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PALIAUBŲ LINIJA IR ZONA GALUTINAI SUTARTOS 
Lietuvybės apaštalu pasiryžimai 

B. K. NEMUNAITIS 

Rytinių JAV lietuvių švieti-1 čio, taipgi tos mokyklos seselių 
mo- reikalų vadovas K. Mockus | palankus nusiteikimas sudaryti 
maždaug prieš mėnesį iškėlė su- j kuo geriausias sąlygas lietuvy-
manymą sušaukti šių valstybių i bei skleisti mokyklinėje ben-
lietuvių mokytojų suvažiavimą 
ir pavedė suvažiavimą rengti 
New Yorko Lietuvių Mokytojų 

TRAUKINIŲ SUSIDtfoUMAS NEW VORKi: 

druomenėje. 
Veiklos linkmė 

Sąjungai. Suvažiavimas i vyko 
lapkričio 18 d., New Yorke. 

Konferencijos pradžia 
Konferencija vyko Angelų 

Karalienės parapijos salėje; 
šios parapijos klebonas kun. 
Juozas Aleksiūnas ir vikaras 
kun. Vytautas Pikturna, visad 
labai jautrūs lietuvių pageida
vimams ir nuoširdūs lietuvybės 
akcijos palaikytojai, sudarė 
palankiausias sąlygas, kad su
važiavimas turėtų reikiamus 
patogumus sėkmingai dirbti. 
Konferencijos dalyviai dalyva
vo šv. Mišiose ir išklausė kun. 

- Suvažiavimas po gyvų disku
sijų nutarė: 

1. Lituanistinio ugdymo dar
numui ir sėkmingumui bei spe
cifiniams mokytojų reikalams 
spręsti visus JAV gyvenančius 
mokytojus ir jau veikiančius jų 
organizacinius vienetus su-1 
jungti į vieną Amerikos Lietu
vių Mokytojų sąjungą, turinčią 
savo centrinę vadovybę kurioje 
nors didesnėje lietuvių koloni
joje. 

2. Lituanistiniam švietimui 
derinti, programoms suvieno
dinti ir pritaikinti realiems gy
venimo reikalavimams, tinka-

Susitarimas galioja 31 dienų 
Per 4 mėnesius tik vienas klausimas 

MUNSAN, lapkr. 24. — Galop susitarta kur išvesti karo pa
liaubų liniją ir įrengti demilitarizuotą zoną, jei paliaubų sutartis 
bus pasirašyta 30 dienų bėgy nuo susitarimo dėl paliaubų linijos 
patvirtinimo. 

Vakar tuo reikalu buvo priim ***—*—mmqmmm*mmmmwmmmmĘm 
tas toks susitarimas: dymo priežiūrą. Dar sekantis 

1. Dabartinė fronto linija (va- klausimas yra pasikeitimas be-
dinama kontakto linija) yra de- laisviais. 
markačljos linijos bazė ir de-

Padekos dieną New Yorko požemy po Park A ve. susidūrė du traukiniai. Sužeisti 27 asmens. Trau
kiniai susidūrė dėl jiešmininkų klaidos. Prieš metus traukiniu susidūrimas Padėkos dienos va

karą Long Island geležinkelio įnijoje nusinešė 77 gyvybes. (INS) 

markacijos zonos vidurys. Ji tuo 
jau išvedama žemėlapy. 

2. Demilitarizuota zona yra 4 
kilometrų platumo. Jos vidurys 
yra demarkacijos linija. Ji su
daroma paliaubų sutartį pasira
šius ir kiekviena pusė pasitrau
kia atgal po 2 klm. nuo demar
kacijos linijos sutarty numaty
tu laiku. 

3. Dabar sutarta demarkaci-

Prisimintina, kad paliaubų de
rybos prasidėjo liepos Oi d. ir 
per tą laiką pajėgta susitarti tik 
vienu klausimu. Jei ir kiti klau
simai eis taip sunkiai, tai pa
liaubų prieš Kalėdas nebus. 

— o — 

Churdiill - Truman 
susitinka sausio 3 d. 

LONDONAS, lapkr. 24. — 
jos linija ir demilitarizuota zo- curchilis g u p^y^ai,, avyiah 

V. Dabušio pamokslą, skirta 
Bendruomenės šventei ir švieti-1 m o I " s m o k f ° P^monems pa-
mo ugdytojų konferencijai. , r u o š t l ',r ?****?? ŠViet l™° 

I prezidiumą buvo pakviesti: t*™>™1™ *"•*£» * P W « 
kuriama Lituanistinio Švietimo I. Karalienė (Phil.), prof. dr. A. 

Kučas (Scranton), B. Kulys (N. 
Y.) į sekretoriatą — A. Mus
teikis (N. Y.). Į mandatų komi
siją: J. Kiaunė į N. Y.),wJ. Ma
tulaitienė (N. Y.), A. Jankaus
kaitė (N. Y.), T. Dzikienė (Eli-

Taryba, kuri veiks Lietuvių 
Bendruomenės ribose ir sudarys 
komisijas, reikalingas atski
riems klausimams studijuoti ir 
spręsti. 

3. Suvažiavimas įpareigoja 
zabeth). J rezoliucijų ir nutari- Švietimo Tarybą kiek galima 

1952 m. Vokietijos dalinių nebus 
Ant Eisenhowerio kelio 3 kliūtys 

mų komisiją: V. čižiunas 
(Spring Valley), A. Dimavičius 
(N. Y.), P. Naujokaitis (N. Y.), 
sesuo Felicija (Putnam), J. Da-
nisevičius (Brockton). 

Referatai 
į s -Konferencijos dalyviai 

klausė dviejų referatų: S. Kulio 
"Lituanistinio švietimo tikrovė 
mūsų bendruomenėje" ir J. Da-Į lįotinu reikalu 
niusevičiaus "Programų ir va 

greičiau parengti lituanistinio 
švietimo programas šeštadieni
nėms mokykloms ir atskiras 
programas litauanistiniam ug
dymui lietuvių parapiifėse mo
kyklose. 

4. Lietuviškų vadovėlių ir ki
tų lituanistinio ugdymo prie
monių paruošimą suvažiavimas 
laiko labai svarbiu ir neatidė-

Naikino priešo 
aerodromą 

SEOULAS, lapkr. 24. — Ko
vos žemėje ribojasi tik žvalgų 

ROMA, lapkr. 24. - - šiandien ir siūlys pasitenkinti pirmai pra veiksmais, bet sąjungininkų lai 
džiai, nes didesnį* divizijų skai- vynas ir aviacija yra labai veik-Čia prasidedąs Atlanto pakto 

peiiitnių ir karinių vadę snv#^ ftaus be dktaliių vJftatolių Urkiui ias. Avhtdja vakar puolė pirmą 
sudaryti nebusią galima. Vokie-| kartą priešo aerodromą prie pat 
čių daliniai į Eisenhowerio ar-jYalu upės. Aerodromą ginanti 
miją 1952 m. dar negalėsią būti priešo artilerija buvo stipri ,bet 
įjungti, nes reikia nugalėti daug visi B-29 sugrįžo į savo bazes. 
techniškų, ir juridinių kliūčių.! priešo lėktuvai i kovas nesikišo. 

— . . . . . . . . _ . ' _ _ _ . i 

dovėlių reikalu" 
B. Kulys, apžvelgdamas da-

5. Suvažiavimas sveikina ir 
pagiria atskirų mokytojų ar 

bartinio lituanistinio švietimo' mokytojų organizacinių vienetų 
padėtį, palietė tris būdingus at 
vėjus: planingos akcijos būtinu-

žiavimas turės pagrindinai pa
keisti Eisenhowerio armijos su
darymo planus. Pirmykščius 
planus peržiūrėti verčia šie trys 
veiksniai: užkliuvusi Vokietijos 
byla, pasunkėjusi ekonominė pa 
dėtis ir ginklų kalimo atsiliki
mas. 

Pakeistą organizacijos planą 
patieks pirmadienį tarybai pats 
gen. Eisenhoweris. Jis praneš 
kaip galima suorganizuoti 28— 
30 divizijų iki 1952 m. galo. Tuo 

JAV lėktuvas buvęs 
prie Vladivostoko 

na nebus keičiama, jei 30 dienų 
bėgy bus susitarta visais liku
siais klausimais. Jei per 30 die
nų paliaubų sutartis negalės bū
ti pasirašyta, paliaubų linija 
bus pataisyta, priderinant prie 
tada esamos fronto linijos. 

4. Kovos vyksta iki sutarties 
pasirašymo momento. 

Štabo karininkai jau tvarko 

ta 1 Ameriką gruodžio 29 d. lai
vu. Pasitarimai su prez. Truma-
nu prasidės sausio 3 d. ir įvyks
ta Churchilio prašymu. 

Tarp kitų klausimų bus svars 
tomą Anglijos finansinė padėtis 
ir apsiginklavimo programos 
vykdymas (ekonominė jos pu
sė), pasikeitimas žiniomis apie 

Jei jie galėtų ateiti 1953 m., tai 
būtų visai gerai 

Amerikiečiai skatina 
europiečius federuotis 

Pultas priešo aerodrobas prie 
Uiju yra ketvirtas statomas š. 
Korėjoje. Kiti trys yra prie 
Namsi, Taechon ir Saamcham. 
Juos jau visas mėnuo kas naktį 
puola sąjungininkų aviacija. 
Tvirtinama, kad jų užbaigimą 
yra ikšiol pasisekę sutrukdyti. 
Uiju aerodrome puolimo metu 

žemėlapį, kuris bus pridėtas prie ' ^ ^ bandymus £ Ameri-
susitarimo. Manoma, kad pilnos(kos ^ . ^ * * T ? " ? ? " 
deleeaciios salės rvt siifirinktr ***• ika&* a*;>*nti, kad iš j * delegacijos galės ryt susirinkti h e b f i t ų b o m b a r d u o U R u g i j a p i r . 

miau tuo reikalu nesusitarus su 

iniciatyvą kuriant šeštadienines 
mokyklas ir lituanistikos švieti-

į svelimai įtakai nustelbtii bei ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ s k i f S ^ į i E 

^l^CsT,uZTj ^J^^^^^T^^ kad JAV lėktuvas ** 
karną galimybių išnaudojimą, s ^„viSi™ narani ž e i d ė Sovietų Rusijos teritoriją 
reikalą aiškios švietimo orga-j supratimu tų lietuviškų parapi-, _ £ _ TT.¥, ,f* 
nizacijos ir bendruomenės para- 3U vadovų, kurie aktyviai pn-
m o g sideda prie lituanistinio ugdy-

r r\ • -xi •-!• * mo problemos sprendimo, ar tai 
/ . Dantusevtctus siūle tuo . *T \ . . . 

i J -i- įvesdami pamokas j normalią 
tarpu neurtvarkyti vadovėlių, * *_ , z7\ \ . 

pamokų lentele parapinėse mo
kyklose, ar bent paremdami 
Šeštadienines mokyklas. 

6. Šeštadienines mokyklas 
suvažiavimas laiko tuo tarpu 
pačia reikšmingiausia ir stip
riausia lietuviškos dvasios Ug

nės beveik visi lietuviškieji yra 
geri. Nurodė sąrašą naudotinų 
vadovėlių. Skatino organizuoti 
knygynėlius, "Eglutę" padaryti 
savaitiniu leidiniu, "Darbinin
kui" pridėti priedą lituanistikos 
reikalams (kartą savaitėje). 
Vėliau ateis eilė ir naujiems va-
davėliams. 

Tolimuose Rytuose. Višinskio 
pranešimas nemini nė vietos, nė 
laiko, nė lėktuvo tipo. Iš kitų 
šaltinių žinoma, kad JAV žval
gybinis lėktuvas galėjo neseniai 
per klaidą būti kur nors netoli 
Vladivostoko. Vienas lėktuvas iš 

STRASBURGAS, lapkr. 24. 
— Oia susirinko pasitarti Eu
ropos federacijos sudarymo rei-! buvę užmaskuoti keli priešo lėk 
kalu JAV kongreso 14 atstovų tuvai. Manoma, kad bombos ke-
grupė su Europos Patariamojo lėtą jų sunaikino. 
Seimo nariais. Amerikos kongrej 
so nariai ragino europiniu* aku- ^ ' „ j ^ ^ 
biai eiti prie Europos federaci
jos sudarymo ir nemanyti, kad 
Atlanto pakto sudaryta organi
zacija gali pavaduoti Europos 
federaciją. Amerikiečiai ypač 
įspėjo anglus ir ragino prie Eu
ropos federacijos prisidėti. Chur 
chilis turėtų šioje byloje suvai
dinti lemiamą vaidmenį — imtis 
federacijos sudarymui vadovau
ti. 

Korėjos veiksmų teatro yra din
gęs ir manoma, kad apie tą patį Ryr|U|r|j)j DaŠ0V§ 
kalba Višinskis. Neabejojama, w 

kad jį Sovietų lėktuvai pašovė, 
nes Maskvos spauda vakar gar-

višką jaunimą, kuriam tik rei 
kalingas lituanistinis ugdymas. 

7. Ten, kur yra lietuvių pa
rapijos mokykla, neatidėliojant 
dedamos visos pastangos, kad 
lituanistikos dėstymas būtų į-
vestas normalių pamokų metu 

Pranešimai iš vietų 

Darbo prezidiume iš anksto 
buvo užregistruoti pranešimai 
iš Elizabetho, Putnam, Bostono, 
Brooklyno, Hartfordo, Scranto
no, Philadelphijos, New Britai-
no, Brocktono, Worcesterio, 
Waterburio, New Yorko. Tai 
buvo konkreti vykdomojo litua- j ir kad tam dėstymui būtų duo-
nistinio švietimo apžvalga, nu- ta lygi vieta su kitais dėstomais 
sakanti minėtose • vietovėse mokykloje dalykais. Tikyba lie-
švietimo organizatorių ir ugdy- tuvių vaikams dėstoma lietu-
tojų pastangas, beatodairinį pa- viškai. 
siryžimą ir aiškius darbo vai- 0 a . . . . . , , . 

. 8. Sveikintinu dalyku šuva-sius žiavimas laiko artimesnių lietu-
Ypatingu entuziazmu buvo ^ ^ m o k y k l u bendradarbiavi-

palydėtas T. Dzikienes praneši- j m 0 , ^ , ^ 0 ^ įvairių rūšių 
mas apie lituanistikos įvedimą j t a r p u s a v i o varžybas, konkur-

lizabetho parapijos (Šv. Pet-Jgus p r a m o g ė l e s įr t . t. 
Povilo) mokyklą normalių 

dymo institucija ir dėlto skati-| b i n o d u a v i a c i j o s leitenantus, ap 
na lietuvius mokytojus jas vi- d o v a n o t u s ordinais už neseniai 
somis jėgomis ugdyti, kurti,, a t l i k t u s „herojiškus žygius" tė-
plėsti, į jas sutelkti visą l ie tu- | V y n e s a u g o j a n t Atsimintina, 

kad buvo apdovanoti ordinais ir 
tie Sovietų, lakūnai, kurie per 

Amerikos lėktuvą? 
VIENA, lapkr. 24. — Pereitą 

pirmadienį dingo skridęs iš Vo
kietijos į Jugoslaviją Amerikos 
transportinis lėktuvas su 4 as
menų įgula. Paskutinis jo sig
nalas pranešė, kad į jį šaudė 

nai pašovė* JAV lėktuvą viršum v««riJos ir Rumunijos pasienio 
Baltijos jūros. Tada Višinskis I s a ^ ^ s . Lėktuvas ikšiol ne

surastas nė Jugoslavijos nė Ita
lijos teritorijoje. 

Į Austriją iš Rumunijos va
kar atskridęs keleivis (pavardė 
neskelbiama) pranešęs, kad lėk 
tuvas yra pašautas Rumunijoje, 
bet įgula gyva. Rumunijos vy
riausybė betgi tvirtina, kad lėk-

tvirtino, kad tas Amerikos lėk
tuvas buvo nuskridęs į Lietuvos 
- Latvijos pajūrį. 

posėdžio susitarimui patvirtinti. 
Nuo susitarimo patvirtinimo 
skaičiuojamas tas 30 dienų lai
kotarpis, kuriam galioja dabar 
sutarta linija. 

šį susitarimą patvirtinusios 
pilnos delegacijos tuojau pra
dės svarstyti sekantį dienotvar
kės klausimą — paliaubų vyk-

Indokinija jiesko 
dominijos feisiŲ 

SAIGONAS, lapkr. 24. — Į 
Paryžių išvyko Vietnamo (Indo-
kini jos) delegacija prasyti su
teikti Indokinijai tokias pat tei
ses Prancūzijos sąjungoje, ko
kias turi britų dominijos vadi
namoje Britų Bendruomenėje. 
Atsimintina, kad britų domini
jos yra pilnai nepriklausomos 
valstybes. Jei delegacija išvy
ko ministerio pirmininko vado
vaujama, tai spėjama, kad Pran 
cūzija jau yra sutikusi duoti 
Indokinijai visai liberališką sta
tutą kovoms su komunistais 
pasibaigus. 

Anglijos vyriausybe). 

• Grupė žymiu Amerikos as
menų paragino Atlanto pakto 
valstybes sudaryti vieną orga
ną užsienio politikai planuoti. 

• Packardo automobilių nau
jos didesnės kainos įsigaliojo 
vakar. Sakoma, kad greit bus 
leisti pakelti duonos kainą. 

• Japonijos kariniai žinovai 
jau buvę sukviesti pas ministeri 
pirmininką aptarti Japonijos 
atginklavimo klausimus. 

• Indija rengianti savo tai
kos planą ir jj įteiksianti Jungt. 
Tautoms, bet pirmiau j | aptar
sianti su kitais slaptuose pasi
tarimuose. Ji norinti tarpinin
kauti tarp rytų ir vakarų. 

> Kalendorius 
Lapkričio 24 d.: šv. Jonas nuo 

kry&iaus. Senovės: Rambaudas 
ir Valdė. 

Lapkričio 25 d.: šv. Kotryna 
Aleksandrienė. Senovės: Visman 

i tas ir Germė. 

- • • Hitleris kalėjime 

ro ir 
pamokų metu ir kun. Simonai > (Nukelta j 3 pusi.) 

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Vokietijos sovietų zonoje yra 
Heinrichas Hitleris, kuris va- t u v o Rum^ijoje nesą. Taip sa-
dovavo vienam kolchozui. Va-1 ™ « « k a!b ėJ° i r čekoslova-
kar naktį jis buvo areštuotas ir k * s komunistai, bet vėliau ten 
apkaltintas užnuodijęs 13 kol
chozo karvių. Komunistų žinių 
agentūra betgi pabrėžia, kad šis 

lėktuvas „atsirado". 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, šalčiau. 
Heinrichas neturi nieko bendro Temperatūra apie 25 laipsnius. 
su Adolfu Hitleriu. Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:24. I tas. 

LONDONAS, lapkr. 24. — 
Maskvos radijas pranešė, kad 
Sov. Rusijos vyriausybė įspėjusi 
Izraelį ir arabų valstybes ne
prisidėti prie Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos planuojamos 
Vidurinių Rytų apsaugos orga
nizacijos, nes tokį jų prisidėji
mą Rusija laikytų prieš ją nu
kreiptu priešišku veiksmu. 

Buvo žinoma, kad Sov. Rusi
jos atstovai žodžiu įspėjo ara
bų valstybes tuojau, kai tik bu
vo joms įteiktas pakvietimas 
pasisakyti dėl Vid. Rytų erdvės 
apsaugos. Taigi dabartinės de-
klaratyvinio pobūdžio notos yra 
skirtos tik archyvams. 

