gyvenanti Eliza-
džiai prasidės 2 vai. p. p. beth, N. J., baigė slaugės moks-

sėjo 16 d. paliko Angliją se- pjūčio 6 d. Kongooroo P o i n t ' E P a h o 3 d " * v a K P°P i e t ' S v- |vaišint i ateitininkų tėvų ruošia-
nas Halifaxo gyventojas trem-jmeno mokyklos salėje B isba-1 K r y ž i a u s P * " * 1 * * susirinkimų m a kavute, 

niai baigė televizijos mokyklą ir t i n y s Steponas Ramanauskui, nėję, buvo suruoštas pobūvis s u i kambaryje. Visos sąjungietes Įeinant aukojama. Maloniai 
gražiai pasirodė baigimo prog- Gyvendamas šiame mieste, kur j alučiu, šokiais ir dainomis. Pr. j m a I o n e k l t e atsilankyti ir naujų, kviečia visus atsilankyti, 
ramoje. Iš visos mokyklos bu-. lietuviu skaičius labai sumalė- Budrio vadovaujamas vyrų c h o j n a n ų a t s i v e s t l - Valdyba Kuopos valdyba 

jo, Ramanauskas, nerimdamas j ras, kuris svečiams padainavo 
jauname kailyje ir turėd imas keletą lietuviškų dainų. Tai bu 
vaidilos gabumų, mielai prisielė 

vo išrinkti keturi kaip progra
mos režisieriai, jų tarpe ir P. 
Labanauskas. Lankė RST TV 
mokyklą New Yorke. jo prie Bradfordo vaidybos stk-

S1 — Maž. Lietuvos L e t m i ų 

— Naujas gydytojas . Dr. Vy 
t au t a s Majauskas išlaikė iš pir-1 sieidavo nė vieno didesnio vai-^ gą pobūvio suruošimą. Tik reik 
mo karto gydytojams nustaty- dinimo: matėme jį ir K. Binkio tų pagalvoti, ar tokios dainos, 
tus egzaminus ir tuo gavo tei- j "Atžalyne" gražiai vaizduojan- j kaip "La Poloma", nors ir lie-
sę verstis medicinos praktika II-, tį inž. Keraitį, gėrėjomės juo ir j tuviškai dainuojamos, yra skam 
linois valstybėje. Medicinos 
mokslus jis baigė 1947 m. Tue-

Akademijos remeju s-nias. 
. Kazimiero Akademijos Re

vo malonus vakaras ir Brisba- 'mėju I skyriaus svarbus susirin D"J o S v i s u o t i n i s m e t i n i s n a n l * 
nės lietuviai dirigentui ir cho-jkimas įvyks sekmadienyje, s p a . susirinkimas šaukiamas sekma-

dijos "Atžalyno". Be jo neap-; ristams yra dėkingi už kultūrin-l | i 0 3 d 'tuoi po saiunįieėiu susi-! d i e n i ' s P a l i o 1 0 d - 3 v a l ' s a i l d a 

"Drauguose ir giminėse", kaijbesnės ir melodingesnės už lie-
giliai įsijautęs vaidino nelengvą tuviškasias mūsų dainas, ku:ių 

bingeno universitete, Vokietijo-1 dėdės vaidmenį. Stp. Ramanau-1 turime ir daug ir labai gražių. 
je. Šiuo metu dr. Majauskas yra j skas buvo pažįstamas beveik vi

siems lietuviams, nes tai jis 
pirmajame Anglijos lietuvių są 

rinkimo, tame pačiame kamba
ryje. Visos narės malonėkite a-
teiti ir atsivesti naujų narių. 

Valdyba 

— Valstybines žaidynes. Rug 
pjūčio 7 d. Adelaidėje susitiko 

ros salėje, 840 W. 33 St. Dieno
tvarkėje numatoma valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kiti aktua
lūs klausimai. 

Nesusirinkus kvorumui, se-

įsikūręs Detroite, Mich. 

