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ARABU VALSTYBES MATO TAIKAI PAVOJU
Paskelbta sekmadienine okup. 

Lietuvos jaunimo talka
Sniečkus skundėsi (Tiesa Nr. 210, 1956. IX. 7): „iki 1956 m. 

rugsėjo 5 d. kolūkiai nuėmė iš viso tik 65,3 proc. grūdinių ir ankš
tinių kultūrų. Linų nurauta tik truputį daugiau kaip ketvirtadalis 
viso ploto, neleistinai lėtai vyksta žiemkenčių sėja...

Iš viso respublikoj per pirmąjį ' ; ? “
rugsėjo mėnesio penkiadienį nu- transportai siunSiam,, tohm.au- 
imta grūdinių kultūrų tik 68,- slas Rus,J0s ''letovcs- I sunkiau-

000 ha, arba 6,4 proc. plano... 
Reikia atsiminti, kad dėl toles
nio kūlimo vilkinimo, kaip ir 
pereitais metais, gali būti žymiųi 
grūdų nuostolio. Tai ypač turi 
įsidėmėti tokių rajonų vadovai, 
kaip Varėnos, Veisiejų, Daugų, 
Ariogalos, Raseinių, Lazdijų, 
Kaišiadorių, Varnių, Tauragės, 
Rietavo, Pagėgių, Šilalės, Kur
šėnų, Skaudvilės, Tytuvėnų, Rad
viliškio, Dusetų, Pandėlio, Ro
kiškio, kur kūlimo darbai labai 
atsilieka...“

Mašinų stovis

Tiesa 1956. IX 16 rašo: „nu
imant šių metų derlių, Vilniaus 
zonos mašinų — traktorių sto
tyse stovi be darbo 130 savieigių 
kombainų, Klaipėdos ir Šiaulių 
zonos MTS — 200 kombainų. Iš 
viso respublikoje šiemet nedirba 
516 kombainų. Dauguma šių ma
šinų buvo suremontuotos ir pa
ruoštos darbui. Kokios gi kliūtys 
trukdė šiems kombainams pa
siekti kolūkio laukus? Atsaky
mas iš visur vienas ir tas -pats: 
nėra žmonių, kurie dirbtų su 
jais“... Netenka abejoti, jog su 
žemės ūkio derliaus rezultatais 
ir jo suėmimu yra kur kas blo
giau, negu bolševikiniai vadovai 
išdrįsta' patys prisipažinti.

Vienoj talkoj 2,600 moksleivių

Kaip vyko „talka derliui suim
ti“ Kėdainiuose ir apylinkėse, 
1956. IX. 19 per Vilniaus radiją 
papasakojo Kėdainių rajono kom 
jaunimo komiteto sekret. Vyt. 
Barauskas. Jo pareiškimu, šeš
tadieniais ir sekmadieniais, o 
paskiausiu metu ir kiekvieną die 
ną Kėdainių, taip pat Šėtos, Jos
vainių miestelių į rajono kolcho
zus išvyksta mašinos su „talki
ninkais“. Įmonių darbininkai, 
tarnautojai, moksleiviai — visi 
turi padėti nuimti pribrendusį 
derlių, jog tuo būdu būtų išveng
ta dar didesnių nuostolių. Lietu
vos komjaunimo ck nutarimu bu 
vo paskelbta „sekmadieninė res
publikos jaunimo talka“, o Kė
dainių rajono kolchozuose tos rū
šies talkos „tapo tradicija“. Pvz. 
vienon tokion talkon buvo išva
ryti daugiau kaip 2,600 mokslei
vių, darbininkų, tarnautojų. Šie 
ir panašūs „prisipažinimai“ ro
do, kaip okup. Lietuvoje, ypač 
žemės ūkyje ir nualintuose kol
chozuose, trūksta darbo jėgos. 
Tuo tarpu vis nauji „savanorių“

Didžiulis potvynis
CALCUTTA, Indija. — Didelė 

24 pėdų augščio banga pakėlė 
Hooghly upės vandenį ir užliejo 
dalį Calcutos miesto, kuris yra 
vienas iš didžiausių Indijos mies 
tų, ir buvo dėlto evakuota 15,000 
žmonių. Laukiama, kad rytoj 
vanduo dar pakils.

Kalendorius

Šv. Brunonas, šen. Buivydas ir 
Guoda. Sekmadienį, spalio 7 d., 
šv. Rožančiaus šventė. Šen. Ber- 
čius ir Pcrkūnatelė. Saulė teka 
6:52, leidžiasi 6:26.

Oras Chlcagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir apylinkėje temperatūra 
apie 70 laipsnių.

sius darbus anglies kasyklose 
arba į „plėšinines žemes“, ku
rių dar nėra lietusi žmogaus ran
ka, nors darbų gausybė laukia 
pačioje tėvynėje. Pasiekusieji 
Vakarus mūsų tautiečiai pasako
ja, kad iš tokių „talkų“ kartais 
esti daugiau žalos, negu naudos. 
Atvykusieji .gerai nemokėdami 
elgtis su darbo įrankiais, reikalą 
dažnai tik gadina, o tuo tarpu 
naudos susidaro visai maža. Kai 
kur vietinių kolchozininkų tokie 
talkininkai tiesiog gujami. (E.)

Trumpai iš visur
• Du sprausminiai lėktuvai 

vakar sudužo McChord, Wash., 
oro jėgų bazėje. Abiejuose buvo 
po du lakūnus, kurie žuvo.

• JAV Valstybių mokyklų va
dovybė praneša, kad pradžios 
mokykloms trūksta 247,000 kla
sių.

• Britų armijos 21 karys re
zervistas, buvo suareštuoti Kipro 
saloje, kai jie pareikalavo, kad 
Kalėdoms būtų persiųsti namo. 
Jie čia buvo atgabenti prasidėjus 
Suezo kanalo krizei ir stovėjo su 
daliniu, kuriame buvo 300 vyrų 
ir 40 moterų.

• Naujosios Zelandijos preky
bininkai sekantį mėnesį lankysis 
raudonojoj Kinijoj norėdami už
megzti prekybinius santykius.

• Trys Izraelio gydytojai Lon
done pareiškė, kad po trijų mė
nesių nėštumo galima nustatyti 
gimsiančio lytis.

• Arthur L. Berlin, važiavimo 
ir išsilavinimo programos vedė
jas San Leandro mokykloj, Cal., 
teigia, kad advokatai, daktarai 
ir mokslininkai blogiau važiuoja 
už išsilavinimo neturinčius asme 
nis, nes jie daugiau galvoja apie 
ką kitą negu apie vairavimą.

• Sovietų Sąjunga paskolin
sianti Vengrijai 25 mil. dol., kad 
ši galėtų išeiti iš ekonominių 
sunkumų.

• Austrijos vadovybė suvaržė 
komikų pardavinėjimą.

• Philipinų lėktuvas susprogo 
virš jūros spalio 3 d. užmušda
mas filipinietį generolą ir kitus 
tris asmenis.

• Warren, Pa., sprogo rafine- 
rijos tankas su 2000 galionų aly 
vos. Niekas nebuvo užmuštas. 
Praeitais metais gruodžio 22 d. 
ten taip pat buvo sprogimas, pa
daręs 500,000 dol. nuostolių ir 
pareikalavęs vieno žmogaus gy
vybės.

Stiprios kovos Alžyre
ALŽYRAS, spalio 4. — Maž

daug 100 prancūzų kareivių su
žeista ir 39 žuvo kautynėse su 
sukilėliais Djebel Amour kalnų 
srityje, Pietų Alžyre. Kautynės 
dar tebevyksta ir jos prasidėjo 
kai prancūzų militarinis viene
tas buvo įveltas į pinkles. Viena 
prancūzų karių dalis turėjo per
eiti siaurą vietą, kai juos užpuo
lė prancūzų uniformom dėvį su
kilėliai ir atidarė ugnį. žiauriose 
kautynėse vyras prieš vyrą pei
liais ir durtuvais buvo užmušti 
23 prancūzai.

Užpulti Izraelio
darbininkai

JERUZALĖ, -Izraelis. — Iz- 
1 raelio oficialūs sluogsniai prane
ša, kad penki izraelitai buvo už
mušti ir vienas sužeistas, kai jie 
grįžo iš darbo, Sodomos mieste, 
kuris yra už pustrečios mylios 
nuo Izraelio — Jordano sienos.

Subadė savo tėtę
OAKLAND, Calif. — 12 m. 

mergaitė su kirviu ir virtuviniu 
peiliu subadė savo tetą Bunce, 
55 m. amžiaus, kam ši paklausė, 
kur ji pametė 5 dol. Mergaitė 
kilusi iš 9 asmenų šeimos, gyve
no pas savo dėdę ir tetą ir ją su
badžiusi laukė valandą, kol jos 
dėdė grįžo iš darbo, kuriam ji pa
sakė ką padariusi ir, kad yra pa
mišusi.

Nuskendo lenkų laivas
LONDON, spalio 4. — Lenkų 

laivas Cyranka, su 10 žmonių nu
skendo Šiaurės jūroj, už mylios 
nuo Danijos krantų, šeši vyrai 
buvo išgelbėti laivo Morska Volą.

Didelis užsakymas
WASHINGTON, — Oro pajė

gų vadovybė paskelbė, kad davė 
Lockhead Aircraft kompanijai 
daugiau, kaip ūž 100 mil. dolerių 
užsakymą, pagaminti C-130 tur
bininių transporto lėktuvų. Lėk
tuvai žinomi Herkules vardu ir 
yra vieni didžiausių.

• Moteris Alvina Widmer, 58 
m., nušoko Niagara Falls, N. Y., 
spalio 4 d. vakare, stebint šim
tams turistų, nuo taip vadinamo 
Horseshoe Falls krioklio ir už
simušė.

• Illinois apskrity per rugsėjo 
mėnesį buvo sumokėta už gaso- 
liną 2,689,334 dol. mokesčių, kaip 
praneša finansų departamentas.

• Dešimt asmenų, iš jų 4 val
kai, buvo užmušti, kai ketvirta
dienio naktį ant Trans-Kanada 
autostrados susidūrė du automo
biliai, Manitobos valstybėj, Ka
nadoj.

Viceprezidentas Rieliard Nixon (dešinėj) sveikinamas senatoriaus 
Joaepli McCarthy po kalbos Milwaukee, \Vis.

Islandijos užsienių reikalų ininisteria Emil Jonnson ir JAV' užs. sekr.
Diflles kalbasi VVashingtone apie statusų. JAV' oro bazės Islandijoj,
Keflavik. JAV saugumui bazė labai svarbi. (1NS)

Poznanės teismas ir kas už teismo?
POZNANE, Lenkija. — Advokatai, gindami kaltinamuosius 

Poznanės byloje, stengiasi įrodyti, kad kaltinamieji veikė minios 
psichozo pagauti. Nors jie užgavo policininkus, tačiau nei vienas 
nenorėjo užmušti.

Prokuroras reikalauja kalti-; 
namiesiems „griežtos bausmės“.
Tačiau labai būdinga, kad jis ne
reikalauja mirties bausmės. By
los sprendimo laukiama pirma
dienį.

Nuotaika įtempta
Stebėtojai mano, kad Pozna

nėje nuotaika yra įtempta. Ir 
tuo atveju, jei sprendimas būtų 
žiaurus, galima laukti naujų de-

kuri dalyvauja teismo posėdžiuo
se yra policijos žmonės. Tinka
mas elgesys su kaltinamaisiais 
atrodo, yra tik vaidinimas, bet 
ne realybė. Taip pat atleisti po
licininkai yra tik tie, kurie nege
rai vykdė raudonųjų įsakymus.

Gerai, kad šie dalykai yra už
sieniečių pastebėti. Tačiau antra 
vertus yra žinių, kad Varšuvos 
vyriausybė šios bylos akivaizdo-

monstracijų. Sovietų saugumas je taip pat yra savotiškoje būk-
praneša, kad teismo proga gali
ma laukti „chuliganizmo“ reiški-

Įėję. Nėra ko tikėti Londono ži
nioms, kad Varšuvos vyriausybė 
prieš Maskvos norą parinko švel 
nesnį teisinio būdą. Tačiau vis-mų.

Apskritai Poznanės teismas «... . x . .
yra naujas reiškinys Sovietų delt0 Pnpaąis ama kad s.o te,8. 
praktikoje. Pirmiausiai nebuvo,m° ™etu atal.t‘ko dal/kų; 
reikalauta kaltinamųjų savęs ap- “ksiS,au nebut? ?ale» atsltlktL 
kaltinimo. Buvo leista jų gyny- D‘plomata, sutinka. visuo- 
ba. Teisme buvo kritikuotas poli, menes nepasitenkinimą, raudo- 
cijos elgesys. Sakoma, kad Var- nles.‘ems yra )varę3 nemazo ru‘ 
šuvos vyriausybė ėmėsi net prie-, P69 lo‘
monių prieš policiją.

Raudonieji privengia

Tačiau kai užsienio stebėtojai 
atydžiau įsižiūri į teismo eigą, 
jie pastebi ir kitą jo pusę. Pra-

Diktatorius grįžo

BELGRAD, Jugoslavija, spa
lio 4. — Jugoslavijos diktatorius 
Tito po paslaptingų pasikalbėji

nešama, kad 80 proc. publikos, mų Jaltoj .sugrįžo namo. Laukia
ma oficialaus pranešimo.

Formoza švenčia
• Apie 300 Durul Islam suki-

Nepilki. švente lė!ių Indonezijoj įsiveržė Celebes 
r r miestą ir užmušė keletą karei-miestą ir užmušė keletą karei

vių.
• Princesė Margarita, spalio 

tuose gyvenančių kiniečių atvy-^5 d. buvo priimta saloje Zanzi-Į 
ko į Formozą švęsti Kinijos ne- bar, Pietų Afrikoje, labai šiltai.

TAIPEI, Formoza, spalio 4. — 
Daugiau, kaip 2000 kituose kraš

priklausomybės dienos spalio 10 
d. ir Ciankaišeko 70 m. gimimo 
dienos, spalio 31 d.

Toj saloj niekas per 30 metų iš 
karališkos šeimbs nebuvo lankė- 
sis. '

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Grupė Amerikos ir Kanados kapitalistų, susidedanti iš 53 

asmenų, šiandien atvyko į Sovietų Sąjungą pastudijuoti ekonomi
kos ir pramonės. Jie Rusijoj išbus 10 d. aplankydami Kijevą ir 
kitas pramonės sritis.

— Vakar atskrido pirmasis lėktuvas į Chicagą tiesiog iš Sao 
Paulo su 50 brazilų pramonės ir vaidinos žmonių.

— Britų ir prancūzų užsienių reikalų ministeriai vakar po 
pietų tarėsi Suezo kanalo reikalu su JAV sekr. Dulles. Suezo ka
nalo reikalų svarstymas JT pradėtas vakar.

— Pirmas ant dangoraižio Chicagoj, Hilton viešbučio, helikop- 
j teris nusileido vakar. Jis į Midway aerodromą skrenda 6 min., o 
■ į O’Ilare 12 min.

— Brazilijos prezidentas Kubitschek rytoj susitinka su Pa- 
, ragvajaus prezidentu Alfredo Stroessner, aptarti tarptautinio tilto 
statybą per Parana upę.

— Vaikas 33 d. amžiaus, kuris buvo pagrobtas Chicagoje, va
kar surastas pas jį pagrobusią moterį, kuri sako labai norėjusi tu
rėti vaiką. .

— Vakarų Vokietijos vyriausybė nutarė sumažinti pajamų 
mokesčius 10 procentų.

— Pranešama, kad 100 mil. JAV gyventojų yra suaugę ir turi 
teisę dalyvauti rinkimuose. Tai yra pirmą kartą JAV istorijoj ir 
lf.l proc. daugiau negu 1952 m.

Izraelis ir Arabų valstybes nori 
dalyvauti JT dėl Suezo

NEW YORKAS, N. Y. — Izraelis pakartojo savo prašymą 
Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, kad jo balsas būtų išklausytas 
Taryboje svarstant Suezo klausimą. Taip pat septynios Arabų 
valstybės pareiškė norą dalyvauti Saugumo Tarybos svarstymuo
se, kurie prasidėjo penktadienį po pietų.__________ _________

Izraelio prašymas dalyvauti
diskusijose Saugumo Tarybai 
kelia nemažo rūpesčio. Bijomasi, 
kad, kai prie to paties stalo su
sitiks Egiptas ir Izraelis, tai Su
ezo ginčas gali išvirsti Izraelio 
ir Egipto ginču, kuris yra visada 
gyvas.

