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Prakišo Izraelyje sovietų agentai
Mapam partija išmetė savo vadus, gynusius Maskvos
antisemitinę politiką

Turkija su Graikija nugalėjo Jugoslavijos opoziciją. —
Bet pirmiau turės būti i&pręstas Triesto klausimas. —
Italija pirma turinti parodyti gerą valią

TĖL AVlV, saus. 3l. — Izraelio kairioji darbo partija Ma
pam išmetė savo vad4 dr. Mosę Sneh ir pagelbininką Tubin bei
dr. Adolf Benrian, kurie gynė Sov. Rusijos ir kitų komunistinių
valstybių antisionistinę politiką.
Jie aiškino, kad jau nubausti
ar bausmės laukią žydai anapus Varšuvos sionistų grupei. Turė
geležinės uždangos nukentėjo ne damas galingą brolį, sugebėjo
todėl, kad komunistinis pasaulis emigruoti į Izraelį, nors mažam
pasidarė antisemitinis, bet kad skaičiui Lenkijos žydų toji laimė
jie nusikalto išduodami režimą ir nusišypsojo.
piktam išnaudodami jiems Su
Dr. Sneh, dabar 44 metų, 1945
teiktą pasitikėjimą.
m. buvo pogrindinės žydų ka
Išmestieji vadai dažniausiai riuomenės Haganah vadas. Jo
sutardavo visais klausimais sii vadovybėje toji kariuomenė su
Izraelio komunistų partija. Na terorizavo Angliją, kuri papra
riai vis toleravo jų veiksmus, šė Jungtinių Tautų atsiimti iš
bet po Slanskio grupės sunaiki jos Palestinos mandatą ir ta
nimo ir kitų komunistų veiksmų
prOga buvo įkurta žydų valsty
prieš žydus ir jie pasirodė esą
bė. Tuo laiku dr. Sneh bendra
daugiau žydai, negu komunistai.
darbiavo su dešiniaisiais žydų
Mapam turi parlamente 13 at
politikais, bet 1948 m. persimetė
stovų, kurių tarpe išmestieji dr.
Sneh ir dr. Berman. Juodu iš par kairėn ir pradėjo piršti vienybę
lamento nepasitraukia ir pasisa su komunistais. Sovietų Rusija
kė bendradarbiausią su ten esan dabar jau žaibus laido į Izraelį,
nes naujos valstybės vairas iš
čiais 5 atvirais komunistais.
Dr. A. Berman yra brolis Jo trūko iš komunistam palankių
kūbo Berman, kuris yra Mas žydų politikų rankų. Tokių tar
kvos patikėtinis Lenkijoje ir iš pe buvo ir dr. Sneh, greičiausiai
pogrindžio diriguoja visą Lenki sutartas Sovietų Rusijos agen
jos politiką. Jis atvyko iš Len tas, pražiopsojęs gerą progą pa
kijos į Izraelį prieš tris metus. sukti Izraelį komunistinio bloko
Būdamas Lenkijoje, vadovavo pusėn.

BELGRAD, saus. 31. — Per Jugoslavijos radiją labai atsar
giai parinktais žodžiais paskelbta, kad Italija priimtina į Balkanų
santarvę, kurią šiuo metu aptaria Jugoslavija, Turkija ir Grai
kija.
Nors iš pareiškimo nebuvo
aišku, kad Jugoslavija imsis nau
jos iniciatyvos su Italija esan
tiems ginčams sutvarkyti, tačiau
ROMA, saus. 31. — Egipto
pirmą kartą oficialus Jugoslavi
jos šaltinis pareiškė, kad Italija premjerui gen. Naguib pakviegali būti Balkanų santarvės na-^us, į Kairą su oficialiu vizitu
I vyksta Italijos krašto apsaugos
rvs
Tai yra didelis žingsnis j šalr ministras Pacciardi. Vizito tiksnuo pirmykščio Jugoslavijos nu-j ^ - dar labiau sustiprinti drau
sistatymo tuo klausimu - ikšiol! g ^ u s santykius ir taiką benBūsimieji karo sekretoriai. — Senato krašto apsaugos komisijos pirmininkas sen. Saltonstall
vis buvo kalbama ir rašoma, kad' $™me saugume.
(dešinėje) pasitinka prez. Eisenhowerio paskirtus armijos, laivyno ir aviacijos sekretorius, kai šie
Italija nėra Balkanų valstybė ir| Prieš Egipto pakvietimo priėatvyksta komisijon patvirtinimo prašyti. Visi trys rekomenduoti tvirtinimui, kai pasižadėjo pasi
traukti iš bendrovių, kurios turi valstybinių užsakymų.
(INS)
be reikalo ji daro žygių j Jugo-jmimą buvo pranešta apie jį vislavijos, Turkijos ir Graikijos šiems Atlanto pakto nariams,
bet iš niekur negauta priekaištų.
sudaromą sąjungą įeiti.
Baigdamas pasitarimus Jugo Italai ypatingai pabrėžia, kad vi
slavijoje šios savaitės pradžioje, zitas neturi antibritiško pobū
Pikti įtarimai del vieno karinio žygio Korėjoje.—Fron BERLIN, saus. 31. — Pabėgė
Turkijos užsienio reikalų minis džio.
tras pareiškė, kad ryšium su sa
tas nustebęs ta audra stiklinėje, — Suklaidino spau lių srovė iš sovietų zonos tebete
vitarpinės apsaugos planų išdir
ka į vakarines Berlyno zonas —
dos užuominos
biniu jis palietęs ir Jugoslavijos
74 pabėsrėlių stovyklos pilnos
WASHINGTON, saus. 31. — Neteisingų žinių suklaidintas, žmonių iki lubų. Kasdien atslen
— Italijos santykius ir tuo rei
TEHERAN, saus. 31. — Per kongresas pradėjo jaudintis dėl pereitą sekmadienį Korėjoje vyk
kalu esąs optimistas. Visi supra
ka dabar apie 1,500 asmenų, o
to, kad jis gynė pažiūrą, jog Ita sijos premjeras Mossadegh ir dyto vienos kalvos puolimo ir pareikalavo iš karo vadovybės pilno sausio mėn. atbėgo iš viso 22,liją reikia būtinai priimti j Bal vienos religinės sektos vadas bei paaiškinimo.
000, jų tarpe apie 500 žydų.
kanų santarvę ir todėl laikas parlamento pirmininkas mula
Washingtone sukelta audra
Išsikarščiavę ir neatsargių žo
Paskutiniai atbėgę žydai tei
baigti ginčus dėl Triesto bei pa Kashani susitiko pirmą kartą po vandens stikle fronto vadovybei
džių
prikalbėję
kongreso
atstogia, kad visiems žydams pasiū
sidaryti gerais kaimynais. Tą penkių mėnesių ir po trijų va pasirodė visai netikėta staigme v a i
landų
pasikalbėjimo
pareiškė
na:
kalvos
puolimą
vykdęs
JAV
***
apsiramino,
kaikurie
ir
lyta šnipinėti vieni kitus ir kai
pačią giesmę giedos ir Jugosla
savo
išsireiškimus
atšaukė,
o
savo
tautiečiams,
kad
jie
netikė
mynus, kitaip būsią uždaryti į
7-os divizijos vadas gen. Smith
vijon už poros dienų atvykstąs
Graikijos užsienio reikalų minis tų gandams, jog juodu yra susi paaiškino, kad tai buvo eilinis krašto apsaugos komisijos gaus darbo stovyklas. Žinios, žinoma,
fronto įvykis ir nieko bendro ne tikrą pranešimą apie įvykį iš ar patikrinti negalima, reikia pri Tikimasi laimėti Kinijos nuolaidų Korėjos reikaluose
tras, kuris gal pasiūlys ir būdą pykę.
mijos štabo viršininko Collins, imti tokią, kokią patys žydai pa
Triesto klausimui išspręsti, nes
WASHINGTON, saus. 31. — Vakar kursavo, sakoma, tikri
Susipykę gi juodu buvo stip turi su pasakomis, kad kareivių
kuris
grįžta
iš
septintosios
savo
duoda.
neseniai lankėsi Graikijoje Ita riai, nes Kashani nenorėjo leisti gyvybės buvo aukojamos visai
gandai, kad prez. Eisenhoweris esąs apsisprendęs atšaukti buv.
kelionės
Korėjon.
lijos premjeras ir užsienio reika parlamentui svarstyti įstatymo, nereikalingai sugalvotoms kari
Bandyta išaiškinti pabėgėlių prez. Trumano įsakymą, pavedantį 7-jai laivyno grupei Pacifike
lų ministras De Gasperi, kuris, pratęsiančio premjerui diktato ninkų teorijoms patikrinti. To
apklausinėjimu, kodėl gi toks saugoti Formozą nuo komunistų užpuolimo.
žinoma, prašė įjungti Italiją į riškas teises dar vieniems me kio priekaišto tikrai nelaukta ir
Tuo pat metu Chiang Kai-shemasinis bėgimas dabar prasidė
Balkanų santarvę ir išdėstė kaip tams. Jis net į parlamentą neatė net niekam į galvą negalėjo at
jo. Pasidaryta išvada, kad visus kas buvo paprašytas susilaikyti
sutiktų išrišti ginčus dėl Tries jo tą klausimą svarstant, o kai eiti, kad panašių įtarimų gali
LONDON, saus. 31. — JAV, apėmė baimė būti areštuotiems, nuo Kinijos žemyno puldinėjimo.
to. Paskutinis Jugoslavijos pa parlamentas minioms už sienų atsirasti.
Anglija ir Prancūzija nesutiko į darbo stovyklą būti pasiųs
Tas įsakymas buvo dažnai res
Gen.
Smith
negalįs
viešai
pa
reiškimas rodo, kad Turkijos mi rėkaujant įgaliojimus pratęsė,
atnaujinti pasitarimų dėl Austri tiems. Ryšium su kelių augštų publikonų kritikuojamas, ypač
BELGRAD, saus. 30. — Rytų
nistro intervencija ledus pralau Kashani pareiškė, kad parlamen sakoti puolimo tikslo ir jo re jos Sov. Rusijos padiktuota są pareigūnų areštu žmonės apėmė
antroji jo pusė — draudimas Vokietijos vokiečiai technikai
žė.
tas sulaužė konstituciją ir para zultatų, bet kai visi faktai bus lyga, kad ji sutinka atsiųsti at nesuvaldoma baimė. Kas tik turi Chiang Kai - shekui užkabinėti atvežti į Rumuniją vadovauti
Šiaip jau ir šis paskutinis pa šė Mossadegh laišką, prašyda žinomi kur reikia, tai bus susi stovą į Londoną tik tuo atveju, nors mažiausią pagrindą galvo Kiniją.
radijo transliacijų trukdytojų
reiškimas pilnas priekaištų, kad mas gautomis teisėmis nesinau laukta ne papeikimo, bet pagy jei anos sutiks atsiimti trumpą ti, kad gali būti areštuotas, tas
mokyklai, kuri įkurta viename
rimo. Puolimas turėjo tikrą ka jį sutarties projektą. Trys vy eina į rytinį Berlyną ir miesto
Įsakymo atšaukimu, žinoma,
Italija turi „hegemoninių ten doti.
rinį tikslą, o ne „palinksminimą riausybės vakar Maskvai įteik traukiniu ramiai pervažiuoja į komunistam nebus palengvintas Bukarešto priemiestyje, čia bū
dencijų" Jugoslavijos atžvilgiu,
sią paruošti tam darbui ne tik ru
generolų", kaip buvo išsitarta toje notoje pareiškė, kad posėdį vakarines Berlyno zonas.
Formozos užėmimas, bet tikima
kad Jugoslavijos pasiūlymai Ro
munai, bet ir kontingentas iš
kongrese.
si, kad Peipingo vyriausybė da
moję visada neigiamai sutinka
reikalauja
atnaujinti
be
sąlygų
Bulgarijos bei Vengrijos. Tose
WASHINGTON, saus. 31. —
7
bar turės daboti, kad Chiang
mi, kad ne Jugoslavija, bet Ita
ir
pačiam
posėdžiui
palikti
spręs
valstybėse žmones pasiekia už
Perdėtos pasirodė žinios apie
Armijos vadovybė, stengdamosi
Kai-shekas kur nepradėtų kelti
lija esanti kalta, jei santykiai
ti
kurį
sutarties
projektą
svars
sieninių stočių transliacijos, to
sumažinti pabėgėlių iš kariuome patirtus nuostolius: iš 200 puoli
koją į Kiniją ir todėl prileidžia
tebėra nesutvarkyti, ginčai neiš
tyti.
dėl paskubintu tempu ruošiamos
nės stovyklų skaičių, nutarė į tar mą vykdžiusių vyrų tik 3 žuvo,
ma,
kad
turėtų
būti
nuolaidesnė
rišti.
TOKIO, saus. 31. — Aplankęs
techniškos priemonės joms truk
nybą grąžintus pabėgėlius siųsti 87 buvo sužeisti, iš kurių 57 taip
Jugoslavijos spauda (kuri at savo kalčių išpirkti į Korėjos lengvai, kad sekančią dieną vėl
Korėjos frontą ir baigęs pasita Korėjos reikaluose.
dyti.
stovauja vyriausybės nuomonę) frontą. Pirmas buvusių dezerty grįžo į savo dalinius fronte.
rimus su gen. Clark bei naujuo
nesumažino betgi Italijos puoli rų būrys jau telkiamas vakaruo
• Maroko sultonas paprašęs
ju 8-sios armijos vadu gen. TayOSLO,
saus.
31.
—
Nepriklau
mo, dėstydama priekaištą po se iš viso krašto.
prancūzų atnaujinti derybas dėl
lor, kuris ryt skrenda į Seoulą
somas
norvegų
laikraštis
Morpriekaišto. Bet negi galima no
numatytų reformų pravedimo.
genposten skelbia straipsnį ir že pareigų iš gen. Van Pleet perim
RANGOON,
saus.
30.
—
Kinų
rėti, kad staiga pasikeistų tonas,
• Rumunijoje užpulti mokyto
HYDE PARKĮ saus. 31. — F. mėlapį, rodantį 5 sovietų aero ti, armijos štabo viršininkas
• Taft - Hartley akto pakeiti
nacionalistų partizanai Burmoje
nes reikia dar vaidinti, kad Ju jai ir psichologai; pirmieji už D. Roosevelto įstorinių vietų dromus 30 mylių atstume nuo gen. ,Collins lankė
vakar
šiauri,
mą senato darbo komisija pra
goslavijoje spauda yra laisva ir tai, kad neatsikratė buržuazinės tvarkytojas praneša, kad ir prez. Norveeiios sienos Kaikuriu ae-l n e S J a P° m J 0 S s a l a s » k u n a s ame tiek įsidrąsino, kad ėmė varinėti dės svarstyti vasario 10 d.
iš kaimų žmones, kad galėtų įsi
ideologijos, o antri — kad nesu Eisenhoweris palaikys būv. prez. 2 C K
gali rašyti ką nori.
* ™ i j a ^ pėstininkai
Oras Chicagoje
geba padaryti normaliais proti Trumano įvestą paprotį padėti rodromų takai yra 2,000 jardų ii saugoja nuo čia pat esančių so- kurti jų vietoje. Jie net išvijo
ir
vieną
princą
ir
užvaldė
jo
sos
gumo.
O
Kandalakšos
—
Mur
niai nenormalių vaikų. Taip esą vainiką ant a.a. Roosevelto ka
vietų lėktuvų.
Lauktina sniego ar lietaus.
tinę Šis vos spėjo pabėgti kiek
todėl, kad nevartoja „pažangių" po sausio 30 d. — Roosevelto gi mansko srityje yra 50 aerodro
mų ir juose dabar yra apie 900 Išvykdamas šiaurėn, Collins turto pasiėmęs. Kaimas, kuris Temperatūra kilsianti iki 38
sovietiškų metodų.
mimo dieną.
PARIS, saus. 31. — Pateikda
spaudai pareiškė, kad P. Korėjos jam padėjo pabėgti, partizanų su laipsnių.
lėktuvų.
ma parlamentui tvirtinti Euro
Tie penki netoli Norvegijos kariuomenę fronte radęs labai degintas.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:04.
pos armijos paktą ir laikinąją
gerą,
bet
dar
negalįs
pasakyti
sienos esą aerodromai yra išriVokietijos taikos sutarti, Pran
kiuoti veik tiesia linija į šiaurę ir; kiek jos divizijų bus galutinai
cūzijos vyriausybė įteikė kartu Be faktų ir nuomonių surinkimo Dulles Europoje išaiš į pietus nuo iš Suomijos atimto sudaryta (gen. Van Fleet ir
ir savo paaiškinimą, kodėl reko
Petsamo — pats didžiausias yra Syngman Rhee yra suplanavę
kins
nediplomatiškų
žodžių
prasmę
—- Atominės Energijos komisijos pirmininkas Dean pareiškė,
menduoja dokumentus tvirtinti.
apie 15 mylių į pietus nuo Petsa 20). Paskutiniu laiku dar dvi
WASHINGTON, saus. 31. — Pavalgę su prezidentu pusryčius mo.
Išeidama iŠ prielaidos, kad pa
amerikiečių divizijos yra ati- kad Sov. Rusija jau išsprogdino tris atomines bombas ir gali tu
liekamos atdaros durys dery ir gavę paskutines instrukcijas, Europon vakar išskrido valstybės
Toje pat erdvėje sovietų laivy' trauktos į užfrontę, o korėjie- rėti atominių ginklų atsargų. Tai atsakymas buv. prez. Trumąboms su Sov. Rusija visais Eu sekretorius Dulles ir karinės bei ekonominės pagalbos užsieniams nas turi 3 kreiserius, nuo 25 iki &ai jau laiko % fronto ir laiko nui, kuris prieš kelias dienas pasisakė abejojąs, kad Rusija turėtų
pilnai pagamintą atominę bombą.
ropą pusiau dalinančiais ginčais, administratorius H. Stassen.1
30 lydimųjų ir kovai su povan labai gerai.
Prancūzijos vyriausybė pabrė
Jie išskrido prezidento lėktu
deniniais laivais skirtų laivų, 70
— Italijos vyriausybė paprašiusi, kad iki parlamento rinkimų
žia dvi aksiomas:
vu ir pirmą pasitarimą turės su misiją — išaiškinti tikrąją pras motorinių torpedlaivių, 40 laivų
nebūtų pakeistas JAV ambasadorius. Italijos rinkimai įvyks ge
1. Europos vienijimas negali Italijos vyriausybe. Po to lan mę kaikuriu žodžių, jo paties ir minoms dėti ir gaudyti ir 50
gužės mėn., o nauju Amerikos ambasadoriumi Romoje numatyta
kys
Paryžių,
Londoną,
Bonną,
mas be okupacinio statuto Vo
prez. Eisenhowerio pavartotų laivų į krantus keltis. Gi sausu
rašytoja ir buv. kongreso narė Clare Boothe Luce.
Briuselį, Hagą ir Liuksemburgą. rinkiminės kampanijos metu ir mos kariuomenės toje pat erd
kietijoje panaikinimo;
— Indokinijoje prancūzai vakar išlipo priešo valdomoje teri
Įsakytos
parvežti
žinios
bus
ren
2. Europos gynimo linijos ga
sausio 27 d. Dulles pasakytoje vė- yra mažiausiai 5 divizijos su
torijoje ir užvaldė uostą, iš kur galės pradėti operacijas priešo už
limai toliau I rytus nustatymas kamos iš dviejų šaltinių: iš lan kalboje, kuri dėl savo paviršuti modernišku inventoriumi.
nugaryje.
negalimas be V. Vokietijos daly komų kraštų vyriausybių ir prie niškumo sukėlė daug nesusipra
Tas žinias laikraštis patiekia
— Korėjoje vakar numuštas antras priešo bombonešis, nesu
jų
akredituotų
JAV
atstovų,
ku
vavimo Europos gynyboje.
timų. Tikimasi, kad Dulles ras atsakydamas į sovietų radijo ir
spėjęs pabėgti nuo sąjungininkų Sabre į Mandžiūrijos teritoriją.
Reiškia, kad vyriausybė sąži rių visų posėdis numatytas Pa visur gerą valią ir pasitikėjimas spaudos puolimus, kad Norvegi
Pirmas bombonešis buvo numuštas prieš metus.
ningai atliko savo darbą šiuo ryžiuje vasario 1 d. Dulles su bus atstatytas. Ateityje bus ven ja tariamai stato karinius įren
— Senato ir atstovų rūmų krašto apsaugos komisijų pirmi
svarbiu reikalu, dabar atsako Stassen jau bus baigę pasitari giama dviprasmiškų žodžių ir gimus prie sovietį sienos. Aliar
ninkai, susipažinę su tikromis žiniomis apie Korėjoje pereitą sek
mus
Romoje
ir
atvykę
Paryžiun,
mybė pervesta parlamentui.
madienį vykdytą vienos kalvos puolimą, paskelbė pareiškimą, kad
kalbama su diplomatišku santū mą gi kelia todėl, kad Nato šta
kur yra ir Nato politinė bei ka
bas nutarė statyti naują aero
visi ikšiol padaryti priekaištai tuo reikalu karo vadovybei neturi
Kalendorius
rinė būstinė ir karinės bei ekono rūmu, kurio visi pasigedo pasku dromą prie Andenes, nuo kurio
pagrindo — puolimas buvo ne lengvapėdiškas žaidimas karių gy
tinėje
Dulles
kalboje,
kuri
buvo
minės
pagalbos
vyr.
koordinato
Sausio 31 d.: šv. kun. Bosco.
iki Sov. Rusi jos sienos yra 375
vybėmis, bet būtinai reikalingas taktinis veiksmas.
daugiau
skirta
Amerikos
kongre
rius
Europoje.
T.B.
Morton,
buv.
kongreso
Senovės: Skirmantas ir Kova. ,
mylios. Pačioje Norvegijos šiau
— Prez. Eisenhotoeris vakar vėl buvo sukvietęs kabineto po
Vasario 1 d.: Septuagesima. Be politinių Europos nuotaikų sui ir publikai, o ne plonai dip rėje nėra jokios Norvegijos ka narys, valstybes departamen
sėdį, kuris tikriausiai susipažino su pranešimu, kurį prezidentas
te gavo skyriaus viršininko
patikrinimo Dulles turi ir kitą lomatų ausiai.
Senovės: Gytis ir Tulegeidė.
riuomenės.
padarys kongresui ateinantį pirmadienį.
vietą,
(INS)