Amerika apkaltinta 
verčianti Stalini 

PARYŽIUS, lapkr. 24. 3 -
Sov. Rusija įteikė Jungt. Tau
toms skundą prieš Ameriką, ku- — Na«ju Indijos ambasadoriumi Amerikoje paskir-
ri kaltinama remianti karines *»s dabartinis Indijos ambasadorius Italijoje. Ikšiol am-
grupes, veikiančias Rusijoje ir basadoriaus pareigas Washingtone ėjusi premjero Nehru 
jos satelitų kraštuose ir siekian sesuo išvyko | Indiją ir nori tapti Indijos parlamento 
čias nuversti esamus režimus. nariu. 

Amerikos valstybės departa- Persijos premjeras Mossade#h' grfžo f Teheraną, kur 
mentui neseniai įteiktoje noto J> « * * * ^ v e i k visi Teherano gyventojai Dabar mis avin 
je Rusija pareiškė protestą prieš, skerdimo ir kepimo šventt. f 
100 mil. dol. paskyrimą laisvės Į — Argentinos prezidentas Peronas j | aplankiusiems 
sąjūdžiams Rusijos okupuotuo- \ JAV kongreso nariams pareiškė, kad jisi nori gėrę šan
se kraštuose paremti. Dabar tą tykių sn Amerika ir tokie santykiai ya galimi, tik Ame-
pačią bylą perkelia į Jungt. Tau! riką per savo netiesioginius agentus] turi liautis kišusis 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Iš Churchilio aplinkos pranešama, kad jis yra at

sisakęs sumanymo pasimatyti su Stalinu kartu su prez. 
Trumanu ar pats! vienas. Savo konferencijoje su prez. 
Trumami jis to klausimo galįs visai neliesti, bent jau 
rimta forma. 

— Jei paaiškėtu, kad Korėjos karo paliaubų nebūtų 
galima suorganizuoti artimoj ateity, Mandžiūrijos bazių 
bombardavimas pasidarytų neišvengiamas — tvirtina 
JAV aviacijos štabo viršininkas %ea. Vandenbergas. 

Į Argentinos vidaus reikalus. 
• . 

I 
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Šeštadienis, lapkritis 24, 1951 

Lietuvos kariuomenes minėjimas Chieagsje 
CHICAGO, Iii. - 1918 m. va-

sario men. 16 d. — Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimas — 
aktas tapo Įgyvendintas dėka 
garbingų Lietuvos sūnų auko
mis ir pasišventimu, didžiu no
ru — uždegti savo tėvų žemė
je laisves žibintą bei pastatyti 
nepriklausomo gyvenimo rūmus 
gražioj Nemuno šaly. Šiam gar
bingam žygiui prisiminti, Ame
rikos Lietuvių Sąjungos "Ra
moves", Chicago? skyrius, š. 
m. lapkriio mėn. 22 a. suruošė 
Lietuvos kariuomenes minėji
mą. 

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis naujai išdekoruotoje 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Iškil
mingas pamaldas laike kun. 
kleb. Linkus. Gražų pamokslą 
pasakė kun. J. Panavas. Pa
maldų metu šauniai giedojo 
"Dainavos" ansamblis, vado
vaujamas St. Sodeikos. Nežiū-

mininkas gen. Rėklaitis posėdį 
atidaręs, pakvietė garbes prė-
ffldiuman Lietuvos konsulą Chi
cago je dr. Daužvardį, A. L. S. 
"Ramovė" centro valdybos pir
mininką gen. Plechavičų, Trem 
tinių bendruomenės pirmininką 
p. C aučį, kun. J. Panavą, kuni
gai! štienės Birutės draugijos 
pirm. p. Oželienę. Pirmąjį žodį 
tkrč gen. Rėklaitis, pakviesda-
ma3 atsistojimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir nepri-

Panavas, tevo trumpame žody-j 
je, kvietė* pasitikėti Augšėiausio 
jo palaima — laisvė vėl *teis ( 

mūsų Lietuvai. Vėliau sekė, 

M f Ė C 1 1 \C O f £ } K l I I O C P k o m i s š y P s e n o m i s akompanavo | ̂ Z A R y M R e g v s Pat 0 f f i cp 
* • • • W O ' V ^ ^ ^ ••* ^ - / • ^ • *» ^ - / *J t. p^ Armonaitė , I. Savickaitė , R. Dėl skausmo rankose, kojose ir nugaroj! P. Armonaitė, I. Savickaitė, R. 

Vilūnaitė ir V. Zoborytė. Vyrų 
BdMo Veikla fcfažfcusia padėka kiekvienam m i k i t ą vyriškai sutrypė R. Bliu-

ltn. Balčiūno ilga paskaita apie CHICAGO 111 - Balfo 57- ^oghBtnoje dalyvavuskms už d n i ] t a S ) s . J a i l kus, S. Ilgūnas, 
Lietuvos kariuomenes žygdar- t a # s k y ^ ' l F > . e ,„&) šalpos T™**^. ******** ^^^ V. šlapelis, o malūno vėjo ve-
bius nepriklausomybės kovų reikale gerai veikia. Balfo rū-, • ] g r a Z U a r b ą - jamam sparnų rate be Jau iš
metu. Tik karštu pasiryžimu ir ^ vajaus metu šis skyrius su- Minėtame Tarpt. Inst. vakar- vardintųjų dar sukosi A. Ar-
didele drausme jaunoji Lietuvos rinko 2,000 svarų- rūbų ir $263. Rochesterio lietuviai šokėjai su-, suskaitė, I. Arlauskaitė, E. 
kariuomenė galėjo įkūnyti Va- Sėkmingam vajui daug padėjo šoko tris mūsų tautinius šo 
sarto HJ d. aktą, galėjo stoti sMyriaus įsteigėjas garbės pir- kius: lenciūgėlį, mikitą ir ma~ 
kovon prieš Žymiai gįlinges- mtninkas kun. klėb. J. Saulins- lūną. 
nius ir daug kartų skaitlinges- kas, kun. Ė. Abramavičrus, i Lenciūgėlio vyro partiją šau
nius priešus. Kova buvo lai- kun. J. Staenvičius. Ypač daug niai atliko simpatingasis šokių 
mėta išvejant raudonuosius bot- pasidarbavo 57-to skyriaus pir- vadovas Stasys Ilgūnas. Jam 

kla-uomybę Po to sekė* p dr 'ševikus už Lietuvos ribų, sumų- mininkas ir vk»pirmminkas Pet gražiais judesiais ir jaunatviš* 
Daužvard*o kalba. Jis s a v o ' š * n t bermontininkus ir sulai- r a s Niedvaras. 

kant lenkus, besiveriančius Lft, ^ ^ ^ d . ^ ^ 

susirinkimas. Kalbės pulk. J. 
BobėHs tema: "Lietuvos kariuo
menė". #*• 

(nukelta į 5 psl.) 

Dėl skausmo rankose, kojose ir nugaroj! 
MIZAR yra geriausias prietelis tiems ku
rie kenčia nuo reumatizmo. Jis numalši
na, patenkina ir sušvelnina. $6.00 už 

bonkutę. Ateikit patys 
arba parašykite savinin
kui: 

Joseph Sorokowski 
900 N. Taylor Art, 

Oak Park. IU. 
Vlllage 8-3111 

kalboje pažymėjo, kad 1918 — 
1920 m. jaunoji Lietuvos ka
riuomenė žengė j pergalę per 
skausmus, vargą, žaizdas, au
kas. Tą pačią kovą veda ir da
bar šaunieji partizanai tėvynė
je; jis ragino visus įsijungti j 
kovą prieš tą didįjį mūsų ir vi
sos žmonijos priešą — raudo-

tuvon. Paskaitos pabaigoj pre
legentas ypač pabrėžė mūsų 
pietų kaimyno laikyseną Ir no
rus šiais laikais. 

— i - i . 

Po paskaitos buvo atlikta; (įį^ut Rochesterio lietuvių 
meninė dalis. Pirmoji scenoje' įiaairtilftfliiafr 
pasirodė p-lė Aid. Straukaitė, 
kuri gražiai padeklamavo 'Siau- BUFFALO, N. Y. - Buffalo 
rės pašvaiste"' ir "Lietuva, tu nąji bolševizmą, prisidėti viso

mis galimomis priemonėmis prie kaip saulė, o p. Bronuis Jan-
rint blogo oro, j pamaldas at- L i e t u v o s l a i s Vmimo bylos ir vi-1 čys, akompanuojant jo broliui 
silanke daug žmonių ne tik is! s i e m g ^ ^ feimingai su- j Vytautui, puikiai sudainavo 
Chicagos, bet ir iš apylinkių, ^ . g a v ą j . k r a š t ą Gen. Ple-! "Lietuva, kurioj augot"... ir 
tuo pačiu ne tik prisimindami 
ir pagerbdami mūsų kovotojus 
už Lietuvos laisvę, bet ir pasi
džiaugdami Šv. Kryžiaus gra-

Tarptautiniš Institutas (Inter
national Institute) lapkričio 11 
d. surengė savo tradicinį vaka
rą, kuris yra rengiamas kiek
vienais metais geriausiame mies 
to viešbutyje — Hotėl Statler. 

žiąja bažnyčia, kurią išdekora- bendruomenės p į ^ . p . G a u č v 8 
vo mūsų dailininkai 

Po iškilmingų pamaldų visi 
susirinko j Šv. Kryžiaus para
pijos salę, kurioje įvyko iškil
mingas posėdis. A. L. S. "Ra-1 Lietuvos laisvę ir užtikrinant 
movės" Chicagos skyriaus pir- savo tautai erdvę, o ^ kun, J. 

chavičius savo sveikinimo žody- j "Kam šėrei žirgelį". Pabaigoje 
je skatino nepamesti kovos no- Į smagiai nuteikė visus p. Gečo f k a r t ą ^ a r o programoje aa-

i iL » . riyvavo net 9 šokėjų grupės: he-vadovaujamas vyrų oktetas. Bu , , - • 
vo padainuota: "O šalie, ž e m - 1 * * * " " « • ^ . ^ ' ^ 7 , 
liūgų", "Jau augrįsšiu. brangi i * * * ' * * * * , * * * ? * ^ f a l ° . . , . ,„ . , . .. "f i Tarptautinio instituto ir "Squa-tėvyne ,r 'Kai saule .» r y t ų j , ^ ^ ^ , ^ 
P y i Lietuvius prieš du metus Čia 

ro dėl Lietuvos laisvės ir nepri 
klausomybės. Liet. Tremtinių 

pabrėžė, kad mes galime pasi
tikėti tik savo jėgomis, ragino 
visus ruoštis ateities įvykiams 
sukaupiant visas jėgas ginant 

LIETUVIŠKI 
Kalėdų sveikinimai, pašto 

ženklai, rankdarbiai 
KALfiDŲ DOVANOS 

Elektriniai traukiniai, ju
dantieji žaislai, bengalinė 
ugnis. Lietuviška prekyba 

RIČARDAS ESTKA 
1685 W. 63rd St. 

Atdara ir sekmadieniais 

l /s lsakyklte dabar Kaledij sezonui 

TABLE PADS 

Minėjimas baigus Tautos; atstovavo "Čiurlionio" šokėjai, 
himnu. 

S. Brazdžtoni* 

o dabar — Rochesterio lietuvių 
kolonijos tautinių šokių gru-
tik 

Pas lietimas džiovininkus Vokietijoje 
Mažam Hutlosen b/Oldenburg tas. Dūdas iš viso vieko pū-
burg kaimelyje, pušyne ant kai- įčiau, tai bent plaučiai buvo. 
no, išsirikiavę 9 barakėliai. Daug tylesni atrodo palaužti 
džiovininkų sanatorija kurioje Mažutis ir Makrickas. Pastara-
tebestumia sunkias savo die- sis, kaip ir Sakalauskas, vieni- galvojom kieno i i jų vardu 

žytėse bėdose. Ir jautėmės ne
jaukiai, kai už tokias smulkme
nas jie mums su ašaromis dė
kojo. 

O kai grįžom atgal per smė
lėto pušynėlio kapines, tyliai 

i 

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 
• NcpraleidŽiąs karščio ir vandens 

virius 
• Geros rūšies vailoko apačia 
• llg&l tveria ir lengva valyti 
• Iki 65 colių ilgio 
• Tik patelefonuokite, — mes 

pritaikysime. 
Jdsų pasirinkimui ift rudo ar balto 

nas 30 lietuvių. Visi sunkūs ir I ši kaip pirštai, nors artimieji, 
atviri džiovininkai. Tiesa, dau- I jų spėjimu, užjuriuos turėtų 
gumai leidžiama atsikelti iš lo- būti neblogai įsikūrę, 
vos, bet ryšys su pasauliu jiems 
uždraustas. Trisdešimt gyvųjų 
tautiečių tebeskursta ant akme
ninių grindų menkuose barakų 
kambarėliuose. Kiti trisdešimt 
jau yra atkentėję savo likimą, 
ir maži mediniai kryžiai s&na-

Vienintelė moteris lietuvių 
tarpe J. Černiauskaitė — Luk-
šaitienė iš Suvalkų Kalvarijos, 
buv. karininko žmona. Jos vy
ras šiuo metu dirba amerikie
čių darbo kuopose. O šešerių 
metų dukrytė Danutė auga pas 

torijos kapinėse liudija apie s v e t h n U g ž m o n e s . Kai atvyksU 
tai, jog čia ilsisi tremtiniai nuo 
Baltijos krantų... 

mamos atlankyti, šioji negali 
net ranka perbraukti pėr kū-

Ligoniai sutinka mus su ne- dikio plaukus, nes turi atvirą 
slepiama nuostaba: 

— Penki metai jau guliu toj 
pačioj lovoj ir tam pačiam kam. 

bus atžymėtas trisdešimt pir
mas lietuviškas kryžius. . Ir net 
dabar, kiekviena akimirka, kai 
leidžiam sau sotesnj kąsnį ar 
nebūtiną pramogą, anie rtunt-
lose matyti kryžiai sunkiu še
šėliu užgula mūsų sąžines... 

Balfo Informacijos Skyrius 
(14b; Reutttngeo, 

Lederstr. 94, Germany 

Pagerbė Paul Claudtl 
- . * 

Prancūzijos prezidentas V. 
Auriol apdovanojo augščiausiu 

lietuvių atlikta programa 
p r i e š d u metUB ir d a b a r p a l i k o • virš*"*,' rudo ar žalio vailoko apa 

i * j . - - . A^_ ,• č i o a p irklte dabar Ir sutaupykite! 
geriausių ispudžių ne tik lietu- w . E. GILBERT 
viams, bet ir gausiai susirinku- 2700 No. Klmball Avenue 
šiems kitą Uutų kamžs sve-1 K^Y^L* 
čiams. Todėl priklauso mūsų 

ANKSTYVI D O V A N PIRKINIAI 
MES TURIME KAIP TIK TAI, KĄ JOS PAGEIDAUJATE 
LAIKRODŽIAI Peržiūrėkite šiuos dalykus 

I N U 
, KĄ JO! 

• Gruen 
• Elgin 
• Hamilton 
• Deimantų žiedai 
• šliubiniai žiedai 
• Vestuvių komplektai 

• Buxton pinigines 
• Elgrin-American 

pudrinSs 
• Ronson degtuvai 
• Parker plunksnakočių 

ir pieštukų komplektai. 
NEMOKAMAS DOVANŲ ĮPAKAVIMAS 
Pasirinkite dabar: Pasinaudokite mūsų 

kalėdinio aitdėjlmo planu. 

* C H I L L J E W E L E R S 
3242 West U l th S*r«et. Telef. fflUtop 5-3207 

Atidarą pirmadienių ir ketvirtadienių vakarais 

DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI! Atreinortaolrite virtuvę 
Ir pirkite tiesiog iš WESTMONT MILLS CABINBT SHOP 

Žemiausios kainos 
Virtuvei spintele* pagal užsakymą 
Virtuvių remontavimas 
"Formica" viršai spintoms 
Specialūs medžio darbai 
Žieminiai langai, kombinuotos 

durys Ir sieteliai. 
37 N. Gass A ve., WestnMmt, UI. 

TeJ. Downers Grove 4028 Nemokami apskaičiavimai 

B I L - M A R L O U N G E 
PUIKIAUSI 

GĖRIMAI IR PASILINKSMINIMAS 
PASIKLAUSYKITE SAVO MfiGIAMŲ DAINŲ 

Charite Stanek groja Hammond Organ 
PO NAUJA VADOVYBE 

EDVVARD MORAVIK & HANK PLACEK, 
JŪSŲ SEIMININKAI 

6035 VV. 26th St, Cicero, UI.. — TOwniialI 3-9187 

džiovą, beviltiškai neinančią nei 
geryn nei blogvn... Šitoji mo- j Prancūzijos Garbes Legiono or 
teris turėjo į m\is Uk vienintelį Į d e nu rašytoją Paul Gaudei, bu 

bary, pasakoja buvęs Lietu- prašymą: VU8J ambasadorių JAV-se, da-j 
vos karininkas Babonas, — ir — Jeigu amonis, kurie dabar ! D a r turmtį^ 83 m. amžiaus, ži- f 
niekas dar manęs nebuvo ap- augina mano dukrytę, emigruo- i 0 0 0 1 * Konvertite j katalikybę. 
lankęs. Tik kartą, kai pusiau- tų, pagelbėkit, padarykit, ką 
naktį netoliese sugedo tautiečių galit, kad tik jai nereiktų eiti 
automobilis, jie užsuko ir pas . . . ^ - - - , .« 

į vokišką prieglaudą, kad tik 

TIK GAUJOS GAIDOS 
K. V. Banaitis*, LIAtJDIES 

DAINOS. H. Itfir. chorui $1.00 
K. Y. Banaitis, OI NfiRA 

NIEKUR. Balsui ir forte-
pjioniu ' $1.00 

Br. Budriūnas, KAS BER
NELIO SUMISÎ YTA. OI 
KĄS SODAI $1.00 

Br. Budriūno. MALDA. Miš
riajai chorui $0.50 

J. Strelia, VAI IR ČfcUOJO. 
Duetas su rnišr. choru .. $1.00 

Stp. Soderka, SiAURftS 
PAŠVAISTE Mišriam 
chorui ,. .̂ '..... $0.50 

J. Starką, LIAUDIES DAI
NOS. Mišr. chorui $1.50 

J. Starką, TUSTI PALIK-
TIEJI NAMAI. Baisui ir 
fortepionui $1.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakfey Ave. 

Chicago S, III. 

# * * 

• 

mus. 
— O jūsų išemigravę drau-' 

gai, ar parašo, ar gal atsiunia 
siuntinėlį ? 

— Apie siuntinėlius jau se
niai nustojom svaj©ję. Kad jie 
nors savo šventus pažadus te
sėtų, kriuos emigruodami da
vė — laiškų parašyti. Ir tai už
miršo. Laikraščių gaunam tik 
'Britanijos Lietuvį" ir "Tėviš-/truputį žmogiškos šilįmos... 

kės Žiburius" 
Štai šypsosi ir šposus krečia 

K. Sakalauskas, nors jis dalies dingi Mes tik apsiėmėm pajieš-
šonkaulių neturi, o plaučiuose 
kavernos. 

— Ir ko jūs stebitės — šyp
sosi jis. —Juk aš buvau Lie-

neužmirstų lietuvių kalbos, ir, 
kad už vargšę mamą neimtų 
melstis vokiškai... 

Pasirodo, kad turime bendrų 
pažįstamų, kuriems tuoj pra-
nešem jos adresą. Tegul nors [ 
laišką parašo, nors knygą ar 
laikraštį atsiunčia; juk žmonės, 
kurie žiūri mirčiai į akis, nieko 
daugiau iš gyvenimo nenori tik 

f 

Nedaug kuo šį kartą galė
jom mūsų tautieiams būti nau-

JLm 

coąufcrac B^AUT* SHOP 
Nauja vadovybe. Francfe ShtaM>m>, KaviftfAk£ 

PADARYKITE SAU 1LGALAJKJ SUŠUKAVIMĄ 
3VENTĖS IJAffAR! 