Mato taikai pavojų
Izraelio ambasadorius Wa- 

shingtone, atsakydamas į šiuos 
būkštavimus, pažadėjo nekelti 
Izraelio ir Egipto ginčo ir apsi
riboti tik Suezo klausimu, re
miantis 1888 m. sutartim ir 1951 
m. Saugumo tarybos rezoliucija.

Septynios Arabų valstybės:
Irakas, Jordanas, Libanas, Libi
ja, Saudi Arabija, Syrija ir Ye- 
mon pasiuntė Saugumo Tarybos 
prezidentui, kuriuo dabar yra 
prancūzas, prašymą dalyvauti 
diskusijose, nes:
vaujamos šalys yra labai užin 
teresuotos kaip bus išspręstas 
dabartinis Suezo kanalo ginčas“.
Šios šalys esančios užinteresuo- 
tos taika savo aplinkoje ir Suezo 
ginče mato jai pavojų.

Tiek Izraelio tiek Arabų pra-

Pirmauja vakariečiai
VIENA, Austrija, spalio 5. —• 

Vakariečių automobiliai ir švei
carų laikrodžiai turi didžiausią 
susidomėjimą parodoj, kuri vyks 
ta Plovdiv mieste, Bulgarijoj, 80 
mylių nuo Sofijos. Kiekviena sa
telitinė valstybė turi paviljonus, 
kurių gaminiai, kaip teigia vaka
riečiai labai panašūs. Rumunija 
ir Sovietų Sąjunga parodoj neda
lyvauja. Didžiosios mašinos sate
litinių valstybių yra padarytos 
grubiai, gi lengvesnės turi labai 
paprastą ir skurdžią išvaizdą.

Pakels minimalų 
atlyginimų

LOS ANGELES, spalio 4. — 
Demokratų kandidatas į vicepre- 

„mūsų atsto-1 zidentus Estes Kefauver, kalbė
damas Los Angeles mieste ir kri
tikuodamas respublikonų partiją 
pažadėjo, kad bus atšauktas Taf t 
- Hartley įstatymas ir mažiau
sias atlyginimas bu3 nustatytas 
1.25 dol. į valandą.

šymas-buvo svarstomas vakar, Didžiules Studenčių 
pirmajame S. Tarybos posėdyje, 
kuriame dalyvauja net septyni 
užsienių ministeriai. Tai yra ne
paprastai didelis užs. min. skai
čius Saugumo Taryboje.

ovacijos šen. Kennedy

Trys didieji

pasiekė susitarimo
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 

spalio 5. — Trys Vakarų didieji, 
užsienių reikalų ministeriai va
kar, prieš prasidedant JT posė
džiui dėl Suezo kanalo, turėjo 
atskirą posėdį ir kaip pranešama 
pasiekė vieningo susitarimo.

• Pradėjus gaminti naujus mo 
delius, kaip pranešama iš Detroi
to, automobilių ir sunkvežimių 
gamyba šią savaitę pakilo 30%.

LOUISVTLLE, spalio 4. — Se
natorius John F. Kennedy, Mas- 
sachusetts valstybės, demokra
tas .kuris rungėsi dėl nominavi- 
mo viceprezidento vietai, vykda
mas pasakyti kalbą į Owensboro, 
buvo trumpai sustojęs televizi
jos stoty ir Ursuline kolegijoje. 
Čia jis buvo sutiktas džiaugsmin 
gu, beveik laukinišku riksmu ko
legijos mergaičių. Studentės su
kėlė didžiausias ovacijas kai jis 
buvo pristatytas, kaip katalikas 
ir valstybės vyras. Panašios ova
cijos kilo, kai jis baigė trumpą 
kalbą, tačiau ovacijos pasiekė 
crescendo, kai senatorius paliko 
kolegiją. Kelią į automobilį jis 
turėjo išsikovoti pro gerbėjas.

Kazachstanan išgrūsta
tūkstančiai Lietuvos jaunimo

Vilniaus radijo pranešimu, 1956. IX. 19 iš Vilniaus į Donbaso 
anglies šachtas buvo pasiųsti jaunuoliai iš Vilniaus, Ukmergės, 
Klaipėdos, Kauno, Joniškio, Troškūnų ir kitų miestų bei rajonų. 
Kaip ir pirmą kartą, daugiausia buvo išgabenta iš Vilniaus — 150.

Ant vagonų prikabinti įvairūs 
šūkiai ir transparentai, kaip 
„Duosime tėvynei daugiau ang
lies“, Lietuvos jaunimas Don- 
base dirbs komjaunuoliškai“,
„Daugiau anglies — stipresnė 
mūsų tėvynė“. „Papildyti šlovin
gos tarybinių šachtininkų šei
mos“ su šiuo ešalonu pasiųsta 
per 700 jaunuolių ir merginų. Jie 
buvo parinkti iš visų respublikos 
miestų ir rajonų.

Komjaunimo Tiesa ta proga 
paskelbė keletą laiškų iš Kazach
stano stepių. Liubinskienė sako
si pasiprašiusi pasiunčiama į aliu 
minijaus gamyklos statybą Ka
zachstane. Pakeliui susipažino 
su Dalia Vailiūniene, kuri dabar 
dirba prie tinkavimo darbų. Ji 
pati eina į metalinio ir techninio
montavimo dirbtuves. Ir pripa-j traukas. Viskas taip atvaizduo- 
žįsta, jog „nelengva bus moky- jama, jog atrodytų, kad į pačius 
tis naujų statybinių specialy-sunkiausius darbus pasiųstieji 
bių“, bet vis tiek reiškia džiaugs mūsų tautiečiai tiesiog „nesitve- 
mą per jėgą. Iria džiaugsmu“. (E.)

Vilniaus radijo 1966. IX. 21 
teigimu, „vien į Donbasą su kona 
jaunimo kelialapiais dirbti jau 
išvyko apie 1,300 merginų ir jau
nuolių. Tūkstančiai Lietuvos jau 
nimo pasiuntinių įsikūrė Ka
zachstane. Daugelis jų dabar 
stato vieną iš stambiausių Sibi
ro pramonės įmonių — „Pavlo- 
daro aliuaninijaus kombinatą“... 
Vilniaus radijas 1956. IX. 25 mi
ni Zarasų miesto jaunuolių gru
pę, kurie buvo paskirti tiesti ge
ležinkelį. Jau esą nutiesę 150 km. 
ir kitus kviečia „rašytis savano
riais į Kazachstaną“...

Į Donbasą buvo pasiųstas Lie
tuvos kino studijos operatorius 
E. Narūnas, kuris Stalino srities 
šachtininkų miestelyje — Make- 
jevskoje padarė reikalingas nuo-
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KANARĖLE
KASTO OSTRAUSKO 3-jų veiksmų drama 

bus pirmų kartų vaidinama

ELEVENTH STREET THEATER,
72 East llth Street -- SPALIO MENESIO 2 O-tą DIENĄ,

ŠEŠTADIENĮ, 8 VALANDĄ V AK. 

ir kartojama SPALIO M£N. 21 D., 

SfikMADIENĮ, 3 V AL. PO PIET.

Vaidina: Irena Nivinskaitė, Julius Balutis, Al
gimantas Bikinis, Vytautas Valiukas ir kt.

*
Režisierius V. Valiukas; dekoracijos Vytauto (į 

Virkau; ir muzika Giedrės Gudauskienės.

Administracija J. A. V. Lietuvių Bendruome
nės Chicagos Apygardos Valdyba.

KALBA SUVAŽIAVIMUIMUSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje.

Iš Lietuvių Profesorių 
Draugijos veiklos

Rugsėjo 30 d. Lietuvių Pro 
šorių Draugijos valdybos posė 
dyje pirmininkas prof. Krikš 
čiūnas painformavo apie ren

paraginti studentus, tremtinius 
ir čia gimusius, lankyti tas pa
skaitas. Loyolos universitetas 
leidžia naudotis ir kitomis pa
talpomis. Taigi būtų galima su
sitarti su Marijos augštesn. mo
kyklos vadovybe. Valdyba nu
tarė prašyti Lituanistikos Insti
tuto prezidentą dr. Joniką da-

giamo spalio 7 d. Vilniaus uni- rytį žygjus> kaci Įa katedra būtų 
versiteto 375 metų minėjimo įstcigta ir veiktų Lituanistikos' 
tvarką ir programą, kuri buvo . Instįtuto globoje.
minėjimo komiteto nustatyta.!
Apie ją jau spaudoje buvo pi- I Lietuvių Profesorių Draugi- 
skelbta, taigi čia neminėsiu. ją yra priimtas vysk. V. Briz- 

gys, buvęs V. D. UniversitetoValdyba toliau be bėgamųjų 
reikalų svarstė dar įsteigtų prie 
Lituanistikos Instituto lituanis
tikos augštųjų kursų klausimą.

Teologijos — Filosofijos Fakul
teto dekanas.

Paaiškėjo, kad kaikurie nariai 
nėra sumokėję nario mokesčio

Pernai tie kursai turėjo apie 20 už kelis metus jr ; „„
klausytojų, kurie lanke pankai- atsako. Toki nari skola D 
tas gana neregulanal. Šiemet jaj Soka 300 do| VaW ba 
numatoma tęsti kursų veiklą, jei Į ,jbai įo visus neaU>Byginu.
atsiras bent 20 klausytojų. Ta
čiau yra geresnė išeitis. Susida
ro galimybė įsteigti lituanisti
kos katedrą prie Loyolos uni- Pavykęs Ba’ifo skyriaus vakaras

sius narius atlikti be atidėlioji
mo savo pareigą. V. P.

versiteto. Statoma sąlyga, kad 
lektorius būtų profesorius arba Rugsėjo 30 d. įvykęs A. Bri- 

no salėje, 4342 So. Hermitagebent turėtų daktaro laipsnį, ir . ~ . r , n .r ,, , , ron,, i Avė., Town of Lake Balfo sky-kad susidarytų bent 30 kiaušy-1 J
tojų. Yra vilties, ka dtiek atsi- riaus susirinkimas —- rudens su
ras. Studentai bus daugiau su-' tikim° vakara8 «erai pavyko- 
dominti, kadangi jiems bus už-I APie siuntinių siuntimą j Lie- 
skaitomi punktai. Be to paskai
tas žada lankyti ir seselės, ku
rios dėsto parapinėse mokyklo- 
lose. Lietuvių Studentų Sąjun-

tuvą pranešė Chicagos Balfo 
apskr. v-bos pirm. kun. St. Šan, 
taras. Dalyvavo reikalų vedėjas 
Albinas Dzirvona3, revizorius

gos JAV valdyba pritaria tos Misevičius ir šiaip tikrA> gau- 
katedro3 steigimui ir pasižada sus tautiečių būrys. Vakaro pro

gramą ir pasilinksminimu visi 
buvo labai patenkinti. Susirin-i 
kusieji Balfo šalpos reikalams 
aukojo sekančiai:

Po 10 dol. Aleksas ir Bronė! 
Urbonai, Izidorius Atkoč&itis. j 
Po 5 dol. Ona Lenortavičiūtė, 
Petras Giedrimas. Po 3 dol. Ko 
stas Petrauskas, p. M-čius. Po 
2 dol. J. Tamošaitis, S. Barei- 
ša, J. Cėsna, B. Leonauskienė. 
Po 1.50 dol K. Dalinkevičius, 
J. Ūselienė ir dukra. Antanas 
Kareiva aukojo $1.13.

Po 1 dol. J. Račkauskas, K. 
Jankauskienė ir dukra, K. Sa
kalauskienė, P. Juodka, M. Na- 
gis, P. Sindauga, Joseph (pa
vardė neįskaitčma), K. Umbra 
sas, J. Voldemaras, A. Kruli- 
kauskas, A. Vivinienė, Valiko- 
nlenė, E. Tamašiūnienė, Danė- 
nai, A. Matijošaitis, J. Žemai
tis, J. Pereckas, J. Zutas?, M. 
Maskaliūnas, J. Sakalauskienė, 
Kukšta, K. Petrikas. Kiti auko 
jo smulkesnėmis sumomis. Vi
so aukų surinkta šia proga 72 
dol. 13 centų.

. ' z
Juzė Ūselienė ir Napoleonas 

Zajančkauskas aukojo vaišėms 
paruoštą maistą. Be' to, p. J. 
Ūselienė nuoširdžiai šeiminin
kavo ir visi dalyviai vaišėse jos 
pastangomis liko labai paten
kinti. Kazimiera Jankauskaitė 
priiminėjo ir registravo Balfui 
įteikiamas aukąs. A. Brinas da 
vė nemokamai salę,, padėjo pa
gaminti dekoracijas, parūpino

Washington, D. C., .šiuo metu 
vyksta Pan American Union šuva- . 
žiavimas, kur, taip kitų reikalų, ! 
svarstomas ir kelių (liiglnvay) klau- l 
siiiias. Via Meksikos prezideintas Ro- Į 
mulo O’Farril kalba suvažiavimo 
atidaronioj sesijoj.

,muziką šokiams ir davė vaišėms 
dovaną.

Town of Lake Balfo skyriaus 
valdyba aukojusiems, vakare at 
silankiusiems ir vienu ar kitu 
darbu prisidėjusiems prie šio 
jaukaus ir sėkmingo vakaro su 
rengimo, taria nuoširdų lietu
višką ačiū. Vakaro pelnas, o gal 
net ir visa surinktoji suma; bus 
paskirtas mūsų broliams, sesu
tėms esantiems Sibiro kalėji- 
muse ar koncertracijos stovyk
lose sušelpti. Apie tai bus pa
informuota kitą kartą. J. J-tis

Moterų Sąjungos 2-ros kuopos 
x veikla

Pirmas kuopos susirinkimas 
po vasaros Atostogų buvo rug-

sėjo 10 d. parapijos salėjc.id. padainuos lietuvių liaudies 
Kaip ir visuomet, pirmininkė; dainų ir operų arijų. Akompa- 
ponia Druktenis pakvietė visas nuos Zenonas Nomeika. Reikia 
prie darbo. manyti, kad Rochesterio ir apy-

Poniai Zaurai perskaičius pro linkės lietuviai mielai pasinau- 
tokolą, kuris buvo vienbalsiai' dos šia reta proga ir todėl gau- 
užgirtas, eita prie reikalų s vai' šiai atsilankys į rengiamą kon-
stymo. Pasveikinta ponia Zau- 
ra, kuri po sunkios ligos vėl 
grįžo prie darbo.

Ponia Sriubienė kvietė, kad 
atstovės dalyvautų rengiama-

certą.

— Rochesterio lietuvių scenos 
mėgėjų susirinkime, įvykusiame 
rugsėjo 30 d., valdybon išrinkti

nimų knyga “Kovose dėl Lietu
vos”, B. Pūkelevičiūtės premi
juotas romanas “Aštuoni lapai”, 
dr. V. Sruogienės Lietuvos isto
rija ir L. Enciklopedijos išleis
tasis Lietuvos žemėlapis. L. 
Spaudos kioskas yra lietuvių 
parapijos mokyklos raštinėje ir 
atdaras sekmadieniais po ant
rųjų ir trečiųjų šv. mišių. Sb-

me bankete spalio 21 d. Conrad Andrius Cieminis Ona Adomai
tienė ir Stasys Ilgūnas. Nariu 
įstojo ir žinomas lietuvis pre
kybininkas Robertas Sherelis.

Hilton Hotel senelių prieglau
dos naudai.

Narės nutarė surengti kau- „ 
liukų žaidimą parapijos salėje Sc.enos būrelis rengiasi
apie spalio 15-tą. Į komisiją

Iš 57,000,000 vairuojančių au 
tomobilius 20,000,000 yra mo
terys. .

įeina ponios Rudinski, Lorenat, 
Boeiunas ir Eisinas.

Perskaityti laiškai ir vien-

artimiausiu laiku suvaidinti kurį 
nors popularesnį veikalą.

— Radijo valandėlės klubo 
valdybos ir pranešėjų jaukus po 
būvis įvyko pas Robertą Shere-

balsiai nutarta priimti kvieti-! jį paėjusio sekmadienio popie- 
mą į Tėvų Marijonų seimą, ku-. ję žinomas lietuvis, baldų ir te- 
ris buvo rugsėjo 30-tą, ir pa.- Revizijos prekybininkas R. She- 
siųsta auka, ir taipogi pasiųsti rejjs jjUV0 pasikvietęs į savo va- 
auką Federacijos seimui. Susi- sarvietę prje Ontario ežero lie-
rinkimas baigtas malda ir na
rės visos skirstėsi geroj nuo
taikoj iki kito susirinkimo, ku 
ris bus spalio 9-tą.