Italijos ministras
vyksta Egiptan

Pietkai suklaidino kongresą

Sovietų zoną iš
baimes apleidžia

Susitaikė Kashani
su Mossadegh

Ike atšauks Formozos blokadą?

Austrijos posėdis
gali neįvykti

Rengia radijo
trukdytojus

Dezertyrai Korejon

2 3 Korėjos fronto
laiko korėjiečiai

Sovietų aerodromai
Norvegijos pasieny

Palaikys paprotį

Kinų partizanai
drąseja Burmoje

Prancūzų teisybe
apie Vokietiją

•»

Dulles aiškins savo kalbas
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. GHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, sausio 31, 1953
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Naujosios

•t

vt

Worcester, Mass.

•

įjos zimos

Jaukus

Du visuomenes veikėjai

pobūvis—vakarienė

Kenosha, Wis.

Švenčia 40 metų vedybinio gyvenimo sukaktį

Detroit, Mich.
Naujas klubas Detroite

Parap.jos pažanga

1953 m. sausio mėn. 25 d.
Š. m. sausio 11 dieną vienoje
|šes įdomių dalykų, kuriuos ne
Praeitą savaitę įvyko Šv. Pet
Šv. Kazimiero parapijos d d .
trukus skaitysime.
ro parapijos susirinkimas ir pie I iš International Instituto salių
salėje įvyko L.R.K.S.A 41-os
Jaunimą.; kviečia visi
tūs. Iš visų pranešimų ir apy». [gJn* naujas lietuvių klubas. Tai
Evelina Benderytė,
kuopos šeimyniškas pobūvis—
skaitų pasirodo, jog 1952 m. i Lietuvių Kultūrinis Klubas prie
Bostono moksleiviai ateitmi- gabi bostoniškė lietuvaitė, bai vakarienė. Buvo atvykusių sve
parapijoj padaryt?, didelė pa- • International Instituto. Turėti
ninkti rengia savo metinę šven- [gusi matematikos mokslus gar- čių net iš tolimesnių apylinkių.
1
žanga
visais
atžvilgiais.
Pa-toks klubas jau iš anksčiau bū
te š, m. vasario 8 d. Iš ryto siajame MIT, ten pat dirba Šeimininkės, vadovaujant
Si
da jgėjo šeimų, mokyklos vai-,vo labai reikalinga. Kitos taubu?, pamaldos ir bendra Šv. Ko- kaip dėstytoja ir rengia dokto- dabrienei,
prigamino
skanių
kuč'ų, mokytojų skaičius. Pa. I tybės tokius klubus turėjo iš
munija, o 5 vai. p. p. parapijos ratą. Ji taip pat aktyviai daly- užkandžių, kuriais sočiai pri
didėjo įeigos, nors išlaidos į y . senų laikų. Iki šiol Internatiožemutinėje salėje bus iškilmin- j vauja vyčių veikloje ir pastaruo vaišino visus pobūvio dalyvius.
miai didesnės, nes padaryta ir i nal Institute lietuviai buvo atL.R.K.S.A 41-os kuopos pir
gas posėdis ir po to gražus žo ju laiku žada įdomiai pasireikš
dabar daroma platūs pastatų re stovaujami vienos moterų drau
mininkas Matulis pasveikino vi
dinis muzikinis montažas pagal ti spaudoje.
montai. Klebonas kun. A. Mi- gijos, kurios pastangx>mis buvo
sus
pobūvio
dalyvius
ir
pak
J. Krūmino veikalą "Sekmadie
:
Juozas Mimgaudis
c'ūnas, MIC, viešai padėkojo vi įruoštas tautin s langas, ruošia
nio popietė". Šiais metais moks grjžo į Bostoną atlikęs karinę vietė vakarienės vedėju Juozą
šiems už gražią talką ir kvietė mos reprezentacinės programos,
Svirską. Dėka Juozo Svirsko
leiviai
ateitininkai
turi
labai
mu
., .
...
_ . .
.prievolę JAV
kariuomenėje,
visus toliau vieningai dirbti, juo parodos ir pan.
humoro
ir
mokėjimo
pakviesti
J
Kotrina ir Matas Sriubai
zikalų pirmininką Danų Lapins *
.
: . .... „ . .
labiau, kad šiemet parapija
Dabar, anksčiau tam Jtikslui
kalbėtojus,
pobūvis
prabėgo
la
^ T*
, ?.
,
*
! Daugiausia jam teko būti Vokie
K. Sriubienė nuveikė gražius spaudos rėmėjai. K. Sriubicnė švenčia 50 m. auksinį jubilėjų. dirbusių ir kitų asmenų inicia
bai
greitai
ir
jaukiai.
Kalbėjo
ką
Bendradarbiaudamas s u | t
_ Garmigch Partenkjr.
"Atvažiavo Dėdė"
tyva, susikūrė vienetas, kuris
if didelius darbus Mot. S-goj, 1931 m. laimėjo "Draugo" konkun.
kleb.
A.
Petraitis*,
kun.
Vytautu Stroha >r eite m o k s l e . - j c h e n
Tokiu užvardinimu linksma ateityje tiesioginiai tą uždavinį
F n m k f u r t (Majn)
Tu.
Labdariuose, Federacijoj, Šv. testo pirmenybę.
Tamulevičius,
kun.
Martinkus,
vių ateitininkų, jis parengė si
-.
. . . .
»* *
Kryžiaus ligoninėje, Marijonų
Matas ir Kotryna Sriubai su komedija bus suvaidinta vasario atliks. Anksčiau minėtą dieną
.» ,
, .
. n gražių atsiminimų iš tarny- Bačinskienė, Glovackas, Gri
rėmėjuose, Dariaus ir Girėno situokė 1913 m. vasario 2 d. šv. 1 d. 5 vai. p. p, parapijos salė įvykęs steigiamasis susirinki
gyvą gražų veikalą, kurio pa- .
*,.
..
.*
gas,
Kundrotas,
Pr.
Stanelis,
x \ - , . v. .
. . . . (bos. Šiuo metu us grizo pas
Paminklo Komitete. Nėra to Mykolo parapijoje, Chicagoje. je. Dalyvauja gabūs artistai. mas priėmė įstatus, kurie pra
Pr. Pauliukonis, J. Kavaliaus veikimo, kuriame nebūtų Sriumatyti kviečiami vyresnieji i r ! ,gimines
.
. Daukantus,
v ,
.
žinomus
Dabar daugiau 30 metų gyvena Po vaidinimo bus šokiai, veiks mato visokeriopa kultūrinę votk
J
kas,
L.
Leknickas,
J.
Pipiras,
... .
.;,..-,.
'tėvus,
kurie prieš
trejus metus
bienės įdėta nuoširdaus darbo. Ciceroje, priklauso šv. Antano bufetas, bus vaišių. Šio paren lą ir apibrėžia šio klubo tikslus,
darbuotojus
ir prekybininkus.
Al. Kauševičius, J. Pauliuko
jaunesnieji bostoniskiai lietu-..
i
M. Sriubas yra sumanus, ilga parapijai, kurioje visa širdim: gimo pelnas skiriamas parapi- priklausomumą bei savarankiš
Vasario 8 d. — katalikų
J DramosJ ratelis dirba toliau
. . _
. ' kartu su juo atvyko pas savo nis ir kt. Visi kalbėtojai pasi mėtis Šv. Antanos Parapijos daiyvauja katali kibiame veiki- į J a i ir parapijos mokyklos litua kumą nuo International Institu
skautu diena,
viai.
Po programos
jaunimui
sakė, kad į L.R.K.S.A. organi Taupymo ir Skolinimo B-vės
Su "Atžalyno"
pastatymu
sėk
me. Abu dirba vietinėje Lab nistikos reikalams. Rengėjai ir to. Numatoma ruošti- paskaitos,
bus
pasilinksminimas.
mingai išaugęs bostoniškis dra kuri Bostono arkivyskupijoje zaciją turėtų įstoti visi Ame- (spulkos) direktorius, o pasta darių 3 kuopoje, kurioje Kot klebonas nuoširdžiai kviečia vie kultūrinės .programos, koncer
mos kolektyvas nenuleidžia ran švenčiama šūkiu "Pirmyn į lais-1 r i k o j e gyveną lietuviai katali ruosius kelis metus ėjo direkto ryna per daug metų pirminin tinius ir kitų kolonijų lietuvius tai tiek pačiame institute, tiek
kų ir žada tuojau pradėti nau* l yc»»
kai, nes šioji organizacija rū- rių pirmininko pareigas. Daug kauja, o Matas yra Labdarių dalyvauti.
už jo ribų, lietuvių kultūrai re
ją veikalą rengti. Režisorė A . '
pinasi ne vien drauda, bet už prisidėjo prie sutvarkymo bei Centro iždo globėjas, abu yra Nepriklausomybės minėjimas prezentuoti. Kiekvieno mėnesio
Pranas Drabavičius,
Gustaiticnė jieško veikalo ir
pagerinimo bendrovės reikalų, direktoriai, be to, K. Sriubienė
Lietuvos
Nepriklausomybės antrąjį sekmadienį nutarta ruoš
gyv. 264 Athens S t , So. Bos simojusi suorganizuoti globą
rengiasi gastrolėms pas kaimy
kuri sėkmingai pergyveno de yra Labdarių Centro vicepirm. sukakties minėjimas Kenoshoj ti susirinkimai su įvairaus po
ton, sausio 31 d. susituokė su ir tautinio auklėjimo priemones
v ks
nus su "Atžalynu". Dramos ko
vasario 15 d. parapijos būdžio programomis. Kadangi
lietuvių jaunimui. Yra užsimo presiją be nuostolių šėrinin- Abu yra garbės nariai. K. Sriu- i Y
Alberta Geiser.
s
a
l
ė
e
lektyvas jau yra sudaręs ir sa
bienė už pasidarbavimą Mote-1
J - Pakviesta žymus kalbė- klubas apima įvairių profesijų
jusi vasaros metu
priaugan kams.
vo organizacinius organus, ku
Jubiliatai išaugino vieną duk rų Sąjungoje vietinėje 2 kuopo-: tojas, bus atlikta pritaikinta; asmenis: daktarus, muzikus,
čiam jaunimui steigti vasaros
riuose falia aktorių eina ir A.
stovyklas. Šiuo reikalu vyks terį 'Valeriją, ištekėjusią už je ir Chicagos apskrityje buvo i programa su muzikine dalimi, j menininkus, teisininkus, ekonoGustaitis
bei J. Vasiliauskas,
pakelta į garbės nares jubilėji-1 Minėjimą rengia Kenoshos ALT | mistus ir kitus, susirinkimo me
Nepriklausomybes minėjimas tą pasitarimai su Ateitininkų Jack Phillips.
abu patyrę lietuviško teatro dar
Jubiliatai yra begalo geros iliam 19-tame seime VVorcester, skyrius.
Kviečiami dalyvauti j tu bus daromi pranešimai bei
Federacijos ir Lietuvos Vyčių
buotojai.
Sausio 14 d. Elizabetho lietu vadovybėmis.
širdies žmonės ir pasišventę da Mass.
minėjime ne tik vietiniai lietu-1 paskaitos, kurie supažindins na
vių kolonijos Lietuvai Gelbėti
Bendruomenė plečia veiklą
Kotryna ir Matas Sriubai va viai, bet ir kaimyninių koloni- j rius su įvairiose srityse padaSt. Raudonis padainavo 3 ryti gerus darbus pagal Dievo
Komitetas, kurį sudaro visų or
įsakymą. Sužinoję, kad lįko sario 1 d. švenčia 40 rrjgtų vedy jų svečiai.
rytais laimėjimais. Tas, be abe
Bostoniškis bendruomenės ko ganizacijų atstovai, vadovauja liaudie? daineles, už kurias iš našlaite Sriubo krikšto duktė
Atlaidai - misijos
jonės, suartins paskirus žmo
binio gyvenimo sukaktį.
Ta
mitetas turėjo posėdį sausio 23 mas ilgamečio vietos letuvių vei dalyvių susilaukė gausių ploji V. Vanagaitė, dabartinė Mrs.
40 valandų atlaidai Šv. Petro nes, sukurs lietuvišką ir šeimyproga jų intencija bus atna
d. ir aptarė eilę aktualių klausi kėjo Džiovelio, buvo susirinkęs mų.
Vakarienės dalyviai skirstėsi Fuchs, turinti vos aštuonerius šaujamos šv. Mišios vasario 1 parapijoje bus vasario 20, 21 i r > i š k ą nuotaiką pačių narių tarmų. Nutarta rengti didžiulį kon pasitarti dėl Vasario 16 d. mi
metelius amžiaus, priglaudė ją, d. 10 vai. šv. Antano bažnyčio* 22 dd. Parapijos jubilėjaus pro pe.
patenkinti.
Kaikuric
reiškė
pa
certą kovo 22 d. Komiteto na-! n ėjimo. Posėdyje dalyvavo 12
užaugino,
davė
pakankamai je, Cicero, 111.
ga šiemet bus mūsų bažnyčioje
Išrinktoji valdyba pasiskirstė
rys inž. V. Izbickas imsis orga-1 žmonių. Žilevičius pasiūlė šiais geidavimų, kad L. R. K. S. A. mčlkslo, mylėjo kaip savo tikrą
Sveikiname jubiliatus ir lin taipgi misijos. Klebonas pra- pareigomis: pirmininkas - dr.
dažniau
nizuoti lietuvišką informaciją m e t a i s minėjimą daryti iškilmin 41-oji kuopa darytų
pobūvius, dukterį ir, gražiai išpuošę, išlei kime ir toliau jų gyvenimui Die neša, jog misijos bus apie kovo | E. Gurskis, vicepirmininkai
per vietines lietuvių radijo va-jg e s nį ,nes sukanka 35 metai. panašaus pobūdžio
Mrs. R.- Bilaitis ir Mr. Gilvydis,
J. P 15 d.
kurių metu .vieni su kitais ge do už vyro. Abu yra uolūs kat. vo palaimos.
landas ir tarp kitataučių.
Minėjimui ruošti išrinkta iš šeiždininkas — Mrs. Stokus, sek
N u t a r t a kviesti LOK pirm. j šių narių komisija, kurią suda- riau suartėtų, pasidalintų min
retorius — Mr. A. Melnikas, na
T u o j išeina, iš .spaudos
prclatą J. Balkūną atvykti į > r o : Džiovelis, J. Žilevičius, VV. timis bei išsiaiškintų ir pašalin
riai
• Mrs. Sim- jc_ Mr. BudRAUDONASIS TVANAS