Be mašinos $7.90 i Saitas susakavlmas $10.00 
Pirmauja plaukų ausukavime, dažyme 1P apkirplme 

48Wi/2 tT. imk S t TOwnJiaJl 3-5377 
Atidarą ketvirtadienių ir penktadienių vakarais 

koti jų artimųjų užjūriuose, pa 
sržadėjom nemokamai išsiunti 
nėti jų laiškus, davėm adresus 
Balfo juridinių patarėjų, į ku-

tuvos kariuomenėje muzikan- riuos galėtų kreiptis savo ma 

Skanus užkandžiai — Brangūs pryzai — dokiai 

"KALAKUTŲ IR KORTŲ PfiAMOGAw 

Sokmadlėnr, ta^kriofd ( ^ o v . ) Ž5-tą d., 1^51 m. 

PETRO VENGBLIAUSKO TaJman Avenue Salėje 
480* South Talma n A vfmuc, Ch i cago, i 11. 

(Kampas *6th ir Talman Avenue) 
Šokiams groja — Vincas Mmcy* it J o orkestras 

B U N C O DOŠttLAS — 3:30 vai. popiet 
SOKIril — 6:30 vai. va*. ' • • • 

š irdingai Iviečia • > • • / 

i . ^ - • • 
• j . y J. O. — "JAUNOJI UETUVA" 

NUOSTABU 

MAŽO 

KAPITALO 

Investavimas 

SUTEIKIA 

DIDELE 

PROGA 

PRADĖKITE 
KAIP 

PASALINI 
UŽSIĖMIMĄ 

IR 
ŪVYSTYKIT 

! 
PAGRINDINI 

UBAI 
PELNINGA 

BIZNI 

# 
CHINCHILLAS GALIMA SAUGIAI AUGINTI 

JUSU NUOSAVIOJE 
PASTOGĖJE « R Ū S Y J E • LAISVAM KAMBARYJE 

Iš Forbes Magazino "Business And Money Management": 
"Yra beveik galima atgauti investuoų kapitalą vienu metų bėgyje, ir laiko sutrukdymas gyvu
lėlių priežiūrai yra tiek nežymus, kad jis gali apsimokėti, kad ir atsiduodant tam užsiėmimui 
tik kaip pašaliniam darbui." 

ŠIS SKELBIMAS 
YRA VERTAS $10000 PRIE PIRMO CHINCHILLŲ 

PIRKIMO NUO MOŠŲ 
Sveikatos ir Kilmės Pažymėjimai, ir Apdraudimo Pol isas Yra Įskaitomas 

l šį Specialų Supažindinimo Pasiūlymą, Kuris Galioja Tik Iki GRUODŽIO. 8, 1951 

S T O N E M A N ' S FAMOUS CHINCHILLAS 
NORTH BROADWAY 

iE m Sekmadipifj. lapkričio (Novetnber) 25 d., 1951 H. 

SOKOL SVETAINĖJE 
2337 South Kedzie Avenue, Chicago 

Į' TV TlrT t f iTO8= 3= • 

NIEKAS MOSV NENŲKONKURUOS KAINOSE, 
UŽ LYGIOS KOKYBĖS CHINCHILLAS 

TELEFONUOKITE D £ L SUSITARIMO: > ̂  .• « P ; 
• Lincoln 9-8237 • LAkeview 5-3681 • EDgewater 4-1475 • ENglewood 4-8018 

^ E E " • ' 
^ 

^ 

Kviečia \imm — RENGIMO KOM1SHA 

"" i 
. * 

• 
- . -•• į • • • k '-.: • • • ••-, v J ••* . ; ' . - • 

i i ' iJLinf im . iT f ^ •••fu 

a I y v a u j a : 
KONSULAS DAUŽVARDIS, ALICE STEPHEN'S MERGINU 1 

CHORAS, CHRISTINE BARTULIS, GENEVIEVE MACZIS, 
ANTANAS PEŠKYS ir "ATEITIES" ŠOKĖTŲ GftUPE. 

Po koncerto bus šoktai p Je smagios muzikos. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų. Įžanga $1.25. 

#J 
• • • 

r 
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D R A U G A S 
THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND 

34 S. Oaklpj Ave., c hU-nga 8, fll. Tel. Ylrginia 7-6640; 7-0641; 7-6642 

Entered as Seoond-Claaa Mattei Mar<h 31, 1916 at Chirago, Illinois 
lTnd«r the Act ofMarch 3.J.879. 

M^niber of the Catholio Press Ass'n 
Published daily, exeept Sundays. 

by the 
IJthuanian Catholic Pr^ss Roolety. 

SrBSCRTPTlON RATES: 
$7.00 per year outside of Ohicago 
$8.00 per year in Ohicago <fe Cicero 
17.00 per year in Tanada 
Foreign $10.00 per year. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI... 

JIE MCSIŠKIUS ŽUDO, O MŪSIŠKIAI VAIŠINA 
| M I I H Į ^ W I . I Į.i.im,n>nn.i.i i. | i^t^m^mmfįlį^. 

P R E N U M E R A T A : 
Ohicago j i r r i r e r o j 
K i t u r J A V ir K a n a d o j e 
l žs ienyje 

M e t a m s 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

H met. 
$4.60 
$4.00 
$5.50 

3 m8n 
$2.50 
$2.26 
$2.90 

1 m8n. 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos gražina tik i* anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turi 
nj neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praSymą. 

Rimtas vyskupu įspėjimas 
ALIARMUOJANTI BfrKLE 

JAV katalikų vyskupai savo metiniame suvažiavime, buvu
siame šio mėnesio pirmoje dalyje Wašingtone paskelbė tikrai 
rimto dėmesio vertą pareiškimą. Apsvarstę NCWC (Katalikų 
Veikimo Centro) reikalus ir įsigilinę į šių dienų vidaus politikos 
gyvenimo eigą, mate reikalą padaryti keletą įspėjimų. P a s 
kutiniuoju laiku iškeltieji skandalai. įveliantieji visą eilę val
džios pareigūnų, negali praeiti be pastabų, be pasipiktinimo ir 
be ryžto grąžinti į politikos gyvenimą moralumo dėsnius. 

Vyskupai savo istoriškame pareiškime nurodo aliarmuojan- Bet m e s ' ^ jausdami vienatvės 
ti reiškinį. Dabartinėj šio krašto būklėj jie mato panašumą į kraują šaldančią atmosferą 

Vienatvės Kryžiai 
T. Brunoną* Markaitis, SJ 
Vienatve — be Dievo ir be 

žmogaus — yra lėta mirtis. 
Vienatve su Dievu yra pilnuti
nių žmonių mokykla. Žinoma, 
vienatvė nėra palaima kiekvie
nam žmogui, nes ji reikalauja 
didelės širdies, neišsemiamom 
kantrybes ir beribės drąsos. Di
deli žmonės vienatvėje išauga i 
milžinus, o maži — pavirsta j 
dalkes. Tai bendrinė tiesa. Mat, 
yra išimčių. Baisių, tragiškų ir 
neužmirštamų išimčių. 

"Mūsų amžius — su visa cen
tralizuota technika ir visapu
sišku žmogaus išnaudojimu — 
mus veda, stumia i vienatvę. 

Po visą pasaulį nuskambėjo žinia, jog komunistai Korėjoje žudo JAV ir sąjungininkų karo ^laisvius 
šioje nuotraukoje matome vaišinant raudonuosius, kurie pateko į mūsiškių nelaisvę. (u*i>) 

Romos imperijos padėtį, buvusią prieš pusantro tūkstančio 
metų. Barbarizmas iš lauko pusės ir rafinuotas materializmas 
ir moralinis apipuvimas viduje. Romos imperija buvo sugriauta 
iš vidaus ir moralinė korupcija buvo to priežastimi... Šitie ir 

stengiamės išsprūsti iš jos gruo 
boniškų nagų. Užuot susitaikę 
su likimu ir apkabinę Dievo my
linčią ir globojančią ranką mes 

DIEVAS IR ŽMOGUS 

Vyskupai pažymi, kad moralybe liečia trijų santykių korek-
tingą ir atsargų sugretinimą: žmogaus Dievui, žmogaus pačiam 
sau ir žmogaus savo artimui. Kai tie santykiai tinkamai panau
dojami, žmogaus intelektas gali surasti kaikurias pagrindines 
dvasines tiesas ir moralinius principus, kas užtikrins žmogaus 
intelektualiniam gyvenimui tvarką ir harmoniją. 

Žmogaus socialinis gyvenimas pasidaro nebepakenčiamas ir 
net nebeįmanomas, jei ryšiai tarp paskirų asmenų ir grupių nė
ra tvarkomi teisingumu ir meile. 

VISKĄ PALIEČIANTI DIEVO VALIA 

bėgame nuo vienatvės pavojaus, 
kiti istorijos faktai turėtų atidaryti akis šių laikų vadovams. ' n ežįūrėdami, kur bėgame. 

Vienatvė su Dievu nėra bai
si. Svarbiausia, ji yra reikalin-
linga. Mums visiems reikia pe
reiti jos mokyklą ir persiimti 
jos auklėjimo įtaka ir princi-
cipais. Suprantama, kad kiek
viena mokykla •reikalauja draus 
mes, pasidavimo ir geros va-
lios. Kiekviena mokykla laukia 
paklusnumo, bendradarbiavimo 
ir pasiaukojimo. Vienatvės mo
kykla nori visų žmogaus galių 
ir sugebėjimų, nes Dievas trok
šta viso žmogaus ir visos jo 
širdies. 

'Mano gyvenimas yra mano paties reikalas" arba "politi
koje betko galima laukti" — tai labai dažnai girdimi posakiai. 
J i e pasako, kad ne vjgkRg yra tvarkoje, kad esama didelio ne* 
supratimo ir nesusipratimo. • 

Žmogus yra sutvėrimas. Kaipo sutvėrimas jis yra Sutvėrėjo 
pavaldinys visame kame, ką jisai daro. Dievo valia paliečia 

Sovietų atominiai miestai 
PRANYS ALšfiNAS 

Lygiai tuo pačiu laiku, kuo- reikalui nesigailėta jokių sta-
met Vakarų Europos radijas tybinei medžiagai reikalingų iš-
ir laikraščiai pranešė apie tre- laidų, o taip pat — ir žmonių 
tįjį atominį sprogimą Sovietų gyvybių. Tūkstančiai kalinių 
Sąjungoj, Vakariečių zonoj, j žuvę nuo nelaimingų atsitiki-
Berlyne, leidžiamas vokiškas mų, iš persidirbimo, pusbadžio 
laikraštis "Montags Echo" at- gyvenimo ir ligų. Jų eilės bū-
spaudino pasikalbėjimą su tūlu vusios papildomos naujai atga-
vokiečiu belaisviu, kuris nuo.benamais nelaimingaisiais. 
1948 m. pabaigos dirbo viena-j Trys didžiosios dalys to ato
me Sovietų atominės energijos j minio centro, esančios respubli-
produkcijos centre, vadinamam koj, vadinamoj Tana-Tuva, ne 
"Atomgrade" ir, netekęs svei
katos, buvo paleistas įnamus 

nes Dombos į priešo taikinius, 
tuo tarpu kai kiti du — bus pa
jungti tik atominių bombų ga
mybai. 

Minėtasis į'mazginis atomi
nių bombų centras" esąs įren
giamas taip, kad jo negalėtų p n € p a u ^ 
sunaikinti jokia pasaulio ga
lybė. Įleidžiamieji į žemę įrengi 
mai daromi net iki 20-ties augs 
tų. Tenai pat numatytos patal-

Latviai paminėjo 
nepriklausomybes sukaktį 

Chicagos ir apylinkės latviai 
minėjo Latvijos Respublikos 
33 metų sukaktį praeitą sek-
madie.ni Austin *Town salėje. 
Žmonių buvo apie tūkstantis — 
jų tarpe apie tuzinas lietuvių. 
Muzikalinę programos dalį iš
pildė vietinis latvių choras ir 
iš New Yorko atvykusi operos 
solistė Herta Lūšė su akopanis-
tu Hugo Strauss. Ilgesnes bei 
išsamesnes kalbas pasakė Chi
cagos Latvių Federacijos pir
mininkas Karlis Dzirkalis ir vi
cepirmininkas Vladis Landma-
nis. Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos konsulas P. Daužvar-
dis, Baltijos komiteto pirminin-, 
kas G. Galva (nauskas), sekre
torė H. Clayton, ir estų vardu 
prof. Vobus. Raštu sveikino 
Hlnois gubernatorius ir abu se
natoriai bei ALT sekretorius. 

Visų kalbėtojų mintys ir svei
kinimai sukosi apie Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos laisvę ir ne
laisvę, progresą ir regresą; so
vietines žiaurybes, tautų kovas 
ir troškimus išsilaisvinti iš žiau 
rios bolševikų okupacijos ir 

Pirmoji judėjimo nelaime 
Skelbiama, kad milioninis a-

merikietis žuvęs susisiekimo ne-

Kiekvienaci^žmogui — šio gy 
venimo vingiuotame kelyje — 
tenka ilgesnė ar trumpesnė vie 
natvės distancija. Reikia sut ik 

visa" kas tu r i ryš i su^žmogaus teisėmis ir pareigomis. N e v i e n a ^ k a d vienatvė yra kryžiaus ' o r o , nežiūrint kokiomis bombo- tos srities mazgu, kitaip sa-
valstybė, nė viena mokslininkų grupė negali atmesti tiesą apie !kelif8- K a r t a i s m u m * t e n k a re" i mis miolimas butu vykdomas: kant, pagrindiniu centru, 

' t a laimė nešti Viešpaties kry 

toli Mongolijos rubežiaus 
Atomgradas Nr. 1, pagal mi-

Minėto belaisvio teigimu, į 'ne to belaisvio pasakojimą, yra 
tą atominį centrą buvę prisius- pietinėj daly Kuzniecko rajono, 
ta tūkstančiai politinių kalinių Jis įsiskverbęs į milžiniškų Al
is įvairiausių Sibire esančių kon ta jaus kalnų virtinę. Atomgra- j Sovietų enkavedistinių dalinių, 
centracijos stovyklų ir staty- das Nr. 2 guli apie 1000 kilo-j Be griežčiausios kontroles nie-
ba buvo vykdoma pilnu tempu, i metrų į rytus nuo Baikalo e- kas ten neturi teisės nė kojos 

"Atomgrade" ^a tyb in i a i dar jžero ir Atomgradas Nr. 3 — įkelti. Visą tai gerai žino ir 
bai ir milžiniškas, rausimasis po tarp dviejų,anksčiau paminėtų m a t o tik darbininkai, kuriems, 
žeme buvę daromi taip, kad į jų, prie upės Ulu-chem. 
būti visiškai tikriems ir nesi-! Karo atveju, Atomgradas Nr. 
bijoti jokių priešo puolimų iš 1, esą, yra numatomas tikruoju 

laimėje, turės būti kurią dieną 
pos po žeme ne tik atominiams d a r p r f e f i K a l § d a s # žinant, kad 
gaminiams, bet ir svarbiau
sioms Sovietų ministerijoms bei 
kariniam štabui. 

Visas minėtojo miesto rajo
nas esąs apsuptas kareivinėmis, 
aerodromais ir sunkiai besu
prantamo išmislo fortifikacijo
mis. Jis yra saugomas elitinių 

moralinę tvarką ir ją taikyti tik savo patogumui. 
"Moralybė turi savo vietą ir versle ir pramonėj, nes sąly

gos, kuriose žmonės dirba, kokį atlyginimą jie gauna, kokį dar
bą jie dirba, viskas pareina nuo moralinės teises jurisdikcijos. 
Kuomet ekonominės sąlygos yra tokios, kad darbo žmonėms 
auginti šeimas susidaro liūdni sunkumai, tuomet atsakomingieji 
asmenys nusikalsta Dievo tiesoms ir jie pasidaro dalininkai nuo
dėmių, kylančių dėl jų neteisingumo". 

Šitaip kalba Amerikos vyskupai, įspėdami valdžios ir politi
nio bei ekonominio gyvenimo vairuotojus ir prašydami grąžinti 
i tą gyvenimą moralybes dėsnius. 

JAV TĖVŲ NURODYTAS KELIAS 

Vyskupai kiek ilgėliau apsistoja ir prie kito tikrai blogo 
reiškinio. Jie teisingai nurodo, kad yra didelė klaida pasiduoti 
įtikinėjimams, kad žmonės nesitikėtų iš politikos didelio teisin
gumo. 

Savo pareiškime vyskupai nurodo reikalą atstatyti balsuo
tojo asmeniškos pareigos supratimą ir pasitikėjimą išrinktuoju. 
Tie. kurie yra išrinkti valdžion, jiems yra patikima svarbi ir 
rimta atsakomybe. Jie išrenkami ne savo asmeniškai naudai, ne 

žių. Retas iš mūsų atpažįsta 
laimės valandą. Retas iš mū
sų tampa Simonu Kyriniečiu. 
Retas iš mūsų, priremtas prie 
kryžiaus, atsimena, kad Vieš
pats ant jo kabo ir nesusipran
ta pakelti akių į Dievą ir mels
tis Gerojo Latro žodžiais. 

Kiekvienam žmogui Dievas 
nubrėžė skirtingą gyvenimo ir 
mirties kelią. Nesvarbu, kas 
mes esame, po kieno valdžia gy
vename ir dirbame. Mūsų am
žina pareiga pasilikti tuo, kuo 
mes esame. Tik vienatvė su Die 
vu duoda mums visas galimy
bes tapti pilnutiniu žmogumi, 
neprarandant mūsų asmenybės 
įgimtų dovanų ir charakteringų 
bruožų. Mums nevalia tapti iš 
kamšomis. 

Žinoma, labai lengva paskęsti 

mis puolimas būtų vykdo! 
atominėmis a r kitokiomis. Tam rio būsiančios vežamos atomi-

Lietuvybės flp&ahi pasiryžimai 
(Atkelta iš 1 pusi.) 

savęs praturtinimui, bet sąžiningai valstybės ir bendruomenės j w 

tarnybai. Ir savo kelbose ir savo veiksmuose jie turi laikytis 

deja, labai retam tenka išklysti 
į laisvąjį pasaulį ir viską papa
sakoti. Jie ten pasmerkti dirb
ti, o darbą atlikus — mirti. 

