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FAURE SKATINA ATNAUJINTI
Rinkimų norima anksčiau,

Sovietų amnestijų tikrove
S/¥AS MIGLINAS, Friedlandas

negu jie turėtų įvykti

Šiame laiške kiek plačiau pažvelgsiu j Sovietų skelbiamų am
nesti jų tikrovę.
Savo antrajame laiške esu mi
nėjęs apie 1954 metais skelbtą reikia gauti iš Maskvos sveikatos
amnestiją jaunimui, esančiam So ministerijos sutikimą, ši, remda
vietų Sąjungos priverčiamojo masi priverčiamojo darbo stovyk
darbo stovyklose ir kalėjimuose. los administracijos ir gydytojo
Toji amnestija palietė ir lietu patvirtinimu apie to asmens dar
vius nepilnamečius, buvusius pri bui netinkamumą, dažniausiai
verčiamojo darbo stovyklose bei pritaria prašančiojo asmens at
kalėjimuose. Tačiau būtų klai palaidavimui iš priverčiamojo
dinga manyti, kad jaunimui pa darbo stovyklos. Bet tuo reikalas
skelbtoji amnestija visus nepil dar nesibaigia. Reikia prašyti
namečius Dūtų laisvėn paleidusi. bylą iš naujo peržiūrėti. Tatai