tarp
Bostoną vasario 28 d. ir padą Senkus, K. Jankūnas, H. Bitė- tų visus nesklandumus
revizijos komis'ja
CJar.susis I«tU) š e i n i a u s v e i k a l a s , tu riūnas;
Vasario 16 d. minėjimas
Graži lietuviška šeima
ryti viešą pranešimą bendruo nas ir Al. Zenkus. Minėjimą senesniųjų Amerikos ir naujai
rėjęs (li(fo)j
pasisekimą
Švedijoje, Mr. Ruseckas ir Mr. Musteikis.
j Manijoje Ir Suomijoje, p a g a l i a u . p a - :
menės reikalais. Tą pačią die nutarta daryti kovo 1 d. 3:30 atvykusių. Reikšta pageidavi
Artėjanti reikšminga lietu
Jonas ir Konstancija (Kume-i atrodo lietuviškai, jame nepaprastai j Nauiai susikūręs
Lietuvių
ną numatyta sukviesti apygar vai. po pietų.
J
Minėjimo metu mų, kad L.R.K.S.A. daugiau da vių šventė sujudino ir VVashing čiūtė) Meckevičiai sausio 20* d. vaizdžiai a p r a š o m a s Lietuvos gyvo- .
.
..'
%
nimas,
užplūdus raudonajam
tva- J K u l t ū r i n i ; '
Klubas,
Vienintelis
dos bendruomenės veikėjų posė nutarta steigti Pasaulio Lietu lyvautų jaunesniosios kartos.
tone
gyvenančius
lietuvius. atšventė 50 metų vedybinio gy h ui.
dis.
L.
Lynas
K n y g a turi 32S pusi. ir
k;iš(uos tos rūšies lietuvių klubas Det
vių Bendruomenės skyrių, ka
Tam minėjimui atitinkamai at venimo sukaktį. Jonas ir Kons $;!..')(».
K a d a n g i j o s s p a u s d i n a m a s ki roite, maloniai kviečia visus Det
Narių vajaus komisija, kurią dangi šiaip labai sunku sušaukti
žymėti išrinkta komisija: pir tancija Meckevičiai yra susipra liai r i b o t a s kiekis, tad p r a š o m e vi
sus, k u r i e yra. s u i n t e r e s u o t i , Jau d a  roito lietuvius stoti nariai:- i š]
sudaro A. Matjoška — pirm., gausingesnj tautiečių susibūri
mininkas dr. Jonas
Bačiulis, tę lietuviai, ir geri katalikai. Iš b a r užsisakyti šiuo a d r e s u :
j klubą lietuvių tautinei kultūrai
inž. J. Gimbutas ir V. Izbickas, mą. Minėjime taipgi pasireikš
iškilmių -vyr. tvarkytojas
dr. augino gražią šeimą: 5 sūnus
STIOIVIS / O B A U S K A S
j reprezentuoti.
Baigiamosios pastabos
parengė platų planą nariams ir šios kolonijos meninės pajė
Jonas Brazinskis, vyr. šeiminin ir 3 dukras.; trys sūnūs daly I.NS Logan St., J i r o o k h n, s, N. Y.
iiei
t
AT
verbuoti. Komitetas parengtam j gos.
Mūsų parapijos choro sukaktu kės Jurkienė ir Petkevičiūtė; vavo II Pasaul. kare. Jonas
„I Isiano mokestis — $1 metams."
TmmJ~im....,„„
planui pritarė ir numatė būdus
vinis koncertas praėjo su pasi pravesti propagandą anglų kal- Mockevičius gimė
Lietuvoje,
r ^ =
tam planui tuojau vykdyti. Vi Giesmių šventė — koncertas
^
didžiavimo vertu pasisekimu vi oa spaudoje Julė Liesytė ir Pe JAV išgyveno 52 m. Dabar gy
sos lietuviškos organizacijos ir
Vasario 1 d. 5 vai. po pietų sais atžvilgiais (tikiu, kad ir tras Judka; meniškos
dalies vena iš gaunamos pensijos, dar
atskiri asmenys yra kviečiami Elizabetho lietuvių
parapijos kasos duomens tokie p a t ) . Bu
/adovė Julė Rutelionienė; sek gerai jaučiasi. Linkime sukak
į talką. Visais bendruomenės švv Petro ir Povilo bažnyčios
1
Daugelis jūsų dirba didžiosioms amerikiečių korporacijoms
vo tikra dainos meno šventė! retorė Hclen Pavilon, Stasys tuvininkams ilgiausi ; metų.
ir nekartą turbūt yra pagalvojęs, kaip malonu būtų dalyvauti tų
reikalais prašoma rašyti ar choras, vadovaujamas kompo
•
kompanijų pelne!
Žadeikis ir kt.
£.
^ikulčius
skambinti sekretoriui K. Moc zitoriaus J. Žilevičiaus, rengia
Žmonių buvo prisirinkę daug;
Iškilmėse dalyvauti kviečiaInvestavimo fondai šias viltis padare galimybe. Per inves
kui 649 E. Fourth St., So. Bos "Giesmių šventę — koncertą", dainavimo metu salėje buvo ra
tavimo
fondus daugiau kaip 4 bilionai dolerių tapo investuota
ni
ir
žymesnieji
amerikiečiai,
kuriame dalyvaus Metropolitan mu, jokių trukdymų; scenos
P A S I N A U D O K I T E G10HA P t t O G A !
ton, Mass., tel. So. 8-8251.
j amerikiečių pramonę. Atitinkamai investavimų proporcijai inMOKVliLO.H0
15
Operos solistas Algirdas Bra žmonės ir salėje publika santy /pač palankūs mūsų lietuviš- VS.,YSKA:lTYUOS
vestatoriai,
kurie daugumoje yra „paprasti žmonės", dalyvauja
ASARIO P R A D E D A M A S NAUJAS
Ateitininkai sendraugiai
idems reikalams. Jų tarpe yra
zis ir 6 chorai: Bayonne, N. kiavo labai kultūringai.
pramones pelne.
S KM K S T R A S
senatorių ir State D-to augštų si laida išoks visų- kursiį p e r t r u i n turėjo susirinkimą sausio 18 d., J. — šv. Mykolo parapijos, vad.
Leisk savo pinigams dirbti! Dalyvauk amerikiečių pramones
Watei;burio lietuvių firmos
peunj laiką. D ė s t o m a ConiptomotraH
pelne!
Rašyk mums lietuviškai, mes stengsimės viška smulkiai
kuriame dr. J. Leimonas kalbė A. Jakupčionio; Harrisono, N. ir šiaip biznieriai prisidėjo, kad pareigūnų.
Ir M a š i n r a š t i s . P a m o k o s eina d i e n o 
atsakyti.
Mes jau patarnaujame daugeliui šimtų investatorių iš
mis
Ir
va
k
a
r
a
i
s
.
Laiku
g
a
l
i
t
e
pasi
Sopulingos Dievo Motinos
Paminėjime tikimasi pama- r i n k t i laisvai. B a i g ę šią mokyklų,
jo aktualiais jaunimo klausi J.
buvo išleista graži koncerto pro
Pabaltijo
kraštų.
parapijos choras, vadovauja gramą su sol. J. Augaitytės ir tyti ir mūsų ministerį Povilą lengvai Rausite g e r ą d a r b ą . Regis
mais.
truotis —
KINU MERKITT CO., Inc., MS Union l'rust Building^
mas A. Kačanausko; Newark, viso choro fotografijomis.
Zadeikį. Kalbas taip pat sa
lilETUVlV
AUDITORIJOJ
Žada atsirasti nauja
N. J. — švč. Trejybės parapijos
Koncerto pelnas skiriamas kys min. Kazys Škirpa, dr-jos
MM So. H a l s t e d , ChlOttgO 8, 111.
I
^40 15tJi Street, N. W., VVashiiigton 5, D. C.
spaustuvė
choras, vadovaujamas M. Berno parapijos naudai.
pirm. Mis. S. Steel.
Šiuo metu Bostone veikia tik to"; Paterson, N. J. ~- šv. Ka
Didelį darbą atliko ir koncer
Čia bus galima sutikti nema
viena lietuviška spaustuvė — zimiero parapijos choras, va
to
komitetas,
rūpestingai
visose
žą būrį naujai čia. įsikūrusių
"Keleivio". Girdėti, kad arti dovaujamas V. Yusto; Rūtos
srityse
paruošdamas
šią
šventę.
mu laiku įsisteigs visai pajėgi choras .vadovaujamas A. Ka
lietuvių. Bus broliai estai, lat
Šalia
parapijos
klebono
kun.
J.
nauja spaustuvė, kuriai pasise čanausko, ir vietos Elizabeth,
viai. Iškilmės žada būti
įdo
Valantiejaus,
garbės
komiteto
kimas, be abejo, užtikrintas.
2400, \
N. J. — šv. Petro ir Povilo pa pirmininku buvo kun. A. Če- mios. Jos įvyks: Hotel
rapijos choras, vadovaujamas batorius, pirmininke p. Marcelė 17th Str. N. W., iškilmingi pie
Posėdis "Vyčio" reikalais
tūs ruošiami vasario 15 d. 6
įvyko sausio 26 d. Bostono vy kompozitoriaus J. Žilevičiaus. Andrikytė, nariais — kun. J.
vai. vak. (Kaina — $5).
čių patalpose. Ryšium su 40 m. Po koncerto bažnyčioje, parapi Dilionas, J. Ambrozaitis, V. Am
VVashingtonas yra daugelio
vyčių "veiklos sukaktimi numaty jos svetainėje bus šokiai, kurie brozaitienė, C. Dapkus, H. Dem
Papratimas Reguliariai Taupyti yra
prasidės
7:30
vai.
vakare.
Šo
ekskursijų
.miestas.
Visi,
kas
ti būdai kaip toliau leisti ir
sienė, V. belumbauskienė, J.
tikras kelias į f mansio; saugumą., šian
kiams
gros
Algirdo
Kačanausko
vasario
dien pradekite taupyti pas Drovers —
plėsti "Vytį".
Griškauskas, J. Jakštas, P. Ja tik bus VVashingtone
orkestras.
Pelnas
skiriamas kubauskas, M. Karinauskienė, 15 d., mielai kviečiami pabūti
su $5 ar daugiau. JUSIJ šutaupos .yra
Pr^f. dr. Juozas Eretas,
bažnyčios bokštų taisymui. Šia M. Kašėtaitė, O. šmotienė, M. kartu kelias
apdraustos iki $10,000.
valandas su lie
savo kilme Aveiearietis ,tačiau giesmių
švente
pradedamas Stankevičienė ir J. Žemaitis.
tuviais.
savo visa siela iš jaunų dienų giesmių švenčių ciklas, kuris eis
Ryšius užmegzti, kreipkitės:
p. Lietuvaitis
įsijungęs į mūsų tauta, suku-1 per visas New Jersey lietuvių
Miss Helen Pavilon, 1910, Kali
»
ręs lietuvišką šeimą .išauginęs parapijas, kaip Kad prieš tai ke
-—
ma Rd., N. WM telef. - AD—
penkis vaikus tikrais lietuviais, | letą metų buvo ruošiamos dai
— Žinomas amerikiečių tinau 2-7937.
*
B. P.
su žmona .r jaunesma.s vaikau I
- v e n t ė s > k u r i c i k , a a ^ ė g i „intakas Frank BaUey kolegi
šiuo metu gyvena šve.canjoje, [ ^ m į^
tai 1881 m. jam buvo suM d H a r r i g o n o jai,
— Per Vilniaus radiją A.
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000
tačiau tebepalaiko tamprius ry Dainų Švente.
Rugelis j k ^ J # M Į B # t į » . paąkyrg dar Sprindy* buvo paskelbtas ir poe
šius su lietuviškuoju gyvenimu.
$500,000 dovaną. Union Kole- tas M. Kėkštas. Straipsnis pa
/ .
i
i
!•
Vyčiu 40 metų sukakties proga
jo yra
avusi a ie
vadintas „M. Kėkštas •—- pui
PIBKITE
APSAUGOS
BONUS!
j
j
j
j
į
£
P
^
profesorius "JNEretas yra parakus kovotojas už komunizmą.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHIOAOO,

šeštadienis, sausio 31, 1953
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apaštalas šv. Povilas (Ef, 5, 2283), yra dvasinis atvaizdas vyro
susijungimo su moterimi krikš
THF, IJTHfUNlAN DAILY FR1END
čioniškoje moterystėje.
Kaip
2:i:il S. Oukloy Ave., rhUiiico H, m TVI. Vlrglnla 7-6<i*0; 7.6(1-11; 7-«tt»2
Kristus yra Bažnyčiom galva,
F.ritercU us Horond-Cluss M a t u i Mareli 81, I9l«, »t Chioago. Illinois
kuri save paaukoja ir atiduoda
l " n . W t h<> A<t o i
A j . i i r h t, 1879.
VALAND
savo gyvybę ui. Bažnyč a ir Ba£
nyčiai, taip pat ii' vyras mote
Hl'BSi'KlI-'TfON BATRH
\l<inb» i oi tht- t';itholi«> I'ifas Assn
f&.Oti
pfv
your
outsiilo
oi
ChtcagO
1'ubliHheU dally, »xooj)H Suiuluys.
rystėje yra moters galva, kuri
$H.mt p»>r ,\car i it ('hiengn & Clflt»pO
b v 1 I iv
$s <HI IMT )>iir in Canadn
turi save paaukoti žmonos ir
I'or.ign $1 l.Oo por yoar
l.Uhuantan Cathallc i'n-ss Hoclety.
KUN. K. STEPONAVIČIUS čeimoe labui. Ka'p Bažnyčia,
i m*n
yįį uH-ti.i
:: m e n .
PRENUMERATA:
Motoms
priimdama Kristaus auką, lieka
It.afi
(.'lilcagoj ir C i o e i o j
$S*.uu
f&.UU
Kristuj visus kviečia j savo
$.100
^.r»a
$4 f. u
Kitur JAV ir Kanadoje
$8,00
Jam atsidavusi ir ištikima iki
$:<.int
fi.an
vynuogyno dirbti, Kunigo vy
r/..slėnyje
$11.00
pat galo, la:>) pat ir moteris,
Redakcija straipsnius taiso savo niu&iftra, Nosunaudoti.i straipsniu no- nuogynas yia jo parapija, o i priim.'iama
vyro pasiaukojimą
šeima. J krikščionis- jai iv Aeima', lieka ištikima ir,
saugo, iuos gražina tik *iA anksto susitarus. Redakcija u* skelbimų turini šeimos
neatsako. Skelbimų kainos prisiuiuiamos ^avns prašymą.
kąją ta.i šerną reikia ž i ū r ė t i | d a v u s i
savo vyrui ir še ikaip ) vynuogyną, ] kur) pats mai ik; galo. Ir tiktai šitoks
Kristus pakviečia darbininkus| v.
usinis pasiaukoj mas, atsidirbti.