Mariona Eisinas

Rochester, N. Y.
— St. Baranausko atsisveiki

nimo koncertas Rochesteryje į- 
vyks spalio 6 d. 7 vai. vakare 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos sa-

tuvių .radijo valandėlės klubo 
valdybos narius ir pranešėjus 
vaišių. Prie vaišių stalo p. She- 
relienei padėjo jos seserys Jurkš 
tienė ir Urbonienė. Ypač vi
siems svečiams patiko pačios p. 
Sherelienės kepta juoda duona.

— R. Viliūnaitė ir R. Dičius 
rugsėjo 29 d. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje sukei
tė aukas žiedus. R. Viliūnaitė

Įėję. Po koncerto — šokiai. St.' buvo aktyvi dalyvė skautų drau- 
Baranauskas, vienas pajėgiau-govęje ir chore, 
siu lietuviu tenoru nrieš išvvk- — Labiausiai nertišių lietuvių tenorų, prieš išvyk 
damas Italijon, LB apylinkės 
valdybos kviečiamas, spalio 6

Labiausiai perkamos kny
gos rugpjūčio ir .rugsėjo mėne
siais buvo: S-t. Raštikio atsimi-

TRUPUTJ KANTRYBES

Greit gaunami iš Europos 
RADIO, kurie pralenks visus 
kaina ir gerumu. O RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS jau gautos, ku
rios neturi konkurencijos pigu
mu ir kokybe. ŠVEICARIŠKŲ 
LAIKRODŽIŲ ir FOTO APA
RATŲ didelis pasirinkimas. 
VAIKAMS VEŽIMĖLIAI iš 
Europos reto gražumo. Kaina 
nuo $36. Viršminėtas prekes 
galite pasiųsti į Lietuvą. Reika
laukite informacijų. J. Karve
lis, 3322 So. Halsted str.( Chi- 
cago, IU. Tel. YA 7-0677.
. P. Š. Išleistas KATALOGAS, 
kuriame rasite: lietuviškas
plokšteles, knygas, gaidas, tau
tinius drabužius, ir kitus meno 
kūrinius. Kaina tik 90c. I 2  ■

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

?

KIEKVIENA SĄSKAITA NESĄ AUKŠČIAUSI 

IK! £10,000.00 PER FEDERALINĖS

DIVIDENDĄ CHICAGOJE IR YRA APDRAUSTA 

VALDŽIOS AGENTŪRĄ VVASHINGTONE, D C.

NA $15,000,000.00
34 METŲ SUKAKTUVES
BUS PAVAISINTI SKANIA KAVUTE IR SUKAKTUVIŲ 

SU TĖVELIAIS GAUS GRAŽIŲ DOVANŲ

TURTAS VIRSI
KVIEČIAME J MŪSŲ

PER VISĄ SPALIO MĖNESĮ VISI ATSILANKĘ; SVEČIAI

PYRAGU; VAIKUČIAI, ATSILANKĘ

DYKAI DOVANOS TAUPYTOJAMS
RANKINIS LAIKRODĖLIS VISIEMS, KURIE PRADĖS NAUJĄ TAUPYMO SĄSKAITĄ SU £5,000.00 ARBA PASIDĖS ŠIĄ SUMĄ 

Į JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ. TAIP PAT YRA DUODAMOS IR KITOS GRAŽIOS DOVANOS PADĖJUS £500.00, £200.00, £10.00 .. 

PATARTINA VISIEMS ASMENIŠKAI ATEITI Į RAŠTINĘ; IR ĮSITIKINTI!

Cicero 50, Illinois
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

1447 So. 49th Court
Telefonai: TO 3 - 8131 - 8132 Uždara Trečiadieniais

t
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u4‘- NAUJOJI ITALIJA
Jungtinių Amerikos Valstybių parama užsieniui yra labai 

reikšminga. Kad taip yra, užteks payąizduoti dabartinį Italijos 
ekonominį gyvenimą. Besilankantieji Italijoje Amerikos pra
monininkai ir prekybininkai pastebi labai žymų pasikeitimą. 
Jie pastebi stambią ekonominę pažangą, tuo pačiu konstatuo
dami faktą, kad JAV parama tjkrai nebuvo išeikvota. Užtenka 
pasidairyti Romoj, pamatyti, sakysim, moderniškąją geležin
kelio stotį, kuri buvo pastatyta Amerikos doleriais. Pietų Ita
lijos kraštas priskaitomas prie labiausiai neturtingųjų. Bet ir 
ten matomi nauji pastatai, nauji trobėsiai žemės ūkiuose, drė
kinimo kanalai ir t.t. Tai žemės reformos pasekmės, šituos 
darbus buvo galima pravesti taip pat tik amerikiečių dolerių 
pagalba. JAV paramos dėka šiaurinėje Italijoje — pramonės 
širdyje — naujos mašinos, nauji fabrikai gamina plieną' auto
mobilius, cementą ir jėgą.

Italijos pramonės gamyba šiandien yra dvigubai didesnė 
už tą, kuri buvo prieš II Pasaulinį karą. Ir žemės ūkio gamyba 
yra tiek pakilusi, kad dabar kraštas jau gali verstis savu 
maistu, kai pirmiau reikėdavo labai daug importuoti iš kitur. 
Lieka jo net ir eksportui. Tuo labai didžiuojamasi.

Tuoj po karo JAV bilionus dolerių skirdavo Italijos žmo
nių maitinimui, kurui ir žaliavoms. Tai daryti buvo reikalin
ga, nes kraštas buvo karo sunaikintas, šiam tikslui skiriami 
amerikiečių doleriai daugumoje buvo dovanų formoje.

Pradėjus vykdyti taip vadinamą Marshallo planą, buvo au
ginamas ir stiprinamas gamybos pajėgumas. Tai išgelbėjo kraš
tą nuo visiško ekonominio susmukimo, šiam tikslui JAV pa

VERGIJOS VADAI

Chruščevns, Tito ir Bulganinas (iš kairės j dešinę) nusifotografavę 
Vaitoję, kur kortu atostogavę, svarstę ir persvarstę planus visam pa
sauliui pavergti. ________ _____

plotais, yra daugiau agrarinis 
kraštas. Vienok, ypačiai šiuo 
metu, kada Kremliaus valdovai

bos kitiems dirvoje. Prieš kele- IIIIIIIHIIIIIIIllllllllllllllllllllll......linini
tą mėnesių Peipingo režimas 
pasirašė sutartį su Cambodija, I 

visas pastangas deda į sunkią-; kuriai pasižadėjo dešimties me- 
ją pramonę, kur čia beišsiversĮ tų laikotarpyje suteikti $22,000, 
vien tik žemės ūkiu raudonieji 0PO vertės paramos 

į Kinijos maocetungai... Ir jie Be to Kinija, kaip ir anais' 
j siekia savo krašto supramoni-
i nimo, piečio 
į tymo ir t.t.

laikais suskurdusi Sovietų Są- 
s prekybos'išvys-1 junga, propagandiniais tikslais 

i siunčia į kitus kraštus tokias 
prekes, žaliavas ir gaminius, ko 
kių jų pačių krašte trūksta, 
pvz. beplaukiąs Kinijos plienas 
į Indiją. Burmą, Egiptą ir ki
tur. Taigi pas raudonuosius 
yra taip: nors savas kraštas 
badauja ir kenčia nepriteklius, 
bet propagandinė sritis turi bū-

Raudonųjų kinų eksportiniai 
tikslai

Platus rinkų tinklas pasauly
je ir šiaip kiekvienai valstybei 
įeina į sveikatą ekonominės ge
rovės atžvilgiu. Vienok raudo
nieji kinai turi ir daugiau tiks
lų, siekdami susimedžioti pa- ti tvarkoj, 
šaulyje daugiau rinkų savo ga
miniams.

Štai keletas tų tikslų: noras 
sutvirtinti pasaulyje raudonos 
valstybės prestižą per dažnus 
prekybinius ryšius; prisidėti 
prie Maskvos taip išgarsinto 
“koegzistencijos” vajaus; pa
siekti užsimotą didesnį politinį 
svorį tarptautinėj plotmėj, kad

Išėjo iš spaudos

VINCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga.

Jq sudaro skaitytojų mėgstamieji 
dalykai: ŠIAVDlNftJ PASTOGĖJ.
ŽENTAS ir HAGANll'S. Knyga turi 
400 puslapiu. Įrišta kietais kolcnko- 
ro vlrSellais.

Kaina 95.50
Gauna m a

LIETE VII T ENCTKT.OPEDI.IOS 
LEIDYKLOJE 
265 C Street 

South Itoston 27, Mimfc, 
knygynuose Ir pas knygų platintojus 
Visas rasti) rinkinys, 0—7 to
mai, už

$25.00
t a m, kas juos užsisakys dabar ir 
atsius $5.00 rankpinigių. Jie (skai
tomi už paskutinį tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po

---------------------- |$4.00,' (

Žodžiu gali giliau įkirsti, kaip 11,1 fiTi'vos žemėlapis. spalvotas. . , , r I su visomis upėmis, ežerais, kalnais,RardU. Burton miestais ir miesteliais — puiki prie-

**» vnuuvuuiuu BUBUILUIUIIU. alum uiuuui jav pa- _ x _ rri/-\Tc\ ta A O r* A D A \ atsirastų daugiau valstybių, ku
skolino Italijai 1.6 biliono dolerių. Tos paskolos ženklai šian- jEKONOMIN. SALI UJU RAKU PAKAS 1 c J rios pripažintų Peipingo režimą, 
dien matomi visame Italijos krašte.

Turine labai sėkmingai veikia automobilių dirbtuvės, ga
minančios puikius Fiat automobilius. Šiai įmonei JAV paskolino 
27 milionus dolerių. Ji per metus pagamino 270,000 keleivinių 
mašinų, sunkvežimių ir kitokių. Comigiano mieste veikia dirb
tuvės, į kurias siunčiama žaliava ir iš jos gaminamas plienas.
Joms paskolinta 40 milionų Amerikos dolerių. Pravartu pa
stebėti, kad tos dirbtuvės dabar gamina dvigubai daugiau, negu 
jos gamindavo plieno fašistų diktatūros laikais. Tuo ypač di
džiuojasi demokratinė krašto vyriausybė. Didelė pažanga ma
toma ir namų statyboje, kurioje Amerikos doleris taip pat 
daug padėjo.

Per dešimt paskutinųjų metų Italija yra gavusi iš JAV do
vanomis ir paskolomis 4.5 biliono dolerių. Kad jie buvo tiks
lingai panaudoti, aišku iš šių duomenų: elektros jėgos per metus 
pagaminta 38 bilionai kilovatvalandų, kai Mussolinio laikais te- 
pagaminta tik 15 bilionų. Plieno pagaminta penki milionai tonų 
per metus, kai prie fašistų režimo — tik 2.3 mil. Automobilių 
gamyba per metus davė 300,000 mašinų, prieš karą — 59,000.
Traktorių žemės ūkiui duodama 25,000 metams, prieš karą —
1,600. Žemės ūkis kviečių per metus kraštui užaugino 9.5 mi- 
liono tonų, kai prieš karą tik penkis1 mil. tonų. Atstatytame 
laivyne turimaB keturių milionų tonažas; Mussolinio laikais lai
vynas buvo menkesnis. Visa pramoninė gamyba dabar yra pa
didėjusi dvigubai. Ekonominių dalykų žinovai yra linkę pra
našauti, kad tai, yra tik pradžia. Netolimoje ateityje Italija 
pasieksianti dar spartesnės ekonominės pažangos kelią.

PRANYS ALšftNAS, Toronto, Kanada
Ekonominės kovos sūkuryjeKiekvienas mirtingasis daž

niausiai tartum vaodvaujasi lie
tuviškuoju priežodžiu: “Savieji 
marškiniai arčiausiai jo kūno”. 
Kiek panašūs reikalai ir su mū
siške spauda. Mes daugiausia 
kalbame, o spauda rašo apie 
Europos reikalus, nes ten yra 
mūsų tėvynė, aižuraus priešo 
kamuojama, ten mūsų svajonės

o tuo pačiu patekti į JT kėdę, 
išstūmus iš pastarosios Chiang 
Kai-sheko atstovą. Be viso to, 
prekybiniais ryšiais su kitaisPasaulinio komunizmo “Meka 

ir Medina” be abejo ir šiandien I kraštais norima atkutinti ir sa- 
dar tebėra Maskvoje, nors ne- vąjį kraštą, įvykdant taip vadi- 
mažą rivalizacinę rolę jau vai
dina pasaulyje ir raudonoji Ki
nija.

Visiems kitiems šaltojo karo 
ginklams gerokai atšipus, nū
dien raudonieji ypatingą dėme-

ir viltys... Vienok nereikėtų už-, g. atkrejpė į ekonominius lau-
miršti ir kitų pasaulio žemynų, 
ypačiai Azijos ir Afrikos, nes ir 
ten žmonės gyvena, o su jų gy
venimu daugiau ar mažiau sie
jasi ir kitų pasaulio dalių rei-| sauj£0 gukomunistinimo, 
kalai. Juo labiau, kad didelė da-

kus. Jau tokia jų taktika 
spausti, dirbti, veikti be jokios 
atvangos, be sustojimo ir siekti 
pagrindinio tikslo — viso pa-

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit paresudmams kreiptis I 
muz, BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PR« 
spect 6-6584.

mon6 tSvynfm pažinimo mokslui. 
Sieninis, suvyniojamas $4.50.

Sulankstomas, knygelPs formos $3.50 
Ar mokiniui Juo aprūpinti?

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
Leidykla dar turi keletą pilnų kom
plektų I — VIII tomai. Užsakymai 
priimami.

LIETUVIŲ ENCIKUOPEDIJOS 
Administracijų

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

JONAS GRADINSKAS

Pagirta Tu tarp moterų

lis Europos ir milžiniški Azijos 
plotai nūdien yra teriojami bai
saus raudonojo slibino. Gi rau
donieji, pasiekę tokių didelių lai
mėjimų, eina ir toliau ranka 
rankon, siekdami viso pasaulio 
užvaldymo.

Dėl tos tad priežasties reikia 
vienodai atidžiai sekti raudonų
jų “ėjimus” nes jie yra begali
niai pavojingi visai žmonijai, vi
sam žemės rutuliui.

t VYSK. V. 
PAGIRTA TU TARP

MOTERŲ
Šie sėdžiai, kaip augščiausias 

įvertinimas, buvo angelo pasa
kyti šv. Marijai. Tikime, kad 
nebus pasaulyje antros moters, 
kuri savo šventumu apskritai 
ir atskiromis dorybėmis prilyg 
tų Marijai. Tačiau vitetiek, mo
terys kankinėmis mirę, ar vie
nuolynų klauzūroje ar pasau
lyje beapaštalaujančios ar mo
tinystės pareigose ar labdaros 
ir kituos artimo meilės keliuos 
šventumo pasiekusios yra ver
tos to paties žodžio: Jūs pagir
tos tarp moterų.

Visais laikais yra buvę šven
tų vyrų. Kiti, gyvendami šalia 
jų, yra paskleidę daug klaidų 
ir atnešę daug nelaimių. Yra 
ir tokių, kuriuos netikęs jų el
gesys nuvedė gyventi į miestų 
šiukšlynus.

Vyras savo brutalumu beveik 
visuos kraštuos moterį laikė 
tikra verge. Moterį išlaisvinti 
ir jai išsilaisvinti pirmoji padė
jo krikščionybė. Krikščioniškuo 
se kraštuose moteris nėra ver- 
g*.

Laisva moteris, kaip ir kiek
vienas laisvas žmogus, neturi 
pamiršti, kad prigimties ir Die 
vo įstatymai bei dorovių reika
lavimai saisto ir laisvą žmogų. 
Dargi, laisvą saisto daugiau, 
negu vergą. Netiesa, kad krikš 
čionių moralės reikalavimai ma 
žtaa moters ir bendrai žmogaus 
laisvę. Ne, JI padeda žmogui ir 
geriau, negu kas kits gina mo
ters garbę.