PARYŽIUS, sp. 22. — Patikimai informuojama, kad Pran
cūzijos premjeras Faure kovoja ui parlamento paleidimą ir naujo
rinkimą dar šiais metais ar tuojau po Kalėdų.
Teigiamą, kad tam reikalui vakar buvo sukviestas specialus jis galėtų atsakyti. Tokiu būdu
vyriausybės posėdis, bet neatro Kipro klausimas per užpakalines
do, kad klausimas jau būtų visai duris pateko į Europos ,,parla
parengtas sprendimui daryti. mentą".
Taipgi dar ne visai aišku, kurios
partijos yra to plano iniciatorės. Plebiscitas paaštrins
Šiaip jau Prancūzijos parlamen
Saaro problema
to rinkimai turi įvykti ateinan
Šia pačia proga pažymėtina, trunka iki vienerių ir daugiau
SAARBRUKENAS, sp. 22. —
čiais metais prieš vasaros atos
metų.
Pagaliau,
jei
ir
teismas
pa
kad Sovietuose nepilnamečiu lai
Ateinantį sekmadienį Saaro gy
togų sezoną.
sisako
už
paleidimą,
tai
dar
ne
komas jaunimas tik iki 18 metų.
Premjeras Faure vakar taipgi ventojai sakys taip ar ne dėl
Kam suėjo 18 metų, tas jau skai reiškia, kad asmuo bus paleistas.
paneigė visas žinias, kad Pran Prancūzijos ir V. Vokietijos su
Svarbiausias
ir
galutinis
žodis
tomas pilnamečiu. Taigi praėju
cūzijos delegacija greitai sugrįš tarto Saaro „sueuropinimo" sta
priklauso
saugumo
organams.
siais metais sovietuose skelbtoji
į Jungtinių Tautų posėdžius. Ji tuto. Jis numato Saaro pasitiki
jaunimui amnestija tepalietę jau Jei šie asmenį laiko „pavojingu"
mmmmm&mšM
išvyko protestuodama Alžyro mą ūkinėje sąjungoje su Pran
I UNITED StATES
mmmmmmmmmm
—
tuo
atveju
negali
būti
kalbų
nuolius bei jaunuoles iki 18 metų
klausimo svarstymą įrašius dar cūzija, politinę vidaus savivaldą
apie
galimybę
jam
grįžti
į
gimti
Kai
šv.
Lauryno
vandens
kelias
bus
parengtas
okeaniniams
laivams,
prekių
pervežimas
jau
pirmą
plau
amžiaus.
ir tarpt komisarą santykiams su
nę. Tokiais atvejais iš priverčia kiojimą se/.oną padidėaiąs rmo trijų iki keturių karto. Pilno apkrovimo sezonas prasidės 1959 m. Čia gra botvarkei!.
Ar visi lietuviai jaunuoliai dėl
(INS)
Maroko premjeru parinktas užsieniu palaikyti. Bendras įspū
mojo darbo stovyklos išsilaisvi fiškai pavaizduoti krovinių kiekiai, teksią Kanadai ir Amerikai.
tos amnestijos galėjo grįžti į Lie nęs asmuo gali įsikurti stovyklos
buv. Marakešo šeichas Slimane dis esąs, kad statutas bus atmes
tuvą?
dar nedavė sutikimo pareigą pa tas.
apylinkėje arba kitoje nurodyto Roma patenkinta
Iš grįžusių vokiečių belaisvių je Sovietų Sąjungos vietovėje. O
imti, nes pirma nori išsiaiškinti
Prancūzija ir Vokietija gal ir
teigimų susidaro įspūdis, kad ne jei jis tiek yra nustojęs sveika
naujosios vyriausybės teises ir tyčia nenumatė, kas bus statuto
Dulles atvykimu
visi lietuviai ir lietuvės galėjo tos, kad nebegali susidaryti pra
pareigas bei jos santykius su atmetimo atveju. Prancūzai da
ROMA,
sp.
22.
—
Italijos
vy
pasinaudoti jaunimui taikytos gyvenimo, tai priimamas į invaprancūzų organais Maroke ir Pa bar skelbia, kad tuo atveju nie
riausybė
labai
patenkinta,
kad
kas nepasikeis — Saaras liks jų
ryžiuje.
amnestijos lengvatomis. Buvo at ,
l i d u b e i 3enellv
namus
Foster
Dulles
sustoja
su
ja
pasi
vejų, kad iš priverčiamojo darbo
*
Sukilėlių veikla Maroke suma kontrolėje ir vėl bus panaikinta
DAMASKAS,
sp.
22.
—
Syrija
ir
Egiptas
pasirašę
karinį
sa
tarti
vykdamas
į
Ženevos
konfe
Invalidams ir seneliams
stovyklų išleisti lietuviai negrįžo
žėjo, bet atskirų užpuolimų pasi galimybė reikštis politinei opo
vitarpinės
pagalbos
paktą,
bet
Syrijos
premjeras
pasirašymo
faktą
renciją.
neleidžiama grįžti
zicijai (iki s. m. liepos 23 d. Saaį Lietuvą, bet vyko pas savo tė
taiko ir Maroke ir Alžyre.
neigia.
Italijos užsienio reikalų minisre nebuvo susirinkimų, spaudos
vus, ištremtus į Sibirą. Taip pat Invalidais tapusiais priverčia
Jis
neneigia
tokio
pakto
dery
teris
Martino
pareiškė,
kad
tas
buvo atsitikimų, kad amnestijos I m o j o d a r b o stovyklose bei dėl seir kalbėjimo laisves). Už susijun
Laimi dešinieji
Nehru
nesutiko
bų
buvimo,
bet
jo
pasirašymo
iš
vizitas
yra
tokios
reikšmės,
jog
gimą su Vokietija kovoja Saaro
paliestasis buvo išleidžiamas iš natvės palikusiais nedarbingais
kilmės
būsiančia
tik
jam
grįžus
niekas
negali
nepastebėti
jo
svar
JAKARTA, sp. 22. — Antiko gyventojai «aaao, kad statuto
priverčiamojo darbo stovyklos, asmenimis stovyklų administra
paveikti Egipto munistinei
iš
Saudi
Arabijos,
kur
jis
lankosi
bumo.
Pasikalbėjimai
lies
šio
mo
ir provakarietrškai atmetimas didele dauguma pri
bet jam nebuvo suteikta teisė cija nesiskubina atsipalaiduoti.
WASHINGTONAS, sp. 22. — Indonezijos Masjumi partijai tik vers Prancūziją iš naujo derėtis
vykti į gimtinę. Tokie privalėjo Pirmiausia, atrodo, tatai daroma mento tarptautines problemas, 1 šį savaitgalį
įsikurti, tariamai kaip „laisvi pi vengiant luošuosius paleisti į jų ypač tas, kurios bus gvaldomos Nors premjeras pasirašymo Anglai su amerikiečių žinia pra 117,000 balsų betrūksta, kad su ir surasti geresnę Saaro proble
paktą oficialiai neigia, tačiau ne šė Indijos premjerą Nehru pa silygintų su vadinamais tauti mos sprendimo išeitį.
liečiai", priverčiamojo darbo sto kilmės vietas. /Tačiau kai invali Ženevoje.
oficialiai pasakyta, kad paktą veikti Egipto vadus, kad jie ne niais proletarais, kurie pradžiovyklos apylinkėse.
du tapęs ar dėl senatvės pasida Prancūzai išteisino