DRAUGAS

užsipultas rašytojas Arnoldan
Zweigas, o išsigandęs pabėgi
į vakarus net pats Piecko kan
celiarijos direktorius ir teisinės
akademijos prezidentas Zuckermannas.
"N.
Z. Zeitung" žiniomis,
"Lenkijoje išmušusi valanda ž y .
<lų tautybės Mmcui ir Bermannui", taip pat kitoms komunis
tų įžymybėms.
(Kita)

Šeimos vynuogyne

Spaudos

meiu o

•

Maskva pripažįsta
trūkumus
Atstovas Hoffman iš Michigan jteikė kongresui rezoliuciją,
reikalaujančią ištirti pereitą sekmadienį Korėjoje vykdytą vie
nos kalvos puolimą, kuris esą buvęs nereikalingas, nepasisekęs
ir kaštavęs daug gyvybių.
(INS)

Maskvos miesto tarybos po
sėdyje, kaip praneša "Izviestijos", iškeltas faktas, kad namų
remontams skiriamos lėšos įga
lina padaryti tik smulkučius
pataisymus. Remontų pravedi
mo organizacijos auga labai lė
tai. Namų remonto planas ne
įvykdytas.
Ypač susisiekimo
kelių
ministerija, lengvosios
pramonės ministerija, sunkio
sios pramonės įmonių statybos
ministerija savo žinioje esančių
pastatų reikiamai neremontuo
ja. Per dvejus metus netgi ne
išspręstas
remontas
aikštės
Raudonoji Presnia, nors tas
klausimas buvo svarstytas de
šimtimis kartų. Pats statybų ir
remontų planavimas yra chao
tiškoje padėtyje, rašo "Izviestijos" Nr. 304.

Per daugeli metų vasaris yra laikomas spaudos platinimo
mėnesiu, šią tradiciją įvedė NCVVC, spaudos departamentas,
Katalikų Spaudos Sąjungai kooperuojant. Bendromis jėgomis Jis jai suteikė tokią garbę, ko
yra skelbiami specialūs paskatinimo komunikatai, organizuoja kios ji. nė svajoti negalėjo. Jis no, nes nuo susituokimo meto;
Vienuolika Čekoslovakijos ko tybėse, o dar daugiau jų įtaka
mi spaudai platinti komitetai, jie aprūpinami reikalinga lite moterystę padarė sakramentu i juodu abudu sudaro vieną kū
ną, vieną šeimą.
Todėl, kaip munistų vadų pakorimu nesi- smunka šiapus geležinės uždanratūra ir direktyvomis, atsikreipiama į klebonus, mokytojus,
savo tenkina.ma: jieškoma naujų at- gos. Pati byla aiškiai turėjusi
į organizacijų vadovus
nes pirkimo ožių, kuriuos būtų ga- antisemitinį pobūdį, nes iš 13
įtikinti, kad katalikiška
savo Įima apkaltinti už nepasiseki nuteistųjų 11 buvo žydų. Jie
čio ar žurnalo, kuris
mentalumu moteryste augsciau , i , • u ,
. ••
skelbiamas melagystes prieš Bažnyčią, ar aplamai prieš tikėji .„, ,
_
,.
? ,
' kūno neapykantoje, bet rpeni ji mus ūkyje ar kitose srityse. pasekė senųjų žydų komunistų
.
, . ,
, .
į . ,
_ r
mą ir kiekvienu atveju gintų paties Dievo duotas žmogui teises įsky a UA vienuolių apžadus, i ir
globoja, kaip TKristus Baz- Šveicarų "Neue Zuericher Zei- Kamenėvb, Zinovjevo, Trockio,
Bažnytinė santuoka pasidarė
ir laisves.
4 nyčią
tung" būdingu dalyku laiko tai, iRadeko ir kt. likimu. Dienraštis
kilnesnis
aktas
už
bažnyčios
pa
Šiuo metu ypač tokios spaudos reikalas yra aktualus. Ak
Po santuokos atsiveria nau-1 kad nei vienas iš nuteistųjų nC- daro išvadą, kad Kremlius nu
tualus dėl to, kad didmiesčių dienraščiai, sensacingieji bulva šventinimą, karalių ir popiežių!
jas gyven'.mas, kuris nieko bend siprašė dovanojamas bausmę. tarė paaukoti Izraelį ir tuo bū
riniai žurnalai ir visokie nepadorumų pilni leidiniai ir leidinėliai vainikavimą. Bažnytinei santuo
du mėginti sau laimėti arabų
demoralizuoja, siekia pažeist šeimų šventąjį tikslą, jų dorovin kai prilygti gali tik kiti šeši ro nebeturi su praeituoju. Kas Be kitų kaltinimų buv. užs. reiBolševikai aiškiai
gumą ir, pagaliau, jas apardyti. Ypač jaunimo dorovė išstato sakramentai, bet ne jokia kita buvo, tas palieka užmarštyje, kalų min. Clemenčiui buvo pri- simpatijas.
net ir tėvas su motina palieka- kišama, kacl jis savo 1947 m. nuėjo nacių pėdomis: t a pati
ma į didelius pavojus. Prie šitokios demoralizacijos labai daug bažnytinė apeiga.
turinčioje policinė valstybė, tokios pačios
Sprausminių lėktuvų
prisideda radijas ir televizija, kurių programose labai daug
Sekdama Kristaus pavyzdžiu, ma šalia, kaip tas pats apašta- išleistoje knygoje,
koncentracijos
ir
naikinimo
sto
šlamšto yra.
fabrike
Bažnyčia tęsia moterystės iš- las pabrėžia. Vedusieji gyvena 510 puslapių, tik 5 kartus pavyklos,
tie
patys
priespaudos
vienas
antrojo
labui
ir
gerovei,
minėjęs
Staliną
ir
kad
savo
laiReikia neužmiršti, kad šitokiais ir kitokiais būdais demo augštinimo darbą ir įvedė net
Chicagoje, 7401 S. Cicero
ralizuojama visuomenė ir politiniu požiūriu pasidaro nebeatspari. specialias mišias, skirtas sutuok ir savo šeimai. Todėl j'.edu pa- ku pasisakęs prieš sovietų ag- ir pavergtiems kraštams api ave., ruošiamas naujas spraus
Ji greitai pasiduoda įvairiems politiškiems vėjams. Ją ir ko tuvių ape ; goms. Toms mišioms sidaro lyg mažytė sala didžiulia resiją Suomijoje ir Pabaltijo plėšti metodai. Dėl to netenka minių lėktuvų Fordo fabrikas.
munizmas greičiau palaužia, nes pradedama nebeatskirti gėrio teikiama pirmenybė prieš kitas' m e ž m o n i u skruzdėlyne, uždaras kraštuose. To Stalinas jam nie stebėtis, jei Stalinas dabar im Jo pilnam įrengimui reikalinga
tas vadinti ne Josifu, bet Adol 1,150 mašinų, kurios visos kai
nuo blogio.
šventųjų mišias. Jos užsileidžia vienetas. Bendravimas su išore kaip negalėjęs atleisti. Savo
Spauda, kurią vasario mėnesį bus bandoma kiek galint
leidžiamas, kiek jis nepažeidžia sausio 4 d. vedamajame
tas fu Stalinu.
nuos apie 50 milionų dolerių.
tik
didžiosioms
bažnytinėms
daugiau praplatinti, būtent katalikiškoji spauda, yrą pati di
šeimos vieningumo ir ištikimy pats dienraštis,
jieškodamas
Panašių parodomųjų bylų lau Tai bus didžiausias Chicagos
šventėms. Tuomi Bažnyčia įsak
džiausia ir efektingiausią kovotoja .prieš visokį blogį. Ji ir prieš
bės.
minimosios Prahos bylos pras- kiama Lenkijoje, Rytų Vokieti karinis fabrikas. Jau dabar ja
miai
pabrėžia,
kad
jos
pageito blogio jr nelaisvės nešėją komunizmą stipriausiai kovoja. Ją , , .
t u r e
Kaip sakramentas, moterystė m ė s ' paty**. k a d t o k i a i s t e r o " joje ir kitur. UP agentūros me . dirba 13,000 darbininkų.
pasikviesdami į savo namus, tuo pačiu ir tą Jcovą sustiprinsime, , d a v i m u *&**»
^ tuo^t,s
savo šeimas apsaugodami nuo blogų, pavojingų sieloms ir visos j s v e n t u - m i s i u - m e t u - C l a r e , k l a Įeina į šventųjų daiktų skaičių. riniais metodais bolševikai sten pranešimu panaši byla galinti
Londono lenkų tarpe
visuomenės gerovei įtakų.
| pabrėžti, kad savo specialių mi- Visi šventi daiktai yra paties giasi priversti satelitinius kraš būti įscenizuota Vengrijoje, kur
rastas susitarimas
Reikia manyti, kad 'ir lietuvių katalikų spauda šį kartą Išiu- n e t u r i n e t kunigai savo šven Dievo nuosavybė, kurios be spe tus jiems būti klusnius. Prahos min. pirm. pavad. Erno Geroe
byla
parodė,
kad
kemunizmu
užsipuolė kelias ministerijas,
platesniu mastu dėsis prie šio vajaus. Juk ir mūsų padorieji timams bei primicijoms. Iš to cialaus Dievo įgaliojimo netu
Prieš kiek laiko Lenkijos trem
netikima
nė
satelitinėse
valskad
jos
nevykdančios
nurody
ties
vyriausybės prezidentas Za
laikraščiai ir žurnalai, taip pat ir knygos, turi plačiau praplisti, reikia spręsti, kad būtų tikras ri teisės liesti. Todėl nuo pačios
mų, klastojančios duomenis ir leskis pakvietė iš Kanados gen.
daugiau paramos susilaukti, kiekvieną lietuvio namą turi lan- , apsileidimas iš vedančiųjų pu- krikščionybės pradžios moterys
Sosnkowskį atvykti į Londoną ir
kyti. Žinokim, kad mes, lietuviai, dar daugiau problemų turime, sės nepriimti tos garbės, kokią tė yra teikiama, prižiūrima ir yra išvedimas susituokiančiųjų tt. Ypač smarkiai buvo pultas pravesti pasitarimus su partijų
Be geros spaudos tikrai būtų sunku išlaikyti mūsų visuomenę jiems teikia Bažnyčia, ir tuok- globojama
Bažnyčios, kuriai iš Bažnyčios, iš Dievo globos. statybų min. Lajos Szijarto. vadovais dėl vienos vyriausybės
v visais požvilgiais sveika, išlaikyti jos religines ir tautines bran- tis kitu, ne šventųjų mišių me- pats Jėzus suteikė specialius Kiekvienam katalikui gyveni Apie panašią bylą Rumunijoje sudarymo. Gen. Sosnkovvskiui pa
vyko Londone surasti bendrą kal
genybes, išlaikyti veiklia, vieninga ir kovojančia prieš patį di tu.
įgaliojimus. Jei kas kitas ban mas civilinėje moterystėje yra jau paskelbė kom. min. pirmi bą su visomis politinėmis partijo
džiausią mūsų priešą bolševizmą, okupavusį mūsų tėvų kraštą
Nors leidžiama tuoktis ir ki» do kištis į moterystės tvarky sunki nuodėmė, nes jis reiškia ninkas Gheorghiu - Dej. Į teis mis ir Zaleskis gali jį paskirti sa
Lietuvą ir siekiantį visą lietuvių tautą sunaikinti. Mūsų lietuvių tU, ne mišių metu, tačiau pritik- mą, tas kėsinasi į sakramentą, išėjimą iš Kristaus globos ir mą bus patraukti ir susilauks vo pavaduotoju ir egzilinės vy
katalikų laikraščiai ir informuoja savo skaitytojus, ir formuoja, liausia yra tuoktis su mišiomis, atseit į vieną iš švenčiausių da- i valdžios, jis reiškia sakramento panašaus likimo kaip Čekoslova riausybės ministerių pirmininku.
Kanados lenkų spauda rašo, kad
ir padeda organizuoti visuomenę, kad ji savo bendromis pastan nes šventosios mišios atsklei
kijoje
Anna
Pauker,
buv.
fin.
jis gali net prezidentu tapti vi«r
lykų kiekvienam katalikui. Sak paniekinimą ir todėl jam nebe
gomis išlaikytų lietuviškumą ir vieningai kovotų už Lietuvos džia tikrąjį moterystės pobūdi
ton
Gen. Sosnkowskis
ramentas gali būti teikiamas leidžiama priimti kitų sakramen min. Luca, buv. vidaus reik. mi- grįžta Zaleskio.
į Kanadą sutvarkyti savo
žmonių teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
ir teikia gausiau malonių, rei tik Bažnyčioje ir tik tų, ku tų, kol nebus atstatyta mote nisteris Teohari Georgescu ir asmeniškų reikalų ir po trumpos
kalingų moterystės gyvenimui. riems duotas dieviškasis įgalio rystės sakramento garbė. Vieno kiti.
pertraukos vėl grįžta į Londoną,
kur
bus sudaryta viena Tautinės
Per mišias Kristus nužengia iš jimas. Bet koks kitas moterys sakramento atsisakymas reiškia
Panaši byla jau ruošiama ir
Taryba.
dangaus ant altoriaus susijung tės aktas, kaip civilinės jungtu atsisakymą nuo visų kitų sak Rytų Vokietijoje, kur išmestas Vienybes
L e n k ų s p a u d a t ą įvyki v a d i n a
net propagandos šefas Eisleris, "stebuklu ant Temzos".
Rytoj, kaip jau žinome, dienraščio "Draugo" bendradar ti su Bažnyčia, kaip aiškina vės ,nėra sakramentas, nes tai ramentų.
biai, susibūrę į specialų klubą, renkasi į Aušros Vartų bažny
čią ir po to į tos pačios parapijos salę švęsti spaudos globėjo
lio ir nesąmoningu gestu palietė savo sunkius akinius. £ Q
Šv. Pranciškaus (Saleziečio) šventę ir ta proga pasitarti tais 799999999PPS JURGIS GLIAUDĄ
Taip, — Jūžintas pasakė knygų pavadinimus.
Trumputis, lyg apgraibomis, pasikalbėjimas -su
klausimais, kurie liečia visokeriopą mūsų spaudos ypač dienraš
— Pažymėta: išimti dėl jų klerikališkai nacionalistinių Vaitkūnu prie geležinkelio stoties atvėrė prieš Ireną
čio "Draugo" gerovę.
tendencijų. Aš tai tuojau atsiminau, kai jus pamačiau. prarają. Visų tų dienų eigoje, kada ji negalėjo susi
Mūsų bendradarbių klubas savo narių sudėtimi ir jų skai
Turiu tai ir jums pasakyti.
tikti su Vaitkūnu, ji tikėjo jo darbu, jo visuomenišku
čiumi yra stiprus, pajėgus vienetas. Energingos ir sumanios
P R E M I J U O T A S I S
R O M A N A S
— Aš čia naujas. Nemačiau tokio aplinkraščio. Ir mu, jo susidomėjimu visuomene ir partija: bet ji kar
valdybos vadovaujamas, klubas daug naudos atnešė "Draugui"
nežinojau, kad mano knygos uždraustos, — šatrys bu tu tikėjo, kad jis besąlyginiai priklauso jai. Todėl slė
ir visai mūsų spaudai. Dirbdamas artimiausiame kontakte su
vo labai parblokštas. Jūžintui buvo gaila, kad žinia pinio užgimimas jos gyvenime buvo suvokiamas kaip
redakcija, jis buvo jos patarėjas ir padėjėjas. Jo iniciatyvos ir
taip įskaudino rašytoją.
švelniausia staigmena būsimam tėvui.
talkos dėka jau turime du premijuotus romanus, kuriais pratur
PIRMOJ! DALIS
Ji galvojo: pasakysiu jam, kad jis tėvas, ir pa
tiname mūsų neturtingą literatūrą. Be to, praturtinsime savo
— Tai buvo mėgstamiausios mūsų gimnazistų
(Tęsinys)
literatūrą ir tais romanais, kurie, kad ir nelaimėję premijos,
knygos, — pasakė Jūžintas. — Kažinkas lyg rišo ten sveikinsiu. Jis pirma nežinos ką sakyti. Jis ją tik ap
yra spausdintini, ir, nėra abejonės, anksčiau a r vėliau pasi
mūsų proistorę su dabartimi. Ten tikrai šiai dienai iš kabins, priglaus prie savęs. Paskui nusišypsos. Ir jo
Šatrys pastebėjo pagyvenusį vyrą, kuris palengvė
rodys knygų rinkoje. Tenka manyti, kad ir rytojaus spaudos
senovės stiprybę sėmėm. Aš, prisipažinsiu, didžiuo- akyse ji pamatys tą pat švelnaus įsiklausymo išraišką,
le
ėjp
nuo
prieplaukos
į
krantinę,
užlipo
mediniais
šventėje klubas instruktuos vadovybę skelbti naują lietuviško
davausi, kad jūs mano mokinys buvot. Ir visad tai vai kurią ji jaučia savyje, kas minutę įsiklausydama į
romano konkursą ir tuo naujai paskatinti mūsų šauniuosius laiptais ant augštos krantinės, š a t r y s pažino jį.
kams minėdavau. Štai paliepta išimti. Tai reiškia per mielos mažytės gyvybės reiškimąsi joje.
Pajutusi šaltį, kuriuo padvelkė į ją Vaitkūno žo
rašytojus kurti.
— Ponas Jūžintai, — pašaukė jį šatrys. Jūžintas duoti į makulatūrą Petrašiūnų fabrikui. Bet, tikiu,
džiai ir žvilgsniai, ir dėl to nepasiryžusi pasakyti jam
Dienraštis negali būti gyvas, turiningas, visus tautinius, priėjo prie jo. Tai buvo šatrio istorijos mokytojas gim mažai jie tų knygų be sugaus. Seniai išparduotos. Pri
apie slėpinį, ji jautėsi baisiai, kone mirtinai psichiškai tkultūrinius ir visuomeninius reikalus apimti, jei jis neturi ge nazijos laikais. Jis paseno, susikūprino, lyg papilkėjo, vačiuose knygynėliuose tos knygos. Ir — širdyse.
partrenkta.
rų, nuoširdžių bendradarbių, rėmėjų ir pastovių platintojų š a t r y s vos nepašaukė jo "ponas mokytojas", pagal
Atsisveikinant Jūžintas pridūrė:
Prieš pasikalbėjimą ji net neprileido minties, kad
Mūsų dienraščio leidėjai, redakcija ir administracija nebe pa gimnazistišką įprotį.
— O visdėlto nesigailiu, kad pasakiau jums ne Vaitkūnas gali jai nebepriklausyti; dabar ji išdrįso
grindo džiaugiasi savo mielų bendradarbių stipria talka ir
— Aš nebemokyto jaujų, — pasisakė Jūžintas. —
malonią naujieną. Turite tai žinoti. Atsargus būkite. abejoti, ar tikrai jau Vaitkūnas nebe tas, nebemyli jos.
spaudos šventės proga juos nuoširdžiai ir sveikina ir dėkoja
Dėstyti istoriją pagal naujas instrukcijas, žinote, sun
Jeigu knygas liepia išimti, gali atsiminti ir autorių. Ji išdrįso abejoti ir abejodama stengėsi galvoti, kad
ku; sąžinei nelengva. įlindau į vieną komisariato įstai
[Betgi ir keista: gavote paskyrimą į centrą! Mes dar gal tai buvęs tiktai Vaitkūno nuovargis, nenusiteikigą, ir patenkintas. Ir labai patenkintas, lyg jau dimi
pasimatysime, pasikalbėsime...
mas, nelaiku susitikimas.
Skelbiama, kad gen. deGaulle, kurio partija šiuo metu dau sijoje. Ir nedraskau sąžinės.
Ir visdėlto buvo pojūtis, kad ji krinta krinta į at
Kada Šatrys iš pasivaikščiojimo po miestą grįžo
giausia turi narių parlamente, bent laikinai pasitrauksiąs iŠ
Jie pakalbėjo apie savo šeimas, š a t r y s pasisakė namo, kur Marija ir jos motina tvarkėsi naujoje įsi sivėrusią prieš ją nežinios ir tamsos prarają. Nežinios:
po itikos Tuo atveju jį pavaduos Jacąues Soustelle. Partijos
turįs dukrelę. I r Jūžintas pamatė šypsnį ant Šatrio kūrimo vietoje, pamatė savo šeimos ratelį, jam pasi nes ką dabar bedaryti, kaip elgtis, kur jieškoti iš
politinė linija nepasikeisianti.
lūpų. š a t r y s dar pasisakė, kad jis porą metų nėra bu darė šilta, miela ir graudu. Jis nepasakė Marijai apie sigelbėjimo iš kasdieną vis sunkėjančios padėties. Jo
vęs Kauną ir dabar, praėjęs kiaurai Kauną, nesutikęs
jo knygų likimą, tiktai apie gautus pasivaikščiojant je buvo mažos skiedrelės jausmas — pagavo skiedrelę
pažįstamų.
šniokščiantis sūkurys ir neišleidžia iš savo besisukan
įspūdžius.
IS anapus geležines
Kongregacijoms apie vyskupi
čio rato.
— Dabar viskas kitaip. Visi pasistengė pasikeisti.
uždangos
Jis nešiojo ant rankų savo dukrelę ir niūniavo
jos padėtį. Deja, pastebi agen Perdaug ir nevaikščioti. Aš, matote, nebe toks, — ir
Vėl ji buvo besiryžtanti eiti pas Vaitkūną, pasa
Agentūra KIPA primena, kad tūra, vyskupai iš anapus geleži Jūžintas parodė pirštu į užmautą ant jo galvos ke jai monotonišką dainelę. Duktė žiūrėjo į tėvo veidą kyti jam viską, šaukti jį grįžti pas ją ir jo vaiką. Ir
šiais metais Šveicarijos, Vokie nės uždangos negalės atvykti J pure. — Nebe skrybėlėtas.
šviesiomis, kūdikiškai skaisčiomis akutėmis, š a t r y s vėl kilo spėlionės, ar tas prisipažinimas neatstums jo
tijos, Austrijos, Švedijos, Nor Romą, nes yra arba mirę, arba
švelniai glaudė prie savęs tą gležnutį kūnelį ir jautė, ir galutinai, nesugrąžinamai. Ir greta to, kas siautė jos
Jie
pakalbėjo
apie
šį
tą.
Jūžintas
tarė
susirūpinęs:
vegijos, Danijos, Olandijos, o kenčia kalėjimuose, arba kito
aiškiai suvokė, kad nešioti ir liūliuoti savo vaiką yra sieloje, ji aiškiai žinojo, kad ji nenustojo mylėjus Vait
taip pat visos Rytų Europos kiu būdu yra netekę judėjimo
— Pastarąjį aplinkraštį knygynams turbūt skai didelė, su niekuo kitu nepalyginama laimė. Kad laimė kūno, kad ji myli jį dabar kažinkaip kitaip, giliau, pil
vyskupai turėtų atlikti vizitus laisvės. Kaikurie iš šių vysku tėt. Tai toks index librorum prohibitorum. Nurodo, ku yra žiūrėti į kūdikio žvilgsnį ir tame skaisčiame žvilgs niau ir švelniau. Kad ji gali sielvartauti dėl jo elgse
"ad limina", kurie paprastai y- pų, dar pastebi KIPA jau nuo rias knygas iš knygynų išimti. Ten dvi jūsų knygos, nyje atsinaujinti, švarėti, darytis švelnesniu ir jautres nos, bet negali jo peikti, smerkti ir jam piktai prie
r a daromi kas penkeri metai, 1939 m. negali pasiekti Romą suminėtos.
niu.
kaištauti.
pranešant Popiežiui ir Romos privalomam vizitui.
— Mano knygos? — š a t r y s net pakilo nuo suole-1
Jis stengėsi tą laimės pojūtį gerai gerai atsiminti.
(Bus daugiau)