Taip Sovietai ruošia pasau
lio pražūtį. 

rikos Lietuvių Tarybai Chicago-
je, Bendrajam Amerikos Lietu-

i vių Fondui New Yorke, L. E. 
tmių dalykų mokymosi. Šuva- V . P a t a r i a m o s i o s ^ ^ s 
žiavimas visu griežtumu smer-1 L l * t u v i ? . Patariamosios grupes 

9. Suvažiavimas su džiaugs-. k i a t o k į l i e t u v i ų t ė v ų e l g e s i i | vadovybei, „Amerikos Balsui , 
mu pagiria tas vasaros stovyk- k a i n i e k i n g ą tautinės bendruo-| į A V ^ Į " ? * . Bendruomenes 

menės eilių apleidimą, skriaudą' Cent"> Y*W»' 
tėvynei ir jų pačių1 Suvažiavimas pavedė prezidiu 

mui pasveikinti JAV Lietuvių 
Bendruomenę iškilmingojo akto 
metu, pareikšti padėką kun. Si
monaičiui už paramą įvedant li-

goja reir lietuvišką dva- j suvažiavimą sveiKinu gen. tuanistikos dėstymą į Elizabe-
sią ugdančių vasaros stovyklų | konsulo J. Budrio ir savo vardu tho parapijos mokyklą ir sese-
darbą ir pastangas. vice-konsulas A. Simutis, J. E. i lems pranciškietėms už nuolati-

i vysk. V. Brizgys, Balfo pirm. I nį palankumą ir sąlygų sudary-
10. Suvažiavimas pagiria ir p r o f . k a n . j . Končius, Alto | m ą , kad lituanistinis mokymas 

pritaria iniciatyvai ugdyti lie- p i r m . L . S į m u t i s , L. E. Lietuvių | sėkmingai vyktų. 
tuviškose mokyklose mokinių Patariamosios Grupės vardu J. |- . 
solidarumo dvasįą jungiantis j 'Audėnas , "Dirvos" redaktorius; Kiti nutarimai 
Jaunųjų Lietuvių Pagalbos są - Jy . Rastenis, Pranciškonų Pro-1 Padaryta eilė smulkesnių nu-

vinciolas tėv. J. Vaškys, V. Si- tarimų. Vadovaujančių organų 
dzikauskas, New Yorko Trem-. būstinei numatytas New Yor-
tinių draugijos vardu kun. V. j kas. Į vadovaujančių organų 

toks įvykis bus, pravartu pri
siminti ir pačią pirmąją judė
jimo . auką. Tai atsitiko 1899 
m. New Yorke, kada H. H. 
Bliss lipė iš tramvajaus (trolley 
car) ir atsisakė pagelbėti už 
jo išlipančiai moteriai, o nro 
šalį važiavęs automobilis kliu
dė Bliss, kuris buvo mirtinai 
sužeistas. 

las, kurias lietuvių vaikams jau 
yra suorganizavusios Nekalto 
Prasidėjimo Seserys Putname, 
Tėvai Pranciškonai Kennebunk 
Porte ir Tėvai Marijonai Ma-
rianapolyje. Mokytojai įsiparei-

motinai 
vaikams. 

Sveikinimai 

Suvažiavimą sveikino 

Lenkai apie pavoju 
J. Karasievicz lenkų laikraš

ty "Dziennik Polski" iškelda
mas Kremliaus grobuoniškas 
užmačias pažymi, kad tautų ne 
santaika gali praskinti raudo
niesiems kelia į laimėjimus; su 
mini lenkų, ukrainiečių, lietuvių 
nesutikimus. 

Ta nesantaika lengvai išnyk
tų lenkams parodant daugiau 
supratimo teisėtų lietuvių rei
kalavimų. 

tų pačių teisingumo ir meilės dėsnių, kurių laikytis yra įparei
gojamas kiekvienas paskiras asmuo visuose žmogiškuose veiks
muose. 

Ir į politikos gyvenimo viršūnę pastatytas asmuo, kaip ir 
kiekvienas žmogus privalo laikytis Dešimties Dievo įsakymų. 
Ar pavogsi iš kasos (cash register) ir nesąžiningai pelnysi, už
imdamas valdžios pareigūno vietą, lygiai nusikalsi teisingumo 
dėsniui, lygiai papildysi vagystę. 

- Vyskupai atsišaukia į visų luomų amerikiečius, prašydami 
grįžti į tą kelią, kurį nurodė pirmieji šio krašto tėvai ir Jurgis 
Vašingtonas savo atsisveikinimo kalboj: 

"Iš visų dispozicijų ir papročių, vedančių į politinę gerovę, 
religija ir moralybe yra būtini ramsčiai... Abu — protas ir patir
tis draudžia mus laukti, kad tautinis moralumas galės išsilaikyti 
išėmus iš jo religinius principus." 

Reikia manyti, kad ne vien tik katalikai, bet visa JAV vi
suomenė atkreips rimto dėmesio į svarbius ir, sakytume, kraštui 
gyvybinius vyskupų įspėjimus. 

su minia ir nuduoti, kad me? 
pritariame masės nuomonei, 

Chicagos ir apylinkių lietuviai pasimatysime sekmadienį — 
gruodžio 2 d. 2 vai. po pietų, Amalgamated salėj, kuomet susi
rinksime minėti karaliaus Mindaugo krikšto 700 metų sukaktį. 

jūdį, kuris apsidėdamas nedide
liu solidarumo mokesčių teikia 
ir konkrečią pagalbą į vargą 
patekusiems lietuviukams. 

Mokytojai remia visas jauni
mo organizacijas ir sąjūdžius, 

Pikturna, savo vienuolyno 
(Putnam) vardu sesuo Felicija, 
Liet. Amer. Veteranų Dariaus nors tikrovėje kitaip galvojame. , . * • " T S S S 

Daue sunkiau nasilikti tuo kuo k u n e t l k P r i s l d e d a P n e lietuvis- i r Girėno posto vardu L. Virbic 
kosios dvasios ugdymo. esame, nežiūrint kliūčių ir sun

kenybių. Tik šis kelias veda į 
sielos ramybę ir vsapusišką vi-

Mokytojai rūpinasi, kad lie
tuvių vaikams ir jaunimui būtų 
išleista pakankamai tinkamų 

su galių harmoniją. Kompro- i i e tuviškų knygų, ugdančių jų 
misas ir savų. įsitikinimų leng 
vas išsižadėjimas nupirks jums 
laikiną populiarumą, bet nužu
dys širdies ramybę. 

Vienatvė yra neišvengiama. 
Todėl stiprink savo valią, grū
dink kantrybę ir persiimk die
viška drąsa. Kitaip sulūši, ir 
tavo suskilusi širdis subyrės į 

tautinę individualybę. Visomis 
pastangomis yra remtina "Eg
lutė". 

11. Suvažiavimas, svarstyda
mas naujai atvykusių j JAV lie
tuvių tremtinių pastangas kurti 
ir išlaikyti lietuviškąsias moky
klas, kaip pačią tikriausią ir 
veiksmingiausią priemonę išlai

kąs, skautų — sktn. Em. Put-
vytė ir kpt. P. Labanauskas, 

Raštu suvažiavimą sveikino 

sąstatą išrinkti: B. Kulys, A. 
Bendorius, V. čižiūnas, K. Moc
kus ir P. Naujokaitis. 

Suvažiavime dalyvavo 46 at
stovai, nemaža grupė augštų s ve 
čių, mokytojų (nerinktų atsto
vais) ir kultūrininkų. 

prel. M. Krupavičius, S. Lozo-J ' Visi konferencijos dalyviai po 

šukes. Vienatvėje jlūdi laimės 5 * ̂ * S S S ^ 2 S n e n u t a u t u -. J1S L J l L I S1J* l r aktingą politinės emigra
cijos eilėse, su pasibaisėjimu ir meilės paslaptis. 

Melskis į Vienatvės Kryžius: 
ant jų kabo tavo išganymas. 

konstatuoja, kad kai kur lietu 
vių tremtinių tarpe esama jau 
ir tokių tėvų, kurie drįsta pra-

Vien tik idėjos y ra tikrai pat syti lietuviškųjų mokyklų va-
varus dalykas gyvenime. j dovybes atleisti jų vaikus nuo 

^-W. Humboidt lietuvių kalbos ir kitų lituanis- tone, Lietuvos dipl. šefui, Ame 

raitis, Lietuvos ministeris Pie
tų Amerikai dr. K. Graužinis, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Kanadoje V. Gylys, konsulas dr. 
P. Daužvardis (iš Chicagos), 
"Draugo" red. kun. dr. J, 
Prunskis, Akademinių Tautiškų 
Korporacijų Sambūrio vardu J.< 
Kiaunė, Prof. J. Žilevičius (te 
legrama) ir kiti. 

bendrų užkandžių įsijungė į JAV 

Pulais Andriušis 
Jo nauja apysaka "Sudiev, 

kvietkeli" neseniai buvo iš
spausdinta Australijoje. "Drau 
gas" palaiko ryšį su rašytoju. 
Si foto gauta iš Sydnėjaus, iš 
lietuvio foto studijos — Foto 
Algis. 

Mirė 106-mete 
Vokietijoj mirė seniausioji 

Berlyno miesto gyventoja — 
106 metų panelė Bertha Ganz-
lin. Mirusi dėl senatvės. 

100,000 japonų kas mėnuo 
Statistikos daviniais 1951 m. 

liepos mėn. 1 d. Japonija tu
rėjo gyventojų 84,300,000, arba 
100,000 gyventojų daugiau, ne
gu vienas mėnuo prieš tai. 

L. Bendruomenės šventę (New 
Yorke) — kaip jau aktyvūs ir 
nuo seniau įsitraukę į PLB už
davinių vykdymą. 

Jr 

Suvažiavimas sutarė pasiųsti 
sveikinimus: pavergtosios Lietu 
vos mokytojams, Vliko ir Vyk
domosios Tarybos pirmininkui 
bei Lietuvybės Išlaikymo Valdy 
tojui prel. M. Krupavičiui, mi-
nisteriui P. Žadeikiui Washing-

Ateitis priklauso tiems, kurie jai ruošiasi 
Gyvybes draudimu MUTUAL OF OMAHA sprendžia ne Jūsų 
laidotuvių, bet GYVENIMO PROBLEMA: 

• Moka pensija senatvėj. 

ftEIMOS GALVAI MIRUS: 

• moka šeimai iki $200 į menesf 10, 15 ar net 20 , metu po 
jo mirties, arba 

• išmoka likusią skola už nekilnojama turtą. 

• Valkams, sulaukus 18 m. mokamos mėnesines pajamos 4 ar 
6 metus studijom baigti, net ir tada, jei tėvas mirė tuoj po 
apsidraudimo. 

Daugrybg kitokių planu, išsprendžiančių ne laidojimo, bet finansines 
*rwonimo problemas, iei gyventumėte pertrumpai arba perilgai. 
Kreipkis į organizacijos atstovą LEONARDĄ JANKAUSKĄ atviru
te 6418 So. \Vhipple Ave., Chicago 2», m., arba telefonu: 

GROVEHILL 6-8358 

> 
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Religines muzikos koncertas 
VYT. KADŽIUS, Chicago, BĮ. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS • 

Religinės muzikos tikslas yra 
priartinti žmogų prie dieviškojo 
Kompozitoriaus, kad žmogus vi 
soje savo dvasioje harmonijo
je artėtų prie savo Kūrėjo. Re
ligines muzikos sąvokai netin
ka visa tai, kas primena profa-
ninę muziką ir atsiduoda gry
nai pasauline. Bažnyčia nuo se 
no giedojimui yra suteikusi svar 
bią vietą. Juk ir pats Užgimi
mas buvo palydėtas Angelų gie 
sme: "Garbe Dievui augštybe-

.*» se", o D. Ketvirtadienio vaka
riene — psalmėmis. Bažnytine 
muzika yra labai augštai verti
nama. J i yra kartu ir liturgi
jos dalis. 

Religines muzikos sritį lie
tuviuose yra užsimojęs plėsti 
"Dainavos" ansamblis, kuris tik 
pradėjęs antrus savo gyvavimo 
metus Amerikoje jau duoda ir 
antrąji savo religinj koncertą. Į 
Šį kartą ansamblis suteiks re
tą progą išgirsti italų kompozi
toriaus G. A. Rossini garsiąją 
kantatą "Stabat Mater". Jo 15 
parašytų kantatų jau yra pa
mirštos, tačiau ši viena yra 
laikoma visais laikais kaip reli
gines muzikos papuošalas. Tek 
stas yra lotynų kalboje ir paim
tas iš Marijos Septynių Skaus
mų sekmadienio sekvencijos. 

Gal pati Dieviškoji Apvaiz
da leme, kad šis religines mu
zikos koncertas nėra eilinis. Jis 
yra labai prasmingas, nes šie
met lietuviams yra jubilejiniai 
metai. Koncertas daromas ta
da, kada švenčiami 700 metų j 
nuo iškilmingo Lietuvos krikš
to įvedimo ir 25 metai minimi 
nuo bažnytines Lietuvos pro
vincijos įsteigimo. Pats dalyko 
pasirinkimas rodo, kad koncer-

Afomo laboratorija 
Pakistane v 

P a k i s t a n o v y r i a u s y b e nu
t a r ė Lahore , P u n j a b provin
ci joj , p a s t a t y t i a t o m o t y r i - i 
nej imo labora tor i ją . 

Pietus įkrito pro langą 
Mil tonams , gyv . E . Lon 

gmeadow, Mass. , š i emet ne
re ikėjo P a d ė k o s dienai kala
ku t ą p i rk t i . Didelis f azanas 
p a t a i k ė j n a m o l angą ir su 
v i sa i s s t ik l a i s į lėkė į vidų. 

ISNIJOMUOJAMA ~ 

TŠNTOMOJAMAS 2 kamb. su bal
dais ir teise naudotis virtuve ved. 
porai ar vienas mieg. kam b. dirban
čiam asmeniui. Arti gero susisieki
mo. Skambinkite BIshop 7-1045. 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu
tas iš fronto 1-me aukšte. Kreiptis 
3-iamc aukšte ii fronto. 

1620 No. Marshfield Avc. 

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. bu
tas su baldais ar be baldų. Suau
gusiems. Kreiptis — POrtsmouth 
7-8133 nuo 8 v. r. iki 4 vai. po
piet. 

Išnuomojamas miegamasis 
kambarys 

852 W. 33rd St. 
(1-mas augštas 

Išnumojamas šviesus, getras kam
barys 2-mc aukšte. 
Kreiptis 6922 So. Rockwell S t 

3 kamb. butas skiepe su visais bal 
dais ir visais patogumais. $50 
mėn. Kreiptis: 6240 S. Campbell 
Ave. (2me aukšte). 

Išnuomojamas miegamasis kam
barys vienam vyrui arba vedusių 
porai. Galima naudotis virtuve. 
6629 S. Rockwcll St. PR 6-3578. 

D f M E S l O MUZIKOS IR 
ŠOKIŲ M O K Y T O J A I ! 

• # 
Mucikos s tud i joms pa ta lpos 
i š n u o m o j a m o s nebrang ia i , 
s ava i t e i a r mėnes iu i ; t a ip 
p a t didele sa le 100 žmonių 
v e s t u v ė m s i r pobūviams , pi
g i a i ; ne to l imoj š i au r inė j da
ly. 

• . 

i tas yra pašvęstas Marijos Mer-
I gėles garbei, Kurią lietuvių tau 
ta nepaprastai myli, jog sve
timšaliai atkreipė dėmesį ir Lie 
tuvą yra pavadinę "terra Ma
riana". 

Todėl, prisimindami Tėvynė
je siaučiančią nuožmaus Erodo 
ranką ir mūsų brolius partiza
nus giedančius miškuose bran
giąją tautos giesmę "Marija, 
Marija", ateikime visi (|hica-
gos lietuviai šf sekmadieni į tą 
religinę susikaupimo valandą 

ir kartu dvasios akimis junkl-
mės su Tėvynėje likusiais di
diesiems ateities darbams. 

Koncertas įvyksta 5v. Kry
žiaus bažnyčioje, Wood ir 46 
Str., 4 vai. p.p. 

HELP WANTED VYRAI 

REIKALINGAS mokinys vitra
žų dirbtuvei, nevyresnis 21 metų, 
išmokti stiklo piaustymo bei vit
ražų technikos. Anglų kalba ne
būtina. Geras atlyginimas. 

Telof. SUperior 7-9693 

•% DRAUGAS" AGENūf* 
SS E. Jaefaoo Blvd 

TV _ WElMtor 9*3196 
28*1 S. OakJey Ave, 

Tel. V 11 mma 7-6«40—7-H«Ul 

KKAL KSTATK 

ROUND LAKE BEACH 
Visiems metams gyventi, gražus 4 kamb. 
namas, su pajamom. 3 kamb., vonia apa
čioj, vienas kamb. viršuj. Conco apmuS-
tos virtuvžs sienos: bėgantis vanduo; elek 
trine pompa; > bottled) gazas; naujai de
koruotas: naujas linoleumas. Didelis skly

pas žemės; cemento postai ir takas ii 
priekio, fmokčti $1,500, skola lengvais 

mėnesiniais išsimokėjimais. Skambinkite 
savininkui INdependence 3-9539. 

SAVININKAS PARDUODA. 2 buty 
mūr. o k ta e:a no priešakiu, 5 kamb. ir 
mieg. gonkas (porch) apačioj; su bal
dais butas viršuj. Automatiškai šildo
mas karštas vanduo, aluminumo audri-
niai Langai, čerpių virtuvė. Kilimai, pir
mam aukšte nauji "venetian blinds", 2 
maŠiny garažas. Greitam pardavimui 
$23,000.00. POrtsnKuth 7-8028 

D Ė M E S I O 
D I R B T U V I Ų P I R K Ė J A I ! 

S a v i n i n k a s p r i v e r s t a s 
P a r d u o t i 

Mūrinis namas apie 6,000 kvadr. 
pėdu ploto su 1 akerio žemėn plotu, 
tinkamas gamybos darbui. Prieina 
prie geležinkelio: tinkama bet ku
riam bikniui; netoli ELG1N, 1IJ* 
{skaitant ir 6 kamb. butą virSuj. Vi
sa parduodama už $35.000. Iintmo-
kejimui. Liga priverčia parduoti 
Parašykite ar telefonuokite MRS 
K D. SKYLLER. Plato Center, 111 
Tel. 55? 

DŽENTELMENO ŪKIS! 

50 akru su sriuvenunėiu upeliu. Arti Ma
rengo, Illinois. Privatus savininkas par
duos pigiai arba mainys j biznio nuosa
vybę vertės $25.000. Duokite pasiūlymą. 
Skambinkite savininkui Lincoln 9-8237. 

GYVULIŲ ŪKIS 
240 akru; įrengtas šerti gyvulius; 200 
akru derlingos žemės; 40 akru, su me
džiais ganykla; upelis. Bargcnas u 
$96,000. Išsimokėjimo sąlygos atšaki:*. 
giems asmenims. 2 mylios j vakarus nuf 
Minooka, 111.; 60 myliu, nuo Chicagc* 
Rašykite ar skambinkite 

C. J . S T E I G L E 
59 W. Clinton S t r ee t 

Jol iet , I l l inois 
JOl ie t 2-8347 

SAVININKAS parduoda 5 kamb. 
(leorgian stiliaus namą. Pilnas rū
sys. Autom, gazu šildymas; autom 
vandens Šildytuvas; 1 V, autom, ga
ražas. Nori skubiai parduoti — 
tiktai $15,000. 5144 S. Maaon. 

POrtsmouth 7-9344 

Opportunity for 
CARPENTERS 

Top hourly rates! 
12 months work 

We also need 
LABORERS 

for common work 
High rates of pay 

48 hour work week 
Overtime at time and 

one half. Mountain Iron 
near Virginia 

Write, call or wire 

THE STEARNS-ROGERS 
MFG. CO. 

Mountain Iron, Minnesota 
Displaced people acceptable 

Union men only 
English reąuired 

MECHANIC 
MOTOR REPAIR 

W0RK 
* 

5 DAY WEEK 
Steady year around work. 

Top pay for top man. 
Excellent working 

conditions. 
Paid vacation. 

Apply at Dept. L. 
Clark Sanding 
Machine Co. 

1357 W. CHICAGO AVE. 
REIKALINGAS PAGELBININ-
KAS VIRfiJAS. Gyventi vietoje. 
Pilnas išlaikymas. Miesto pakraš
tyje. Skambinkite LAwndale 1-
8254, 

pirmadienį nuo 11 iki 2 vai. 
po pietų. 

' 1 i Ė £ p ' w A N T E i r —MOTERYS 

IMMEDIATE OPENING 

Experienced capable young vvoman to act 
as STENOGRAPHER TYPIST 

Excellent vvorking conditions, diversified 
duties. Sm.ill congrnial insurance offirr. 

Gali today for friendly intervievv. 
HArrison 7-5640. 

— 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 
EXPERIENCED capable young 

vvoman to act as stenographer. 
Diversified duties in our sales 
dept. Excellent working condi
tions, good starting salary for 
right party. Call Mr. Stein for 
friendly interview. J. A. Du Bow 
Sporting Goods Corp., 1901-15 
Milwaukee Ave. 