vakar pasiraaė-Syrijos krašto ap pirktų ginklų iš komunistų blo Į.je vyravo visu milionu balsų. Paskutinis S. Tarybos
ręs nedarbingu prašosi grąžina
Šiemetinės amnestijos
saugos ministeris ir Egipto am ko.
Parlamento rinkimai prasidėjo
mas gimtinėn, tada žiūrima, ar
Petrovo
pažįstame
narys dar neišrinktas
basadorius.
Nehru misijos atsisakė dėl rugsėjo 29 d. ir dar nepasibaigė,
Šiais metais rudeniop Sovietų jis prašomoje grįžti vietovėje tu
Paktas numato vienos šalies dviejų priežasčių: Egipto susita nes ne visur vienu laiku balsuo • JUNGT. TAUTOS, sp. 22. —
Sąjungos, priverčiamojo darbo ri artimų giminių. Jei giminių
PARYŽIUS, sp. 22. — Karinis
j Brazilija ir Graikija galop iš
stovyklose ir kalėjimuose esan būva — kartais tokius prašyto teismas išteisino Prancūzijos dip pagalbą kitai užpuolimo atveju rimas pirktis ginklų yra jo vi ta.
rinktos Ekonominės ir Sociali
tiems imtiniams paskelbtos dvi jus leidžia grįžti. Tačiau dažnas lomatinės tarnybos pareigūnę ir kuria bendrą štabą karo Ir tai- daus reikalas; JAV davė tokio
nės Tarybos nariais, o Guatemaamnestijos. Pirmoji liečia su vo atvejis, kad prašytojo artimieji ponią Rose Marie OUier, kuri kos metu. Tą bendrą organą i š - ' ^ k i ų davimo pavyzdį suteikda Kipro salos klausimas
la su Syrija pateko į kolonijų ir
kiečiais karo metais bendradar giminės būva ištremti į Sibirą. Petrovo šnipinėjimo laikais Aus laiko pakto signatarai tokia pro ma karinę pagalbą Pakistanui
Europos
Taryboje
protektoratų globos tarybą. Pas
biavusių kategoriją, antroji — Ypač lietuvių, dirbančių priver tralijoje larnavo ten prancūzų porcija: Syrija moka 35 proc. iš tokiu laiku, kada jo santykiai su
moteris, sulaukusias 55 metų am čiamojo darbo stovyklose — grį ambasadoje šifro skyriuje vice laidų, Egiptas 65 proc.
Indija buvo įtempti.
STRASBURGAS, sp. 22.—Čia kutinio nario Saugumo Tarybon
Bendrai politikai nustatinėti
žiaus, nėščias ir turinčias vaikų žusių vokiečių teigimais — žy konsulo titulu.
pradėjo posėdžius Europos Tary rinkimas atidėtas savaitei, nes
Senas elgesys?
iki 6 metų amžiaus.
mios dalies artimieji giminės yra Ollier buvo kaltinama nepra sudaromas organas iš krašto ap
bos patariamoji asamblėja ir tuo užkulisiniai pasitarimai dar ne
davė dviejų trečdalių balsų nė
Grįžusiųjų iš Sovietų Sąjungos ištremti iš Lietuvos. Tokiais at nešusi savo viršininkui, kad Pet saugos ir užsienio reikalų minisJUNGT. TAUTOS, sp. 22. — jau susikirto turkai, graikai ir
terių.
vokiečių belaisvių ir civilių inter vejais nustojusiam sveikatos sun rovas bandė iš jos gauti kai ku
britai Kipro klausimu. Progą da JAV kandidatui Filipinams nė
Sovietų
atstovui
pareikalavus
nu
Kai Syrijos premjeras Ghazzi
nuotų teigimais pirmoji amnes ku prisiprašyti pasiekti Lietuvą. rių žinių. Jai pasisekė įrodyti,
vė bendros diskusijos dėl Rytų ir Sov. Rusijos kandidatui Jugosla
siginklavhno
komisijos
posėdžio
vijai. •
tija, liečianti su vokiečiais ben Grįžtant prie paskelbtosios kad Petrovas tų žinių iš jos ne šį savaitgalį bus Saudi Arabijoje, po to, kai buvo sutarta posėdžių Vakarų santykių.
tai jo svarbiausias tikslas būsiąs
dradarbiavusius asmenis, jau pra amnestijos (už bendradarbiavi gavo.
neturėti iki po Ženevos konfe
Graikijos atstovas pareiškė, Kun. J. Cižauskas mirė
prašyti
Saudi
Arabiją
prie
to
dėta vykdyti šių metų rugsėjo mą karo metais su vokiečiais),
rencijos, sukėlė įtarimą, kad kad rūgs. 6 d. riaušės prieš grai
Prašo
komunistų
pakto
prisidėti.
Syrija
planuo
Kun. Juozas Ciianskas, kle
mėnesį. Ji yra palietusi nemaža tenka daryti išvadą, kad ja ne
Maskvos
kas
nors
negero
rengia
kus
Turkijoje
baigė
graikų
—
janti panašų paktą sudaryti su
bonas Dievo Apvaizdos parapi
lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, kiekvienas lietuvis, esąs priver
ma.
britų
draugystę
ir
Balkanų
san
skunde
atmesti
Libanu, {domu, kad tokio pakto
jos, Detroit, Mich., mirė vakar.
taip pat ir rusų.
čiamojo darbo stovyklose, galės
tarvę
(jai
priklauso
Turkija,
Vakar
tas
posėdis
įvyko
ir
paVJ
negali pasirašyti visi Arabų Ly
r* .* . T J — T - T . / "V 7 ^ | spaUo 21 d., 1955 m^ Mt. CarAmnestija moterims ir moti pasinaudoti jau dėl minėtų mo WASHTNGTONAS, sp. 22. — gos nariai, kurie vieningai neken aiškėjo kad Sovietų atstovas tu Graikija
ir Jugoslavija). Istan-'^™ M
, »*
„
*
4
Kompartija
prašo
Augščiausią
noms išvykstant vokiečiams dar tyvų. Vieniems bus surasti kiti
rėjo pakaltinti JAV delegaciją bulo riaušių vyriausi veikėjai bu mel ligoninėje, po ilgesnės li
čia
Izraelio,
bet
kitas
sritis
pa
Teismą
paskelbti
1950
m.
subkaltinimo motyvai, kiti bus rasti
nebuvusi vykdoma.
derybų sabotavimu ir pareikalau vę turkai, aukos — 100,000 be gos. A. a, kun. Juozo brolis,
lietę bendros kalbos neranda.
versyvinės
kontrolės
aktą
anti
„pavojingais",
treti
(netekę
svei
ti diskusijas perkelti į Jungt. ginklių piliečių, o promotoriai — muzikas Jonas Cižauskas, EliKiek pirmoji amnestija (už
konstituciniu. Prašymas bus
zabeth, N. J., nėr dar atvykęs į
Tautų gen. asamblėją. Permažai, britų diplomatija.
bendradarbiavimą su vokiečiais) katos) — neturį Lietuvoje arti
Sovietai
pasiėmę
svarstomas
lapkričio
mėn.
mat, šiemet progų sovietų dele
Pirmininkaująs V. Vokietijos Detroit, Mich., tai laidotuvių
palies lietuvių — sunku būtų su mųjų ir t.t.