Nenagrinėdami to priežasčių,

BRIZGYS
tą. Karui pasibaigus buvo kok
tu matyti pa v. Vokietijoje mo
teris sekiojant paskui okupaci
nių kariuomenių karius. Dau
geliu atvejų karo policijai teko 
jas išvaikyti iš kareivių stovyk
lų. Nelaisvėn patekusių Vokie
tijos karių žmonos šimtais tūk 
stančių ėmė divorsus, kad grei 
čfeu pagautų kitą vyrą. • Tas 
moters dvasios nekuklumas 
plinta ir kitomis formomis — 
apsinuoginimu ir moters pri
gimčiai netinkančiu agresyvu
mu. Tiek katalikės, tiek neka- 
talibės moterys, tiek viešų, tiek 
privačių mokyklų mergaitės sa 
vo nekuklumu pačios save iš
mėginą. Vyro psichologijai sun 
ku suprasti, ko moteris siekia 
apsinuoginimu. Visiems aišku/ 
kad kokios nors nepadorias są
moningas intencijas daugeliui 
iš jų negalima primesti. Nuo
gumu galima atkreipti į save 
gašlias akis, tačiau verta atsi
minti, kad kaip niekas neger
bia girto vyro, taip jokioje šir
dyje nesukels sau pagarbos ne
kukli moteris. Katalikės moters 
ir mergaitės pamiršo šv. P. Pi
jaus X joms skirtus kietus žo
džius. Jis įsakė kunigams vie
šai aplenkti prie Dievo stalo, 
dalinant Šventąją Komuniją, 
nekukliai apsirengusias moteris 
ir mergaites.

Paskutiniuos šimtmečiuos -šis 
moters pasižeminimas nėra pir 
mas. Mūsų laiko moteris būdin
ga yra tuo, kad ji toje srityje 
nepaiso nei krikščioniškų, nei 
civilinių įstatymų reikalavimų: 
ji apsln..uginu^ rodos miesto

dingą ir tai, kad padoriosios 
moters į tai nereaguoja, many
damos, kad tai jų neliečia, o tai 
yra klaida.

Pagirtos esate jūs, visos pa
dorios moters — nuo vienuoly
no klauzūros lig šeimos židi
nio, nuo budinčios prie mirštan 
čiųjų ir kenčiančių lig dirban
čių fabrikuose ir svetimose par 
duotuvėse. Jus gerbianti širdis 
tačiau klausia: kodėl jūsų bal
so negirdėti prieš nekuklumą, 
žeminantį visų moterų vardą?

Jau visi gerai žinome, jog 
Maskvos “dvynukai” Chrušče- 
vas su Bulganinu, kur tik va
žinėjo ir svečiavosi, vis siūlė sa
vo piniginę ar kitokią ekonomi
nę paramą. Mes, geriau pažįs- 
tantieji bolševizmą, žinome, kad 
procentai už tą paramą yra su- 
bolševikinimas to krašto, kuris 
sutinka tokią paramą priimti. 

Neatsilieka ir Kinija
SaVo “vyresniųjų brolių” 

(maskviečių) pavyzdį sekdami, 
neatsilieka ir raudonieji Kinijos 
bonzos. Kaip spauda ir radijas 
praneša, ir jie yra užvedę veik
los mašiną pilnu greičiu, siekda
mi supramoninti kraštą sudary
ti gerą eksportinių ryšių tinklą 
pasaulyje, pakelti eksportuoja
mų prekių kokybę, na, ir tuo 
pačiu užsimojimu — remti ir 
kitus “atsilikusius” kraštus, ne
žiūrint, kad ir patys kinai yra 
dar labai atsilikę.

&
Milžiniškasis Kinijos kolosas, 

su daugiau kaip 500,000,000 gy
ventojų ir gigantiškais žemių

namą raudonosios Kinijos ant
rąjį penkmečio planą.

Tam tikslui Kinijos raudonie
ji šiuo metu paskelbė ypatingai 
platų reorganizacinį planą, sie
kiantį pertvarkyti pramonės ir 
prekybos metodus, pasiekti ypa 
tingai augštą eksportui skiria
mų prekių kokybę, o taip pat 
ir sumažinimą tų prekių kainos 
ligi tokio minimumo, kuris už
imponuotų pirkėjus ir sėkmin
gai veiktų konkurencinę pusę.

Toks reiškinys Kinijoje yra 
naujove

Kinija nuo senų laikų buvo 
ir tebėra labai neturtingas kraš 
tas. Bado šmėkla to krašto pe
riferijose yra dažna viešnia. Dėl 
tos priežasties pasaulis ir domi
si raudonosios Kinijos naujomis 
pastangomis. Tam reikalui rau
donieji Kinijoje įsteigė net spe
cialius departamentus, kurie tu
rės prižiūrėti eksportinę gamy- 
mą ir palaikys ryšius su krašto 
užsienio reikalų ministerijos 
eksporto skyriumi.

Per praėjusius metus raudo
noji Kinija prekybą su komu
nistiniais kraštais buvo pakėlu
si 20%. Su laisvojo pasaulio 
valstybėmis kažkokio pagyvėji
mo ji negalėjo išvystyti, nes 
kliudė tas nelaimingasis “em
bargo”.

Be to raudonoji Kinija, kaip 
ir jos “vyresnioji sesuo” Sovie
tų Rusija, daro, nors nedrąsius, 
žingsnius ir ekonominės pagal-

Tik $140-00 už 21 colio 1957 m(CT^so7e)SVi'ltele
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

STE I N TEXTI LE CO
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei ,,worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamu “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa-
prutai $1.98, dabar tiktai ............................................................98c.*

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .............................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .....................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
vim.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Fu STEIN’Ą jūs ruite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..‘‘lsces’1, satiną, taffetą, “brocades“, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanų medžiagų pamušalams už baisiai pigiu kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UMIOH AVENUE

1 blokas { rytos nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevett Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
TeL MOnroe 6-8152.

ELĖ MAZALAITĖ^

PJŪTIES METAS
ROMANAS

84 tęsinys —

— Bažnyčią, — sako Mykolas, ir kunigas atsišli
jo į savo kėdės užkaitę, pavargęs.

— Tiktai ten, — sako Mykolas, — tiktai taip. Ša
limais vienas kito, be baįmės būti išduotam, atsisuku
siems į vieną pusę, į altorių, ar tu girdi broli ? Tu esi 
laimingas, tu gali, tavo rankose yra galia išlaikyti lie
tuvius,* generaciją iš generacijos, tarytum tautų moti
na — tu, ir kunigai, kurie ateis po tavęs.

Jis bėgo per šventorių ir sustojo prie bažnyčios 
sienos — jis tvojo ranka į mūrą — ir jam pasirodė, 
kad akmuo nutvėrė jo pietus ir suspaudė. — Tai aš 
pats, — sako jis, — ir tai ne mano kraujas, juk tai 
turi būti ne kas kita, ką juntu bėgant per riešą — tai 
aš išspaudžiau iš bažnyčios, jos kraują.

Jis negalėjo surasti nosinės ir nušluostė ranką į 
marškinius pažastyje, — ha, — pamanė jis — brolis 
kunigas tartų dabar: tu atrodai, kaip Kainas, kur

kad tai negalėjo būti čia, jo kritimo aplinkoje — jis 
tiktai paklausė ar jie tebelaiko kambarius nakvynei — 
ir gavo.

Jis sėdėjo ant vienintelės kėdės prie lango — jis 
nenorėjo miego, — sakė sau, o gal tai buvo, kad ant 
stalo jam paliko žvakę — miestelyje nebebuvo elektros, 
teisinosi smuklėje, kažkas sugedo — ir šita šviesa jį 
erzino. Žvakės ir numirėliai. Žvakės ir bažnyčia. — Jis 
užpūtė ją ir atsisėdo vėl, paskui pasitraukė kėdę prie 
lango. Iš čia matėsi bažnyčios bokštas. Bet kaip? Šitoje 
nakties tamsoje? — Iš visur jos matosi, — tarė abe
jingai,— šiuo momentu jis labai lengvai galėjo būti 
abejingas. Reikia išsikinkyti, — galvojo — paleisti 
save iš jienų, sakysim, esu negimusi vėlytė, tokia nie
kuo nedėta ir man niekas nerūpi. — Jis užsidegė papi
rosą, užsimerkė, vėl pajuto drėgmę rankoje šliaužiant 
ir prie degtuko pažvelgė: ji buvo padoriai apraskyta, 
kaip žuvies nasrus perėjus. — Gerai tau, — pasakė ir 
susijuokė, tai buvo, kaip katės kniaukimas, pamanė ir 
tarė: gėda tau, garsusis prakalbininke šitaip gadinti 
balsą.

Bet šita nieko nereiškianti būsena baigėsi, jis juto, 
jog kažinką reikėjo veikti, bet dar nebuvo atsigavę 
tos proto dalys, kurios žinojo. Ir ūmai jį suėmė mie
gas, jis buvo taip pavargęs, kad vistiek, apkasai ar šita 
lova, ar grindys — tiktai, kad išsitiesus. Jis pakilo ir 
griuvo į guolį.

bėgi? , Jokio atsimenamo sapno jis neturėjo pabudęs, jis
Kur aš bėgu? — Niekur. — Jis įsėdo į mašiną ir stebėjosi, kaip ilgai miegojo, nors nebuvo išsilsėjęs 

net neužvedęs išlipo, paskui vėl grįžo į ją ir dabar nu-, kaip reikiant. — Tai lova, — pasakė sau, ir sudraudė 
važiavo į miestelio rinkos pakraštį — čia turėjo būti save, kad tarytum teisinas — juk ne dėl to, kad jis 
smuklė, jeigu ji išliko iš senų buržujiškų laikų. I gulėjo ant sąžinės, kaip tartų koks prietaringas žmo- 

Jis pamatė nušviestus langus ir čia, ir neuždang-j gelis. Bet jis norėjo valgyti, tai buvo padorus ženklas,

mūsų laiko moteriai galime pa- gatvėse, viešuose parkuose; ji 
daryti viešą ir nemažą priekaii tokia ateina ir į bažnyčią. Bū-

styti jie buvo, juose svyravo ir vaikštinėjo šešėliai, — 
ha, — pasakė jis — karčiamos išlieka visuose reži
muose, jos vienos išlieka.

Bet gerti jis nenorėjo, niekuomet, arba taip retai,

manė jis, ir nulipo žemyn į smuklę. Jį pasodino prie 
lango, prie geriausio stalelio, ir kol pusryčiai bus at
nešti jis neturėjo ką veikti, niekas nekalbino jo, jeigu 
kas ir pažino: — Aš esu perdidelis savo buvusio vals

čiaus piliečiams, — juokėsi jis viduje — o gal jie tiktai 
bijo, gal kvailai neapkenčia. Ką jie reiškia, kiek jie 
sveria man? Ir tai nėra kas nors verto, tie tipai, kurie 
ateina į smuklę iki pietų sekmadienyje — iki pamaldų.
— Aš neužmiršau menkystos terminų, — pagalvojo, —- 
aš dar tebesakau — iki pamaldų.

Jis žiūrėjo pro langą, niekas nebuvo pakeitęs rin
kos, galbūt, tiktai trūko žydelių krautuvių priean
giuose, kur jie kantriai laukdavo, kada galės atsidaryti.
— Dvi didelės valstybės atėjo ir sumaišė dekoracijas 
šitame miestelyje; visoje mūsų mažoje žemėje, — gal
voja jis, — koks farsas. — Tai taipgi buvo nauja, kad 
prie valsčiaus būstinės stovėjo augšta lenta, ten mar
gavo prikalti pranešimai — jis pažino iš tolo paveiks
lus, galvas — nereikėjo vargo įspėti kieno. Ir jį suėmė 
nuovargis, taip dažnai reikėjo dabar grumtis su apa
tija, kai jis regėjo Kaune amžinus vadų atvaizdus, jie 
yra visur, nebūtų nuostabu, kad bulvė išaugtų su tokiu 
antspaudu, kad girioje lapė nešiotųsi kaktoje paveiks
lą vieną iš pasaulio apšvietėjų. Jeigu jie žinotų, kaip 
prakeiktai nuobodu, — galvojo jis, — jeigu jie maty
tų, kaip man ima juokas. — Kaip atrodo jiems — mano 
gimtinės žmonėms ? — galvojo jis žiūrėdamas, kad jie 
eina per rinką ir pakraščiais, šaligatviais, atvykę iš 
kaimo ir miestelio moterys. Ir vyrai. Jų gausėjo ir visi 
ėjo į vieną pusę. Į bažnyčią. Jis regėjo ir ją.

Ir šitai išblaivė jį, jis vėl stovėjo toje pačioje pu
sėje su vadais, prieš tuos visus, kurie keliavo į šven
torių. Jis turi apgręžti juos, šituos, ir kitus, visus!

Paskui išgirdo varpą — jie tebeturėjo tokį daik
tą, kai nepajėgė išsaugoti savo asmeniško turto, ir kai 
jų pinigines gali išversti ir neužgirsi krentant pini
gą — jie suneša tūkstančius už bažnyčios mokestį. 
Klebonas mirė — jie turi kleboną! Ir jis sėdi karčia- 
moję vienas, su tvirtais raštais, kurie išbluko.

(Bos daugiau) _i



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, spalio 6, 1950
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety
je Tėvai Marijonai vadovaus mi
sijoms sekančiose parapijose:

Spalio 7-9 —r Šv. Kazimiero 
par. New Haven, Conn., kun. J. 
Mačiulionis, MIC,

spalio 8-21 — Šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa, kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC,

spalio 21-23 — Šv. Andriejaus 
Par. New Britain, Conn., kun. 
J. Mačiulionis, MIC.

spalio 22-28 — Šv. Rapolo 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 28 iki lapkričio 11 d. 
— Šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., kun. A. Mažukna, 
MIC,

spalio 28 iki lapkričio 4 — 
Lietuviams, Hamilton, Canada, 
kun. A. Spurgis, MIC,

lapkričio 18r27 — Šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 — 
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J., 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. 
A. Mažukna, MIC,

gruodžio 12-25 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. A. 
Mažukna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
vedamos.
Kun. J. Mačiulionis, MIC,
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1-910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

, PADĖKA
Tėvų Marijonų bendradarbių 

apskrities valdyba ir tėvai ma- 
rijanai nuoširdžiai dėkoja vi
siems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie T.T Marijo
nų Seimo pravedimo bei jo pa
sisekimo. Ypač dėkoja kun. dr. 
Juozui Prunskiui, “Draugo” re
daktoriui, už taip gyvą ir įdo
mų Seimui pirmininkavimą. 
Taip pat dėkoja p. Kazimierui 
Kleivai, prisidėjusiam prie Sei
mo rezoliucijų parengimo, p. 
Juozui Valaičiui, p. Ignui Saka
lui p-lei Petronėlei Zakaraitei, 
p. Teodorai Stučinskienei — 
dirbusiems mandatų Komisijo
je: dėkoja Seimo sekretorijatui 
— p. M. Pakeltienei ir Br. Pr. 
Jančiui, MIC. Nuoširdžiai dė
koja p. Muzikui Juliui Mačiu
liu!, Aušros Vartų parap. cho
ro vedėjui ir visam chorui gra
žiai sugiedojusiam šv. Mišias 
Seimo metu. Bet ypač tariame 
nuoširdų savo ačiū visiems mū
sų mieliems aukotojams bei ge
radariams ir jiems prašome 
ypatingos Dievo palaimos per 
Mariją. Taip pat dėkojame ir 
visiemš Seimo dalyvių maitin
tojams ir 35 Brighton Parko 
skyriui prisidėjusiam prie mai
tinimo darbų. Ačiū ir visiems į 
Seimą atsilankiusiems!

T. M. Bendradarbių Valdyba 

ir

Tėvai Marijonai

CLASS1FIED AND HELP tfANTED ADS REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI

Šunys laja saugodami savo 
šeimininką; argi aš turėčiau ty
lėti, kai pažeidžiamas Šv. Vieš
paties vardas ?- Galiu aš mirti, j 

bet negaliu tylėti.

Reikalingas duones išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927
Pirkite dabar prieš žiemų 

(slkraustyti

Brighton Parke:
Med. 6 kamb. ir skiepe 3 kamb 

centr. šild., garažas, gražus namas, 
tik 11,500.

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu. did. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kan;b.

Mūr. 2 po 4, centr. šild., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gage Panke:

Mūr. 5 kamb. ir pastogėje 2 kamb. 
su atsk. Įėjimu, skiepe extra virtu
vė. centr. šild., garažas, platus sklp.
Marųuette Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., 6 kb., centr. šild. 
alyva ,
Uriilgiųiorte:

3 butai po 6 kamb., pečiais šild., 
tik $12,500.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 5 ir 3 po 6. 510 

paj. j mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, 8 butai, $510 paj Bright. 
Parke.