JIKŠKOMH patikimos šeimininkės 
mūsij moderniškiems namams už
miestyje. Jokiy sunkiu i>,< i eigŲ, nei 
virimo. Nėra mažų vaikų. Atskiras 
kambaryj ir vonia. Turėsite pato
gius namus ir puikias 'darbo sąly
gas. Skambinkite Highland I'ark 
2-7LM»4 eollect. 

0U po 6 kamb. butai, ištisas rūsys ir 
pastogė, automatinis oru apšildymas 
^lnjuini, 2 autom, garažas, naujai at
remontuotas. Savininkas parduoda. 

Telefonuokite 
SPaulding 2-8068 

3031 West Glendalc 

Savininkas parduoda! Apleidžia mies 
ta. turi parduoti 6 kamb. mūr. bun-
galovv arti l l l th ir Halsted. Yra 
vietos dviem kamb. pastogėje. Pil
nas rūsys. Gazinis apšildymas. Kok
line vonia, veneciškos užuolaidos, 
žieminiai langai, kilimai. Gražiai ap 
sodintas. Arti mokyklų ir transpor-
tacijos. Skambinkite WAterfall £-
3914. 

' « • • • * * » 

Savininkas parduoda 2 butų ma
rinį namą. Du butaa po 4 kamb\; 
vienaa tuščias. Arti mokyklos ir 
krautuves. Kreipti** 2647 S. Saw-
yer Ave. 

Savininkas parduoda — tinkamai į-
kainuota Mūrinį HungalOvv. 5 kamb. 
pirmame augute, 2 kamb. pastogėje 
l d ide l ia k a m b . rūsy. Vis i i s nurims 
insulluotaa: karštu vandeniu Šildo
mas, slokerts. 2 auto. garažas. Arti 
katalikiškos bažnyčios ir valdišky. 
mokyklų. Puikus susisiekimas. Jei 
pageidaujama galima išnuomoti dėl 
pajaray. 5525 3o. Troy HEmJock 
4-S115. 

C L E R K — T Y P I S T 
P e r m a n e n t posi t ion for 

E X P E R I E N C E D T Y P P I S T 
Good s a l a r y 
37«.£ h o u r 
5 d a y wcek 

S T A N D A R D B R A N D S , Inc. 
t lSf l W*st PerHhing Rd. 

L a f a y e t t e 3-2700 
MR. B O Y C E 

Tuojau pat gali gauti darbą lie
tuvė moteris tarnaitė. Gyvens vie
toje. Reikės virti ir atlikti ruo
šos darbą. Malonūs Kennilworth 
namai; maža šeima; gražus kam
barys ir vonia ir geras atlygini
mas; laisvi ketvirt. popiečiai ir 
sekmadienis. 

Telefonuokite Miss Turner. 
VVAbash 2-8750. 

HELP WANTED — MOTERYS 

T Y P I S T S 

S T E N O G R A P H E R S 

( L I G H T DICTATION) 

Ages 18—25 
5 DAY W E E K 

N e a r Union S ta t i on 
L A S A L L E ST. 

Excel len t 
T R A N S P O R T A T I O N 
Apply room 1955 

CONTINENTAL 
INSURANCE CO. 
135 So. LaSal le S t r e e t 

F I E L D BLDG. 
Ask for Dept . L 

MOTERYS VISŲ AMŽIŲ 
Reikalingos seniai įsteigtai Kos
metikos Reikmenų firmai parda
vinėti aukščiausios kokybės gro
žio reikmenis ir geriausius perfu-
mųs. Reikmenys visiems; visi ge
rai parduodami. Didelis komisas, 
taip pat mąkama ir už pakarto
tus užsakymus. Ęxtra bonus po 3 
mėn. darbo. Liudijimai reikalingi. 
Department L. 

NOBLESSE COSMETIC CO. 
35 So. Dearborn 
ANdover 3-6499 

IMMEDIATE OPENING 
EXPERIENCED capable young 

vvoman to act as stenographer. 
Excellent vvorking conditions, di
versified duties in our sales dept. 
Long established firm on North 
Michigan Ave. Call Mr. O'Connor 
today. 

STATE 2-5010 
* 

FACTORY GIRLS 
IMMEDIATE 
OPENINGS 

tARHE EXPANSION PROGRAM 
WIRERS 

SOLDERERS 
EXCELLE!NT WAGES 

Pleasant Associates 
Good Working Conditions 

Well Established Electronic Plant 
".You'll Likę Working Here" 

DIRECTOR QF PERSONNEL 

CENTRAL COMMCRCIftL 
INDUSTRIES 

1215 W. VVashington Blvd. 
Apply to "Dept. 

PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

Maisto krautuve ir užkandinė. Ge
rai einąs biznis. 5 kamb. užpakaly. 
Namą. išnuomos arba parduos d§lei 
lig-os už prieinamą kainą. Visi mo
derniški j rengimai. Reikia pamatyti, 
kad įvertintumet. 

4644 West 63 Str. 
Telef. POrstmouth 7-9526 

RESTORANAS 
Su gražiom gyvenamom patalpom. 

Puiki vieta, route 66-A, Joiliet, 111. 
Pilnai jrengtas, pelninga vieta po
rai. Būtinai turiu parduoti, vyras 
Korėjoje. $3,000 arba už geriausią 
pasiūlymą. Žema nuoma, gera su
tartis. Skambinkite savininkui. 

BErkshire 7-6931 

CARTAGE BUSINESS 
(Išvežiojimo biznis) 

Seniai jsteigtas, labai didele" apyvar
ta. Nepaprasta proga tinkamam as
meniui, žema nuoma, gera sutartis. 
Turi tuojau parduoti dėl kitų inte
resų. Apylinkėje 21st & Peoria St. 
Skambinkite savininkui 

HArrison 7-2522 

KRAUTUVE NUOTAKOMS. Labai 
geras biznis, įsteigta prieš 12 metų. 
Pilnai įrengta, modernūs fikčeria*. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Iš-
nuomuos arba parduos kartu su 
namu. Apylinkėj Ashland & Chicago 
Ave. D81 kitų interesų nori skubiai 
parduoti, teisingai įkainuota. Skam
binkite savininkui CAnal 6-3474 ar
ba ARmitage 6-2491. 

MARQUETTE PARKE 
LEDŲ PARDUOTUVE 

(Ice cream shop) 
Įsteigta prieš 5 metus. Gerai ei
nąs biznis; pamatę įvertinsite. 
Kaina $1,500. 6909 So. Rockwell 
St. 

SAVININKAS PARDUODA 
Grosemę-mcsine su gražiu 6 
butu viršuj: 2 auto. garažas 
narna nuoma, 5 m 
įsteigtas įsigyvenęs 

kamb. 
Priei-

su tartis. Seniai 
biznis. Visi mo

dernūs įrengimai. I>aug prekių. Pa
mate įvertinsite. Parduoda dPl kitu 
interesų užmiestyje. 4024 S. Albany, 
YArds 7-4474. 

RESTORANAS 
Geroj apylinkėje, labai geras įsi

gyvenus biznis. Pilnai įrengtas. Pri
einama nuoma, ilgalaike sutartis. 
Puiki proga porai, įkainuota sku-
bial parduoti dėl kitų Interesų. Su
sitarimui skambinkite savininkui 

TCHvnhall 3-2727 

HAMBURGER GRILL 
Orroj apylinkėj šiaurinėj daly. Vietų yra 
15 asmenų. Prieinama nuoma, gera su
tartis, apšildymas. Ideali vieta porai. Del 

mirties šeimoj nori siutai parduoti. 
Kaina $2,500. VVHitehall 4-8876 

MfiSINfi 
Su ar be 2 aukštu namu. 6 kainb. butas 
viršuj. Seniai įsteigtas, visi modernūs 
įrengimai. Tuojau galima užimti. Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. 4054 N. 
VVestern Ave., kampas Belle Plainc. 
Kreiptis 2-me aukšte arba skambinkite 
savininkui RIverdale 0173-J. 

GROSKRĮU- Delikatesų parduotu
ve su gražiais gyvenamais kamba
riais Ir vonia, {atgyvenęs biznis, ge
ros pajamos. PiMki proga misinin
kui. Prieinama nuoma, su apšild. 
Pamate įvertinsite. Paaukoja už 
$3.000. 4 25 K. G9th St. 

»• 

Tuojau yra vieta patyrusei 
sumaniai jaunai moteriai 

STENOGRAPHER 
arba priimsime budrią mergaite, 
be patyrimą Puikios darbo sąly
gos, jvairios pareigos. Jums pa
tiks dirbti su mumis "Loop" ap-
draudes raštinėje. 5 dienų savai
tė. Proga tinkamai mergaitei. 
Draugiškam pasikalbėjimui šian
dien skambinkite VVEbstcr 9-6300, 
evt. 375. 

IMMEDIATE OPENING 
Experienced capable young 

vvoman to act as 
BOOKKEEPER 

STENOGRAPHEPv 
Diversified duties: dietation, 

lyping, and ligljt bookeeping. Ex-
eellent working conditions, loop 
offiee. $55.00 starting salary for 
right party. Call for intervievv to
day. 

RANDOLPH (J-7743 

PARDAVIMUI 

5 KAMB. 
su S M; kamb. 
kamb. butu rūsy. 
šildytuvas. Mūrinis 
Savininkas 22.r>: 
KKont ior 6-047G, 
sekntadeiniais. 

MOKINIS NAMAS 
butu pastogėje ir 2 ^ 

Naujas vandens 
garažas. $12.,r>00. 
W. 25th Street. 
šeštadieniais ir 

5300 SOUTH NEENAH 

Gražus 4 kamb. namas, 1 mėty senumo, 
ant medžiais apsodinto kampinio sklypo. 
Arti &v. Danieliaus baž. ir valdžios mo
kyklų. Archer Ave. autobusas iki miesto 
centro. 

COLONY 
3902 S. Kcdzic Avc. GRovehilI 6-6718 

l'AHDAVIMri vyriškas Selnvinn 
dviratis. Mafcai vartotas. 

6758 So. Campbell Ave. 

CHINCHILLAS! 
Auginkite juos dėl pelno. Tiikite 

tiesiog nuo asmens, kuris juos au
gina ūkyje. Kainos nuo $395.00 iki 
$500 už kiekvieną geriausios rūšies 
chinclilllą. Pirkite po vieną ar po
lonis. Ilighland Park 2-1818. 

VYRAI IR MOTEBVS 

l*U»jau yra vieta p©rai. Puikios dar-
Tjo sąlygoj, alga plius apstatytas bu
tas. Malntcnanie Man & Cook. (įvai
riems darbams apie namą ir viri
mui). Nuolatinis darbas. Skambin
kite MaywoOd 20»3. 
• i ntMiid u i n > m,»* i -Į m i n -

Užsisakykite "Dfctuflū^ 
r i A 

TUOJ PAT VIBTŲ 

hirbkite pietinėj niieslo daly. Kei
kia budriu jaunu moterų D1CTA-
PHUNK OPKRATOPS. Puikios dar
bo sąlygos; įvairios pareigos. Geras 
pradinis atlyginimas. Skambinkite 
Mr. Murphy draugiškam pasikalbė
jimui. t'OE LAB, Inc., 6033 Went-
worth Avo. 

- • 
IMMEDJATU OPUN1NG 

l^iperieneed capable mature \\omau 
to aet as stenographor (Nr»t ovpr 4f> 
\ears of ag«). K.\«cllent \vork 
ing conditions. Diversified duties. 
Opportfltoity for advaneement. Tali 
Mr. Arrigo for friendly intervie\V. 
Room 7130, MKRCHAND1SK M ART 
TJEIawave 7-1144-

SVVITCHBOARD operator typist 
for small office. Best working 
conditions. Old established Co. 

ARTHtTR WAGNER CO. 
1436 W Randolph 

Mbfcroe 6-74509 
• - • i r -Įnrtii-̂ iiiin* Į ^ T U M T M - . 

HELP WANTED — HOTERVS 

TUOJAU REIKIA 

GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ 

1 UR1 BU II "REGlSmUOlA" 

l'J5 pat î jutų ligoninėj. Geriausios dai-
bo sąlygos, aukščiausias atlyginimas, 
daug priedu. 40 vai. «av. (24\al. opera-
tion). Taipuat reikia krliy "nurses 
aids". Kreipkitės pasiruošusios pradėti 
dirbti. 

Fairview Hospital 
L a Por t e , I nd i ana 

f į l . 2145 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

TAVERNA 
Gera apylinkės klijenttira, įsigyve
nęs biznis, visi modernūs įrengimai. 
"Direct draw". Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyv. patalpos. Pama
tę įvertinsite. Dgl ligos nori skubiai 
parduoti nebrangiai, $2,500. 5353 W. 
Fullerton, MErrimac 7-9553. \1 

GROSERIŲ ir Saldyto maisto par
duotuve. Gerai einąs biznis; seniai 
įsteigtas; m o d e r n ū s įrengimai; 
"Walk-in" šaldytuvas. Puiki proga 
mėsininkui. Daug prekių. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. Del ligos 
verčiamas parduoti nebrangiai. 

BRunswick 8-8396 

LAIKRAŠČIŲ KIOSKAS 
Milvvaukee ir California Ave. „L" Stoty
je. Geros pajamos, gali būti padidintos. 
Prieinama nuoma; pamatę įvertinsite. 
Teisingai įkainuota; nori skubiai parduoti 
del ligos. Skambinkite savininkui 

ALbany 2-3990. 

VALGIŲ KRAUTUVĖ, gražūs gyv. 
kamb. Gerai einąs biznis, gerai įsteigta, 
modernūs įrengimai, geroj apylinkėj, pa
togi sutartis, prieinama nuoma. Puiki pro
ga mėsininkui. Vertingas pirkinys. Sku
biai parduodamas del ligos. Reikia ma

tyti įvertinimui. 1038 W. 57th St. 
WEntworth 6-1187. 

MĖSOS ir groaeriy parduotuve. 
DldelS apyvarta. Jsigyvenęs biznis, 
modernūs įrengimai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Puiki proga, po
rai arba partneriams. Nebrangiai, 
$4,500, plius prekės. Dėl kitų inte
resų nori skubiai parduoti. Pamatę 
įvertinsite. 8724 Commercial Ave. 
REgent 4-3200 arba SAginaw 1-
3377. 

DELIKATESAI—grosernė. Gerai 
įsteigta su 35 pėdų pločio priekiu 
ant judrios Engiewood apylinkės 
gatvės. Pilnai įrengta. Gyvenamieji 
kamb. užpakaly. 4 metų sutartis. 
Aukso kasykla veikliai porai. Turi 
paaukoti dėl sveikatos, šaukite sa
vininką REpublie 7-9774. 

TAVERNA-restoranas, viešbu
tis ir namas. Gerai įsteigtas pra
monės apylinkėje. Tikrai pelnin
gas. Puiki proga porai. Paaukos 
greitam pardavimui. Savininkas 
Mr. Adam Dulski, 1859 West 
Hastings St. SEeley 3-9110. 

BEAUTY SHOP 
Good for 3 operators. Ali new modern 
rquipni«'nt. Established for lašt 20 years. 
Rrasonablr rrnt: heated. Mušt be seen to 
apprcciate. Real saerifire for immediate 
sale due to illncss. 

3558 W. 5th Ave. NEvada 8-1176. 

KEPYKLA 
Trims kepėjams kepykla. Pilnai įrengta. 
Jsteigta prieš 25 m. Pasekmingas biznie
rius -— savininkas išeina j pensiją, siūlo 
cerą pirkinį. Ilgalaike nuomos sutartis. 
Pageidavus galima nupirkti namą. Chi-

I rago Heighte, 25 mylios į pietus nuo Chi
cago. Telef. Chicago Heights SkylUie 
4-0153 arba rašykit - R. A. Schulze & 
Co., Chicago Heights, Illinois. 

TAVERN & NIGHT CLUB 
Pardavimui ar iSnuomavimui. La

bai geroj vietoj, apylinkėje Sanga-
mon ir Madison. Partneriai išsiski
ria, vienas negali apseit. Nori sku
biai parduoti. Skambinkite savinin
kui susitarimui apžiūrėti. TAylor 9-
3683. 

Į 

RESTORANAS 
Didelė apyvarta. Puikioje apylinkė
je. Visi modernus j rengimai. Priei
nama nuoma, ilga sutartis. Pamatę 
įvertinsite. I tfl ligos nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. 517 W. Madi
son. DEarborn 2-9897. 

Savininkas skubiai parduoda 
nebrangiai — 

GROŽK) SALIONĄ 
Pilnai jrengtas. geroj apylinkėj, biz
nis įsteigtas prieš 20 metu. Puiki 
kliejntura. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Pamate įvertinsite. 5828 W. 
I6th Street. TOwnhall 3-S997 arba 
I5-4714. 

SAVININKAS PARDUODA 2 krau
tuves — 8 butus ir namuką North 
Koseland'e. Butai ir krautuvės turi 
automatišką apšildymą. dženitorius 
nereikalingas, l^abai mažos išlaidos. 
$8.500 pajamų- Puikus pirkinys už 
$50.000. Naujai dekoruoti. Butas 
tuščias. Skambinkite f'Ommodorc 4-

GROShRNE ir MĖSINE. Savaitės įei-
gos $1500.% Gerai j rengtas biznis, visi 
moderniniai jtaisymai, didelė atsarga, 
prieinama nuoma. Apšildyta, gera su
tartis. Priverstas paaukoti greitam par
davimui. Apleidžia miestą. Pilna kaina 
$5,300.00. 
699 Milwaukee Avcnuc SEeley 3-8696 

REIKALINGAS BUTAS 

ATSAKINGA 3 dirbančių, suaugu
sių asmenų Seimai labai reikia 1 
miegamųjų neapstatytas apšildomas 
butas tolimuose vakaruose ar vaka
rų priemiesčiuose netoli Burlington 
gelžkelio, jei galima. Iki $75. Patys 
išremontuos. Skamb. WAlbrook 5-
3609 eollect. 

ATSAKINGA 3-jų suaugusių šeima sku
biai nori gauti 5—6 kamb. neapstatytą 
apšildomą butą. Pageidauja prie South 
Shore arba arti prie I. C. arba Rock 
Island geležinkelio linijos. 21 metai gy
vena dabartinėje vietoje. Parduotas na
mas. Geriausios rekomendacijos. Prašo
me pašaukti MIdway 3-2825. 

Savininkai! 10 metu gyv. dabartinėj 
vietoj. Atsakingai porai reikia & ar 
6 kamb. neapstatyto buto, su ap
šildymu. Vakarų daly arba Cicero-
je arti katalikiškos mokyklos. Na
mą pardavė; verčia išsikelti. Ge
riausios rekom. COlumbus 1-1871 

LIETUVTŲ pora, dabar gyvena drėgna
me rūsy, skubiai jieško 3—4 kamb. ne
apstatyto, apšild. buto pietvakariuose. Ge
riausios rekomendacijos. Skambinkite 
REliance 5-1801 nuo 8 iki 4:30 šiokia
dieniais arba POrtsmouth 7-3614. 

NAMŲ SAVININKAI — malonė
kite padėti šiai katalikų šeimai. Biz
nieriui su šeima labai reikia 2 mie
gamųjų kamb. neapstatyto, jei ga
lima apšildyto, buto tolimuose va
karuose arba vakaru priemiesty. Pa
tys dekoruos. Geri liudijimai. 

NEvada 8-5971 

NAMŲ SAVININKAI — štai geri 
nuomininkai. Dirbanti pora jieško 
4-6 kamb. neapstatyto buto j vaka
rus nuo Cicero ave. ir šiaurėje nuo 
Jaekson Blvd. Iki $100. Geriausi liu
dijimai. Nori užimti tuojau, šaukite 
nuo 8 v. ryto iki 4 v. vak. šiokia
dieniais ANdover 3-4500. Ext 79. 