Atty. Gen. atstovas įteikė at
rinkti duomenis. Taip pat klai
Hitlerio kaukuolę gacijai propagandinės medžiagos atstovas ragino kalbėtoją kon tvai ka nėr pilnai žinoma. Spė
Ne visi grįžta į Lietuvą
sikirtimą, įrodinėdamas, kad kon
pasidaryti, žinoma, tai turi reikš krečių klausimų neliesti, bet tur jama, kad laidotuvės įvyks
dingas būtų manymas, kad toji
Taip pat nestigs faktų, kad ir gresas turi teisę saugoti režimą
FRIEDLANDAS, sp. 22.. — ti, kad užsienio reikalų ministekas, britui pritariant, prašė leis ateinanti antradieni, spalio 25
amnestija palies visus tuos as amnestijos paliestieji ne visi grį&
nuo
iš
užsienio
kontroliuojamos
j
Buv.
Hitlerio
asmens
apsaugos
riai Ženevos konferencijoje nieko ti graikui kalbėti ką jis nori, kad d., 1955 m.
menis, kurie buvo suimti ir nu į Lietuvą. Grįžusiųjų vokiečių liu
dalinio majoras Schneider iš Ru gero nepasieks.
teisti už tariamą bendradarbia dijimais, pradėjus vykdyti minė organizacijos sąmokslo pajungti
vimą su vokiečiais. Neišleistina tąją amnestiją nemaža lietuvių Ameriką svetimos diktatūros sijos nelaisvės grįžęs praneša,
kad girdėjęs, jog sovietai nuvežė Paleistas komunistas
iš akių sovietinių teismų prakti pareiškę, jog jie, kol Lietuva nė kontrolei.
ka. Kartais nubaustajam pritai ra laisva, nematą prasmės į ją Minimas aktas komunistų par Maskvon Hitlerio ir Jievos
tokiu daugiau nebus
— Spalio 19 d. mirė Braddok, Pa,, lietuvių šv. Izidoriaus
koma visa eilė baudžiamojo sta grįžti. Tokių pareiškimų daugiau tiją laiko Maskvos įsakymų klau Brown kaukuoles moksliniams
sančia organizacija, todėl įparei tyrimams. Abiejų lavonų sudegi
tuto paragrafų, o kartais ir visi.
FRIEDLANDAS, sp. 22. — parapijos klebonas kun. V. T. Abromaitis.
sia išgirstama iš tų lietuvių, ku goja ją registruotis kaip sveti nimui jis pats atnešęs į bunkerį
— Irako ambasadorius praneša, kad paprašęs paskubinti pa
Jei asmuo yra nubaustas priver
rių artimieji yra ištremti į Sibi mos valstybės agentą, duoti savo Hitlerio įsakymu 180 skardinių Sovietai paleido iš vergų stovyk žadėtų Amerikos ginklų persiuntimą Irakui. Šis kraštas yra vie
čiamojo darbo bausme, tai jis
lų ir Leopoldą Bauer, komunistą
rą. Tokie, atsipalaidavę iš priver narių sąrašą ir savo spaudinius gazolino.
nintelis arabų kraštas sutikęs priimti amerikietiškus ginklus Wa~
buvo kaltintas ne vien Karo me
čiamojo darbo stovyklos, vyksta bei radijo pranešimus identifi Iš kitų draugų girdėjęs, kad nuo 1931 m., sovietų zonoje ėjusį shingtono sąlygomis.
tais dirbęs su vokiečiais, bet dar
pas savo artimuosius. Tačiau pa kuoti komunistų vardu. Kompar apdegusius Hitlerio ir Brown kū per radiją skelbiamų žinių vyr.
s
— Izraelio premjerėm Sharett kreipėsi į visus žydus Izraelyje
toprimetamos ir kitos ^
KO vtwmu
sitaiko
vienas mkitas, kad ryžtasi tija nuo tos prievolės ginasi iš nus sovietų gydytojai išardę redakt:»:ldus pareigas.
ir pasaulyje su prašymu aukoti pinigus ginklams pirkti.
kio paskelbtoji ^ e s U j a nelies I
^
Jis
pateko
į
sovietų
vergų
stokėlusi bylą dėl akto nekonstitu- Buch ligoninėje netoli Berlyno.
— Valstybės sekretorius Dulles, gavęs plačius prez. EisenhoTaip pat gali būti atvejų, kad * ^ c v u ***•"»
• Suomijos civiUniai lėktuvai' ****** visagalinčio kompartijos voerio įgaliojimus ir abiejų kongreso partijų vadų pritarimą savo
cingumo.
Masės amnestija nepalies
amnestuotam nebus leidžiama
pradės skraidyti tarp Helsinkio ^
Ulbrichto pastangomis, nes Ženevoje vykdysimai politikai šiandien jau atvyko Romon ir tuo
Paskelbtoji amnestija tegalės
grįžti į gimtinę. Iš Sovietų ne
ir Maskvos.
negalėjęs pritarti susitarimui su jau pradėjo pasitaHmus su Italijos vyriausybe. Rytoj vakare jis
Nemažins karių
laisvės grįžusieji vokiečiai man paliesti labai nežymią lietuvių
Lenkija, kad rytinė Vokietijos laukiamas Paryiiuje.
yra suteikę gausių pavyzdžių tremtinių dalį. Ji nepalies visų KOPENHAGA, sp. 22. — Da
Kslendoilus
siena būtų Oderio - Neisės linija.
— Prez. Eisenhotoeris vakar tarėsi su Atty. Gen. BrourneU ir
apie prieš metus ar kitus baus tų, kurie buvo ištremti į kolcho nijos vyriausybė nepritarė opo
Dabar
Bauer
laiko
save
socialis
Spalio
22
d.:
hv.
Melanijus.
patvirtino jo atsivestą planą kovai su jaunimo nusikaltimais pra
mes atlikusius lietuvius, kuriems zus jungimo akcijos pasekmėje. zicijos pasiūlymui sumažinti Da
tu.
Lietuviškas:
Narbutas
ir
Mynė.
vesti.
kaip „pavojingiems" nebuvo leis Taip pat ji nepaliea visų tų trem nijos karines pajėgas. Liberalų
Oras Chicagoje
— Devyni sovietų jūrininkai, nebesutikę grįiti namo jų tank
• Floridos augšč. teismas nu
ta grįžti į Lietuvą. Gausu faktų, tinių, ištremtų 1941 metais ir su partijos narys ragino pasekti
Dalinai apsiniaukus, tempera sprendė, kad rasinė segregacija laivį sulaikius Formotos pareigūnams, gavo leidimą apsigyventi
kai lietuvis, nustojęs sveikatos imtųjų už nelojalumą komunisti Anglijos pavyzdį; ši pasirengusi
valstybės mokyklose prieštarau Amerikoje ir čia jau va&ar atvyko laisve ir gero gyvenimo gaUpriverčiamojo darbo stovykloje, nei sistemai. O pastarieji sudaro per tris metus sumažinti karinį tūra apie 65 laipsnius.
mybėmis pasinaudotu
Saulė teka 7:11, leidžiasi 6:00. ja konstitucijai
[personalą 100,000 vyrų.
prašosi paleidžiamas. Pirmiausia masę lietuvių tremtinių*