— Bankete dalyvaus vysku
pas. ALRKF kongreso dalyvių 
ir Clevelando visuomenės susi
pažinimo pobūvis - banketas 
įvyks spalio 9 d. 8 val. vakaro 
E. 9 St. and Prospect. Bankete 
Grand Ballroom, Carter Hotel. 

X Prof. George Matore, žino- ! l^ Medical Center, Jer'sey City," « * * « " ' C l e v e l a n d o arkivysku- j ~ - d ^ į ' J V 
masis lietuvių draugas, atvyks- i r B * d i P l o m i * J e r s e y City Mo-, po pagelbinmkas Jo Eksc. vysk. 
ta iš Prancūzijos į JAV su pen
kiolikos žymių žmonių grupe 

kytojų kolegijoje. 

— Baigė programos pravedi-
skaitytijmą. Vienoje New Yorko televi-

John J. Krol, kuris yra sutikęs 
tarti keletą žodžių banketo da
lyviams. 

— Steigia mokyklą. ALB apy |N . Zelandijos ir Australijos fut kantis visuotinis susirinkimas 
linkės valdyba nutarė įste'gti ' bolo rinktinės. Laimėjo dviejų , šaukiamas tą pačią dieną 4 val., 

• k r i d y ^ mokyklą Brisbanėje. įvarčių skirtumu N. Zelandija. į kuris bus skaitomas teisėtu, ne-
«i« !._ T...1-.. i„ I Tuo reikalu rūpintis pavesta, Už Australiją žaidė ir Kitas, tik i žiūrint susirinkusių narių skai-

Mikui Rudžiui. Apylinkės vai-i anksčiau susižeidęs jis šį kartą ;čiaus. Ta proga visiams Vydūno 
dyba kreipiasi į Brisbanės lie- nežaidė centru, o perėjęs į deši- fondui aukavusiems nariams 
tuvius tėvus, prašydama pnsi-!nį kraštą negalėjo "savęs pa- bus įteikta Vydūno knyga: Pra
dėti prie savaitgalio mokyklos i rodyti". Kitas yra pirmasis lie- bočių šešėliai. Visi nariai prašo-
įsteigimo ir registruoti visus' tuvis žaidęs už Australiją. 
mokyklinio amžiaus berniukus1

 n .. v. .. „ „ 
— Pajieskojunas. Pajiesko-

mas Australijoje eismo nelaimė-

! žiūrovus savo vykusiu monolo 
gu, priminęs nepriklausomos 
Lietuvos nuotykius. Reikia ti
kėtis, kad išvažiuojąs Steponas 
greitai pritaps prie Kanados lie
tuvių veiklos, kur jam 'bus pla-

mi dalyvauti. Valdyba 

— Lankėsi Liurde. šią vasa-
są Londono lietuvės K. Norei
kaitė, M. Milkonienė, V. Scins-

ir mergaites. 

— "Išsibarstė" choras. Kl. je žuvusio Vlado B i e l s k i o 

— "Lietuvos Atsiminimų" į k[enė i r Kriaučiūnienė su pran-JAV universitetuose 
P a r h t t U ' • K Mb • • i Z i J ° S m o k y k l ° J ' e b'-ooMynietis I radijo valanda, duodama kiek-',cuz l* Parapijos maldininkais bu- ! ^ , : " ; ' 7 i 

U ^ ^ t m ^ ^ l Z " t ? d a f " ° l ° J a S - A I m U S Š a l v i e n o šeštadienio popiet? iš Nexv ^ i -ažiavusios ap.ankyti žy-1 *** " J 
tę, nuo spalio 8 ik. 15 d. Starto, j a u s baigė tekstų rašymo, r e z i - ! Y o r k o s t o t i e g W E V D 4 : 3 0 i k i 

pas Idą ir Joną Valauskus, 3959 
So. Kedzie Ave. 