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly. $600 paj. Į mėn. $21,000 
Įmokėti. Reta proga.
Bizniai:

Iaik. dirbt* ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance, 

2737 West 43 St
CLiffside 4-2390

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių {stalgų.
AL. BUDRECKAS

realty
4081 Archer Avė. (prio

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

PROGOS — OPPORTUNIT1ES j______  BEAL ESTATE rit a r, ESTATE
2 A. MŪR. KAMPINIS NAMAS.'

Taverna ir 4 butai po 4 kamb. Mė
nesinių pajamų $350.00. Galima nu
pirkti įmokant $4000. Likusius leng
vais išmokėjimais.

VIrginia 7-3147
•i Parduodunm. Taverna prie auto

busų, keitimo (transfer) kampo. 36 
pėdų baras. Dlrect dra\v. Koklių 
grindys. Su namu ar be namo.

GrovchlU 6-9230

Parduodamas Restoranas ir Ta
verna Roselinde, lietuvių koloni
joje. Tel. COmmodore 4-9598.

MARUUETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas 

RESTORANAS-VALGYKLA
Gausi klijentūra. Teirautis vietoje' 
arba telef. GRovehdU 6-9504.

2-jų butų mūrinis namas. Apylin
kėje 26th ir llomau Avė., 5 ir 4 
kamb. Guzu a|«ild. Spintos virtu
vėje. Mokesčiai tik $84. $9,600;
įmokėti $2,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

EXTRA, SPECIAL, 2-jų butų 
i mūrinis namas. 5 ir 4 kamb. ir 2 

kamb. rūsy. Karštu vand. alyva ap- 
šild. Spintos virtuvėje, moderu. 

j “ plumbiug”, 32 pėdų sklypas. Tuo
jau galima užimti. Skubiam parda
vimui. $16,500. Apylinkėje 23rd it 
Keeler. SVOBODA, 3739 W. 26V»
St. LAwndaI« 1-7038.

$5,000 ĮMOKĖTI, 4 flatų m ū - 
r i n i s namas, $3,240 metinių pa
jamų. Apylinkėje 26tl» ir Pulanski
Rd. SVOBODA, 3739 W. 26tb St. 
LAwndale 1-7038.

Išnuomojamas šviesus kambarys' 
su atskiru įėjimu, baldais, visais pa-1 
togumais ir patarnavimu. Kaina 
$9.00 į sav.

LAfayette 3-9230
_______ 3348 So. Bell Avė._______

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau
tuvė Ciceroje. Tinkama ofisui ar ku
riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma. Tel. OLymplc 2-8753

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys. Pastogė. 30 pėdų skly
pus. 1 blokas nuo 22nd St. $11,900. 
Mokesčiai tik $70. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2162.

ATDARAS APŽICRfiJIMUI SEK
MADIENĮ 1—5 vai. p. p. Gražus 2 
bt. niūr. 5—4 ir 2 kmb. Karšt. vand. 
šild. I’ertaisytas. $3,000 (mokėti.

4026 W. 21 St.

IŠNUOMUOJAMAS kambarys 11- 
nie a. — vyrui, šviesus, erdvus, su 
baldais ir visais patogumais.

6810 So. Artesian avė.

Išnuomuojamas kambarys su tei
se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę 
6937 S. Claremont — PR. 6-3368

BUILDING & REMODELING

PUNCH PRESS OPERATORE 
Pastovus darbas. Geros darbo są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
ILLINOIS BENDING & MFG. CO. 

1150 West Polk Street

Alkoholis yra bjauriausias ap 
gavikas savo dviem.'s pažadais: 
kad jisai atima gyvenimo var
gus ir rūpesčius ir kad jisai at
neša jėgą ir džiaugsmą.

— W. Keppler

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komerciniu, 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus: Išrūpina statybos kre 
litus. Skambinti vak.; VI 7-4221 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurano* 

2737 Wf*t 43rd Street

rsar sa»sar so* »a» »a» »a» *a» «a.« *a» »q» »a« «a« »a> »a» «a» «a» ■ »a» sa» »a« —

Gauta nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTI 
PILIETYBEI

KAIP
JAV

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: Rapolrs Uibaitis, Feli

cija Kriviskieiiė, Veronika Devinie- 
' nė, Agata Krikščiūnienė, Ona Sama- 

, škienė. Iš tėvų visi yra Urbaitis šei-
ŠV. Jeronimas mos. iŠ Rcgiuėuių kaimo, Šeduvos 

I valsčiaus, jų pajieško Liudvika-Ur- 
■ ( baitytė-Tarbunienė (seserys). Rad

viliškio mieste, Turgaus gat. No. 28, 
Lietuva (arba pas Dr. P. V. Mont- 
ville, 310 N. Pearl St., Canadaigua, 
N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR ŠONU!
2717-19 West 7ls* Stree*

BUILDING OONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontu* 
ja senus. Kreipkitės:,

Tek - HEmlock 4-5881 
iiiimiuimiiiiliiiiiiiiwiiuiii»!U!Įimiib

. Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Welis. Kaine 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
knygelę, kuri tikrai palengvins

įsigyti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

‘DRAUGAS’’, 2384 8. Oakley avė
Chicago 8, Iii.
sor sor so* •o.» TAI S0S *-*■* 2A£ 3AC SAUa ^R ^R ^R ^R ^R ^R^R ^R ^R ^R ^R ^R

CHICAGO CO.

Pujicškau Alenos (Elenos Saba- 
lys, nuo Panevėžio, yia žinių iš Lie
tuvos. Ji pati ar kas žinantieji pra
neškite T. Miller, 4626 Dover St., 
Chicago 40, III.

Sakalauskas Antanas, sūnus Alek
sandro, gimęs 1911 m., iš Genikiš- 
kio, Šiaulių apskr., arba apie jį ži
nantieji, prašau atsiliepti šiuo ad
resu :

H. KENSAS 
Rain Lake

Regan, Ont., Canada
Yra žinių iš Lietuvos.

RAVIOLI
INC.

2380 Si Bhie Island Avė. i 
VIrginia 7-6459

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE"

OPENS ANT CAN 
TO POUR CONTENTS
Now. op?n b«r cms, cannd soft 
d’inks, Iruit juices even chxolat« 
syrup uns. easy1 Heal treated 
spring Steel lundle remmes foe 
deaning. flotile opener, too.

GlMming Girom, ar 
Copp.r and Girom. Molo 
Meavy jauje Steel, bui" to lašt a lito 
tane. MOs beauty to any iilchea 
Scnd today. State clmice of chromo 
or ccgper and chrome fmishu.
^THE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, bizniu*, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTM-MORKUS REALTY
SEAL ESTATE4NSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 We»t 51 St. 
WAlbrook 5-5050 

PRospect 8-5579 (vok. ir sakmad.)

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood Workers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RCMŲ ORN.AMENTAVIMAS

YVILLIAM YtJENGER MFG, CO. 
5215 So. Keeler Avenue

POLIRUOTOJAI - POUSHERS
Šiek tiek prityrę prie bronzos lieji
mo. Pastovus darbas. Apmokanti 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
YVOBJKS, INC.

733 S. Hajsted St. — 3rd Floor

SKUBIAM I’ARO AVIM LI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000 
K. Juknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NYS Lemonte. Smarkiai augančia
me pramonės rajone 5 akrai žemės, 
du gyv. namai, garažas. Kaina — 
$18,000. Įmokėti tik $5,000. Savinin
kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
palikimų kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos įsigy
ti vertingų jūsų ateiti užtikrinančių 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

9 kambarių bungaloiv Marąuette 
Parke. 6 kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$20,009. J. šaulys.

$1,400 sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas. 
Šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Linas.

Didelio masto Idųuor store ir at
skiroje patalpoje didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė. A. Si
rutis.

Skubiai parduodamas 6 kambarių 
bungalow prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiai. $17,850.

Maisto krautuvė ir mėsinė Mar- 
ųuette Parke. $6,500. K. Volodkevi- 
čius. P LEONAS

BEAL ESTATB
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

SALESMEN
Work for Franciscan Fathers. Fr. 
Peter, Manager. Unusual Opportu- 
hity. Soul Satisfying Work. $300 
Per Month, Plūs Commission and 
Bonus. Apply Room 614, 506 So 
Wabash Ave.,‘ 9:00 A.M. until 5:00 
P.M. Monday, Oct. 8.

Mūrinis “bungallovv” 5 kamb. su 
porčium ir 1 labai dideliu kamb. 
viršuje su vonia. 2 autom, garaž., 
aliejum šild. Beržo spintelės virtu
vėje. Arti 72 ir Talnian gatvių. 
$21,000.

WAlbrook 5-1088

ST. RITA PARISH
Mūr. 5 kamb. ‘‘bungalow” ir in- 

suliuotas, apšild. kambarys pastogėj. 
Gazu karšt. vand. šild. .Koklių vo
nia. Kylimai nuo sienos iki sienos. 
Uždara veranda. 2 autom, garai. 
Netoli C3 ir Talman. Tiktai $17,300. 
MAKUUETTE l’ARKE

Mūr. 6 kamb. “bungalow”. 3 mie
gam. Gazo šildytu. Labai gerame 
stovyje. Prieinamas pasiūlymas ne
bus atmestas.

E. T. MITCHELL 
Real Estate ir Insurance, 

2501 W; 69 St 
WAlbrook 5-5431

$2,000.00 įmokėti mūr. 2 bt. 4—4 
kmb. Arti 2 4 ir Hamlin gatvių. 50 
pėdų sklypas. 4 auto. garaž. Pilna 
kaina $12,900.00.____________________ ,

Įmokėdami $2,500.00 nupirksite 2
. 6—6 mūr. namų. Prie 2 2 ir 

Keeler gatvių. Karšto vand. aliejum 
šild. 2 auto. garaž. Skirtumų mokė
site kaip nuomų. l»Awndale i-7038.

BKRWYN. 4 butų 2 — 4 ir 2 — 3 
kamb. Arti 22 Ir Wesley gatvių. 
Karšto vand. šild. Pajamų $230.00 
plius butas. 2 aut. garaž. $39.500.00.

TOvnhuli 3-2460.__________

Bargcn’as 4 kmb. ‘‘cottage” $7,800. 
Pilna kaina. Netoli 31 ir I’ulaski 
$2,500 įmokėti. UAundale 1-7038.

■ Maisto prekyba ir 6 kmb. niūr. 
namas Town of Lake apyl. $19.500.

5 akr. žemės prie Archer ir 135 
, gatv. $4,500.

6 kmb. medinis Pullman apylink. 
Pasiūlymas.

Taverna ir 3-jų butų mūr. namas. 
Galima tuoj užimti. $21,000.

2 būt. po 7 kamb. ir 3 km. bt.
■ rūsy — Marquette Parke. $30,000.

MALONIS. 
PRospect 8-2071

SAVININKAS PARDUODA. 25 ir 
Kostnor gatv. apyl. 6 kamb. (sided) 
rezidencinis namas. Koklių vonia ir 
virtuvė. Gazo šildym: 2 autom, ga
ražas. |,A«n<lal^ 2-1686.

Atidarytas apžiūrėti sekmadienį 
nuo 12 iki 6 vai, Marųuette parke 
3 augštų naujas moderniškas na- 
mas, 2521 69 St. PA 6-1476.

44-tos ir Rockwell apylinkėj la
bai puikus 2 bt. mūras. Kaina tik 
$23,500.— ar geriausias pasiūly
mas. Skubiai atsilįepti pas

E. KURŠIŲ 
REpubltc 7-6232

b t
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I LIETUVIŲ STATYBOS f
= BENDROVE ;

| MORAS !
S Builders, Gen. Contractors S
S Atlieka planavimo ir ataty- 5
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
£ venamųjų ir viešųjų pastatų. ~ 
S Namų Įkainavimas ir jvairūs S 
S patarimai nemokamai. z
S Kreiptis šiuo adresu: E

| JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
E TeL PRogoecs 8-2015 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 20. Iffinob = 
j?nnmnniniiiininmiininimn»»'”v‘ *-

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodcllng) darbus.

MASTER BUtLOĘRS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir .1. Skorvbskas) 
IfiOO S. 48TH CT., CICERO SO. ILL Į
Tel. OUymplo 2-7381; TO 3-423* '

BIUQHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr. 

šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di

deli ir šviesūs kamb. 1-me augšte 
centr. šildymas. Mūrinis garažas.

Mmlipi.s su rūsiu ir ceritraliniu šil
dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios, šalia staty
bai tinkųs 32 pėdų sklypas. Namas 
niokasi pats.

PRIE- 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalovv. Centr. šild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARTI 62-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-OS IR HERMITAGF/ AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
kamu. ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—KOSELANDE. la
bai gera biznio vieta ir Įrengimai. Di
delė apyvartai. Parduodama dėl ligos.

V E H T A
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

" šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

N 0 R V I L A
REAL ESTATE SALES 

2606 W. 5»th St. Tel. Prospcct 8-5454

:1

AUTOMOBILE** — TRUCKB 
Automobiliai —- Sunkvetimia*

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobl 

(tų finansavimaa. N o taria too. Valaty 
b$a patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kltw 
pasĮtelrauklta pas mus.

i JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENU1 
6108 S. Ashland Are- Chicago 36, IU

J. BREIVE and SON
CON8TRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III. 
Statome naujas namas ir garažas.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiau
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stanęiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 4SHh COUKT, CICEKt 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stoek room). Turi žinoti adreso- 
grafą. Pastovus darbas — 35 vai. į 
sav. Daug priedų. Loop Office- Ge
ras atlyginimas.

Telef. — Mrs. Wallace
ANdover 3-2577

W E LDER—LITUOTOMS
Prityręs Are Welder (lituotojas) 

Fewer Boilerių taisymai
•- DRaxel 3-6400 

4333 So. Cottage Grove

GRINDER — TOOL & CUTTER
Turi *būti labai darbštus. Dirb

tuvės darbas. Bus mokama augš- 
čiausia alga plius bonusai, apmok, 
atostogos, šventadieniai.' Gera pro
ga iškilti.

QUAK£R TOOL CO.
1115 So. Pulaski Rd.

Neyada 8-2430

HELP WANTED — MOTERYS

PKRMANENT POSIT1ON
Attention, South Sido Residcnt!
GENERAL OFFICE DETAĮL
Position OĮien for giri willing to 

learn. Knouledge of typing and 
good at figures helpful. Good 
starting salary. — 5 dav wcck.

VI 2-7100 FOR APP’T

HARinVARE Cl.ERK 
(TARNAUTOJAS)

Ilirmenybė prityrusiam. Priims ir 
neprityrusj.' bet veiklų - energingų, 
norint išmokti. Moderni "Air Condi- 
tioned" krautuvė. Kreiptis:

GAR-VAI, 1IAR1)WARE & 
PA1NT CO.

1718 E. 87 Str.
HĄport 1-7723

SCRKEN PRINTER3 
Nepaprasta proga, pastoviam, prity
rusiam vyrui. Pradinė alga $80.— 
per savaitę plius viršvalandžiai. Ga
li paprastai uždirbti $100.— per sa
vaitę pradžiai. Priims ir patikimų 
mokini. Gera proga. — Garantuota 
pakilimas.
. . SCRĘEN PRINT PRODUCTS . .

1654 No. Dtunm Avc. 
HtmlMildt, 6-7722

DEMESIO—NAMŲ SAVININKAI 
& KONTRAKTORIAI

Spintos gaminamos pagal užsakymą 
naujiems ar seniems namams. Taip 
pat atliekame bendrų medžio dailių 
krautuvių, tavernų ir restoranų at- 
remontavimų. Kormica Tops atre
montuojant virtuves. Mieste ar prie
miestyje.

MErriniac 1-6931

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bet valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAIi. BACEVIČIUS 
“Varpas” Real Kstate 

General Insurance, Notary Public 
5916 S. H’estcrn Avė.

REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085 
i3t!W4iata.i|giinsscaia;wwwatta«iH^aĮsninKisSUIb

Į PIRKITE ir parduokite savo nc- 
' kilnojamą, turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublio 7-6232
SAVININKAS I’ABDLODA

Geroj vietoj North-West kampas 
103 ir Artesian gatvių. 40x125 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad įvertin
tų. HCOson 8-4690

SAVININKAS PARDUODA. 
Namas ir taverna. 3 butai: 6— 
4—3 kamb., pilnas rūsys. La
bai gerai išlaikytas. Taverna 

'pilnai įrengta. Ilgalaikė klijen-
•i •

tūra. Karštu vandeniu apšildo-

PLUiMEI NA,
Licensed, bonded plumbera 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Jaukite dabar. Kalbame lietuviška1

Tel. REpublic 7-0844 
WAIbrnob 5-3451

MAINTENANCE (Namų priežiū
rai) tyras

Prityręs. Mechanikas galintis 
atlikti įvairius pataisymus kepyk
loje prie maisto mašinų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 ir 6 
dienos. Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai. Kreiptis asmeniškai.