Syrija ir Egiptas turi stiprios

karines draugystes susitarimą

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA
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AUTORITETAS, TIKSLAS, PRIEMONfiS
A. JUŠKA
Absoliuti dauguma

pamirštant Kristaus liepimą —
eikite ir mokykite visas tautas.

KARO LAIVAS WISCONSIN

P

1

3P'
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Terese Neumannaite —
naujoj seminarijoj

vo

*»*"»**»* atranda vėlai.

Tą seminariją
globoja tėvai
oblatai, kuriems gražiai talkino
Ręgensburgo
arkivyskupas
Terese Neumannaite, įgydama
pašventino naują
seminariją,
kuri yra skirta auklėti tiems! nuosavybę seminarijai, kurioje
asmenims į kunigus, kuri? s a- galės tilpti 65 studentai

'%!

Ruošdamasis i Pietų Ameriką,
rAutoritetas
ir
autoritetai...
rii
m
^
išvarčiau "Encyclopedia Britannica", norėdamas patirti, kiek, T i k ė 1 i m o atžvilgiu katalikams
Ui
kuri valstybė turi gyventojų, autoritetą išlaikyti yra tengkaip dideli jų miestai, kokį pro- v a _ popiežius, kalbąs "ex caoentą sudaro katalikai, protes- t e d r a , . t i k e j i i n o i r d o r o g d a l y .
taniai ir tt. Pastebėjau, kad pa kuose yra neklaidingas. Per iš
tiekti skaičiai yra gana seni tisus dešimtmečius visame pa
Kaikuriose valstybėse paskuti- saulyje tesusiranda vienas kitas,
n u surašinėjimas yra įvykęs m ė g i n ą s t ą d o g m ą n e i f T t i . 2 m o
įm
ĮĮ^ĮĮĮL
STATO SCENOJE
prieš 30 metų. Blogesnė pade- n i š k i argumentai nusilenkia dietis yra okupuotuose kraštuose. v įš k į e s iems. Daug sunkiau yra
TRUŲ VEIKSMŲ KOMEDM \
Kas gali tiksliai nustatyti, kiek 8 U autoritetais visose kitose gyLietuvoje lietuvių beliko? Ame- v e n i m o g r i t y s e T a i p m e s > l i e t u .
rikos lietuviai irgi jokio surasi- y U i > k a t alikai, paėmę 50 metų
nėjimo nėra pravedę. Vieniems laikotarpį, teraaime vos vieną
atrodo, kad mes sudarome mi- p r o f S t g a i k a u g k j > k u r i o nuomo
lianą, kiti tą skaičių perpus n a - n c auklėjime ir filosofijoje pa
žins. Dar sunkiau yra nustatyti. gerbiame, ji yra visų pripažįsta- Karo laivas Wlsconsin netoli New Yorko reikėjo t:mpti vilkikais nuo seklumos. Vilkikai dirbo 45 minuO SVEČIAS I š EUROPOS
Amerikos lietuvių katalikų akai-1 ^
Politikoje tes kol laivas įplaukė į Brooklyno uostą.
(INS)
n e diskutuojama.
čių, nors savų parapijų turime mes turėjome ir turime patyru
120.
sių žmonių. Juk tokio prelato prasminga, jei kas stengtųsi vie- nuo savų pagalbos, vieniems ir ir aušrininkas dr. J. B a s d a v i čius. Lietuvįii šiandien ypač
ną pusę panaikinti, paliekant an kitiems būtų nepateisinamas,
Tenka manyti, kad gana daug Krupavičiaus (žemės reformos
trąją. Dabartiniu momentu būMe s sudarome absoliučią dau- tamsu ir nesmagu. Tačiau Ame
mūsų tikinčiųjų yra įsirašę į pravedimas) pavydi mums ir di
Patieks platų politinį pranešimą
tų nereikalingas laiko eikvoji- gumą, kas mumyse turėtų su rikoje gyvenančiam lietuviui kaž
deles
tautos.
Politikui
autorite
kitataučių parapijas. Toki daž
sąryšyje su Lietuvos laisvinimo
niausiai nuo savų bažnyčių gy tas yra esminis dalykas, tačiau mas. Visi turėtume pripažinti: kelti stiprų pasididžiavimą, ne-1 kodėl nesinori tikėti, kad jo pa
vena toli, nes niekuomet mes j J° dirbtinėmis priemonėmis nie- yra krikščionys demokratai, yra nusilenkiant agresyviai ateisti- Į saulis "jei ne žuvimo, tai bent
klausimais
nedėjome reikiamų ir organizuo- k a s neįsigyja, jis nepaveldimas, frontininkai, abiejose pusėse da- nei mažumai. Daugumai vado- j pairimo žymėmis" nusagstytas,
Tiesus žodis, lyvauja išimtinai katalikai. Juk vauti turėtų stiprus aktyvas, de- j Jei technika yra šio amžiaus va
tu pastangų, kad mūsų tautie- šnenuperkamas.
čiai į krūvą glaustųsi, atskiras', v a r i sąžine, nepailstama veikla, ir kitose katalikiškose tautose gąs tiesos meile ir kovos dvasia, riklis ir "istorijos garvežys", tai
ne visi sutelpa į vieną partiją ar besirūpinąs išsiugdyti ko dau atominės energijos ir automa
kolonijas sudarytų. Daug lietu - iš kur susidaro neginčijami nuovių šiame krašte nėra į jokią pa Pelnai, sukuria politikui pasiti- ba vienoje partijoje reiškiasi du giau autoritetų, ir tai visose gy- tinių dirbtuvių išvakarėse ame
rikiečiui nėra ko nusiminti, nes
rapiją įsirašę. Jie eina į bažny-1 kėjimą, autoritetą. Du kraštuti- j sparnai. Tik norėtųsi pageidau- venimo srityse.
vieną
čią, tačiau nėra formalūs kurios n u ^ a i yra vengtini — iš vienos, ti, kad tarp krikščionių demo- veda skirtingi keliai. Pripažin ne jis rusą, bet rusas jį vejasi.
parapijos nariai. Galėtume ir tai Pusės