X Violeta Karosaite, studi
juojanti klasikinį baletą Chica
goje, mūsų visuomenei yra pa
sireiškusi kaipo turinti neabe
jotinų privalumų šioje meno sri
tyje. Chicagos estų komitetas 
ją yra pakvietęs išpildyti kele
tą baleto dalykų spalio 2 d. ren 
giamame koncerte estų vetera
nams Vokietijoje sušelpti. 

savimo ir programos parvedimo 
kursą. 

— Tarnauja kariuomenėje. 
Mingaila A. Milas, baigęs Ma-
rianapolio kolegiją ir lankęs šv. 
Jono universitetą Brooklyne, 
tarnauja JAV kariuomenėje 
Fort Dix, N. J. 273 pėstininkų 
pulke. Jo tėvai gyvena Astori-
joje, N. Y. 

— Ignas ir Veronika Budrec-
kai iš Elizabeth, N. J., švenčia 

X Moksleivių Muzikos Sttidi- savo 25 metų sukaktuves. Bud-
ja neužilgo pradės darbą. Moks reckai yra padėję atvykti į JAV 
leiviai, kurie dar neįsirašė į stu daugeliui tremtinių. Sukaktu-
diją, turi registruotis savaitės ' vių minėjimas įvyks spalio 9 d. 
bėgyje. Registraciją vykdo šie Iškilminga vakarienė bus Li-
moksleiviai: Pov. žumbakis, | berty Hali. 
4448 So. Fairfield, tel. LA. —. • 
3-7829; Alf. Baleišis, 5649 So. . . . . . _ . . z. ,. __ " ' _0 m ; tate ir minėtai programai kruop Paulina, tel. GR. 6-5378; Ang. r ° 
^ , . . 1- A A*A o T- ^ - i^ * i Isciai ruošiasi. Šulaityte, 4434 So. Fairfield, tel. j 

5:30 val., šiomis dienomis pra
dėjo 14 transliavimo metus. Va
landai vadovauja Jokūbas Stu-
kas. Asistuoja Alfa Petrutis. 
Šio radijo metinis piknikas, 
įvykęs rugsėjo 12 d., Rahway, 
N. J., sutraukė 2,000 žmonių. 
Specialioje sukaktuvinėje prog
ramoj rugsėjo 18 d. dainavo 
Metropolitan Operos artistas 
Algirdas Brazis. 

.mesnes Prancūzijos vietas. Jos 
aplankė Šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus karstą ir šventovę, iš 
kur pasuko į Liurdą, kur šiais 
Marijos metais suvažiuoja ne
paprastai daug maldininkų. Pa
simeldusios- šioje Marijos šven
tovėje, jos grįždamos turėjo pro 
gos aplankyti Lyjoną su de 
Foutviere šventove, be to, Ar-
są, kur Šv. Jono Vianney gar
bei pastatyta graži bazilika, Pa-
ray-le-Monial, kur 1674 m. Jė-

_ Sveikinimas vyčiams. Pre- j z u s K r i s t u s a p s i r e i š k g š v M a r . 

LA. 3-2883. 

X Pranas ir Hortenzija šapą 
lai, kad ir neseniai • apsigyvenę 

Šiuo metu chore yra įstoju 
sių naujų narių: P. Alvina Gied 

zidentas Eisenhoweris Lietuvos 
Vyčių Seimui Pittsburghe at
siuntė sveikinimą, kuris buvo 
perduotas į Lietuvą per Ameri
kos Balsą: 

"Sveikinu ir siunčiu geriau
sius linkėjimus Lietuvos Vy
čiams, susirinkusiems 41-jam 
metiniam suvažiavimui. Sveiki
nu jūsų organizacijos pastan
gas išlaikyti šaunią Lietuvos 
laisvės tradiciją. Jūsų pastan 

garitai, Paryžių su Šv. Vincen
to seserų koplyčia, kur 1830 m. 
Švč. Marija apsireiškė Šv. Kot
rynai Laboure. Maldininkės sa
vo kelione nepaprastai paten
kintos, nes išsipildė jų ilgo lai
ko svajonės pamatyti ir aplan
kyti Marijos šventoves Pran
cūzijoje. 