KITCHENS OF- SARA LEE 
2109Į So. Caj-penthr SL

4012 So. Artesian. Puikus 7 
kamb. med. namas. Pardundamas 
už pasiūlymą. Dėl informacijų ir 
apžiūrėjimo skambinti.

E. KURSI LT 
RKpuUic 7-6282

Jei turite pordupti ar Uouomo- 
tl, paaiakelbklte amulkMi- akalbtmq 
•kynuje. Skalbimą, faiUa parduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.Skclbkitčs “Drauge”VIKTORO KOZICO8 

liet a vlška gaeoUno atotto Ir aulo 
tatoymae

tltakatnl motoro remontai, lyginimo ________________________________________
dažymo darbai Ir keičiamos dalys. I« T

cšu-me-motors co. , hrkit Apaugos Bonus!
5759 S. WESTĖRN AVEL PR 5-9533

$3‘>00OKNIMO 1 ninM)
hohh IKI CUUUHIU

MMC01M C SKELTOM and COMEAHT

l)ept. F. 2902 E. Ruseli Ibi.
KANSAK CITY 16. MIH8OUIU

TO

HELP VVANTED — MALĖ

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
Augsto, kokybės vilmciė“. medžiagos vyrų ir moterų kostiumams 
ir paltims. T>’p pat dideli kiekiai puošnių medžiagų suknelėms. 
lAtvykitc greit ir apsirūpinkite medžiagomis išsiuntimui j užjūrį 
Kalėdoms.

Kainos $2-50 už yard'ą ir augščiau. Iki 54” ir 58” platumo.

wc.
FINE VVOOLENT FABRICS

327 WtST*JACK»ON aOUeCVANO 

H AIin--.il 2 - UU8U

F R I D ’ O S Kūdikių Fotografijos 7
S P E.C.IA L 8x10 juoda & balta tiktai 1.00.

Pozavimas Jūsų namuose ar mūsų Studijoj.
Užsisakykito dabar savo KALĖDINĖS PHOTO KOR- fyy C 
TELES. 1 tuzinas juod. & balt. su vokais $1.20. (? 'j-

Tel. FUIton 8-1239

........................................................................................................................................ .

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS
Didelė LiętuviSkos buities knyga, 

išrinkta iš daugolio kūrinių J^O 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta sk altauėioa visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klube leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

«
Užsakymas ir pinigas siųskite 

DRAUGAS 
2334 So. (MUoy Ayk 

OilMfO 8| DL
»lill|UHHIICHI|H|lllllll7lHrHIIIIHHHIIIIIIIHI|IIIIIIIIHHIHHIIIIinh|HUHIIIIHHIIIIHHI

Skaitykite ir pkliukite dienraštį “Drau^”.

mas.

2014 So. Canalport
2-Jų mig. inųr. nnniiLs nu l.uneii 

Itoon,. Gerai einantis busiuess. Pil
nut Įrengtas Ir apstatytas luncli 
room. 2 autom, gai-až. Namas gera
me stovyje. be pataisymų. Gero 
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia 
ir virtuvė. Neaugsiu kaina. Turi pa
matyti, kad Įvertintų.

VI 7-8269 
1318 W. 51 SI.

BRIGHTON PARKE
2-jų augitų mūr.. 2 po 4 kamb. 
Netoli lietuvių mokyklos ir baž- 
nyčlcfl.
4348 So. Talman YArds 7-8596

stokite dien. Draugą!

M ACH si H ISTS
To Repair and maintain Standard and spėriai ma* 

chinery.

TOOL, MAKEfrS
To Construct and maintain alt types of produetipn 

punch and dies, molding diesr j igs/f ui turės-and 
gagės.

We are^currently working considerable overtime, 
with Time and Vi for overtime hours.

EXCELLENT BENEflT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.
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LIETUVIŲ AUDITORIJOJE - DIDŽIOJE SALĖJE, 3133 South Halsted Street, šį šeštadienį, spal. (October) men. 6 d.

TRADICINIS LIETUVIŲ AUDITORIJOS RUDENS SEZONO BALIUS
Kartu prie Didžiosios Kalėti kokteilių baro atidarymas. Kiekvienas baliaus dalyvis prie bileto gaus tiketėlį, su kuriuo nemokamai galės gauti gražiame kokteilių bare išgerti kok 
teilj. Aptarnaus kokteilių meisteris Hugo Terzich. Salėje šokiams gros žinomas savo trio ir kvartetais KALIO PAKŠTO orkestras. Pradžia 8:30 vai. vak. Staliukai užsakomi iš ank
sto telefonu VI 2-6172.

KARDINOLO STRITCH LAIŠKAS
Vilniaus universiteto įkūrimo abilities. After World War I 

375 metinių minėjimo proga, Jo į it was brought back to Vilna 
Eminencija kardinolas Samuel'and expanded its work and 
A. STRITCH. Chicagos arkivys reaches. Lithuanians rightly 
kūpąs, atsiuntė vyskupui Briz-įlooked to it as the custodian of 

their culturc and its interpreter 
in a new world. In its devotion 
to truth it never failed to inte- 
grate known truths of reason 
and Science in thc truths of Div 
ine Revelation. Its glory was 
that it špoke culture, the hopes 
and the world-in-peace longings 
of the Lithuanians, - and its 
triumph was that it gavę to Li- 
thuania and the world enlight- 
ened Catholic leaders in a 11 
fields of knovvledge and in the 
professions.

It is proper that these good 
Lithuanians celebrate the 375th 
anniversary of this great Univ-

giui sekantį laišką:
M y dear Bishop BRIZGYS:

On October 7th of this year 
a group of intelelctuals from 
Lithuanįa, living among us be- 
cause they refuse to surrender 
the enjoyment of their God-giv- 
en rights to the strangers who 
have seized control of their 
motherland, will gather toge- 
ther here in Chicago and celeb
rate the 375th anniversary of 
the University of Vilna.

Today this great University, 
vvhich in his history has been 
a fortress of genuine Lithuani-
an culture despite hardships ersity here in Chicago, to tell 
and sufferings, is in the hands in truth the genuine history of

PATENKINTAS PREZIDENTO PARAMA

Jacob Jnvits, New York valstybės respublikonų Kandidatas j Jung
iau V-bių senatorius, patenkintas prez. Eisenhouerio parama jam 
rinkinius laimėti. (lNSj

of the communists strangers in 
Lithuania. From its cathedras 
now there sounds the voice of

it and to voice their eonvietions 
that once again, when the hand 
of the tyrant is lifted, the Univ-

communists, vvhich makes a cer ersity of Vilna will resume its
tain skili in the service of com- 
munism the synonym of scholar 
ship and enslaves minds with 
the shackles of Marxism errors. 
The University of Vilna is it- 
self in shackles and its enslav-

mission among the great Cath
olic Universities of Christen- 
dom.

Will you be good enough to 
express at this gathering my 
regrets at my inabillty to be

ers are tyrants vvho insult rea- Į present at it and my plea that 
son I what the University of Vilna

Founded 375 years ago by , was in its day of glory be the 
the Fathers of the Society of i inspiration for our Catholic in-
Jesus, this University was a 
center of profound scholarship, 
respected throughout the vvorld 
of learned men. Its sons 
brought honor to it and contri- 
buted richly to our culture. 
When Tzarist Russia seized Li
thuania, this university was 
transfered to Petrograd, vvhere 
with unreasonable limitations 
of its activities it did continue 
its mission t0 the best of its

telectuals to labor and strive to 
ūse their learning in a confused 
vvorld in the cause of truth, 
vvidening ist horizonts and find- 
ing itš integrity in the Light of 
Truth vvhich is God.

With best vvishes 
Sincerely yours in Christ,

Samuel Cardinal Stritch 
Archbishop of Chicago.

Chicago, September 27, 1956.

Worcester, Mass.
Melstis už Lietuvos laisvę

Prasidedant spalio mėnesiui, 
šv. Kazimiero parapijos vikaras 
ragino visus parapiečilus uoliai 
lankyti šv. Rožartčiaus pamal
das, nepraleisti nė vienos die
nos nesukalbėjus šv. Rožan
čiaus. Tuo bus palaikomas lie
tuvių pamaldumas Marijai. 
Drauge priminė reikalą pasi
melsti ir už Lietuvos laisvę 
spalio mėn. pamaldų metu.
“Vatikanas praneša apie anti

religinę veiklą Lietuvoje"’

Tokia antrašte yra patalpin
tas straipsnelis Worcesterio vy 
skupijos savaitraštyje The Ca
tholic Free Press. Laikraštis 
rašo, kad Vatikano radijas į- 
vairiomis kalbomis yra prane
šęs apie Lietuvoje pradėtą nau 
ją sustiprintą kovą .su tikyba. 
Antireliginė spauda padidinta, 

l puolamas katalikų tikėjimas ir 
jo skelbėjai, Bažnyčios moks-

Iš buvusio valdybos pirminin 
ko pranešimo paaiškėjo, kad 
nuo 1949 m. ratelio chorui va
dovavęs muzikas Zigmas Snar- 
skis yra atsisakęs nuo chorve
džio pareigų. Susirinkimas su 
apgailestavimu sutiko tokį pir
mininko pranešimą ir nutarė 
dar kartą prašyti Z. Snarskį 
sutikti ir toliau vadovauti ra
telio chorui. Jei Z. Snarskio 
sveikata neleistų toliau palikti 
chorvedžio pareigose, ratelio 
nariai nusistatę toliau tęsti sa
vo meninę veiklą ir nutarė kvie 
sti chorvedžiu J. Beinorių iš 
Providence, R. I.

Kursai suaugusiems

Lileikyte. J. Rauktys buvo vie
nas iš žymiausių ir uoliausių 
VVorcesterio lietuvių veikėjų 
bei organizatorių. Apie tai teks 
atskirai prisiminti.

Paiko žmoną Juzefą, dukte
rį Juzefą, konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio žmoną, sūnų Jokūbą in 
žinierių, gyv. Londone, Angli
joje ir^šūnų Algirdą, Los An
geles miesto meno koreguoto
je

Mirė:
Rugsėjo 28 d. VVorcesterio lie 

tuvių veikėjo Kriaučelio žmona 
Beatričė Kriaučelienė (Eitiuke 
vičiūtė). Paliko vyrą Antaną, 
dukterį Elen (Lendraitienę), du 
sūnus, Antaną, gyvenantį Wa- 
shingtone, D. C., ir Edvardą, 
gyv. Norfolk, Va. du broliu Juo 
zą ir Kazį Eidukevičius, gyv. 
VVestfield, Mass.

Rugsėjo 24 d. Memorial Hos- 
pital mirė Lietuvių Moterų klu 
bo pirmininkė Margarita Dodge 
(Dirginčiūtė-Jacobs). Velionė 
gimusi New Britain, Conn., 30 
metų išgyvenusi Worcesteryje. 
Ji turėjo grožio salioną.

PAJILšKOJIMAS j Jeigu Tas, kurį angelai maitin
Jieškomas Petras Jasinskas, k. ! tų, dėl tavęs alkį kentė, kaip 

Povilo, į Aineįiką atvykęs T»'ies daugiau tu pats dėl savęs ture-
pirm,J, Didįjį ka„. gyvenęs Cli.ca- tumei susivaldąs?.

Jis pats arba žinantieji apie _jį j — Ludwig von Granada
prašomi atsiliepti jo brolio švoJP- i —___________
riui šiuo adresu: I

JOHN B0GWILL 
3337 So. Wallace St.

Chicago 16, III.
Tel. Wagner 4-2226

*lr jau perskaitei P. Kesiūnr 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie šį romaną taip rašo: P. Kesiū- 
no romanas “Tarp ♦alsvu palapinių’ 
srražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisves parode Lietuvos part.lza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
launlmas. liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvieju 
okupacijų replčse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim’ 
žygiai žavšs jaunimą ir kels jo dva 
šią. šis romanas, atskleidžiąs mūši 
berolškai tragiškus epizodus, yre 
Šviesus spindulys tremties ldealizmr 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

BALFAS IR KONCERTAS
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Kantrybė tai ne sielvartas, — 
ji meilė. O. Milašius!

! Illllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllltllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

las vadinamas nusikaltimu. Ka mokyklos vedėjas J. Baškys, ir 
taliikų kunigai šmeižiami ir bau mokančių kalbėti, kuriuos mo- 
džiami kaip Stalino laikais. | L- Orentas.

Nežiūrint pagriežtinto perse
kiojimo, Vatikano radijas sakų, 
kad “Lietuvos katalikai atme
ta komunizmą ir kiekvienas ko

Aušros Vartų parapijoj prie| 
šeštadieninės Lituanistikos mo! 
kyklos suorganizuoti lietuvių' Bernardo Brazdžionio poezijot 
kalbos kursai suaugusiems, no-! rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
Pintiems išmoku lietuviškai ta! ^akle“
beti ir susipažinti su lietuvių j CHICAGO 8, ILL. Knygos kairu 
kultūra. Yra dvi grupės: ne-Į kietais viršeliais $2. 
mokančių lietuviškai kalbėti, j iiimiiiiiuiliiilliiiiiiiiiiliiiiiiiiliiii.'tlilili  
jiems vadovauja šeštadieninės

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiimmiiiiiiimimi
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
.......................................................

A A
ONA ŠILKI EN R

.(tėvų pavardė—Gudjonis) .
3406 South Union Avė. 

Mirė 1956 m. spalio 3 d., 3
vai. ryte.

Gintųsi Lietuvoje, Tauragės 
apskr., šudnagių kaime.

Amerikoje ' išgyveno 48 mot.
Paliko nuliūdę: dvi dukte

rys: Ona Radomaeher (Maho- 
ney), ir Helcn Alexander, žen
tas Jonas,- 2 anūkai Riehard 
Alexander ir Diane Scilabba, 2 
proanūkai, sesuo Marijona Sa- 
bliuckis su šeima (Luther, Mi- 
chigan), pusbrolis Juozapas 
Gudjonis, brolienė Barbora 
Stočkuvienė ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė T. T. Marijonų 
Bendradarbių, T. T. Jėzuitų, 
šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų, Seselių ITancišklečių, 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir 
ex Mainerių D-jos,

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuanica Avenue.

šeštadienį, spalio G d. 10:30 
vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Ka- 
zimero kapinėse.

Visi a. a. Onos šilkienės gi-, 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys,
žentas, anūkai, sesuo ir gimi
nes.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

Kasmet Chicagos Balfo aps- buose yra mūsų pasididžiavimas i munistų spaudimas iššaukia
ir lietuvybės auklėjimo priemo
nė. Šiame koncerte žada pasiro-

krities vadovybė surengia po 
vieną koncertą, kuris paprastai 
būdavo visų rinkliavų užbaigia- dyti su visai nauja menine pro- 
muoju metiniu pasirodymu ir j grama, kurią išmoko pavasario 
visuomet turėdavo didelį pasise- ir rudens laiku, prižiūrint mok. 
kimą. Tokį koncertą paremda- iKirvaitytci. Balfo koncerto pro-1 
vo visi lietuviai, nežiūrint poli- gramą praves žurn. Alb. Valen
tinių įsitikinimų, todėl vieningai, tinas, kuris nuotaikingai supa- 
sutartinai ir solidariai mąstyda- žindins klausytojus meninėje da 
mi prigužėdavo pilna salė tau- lyje, o Balio Pakšto muzikan- 
tiečių. Žinote, kad šalpos darbas tai smagiai linksmins svečius, 
nemažėja, bet didėja. Jau atsi-i todėl kiekvieno lietuvio parei- 
randa Sibire šimtai lietuvių, ku-j ga atsilankyti į Balfo vieninte- 
rie yra reikalingi skubios pagal-i lį koncertą 1956 m. 
bos. Tai pagalbai suteikti yra
reikalingi pinigai. Balfas kviečia 
suprasti padėtį ir jam padėti.
Balius niekuomet ne&'pvildavo

Jisai sušelpdavo ligonius, se
nelius, džiovininkus ir kitus as
menis, kuriems būdavo reikalin
ga skubi pagalba, pirmoje vie
toje. Balfas šelpdavo pasiliku
sius lietuvius Vokietijoje ir ki
tuose kraštuose. Dabar šalpos 
darbas padidėjo, todėl visi tu
rime sukrusti ir paremti patį 
Balfą. Pirmoje vietoje atsilan
kydami į jo rengiamą koncer
tą, kuris įvyksta spalio mėn. 7 
d. 3,30 vai. Lietuvių auditori
joje. Programą išpildys: sol. A. 
Brazis, sol. M. Bankauskienė 
(Banky) ir JAV gimusi lietu
vaitė — Vilkaitė, kuri turi ba
leto studiją ir pati yra baleto 
mokyklos mokytoja. Ji pasiro
dys pirmąjį kartą Lietuvių au 
čŪtorijoje, kaip Marq. Parko 
gyventoja.
Tautinis Moksleivių Anss'.nblis

Daugeliui lietuvių labai |>atin- 
ka, nes išpildo gražių lietuviš
kų dainelių ir pašoka tautinių 
šokių. Jaunimas tautiniuose rū-

Sibiro lietuvių šalpa

priešinimąsi. N e uždarytosios 
bažnyčios yra gausiai perpildy
tos tikinčiaisiais”.