SAVININKAI, štai jūsų nuomininkai. 
Atsakinga tarnaujanti moteris jieško 2— 
3—4 kamb. neapstatyto buto piety daly 
arti Rock Island. Iki $75 men. Be vai
ky. HArrison 7-7942, dienomis; RAd-
cliffe 3-0425 vakarais ir savaitgaly. 

ATSAKINGA pora, abu dirbantieji, jieš
ko 4 ar 5 kamb. neapstatyto buto piet
vakariuose ar Cicero ar Bervvyn. Geros 
rekomend. Skambinkite CLiffside 4-0514 
po 6 v. v. šiokiadieniais arba visą dieną 
sekmad. 

ATSAKOMINGAI šeimynai tuoj reika-. 
lingas 5 ar 6 kamb. be baldų butas gra
sioj pietinėj apylinkėj. Mokės iki $90.00 
mėn. Varomi lauk, savininkas ima bu
tą sau. Geriausios rekomendacijos. Mel

džiam skambinti Mrs. Freeman 
Tel. WEntworth 6-2S30 

SAVININKAI, štai jūsų nuomi
ninkai. Atsakinga Seimą verčiama 
persikelt!. Reikia 5 ar 6 kamb. ne
apstatyto buto su apšild. ar be, va-
karjfrfit ar pietvakarių4> daly. Ge
ros rekomend. Skambinkite ROck-
well 2-2656. 

SAVININKAI, jei jieškote patiki
mu nuomininkų, prašome paskam
binkite. 2 suaugę, dirbantieji, jieško 
4 ar 5 kamb. neapstatyto apšild. bu
to Oak Park'e ar vakaru priemies
tyje. 12 m. dabartinėj vietoj. Tel. 
Maywood 2841 po 4:30 v. v. ir sek
madienį: arba Miss Knopp. ANdover 
3-5700. 9-5 v. v. 

Air Line Inspateher su žmona sku
biai reikalingi 3-4 ar 5 kamb. ne
apstatyto apšild. buto pietvakariuo
se airport (aerodromo) apylinkėj 
Geros rekomendacijos. Negeria. Jo
kių naminiu gyvulėlių. Patys deko
ruos. Skambinkite RA 3-6675 arba 
South Shorc S-2374. 

SAVININKAI. jus galite suvesti 
šeimą. Veteranas, žmona ir 2 vai
kai, dabar gyvena išsiskirstė del 
kamb. stokos, jieško 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto apšildomo buto pietinėj 
daly. Turi atsakinga tarnybą. Geros 
rekomend. Skambinkite KSsex 5-
0F.49. 

SAVININKAI, ateikite j pagalba 
Korėjos veteranui ir žmonai dabar 
gyvenanėius 1 kamb. Skubiai reikia 
2-3 katu b. buto su baldais ar b<\ 
apylinkėj Ford Aireraft dirbtuvės 
Iki $70 mėn. Tel. l}Ssex 5-0543. 

SAVININKAI. pagelbekite mums 
išlaikyti augint inj. Atsakinga maža 
šeima išvaroma lauk. Reikia 4-5 
kamb. neapstatyto apšildomo ar ne
apšildomo buto ar namo. Pietvaka
riuose ar vakari.i priemiestyje. Iki 
$65. su apšildymu. Geros rekomend. 
POrtsmoutb 7-5*243. 

Atsakinga 4 asmenų šeima, dabai 
gyvenasusispaude 2-se kamb.. sku
biai jHTško buto rfu - mieg. kamb., 
be baldų, su apšild. ar be. Vakar" 
ar pietvakary daly. Geros rekomend. 
Skambinkite AVenue 3-7702. 

HAMBURGER GRILL 
(UŽKANDINE) 

Geroj apylinkėj, gerai einąs biz
nis. Mažos "overhead" išlaidos. 
Būtinai turi parduoti, pigiai. 1829 
So. Halsted St. Tel. [HAymarket 
1-8545. 
• M> m^~m*r'**mmmmm~m— «•»-•»' • - • — • . < - » . - * • - * « < -

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai, dėmesio! Namu, savinin
kai, dabai;-tik pardavė namu, 2 su
augę, motina ir sūnus, reikalingi 4-5 
kamb. neapstatyto buto su apšildy
mu, pietinėj daly. Pageidauja pietva 
kariuose. Gali tuojau užimti. Geros 
r e k o m e n d . H k a i n b i n k i t e T R 4 - 3 0 4 3 . 

Savininkai, ši pora bus puikūu nuo
mininkai Jaunai porai (veteranui) 
reikalinga* 3-4 kamb neapstatytą* 
apšild. butas pietvakariuose Deko
ruos, OvIttfKca: rekcčeAd: :ki Ho 

SA VIN1NKA1. žūtbūtinai skubu 
Namas pasmerktas. Atsakinga šei
ma, 3 dirbantieji. skubiai jieško 
5-6 kamb. neapstatyto buto su ap
šildymu ar be. Pageidauja vakanj 
daly arti katalikiškos mokyklom. 
Geros rekomend. Skambinkite 
SAcramenlo 2-9157. 

SAVININKAI! Ar ieškote geru nuomi
ninku? 4 suaugę, kuriu 2 dirbanti, des
peratiškai ieško 2 mieg. kamb. be baldu, 
apšildyto buto šiaurinėj, vakarinėj ar 
šiaur-vakarinėj daly. Kooperuos ir patys 
dekoruos. 12 m. dabartinėj vietoj. Geros 
rekomendacijos. NAtioioa! 2*1456. 

Profesionalas neseniai atkeltas, sei
mą tebegyvena užmlest> je," jieško 
4 ar 5 kamb. neapetaivfo buto ar 
namo Cieero ar vakarg priemiestyje. 
Namus tvarkingai prižiūrės Finan
siškai atsakingi. Puikiauaios namu 
ir asmenų rekomendacijos. Skam
binkite .lames Riee. T0w nhall 3-
6408. e\t. 41* bet\v*»en 9 A- I P. M-

Savininkai, ar jieškote geru nuo-
uiiuinkų? Telefonu tarnautojas per 
30 meti;, skubiai jieško 3 Vi iki 4*4 
kamb. neapstatyto mito pietvaka
riuose. Iki $70. Gali tuojau užimti 
ar kiek palaukti. Dekoruos ir ben
dradarbiaus Skambinkite 
____ ABerdcen 4-0352 

* — • • i . . • • 

Ska^ibiakite P6rtaAi©-uth 7-^72*. ! SKAITYKITE 'DHA1 T G4' ! 
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ĮVAIRUMŲ 
KAMPELIS 

CHORO VAKARAS 

s Chicago, IB. — Visų Šventų-
jų parapijos choras lapkričio 
24 d. 8 vai. ruošia vakarą pa
rapijos salėje. Stato operetę. 

Pittsburgho ir apylinkes naujienos 
PASISEKUSI RINKLIAVA ,džiq, U d. Sv. Kazimiero lietu-

a s s a e s = = 
5 

M E S P A S I T I K I M E 

Rūpinantis dėl likusiųjų nelai-

Lapkričio 18 d. pasibaigus 
Pittsburgho Balfo skyriaus ves
ta rūbų rinkliava yra pasisekusi 
visais atžvilgiais. Nežiūrint 
trumpo laiko, surinkta apie 
3,000 svarų rūbų. Jie jau yra 
sutvarkyti ir tuojau bus pa
siųsti | Balfo centrą. Tai pa
siekta bendradarbiaujant Balfo 
nariams ir parapijų klebonams, 

mingų mūsų tautiečių Vokietijoje, „A- . u-
intensyviai visose kolonijose at- J ndl^° programoms ir svarbiau 
gaivinami Balfo skyriai. ' !sia - • dosniai visuomenei 

vių parapijos sateje. Pradžia 6 
vai. vakare. Banketo garbes 
svečias bus vysk. Vincas Briz-
gys, kuris pasakys ir svarbiau
sią kalbą. Visas banketo pel
nas bus skiriamas lietuviams 
tremtiniams Šelpti. Biletų jau 
dabar galima fsigyti pas Balfo 
narius ir platintojus. 

MINfiS KARIUOMENftS 
ŠVENTĘ 

metų. Bene ji bus seniausia. A t e i t i n i n k ų ž e n k l a s * , kad Sis ženklas visada de- M i r ė 4 4 k a r d i n o l a i 
šios lietuvių kolonijos gyvento-! ». . J . ^ ^ *^±^- , _ *„i rintųsi su jo darbais ir elgesiu 
ja, nes čia gyveno nuo 1903 m. 
be pertraukos. Palaidota Chi-
cagoje šv. Kazimiero kapinėse. 

LIETUVIS VAISTINĖS 
SAVININKAS 

A n t i n i n k ų ženklas yra tul- j w siekti tų idea I N ™ P i £ u s . ™ P ^ f / ™ ^ 
pes žiedo pavidalo. Tulpe i * L m ^ JQ p i r m a t a k a i tiek pradnog iki šiol mirė 44 kar-
kia jaunyste - amžiną, visa- - g u d g . 
dos gyvą ir neramią dvasinę 
jaunystę. Žiedas turi penkis 

Praeito pasaulinio karo vete-i 
: žiedlapius, kurie reiškia penkis 

Drabužių vajus nutartas pra-' Lietuvių Katalikų radijo va-
tęsti iki lapkričio 26. Piniginij VYSKUPAS VES ATLAIDUS l a n d a , k u r i a i vadovauja U e t u -
vajų pradės vykdyti Chicagoje Keturiasdešimt valandų at-
nuo gruodžio mėnesio vidurio. , • , . a „ .. 
Norima šio vajaus proga kviesti l a i d a i S v - K a 2 i m i e r o lietuvių 
visus lietuvius, pasižadėti būti bažnyčioje South Side prasidės 
nuolatiniais Balfo rėmėjais. Tam 
tikslui bus atspausdintos atitin
kamos knygutės, j kurias bus įra
šoma ne tik toa aukos, kurias pa
sižadės ateity aukoti, bet bus ir 
įrašyta anksčiau paaukotos Balfui 
aukos. Be piniginių aukų šiose | v - B n z g y s 
knygelėse bus įrašyta nuo Balfo 
veiklos pradžios visi tie kilnūs ir 
geri darbai, kaip tai: sutarčių 
sudarymas, paketų išsiuntimas, 
drabužių, avalynės aukos ir kt. Muziko Zenono Nomežkos va-
^ " S L t * ^ ^ Š "*!; I dovaujamas neseniai atsikūręs 

šv . Kazimiero parapijos choras 
gražiai žengia pirmyn. Jauni-

fapkričio 27 d. ir tęsis tris die
nas. Kiekvieną dieną po devin
tos valandos mišių ir 7:15 vai. 
vakare pamokslus sakys vysk. 

PARAPIJOS CHORAS BALFO 
BANKETE 

vių susilauks ne tik aukų, bet 
dar ir padėjėjų, ypatingai prave
dant piniginį vajų. 

Vajaus Komitetas dės visas 
pastangas, kad kaip vajaus vyk
dymo metu, taip ir ateities veik- o tas laiduoja chorui gražią 
loję, Balfo organizacija būtų toji ateitį. Chorvedys mano, jog 
jungtis, kuri suartintų senuosius 1 0 , - , , . . • . . . 
ateivius su naujaisiais Tik bend- j B a l f ° bankete choras jau galės 

mas rodo nemažo entuziazmo, 

"X *ai dirbdami aktyvų darbą, vieni 
kitus suprasime, pamilsime. 

^Balfo Chicagos Apskrities 
Vajaus Komitetas 

METINft VAKARIENE 
CHICAGO, 111. — Lapkričio 25 

d. Šv. Mykolo parapijos, 1644 Wa 
bansia ave., įvyksta metinė va
karienė, per kurią bus išdalinama 
dovanos. 

Muzikalią programą paruošė vie 
tinės šv. Kazimiero seserys ir 
varg. N. Kulys. Dainų didžiuma 
bus išpildyta komp. S. Šimkaus, 
pradedant su daina "Lietuviais 
esame mes gimę". Chorų dainos 
žavės susirinkusią publiką. Gerb. 
kleb. kun. P. Gašlūnas kviečia vi
sus erausiai dalyvauti. 

—• "£oBuks" 

LINKSMAS VAKARAS 
GARY, Ind. — Westsides l i e 

tuvių Politinis Pašalpos klubas 
rengia linksmą vakarą lapkričio 

pasirodyti su keliomis daino 
mis, kurios jau pradėtos repe
tuoti. 

VL. CINIKO KVARTETAS 
PER RADIJĄ 

Prieš kurj laiką žinomas Pitt-
sburge lietuviškos dainos mylė
tojas Vladas Cinikas buvo su
organizavęs oktetą, kurs tačiau, 
kaip teko patirti, neturėjo gali
mybes tęsti savo veiklą. Per
organizavęs oktetą j kvartetą, 
VI. Cinikas* atrodo sukurs se
niai lauktą muzikini vienetą. 
Kvartetas trumpu laiku pasiro
dys lietuvių katalikų radijo 
programoje. 
BALFO BANKETAS JAU 

NETOU 
Balfo banketas jau netoli. 25 d. 8 vai. vak. S v. Kazimiero 

parapijos salėje. Bus dovanų. Or- . Pitsburgiečiai jam rodo nemažo le. 
kestras gros lietuviškus ir angliš-

vos vyčiai lapkričio 25 d. prog
ramą skiria paminėti Lietuvos 
kariuomenes šventei. Ta proga 
bus trumpa kalbele, pritaikin
tos muzikos ir kt . 

TRUMPAI 
Prof Pakštas lapkričio 18 d. 

buvo išvykęs } Detroitą, kur da
lyvavo Detroito ateitininkų su
ruoštame jubitejaus minėjime, 
pasakydamas progai pritaikintą 
kalbą. 

Kun. A. Suštaskas, kultūri
ninkas ir visuomenininkas, po 
ilgesnių atostogų grįžo namo 
ir įsijungė į veiklą. Šiuo metu 
kun. A. Sušinskas aktyviai re
mia Balfą, rengiantį banketą. 

Juozas Bolevičius, žinomas 
Amerikos lietuvių veikėjas, ža
da dalyvauti Homesteado para
pijos jubilejuje. J. Bolevicma 
yra buvęs tos parapijos narys. 
Jo tėvai ir kiti giminės ir šian
dien ten tebegyvena. 

K m . E. Vasiliauskas, šv. Pet 
ro ir Povilo parapijoje Home-
steade klebonas, lapkriio 18 d. 
parapijos jubilėjaus proga kal
bėjo per Lietuvių katalikų ra
dijo valandą. Ta proga paskai
tė ir nuoširdų J. E. Pittsburgho 
diecezijos vyskupo John Dear-
den sveikinimo laišką. 

Kun. Magmas Kazėnas, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, yra išvykęs asmenini-
niais reikalais iš Pittburgo. 
Pargrįš tiktai kitos savaitės ga-

ranas lakūnas, buvęs Lietuvos 
vyių 55 kuopos pirmininkas, čia 
gimęs lietuvis, Rolandas Rindo-
kas 3437 Michigan — Grand 
gatvių kampas) turi vaistinę 
(Drugs store) . Jam talkinin
kauja Žmona Lillian, taipgi A-
merikoje gimusi lietuvaitė, bu
vusi Lietuvos vyčių organizaci
jos aktyvi narė. 

ĮSIGIJO NAMĄ 

a n t i n i n k ų principus. Ženklo vi 

dinolai. Vien pereitais męl 
mirė 4. 

luryje yra kryžius sudarytas 
iš sau lės ir į keturias šalis ei
nančiu spinduliu. Saulė reiškia 
Dievybę. Spinduliai reiškia Kris 
taus, mokslo skelbimą visam pa 
šauliui Į kiekvieną pusę einą 
trys spinduliai reiškia Šv. Tre
jybę. Kryžius yra ant žalio, rau 
dona arba geltono fono — žiū
rint kuriai sąjungai narys pri
klauso, žalia spalva reiškia jau 

Prieš du metus iš Vokietijos | n y s t # > t m d / m _ g y v e m m o u g 

atvykęs naujakuris Petras Bal- . ^ Q g e l t o n a __ ^ ^ 4 ^ . 
tramonas su šeima įsigijo mū-1 
rinj namą 3926 Fir Str. Kryžius yra virš žemės ru-

A. Kilči u s ! tūlio, kurio dalis yra prijung- Į, 
_ _ _ _ _ j ta ženklo apačioje. Ant žemės 

Kam teks šių motų litertū- rutulio ^ tautmis žen!klas ~ 
- :*s n * k * i u ««*«*: : . .Gedimino Stulpai, š ie simbo-

- j »- i _ *x 1 1 tymą tautiškumo atžvilgiu: vi-
Švedų Akademija ir Mokslų A . . . . AI J .. ' , . v, . s o s tautos yra lygios ir turi Akademija literatūros, chemi- . . , . . J zT\. ,• . J?.. XT v i- teisę laisvai gyventi, bet lietu-jos ir fizikos Nobelio premi- . A

 OJ _ ' . . . 6 . « T • vių tauta yra mūsų tauta ir joms skirti. Švedas Paer La 

Piešinys universitetui 
Dr. M. Busch, ligoninės di

rektorius Huntington Park, Ca-
lif., Notre Dame universitetui 
padovanojo vertingą Giovanni 
di Bartolo piešinį iš XV šimt
mečio. 

Skaitykite "Draugą". 

D . P. D Ė M E S I U I ! 
JŪSŲ KREDITAS YRA 

PIRMOS RŪŠIES 
perkant geros kokybės vartotą 
automobilį. Jokių mokėjimų iki 

skitų metų. šios dienos specialus 
pasiūlymas 

1947 PACKARD — 4 durų 
Mažai važinėtas — naujos pa

dangos — radio — šildytuvas — 
daug kitų priedų — tiktai $795. 

3747 N. Western Ave 
JUniper 8-1737 

(Kalbame svetimom kalbom) 

2,000 mergaičių 
Brazilijoje pašventintas ker

tinis akmuo naujos katalikų ko 
legijos, kurioje mokysis 2,000 
mergaičių. Tą kolegiją stei

gia Sopulingosios Dievo Moti
nos seserys misionierės. 

PRASTOSIMAS: 

DfiMESIO. NAMU SAVININKAI! 
G A R A Ž A I 

18'x20' 2 karų garažas pilnai įreng
tas $585. {skaitant 2 pušinių lentų 
į viršų atidaromos durys, šoninės 
durys ir 2 langai. 

F. H. STAMM, Builder 
Telefonuokite Bluc Island 5262 arba 

Blue Island 4032 vakarais 

Geriausia drabužių valyme ir skal
bime. D51 paėmimo ir pristatymo 
pasaukite 

VVATKINS LAUNDERERS AND 
CLEANERS 

Hammond, Indiana 
5641 Hohman Ave. Rusuell 829 2 
7428 Calumet Sheffield 8110 

gerkyist, taip pragarsėjęs sa
vo romanu "Barabas", jau ne 
vieno buvusio Nobelio laurea
to bei kompetetingų instituci
jų yra pasiūlytas šiemetinei 
premijai. Jis buvo minimas jai 

HJSLP WANTED — FEMALE 
todėl mūsų šventa pareiga ja _ 
rūpintis ir jfts reikalams auko- rf 
tis. 

Ženklo autorius yra nežino
mas, tačiau spėjama, kad juo 
yra prof. Pr. Dovydaitis, nes 

kus Šokius. Visi kviečiami. susidomėjimo. Jis fvyks gruo- A. E . 

BLDR1KO RADIJO 
PPROGRAMA 

Sj sekmadienj Budriko radijo 
programoje iš stoties WCFL, 1000 IX I n d i a n * U*}rhlfcr 111(1 
Wl. 5:30 vai. po pietų gėresimės Y& J iMIHalItt H d l IM»|, 1 HU. , 
grasiomis dainomis, kurias su
dainuos žymi dainininke, buv. Lie 
tuvos operos soliste Izabelė Mo- \ 
tekaitienė. Bus sudainuotos se-1 
kančios dainos: "Birute" J. 2ile 
vičius; "Ak, myliu tave" — A. 