Po Čekoslovakijos - kitu eile

Sveiki, mūsij bendradarbiai!
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HELP WANTED ADVERTISEMENTS

Lietuvos vėliava plevėsavo ^Australijoje
Pan - Pacific Jamboree aplankius
P. SIRGĖDAS, miisŲ bendradarbis Sydnėjuje
1952 m. gruodžio 30 — 1953
m. sausio 8 dienomis Sydnėjaus
pakrašty, Greystanės plynėse
įvyko antroji Pan - Pacific Jam
boree, sutelkusi apie 11,000
skautų,

RKAL

D f i N E S I O !

E8TATE

"DRAUGAS" AGENCY
55 E. Washington St.
Tel. DEarborn 2-2434
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641

Lletuvls lietuviui padek!
Pirkite GERIAUSI OKIIJ PIRKINIAI Porter
3402 Deodar S t ,
Indiana
Harbor, I County. 12 akeriu - moderniška paukščių
E a s t Chlcagro, Ind., CASA ALVAREZ , ūkis $13,000. 20 akerių — ūkis $7,500.
krautuvėje,
kuri parduoda teleylai-I 1 1 5 a k c r i u p i e n o Q k i m o d e rniškas pasjas, tolimų ir t r u m p ų bangų radijas, Į .
. , 0 '. .
.
JT.
$ 3 5 0QQ
šaldytuvus, siuvamas masinas ir vi- į a l J ! *°D'uUV• n ' ^ U , a k . e n u P\ c . n ?. u™
šokiausius geros rūšies baldus. Nu- *iw.w
akens. 230 akenų gyvuliai ir jaslplrkę
neužmirškite pranešti,
kad vai $210.00 akeris. 312 akerių ganymo
skaitėte šia rekomendacija lietuvių ūkis - ganykla $100.00. Užimti galite ko
katalikų dienraštyje "Drauge". Nuo vo 1-mą.
V
širdžiai dėkoju ir tikiu,
kad neuž
R. F. BOENING, REALTOR
miršite atsilankyti. Telefonas 6090.
Valparaiso, Indiana

Pan - Pacific Jamboree — didžiuosius ir mažuosius stovyk
log laužus, palapines po gumos
medžiais, o labiausiai brolių
skautų laimės pajautimą. Aš
jaučiu, kad ir pastaroji Jambo
ree paliks Jumyse tuos pačius
Australijos praeities lopšys
prisiminimus ir pagelbės su
Greystanės vietovė autralų prasti tikrą broliškumo pras
PLASTERING — PAINTING
siejama su prisimintina jų tau mę"...
—PAPER HANGING —
tos.kilimo užuomazga ir vadina
PRICES VERY
ma Australijos praeities lopšiu. Plevėsavo ir Lietuvos trispalvė
REASONABLE
Ir kenčiančios, tremiamos ir
Cia 19-tame šimtmetyje Nel— Phone —
son Lawson įkurtame didinga kovojančios Lietuvos trispalvė
DRexel 3-6436
me dvare "Greystanės" ilgus augštai plevėsavo Jamboree su
metuą žymiausi N. S. W. kolo kurtame palapinių mieste.
nistai, gubernatoriai, valstybi
Negausaus lietuvių skautų
ISNUOMUOJAMA
ninkai, mokslo ir literatūros vy būrelio darnus ir reprezentacinis
IŠNUOMOJAMAS
MIEGAMASIS
rai rasdavo patogų prieglobstį tautos ambasadoriavi mas, su
KAMBARYS
įvairiems susibūrimams. Tų rū gebant sumaniai sukomponuo
Arti 35th St. ir Arehor Ave.
mų prabangiškasis apstatymas tais akivaizdiniais darbais užkly
IvAfayettc 3-3280
ir įrengimai teikė Greystanės dusiam keleiviui parodyti didin
dvarui palaimos ir kultūrinio gąsias Kryžių Lietuvos savybes
IŠNUOMOJAMAS apšildomas
klestėjimo nepriklausomumą ir ir, lyg ugnimi išdegintais, krau kambarys Marąuette Parke, 6819
pasididžiavimą.
ju ir ašaromis nuskalautais už S. Washtenaw Ave. Tel. WAlbrook
5-8355.
Negailestingasis laiko bėgis rašais priminti mūsų Tėvynei
ir kiti sukrėtimai ilgainiui Grey padarytą tirono skriaudą — paREIKALINGAS BUTAS
stanės dvarą pavertė skaldos vergimą, dar kartą jrašytas ne
krūva. Tačiau didi Greystanės tik į skautų sąjūdžio istorijos
METU VISKĄ SEIĮMA
praeitis dar ir šiai dienai turi puslapius, bet ir į apsilankiu .su dviem mergaitėm jlcško buto.
gyvą liudininką, žavėtiną aplin siųjų širdis, paplis po laisvąjį
Skambinti —
kos vaizdą. Dažnas australas, pasaulį ir galbūt prasiskvarbs
NAlional 2-0203
kad ir klimpdamas griuvėsių net pro "geležinę uždangą"..,
3 suaugusių šeimai reikalingas
dulkėse, iš čia žvelgia į savo
Tais mūsų tautos jaunais am
sios tautos kilimo lopšį.
basadoriais šį kartą buvo sto neapstatytas 5—6 kambarių bu
Ir tvirtinama, kad pastaruoju vyklos viršininkas psktn. A. PI u tas, tarp 46th St. ir Marąuette
Park rajone. Prašome skambinti
metu sunku būtų rasti tinka
kas, jo adjutantas skltn. A. Plū j tel! HEmlock 4-9427 po 6:30 vak,
mesnę vietovę, kur galima būtų
činskas (jiems pripažinti Aust
buvę suburti tiek skautiško jau
PARDAVIMUI
ralijos skautininkų laipsniai),
nimo, kuriam skiriama būti se psktn. J. Urbonas, skautai vy
U-jg daliu stiliono komplektas su
kančio Australijos ir kitų kraš čiai: vyr, skltn. M. Rudys, uždangalais,
$50; 9 dalių valgomojo
tų pusšimčio pionierium.
pskltn. A. Bačiulis ir vyr. skltn. kamb. komplektas (riešuto medžio),
$1X0;
metaline lova
(vienam) su
Palapinių miestas
V. Narbutas, vyr. skltn. J. Blio spyruokliniu
matrasu Ir "coil" spyIr iš tikrųjų, 250 akrų plote kas, pa'tkiltininkai: A. Kapo ruoklčnv," $30; 0 x 1 2 kilimas, vyno
buvo įsikūręs didžiulis Jambo- čius, K. Protas, A. Garolis ir spalvos. $;{(». Tel. HUnilock 4-8327.
ree palapinių miestas, turįs sa skautai A. Baltramiejūnas, R.
vo kelius, vandentiekį, pašto įs- jDaukus, B. ^ i n : o t a s , K. Kerne go pedestalo, pridengtu stoge
liu pasirašančiojo apsaugai nuo
taigą, telefonų sstemą, bankus, įžys ir Stakauskas.
krautuves, ugniagesių stotį ir
Lietuvių skautų vienetui jau karštųjų Australijos saulės spin
bažnyčias. Čia tik stigo kalė i š anksto pavyko išsikovoti tei dūlių. Viename stovyklėlės pa
jrengta ir lietuviška
jimo, o stovyklos saugumą ga sę Jamboree stovyklauti užjū kraštyje
rantavo tik... 3 skautiški polici rių skautų paskiro vieneto tei ramovė, apstatyta skautų darbo
ninkai ir... pora baidyklių, pa sėmis ir jie pirmieji garbingai baldais: vietos raudonmedžio ka
kabintų su atitinkamais užra iškėlė savąją trispalvę, ką vė ladėlėmis bei rąsteliais,, kur tu
liau pasekė ir kiti broliai trem rėjo jaukų poilsį gausiai besi
šais augštų medžių šakose...
N
Greta australų skautų mar tiniai pabalticčiai: latviai ir es lanką tautiečiai.
gaspalvės masės, matėsi daug tai, įjungti į australų skautų
Nepaprastai lankytojai ap
bendrus
kontingentus.
svečių ir iš Pacifiko kraštų,
guldavo ir vienos palapinės an
Lietuvių skautų miniatiūrinis gą, pro kurią matėsi kukli tau
Azijos ir Europos. Skautiški šit
kiai ir idealai broliškon drau- kampelis bene bus daugiausia todailės ir propagandinės lite
Dažnas ratūros paroda. Iš čia į kita
gėn sukvietė net 18 tautų ir ke sutraukęs lankytojų.
lių rasių įvairaus skaitlingumo prabėgęs pro juodukų mala j ie taučių rankas pateko pluošteliai,
vienetų, suskridusių bei suplau čių drobėje nutepliotą didžiulį kuklios .literatūros, primenan
kusių iš Naujosios Zelandijos, tigrą, žvilgterėjęs į Singapūro čios Pabaltijo kraštų likimą.
Didžiosios Britanijos, Malajų, rikšo-: modernišką dviratį, ilgė
Tautiečiai — sveteliai patyrė
Kinijos, Japonijos, Ceylono, Tas liau stabtelėjęs ties Naujosios
manijos, Naujosios Gvinėjos, Is Zelandijos maori tautiniais mo ir savųjų skautukų nepaprastą
landijos, Prancūzijos, Vietna tyvais papuoštas palapines ir vaišingumą, dalis jų paragavu
mo, Borneo, Solomono salų, Sin nepastebimai praleidęs dažnai sių prie skautiško stalo ant
gapūro, Brunei, Fiji, be to, bū sutinkamas kitas banalias smulk lauko ugniavietės pagamintų
ta ir tremtinių iš už geležinės menas, staiga nustebęs sustoda lietuviškų barštelių ir kitų pauždangos: lietuvių, latvių, estų, vo prie medinių vartų, kur virš|tiekalų. O vakare, beveik sau
prikimštoj sveciais
čekų. Jauniklių — žaliukų mai jų pastebėdavo stilingai iš laz- įjsakimšal
šaty teko pastebėti su augščiau- dėlių sukomponuotą
užrašą : '^stovyklėlėj
buvo vaišinamasi
siais skautų patyrimo laipsniais, "Lithuanian". Pro vartus ir ^sviestainiais, pyragaičiais ir sakuriems teko bendradarbiauti japl'nkinę tvorelę įžvelgiama s t o J j v o t ^ k ? ( kavute.
v
net su lordu Baden - Poweliu, j vyklėlės kompozicija maloniai J
;
!
Vakarinės apeigos, laužas
skautų sąjūdžio kūrėju. Buvo I viliojo praeivį įžengti vidun.
Atkurdintas Lietuvos kampelis
luošų ir invalidų.
Tačiau didžiausią įspūdį bus
O toji stovyklėlės kompozici palikusios vakarinės iškilmės
Jamboree stovyklautojų gy
venimas buvo įrikiuotąs į įvairių ja, nepaprastai dominanti sve vėliavos nuleidimo apeigos. Ra
paskirčių bei pavadinimų, k. a.: timšalį, savam tautiečiui tokia tu išrikiavus skautams ir sve
suvažiavimo, įsikūrimo, oficia brangi, artima, primenanti pa teliams, degant simboliniams
laus atidarymo, susipažinimo, liktos tėviškės neužmirštamus aukurams, buvo sugiedotas Tau
jauniklių, lankytojų, pramogų, laisvės fragmentus, lyg atkur- tos Himnas, susikaupimo minu
broliškumo, pasirodymo ir išsi dintą Lietuvos grožybių, religi tėmis pagerbti žuvusieji ir gies
nių ir tautinių motyvų sutelkti me "Marija, Marija" paprašy
skirstymo dienų programas.
Kiekvienas stovyklautojų vie nį metmenų audinį... Didžiulis ta pavergtai Lietuvai išlaisvini
netas pasistengė įsikurti kuo meniškas šiaudinis Kryžius — mo.
patogiausiai ir pavyzdingiausiai, Smūtkelis dviejų aukurų, kaimy
Sutemus liepsnojo ir skautiš
tuo paryškindamas ar reprezen nystėje. Stovykloje bene augštuodamas savo tautų ryškesnią čiausiai plevėsuojanti Tautinę kas laužas, prie kurio jaunat
Trispalvė...
Žemėje
iškastas višką programą išpildė ne tik
sias savybes bei tradicijas,
skautiškas stalas, papuoštas vi saviškiai, bet ir jų svečiai skau
šefo linkėjimai
Tūkstantinės minios, a plaukiu dury iš akmenėlių sudėliotu sky tai: kiniečiai ,naujazelandiečiai i
v
šios Jamboree ir keliolika valan du su Vytimi ir reikšmingais anglai ir kiti.
dų stebėjusios skautiško sąjū užrašais: "Lietuva", "Enslaved
džio dalinių koncentruotą pasi in 10i<P; "Home Sweet Home
Jei turite parduoti a r Išnuomo
reiškimą, manau, parsinešė iš Let's Not Forget". Prie vartų
išgraviruotas ir mus ti, pasiskelbkite 8mulkiq skelbtiną,
čia gražiausius prisiminimus ir žemėje
pagarbą "Naujosios Eros" puo tremtinius priglaudusios šalies skyriuje. Skelbimą gailio nerduor
selėtojams. Jie tikriausiai pri herbas su užrašu: ""Advanre telefonu: Vlrginia 7-6646.
tartų dabartinio Vyr. Skautų Australia", salia jo glaudėsi ir
Šefo lordo Rovvallan prisiųs stilizuota skautų lelija. Cia pat
tiems linkėjimams:
"Nuošir ir lankytojų garbės knyga, pa
džiausiai prisimenu 1949 metų togiai patiesta ant charakteriu' • * ^ ^ ^ ^ r w ^ ^ ^ P r **^^^W ~ ^ ^ ^ ^ w f^^^^M F ^ ^ ^ ^ * PV^^V * * ^ ^ ^ ^ * » ^^^^