Toliau laikraštis rašo, kad 
Vatikano radijo stotis prisimi 
nusi, kaip okupavę Lietuvą bol 
ševikai suvaržę katalikų bažny
čios gyvenimą: nutrauk® kon
kordatą, popiežiaus nuncijų iš
varė, katalikų organizacijas ir 
spaudą uždarė, katalikų mokyk 
las uždarė, daug kunigų suėmė 
ir ištrėmė. Katalikai buvo tiek 
prispausti, kad 1955 m. Lietu
voje buvo likęs tik vienas vys-

Žinote, kad Balfas jau prade- kuPas- 
jo šelpti ir Sibire gyvenančius! Run. Jonas Jutkevičius, 
savo tautiečius. Pradžioje tuos,
kurie yra uždaryti koncentra
cijos stovyklose ar kalėjimuose. 
Jau išleista tam tikslui virš 
$5000. Paskutiniu laiku jiems 
jau pasiųsta 300 siuntinėlių, o 
kitiems jau rengiama antroji 
siunta. Laukiama naujų adresų 
iš Sibiro ir iš savo tautiečių pra
nešimų, jei jie tokių adresų tu
ri. Kam toki siuntiniai jau pa
siųsti, galite sužinoti per Balfo 
koncertą. Tokių asmenų aprašas 
bus viešai salėje perskaitytas. 
Spaudoje apie tai nubus skelbia
ma. Todėl kviečiama visus at
silankyti į Balfo koncertą ir 
sužinoti įdomių naujienų iš Si
biro.

Kūnas turi -akis stebėti kū
riniams jr pažinti Kūrėjui šios 
darnos dėka; jis turi ausis klau 
syti Dievo žodžiui, jis turi ran
kas reikalingiems darbams ir 
maldai, kylančiai Dievop.

ŠV. Atanazas

katalikų jaunimo organizato
rius VVorcestery ir buvęs Wor- 
ccstcrio katalikų jaunamo tary
bos narys, tos organizacijoo yra 
pagerbtas ir apdovanotas si
dabriniu medaliu Pro Dco et 
Juventute. Garbės ženklas bus 
įteiktas spalio 12 d. besibaigian 
čiame VVorcesterio vyskupijos 
katalikų jaunimo kongrese. I? 
viso yra devyni apdovanoti tuo 
pačiu garbės ženklu: trys kuni
gai, vienas ksaveriečių brolis, 
viena sesuo vienuolė, dvi mote
rys ir du vyrai pasauliečiai. 
Meno Mėgėju Rateliu valdyba

Rusėjo 26 d. įvykusiame Me
no Mėgėjų ratelio susirinkime 
buvo aptarta tolimesnė ratelio 
veikla ir išrinkta nauja valdy
ba : pirm. Stasys Raudonis, sek 
retorė Irena Pumerytė ir iždi
ninkas H. Endrikaitis. Kandi-

šeštadieninė Lituanistikos 
mokykla

pradėjo darbą rugsėjo 22 d..
Aušros Vartų parapijos patal
pose. Mokinių skaičius padau
gėjo, šiemet mokyklą lanko 70 
mokinių, žinoma, jų galėtų bū
ti žymiai daugiau, jei tėvai bū
tų rūpestingesni savo vaikų tau 
tinio auklėjimo reikalu.
Mirė Jokūbas Rauktys (Rudis) 

Rugsėjo 28 d. vakare šv. Vin 
cento ligoninėje mirė buvęs žy
mus VVorcesterio lietuvių vei
kėjas Jokūbas Rauktys, Amen 
kos dokumentuose vadmęsis 
Rudžiu. Velionis gimęs 1877 m. 
lapkričio 24 d. Alseikų km., 
Švėkšnos valsčiuje? 'Tauragės 
apskr. 1898 m. atvyko į JAV’ 
ir beveik visą laiką gyveno 
VVorcesteryje. 1903 m. vasario 
1G d. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje susituokė su Juzefą

t
A.. A..

BARBORA MARKŪNAS
Mūsų mylima žmona ir mo

tina mirė 1 956 m. rugsėjo m. 
25 d. ir palaidota rūgs. mėn. 
29 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti Tį
siems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j 
jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. .1. Maka
rui, kan. V. Zakarauskui, kun.
J. Juozeviėiui, kun. i,. VaiSvl- 
lui ir kun. I’. Dambrauskui, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą. Ypač dė
kojamo kun. J. Makarui, kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą ir 
palydėjo velionę į kapines. Dė
kojame vargonininkui A. Gie
draičiui.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
lio užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame grabnešiains 
ir visiems, kurie pareiškė mum . 
tojo liūdesio valandoje užuo
jautą. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Mažeika ir Evans, 
kurie maloniu patarnavimu ’ 
atėmė mums rūpesčius tose ■ 
liūdesio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visoms, visiems- nuo
širdus dėkui.

Nnliiidę: Vyras ir >lnkier>s.

A. A.

AGNIEŠKA BAKAITIS
Gyveno 1522 So. 49 Avė.,

CICERO, ILL.

Mirė spalio 4 d., 1956 m..
7:30 vai. vakare, sulaukusi 
pusės amžiaus. Gimė Lietuvo
je. . f

Amerikoje išgyvono 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers dukros ir Sesers sūnūs 
ir jų šeimos, taip pat kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-
Butkus koplyčioje, 1446 So.
50 Avo., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, spalio 8 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Antinio parapijos bažnyčią, 
kurioje pyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Sesers dukros ir se
sers sūnūs Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius 
saitis-Butkus. Tel. OLympic 
1003.

Va-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

datai: A. Mockus ir J, 
vičiūtė.

Vaitkc-

A. A.
PETRONĖLE GALECKAS

(BALIŪNAITfi)
Jau sukako vielinį iiiehiį, kai negu i l< stinga mirtis n t.skyrė 

iš mūsų lai|'D mylimų motinų a. a. Petronėlę Galcekas.

Netekome nvo mylimos spalio 7 <1., 1955 m. Nors laikas tę
siasi, bei iries jos niekados negalėsime užmiršti. laii gailestin-- 

gas Dievas suteikia jai amžinų atilsį.
Mew', atmindami jos liūdną pritsišiilinim.) is mūsų tarpo, už

prašėme .3 gedulingas šv. Mišias (tui egzekvijomis) apulio 8 d., 
7:30 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose pamaldose kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Petronėlės Galcekas sielų. Po pamaldų kviečiame į namus, 3433 1 

So. Ijcavitt St.

Nuliūdę; Sūnus, dukterys, že.ilt.ai it anūkes.

ANTANAS TRUMPICKAS

Gyveno 4510 So. Paulina St.
Mirė spalio 3 d., 1956, 4:15 

vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr., Girdiškių 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko nuliūdime žmona 

Magdalena — Baltušytė; duk
tė Veronika, jos vyras Juozas 
Jucius; 2 sūnūs Antanas, jo 
Duona Bernice; Stanislovas, jo 
žmona Julija: 3 anūkai; bro
lis Jonas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kaplyėioje, 4605 So.

' Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., 

spalio 8 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. i’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudcikis. Tol. YArds 7-1741

A. A.

VIKTORAS DEMERECKIS
Gyveno 3331 So. Wal1acc Street

Milė spalio I d., |96<S, 3:30 vai. po pietų, sulaukęs Įnisės nniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Girkalnių parapijos, 
Itažučių kaimo. Amerikoje išgyveno 52 iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona I’ct ronėlė-Pikeiūnaitė; sū

nus Viklor ir marti Mario; 2 dukterys: Agnės Konsliausen, žen

tas George, Franees S<*pielt, žentas Josepb; 2 anūkės: Aini Eish- 
liein, (’yntliia Sepieli; 2 proanūkai: Ainy, Daniel Fishbein, pus
broliu Georgei Damijonaitis u- jų šeima ir daug kilų giminių, 
dinugų ir pažįstamų,

Piiklaiisė prie Lietuviu Teisybes Mylėtojų D jos ir Bridgepor- 

to Namų Savininkų D-jos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3351 So. Halsted.

Iaiidotuvės j\yks pirnuul., spulio 8 d., iš koplyčios J :30'vai. po 
pietų bus uulyilėtns į kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, marti, žentas, anūkės, pro
anūkai, pusbrolis ir kiti giminės.

Lai.lotuv ių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-191J.

/
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X Veiklios moterys. Ryšium ) 
•su šv. Pranciškaus seselių rė- j 
mėjų seimu, kuris įvyks sek
madienyje, prisimenama, kad 

į be kitur minėtųjų, šioje orga
nizacijoje yra veiklios narės 
Brighton Parke (2 skyr.): P. 
Zakaraitė, M. Paukštienė, S.- 
Juocienė, J. Kerulis, V. Gecie- 

X Prel. Edward J. Kelly, nj jr kįtos rėmėjos; Town of
egzekutyvinis direktorius Chi- 
cagos arkidiecezijos Švento 
Vardo draugijos, kalbės Gimi
mo Panelės švenčiausios para
pijos skyriaus Marąuette Park 
15 m. sukakties bankete para
pijos salėje sekmadienį (Oct. 
7). -

Pagerbti šiame bankete bus 
72 vyrai, kurie išbuvo 10 metų 
ar daugiau nariais tos parapi
jos švento Vardo draugijos, 
kaip mums pranešė Jonas

Lake (3 skyr.): E. Gedvilienė, 
B. Cicėnienė, P. Turskienė; 
West Pullmane (4 skyr.): E. 
Meteisienė, V. Radavičienė, P. 
Gudžunienė ir kitos; Marquette 
Parke ners nėra skyriaus, bet 
yra gerų rėmėjų, kurios pasi
šventusiai darbuojasi, kaip M. 
Kondrotienė, A. Gribienė, P. 
Dulinskienė ir kitos; So. Chi- 
cagoj darbuojasi A. Snarskie- 
nė.

X Įspūdingos vestuvės. Su-

O. ALEKSIUNAITfi

Ji akompanuos solistams A. L. 
Mokytoji) s-gos. koncerte šių m. spa
lių ti d. 7:30 vai. vak. \Vestern Ball
room salėje, 3504 So. IVestem Avė., 
o sekmadienį — akompanuos Balto 
koncerte Lietuvių auditorijoje.

CHICAGOS ŽINIOS
3 milionai dol. miestui

Evans, Švento Vardo draugi-; situokė Genovaitė Yerkes, 
jos pirmininkas. J. Evans yra duktė R. Yerkes, 7126 South
žinomas laidotuvių direktorius.
Jis taipgi yra banketo rengi- Švenč. P. Gimimo bažnyčioje.

X Balfo Chicagos apskrities 

Washtenaw, su Povilu Figel koncertas Sibiro lietuviams su-

Peoples Gas, Light and Coke 
bendrovė Chicagos miestui su
mokėjo daugiau kaip 3 milio- 
nus dolerių pajamų mokesčių. 
Pagal naują Chicagos miesto 
įstatymą mokama 5'ž mokes
čių už dujų ir elektros naudo
jimą. Sumokėta suma apima 
laikotarpį nuo sausio 1 d. iki 
liepos 31 d. Peoples bendrovė 
teigė, kad mokesčiai buvo ne
legalūs, tačiau teismas nu
sprendė priešingai ir dabar 
bendrovė sumokėjo pinigus.

Daug balsuotojų
Šių metų prezidento rinki

muose Chicagbje ir Cook ap
skrityje ąali būti rekordi
nis užsiregistravusių balsuoto
jų skaičius. Pramatyta dar di
delė balsuotojų registracija iki

“Praloštas smuikas” anglišką 
vertimą, o lietuvių bičiulis W. 

t t K. Matthews — Sruogos eil.
Helikopterių stotis mieste j “Mano sieloj šiandien šventė” 

Chicagos vidurmiestyje ati- vertiTnJb Gausiomis iliustraci-
daryta nauja helikopterių sto
tis. Keleiviai vežami į vidur- 
miestį iš abiejų Chicagos di
džiųjų aerodromų gali pasi
rinkti važiuoti helikopteriu. 
Pirmoji stotis vidurmiestyje 
įrengta ant Hilton viešbučio 
stogo.

Tyrinėja kelių statybą
Federalinė Tyrinėtojų komi

sija (grand jury) pradėjo tirti 
Illinois valstybės mokamų 
(toli) kelių statybą prie Rock- 
ford, III. Norima susekti, ar 
nėra nusikalstama įstatymams 
darant sutartis su įvairiomis 
statybos bendrovėmis.

Gali investuoti pinigus

Illinois valstybės prokuroras

KAS KĄ IR KUR
— Moksleivių Tautinio ansamb-

lio pirmoji poateetoginė repeticija 
įvyks: jauniesiems dainininkams ir 
tautinių šokių šokėjams antradie
nį, spalio 9 d., 5 vai. vak.; vyres
niems dainininkams ir taut. šo>k. 

„ . .. . .šokėjams ketvirtadienį, spalio 12— E. St. Louis bažnyčia su jos d5.30 vai. vak. Visi ansamblie- 
menirtinkų darbais, reportažai čiai ir norintieji ansamblin įstoti 
iš inžinierių, vyčių ir k. šuva- ^omi punktualiai atvykti J pir- 
žiavimų ir eilė nuotraukų iš vi- jr ansambliečių tėvai. Repeticijos

jomis pristatoma naujas lietu
viškos architektūros kūrinys

mo komisijos pirmininkas ir 
jam pagalbon įeina Adomas 
Oškeliūnas ir Antanas Pilypas.

Banketą, kuriame dalyvaus 
apie 1,000 asmenų, atidarys 
malda kun. Juozas Makaras, 
Švento Vardo draugijos kape
lionas. Vakaro vedėju bus tei
sėjas Alfonsas Wells. Prel. 
Kelly perstatys Stasys Pieža,

patarnavo Genovaitės du bro
liukai Roy ir Antanas ir pus
brolis Dennis Macas; taipgi pa- 

Chicago American redakcijos tarnav0 jaunojo brolig Ter. 
narys. Tarp svečių bus kapito-1 rence Figd> parvažiavęs ves. 
nas William Balwick ir kun, tuvėms jg seminarijos. Šventų 
Petras P. Cinikas, MIC, Drau- j Mišių laike giedojo solo gimi- 
go administratorius. j naįįgs Syjvia Tunish ir Alvina

X Buvusių nepriklausomos1 Giedraitis
Lietuvos policijos tarnautojų 

klubas Krivūlė Chicagoje spa
lio 7 d. švenčia savo buvusią 
tradicinę šventę — Angelų Sar
gų, kuri paprastai būdavo 
švenčiama spalio 2 d. Rytoj 
spalio 7 d., 10 vai. Šv. Kry
žiaus parapijas bažnyčioje 
įvyks iškilmingos pamaldos už 
žuvusius ir mirusius buvusius 
nepriklausomos Lietuvos poli
cijos pareigūnus kovoje su mū
sų amžinu priešu — bolševiz
mu. Buvusieji neprikl. Lietu
vos policijos tarnautojai, su
sibūrę į Krivūlės klubą, prašo 
savo narius ir lietuvišką visuo
menę šiose pamaldose daly
vauti. Tą pačią dieną 3 vai. po 
pietų Lietuvių auditorijoje,
3133 S. Halsted str., įvyks iš
kilmingas šventės paminėji
mas ir užkandžiai.