nepripažinimas jokio kratų ir frontininkų vadų turėtų dami tą tiesą, jieškokime galimų I£ad komunizmas laimėtų dvabe abejonių teigti, kad tikėjimo! autoriteto politikoje, iš kitos pu įvykti glaudesnis bendradarbia bendradarbiavimų, atsisakydami | šios dalykais, taip pat atrodo
atžvilgiu Amerikos lietuviai su sės — autoriteto kultas. Orga vimas galimose srityse. Susidė- nuo nereikalingos ir pragaištin-1 negalima, nes jis teroru, o ne
pritarimu savo žmones valdo.
daro absoliučią katalikų daugu nizuoti katalikai daugiau nusi j ima s su liberalais, atsisakant gos tarpusavės kovos
Gyvenimas yra kova bei pa
mą. Tokių, kurie iš principo at kalsta pirmuoju atžvilgiu —
stangos. Jei Amerika nemėto
mestų Katalikų Bažnyčios dok tarp krikščionių demokratų ir
i atominių bombų Maskvai, tai ne
triną, yra nežymi mažuma, su frontininkų šiuo metu nėra nė
PROGRAMOS PRADŽIA 4:30 VAL. POPIET
\ reiškia, kad ji žuvimo ar pairiVYT. SIRVYDAS
daranti vos kelis procentus. Ma vieno autoriteto, kuriam abi pu
žą yra ateistų grupė, tačiau verž sės galėtų pilnai pasikliauti. NeI mo ženkle, kad ji nekovoja ir
ŠOKIŲ PRADŽIA 8 VAL.
li. Jų atstovai dažnai pasirodo sutariama, kas šiuos sparnus
Gedimino Galvos straipsniai kymas, kurį pirmiau iš istorijos I nesistengia. Tačiau, laikantis
spaudoje, susirinkimuose, patiek Jungtų, jiems vadovautų. Rezul- lengvi skaityti: skambūs žo-1 buvo įrodęs negalimu. Na ir ge-j mūsų senelių patarles "keikiadarni viešus kaltinimus Bažny- tate nukenčia visi katalikai
džiai, sklandus sakiniai, posakių j rai, kad autorius ant jaučio ra-1 mas ožys tunka", gal būtų sveimat jų svoris kitų akyse men- j polėkiai ko plačiausi. Tačiau jo gų pakibo, nes dogmų apie iš ka save kaikada pakeikti?
čiai ir popiežiui.
keja
straipsnį "Draugo" nr. 238 per esmės dinaminį žmogų skelbti
Katalikų aktyvas
Po programos pasilinksminimas ir šokiai, gro
skaičius, amerikiečiui ir vakarie neleistina".
Tikslas ir priemonės
Šv.
Patriko
katedrai
Dauguma Amerikos lietuvių
čiui turbūt telieka gulti į karstą,
jant B. Pakšto šokių kapelai. Šokių metu bus pra
Kitame nr. (spalio 8 d.) tas
45
metai
Pagrindinėje
idėjoje
krikščio
katalikų yra pasyvioje pusėje
nes G. G. tartum jam egzekvi- pats žurnalas skelbia japono stu
vestas lietuviškos polkos konkursas. Gražiausia
nys
demokratai
nuo
frontininkų
j
Neseniai gražiojoje šv. Pat
a s gieda. Sako:'"Daug kur ryš
Eina į bažnyčią, atlikinėja ti
dento, katalikų Notre Dame upasekusiai polką porai bus įteikta dovana — me
kintiesiems uždėtas pareigas. nesiskiria — abi pusės tiki į vie-! k i o s žymes, kad vakarinis pa
riko katedroje New Yorke bu
niversiteto
absolvento
straipsnį
Tokiems tikėjimas atrodo kaip ną Dievą, abi Jį išpažįsta taip, sa , u iį s paženklintas, jei ne 'žuvivo iškilmes: atšvęsta tes ka
niška šokančios poros statula.
"Tell us about America", kur
kaip
Kaatlikų
Bažnyčia
moko
ir privatus, asmeninis dalykas,
tedros konsekravimo 45 metų
mo, tai bent pairimo žymėmis... sakoma:
Abiems
rūpi,
kad
lietuvių
tauta
viešai nekeltinas. Jungtis į ka
sukaktis.
Panašaus politinio nusigyvenimo
Veiks turtingas baras ir užkandine.
"Kodėl
amerikiečiai
nesigartalikų organizacijas, kad per jas išliktų ir sava, ir katalikiška. reiktų jieškoti tik begriūvančio
galima būtų sėkmingiau kovoti Nepasulėžiūrinė politika, kurios je Romos imperijoje". Esą ža sina ? Amerikos demokratija
frontininkai, vimės pasakomis, nors "provin yra geresnė, sveikesne ir žmonis
su ateizmu, geriau įgyvendinti salininkais yra
Įžanga į programą $2, į šokius $1.
• b e a u t i i u1
kesnė
negu
komunizmas
ir
jos
kaip
ji
dabar
reiškiasi,
yra
iš
katalikiškus principus, jiems ne
cijoms maištaujant"
rytuose
aktualu. Tokių dalis, gal ir ne imtinai praktikos dalykas. Nie barbarai grūmoja. Nesą visuo gailoje galima susilaukti dides
C h r i s t m a s
nio
bei
pastovesnio
pritarimo.
sąmoningai, priklauso tokioms kas nėra bandęs teigti, kad fron tinių idėjų, kurios mus "politiš
Mes, kitataučiai studentai Ame
draugijoms, kurių konstitucijos tininkai katalikiškos doktrinos, kai pavargusius" jungtų.
rikoje, pamilstame Amerikos
yra sunkiai besutaikomos su ka katalikiškos moralės yra atsisa
AT A REASONABLE PRICE
Griūvančios
Romos
imperijo
Lietuviai ateikite pirkti naujas ttodge ir Plyraouth automobilius
laisvę, nes viską be vadovėlių
talikų tikėjimu. Katalikų akty kę. Jie, kiek aš suprantu, neno
"krikščionybė, kurios patiriame, palikti kiekvienas
iš lietuves pardavėjos.
2 1 for $1.00
vą sudaro organizuoti katalikai, ri tų idėjų viešai reklamuoti, ma jei r sudygo
a ro va
l
DGLORES WERTICO - BUCIHJNAS
^ a i nesugriaus^'. ^ a u Tačiau tokių vadovėlių rei
priklausą katalikiškoms organi nydami.'kad tuo bus lengviau) l J P f ^