— Gražus vakaras. Rugpjū
čio 28 d. Mossend L. K. Mote-

Stankūno suorganizuotas iri brolis Juozas ar Petras Bielskis, 
gražiai veikęs Brisbanėje miš-j A.A. Vladas Bielskis yra gimęs 
rus choras, atrodo, "išsibarstė".; g3i\ 1922 m. Labūnavos kaime, 

ir čia, kaip žmonės j Užvenčio valsč., Šiaulių ap?kr. 
šneka, "aš" pastatytas prieš i J o a r t imieji prašomi kreiptis į 
"mes". O turėtų būti atvirkš- k i m d r j a t u l į , Archbishops 
čiai, ypač tremtyje, kur kovoje H o u s e > W e s t Terrace, Adelaide, 
dėl išlikimo asmeninės ambici- g ^ Australia 
jos privalo būti palenktos Ben
druomenės interesams. 

— Lietuvis futbolo rungty
nėse. Naujosios Zelandijos rink
tinė Adelaidėj susitiko su Pie
tų Australijos rinktine ir rung-
tines laimėjo vieno įvarčio per
svara. Pietų Australijos rinkti
nėje žaidęs Kitas įmušė abu 
įvarčius. Kitas šiose rungtynė
se buvo itin geras. 

BALETO IR PLASTIKOS 
STUDIJA 

Baleto artistė Irena Eidrygevi-
Čiūtė. spalio mėn. 4 d. 7 val. va
kare Marąuette Parke, 2550 W. 
69 St., pradeda dėstyti baletą ir 
plastiką. Suinteresuotos mergai
tės prašomos minėtą di?ną ir va
landą atvykti. Dėl informacijų 
skambinti GRovehill 6-3523, vaka
rais po 6 Y. 

PRANf*fl7lini **e* n e t u r * dolerio, tai tuojau 
5, V pradėk jį taupyti. Pats laikas 

E. Turauskas atstovavo n u s i ų s t i k i e k n o r s B ALFO iždi-
lietuvius krikščionis demokra- n i n k u i A d r e s a s . 
tus rugsėjo 10 — 12 dienomis 
Krikščionių Demokratų In te r -1 J - Daukus, 3339 W. Evergreen 
nacionalo kongrese, įvykusia-1 ^-» Chicago 51, 111. 
me Brugge, Belgijoje. 

ffemkito (imi Dranga! Skaitykite "Draugą"! 

raitis, žinoma solistė, priklau-1 gos testiprina po Sovietų jungu ' r U draugija lietuvių salėje su-
santi Gimimo Š. P. M. Chicagoje, tačiau įsijungė į lie- i ~T" - — - — » . *. - . para-1 tebekenčiančių Lietuvos žmonių 

tuvišką veiklą ir vaikus leidžia i P1J°f c h o r u i ' k u r J o s v y r a s A - | r yžtą . Tegrįžta nepriklausomy-
Giedraitis eina vargonininko pa j t e ir demokratija jų gimtajam 
reigas. Kartu su ja į chorą įsto- i kraštui". Nuoširdžiai. Dvvight 
jo jos sesutė Regina Andr'ukai- į Eisenhovver, Prezidentas 
t is , ta ipat to choro solistė. Taip i — Newarko vyčiai 

šį šeštadienį ir sekmadienį i £»* n a" ; l
J

a l J c h o r ą ! s t o i ° S^žia ,21 d. susirinkime, kuris jvyko 
i balse Aldona Lankutyte, kuri šv. Jurgio dr-jos salėje, dalyva-
drauge su Rūta Lukaite (Luka-lvo apie 35 iš 55 narių esančių 
ševičiūte) spalio 10 d. išpildys = kuopos sąrašuose. Išsamų pra-
programą Skautų Akademikų nešimą iš Vyčių Seimo padarė 