MŪSŲ VEIKIMAS 

padanges 

Aleksis; "Lakštingalėle" — A. 
Kačanauskas; "Atjok berneli" A. 
S. Poeiaus ir "O nėra niekur" — 
K. V. Banaitis. Be to dar bus ge
ros muzikos. Leidėjai — Jos. F. 
Budriko Prekybos Namai Cbica-
joje, adresu 3241 S. ĮHalsted St. 
Pasiklausykite. —N. O. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
BRIDGEPORT, Conn. — Sek

madieni, gruodžio 2 d. 3 v. po 
pietų liet. parapijos salėj įvyks 
m a s i n i s l i e tuv ių s u s i r i n k i m a s . 
Svarbiausias kalbėtojas bus p. 
Valaitis; tema — apie liet. trem
tinių gyvenimą Vokietijoje. Bus 
ir trumpa meninė programa. Ren
gia vietinis Balfo skyrius. 

DAINA PAGUODfi VISUS 
Lietuvos vyčių 55 kuopa lap

kričio 4 d .surengė koncertą. 
Programą išpildė solistai: Iza
belė Motiekaitienė ir Stasys Ba
ranauskas, padainuodami liau
dies dainelių ir arijų iš Carmen, 
Žydė, Pajacai ir kitų operų. 
Akompanavo muzikas prof. VI. 
Jakubenas. 

Šis koncertas parodė, kad In
diana Harbor, Ind., lietuvių vi
suomenė labai mėgsta rimtus 
parengimus ir tada juos noriai 
lanko. Gi Lietuvos vyčiai nu-

mokykloje jau ivesU lietuvių 
kalboje pamokos, būtent: lietu
vių kalba, tikyba, Lietuvos isto
rija ir Lietuvos geografija. 

1 - 3 skyriaus pamokas dėsto 
seselės vienuolės^ o 4 - 8 — 
kun. dr. Petras Celiešius. 

VEL NAUJAS KAPAS 
Dar taip neseniai amžinybėn 

palydėjome Joną Gustaitj ir P 
Genušauskienę, ir vėl nuo mūsų 
atsiskyrė Ona Simonienė. Ji 
buvo gimusi Lietuvoje. 'Taura
gės apskr., Pajūrės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno daugiau 50 

Motinos, žinokite, kad jūs tu 
rite savo rankose pasaulio iš
ganymą. . . — L . Tolstoj 

MCS\J K O L O N I J O S E 
( A t k e l t a i š 2 pusi . ) 

Gerdauskaitė, J. Grigolaitytė, 
sistatę tik tokius parengimus A ^ s e i k i s , A. Naujokas ir 

— Tremtiniai Mitkevičiai įsigi-, 
jo namą. Trys jų maži berniukai | atsilankiusius. 

rengti, kurie pilnai patenkina 

kliudė" gauti butą. Lietuvos vyčių kuopos pirmi
ninkas Andrius Laukaitis, ke
liais žodžiais apibūdinęs Lietu-KOVCERT\S 

RACINE, VVisc. — Tėvynės My i 
lėtojų draugijos 121 kp. rengia v o s ***** organizacijos tikslus, 
koncertą lapkričio 24 d. 6 vai. | kvietė būti nariais garbingos vak. Sokol salėje, 1625 Racine 
str. |domi programa. Tuo kon
certu paminėsime Lietuvos ka
riuomenes įsikūrimą. 

organizacijos, kovojančios dėl 
Lietuvos laisvės it vykdančios 
lietuviškumą. 

AUKA TREMTINIAMS 
VISI KVIEČIAMI Tremtiniu drausnia šioje lie-

MELROSE PARK, 111. — Balfo x r c u i U •* «J t t J . 
117 skyrius kviečia metini susi- t u v i u kolonyoje i$ parengimų sugeMjo sutaupyti daugiau 

$200. Draugijos nariai is kasos 
rinkimą lapkričio mėn. 25 d. 2 
vai. po pietų p. Andriaus name 
Pli Broadway str. 

Bus padaryta metinė ataskaita, P^kyrė *™P<> Šv, Kalėdų dc~ 
ir naajes valdybos rinkimai Lai- vaną $100 Diepholzo lietuvių 
ke susirinkimo bus dar priima- j gimnazijai i r $ 1 0 0 negalintiems 
mos pinigines aukos proga va-1 ° J" , , , . . . . „ 
jaus mfcHesio. Kviečiame visus! išemigruoti is Vokietijos lietu-
y . . - - - — • — - - . • w . . . lietuvius gausiai dalyvauti 

^ —Valdyba 
VAKARAS IR ŠOKIAI 

ORAN D RAPTDS, Mich. — Lap 
kričio 24 dL vakare Sv. Jurgio 
draugijos s v e t a i n ė j ruošimas I raijos W e b k u n B i 5 k a U s k a s 
linksmas vakaras. Po programos * , - * , , . » , 
bus šokiai Kviečiami visi. ' P*tvarW ttop, kad parapijos 

* 
-

viams šelpti. 
LIETUVIŲ PAMOKOS 

PARAPIJOS MOKYKLOJE 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa-

J. Vyšniauskas. 
Šokėjus akordeonu palydėjo 

visos Roche8terio lietuvių ko
lonijos meno širdis — Petras 
Armonas. 

Šokių pasisekimą paliudijo 
publikos gausios katutės, kurių 
nepasigailėta ne tik šokiui pa
sibaigus, bet ir pačio šokio me-

P R A N E Š I M A S 
Anglų kalbos vadovo reikalu 
Neturėdami galimybės atski

rai atsakinėti į pasiteiravimus, 
pranešame, kad veikalo I dalis 
(Anglų kalbos pagrindai), ku
rios pirmas sąsiuvinys taip pat 
jau išėjo iš spaudos, bus dabar 
spausdinama be pertraukos pir
moj eilėj po du sąsiuvinius kas 
mėnuo. II-ji dalis (Frazeologi-
nis žodynas), kurios pirmas są
siuvinys išėjo anksčiau, toliau 
bus spausdinma tik po to, kai iš
eis veikalo I-ji dalis. Antrosios 
dalies vienas sąsiuvinys buvo 
pirmiau išspausdintas tam, kad 
visuomenė susipažintų su veika
lo pobūdžiu, nes tokio žodyno 
lietuviškoji knygų rinka dar ne
turėjo. 

Siunčiant pinigus tik už 1 sąs. 
prašome nurodyti,xkurį sąsiuvi
ni turime išsiųsti. 

WORD & PHRASI-. 
6660 West 147fch S t 

TINLEY PARK, ILL. 

pernai, taip kad pasaulis sj j ženklas pirmą sykj pastebėtas 
kartą gal ir nebenustebtų, kaip jo kambaryje, 
kad j is buvo nustebintas, kai; ^ ^ a t e i t i n i n k a s t u r i nth 

Nobelio premija buvo paskirta ^ ^ ^ a teitininkų paren-
svedams Verner von Heidens- ^ ^ 0 g a l i v i s a d a > < S v a r b u 
tam ir Karlfeldt, nors jie tos » 
premijos buvb pilnai užtar- m 
navę. 

Paprastai kelioms dienoms 
prieš premijos paskyrimą laik
raščiai ima spekuliuoti, ir mė
gina atsiklausti žymesnių ra
šytojų, kam jie skirtų tą pre
miją. Toms spekuliacijoms da
bar dar per anksti, bet spau
doje jau girdėtis balsų, kad, 
jeigu Paer Lagerkvist ir šį kar 

'tą nepraeitų, Nobelio aukso pil 
nai jau užsipelnę yra prancū
zas Mauriac ir anglosaksiško 
pasaulio atstovas Graham Gree 
ne, ypač Mauriac jau keletą 
kartų buvo siūlytas. —J. Ls 

i 

A. A. 
JONAS VVIKART 

Gyveno 9710 S. Claremont. 
Tcl. Hl)\\pv 5-1378. 

Mirė lapkr. 22 d. 1951, 5 
vai. p. p., .sulaukęs puses aniž. 

GimS Lietuvoje."Kilęs Iš Tau 
ragės apskričio, Sartininkų pa
rapijos, PutoksliŲ kaimo. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (Volskaite), 
duktė Sophic Trumputis, se
suo Ona Knatauskas, jos duk
tė Zofija, pusseserė Ona Stu-
ronas su šeima, pusbrolis A-
lcksandras Vikertas su šeima, 
švojeris Liudvikas Jasaitis su 
šeima, dvi švogerkos Veroni
ka Ivanauskas, ir Liudvika 
Juodis, jos vyras Domininkas 
ir jų šeima. Ir kiti giminės, 
draugai bei pazjstami. 

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

Laidotuvės Įvyks pirmad. 
lapkr. 26 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės švenč. parapi
jos bažnyčia, kurioje įvj-ks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: žmona, duktč, sesuo 
ir kiti giminė**. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Telefoną* 
YArds 7-3401. 

Young Ladies, Become a Registered Nurse 
Accredited School oi Nursing 

Mušt be bctween the ages of 17 and 30 years and have com-
pleted 4 years of hiRh -school. Book, tuition, uniforms and 
maintenance furnisthed by tfie hospital. Modern classroom, die-
tary and ohemistry laboratories, and up to date library in the 
new numes home are avaiiable for the use of all students. 
Write or phone: 

DRAUGAS AGENCY 
HArrison 7-7042 2334 S. Oakley Avt. 

Next class begins January 30, 1952. 
^ 

HELP WANTED — VUTRAI 
P i 

RADIO CONDENSER MFGR. NEEDS 
ENGINEERS-PRODUCTION QUALITY CONTROL 

Large television and defense orders and government develop-
ment. contracts. Fine working conditionB. Cool summers, fp*)A 
hunting, fishing and boating. 500 people employed. Highest rating. 
30 years old. 

GOOD-ALL ELECTRIC MFG. CO. 
O G A L L O L A , N E B R A S K A 

A R D O M I T Ė S U Ž S I D I R B T I P I N I G Ų ? 
Ar žinojote, kad augščiausio atlyginimo pardavinėjimo tarnyba 

mieste yra automatinio judėjimo (automotive) biznyje? 
Didžioji dalis pardavejij bendrai uždirba $15,000 iki $20,000 j me

tus! MOH jieškome budraus, agresyvaus žmogaus, galinčio pasiekti pub
lika ir įvykdyti pardavimus. 

AUTO PATYRIMAS NEBŪTINAS 0 
Pageidaujame žmogaus su tiesioginio pardavinėjimo patyrimu, kurs 

n6ra vien tik "užsakymų fcmSjas". Aukščiausias komisas ir "dravvįng 
account" t inkamam vyrui. ( t <*flHft 

Atvykite šiandien draugiškam pasikalbėjimui. Kreiptis j Dept. L 

Rite Central 
MR. B R O W N 

5618 L a k e - P a r k A v e n u e 

tu. V. Žmuidzinas 

Visi Pitsburftbo Uetu\iai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgho Lietuviv 
KatalikŲ Radijo Programą 

— vadovaujama -*-
Lietuvos Vyčiu PfttstHirge 

J I TfiANSUOOJAMA 
Kiekvieni Sekmadieni nuo 

1:SQ iki 2:60 vai. p . p . 
IS STIPRIOS IR OALINOOS 

W h O A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Visais reikalais kreipki t is šiuo ad
resu Lkhuanian Catholle Rour, Ra -
dio stačio n ULOA. Bffaddock. Pa. 

PRANE8IMAS 
(•eriausi«»s dovanos fialėdu šventėms 

1. flašomos mašinėles su lietuviš
ku ar anglišku raidynu. Pasirinki
mas įvairiu rūšių, o išmokėjimas tik 
$2 j savaitę, — tai ret*> *u-oga. 

2. fvairūs šveicariški laikrodžiai 
nuo S£0 iki $150. 

3. Odines pinigines su Lietuvoj ' 
vaizdai* ir kiti jvairūs lietuviški mc- \ 
no kūriniai. 

4. Kalėdų ir Naujų Metų sveiki-
nimo korteles, meniškai paruoštos 
su lietuvišku tekstu. 

5. Ka tik iščjo Iš spaudos A. Gied
riaus "LEKUČIO ATSIMINIMAI". 
Pasakojimai mažiems ir nemažiems, 
su iliustracijomis. Kaina $1.50. -

Šiuos visus dalykus galite jsigyti: 
J . KARVELIS 

-1434 so. ta i r f iehl Av4nue 
TaL r roo t t o r o-3S87 

Vienerių metų mirties sukaktis 

E D V A R D A S Y O T K A 
Gyv. 4610 So. "VVolcott St. 
Gim8 Lietuvoje, kilo iš Za

rasų apskr., Salako parapijos, 
Asūklos kaimo, • • 

Jau sukako vieheri niėtai, 
kai • negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą ir tėvą. Netekome savo my
limo lapkr. 28 d. 1954) m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, a tmindami jo liūdna 
pasitraukimą i? mūsų tarpo, 
užprašome trejas gedulinga* 
i r . Mišias lapkrl 28 d. Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje 7 v., 
7:30 ir 8 vai. su egzekvijomis. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kar tu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kdvardo sielą. 

Nuliūdę: Žmona, Duktė, 
Žentas ir Anūkas 

T O O L 8c DIE MAKERS 
PLASTIC MOLD MAKERS 

Top vvages! Libefral overtime. Fine vvorking condiUons. 
Plenty of good housing avaiiable. Apply at once — 

BENERSON CORP. 
4 1 8 N . H ill.m Koari. Evansv i l l e , Ind. 

f = 

V Y R AI - nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
Public Service Company of Northern Illinois 

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS 
G e r a s pradinis a t l y g i n i m a s . Per iod ine i pakėl imai , 
p r o g o s p a a u k š t i n i m a m s ir d a u g darb in inkams pato
g u m ų , į s k a i t a n t a p m o k a m a s a t o s t o g a s , / ' 

MATYKITE MR. ONDERDONK j 
DNiversity 4-3900 arba TAlcoiiJ-1121 

šiokiadieniais ity 5 Vai., šeštadieniais iki pietų. 
mJ 

— • « " 

W A R M VVEATHER A N D 

UNMARRIED MALĘS 
Hospital expansion callg for — Instrument nurses for opefating 

room ($229 begin) . grenėral staff nurses $206 begin); bead nurses 
$225 begin) : supervisors ($252 begin) : reglstered malė nurses to su-
pervise ordei-lies. Also niedieal and surgltal tecbnicians from the armed 
forees and practical nurses and niirses aldcs. Before expansion a 121 
bed hoepital with school of nursing, A. C. of S. approved. municipally 
owned. Opportunities for at tending the University. of Texas. Promo-
tional opportunities, 44 hour weck. straight 8 hour shlft. Three vJUeks^ 
vacation. two weeks siek leave, free hospitalization. ret irement plal* -— 
your depoaita plūs interest returned if you leave. No marntenah«e 
furnished, excellent living conditions avaiiable ln city. Write Director 
of Nursing. Dept. L, Braekenrldge HoHpital. Auatin. Texas 

• . — 

. 
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LS ARTI IR TOLI ™ l l J W •ATEITIS" ŠOKĖJŲ GRUPE / 

KANADOJ i mus 
Į, —Lietuviai "Tautu Ly
ges** laive. J Australijos 
uostą Nevvcastie buvo at
plaukęs amerikiečių laivas 

- KUJI. L. Kemėšis Sault "Oceanic", kurio įgulą suda-
Ste. Marie lietuvių kolonijos ro net 16 tautybių jūrinin-

Šv. Antano parapijos kapelionas, nuoširdžiai pa- kai, būtsnt: vokiečiai, fcūbie 
metine padėkos vakariene d e d a n a u J a i atvykusiems su čiai, čekoslovakai, italai, 
ruošiama rytoj 6:30 v. vak.i s * r a s t i D u t u s ir darbus, ne- negrai, maltiečiai, havajie-
Ciceriečiai šiemet mini 40 kiūrėdamas jų tautybes. Be čiai, lietuviai, rumunai, f iii-
metų parapijos sukaktį, ku l ietuvi l*> naujieji emigran- pinai, amerikiečiai, škotų 
rią atžymėjo naujais d ide- ' t a i daugiausia italai, vokie- J airiai, anglų airiai, ispanai, i 
liais darbais. Baigiama sta-^' i a i ' l e n k ai , ukrainiečiai irk. portugalai ir viekas korėjia-! 
tyti puošnūs seserims moky _ Montrealyje augštes- ! t is* Jūrininkai tarpusavy 
tojoms namas ir padidir.ta nius mokslus baigė sekantie' s u s i k a i b a a n S l i š k a i ir ispa-i 
klebonija, pristatant gražų | j i : P . Miller, J. Niauraitė, B. j " l š k a \ . . L a i v a s atgabeno! 
frontą. Statybos darbai kai- Balsytė, B. Jasekaitė, M. 'Australijai statybinę medžią 
nuos apie 230 tūkstančių do< Vizbaraitė, A. Subačiūtė, J., g ą ' j 
lerių. Taigi padaryta didelė Rinkiūtė, L. Smitaitė, H. Va' — "Draugo" skiltys oro i 
pažanga parapijos gyveni-: gonytė, J. Danisevičiūtė. paštu. Užjūrių laikraščiai! 
me. Meninėj programoj da-1 Vienos jų baigė kolegijas, ki Australiją pasiekia sraigės 
lyvaus parapijos choras, ve- tes kitas augštesnes mokyk Į žingsniu, būtent per V/, —! 
damas varg. A. Mondeikos. las. j 2 mėn. nuo jų išleidimo. ~Ta-

X VISŲ Šventųjų para- — Sault Ste. Marie, Ont, , eiau sumanūs tautiečiai už-
pijos Padėkos vakarienė lap l i e t u v i n kolonija didėja nau- įjūryje, radę savoje spaudoje 
kričio 18 d. buvo gražiausia,' J a i s lietuviais iš kitų Kana-; ką nors įdomesnio apie pa-
parapiečių sueiga. Vakarie- i d o s miestų. Kaikurie iš ve- žįstamą lietuvį, iškerpa laik-
nę paruošė šeimininkės, va-! l i a u atvykusių negavę dar- raščių atkarpas ir prisiun-
dovaujamos Norkienės, me- > ^° ž i e m a i išvažiavo į Onta-
ninę programą išpildė para-l r i o miškus, šiuo metu čia 
pijos choras, vedamas varg. i priskaitoma apie 150 lietu-1 go" pasiekia Australiją, kas 
R. Sabonio ir parapijos m o ' vil*- \ sudaro čionykščiams didelį 
kyklos mokiniai. Pasakyta I ~~ Oakvillej, Ont., Fordo malonumą ir paslaugumą, 
visa eilė kalbų, kurias ap-! kompanija yra užpirkusi 
vainikavo savo padėka kleb. d a u ^ ž e m § s i r pavasarį pra-
kun. J. šaulinskas. Progra-' dėsianti statyti fabriką. Spe 
mą sumaniai pravedė vika- Ja m a- k a d naujas Fordo fab

rikas padidins ir Oakvilles 
lietuvių koloniją. 