kažin ar išmintinga mums kėtų, kad Amerikos laisve pa- • IF YOU WISH TO HELP
zacijoms. Nors aktyvas yra ma kitus prie savęs patraukti. j Q I mTodėl,
THE NEGRO APOSTOLATE,
esti
s i neviltį ir nieko gero, pa stoviai įsigyventų ir kraštuose
PLEASE ORDER NOW!!
žesnis už pasyvą, tačiau jis yra Ekscelencija vyskupas V. Brizjegaus
nebematyti
Vakaruose?
8325 South Ashland Aveoue.
su viltimis".
reikšmingesnis, duodąs toną vi gys savo puikiame straipsnyje
Father Kuhl, Rector, Dept. IX
Gal
ir
mes,
kaip
senovės
romė
ATVAŽIUOKITE RYTOJ!
sam katalikiškam judėjimui, va "Aiduose", pavadintame "Kad
Aną dieną buvęs JAV prez ST. AUGUSTINE'S SEMINARY
/f*
dovaująs kovai. Kataliko supra būtų viena", yra priėjęs tą pa nai, kaikur akli?
Herbertas Hooveris savo kalbo
Bay St. Louis, Mississippi
timas nėra pilnas, jei kas sten čią išvadą — vienoda doktrina, Ar Prancūzija jau sugriuvo? je nurodė, kad amerikiečiai gali
giasi vien pats išlaikyti savo ti skirtingi metodai, skirtingos
Patogesniu formatu, švieses teisėtai didžiuotis savo labdaros
FOR MEN AND WOMEN
kėjimo įstatymus bei įsakymus, priemonės. Būtų tuščia įr ne- niais viršeliais ir geresniu po darbais, noru padėti kitiems
pierių išsidabinęs Amerikos Tė į žmones išeiti ir žmonišku el
TEMOS KNYGYNE jau gauta:
vų jėzuitų leidžiamas savaitinis gesiu su nugalėtaisiais. Tarp
• Mirko Jelušič Cezaris, iagarsąje* istorinis romanas is se
žurnalas "America" (spalio 1 kitko pareiškė, kad 14 miliony
nosios Romos imperijos laikų, trys dalys, kiekviena po $2.00.
d.) recenzuoja Šveicarijos pilie Amerikos negrų turį daugiau au
• Balio Sruogos Milžino paūksme, istorinis veikalas iš Vy
RADIO APMATAI gauti, su kuriais girdisi Vilniaus
tauto Didž. laikų, kaina $2.50,
čio, Prancūzijoje įsigyvenusio tomobilių, negu 200 milionų bal
JESUS SIGMTŪRE!
• Andriaus Mirono Naujas veidas, įdomi novelių kny
radio stoties pranešimai lietuviškai ir rusiškai, minėti žurnalisto, Herberto Luethy tųjų sovietines* imperijos pilie
ga, kaina $2.50.
k BROOCHES
radio netik galingi gkdtjuoui ii tolimų kraštų kalboms knygos "France Against Her- čių arba 200 milionų juodukų CUFF LINKS
• Andriaus Valucko Nemuno susis, Suvalkijos ūkininkų
Theso exquiaite piecee
of
unusual
jewelry,
Jebuities romanas, kaina $3.00,
bet k tonas nepaprastai gražus, tas labai svarbu muzi self" vertimą ir sako:
Afrikoje. Aišku, automobiliai
,UB
DEAL
S'Knature in Ara• Liudo Dovydėno Tūkstantis ir viena vasara, romanas,
maic (the lartguagr He
"Knyga skaitytoją sumaišo, ne viskas, bet vien juodukų vai
kos perdavimui.
kaina $3.00.
O T I ttsed) are conversation
nes autorius priede, taip sakant, dinama opera "Porgįy and Bess" M
Prie knygyno esančiam dovaninių prekių skyriuje — anVii * •
piecea that will be
Antras dalykas, irgi svarbus: RAsOMOS MAŠINOS praryja visug pirmuosius kny šiandien pagyrų smilkaluose va admired and talked about every
diniai, tautiniais motyvais medžio drožiniai, odos dirbiniai, o
time
you
wear
them.
taip pat—
su kuriomis galima rašyti lietuviškai, angliškai, vokiš gos puslapius. Iki 449 puslapio, žinėja po Europą.
Cuff Links (f2.2h) matchin« Tie
• Sabą vokiškieji radijo aparatai,
Clasp ($1.25) Women'» Brooch
kai, lotyniškai ir itališkai. Naujausi ŠVEICARIŠKI laikro atsirėmęs dokumentų kalnais, į• Grunding Majestic radijo-fonografai,
Kas ką vejasi?
($1.1 B). May be ordered in 18K
rodinėja,
kad
Prancūzijos
visiš
• Fonografai,
oxidized
gold
or
rhodium,
rion
—
džiai OMEGA, CYMA ir TISSOT. šie laikrodžiai neturi sau
• Fonografams plokštelės,
kas ekonominis, visuomeninis ir
Be abejo pesimizmo doza yra tarnish platinum finlah.
lygių, visais atžvilgiais, tikslumu-patvarumu.
Unconditioually guaranteed
• Vokiškasis ir švedų kristalas.
politinis sugriuvimas neišveng- sveikas ir reikalingas dalykas,
Not sold fn Itotail Stores. Dis• Gražiausi keramikos dirbiniai.
counts to Chiirctaes a a d organiReikalaukite katalogų ir kitų informacijų. Prekes tinas. Tačiau, knygą 1953 me- \ nes visi turime nuodėmių, ir są- zatkm>
for fund raising
Senti
Toliau gyvenantieji aptarnaujami paštu.
your order to I>ept. M C
tais
baigęs,
autorius
priverstas
\
žinės
graužimas
bei
sąžinės
apysiunčiamos į visas šalis.
Nepraleiskite proges, neapstbmke TERR0J,
CHURCH
ENTERPRISES
priede pripažinti, kad sugrįžo pa skaitą būtini.
Pesimizmo ir
8522 Washington Blvd.
J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., Cfclcagc, III.
sitikėjimas Prancūzija ir įvyko I "aukso gadynės" išsiilgimo tuI 3333 S. Halsted SU Cbicage 8, IH„ Tei. U 34427.
ekonominis — politinis susitvar-, rėjo mūsų istorikas Daukantas CULVER CITY, CALIFORNlA R*
Telefonas YArds 7-0677
<B