mmmmėm

. i M 11 in m > —

< i VMMr * i ^ ^ ^ » '

^ • ^ ^ u ^ B B B P *•

m

Skelbkites "Drauge"

HELP WANTED VYRAI

|

.

I

I

Turime

HUdson 8-2469
kiekviena

dieną

po 0 vai.

vak.

WftNTED
by South Side Smelter -

2509 W. Cermak Rd.

darbą
vyrui

HELP WANTED — MOTERYS

gabiam

WAITRESSES
l'Jxporioncėd work i 11 Uailroad s t a tion. Salary, plūs lips. Meals, Uni
forma and othcr employeo bonitits.
Apply
ItESTAURANT

—
3rd FLOOK

Illinois Central R. R.
135 E. Uth Place

Pageidauja patyrusią, bet ims bud
rias n.įii.jai pradedančias.
Malonios
darbo sąlygos, jvairios pareigos, 'A6
vai. sav., gausūs priedai. Kreiptis —

841 E. 63rd St.
HYde Pk. 3-1471

Typist-General Clerk

AIRCRAFT
ENGINE DIVISI0N

PIONEER ATLAS LIQU0RS,
INC.

R e i k a l i n g i

2227 S. La Salle St.

1000 PATYRUSIU
SPECIAISTU

C'hi yra nuolatinis darbas

gabiai

STENOGRAFEI

JŪSŲ
PROGA
PROGRESUOTI

Patvinsi, bet priimsimo gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, ]vairios pareigos,

1. Pakėlimai j aukštesnius techni
kos darbus
2. Foreman Training Program'a

Ar domitės nuolatiniu darbu su
užtikrinta ateitim? Turime nuo
latinį darbą del
TYPIST-GENERAL

\

GAUGE AND LAYOUT
INSPECTORS
$2.15i/2—$2.30i/2 j vai.
JOB SETTERS
$2.00%—$2.1014 į vat
MACHINE HANDS
$1.90i/2—$2.00i/2 \ vai.
GAUGE MAKERS

Dirbkite arti namu. sutaupysite lai
ką, išlaidas. Reikalinga
TYPIST - GKNKRAL CLERK
Patyrusi, bet imsime ir budria nau
jai pradedančią, Malonios darbo są
lygos, jvairios pareigos. 5 dieną sav.,
goras pradinis atlyginimus.
OLSON TRANSPORTATION
2222 S. Western
YI minia 7-0500

Turime vietą gabiai
Ar dom'lttta nuolatiniu darbu su už
TYPIST
- G K N E R Ą I J CLKRK
tikrinta ateitim? Mes turime vietą.
Pageidaujama patyrusi, bet imsime
Kabiai
budrią naujai pradedančią
dirbti.
Malonios darbo sąlygos, jvairios p.'irejgos,
5 dienu
savaite.
Priedai.
Kreiptis
asmeniškai
a
r
b
a
telefonu
Pageidaujama patyrusi, bet imsimo dėl interviu.
ir pratnokusę mokyklą baigusią. Ma
UNION W I R E R O P E CORP.
lonios darbo sąlygos, įvairios parei
1445 W. iliihbanl St.
gos. 40 vai. sav., bendroves priedai.
AIO111
0-4585
Kreiptis —

Motor Company

Pageidaujama patyrusi, bet imsime
pvamokutita mokykla baigusia. Ma
lonios daibo Sąlygos, jvairios parei
gos. Progų naudoti savo iniciatyvą.
Gausus priedai.

gaukite Mr. Frioml

WH 3-1251
WH 3-1252

8::{()—5 v. v.
Kompanijos
King.

priedai.

Pamatykite

Mr.

DRILL PRESS
O P E R A T O R S

MUNTZ TV, INC.

SECONDARY WORK
DAY & NIGHT SHIFTS

4535 W. Washington
Aic you Intereateod in a permanont
position \vith a soeuro* f u ture?
\\'o have an iminediat<> opening for
a eapable

CLERK

Vlrginia 7-2373

nuolatiniu darbas gabiai
įM A s I M M v I I
Malonios darbo salygOs, jvairios pa
reigos jskiPitant
lengva
diktavimą.
$2.601/2 i vai.
Patyrusi, bet priimsime gabiu prudePleasant uorklllg eonditions, diver- d a n č i ą . f> d. 4<i vai. sav.; .šankitt* M r.
TOOL MAKERS
sified dutles inelnding order <fe in- Benedlet.
$2.40i/2 į v a i .
I I A M . S I Kl K . l i r
voiee lyping. Kxp, but \vill eonsider
trained graduato. Completo employee^
Ylctorv 2-4900
CUTTER GRINDERS
benel'lts. Modcri) low eost eafeterla.
$2.30i/2 j vai.
Opp. for advancenient to eonseienW a n t .• <l
tious
\vorker,
S
T
i:.\0(iUAPHiJ{
Visuose atlyginimuose įskaitoma
Mušt. take shorthand.
Kxperieneed
25 centai pragyvenimo išlaidom. N
8:15 a. m. U) 1:15 p. m.
or \vill traln. f> day \vk.. exellenl
salary and uorklnK conditions.
Applv Mrs. (• alias
5% priedų mokama už popietines
Apply
pamainos darbą
ASSOPIATi;i) IX)()R & PI»Y\YOOD

MAN
To assist in Trafi'ic and Payroll Depts. Mušt be able to type
and use Adding machine. Ge
neral office experience necessary. Good starting pay. Exeellent vvorking conditions.

yra

TYPIST

2501 N. Keeler

Employmcnt

T i n i m e Koletą vietij del x
TYPINTK-<;I;NI;RAI, C I I K K S
Patyrusios arba imsime budrias nau
jai pradedančias dirbti. Malonios dar
bo sąlygos, jvairios pareigos. Nuo
latinis v darbas.
progų
progresuoti.
Bendrovės priedai. Kreiptis —
:t25S \ . 1/iiMoln Ave.
arba
22 10. Adams

Intervievv Kasdiena
PIRMAD. IKI ŠEŠTAD.
7:30—4:00
biterview Vakarais
PIRMAD, IKI PENKTAD.
6:30—9:00 v. v.
Intervlevv Sekmadieniais

Cąll Mr. Hawes

12—5 p. p.

Vlrginia 7-1800

JIEIKIA TURClTr U. S.
PILIETYBES LIUDYMĄ

dirbtuvėje,

TAylor

0-2111

SI:\\I\(;
MACUI M ;
OPDIIATOKS
Single needle. I0xperieneed.
Steadv
l'aid vaeatlou and Holblays.
\\ oru.
Pins other
benefits

PATHOliir

( I I I lU'll CiOODS
1101 s p
Apply Ist Kloor
27 \ . Pianlilin St.
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SKELBKITES "DRAUGE"

tF

•

^

GERI DARBAI • • •
Geras atlyginimas ir draugiška vieta dirbti.
RYERSON STEEL luri atidarymą del
PRODUCTION HKLPERS
Patyrimas nereikalingas. Išmokysime sąžiningus darbininkus.
Geriausias atlyginimas, geros darbo sąlygos, pilna darbininkų
priedų programa. Visokios pamainos atdaros. 10% priedas
naktiniai pamainai. Tremtiniai kviečiami. Turi suprasti angliškai.
Pradekite dirbti dabar. Ateikite:
J. T. RYERSON & SON, INC.
2602 WEST 16th STREET

<P
švarioje

2 1 1 1 S o . Tlii«M»p S(.

1VI.

HELP VVANTKD MALK

HKLP WANTBa> — VVBAI
darbu,

Čia

ILLINOIS
TOOL
W0RKS
7401 S. Cicero Ave.
Hourly

Ar domitės nuolatiniu

PERSONAL FINANCE CO.
Turi keletą vietų del
T Y P I S T - G E N E R A L CLERKS

•

FORD

Pardavimui kirpykla, 3 kSdčs, pel
ningas biznis, viskas
moderniška,
žema nuoma, 3 metų sutartis, pa
matykite Jvertinlmul, skubiai
nori
parduoti už $3,000. Priežastis —
kiti reikalai.
ftftll S. K ii pa t riek
P O i t s m o u t h 7-9505 or
POrtsinouth 7-0081

Geroj vietoj, jsteigla prieš 15 m<*tų.
Savaitines jplaukos $900 iki $1,000.
Prieinamai Įkainuota. Parduoda, del
silpnos sveikatos. Gota proga Skam
binti

nuolatinj darbą gabiai
TYPIST CLERK
Pageidaujama patyrusi, bet imsi
me budria naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, jvulrios parei
gos. Gausūs priedai. Kreiptis asme
niškai.
HAMILTON STEEL PRODUCTS
1845 W. 74th St.

DORSON SCREW CO.

2227 S. La Salle St. v

2 Vi m. senumo,
2 autom, gara
žas. Kombinuoti
alumlnlal
žiemi
niai langai ir sleteŲai. .Karštu van
deniu aliejum apšildomas.
Pajamų
$ 120.00 j mėn. Tuojau galima už
imti. Kaina $29,500. GKovehill 68489.

PARDAVIMUI KEPYKLA

nuolatinį
jaunam

numbers

Turime

Factory Help

PIONEER ATLAS UQU0RS,
INC.

NAMAS

PROGOS — OPPRTUNITIES

mušt be ablė to read page
In books.

NEMECEK BROS.
2700 S. Drake Ave.
BIshop 7-8111

Pageidaujama
Siek tiek
patyrusio,
bot/Imsime ir šiaip sąžininga darbi
ninką. Geros darbo sąlygos. 40 vai.
sav. Bendroves priedai. Kreiptis —

McKey & ^Poague Realtors
1172 K. 63 rd St.
1 % A UOSTO MOKINIS

WANTED GIRLS FOR LIGHT
SHOP WORK

Office Clerk

ANU 63rd St. ir VVestern Ave.
$20,000 įmokėti už $13,300 bruto
pajamų modernų 3-jų augštų mū
rinį namą. šaukite Mr. Coffey
šiandien PRospect 6-6017 arba
pirmadienį jHYde Park 3-8100. .
j

SEWING MACHINE
OPERATORS *
and
SEAM PRESSERS

19 S. Jefferson St.

I

9 butij ir 3 krautuvių mūrinis
namas; $9,000 metinių pajamų.
79 ir Normai rajone.
Kaina $36,500.
7 butų ir 2 krautuvių mūrinis
namas; $6,000 met. pajamų 5th
Str. ir Kedzie rajone.
Kaina $32,500.
3 butų mūrinis namas, 6, 5 ir 2
kamb.; 3 aut. garažas, 2 but. tuš
ti. Kaina $17,500. Brighton Parke.
Maisto krautuve ir butas, 6
kamb,. but, ir 4 atsk. kamb. antra
me augšte. Kaina $18,000. Bright
on Parke. *
VLADAS ŠIMAITIS
Real Estate
3452 So. Halsted Str.
Tel. YArds 7-8333

HELP WANTED — MOTERYS

AMERICAN INDEX & GOLD
STAMPING CO.
for coats & pante.. Steady, pleas
19 S. WeUs St.
ant working conditions. Union
CHICAGO 6, ILL.
shop. Apply —

FACTORY H E L P
LIGA priverčia pardavimą. Pirkite
stačiai nuo savininko! Greitas užėmimas.
Essentlal Industry, I.ight assembly
Tikrai pinigu uždirbimo nuosavybė.
and miscelleneous fabrlcation. Elec
Poilsio rojus — apstatytas namas, pil tric Motor Serviee. Automatic Pay
kis, vasarnamis prie St. Joseph River, Increascs. Day Shift.
arti Bcnton Harbor; talpnus 10 kamba
• Blue Cross Ins.
rių namas, karštų vandeniu apšildomas.
Taip pat 8 kamb. namelis. 4 kamb. na
Pd. vac.
melis, valgomasis ir šokiams sale, darži
Pd. Hoiidays
ne, 12 akrų medžiuofcas parkas. Kaina
$25,000; $10,000 įmokėti. Mr. Mead.
THER ELECTRIC AND
U. S. No. 31, R. No. 3, Bcnton Harbor,
MACHINE VVORKS
Mich. Tel. 5-4775.
__—„_^___

HELP WANTED — VYRAI

kur

darbininkas yra įvertinamas ?

REYNOLDS METALS COMPANY

J?

^

Tuojau pat turi vietą del

HELP VVANTKD — MOTERYS

Jr

PR0DUCTI0H & MAINTEHANCE VTORKERS

^

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim?

Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu nemo
kamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pakaltos at
lyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. Ekstra atlygini
mas (premium) už naktini darbą.

FORMFIT

CO.

Turi keletą vietų patyrusiom

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖMS

Kreiptis — PERS0NNEL OFFICE
471h & Ist Aveniie, McCook, Illinois

AM2IUS NESVARBU
Malonios darbo sąlygos, švari moderni dirbtuvė, visi darbininkų
priedai. Jei jieškote geros progos su geru atlyginimu, tad kreip
kitės šiandien. Imame D. P.; turi suprasti angliškai.

Interviu kiekvieną dieną'ir šeštad. McCook, III., 8 v. iki 4:45 p.p.

arba 5638 Cermak Rtfad, Cicero, Illinois

FORMFIT

Pirmad. iki penktad.

C O.