X Moksleivių tautinio au

spalio 9 d., kas |;ali sumušti nusprendė, kad apie trečdalis 
vai. po pietų Lietuvių audito- 'visus ankstybesnius skaičius. Cook apskrities iždininko kon 
rijoje. Programą išpildys: Met-
ropalitan operos solistas Algir
das Brazis, solistė Marijona 
Bankevičius-Banky, baleto šo
kėja Joana Vilkaitė, rašytojas

šelpti įvyks šį sekmadienį 3:30
Iškilmingų mišių metu jų mo
terystę palaimino jaunosios 
brolis kun. Leonardas Yerkes.
Diakonu patarnavo jaunosios 
dėdė kun. A. Micka, MIC, ir 
subdiakonu giminaitis kun. A.
Zakarauskas, Seselių Kazimie-i Marijus Katiliškis, Moksleivių 
riečių kapelionas. Šv. Mišioms 1 Tautinio ansamblio kanklinin

kai, vadovaujami Anelės Kir- 
vaitytės. Solistams akompa
nuos Genovaitė Aleksiūnaitė. 
Programą praves žurn. Vladas 
Butėnas. Po koncerto šokiai, 
grojant Balio Pakšto orkestrui.

Tikras užsiregistravusių bal- traliuojamų pinigų gali būti 
investuota ir nešti nuošimčius 
apskričiai.

suotojų skaičius nebus žino
mas iki spalio 22 d. Svarbu, 
kad galimai daugiau jų balsuo
tų.
Apklausinėja Hodge žmoną

Senato tyrinėjimo komisija, 
pradėjusi darbą Chicagoje, 
privačiai apklausinėjo nuuteis- 
to Illinois valstybės pareigūno
Orville Hodge žmoną. Ypatin-rsut°jim<> vieta bus Glasgovas, 
gas JAV Senato komitetas ty-! Škotijoje, toliau — Londonas, 

Vokietija, Šveicarija, Italija ir 
kiti kraštai. Numato grįžti lap
kričio mėnesį.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. dr. Antanas Deks-

nys išskrido į Europą. Pirmoji

rinėja galimus bankininkų nu- 
sikaltimus ryšium su Hodge 

X Daugelis lietuvių lankosi išeikvojimu ir taip pat tiria
. teatre “Today” (Madison gat- Į^tus nusikaltimus, turinčius

Vestuvių puotoje dalyvavo vė, ties Deąrborn), kur valau- ryšio su tij litika Ban. 
daug gimimų ir dvasiškių. , <ją laiko rodoma tikrovės įvai-

X Marijonos Kelpšaitės ir( rūmų programa: politikos, 
Edvardo Landmesser vestuvės kultūros, sporto ir kitokiau- 
šeštadienį buvo gražios ir iš-Į sios naujienos, kelionių filmai, 
kilmingos, šv. Mišias laikė jau-' Šios savaitės pradžioje rodo-
nosios brolis kun. Antanas 
Kelpšas, MIC; diakonas buvo 
kun. Pranciškus Kelpšas, sub-

ma apie suorganizavimą civili
nės apsaugos prieš atominės 
bombos puolimą, įdomus mon

doma sužinoti, ar Hodge netu
rėjo ryšių su įvairiais gengste- 
riais.

Paukščiai jieško namų

so liet. pasaulio.
— Estų smuikininkė Carmen 

Prii, akompanuojama Jutos Va 
skos, puikiai pasirodė koncer
te, atliktame Jordan Hali, Bos
tone; koncertą rengė Baltų- 
Amerikieėių draugija Naujoje 
Anglijoje, ši draugija buvo į- 
kurta 1941 m. Bostone, Mass. 
Minėtas koncertas buvo sureng 
tas švenčiant šios draugijos 15 
m. sukaktį. Draugija numato 
ištisą koncertų seriją: 1957 m. 
vasario 8 d. programą pildys 
lietuvis basbaritonas Vaclovas 
Verikaitis, o balandžio 5 d. lat
vių violenčelistas Ingus Na- 
runs. Spalio 27 d. ta Baltų 
Amerikiečių draugija šaukia sa 
vo pirmą rudeninį susirinkimą 
International Institute of Bos
ton patalpose 190 Beacon St. 
Susirinkimas prasidės 7 vai. 45 
min. vakare. Jame kalbės Lie
tuvos konsulas adv. Ant. Shall- 
na.

— Jokūbas Stukas, vedėjas 
radijo valandos “Lietuvos pri
siminimai” stoty WEVD New 
Yorke, pradėjo garsinti lietu
vių vardą garsios New Yorko 
Broadway gatvės salėje; jis pa 
sirodys spalio 8 d. su šokiais, 
pavadintais, “Lithuanian Nite 
on Broądway” popularoje sa
lėje Roseland Ballroom (51 gat 
vė ir Times Sąuare). Parengi-

vyks Lietuvių a udit< rijoje.
Ant. Skridulį*, Meno vadovas

— Alumnų klubo Chicagoje pir
masis poatostoginis susirinkimas 
įvyks šių metu spalio 14 d. Lietu
vos Vyčių salėje, 3453 W. 47 gat
ve 1 vai. 30 min. p. p. šiame susi
rinkime bus svarstomas ir Nauių 
Metų sutikimo ruošimas bei eilė 
kitų svarbių reikalų. Visi augštą- 
sias mokvklas baigę studentai 
kviečiami dalyvauti. —Valdyba

— šv. Kazimiero Seselių Rėmėju 
6-tas skyrius Brightun Parke lai
kys mėnesini susirinkimą, sekma
dieni, Soalio 7 d., 2 vai. p. n., mo
kyklos kambaryje. —Valdyba

to gros du orkestrai: Ted Mak- 
sy.mowicz ir Paul Marteli. New 
yorkiečiai turėtų atsilankyti 
spalio 8 d. ir pamatyti visas 
tas garsenybes.

— Kun. P. Urbaitis, salezie
tis, iš JAV išskrido į Italiją, 
kur talkins lietuvių gimnazijo
je, esančioje Castelnuovo Don 
Bosco (Asti) vietovėje.

— F o r dhamo universitete
pirmoje lituanistikos paskaitoje, 
kuri įvyko rugsėjo 28 d., da
lyvavo per 10 studentų. Numa
toma, kad ateityje paskaitas 
lankys kur kas daugiau.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— šv. Cecilijos choro vadove 

Varnaitytė-Mullen kartu su vy 
ru buvo nuvykę į Romą, kur 
išbuvo apie mėnesį laiko.

— Škotijos Liet. Katalikių 
Moterų centro valdyba buvo su 
ruošusi vakarėlį Bellshille. Gau

— Kaukių balius. Lapkričio 
mėn. 24 d. šeštadienį puikioje 
šv. Juozapo parapijos salėje 
Waterburio skautai ruošia sa
vo tradicinį kaukių balių. Pe
rėtais metais balius praėjo su , me dainuos Florencija Korsa 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
daug jaunimo ir gražių kaukių 
iš visos Naujosios Anglijos.

kaitė, pasirodys “Rūtos” tau
tinių šokių grupė, baleto artis-) giaį skambgj0 lietuviškos dai 
tė Adelė Ceraškaitė-DeAngelo,'

Paukščiai paprastai užėjus 
šaltesniam orui kraustosi į šil
tesnius kraštus. Tačiau atsi
randa ir gudresnių, kurie ap
lanko realestatininkus prieš iš
lekiant į pietus. Keletas tokių 
paukščių aną dieną įlėkė į Mor
gan M. Finley agentūrą. Vie-

, t • na paukštytė greit išlėkė, gi 
taip pat žinoma filateliste, Lie- antra užtruko bavo

diakonas — kun. V. Urba., tažas gyvulių globos savaitei 
Šliubas buvo šv. Antano baž-,— apie “kalbančius” gyvulius, 
nyčioje, Cicero. Vestuvių puo-Į

X Jieva Lukas, Westem 
Electric Co. Pioneers sąjungos

Šiais metais taip pat tikimasi Jonas Grincevičius-Greggory ir
nos.

toje buvo gausiai žmonių, jų 
tarpe tėvų marijonų provincio- 
las kun. V. Atkočius, MIC, 
kun. V. Urba, kun. Ant. Zaka
rauskas, kun. J. Malitn, kun. J. 
Kuzinskas.

X Antanas ir Pranciška 

Paužai, gyveną 2428 N. Avers 
Avė., Chicagoje, šį sekmadienį 
švenčia savo vedybinio gyve
nimo 25 sukaktį. Iš ryto 9 vai. 
30 min. bus pamaldos Šv. My-

samblio kanklininkai, vado- kol° ° 5 vai. vaka
vau jami Anties Kirvaitytės,'"'?“8 .vaisęs tos parapijos 
su dideliu entuziazmu lanko re-1 azn-f lneJ sa ėj- auzai augi-
peticijas ir ruošiasi Balfo kon- na sun'* ,lr dult"l« lr r0pina51 

jų geru lietuvišku, katalikiškuceriui. Jeigu pilna salė žmonių ,a, , 
suplauks į šį koncertą, tai bus e31”lu- u u 
didelis džiaugsmas ne tik jau- hetuviskoms organizacijoms, 
niesiems kanklininkams ir ki- X Račkauskas spalio
tiems programos dalyviams, ® Western Ballroom salėje 
bet ir likusiems Europoje, ku-
rie laukia Balfo pagalbos. 
Koncertas įvyks šį sekmadienį 
3:30 vai. po pietų Lietuvių au
ditorijoje.

X Savaitraštis “Laivas” jau 
eina 36-ti .metai, Chicagoje. Jį 
dabar redaguoja kun. Ant. Ig
notas, MIC. Naujausiame jo 
numeryje rašo: O. Labanaus
kaitė — Naujas Bosco suma
nymas, A. Tyruolis — Iš Šv. 
Pranciškaus Saleziečio raštų 
apie skaistybę, Pasikalbėjimas 
su kun. V. Paruliu, dedamas 
kun. Juoz. Pnmskio straipsnis 
— Viena valanda ir du pabu
čiavimai. Be to — daug įvai
rių informacijų iš viso pasau
lio.

sekretorė ir reikalų vedėja,

tuvos pašto ženklais garsinan
ti savo tėvų kraštą kitataučių 
tarpe, šiuo metu daug veikia, 
kad ko puikiausiai pasisektų 
Filatelistų draugijos “Lietu
va” sukaktuvinė pašto ženklų 
paroda, įvykstanti šio mėnesio 
20 ir 21 dienomis Vyčių salėje. 
Įėjimas į parodą nemokamas.

X Vito Vešota su savo mo 
tina šią savaitę išvyksta auto
mobiliu į Los Angeles, kur ap- 

priklauso lankys brolį Bruno Vešotą, 
dirbantį prie filmų ir neseniai 
susilaukusį trijų dukterų.

vadovaus Mokytojų s-gos kon
certo meninei programai ir 
praves įdomius paįvairinimus 
šokių metu. Juozas Kavaliū
nas praves oficialiąją koncerto 
dalį — premijos įteikimą. Pats 
autorius skaitys ištrauką iš1 
premiją laimėjusio veikalo. 
Koncerto programa ir dalyviai 
bus filmuojami.

X Chicagos LFK Vainuto 
futbolo komanda šį sekmadie
nį važiuoja į St. Joseph, Mich., 
esantį 110 mylių nuo Chicagos. 
Futbolininkai išvyksta 9 vai. 
ryto iš klubo patalpų, prie 
43-čios ir Maplewood gatvių.

X Chicagos lietuviai kunigai 

šią savaitę turėjo savo susirin
kimą Marijos Augštesniosios 
mokyklos patalpose.

X Antanas Kareiva L. B. 

Chicagos Apygardos valdybos 
pakviestas sutiko būti teatro 
administratorium Chicagoje.

X Pijui Žemaičiui yra laiš
kas Draugo administracijoje.

pavaišinta duonos trupinėliais. 
Helen Lencki, raštinės vedėja, 
apgailestauja, kad jie nepar
duoda namų paukščiams...

Uždarys lėktuvų bazę
Garsioji Glenview Laivyno 

Aviacijos bazė bus uždaryta 
netolimoje ateityje. Oficialus 
uždarymas dar nepramatomas 
keletą metų. Apylinkės gyven
tojai smarkiai protestuoja dėl 
spausfninių lėktuvų skrajojimo 
virš jų namų. Jie sako — būtų 
patenkinti, jei būtų uždrausta 
tik sprausminių lėktuvų skra
jojimas.

X Leonas Žiūraitis yra pa-} 
kviestas didelės kompanijos; 
prie statybos vyriausiu darbo 
vedėju (General Foreman). Rei
kalinga union karpenterių. 
Kreiptis tel. RE 7-2141.

X Lietuvos Gail. Seserų Są

jungos baliui staliukai užsako
mi iš anksto pas p.p. Mulokie- 
nę —REpublic 7-2296; Kark- 
lienę — Grovehill 6-6360 ir En- 
rijonienę — WAlbrook 5-2221.

sulaukti daug svečių. Gražiau-į Roma Vaitkus, kurie laimėjo 
sioms kaukėms yra paskirta do; garsųjį “Harvest Moon” šokių 
vanos. 1 konkursą New Yorke. Dar be

— Lietuvių Dienų spalio nu
meryje bendradarbiauja min. 
P. Žadeikis, dr. A. Baltinis, 
kan. M. Vaitkus, A. Tyruolis, 
Andrius Vaitkus, Algirdas Gu
staitis, kuris rašo apie garsųjį 
U. Sinclairio romaną “Džiung
lės”, išėjusį prieš 50 metų ir 
vaizduojantį lietuvių gyvenimą 
ir darbą Chicagos raguočių 
skerdyklose. Anglų skyriuje 
min. Žadeikis informuoja apie 
Lietuvos reikalus pasaulinėje 
politikoje ir apie lietuviškos už 
sienyje likusios diplomatijos 
sudėtį bei jų darbus. Čia pat 
paduodama kongersmano Lips- 
combo kalba IlI-je Lietuvių die 
noje Los Angeles, M. Stark pa 
teikia A. Vaičiulaičio novelės'

VIENAS UŽMUŠTAS, VIENUOLIKA SUŽEISTŲ

JAV karo laivas .T. R. Pierce, kuriam dalyvaujant karo pratybose 
Viduržemio jūroje, vienas jūrininkų užmuštas ir vienuolika sužeistų. 
Nelaimė įvyko laive sprogus šoviniui. (INS)

— H. Blazas lapkričio pra
džioje numato iš New Yorko at 
silankyti į Angliją.

BALFO KONCERTAS
SIBIRO LIETUVIAMS SUŠELPTI 

Įvyks šį sekmadienį, spalio mėn. 7 dieną 
3:30 valandą po piety 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 South Halsted Street

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Metropolitan operos solistas Algirdas Brazys, 
Solistė Marijona Bankevičius-Banky,
Baleto šokėja Joana Vilkaitė,
Rašytojas Marijus Katiliškis paskaitys savo 

kūrybos,
Moksloiviy tautinio ansamblio kanklininkai, va

dovaujami Anelės Kirvaitytės,
Solistams akompanuos Genovaitė Aleksiūnaitė. 
Programą praves žurn. Vladas Butėnas.
Po koncerto šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui 
Veiks baras su užkandžiais.
Bilietai Iš anksto gaunami:

“Daina” Television Co., 3321 S. Halsted St.,
“Marginiai”, 2511 W. 69th St.,
St. Penčylos krautuvėje, 4501 S. Talman Avė.
Įėjimas — Auka $2.00; Moksleiviams $1.00

Kviečiame Chicagos ir Apylinkių lietuvius 
koncerte dalyvauti.

BALFO Chicagos apskrities ir skyrių Valdybos

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ MEN 6 D. 7:30 V AL. VAK. — WESTERN BALLROOM SALEJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE, ĮVYKS

A. L. Mokytojų Są-gos premijos įteikimo Koncertas - Balius
Programoje: 1. Premijos įteikimas laimėjusiam jaunimo scenos veikalų konkursą 

laureatui ir paties autoriaus išpildoma ištrauka. . . . 2. Lietuvos Valstybės Ope

ros solistė ALODIJA DIČIOTE - TREČIOKIENE. ... 3. Garsėjanti balerina VIO

LETA KAROSAITE. ... 4. Metropolitan Operos solistas — ALGIRDAS BRAZIS. 

Akompanuos Genovaitė Aleksiūnaitė. šokiams gros Br. Jonušo kapela.

Bufete skanūs namie gaminti valgiai Ir gėrimai. Pakvietimai $2., moksleiviams ir studentams $1.