X. Alice Stephens ansamblis,) rengiamame pobūvyje. Aldona Juozai A. Sakevičius. 1955 m. 
išpildęs savo pavasarinį koncer-,o:is (Olšauskas), ilgametė Ali-, Vyčių seimas įvyks Newarke, 

ce Stephens ansamblio narė, bu- N. J., tad susirinkimas pasisa-
vo kuriam laikui iš choro pasi-» j kė, kad jau laikas sudaryti sai-

į liet. mokyklas. Ir ūkiškai jie 
pradeda įsitvirtinti — todėl bu
vusį Sophies restoraną, 4349 So. 
Kedzie Ave., naujai a t remonta
vo ir 
turi valgyklos ir gėrimų užeigos 
iškilmingą atidarymą su muzika 
ir vnšėmis. 

tą su dideliu pasisekimu, yra 
pakviestas ištisą programą, a-
pimančią "Žalgirio mūšį", "Gies 
,mę kunigaikštienės Birutės gar
bei", "Nugrimzdusį dvarą" ir 
"Riešutų spaustuką", pakartoti 
spalio 23 d. Immigrants Protec-
tive League Lietuvių Komiteto 
penktame metiniame koncerte. 
Choras dabar yra pilname sąs-

rengė šeimyninį vakarą, kuria 
me dalyviai galėjo užkąsti ir 
pasilinksminti. Pobūvyje apsi
lankė ir kun. A. Gėryba su kun. 
J. Gutausku* kuris, linkėdamas 

rugsėjo' skaidraus džiaugsmo, prašė ne
pamiršti senų visų Škotijos lie
tuvių bičiulio "Išeivių draugo", 
kuriam nėra lengva su lėšomis. 
Rūpestingos šeimininkės pirm. 
U. Staliorait^enės paraginti sve
čiai laikraščiui sudėjo 2 sv. 11 
šil., kurie buvo įteikti kunigui. 

— Kun. V. Kamaitis sėkmin
gai dirba Manchesterio anglų 

traukusi, dabar vėl grįžo prie 
aktyvaus darbo. Ji yra daug pa
sidarbavusi "Birutės" chore — 
pirmuoju mišriu choru Chicago
je — kuriame ėjo pirmininkės I ką, sekretoriais Gliaudį D. Po-
pareigas. Jos vyras Pranas dai- cių, Daukšienę ir C. Galan, ižd. 
nuoja Chicagos Lietuvių Vyrų Petrą Padgalskį ir Albiną Po-
chore. veli rinkti reklamas. 

mui ruošti komisijas. Susirinki- A t C h a d s p a r a p į j o j e , o taipgi 
mas išrinko pirmininku Ed. aptarnauja ir vietos lietuvius, 
Thompsoną, vicepirmininku Ve- laikydamas jiems pamaldas du | 
rą Laukžemyte ir VĮ Jankaus-j k a r t u mėnesyje. Spalio 31 d." 

kun. Kamaitis su savo parapie-
ciais lietuviais žada atvykti į 
Bradforde rengiamą Marijos 

R Y T O J , SEKMADIENĮ, SPALIO 3 D., 3:30 p.p. 

Marijos Aukštesniosios Mokyklos Auditorijoje, 
( 6 7 tos ir California g a t v i ų k a m p a s ) 

HENRIKUI KAČINSKUI dalyvaujant 
tik, vieną syk} vaidinama 

NAUJIEJI ŽMONĖS 
t 

Petro Vaičiūno penkių veiksmu komedija 
Vaidintojai: Stase Kielaite, Ona Mironiene, Petronėle Petravi-
čiūte-Miller, Egle Vilutiene, Julius Balutis, Henrikas Kačinskas, 
Jonas Kelecius, Kazys Oželis, Andrius Mironas, Zigmas Motie
jus, Juozas Raudonis. 

Dailininkas — ALGIS KURADSKAS 
Administratorius — BRONIUS MACEVIČIUS 

šventę. ! 
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