5160 W. Roosevelt Road
$S
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

šeštadienis, sausio 31, 1953

pirm. — Anelė Skrabutienė, vi- Urba, asistuojant kun. dr. Juo JT
cepirm. — D. Varnas, nut. rast. zui Prun?.kiui ir kun. B. Buivi— Petronėlė Zakaraitė, fin. dui, pamokslą pasakys kun. An
Nežinau a r kada mes, seno- muzikos kūrėjau. Tavo sukur
rast. — A. Garalevičia, ižd. — tanas Zakarauskas.
stos kartos Amerikos lietuviai, tos dainos ir giesmės mūsų kar- #
Visi Chicagos ir anylinkės lie
Jonas Kerulis.
pamiršime tą mūsų malonų chor tų kartoms bylos apie Tavo diTėvų Marijonų Bendradarbių tuviai kviečiami dalyvauti šv.
vedį ir kompozitorių A. Pocių, džius darbus, aukotus Dievui ir
35 skyrius, minint 25 metų vei Mišiose ir pasimelsti už ken
kuris š. m. sausio 23 d. iškelia- lietuvių tautai,
kimo sukaktį, ruošia banketą su čiančią Lietuvą, už Sibiran iš
vo j amžinąjį gyvenimą, palikO. Aleliūnienė
programa vasario 1 d. 6 vai,tremtus tėvus, brolius, seseris
damas mums tiek daug brangių
—ir už partizanus.
m
vak. Vyčių salėje 2455 W. 47th
prisiminimų, kaip chorvedys ir C h l C G C J 0 ] 6
Lietuvos
Nepriklausomybės
Str.
visuomenininkas — senosios iš-1 T T . Marijonu Bendradarbių 35
Kviečiame rėmėjus ir gerada-f paskelbimo minėjimą ruošia va
eivijos tarpe lietuvybės palaiky- skyrhuis sidabrinis jubilėjus
rius atvykti į šį parengimą ir sario 15 d. 2 vai. p. p. Ameri
tojas.
Malonu ir gražu yra skleisti
kartu su rėmėjais pasidžiaugti kos Lietuvių Taryba Ashland
Gerai atsimenu, kaip Chica- protokolų knygos lapus, kur yra 25 metų gyvavimo sukakties Boulevard Auditorium, Van Bugoję, prieš daugel] metų, a. a. j surašyta Tėvų Marijonų Rėmė- proga. Lauksime ir buv. mūsų ren ir Ashland Ave., Chicagoje.
A, Pociaus vedamieji chorai 'jų 35 skyriaus per 25 metus dar skyriaus rėmėjų. Šio banketo
Visi kviečiami \ ši minėjimą.
kur nors pasirodydavo parengi-1 buotė bei rėmėjų pasišventimo komisiją sudaro: A. Skrabutie
J. L. Jatis
rnuose, minėjimuose a r šventė- vaikiai, skyriaus kūryba ir ge- nė, T. Narbutiene, A. Ivinskis,
se, ten suplūsdavo šimtai ir rasirdžių lietuvių ištikimybė Die P Zakaraitė, J. Petkūnienė, M.
Krautuves namo remontas bus tuojau pradėtas,
Pasenęs
pienas
tūkstančiai lietuvių, senosios vo garbei,
Rudokas, U. Garalevičienė, A.
reikia padaryti vietos. Didis prekių perviršis turi būti
Taryboje
iškeltas
kartos ateivių, pasidžiaugti ir 1928 m. kovo 11 d. Nek Pra- Klusias, M. Paukštienė, M. Na Miesto
skundas, kad net dešimt pieni
pasigėrėti lietuviška tėvynės [aidėjimo parapijos svetainėje vickienė, J. Kerulis.
greitai sumažintas. Dabar pirkdami, sutaupysite iki
B. C.
nių pardavinėja gyventojams
daina, kuri palaikė tuomet, čia, | (Brighton Parke) . nedidelis bū
pusei kainos.
pasenusį pieną. Sveikatos sky
senojoj kartoj, lietuvybės dva-' relis geradarių pasiryžo įsteigti
v
Chicagos ir apylinkės
rius šį seikalą tiria.
sią ir nemirštamą iki šiol tė- rėmėjų skyrių: susiorganizavo,
lietuviams
vynės meilę.
Pirmąją Rėmėjų 35 skyriaus
Prieš 30 metų, man dainuo valdybą sudarė,: pirm. — Liud- i Lietuvos
Nepriklausomybės
Kova su parazitais
jant Chicagos Vyčių chore, a. vika Račkauskienė
(mirusi), šventės proga Lietuvos Vyčių' Popierio ir miško pramonės
LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS
a. komp. A. Pocius buvo šio vicep.
A. Barsčius, rast. — i Organizacija, kaip ir kas metai, j bendrovės, Province of New
choro dirigentu. Tuomet jis la P. Kacinas. Skyriui talkininką- j yra užprašius šv. Mišias už ken- Brunswick ir Kanados vyriau$24.50 minkštos ir gražus televizijos kėdės sybė sudarė sutartj su Central
bai energingai ir gyvai reiškėsi vo prel. A. Briška ir a. a. kun. Į čiančią Lietuvą.
foteliai
$-| g 9 5
savo kūrybiniame darbe, suruoš Pranas Vaitukaitis. Pirmuoju! iškilmingos šv. Mišios bus Aircraft bendrove apipurkšti
$80.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast setai
damas eilę didelių vakarų — garbės nariu buvo O. Trakšalai- j vasario 15 d. 10:15 vai. šv. J u r su DDT milionus akrų miško.
P°
$4875
koncertų, pastatant visą eilę o- tė, dabar yra vienuolė kazimie- gį 0 bažnyčioje 33 ir Lituanica Tam reikalui bus panaudota
$10.00 vertės maži staliukai pastatomi prie
daugiau miliono galionų DDT
Ave., Chicagoje.
percčių, kurių viena, būtent: rietė sesuo M. Joakima.
fotelio
$495
"Kornevilio varpai" vainikavo
Pirmojo susirinkimo rėmėjai
Šv, Mišias atnašaus prel. B.miltelių tirpalo ir 75 lėktuvai.
$7.95 vertės svarstyklės — sveriančios iki 250 svarų
$A95
jo tuometinės kūrybinio darbo buvo: L. Račkauskienė (mi
$35.00 vertės, 7 stalčių rašomi staliukai, gražiai
pastangas. "Kornevilio varpai" rus), K. Urnežius, Mary Paukš
baigti
$2495
buvo kartota keletą sykių ir tienc, V. Jereckienė (mirus),
$7.95 vertės maišytų vilnų blanketai parduodami
keliose vietose.
B. Pozkevieienė, P . Vaicikaustiktai po
$495
Kaip žmogus ir choro moky kas, K. Zansytis. T. Atroškie$7.50 šiltos ir gražios kaldros parduodamos
tojas a. a. Pocius" buvo labai tak nė, A. Barsčius, P. Kačinas, M.
mirus, žmonai STANISLAVAI, sūnui ALBERTUI ir
Po -.
$449
tiškas ir mandagus. Niekad ir Anužienė,
M. Klidienė, M.
$20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai
dukrai IRENAI su šeima, reiškiu giliausią užuojautą
nė vieną jis savo choro narių Mažeikienė, G. Pakcltis, O. Gu-jg
PO
$ 8 9 5
neužgavo taip, kad būtų reikė bistienė, M. Bliudžienė, P . B.
*
$32.50 vertės springsiniai matracai visokių dydžių
ję raudonuoti prieš savo kole Rimkai, J. ir S. Atkučiūnai.
P°
$1695
gas. Negcriausias jam buvo ge
Per 25 gyvavimo metus Tėvų
Vytautas Pagiryls su šeima,
$60.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži lova,
ras, negabiausias — gabus. Pa Marijonų Rėmėjų 35 skyr. pir
Plainwell, Mich.
matracas ir springsai
ĮĮJP795
sitaikydavo, kad \ chorą įsto mininkais buvo: L. Račkauskie- \\
$65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio
davo toks asmuo, kuris net u re- nė. .Juozapas Vaiski*, Ona J a s
couches po
$3950
•
davo nei mažiausių gabumų dai- perienė, Pranas Vaičekauskas,
CHICAGOS MAŽ. I.IKT, BIČIULIŲ DR-JOS IŽD1NINKII
$160.00 vertės 2-jų dalių parlor setai su lovos
iiuoti, tačiau a. a. A. Pocius jo Jonas Armonas. Don. Varnas,
įrengimais po
$89^0
JONUI MAŠIOTUI
nebardavo — jis duodavo to Anelė Skrabutienė \ vicepirmimirus, nuoširdžia užuojautą
reliktą velionio
$200.00 vertės 2-jų dalių seklyčioms setai dengti
*~
kiam savo mandagia humoris- n'nkais buvo A. Barsčius, K. Zan
ŽMONAI, DUKltKLfiMS IK A UTIMI KSI K M S
vilnoniu frieze
J - | OO50
tika suprasti taip, kad jis positis, M. Sadauskienė (mirus),
Mttž. l i e t , Mv. I)r-jos Valdyba
$298.00 vertės 2-jų dalių seklyčiom setai
kelių dainavimo repeticijų at- P. Vaicikauskas, A. BumbulieP°
$14950
pažindavo pats savo gabumus ir ,nė, J. Valskis, V, Micūnas, P.
$128.00 vertės 3-jų dalių miegamų kambarių setai
Vaičikauskienė ir J. Kerulis; NB
neateidavo.
PO
$7950
A. a. A. Pocius choro repeti raštininkai.-, buvo P. Kacinas.
%'
$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalių
cijų pertraukų metu ir kitomis M. Laurinskaitė (dabar Pet
Buvusiam Kaulio „Audros" Berniukų
po
$980"
progomis mėgo savo choristus kūnienė). A. Jasperienė, M. Pa$45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos
linksmai nuteikti. Vieną kartą keltieaė. Antanas Ivinskis, P.
komodos po
$28?5
Gimnazijos mokytojui
jis papasakojo, k*id j o žmona Zakaraitė, A. Garalevičia; iždi
$54.00 vertės žymių išdirbysčių nauji kaurų valytojai
(pirmoji
soiistė O. Klimavi ninkais — Teodora Atroškienė,
po
$32^0
čiūtė), kuri tuomet dainavo Lie M. Širvinskas (miręs) ir Jonas
$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiai, žymių
tuvos operoje, prašoma grįžti ] Kerulis; iždo globėjais — M.
išdirbysčių po
$84^5
Chicagą, jam parašiusi, kad ne Navickienė, Pumputienė, P. Gri
$260.00 vertės kombinacijos geso ir anglių virtuvėm
bas,
Meistininkienc,
A.
Skrbugrįš, nes ji sudarius sutartį su
pečiai po
$ - | QQ00
opera dar vienerius metus ten tienė, Gimbutis.
$249.50 — 1953 metų mados 20 colių screen
t953 metu valdybą sudaro:
dainuoti.
mirus, jo šeimai nuoširdžia užuojautą reiškia
televizijos setai po
. $1 7 O50
dvasios
vadas
prel.
A.
Briška,
•Tai kaip dabar bus? - vi
$16.00 vertės "coil" lovom springsai visokių
si susirūpinom.
standard dydžių po
$Q95
a
BUVĘ „AUŠROS" BERNIUKŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI:
— Aš jai parašiau
malo
$15.00 vertės gražios lempos-pasirinkimas visokių madų
DVYLIKA NKTV MUŠTI ES
SI
KAKTlVfiS
niai šypsodamasis kompozito
Po
$495
K. Aglinskas, St. Budrys,
rius sako — juk tu su mi»mm
$95.00 vertės gražaus piešimo vilnoniai kaurai 9x12
pirmiau negu su opčrc sudarei
dydžio po
$59,50
L. Dobkevičius, R. Kastys,
sutartį kartu gyventi ir karti'
$7.50 vei'tės 9x12 gražios klijonkos — didelis pasi
dainuoti, tai grįžk dar šią sa
rinkimas po
$398
vaitę ,o ne už metu...
A. Kuprevičius
$6.00 vertės lamp shadės, dėl visokių lempų
Jis mokėja trumpas valanJžin
Po
$298
A. A.
kes išnaudoti visų mūsų bend
$7.50 vertės elektriniai prosai
A N T A N A S ŽUKAS
ram juokui
palinksminimui
Po
$495
J a u nukako dvylikę in«tų,
ir charakteringam pamokymui,
kui noguilostin«<i mirtis atsky$6.75 vertės elektriniai toasteriai
1*8 iš iiiūsn tarpo invliina vyo po to vėl įvesti visus į rimtą I
vą, h- tėve u.
po
$4.75
choro darbą.
$2.00 vertės maži gražiai nuausti
Netekomu savo mylimo vas.
1 »!.. 1941.
Ilsėkis ramybėje brangios at- j
"rag rugs" po
98°
minties chorų mokytojau, lietu- j
Nora laikas tęsiasi, bet nivs
$2.00 vertės plunksnų pagalvės po
98c
Jo niekados nogalosinie tižvybės gaivintojau ir lietuviškos j
iniršti. Lai gulleatlngras Dievas

Trumpi prisiminimai apie a. a. A. Pocių

PROGRESS KRAUTUVĖJE SKELBIAMAS....
$80,000.00 Prekių Perviršio

IŠPARDAVIMAS
Ant augštos rūšies namam reikmenų
KAINOS NUMAŽINTOS NUO 30% iki60%!!
SK
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A. A. STEPONUI VENGRIUI

A. A. JONU! MAŠIOTUI

BRONIUS MULĖVIOIUS
REAL ESTATE BROKER
1710 W. 67th St., €hicago 36, 111.
Tel. REpublic 7-5310
Jei turite sunkumų namų pirki-'
mo, pardavimo, nuomavimo ar
paskolų gavimo atvejuose, tai tik
kreipkitės ir aš patarsiu kiekviei* ame ekonomijos ar teisės atžvil
gyje.

P.

'nuteikia jam amžina atilsį.
Mes. atmindami Jo [) (teiną, pa
sitrauklma iš mūsų tarpo, už
prašėme dvejas gedulingas šv.
Mišias vas. Y, d.. S vai. ryto ir
vas. 4 d. 1:80 v. r. Nekalto
Prasidėjimo Pa~nelčs i v č . para
pijos bažnyčioje, Brighton Par
ke.
Kviečiame
visus:
gimines,
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
ir kartu su niuinls pasimelsti
už a. a. Antano siela.
Nuliūdę: 'žmona, sūnus, duk
tė, brolis Ir kiti giminės.

P . VENGRU* IR B hi R NOTA V U-Il.r SUIMOMS
Gilaus liūdesio valandoje

A. A. STEPONUI
mtruu. jo žmonai, sūnui, dulkiai, žentui ir anūkui
nuoširdžią užuojauta reiškia
iibų, Adomėnu ir Ališauskų

BOLESLOVAS DUBAKA

=

Gyveno 5132 So. Artesian Ave.
Mirė sausio 29 d., 1953, 12:10 p. p., sulaukęs puses amž.
(j'imč Lietuvoje. Kilo iš Rimšės parapijos Čižiūnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Leokadija (Ciberaite), du sūnūs: Pvt. Norbert, USA, ir Jerome, dvi dukte
rys: Aldona ir Diana, dvi tetos Anelė Paukštis su šeima ir
Adele Baldišius, jos vyras Jonas ir jų šeima, krikšto sūnus
Raymond ""Baguševičius, jo žmona, švogeris Jurgis Jakutis,
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko dvi ^ešerys:
Ona Kazėnas su šeima ir Zosia Jakutis, dėde Nikodemas
Paukštis su šeima.
Kūnas pašarvotas John F.* Eudeikio koplyčioje, 1605 So.
llermitage Ave.
Laidotuvės įvyks antrad., vas. 3 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas i Sv. kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

» VV

:•• « * r

4181-83 Archer Avenue

'
'i;\'.y

/ - - ' - . - prie Richmond Street

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki'6 vai. popiet. Pirmajdieuiais ir ketvirtadieniais iki U valandos vakaio
dėl Tamstų patogmiio.

šeimos
,

,

'•'"•""'

/

^įfc

Eidami atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėsite be. ekstra mokesčiu. Taipgi priimame vandens taksi*, rau
donojo ir mėlynojo kryžiaus apdraudos mokesčius ir telefono sąskaitas. CJaliie. išpirkti American Express money orderius
— yra saugu ir patogu.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys* ir kiti gimines.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.
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pirmoje lietuvių bendrovės įpėdinėje krautuvėje.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IS ARTI IR TOLI

Tonas Avelis

ŽINIOS IŠ OKUR
LIETUVOS
Lietuviai y tiki amerikiečių
pergale

VOKIETIJOJ

šeštadienis, sausio 31, 1953
=

— Aldonos ValeišaitSs ir Lurijos Iazauskien?* Išraiškos
tšokio Studijos spektaklis bus
sausio 31 d. 7 vai. vak. šv. An
tano parapijos salėje, Cicero,
111. Po programos — šokiai, bu
fetas, įėjimas su pakvietimais,
kuriuos galima bus gauti nuo
6 vai. vak. prie įėjimo. Bus at
vaizduota šokių suita „Kalėdų
naktis" ir trijų veiksmų „Snie
guolė ir Septyni Nykštukai41.