C H I C A G O J E 
Butai tik šeimoms su 

vaikais 

cia jas oro pastų. Ypač 
daug tokių iškarpų iš "Drau 

"Ateitis" šokėjų grupe, išgarsinusi lietuvių vardą visose JAV 
dalyse, šį sekmadienį 3:30 vai. p. p. pasirodys su tautiškais 
šokiais Keistučio klubo parengime, minint 40 metų gyvavimo 

sukakti, Sokol salėje. Visi kviečiami dalyvauti. 

fltreme politikierių 
užsimojimus 

Yra politikierių, dedančių;j Harry Prussat, didelių na 
pastangas Cicerą prijungti! m ų savininkas, prie centri-
prie Chicagos. Tiesa, Cice- Į nių durų padėjo iškabą, kad 
ro nuo Chicagos skiria tik- j šiame narce butą gali gauti 
tai viena gatvė — • Cicero i tiktai šeimos su vaikais. 
Ave., tačiau Cicei. turi sa- Patys namo savininkai tu 
vo savivaldybę, savo polici- ri keturis mažus vaikus ir 
ją, savo ugniagesius, savo sako gerai žino, ką reiškia 
mokesčius ir savo reikalus, šiuo metu šeimai su vaikais 

Miestelio savivaldybė dar gauti bent kiek padoresni 
kartą paskelbė, dėlko ji prie butą-
šinga Ciceros prijungimui 
prie Chicagos. štai: CARE pranešimas 

Ccok apskrityje Ciceros CARE direktorius paskel 
miesto mokesčiai yra že- b § k a d k a g n o r i Kalėdoms 
miausi, o Chicagos augščiau p a g ^ t į pakelta (maisto 
si. Miestiniai automobilių; g j u n t į n j ) savo giminei, pa
leidimai Ciceroj kainuoja tik žj s t amui į Europos kraštus 
tai $2.50, o Chicagoj — $15 a r b a kareiviams į Pacifiko 
ir $30 (nuo 1952 m. sausio s a f a s ,tur<| u ž g a k y t į prieš 
1 d.). Ciceros gyventojai g r u o d ž į 0 i o d. Vėliau užsa-
mažina miestelio skolas, o k y t i p a k e t a i adresatą pa-
Chicagos gyventojai kasmet s i e k g j a u p o š v e n č ių . 
gramzdinami į naujas sko-

BRAZILIJOJ 

JAV-bių Lietuvių Bendruomenes aktas 

ras kun. E. Abromaitis. 
X S. I>obravalskis 

Prighton Parko yra L.Y.O. 
Young Lithuania" komisi-

1S 
M. ir P. Dodoniai 

— Jonas Adomaitis, prieš 
20 metų atvykęs į Braziliją, 
tragiškai žuvo Paima Tupan 
miestelyje, Sao Paulo vals 

jos pirmininkas, kuriam dau' minėjo sidabrinį jubilėjų ve 
giausi? t^ka darbuotis ruoj dybinio gyvenimo. 
šiamu pobūviu (bunco and 
card party) lapkričio 25 d. 
3 : 3 0 vai . popie t V i n g e l i a u s - j ^Vvvko"i TtTn"ada 
k o s a l ė j , 4500 S. T a l m a n ave . | a t V y k ° l K a n a d £ * 
Po žaidimo bus šokiai. Dalis 

Montrealyje spalio mėnesį' tybej. Jį nutrenkė elektra, 
kai įlipęs į stulpą taisė vie
las. Tupan elektros kompa-

— Keturi lietuviai oasku- m j ° j y r a i š d i r b ^ s 1 9 m e t u -Keturi lietuviai pasku Banke h k 20(m k r u z e i 
tiniuoju laiku iš Vokietijos' 

į£P skiriama ALT ir Bal 
:oi. 

X Garlavičių namuose 
4437 S. Artesian Ave. lapkri MIC, Londono lietuvių kie
čio 25 d. įvyks Labdarių Są bonas, kuris buvo išrinktas 
jungos vietos kuopos graži j Marijonų Vienuolijos Gene-
pramoga, kuria norima su-1 raliniu sekretoriumi, apleido 
daryti auką tos sąjungos me į Angliją ir išvažiavo į Romą. 
tiniam suvažiavimui. Mirus T a proga alpkričio 3d. jam 
kp. pirm. N. širvinskui, pra j DUVO surengtos nuoširdžios 
mogos reikalais rūpinasi Ii- išleistuvės, kuriose dalyva-

rų. Braz i l i jo j g i m i n i ų ne tu 
rėjęs . 

— &v. Kazimiero bendru©-! Ypatybių 
susiorganizavo Rio mene MD. BRITANIJOJ 

v ¥ o , J - I mieste. Laikiną valdybą su-
— Kun. Jonas Sakevicius, ^ . ^ « t 7 2 - T 

daro: P. J. Adomavičius, J. 

Tūkstantis devyni šimtai 
penkiasdešimt pirmaisiais 
nuo Kristaus gimimo, sep
tyni šimtai pirmaisiais nuo 
Lietuvos krikšto, šimtas sep 
tyniasdešimt šeštasiais nuo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepriklausomybės pa
skelbimo, trisdešimt ketvir
taisiais nuo Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo, 
dvyliktaisiais Lietuvos oku
pacijos ir vienuoliktaisiais 
Lietuvių Tautos genocido 
metais Jungtinių Amerikos 

lietuviai. — 

las. Cicero tturi geresnę 
kaip Chicaga policijos ir ug
niagesių apsaugą. Bendrai 
į visus gyventojų reikalavi
mus Ciceros savivaldybe dau 

lėtų perduoti ateities kar- g į a u kreipianti dėmesio, 
toms, kurdamas lietuviškąją kaip Chicagos miesto tary-
šeimą ir turėdamas savo tau ba. 
tinės dvasios židinį mokyk-' Tiktai vienas Ciceros mi-
loje, . nusas — vanduo. Vandens 

Pareikšdami savo didelę mokesčiai Chicagoje yra že-
pagarbą ir lojalumą šiam mesni. Vanduo Ciceroj gau-
laisvės ir žmoniškumo prin-' namas iš Michigan ežero. 
cipais vairuojamam kraštui, Jis turi eiti pro Chicagą ir 

Kviečia visus Amerikos už tai reikia Chicagai mokė-
lietuvius, be skirtumo lyties, ti. 
amžiaus, užsiėmimo, tiky-, 

Padėkos dieną sušelpė 
nuo karo nukentėjusius 

džiaugdamies ^monišku ir 

kusioji valdyba. 
X Bal. Brazdžioniu iš 

Worcesterio, Mass., prieš 
keletą dienų persikėlė į Chi 

vo mm. B. K. Balutis, kun. 
K. Matulaitis, MIC, kun. A. 
Kazlauskas, P. Bulaitis ir 
gražus būrelis artimųjų. Y-

cagą. Pirmiau, ketveris me- p a ' i a i nuosinffią kalbą pa
sakė min. Balutis, linkėda
mas išvykstančiam ir kitur 
sėkmingai dirbti, be to, po 
metų užsukti į Londoną at-

tus išbuvęs Anglijoj, atvy
kęs į Worcesterį, talkino 
"Amerikos Lietuvio" redak
cijoj, o gyvendamas tremty
je visą laika buvo nuolati
nis "Draugo" bendradarbis. 

X Red. L. Šimutis šiomis 
dienomis paskirtas didžiojo 

Juraitis, V. Petronis, J. Ab-
raitis ir B. Žvironas. 

— Inz. Lankauskas ruošia 
si išvykti į Šiaurės Ameri
ką. Prieš tris metus yra at
vykęs į Braziliją, gyveno 
Rio mieste ir ilgą laiką dir
bo lentpjūvėje. 

— Joana D'Arc Girčiene 
su sūnumi buvo išvykus į 

laisvu gyvenimu šiame kraš 
te ir, kaip lietuviai ir lietu
vių kilmės amerikiečiai, no
rėdami : 

a) aktyviai dalyvauti Jun 
gtinių Amerikos Valstybių 

bos ir politinio nusistatymo, 
veiksmingai prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės organizacijos sudary- Chicagos katalikai dauge-
mo ir jos uždavinių vykdy-J l v J e v)etV Padėkos dieną, 
mo. 

Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt! 

II 

Mažiau nelaimiu 
Padėkos dieną bendrai vi

sam krašte ir Chicagoj ma
žiau buvo susisiekimo nelai
mių kaip praeitais metais. 
Chicasros aDylinkėj tiktai ke 
turi žmonės buvo užmušti 
automobilių nelaimėse, o vi
sam krašte — 81. 

Uždare tavernas 
560 tavernų, ""kurie nuo lap 

kričio 1 d. nebuvo nusipirkę 
naujo leidimo sekantiems 6 
mėnesiams, policijos virši-^ 
ninko įsakymu, uždaryti Pa 
dėkos dienos išavkarėse. 

Šiuo metu Chicagoj yra 9, 
237 tavernos. 

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės šventės iškilmin-

gyvenime ir įsijungti į jų ko gojo akto dalyviai, susirin-
vą prieš internacionalinį ko- kę New Yorke, Statler vieš

bučio patalpose, 1951 m. lap 
kričio 18 d., 
Turėdami galvoje, kad Jun 

munizmą; 
b) veikliai prie to gyve

nimo prisidėti savo kultūri
nėmis ir tautinėmis savybė-' gtinių Valstybių Vyriausy-
mis, bei lietuviškaisiais pa- be nei tiesiogiai, nei netie-

Tubante atostogų ir ta pa-1 pročiais; I siogiai nėra pripažinusi ir 
čia proga žada lankytis Sao c) bičiuliškai palaikyti gi | nepripažįsta Sovietų Sąjun 

Pakele algas 
Illinois Bell Telephono. Co. 

ir darbininku uriia oasirašė 
nauip sutartį, kuria 6.300 
dflrbitainku uakeltos ^lgos 

prisimindami karo nuterio 
tą Korėją, suaukojo drabu
žių, apavo ir šiltų antklo
džių nelaimingiems korėjie
čiams sušelpti. Šiam vajui n u o 2 i kj 3 dol. į savaitę 
vadovauja Amerikos vysku
pų komitetas. 

Aukojamus drabužius ga
lima nunešti į savo arba ar
timiausios parapijos klebo
niją, kur jie bus priimti. 

MOSIJ SEIMĄ 

Paulyje. 
— Kazys P a u l ikevičius, 

tarnaująs kariuomenėj Cu-
švęsti savo kunigystes jubi- rituboje, Paranos valstybė

je, susituokė su itale. 
— Prof. A. Stonis tarny 

bos reikalais išvyko į Monte 

lejų. 
Kun. J. Sakevičius, kuris 

Londone išbuvo apie 6 me-
f raternalinio sąjūdžio — Na j tus, ilgai liks visų lietuvių, 
tional Fraternal Cor.gress of! atminime kaip pavyzdingas, 
Afrnerica Etikos. Kcfrnifeino' pareigingas i^ darbštus ku-
nariu. Prie šio sąjūdžio pri-| eigas. Jo nuopelnu šv. Ka-
klauso ir LRKSA, kurio pa- zimiero bažnyčia gražiai iš- s u n a u s apianKyti. 
skirtasis yra centro pirmi-! dekoruota, įtaisyti puikūs 

miningumo simpatijas su lie 
tuviais už Jungtinių Ameri
kos Valstybių ribų ir 

d) pareigingai remti Lie 

gos neišprovokuotos agresi
jos prieš Lietuvą padari
nių, 

Didžiai vertindami Jungti 
tuvos laisvinimo kovą ir Lie niu Valstybių Vyriausybes 
tuvių Tautos gelbėjimo pas-1 palankumą Lietuvos išsilais 
tangas, vinimo pastangoms. 

Simonas Kuncaifcs ir Pet
ronėlė Holdes susituokė 

i Wr~dsore šv. Cyrilo ir Me-
Teisingas laužo rinkėjas todijaus bažnyčioje. 
R. Anderson, gyv. 7735 W. 

Gregory, toj apylinkėj ži
nomas kaip "swedish junk-
man", vieno mirusio gydy
tojo apleisto namo rūsyje, 
rinkdamas nupirktą laužą, 
rado paslėptus $4,600, ku
riuos įteikė velionies testa
mento vykdytojui 

tiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiimiiMtmiiiiHHiiiii! 

\AUJ0S KNYGOS 
Prof. Dr. L. Gonzaga Da Fon« 

ceka. MARIJA KALBA PAŠAU-
LITTT. Fatirnos paslaptis ir jos 
reikšme pasauliai. 264 pusi. $2.00 

G. Tulauskaite. PO SVETIMU 
DANGUM, eilėraščiai . . . . $1.00 

Alegre miestą, Paranos vals . * » « . < » ^ i š k i a • £ > Tr * * * * * kad Jungtinių | Testamento advokatas pa i V « A I S , S P Ę S T U S 
+„uf-:~ , tautini solidarumą Jungti- i Valstybių vadovaujamas lai 
tybeje. 

— M. ir M. Janilioniai iš
vyko į Hamiltoną, Kanadoj, 

nių Amerikos Valstybių Lie 
tuvių Bendruomenėle. 

reiškė dėsiąs pastangų, kad i j . jankos, PIRMASIS BŪPES-
svasis pasaulis pasraliau ras teisingam žmogui būtų tin- TK, noveles, 214 pusi $2.00 
priemonių agresoriui sudraui karnai atlyginta. 

ninkas. 
X DaiL A. Pautiendaus 

vargonai, pagyvintos religi
nės draugijos ir jų veikla. 

net 25 paveikslus įsigijo JA ] Būdamas lietuvių kunigų de 
V-se įvairūs žmonės ir įstai-1 kanu, jis visuomet buvo pa
gos. Netaip seniai jam tekoj slaugus ir bičiuliškas. Dievo 
piešti milionieriaus Reingol- j palaimos krikščionybės cent 
do portretą, šiuo metu dai- r e-
lininkas piešia Mindaugo so 
stinėg paveikslą. 

X Pulgio Andriušio "Drau 
gui" iš Australijos atsiųstas 
monologas "Kiek jau turi?", 
išspausdintas šios dienos 
kultūriniame priede — sma 
gus pasiskaitymas; malonė
kite i ji atkreipti dėmesį. 

XA1. Brazis jau dainavo 
svarbias roles Rigoletto ir 
La Traviata operose. Jisai 
yra garsiosios Metropolitan 
operos artistas. 

X Agota Kazlauskienė iš 
Brighton Parko (4355 S. 
Campbell Ave.) paskutinė
mis dienomis susirgo. Gydo
si namuose. 

— Juozas Jasinauskas, su 
laukęs 49,metų, mirė Craig-
neukyje. Velionis gimė Ang
lijoje, tačiau visuomet arti
mai bendravo su lietuviais. 
Liga'jį vargino ilgą laiką: 
paskutines 11 savaičių pra
leido ligoninėje. Liko jo žmo 
na, duktė, du broliai ir se
suo. 

— Moterų Dr-ja Bellshil-
lyje turi apie 100 moterų na 
rių. Lapkričio 3 d. nares Mo 
send bažnyčioje užprašė eg
zekvijas už visas mirusias 
nares. Po pamaldų dalyviai 
susirinko svetainėje pusry
čių. Be narių ir svečių daly
vavo abu lietuviai kunigai. 

VENECUEIOJ 
— K un. A. Sabaliauskas 

jau metai kaip dirba su lie
tuviais. Jis yra vienintelis 
lietuvis kunigas tarpe lietu
vių plačiai išsiblaškiusių po 
didvyrio Bolivaro žemę — 
Venecuelą. Daugiausia lie
tuvių yra susibūrę penkiuo
se miestuose: Caracas, Ma-
racay, Valencijoj, Barąuisi-
meto ir Maracaibo. šios lie
tuvių bendruomenės viena 
nuo kitos gana toli, tačiau 
visas pastoviai kas mėnesį 
aplanko jų mielas ir labai 
laukiamas svečias kun. A. 
Sabaliauskas. Savo kelionė
se kun. Sabaliauskas naudo
jasi įvairiomis susisiekimo 
priemonėmis: automobiliais, 
busais, net lėktuvais. Gal 
kuris Amerikos lietuvis pa-

III 

Sur«čytas New Yorke, N. | sti ir pažeistų tautų teisei | 
y., tūkstantis devyni šimtai i bei laisvei atstatyti, 
penkiasdešimt pirmųjų me-, Reiškia visų Amerikos lie 
tų lapkričio aštuonioliktąją, tuvių nuoširdžia padėką 
dieną. ' Junetiniu Valstvbiu Vyriau 
Šventės dalyviu rezoliucija s v b e i u ž -1°s draugingumą 

s Lietuvai ir Lietuvių Tautai. 
Amerikos Lietuvių Bend

ruomenės šventės iškilmin
gojo akto dalyviai, susirin
kę New Yorke, Statler vieš
bučio patalpose, 1951 m. lap 
kričio 18 d.. 

Prisiminę savo pavergto
sios Tėvynės tragingą dabar 
ties padėtį ir savo anapus ge 
ležinės uždangos esančiųjų 
brolių kančias ir aukas, 

Jausdamiesi netrūkstamo 
ryšio susyti su visais pasau
lio lietuviais, ypatingai su 
visais šio krašto lietuviais, 
Turėdami galvoje kiekvieno 

Suprasdami, kad šiuo lie
tuvių tautos žudymu Sovie
tų Sąjunga nusikalsta UNO 
Chartai, Visuotinei Žmo
gaus Teisių Deklaracijai, Ge 
nocido konvencijai. 

Prašo Jungrtmiu Valsty-
Amerikos Lietuvių Bend-. bių Vyriausybę per UNO ir 

ruomenės šventės iškilmin
gojo akto dalyviai, susirin
kę New Yorke, Statler vieš
bučio patalpose, 1951 m. lap 
kričio 18 d., 

Turėdami galvoje, kad So
vietų Sąjunga okupuotoje 
Lietuvoje be teismo sprendi
mo areštuoja ramius gyven
tojus be .skirtumo lyties, 
amfliaufį svefkatos stovio, 
užsiėmimo ir pasaulėžiūros, 
vyrus atskiria nuo žmonų, 

žmogaus prigimtąją teisei tėvus — nuo vaikų, ir visus 
laisvai išpažinti ur ugdyti juos deportuoja lėtai neiš 

kitais keliais daryti žygių 
Sovietų Sąjungos vykdo
mam okupuotoje Lietuvoje 
lietuvių masiniam Inaikini-
mui sustabdyti. — 

savo tautybę, vengiamai mirčiai į baus-

aukotų kun. Sabaliauskui, su* ir visada liktų lietuviu 
Siekdami, kad lietuvis vi- mes ir vergų darbo stovyk-

jei ne lėktuvą, tai bent au
tomobilį misijų reikalui. 

ir kad savo tėvų išlaikytąją 
Lietuvių Tautos gyvybę ga

las Sibire ir kitose Sovietų 
Sąjungos negyvenamose sri
tyse, 

Kalėdų dovana 
G. Krivickienes 

DAINŲ RINKINYS 
su melodijoms 

V. Petravičiaus iliustruota 
KAINA $3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

J. Savickis, RAUDONI BATU
KAI, noveles, 184 pusi $1.50 

4. Kėkštas, RAMYBE MAN, 
eilėraščiai $0.80 

Nello Vian, SV. ANTANAS 
PADUVIETIS. Kokia galinga 
šviesa žėrėjo Sv. Antano moks
las ir Dievo Žodis pamoksluose, 
rasite šioj knygoj, 144 pusi. $1.00 

Landsbergjs-Mekai-Letas, PRO
ZA, noveles, 128 pnsL . . . . $1.25 

H. Radauskas, STRĖLE DAN-
GUJE, eilėraščiai, 110 pusi. $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

L. Z. Ledėnas, MINLIANAS, 
poema, 64 pusi $L00 

D R A U G A S 
2334 So. OaJcIey Ave. 

Chicago 8. III. 
tini j tin JI iiinr m litui imt tjiiinriiiiiiitiiiii 

Nesenai išSjusi Kun. P. 
Kirvelaičio paruošta maldaknyg-g 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal-
daknygg jaunimui. Ji taip pat 
yra greriausia kalėdine dovana. 
Tad nepamirškite Kalėdų proga 
ją jaunimui padovanoti. 

Kaina pagal jrišimą: 

$1.00; fl.SO ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 
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