CHICAGOS ŽINIOS
Griebia nesąžiningus
pareigūnus

* J pataisos mokyklą

Frank Gūdis, 14 metų ber
— Kalėdinėmis Balfo dova
Chicagos tebesitęsia tardy niukas, kurs buvo atgabentas
1952 rn. gruodžio 23 d. per
nomis Vokietijos lietuviai gra
Vilniaus radijo buvo perskaity mas nusikalstamų veiksmų 43- iš Kalifornijos, nes sugautas
žiai apdovanoti. Amerikoje ir
tas Sniečkaus straipsnis, pas me vvarde, kur seniūnu (ai* policijai sakėsi užpuldinėjęs Chi
. Kanadoje per 1952 m. lapkričio
kelbtas maskvinėje "Pravdoj", dermanu) yra Mathias Bauler. j cagos moteris, atiduotas į paX Jurgio Apkaus naujai nu \ | p g r u o į , i o b e s i u s vykę vakuriame sakoma, kad visdėito Jis imdavo pluoštus dešimkių taisos mokyklą. Teisėjas ne vi
piesta scenarija nugabenta j jftj d a v - ^
didesniais kie.
(
"9Q
/( Lietuvos k. p. narvą ati ir dvidešimkių nuo įvairių suk sais jo apsikaltinimais rado gali
Ashland Boulevard Auditoriją, i ^
, Vokietiją pasiųsti gėrytinka reikalavimus".
Sniečkus čiautojų, kurie visokiais nusi ma tikėti, tačiau jam pasiliko
kur bus naudojama papuošimui , b i g J r j o s j a u i f t d a l i n t o s < V iaų
džiaugiasi, kad lietuvių k. išleis kalstamais budais viliojo pini įtartinu dalyku draugystė tarp
— Kęstučio Pašalpos Klubo
dviejų Miko P^tra^sko operų ; | i e t u v i Ų m o k y k l ų v a i k u . i a . K f t .
ta Lenino rastų 12, Stalino 13 gus nuo žmonių. Tuos kyšius Pr. Gūdis ir aštuonerių metų mėnesinis susirinkimas įvyks
per „Draugo" koncertą vasario , - d g Mentėms
mažiausia
tomų, taip pat. nemaža kitų surinkdavo VVilliam Goldstein. Jono Navicko, kurs be pėdsakų sekmadienį, vasario 1 d. 1 vai.
8 d. 4 vai. vak. „Meno Ansamb-, p o ^
Efektingiausiai sušelp
"klasikų" raštų. Tačiau Snieč Daugiausiai tų kriminalinių nu dingo nuo pat 1948 metų.
popiet Hollyvvood salėj. Visi na
lis", vadovaujamas Aliee Ste-į u . M e m m i n g e n > D i i ] i n g e n , A u Gabus lietuvis: solistas ir at kus taip pat nusiskundė, kad sikaltimų iškėlė iš Pittsburgho
riai prašomi dalyvauti. Nario
Dhens, perstatys tris scenas is, g u s t d o r f > M u e n c h e n , Augsburg, letas, 1938 metais dalyvavęs visdėito Lietuvoje esą dar nema1
mokesčiai bus priimami nuo
Miko Petrausko operų: Biru- G m t a c h t . g p a a c k e n b e r f , Neu- sporto olimpiadoje Lietuvoje su\ža "lietuvių, buržujų, tikinčių iškviestas detektyvas Robertas
Studijuoja inžineriją
9:30 vai. ryto.
Valdyba
Butzler, per šešius mėnesius ty
« " ir „Egle, žalčių karalaitė". | g t a d t P i n n e b e r g > R e n dsburg,
Illinois
Technologiniame
in
krepšinio ir teniso komandomis.
Stefanija Traška siuva kostiu- j S a l z g i t t e r . L e benstett, Seedorf, Bridgeportietis, lankės šv. Jur amerikiečių imperialistų perga rinėjęs Chicagos padugnių pa stitute šį šeštadienį mokyklos
le". Kaip jaunieji rašytojai turi
mis artistams. Kaikurie pa VVehnen ir kitose vietose gyve- j gio par. mokyklą, bet dabar per "kurti", pavyzdžiu nurodė Vie šaulį.
baigimo diplomą gauna 171 stu f TALK£
Nusikaltimams Tirti Komisi
gražinimai tų kostiumų yra ną ir mokąsi vaikučiai. Sušelpti | sikėlęs į Brighton Parką, šią nuolj Žukauską, kuris "parašęs
dentas ir mokslo laipsnis sutei
piešti Jurgio Šapkaus. Daini- ir Vargo mokyklų mokytojai. vasarą Tribūne laikraščio suor-1 puikų romaną iš kolūkiečių gy. ja nuo pat šios savaitės pra kiamas dar 51 studentui, išėju
džios apklausinėja eilę liūdi
ainkių judesius prie muzikos dej H d o v a ° n U i k u r tik yra nema ganizuotame muzikos festivalyje venimo"...
siam augštesnį kursą.
jau spaudoje ir . skaitytojus pa
ninku. Detektyvas Butzler pa
T ,na <:horeografiste Aldona Va- . i a u , „ v a i k l u , i u > B a l f o
b u v o laimėjęs trečią vietą. Yra daly
sieks prieš Velykas.
tyręs, kad net 40% nuo pelno
feisaite. Koncertas tikrai bus surengtos visur kalėdinės eglu- vavęs šv. Jurgio, (A. Pocius),
Sniečkus gavo Lenino or- iš visų tų nešvarių biznių gau Pristigo algų mokytojams
Vilnius tarp audru, vilniečio
V1
t ų acBVftJ
uiz,nil
au
įspūdingas
ir
žavus,
todėl
buti, ,
,
,
,tės,
kuriose
Balfo
Kalėdų
dedu-j
Visų
šventų
(K.
Sabonis),
Sasdina.
SSSR
Augščiausios
Tarv-I
\°
°*
"*
*
&
0
TVT~4- o A K u: ~ r*-„~
~i .. i rašytojo Jeronimo Cicėno knyga,
lai atvyk vasario 8 d. 4 vai. k a s v a i k u č i u 8
Pocius), Dainos bos prezidiumo įsaku sausio 6 ^ a V ę s B a u l e r ' J i s ** d a l i n o s i «
ž i a i apdovaJ n a u s k o
(A.
Net 245-kiems Cicero moky-1 a r t ; 5 J 00 ^
iliustruota m^gų
b u v u s i u A 1 Ca
r
r
u
&
uaJU
u
tautos
iš- k„„„«;„ AI n„P°nes
p. p. j Ashland Auditoriją, Van nojo. Eglutės buvo surengtos '| (Sauris), Pirmyn (Ch. Steph-Į d. Sniečkus, lietuvių
*
"
*» Ubendrinin
_J„:„.-„
tojams neišmokėtos algos. Ce- j dailininkų kūrinių reprodukcijojens) choruose ir dabar pagal ga-! davikas, 5o'metų sukakties pro k u A c c a r d a J i e b u v o pasidaU kiai turėjo būti išsiųsti sausio ! mis, V. Augustino nuotraukomis,
Buren ir Ashland gtv. kampas. 10-tyje vietovių.
. . . . . m nę šiaurinę Chicagos dalį sri- 23 dieną, bet lėšos švietimo rei-! dokumentuota
žemėlapiais, statisDaiktinės gėrybės: 200,000 jlimybes juose dalyvauja.
X Lietuviškos Knygos Mė
I ga „uz nuopelnus partijai ir Ta t..l m i •s
.x f J
* i- , u
i
t* ., •
rr t l k o s lentelėmis ir šimtais pavar
k,u r i s. 1S
u , , Valstybei"
v - i J L i ^ m apdovanotas
~~A
L— ^
— ^ ^
katros dahes kalams . buvo išsibaigusios. Kas džlu> s u r i š t ų su Vilniaus krašto
gėju Literatūros ir kritikos va svarų taukų, 30,000 svarų cuk
Kaip sėkmingas bosas laimėjo i arybų
lietuvių veikJa, laimėjimais ir nekaras jvyksta sausio 31 d., šeš- raus ir $5,538.60 taip pat pa stipendiją studijoms, priklausė Lenino ordinu. Vienas iš žy-' Claytono viešbuty buvęs per menesj cia išmokama $110,000. j laimėmis.
tadienj, 7 vai. vak. Šv. P. M. skirstyti po" visą plačiąją Vo profesiniam kvartetui, bei da miausių jo „nuopelnų", kad, bol 24 valandas paroje žaidžiamas
idži^mas Į i y A C | / A I R 1/1 I D
Vilnius tarp audru — štai Vii
Gimimo parapijos Marąuette kietiją visiems šalpos reikalin bar priklauso šaltimiero suda- ševikine terminologija tariant, azartinis žaidimas, kuris io or-i i ^ ^ O , i \ A \ I i v l \ L / f \ riaus krašto lietuvių kančia ir ko
rytam kvartetui. Dainavo per! „LTSR daugiau kaip 60,000 vali
Park salėje. Vakaro programo giems lietuviams.
va lenkų okupacijos (1919—1939)
ganizuo tojams duodavęs per
būvyje,
taipgi nepaprastas džiaugs
je yra kun. Alfonso Grauslio
— Kun. šarkos ir PLB Apy- WGN, WHFC ir VVGES radijo j stiečių susijungė į kolūkius"..., mėnesį $15,000 pajamų, kurių
mas ir didelė kūrybos valia Lietu
pranešimas apie Argentinos ' i n k ės pirmininko Seikaus ini stotis, turėjo partijas statant; o paties sukaktuvininko, parda 40% gaudavo Bauler, o 60%—
vos Respublikai į Vilnių sugrįžus.
—
Chicagos
moksleivių
ži
1
knygos kultūrą, dramos artisto ciatyva buvo suruošta Hambur Carmen, Chocolate Soldier, Blos Vusio kraštą okupantams, išsi- Lee. Baulerio žinioje vienu me niai. 1953 m. sausio 31 d. (šį: Autorius ir leidėjas visus tauK. Gandrimo grožinis skaity go apylinkės lietuviams vaiku som Time, VVilliam Tell, Marry žadėjo ne tik motina, bet ir tu buvo net 15 azartmių žaidi- šeštadienį) 5:30 vai. vak. tėvų i tiečius, besisielojančius Vilniaus
mas iš Gaučio knygos „Pietų čiams Kalėdų eglutė. A. Venc- Widow, Show Boat, Pinafore, Pi- kiti šeimos nariai. Tačiau bol mų (gemblinimo) vietų 43-me | jėzuitų namuose, 5541 So. Pau- praeitimi ir ateitimi, kviečia į tal
kryžiaus padangėje" ir Prano 'uuskus, švietimo inspektorius, rates of Penzance ir kituose pa ševikai, nepaisydami to, vistiek warde, kuriam vadovauja Bau-; Hna Ave., įvyks moksleivių a- ką.
Razmino paskaita apie rašyto trumpa kalba pasveikino vai statymuose. Jį girdėsime „Drau akiplėšiškai meluoja draugui ler.
Knygos kaina — 5 doleriai.
„
, teitininkų kuopos susirinkimas.
ją, knygą ir skaitytoją.
Būkite garbės prenumeratoriai.
kus, o Kalėdų senelis juos' ap go" koncerte vasario 8 d. 4 v..p. Stalinui asmeniškai rūpinantis,
Nusikaltimams tirti komite-, Dalyvavimas privalomas kiekp.
Ashland
auditorijoje,
kur
jis
kyla Lietuvoje laukų derlingu tas buvo sudar$'<*iš po politinio j vienam kuopos nariui. Maloniai
Antroji vakaro dalis yra skir dovanojo dovanomis. Meninę da
Užsisakiusiųjų knygą iki vasa
rio
28 d. pavardės bus paskelbtos
- ta diskusijoms apie knygą „Pie !į atliko į svečius atvykusi Gees dainuos Vaidilos partiją „Biru mas ir gyvulių preduktingu- nužudymo, kurio auka krito, kviečiami norintieji prisirašyti
garbės prenumeratorių sąraše kny
tų kryžiaus padangėje" ir ap tachto Vargo Mokykla. Buvo tėje" ir koncertinėje dalyje iš mas.
į
kuopos
narius.
Charles Gross, Sjes 31-mo war*
goję.
pildys M. Petrausko kompozici
skritai apie lietuviškos knygos gražiai atliktų
deklamacijų.
Aldona sapnlaile, pirm. y Užsakymus ir pinigus siųskite
do seniūno pareigas.
—Dar kartą patvirtino. 1951?
ugdymą. Visi knygos mėgėjai Kiekvienas vaikutis gražiai bu ją „Kur josi".
vienu iš šių adresų:
1
TERRA, 748 VV. 33rd Street,
m. gruodžio rnėn. bolševikiško
yra kviečiami ir laukiami. Įėji
vo išmokęs net kelis eilėraščius, j
—
šv.
Kazimiero
Akademijos
Chicago 16, 111.
mas nemokamas.
je „Tiesoje" buvo paskelbtas Už 26 vai. aštuoni milionai Rėmėjų 6-tas skyrius, Brighton
J. Cicėnas, 3421 — X St,
be to, padainuota lietuviškų dai j
vedamasis „Su Lenino-Stalino
DĖMESIO
Omaha 7, Nebr.
VVilliam Turner, kurs studi Parke, rengia bingo party sek
i
X Corp. Gediminas Bubelis nų ir kalėdinių giesmių.
A.
Dundulis,
2428 S. Lawndale
Vėliava", kuriame dar kartą pa juoja ligorinių administraciją, madienį, vasario 1 d., 3 vai. p.
Metinio
dienraščio
DRAUGO
išvyko Japonijon, kur prie vie
Ave., Chicago 23, 111.
tvirtinama, kad Lietuvoje so siekdamas magistro laipsnio, p., Rimkų namuose, 4348 So.
koncerto
biletus
galima
gauti
no dalinio paskirtas specialiu
K
DID. BRITANIJOJ
Visi Vilniaus Sąjungos skyriai
vietinė
valdžia
buvo
įvesta
oku tame pat Chicagos Universite Artesian Ave. Kviečiame visus
pas sekančius platintojus: Mar
mechaniku. Gediminas, atvy
nuoširdžiai
prašomi prisidėti prie
pantų.
Tuo
reikalu
„Tiesa"
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bandę nuskriausti trijų vaikų
Linoleum 9 X12 be sugadinimų ir brokų, su prista
būdu surado išvežamą auksą.
motiną, paskyrė bausmes ka
vai. Lietuvos Nepriklausomy- s y tis. Dabar vaikutis vėl yra
tymu tiktai
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„Dainavos" ansamblis, vado kaip atydžiai reikia žiūrėti savo kija skundžiasi, kad ten siau
Chicago Business Men's Club
be sugadinimų ir brokų už žymiai žemesnes be jokių užpračia
vilkai.
Vien
Balstogės
vai*
vaujamas muz. S. Sodeikos.
vaikus.
iniciatyva, pradedant kovo 23 tų kalėjimo.
šymų kainas.
vadijoje buvo nušauta 63 vil d. Chicagos Arena ledo čiuožyk
Lengvi pagal susitarimą išmokėjimai. Mes savo klientų
X Julija Oreškienė, sausio
— Serga Liutkevičiene. Ner kai. Žinoma, tai bolševikinės
Motinos rinko aukas
| loję bus suruošti ledo spektak
sąskaitų neparduodame nei finance kompanijoms, nei ban
29 d., Southtown ligoninėje pa vų ligų ligoninėje Munsten
santvarkos pasekmes, kur ne liai (Ice Capades of 1953).
kams. Savo išmokėjimus esant pagrindui be sunkumų ga
gimdė sūnelį 7 svarų ir 12 un (prie Hkley) praėjusių metų ga
Chicagos moksleivių motinos
valia niekam turėti net medžiok
Programoje dalyvaus didelis savo rajonuose apėjo kiekvie
lima pratęsti ilgesniam laikui.
cijų. Motina ir sūnus jaučiasi ] le atsidūrė lietuvė Liutkevičielės ginklą.
čiuožėjų ansamblis ir pavienės nus namus rinkdamas aukas ko
Visos parduodamos prekės garantuotos, eventualūs pa
labai gerai, o jos vyras Pranas | nė iš Keighley. Jos sveikata ge
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jau dalina cigarus. Sūnaus var rokai nusilpo, bet ligonė pama
das Julius.
žu taisosi. Toje pačioje ligoni- ji pareikalavo, kad Vakarų Bei figūrinio čiuožimo, atvaidins ir linių rajonų jau sunešta $85,muzikinį veikalą "Brigadoon". 000. Buvo rinkta ir kituose dis
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ir duktė yra jieškomos The Bi- Petras Kartavičius.
shop's Resettlement komiteto,' ~ M«re Zigmas Kinka. LonFURNITURE CENTER, INO.
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vyno ir oro jėgų (kartu paė gauti adresu 127 No. Dearborn| ti apie $175,000.. Jų rinkime dajU
Zigmas Kinka, sulaukęs 51 me
lyvavo 75,000 motinų.
mus) yra pabėgę 2005 asmenys. Str.
tų amžiaus. Velionis gimė KuVisas tų spektaklių pelnas
X Cicero Dramos Mėgėjų dirkos Naumiestyje ir į Angliją
PREKYBA ATIDARYTA: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo
— Ūkinis gyvenimas. Pietų skiramas City of Hope, tai yra
labdaros vadas
9
vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 v. ryto iki
Būrelis reiškia padėką K. Bu- kartu su kitais lietuviais atvy- Afrikos Malano vyriausybė pa ligoninei, kurioje tiriamos džioUnited Charties of Chicago
b* v. vakaro. Sekmadieniais 11 v. iki 5 vai.
kauskui (o ne K. Bubauskui, ko 1947 m. iš Vokietijos. Trem ruošė planą negrų ūkiniam gy-|vos ir vėžio ligos ir gydomi ser j prezidentu išrinktas advokatas
Sekmadieniais perkantiems neskaitome jokių taksų.
kaip buvo paskelbta).
Ityje liko jo žmona ir sūnus.
vėmimu pakelti.
gantieji.
| Merrill Shepard.
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