KENOSHOS LIETUVIŲ DRAMOS
TEATRAS

INTELIGENTAI

DR. PETRAS KARVELIS

LIETUVOS VYČIŲ SENDRAUGIŲ
VAKARE

Sekmadienį, Saplio 23, 1955
Lietuvių Auditorijoje

KAŽIN, AR OBJEKTYVU?

Card s
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ARKOW

MOTORS

'TERROS KNYGYNE DAUG NAUJO

VISUOMENĖS ŽINIAI

m
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gaunamas B. FaKsto
, 3139 South Halsted Street

DRESSLER'S pasaulines ko
kybes VOKIŠKAS BREME
NO EKSPORTINIS ALUS

Tcl. DAnube 6-9443. Dėžė 24 buteliai #7.75,
3 buteliai #1.00.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
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tėvas, sunkaus tipo feodalinis GENEVA IR KITI POLITINIAI ĮVYKTAI
DAR SVARSTO
kovotojas, laikėsi imperato
PETRAS BIX>ZNEIJS, W«rce»ter, Masą
riaus vėliavos. Jis kartą už
UTHU ANIAN DAILY FBIKND
puolė vieną vienuolyną dėl to,
ą m. ML T H | M a V-«Mt| t •••41; T
Kaip kiekviena ankstesnė kon Maskvos kryptimi. Tie, kurie įkad imperatorius jį laikė savo
priešo popiežiaus tvirtovė. Vė ferencija, kurioje dalyvavo Mas-1 rodinėjo, kad Vokietija nepada•MOnd-ClftM Matter Maro* II, U i t , at Ch&oaco, nUaoto
1
Undet the Act of Marah l. 1171.
liau, kaip matysime, tas patiff, o kva, nepasisekė, taip mažai kas rys nuolaidų ir nepasuks Maskdaląs siųs savo sūnų j tą pa tiki, kad ir ši konferencija pa- vos kryptimi, išlaikė egzaminą.
Žvilgsnis
iš
vidaus
•DB8C&IPTIOM RATUI
tį vienuolynų, gtvičiauaiai su | sisektų. Maskva vyksta į konfe Išlaikė egzaminą Ir Vakarų Vo
©f the Cathotle Pr«« aaa'n
tt.ft per yaar ovtatde of Chtcaac
dally. exept Sundaya,
G. K. CffESTERTON
to paties popiežiaus rekomen renciją ne taikos pasaulyje kur kietijos delegacija, nes nepada
• »00 p«r yaar In Chlcaao * Cicero
by the
18.00
per
yaar
ln
Canada
ti, bet išgauti iš Vakarų naujų rė nuolaidų, o pati gavo savo
Cathollo Pr«a» Soclety
Tomas Akvmietis yra kilęs dacija. Dar yeliau, kitas jo sū
Foraifn $11.00 per yaar.
imperatorių nuolaidų.
belaisvių dalį.
% matų
t man.
1 mta. iš paties anų laikų civilizacijos nus sukyla prieš
l».00
1.00
$1.71
$1.11
gfctoaąoj Ir Cloeroj
Jungtinių
Amerikos
Valstybių
Prieš Jaltos ir kita3 panašias
fa.lt
$1.B0
$1.00 centro; iš to jėgų mazgo, kuris ir pereina į popiežiaus pusę.
$•••0
JAV ir Kanadoja
politikos vairuotojai yra ne kar konferencijas, kurie rašė, kad
16(1
$1.00
$1.18
lll.M
Už
tai
jis
nedelsiant
buvo
im
kontroliavo tų laikų krikščioni
peratoriaus nužudytas.
Aš tą pareiškę, kad taika su Mask Vakarai neturėjo taip pasielgti,!
Redakcija etralpeniue taiao a»vo nuotldra. Nesunaudotu straipsnių ne- ją. Jis buvo artimas ir tiems,
džiaugčiausi, kad mes daugiau va nebus perkama betkokia kai kaip pasielgė, tai ar jie neišlai-l
_o. juoa rraUna tik ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turlnj
kurie
ją
statė
ir
tiems,
kurie
taako. Skelbimų kainos prlstunčlamos tavus prašymą.
na, kad dėl to pavergtos tautos
ją greičiau griovė. Visos religi žinių turėtume apie šį S v. To nebus paaukotos. Klausimas yra kė egzamino? Jie išlaikė egza
nės diskusijos ir politiniai gin mo brolį. ŠVčnttioju jis grei svarbus, be jo teisingo išspren miną, tik neišlaikė egzamino Va
JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS
čai jam kartu buvo ir šeimos čiausiai nebuvo. Bet jis bus dimo visos pastangos taikos į- karų derybininkai. Suklysta ne
turėjęs kaikurių kankinio sa
tas, kris įspėja nedaryti klaidos,
ginčai.
Jis
buvo
gimęs
impera
gyvendinimui
būtų
tuščios.
Taigi
DEŠIMTMETIS
toriškame purpure; jo pusbro vybių. Tuo tarpu du kiti jo kuriant taiką šis klausimas da bet tas, kuris padaro klaidą ne
JUNGTINIŲ TAVTŲ DIENA
lis buvo šventosios Romos im broliai, greičiausiai būdami uo bartinėje Genevos konferencijo paisydamas įspėjimo.
, ........ .
,.
•.»-.
Senatorių* Estes Kefauver (D), i\
perijos imperatorius. Tomas lūs to paties imperatoriaus tar je turėtų būti Vakarų pateiktas TKol Vokietijoj yra si valdžia,,
T e n l l M s ^, pare,*kt-. spaudos atsto
Vakarykščia diena buvo pavadinta Jungtinių Tautų diena.
būtų galėjęs pusės Europos nyboje, kuris nužudė jų brolį, visame atvirume.
to! nėra duomenų sakyti, kad ji vams, kad jis dar svarsto, ar kan
Ji visur buvo minima. Buvo minima ir Amerikoje, šiemet ryš
suėmė
savo
brolį
Tomą
už
jo
pasitrauks nuo Vakarų ir pa didatuoti j JAV prezidento posti
valstybių herbais išpaišyti sa
>asta
kiau, negu kitais praėjusiais metais, nes minimas dešimtmetis
palankumą
naujiems
religi
Maskva
gauna
iš
Vakarų
nuo
suks
Maskvos
kryptimi.
Ji
eina
nuo šios tarptautines taikai vykdyti ir jai palaikyti organizaci vo skydą, jeigu jis jo nebūtų niams sąjūdž'mms.
laidas todėl, kad jį nesibijo su Vakarais, bet kadangi Vaka
numetęs
į
šalį.
Jis
buvo
italas
jos įkūrimo. Šiam tikslui net visa savaitė buvo paskirta, kad
jiems pareikšti savo reikalavi- rai ligšiol mažai parodė inicia- Vokietijos sujungimo reikalais,
spauda, radijas ir televizija galėtų daugiau ir plačiau pasisakyti ir prancūzas, vokietis ir kiek Tokia buvo viduramžio šei mus tokius, kūnų ji siekia, nors t
ar pasuks nervų raminimo poli
j o g s u j u n g i m u i i r jį n ė r a
apie Jungtines Tautas ir jas tinkamai įvertinti. Specialūs ko vienas kitas europietis. Ir didž. ma. Karas tada buvo ne tarp tie reikalavimai yra priešingi tei U k
tikos keliu, palikdami pačioms
k a d ip a t e i t y j e V a k a r a i
keliautojų
Normanų
kraujo
bu
tautų; jis buvo greičiau išpli singumui bei teisėtumui. Tad
mitetai buvo prašomi rengti akademijas įvairiose vietovėse.
tautoms savo reikalus spręsti.
iniciatyvą į savo ranvo
jame.
O
karalius
BarbaroJungtinių Tautų Generalinė Asemblėja specialiai kreipėsi į tas
tęs šeimos' konfliktas. Tarp kokios priežastys verčia Vaka- kpaims
a3 _ sujungimas ^ m $ a Mas
valstybes, kurios yra JT nariais, kad šio dešimtmečio neužmirš sa, kuris "miega po didžiaisiais tautinis karas dabar kyla ne ru s savo teisėtus reikalavimus k v o g r a n k o s e __ u i V o k i e t i j a i
tų. Į tai atsižvelgdamas ir JAV prezidentas Eisenhoweris yra pa vandenimis" buvo jo dėdės dė dėl to, kad viso pasaulio žmo slėpti ir nedrįsti jų iškelti griež
530 lietuvių
d ž i ovininkų
svarbu
pačiai
kalbėti
su
Maskdė.
skelbęs proklamaciją, kurioje jis paskatino organizuoti visuo
nės nesutaria. Jis kyla dėl to, toje formoje ir visame atviru- . va, o ne per Vakarų atstovus, tremtyje nori gyventi — padėk
meninius parengimus ir jais reikšti savo pasitikėjimą Jungtinė
pavergimo me Juk kiekvienas supranta/ T a i g i ^ G ^ ^ k o n f e r e n - jisms savo auka.
Tomas Akvinietis, būdamas kad moderniųjų
mis Tautomis ir taip pat jas remti, tuo palengvinant joms spręsti gimęs vidury savo laiko valsty priemonių pagalba, ypač auk kad be tų problemų teisingo iš
cijoj paaiškės ar Vakarai išlai
keblias pasaulio taikos problemas ir siekti užsibrėžtų tikslų.
sprendimo
nebus
pasaulyje
tai
lėjimu
ir
propaganda,
žmones
binių ir visuomeninių proble
kys egzaminą pavergtų tautų ir' PLATINKITE "DRAUGĄ".
šios sukakties proga reikėtų lyg ir pasidžiaugti, kad taikos mų įprato į kiekvieną problemą galima suvienyti karui. Tais kos. Neteisėta bei neteisinga
organizacija ne tik išsilaikė, bet ir nuolat posėdžiavo, veikė. Ta žiūrėti ne kaip svetimą, bet laikais, apie kuriuos, čia kalba taika, kai dalis žmonijos būtų
SUKURS SEIMĄ
pačia proga lyg ir reikėtų pasakyti, kad ji savo įsisteigimu bandė kaip savą dalyką. Į viską jis ma, žmonės nesutarė karo rei palikta sunaikinimui, būtų bai
duoti atsakymą žmonijos laisvės, teisingumo ir broliškumo troš
žiūrėjo iš vidaus. Į didžiąsias kalu. Taika galėjo pairti bet- sesnė už karą.
kimui. Jos pareiga ir pagrindinis tikslas lyg ir būtų sutelkti
Be abejonės šioje konferenci
kur. Taika nutrūkdavo ir vie
tautas ir žmones dirbti kartu ir siekti bendrųjų kilnių tikslų, problemas jis niekad nežiūrėjo nam kitą beatsiprašinėjant. joje svarbų klausimą sudarys
abejingu ar pavydžiu žvilgsniu,
siekti taikaus sugyvenimo ir pastovios taikos.
brindo Vokietijos sujungimas. Tačiau
kaip praeinantis žmogus į sve Dvasiniai konfliktai
GRAŽŪS SIEKIMAI
timą daiktą. Dėl to ir krikš greta tame pačiame angšta- nematyti jokios vilties, kad tas
me mieste. Mes matome, kad klausimas būtų nors kiek pastū
čionijos
priešų
literatūrą
jis
Pravartu bus priminti ir Jungtinių Tautų Chartą, kuri buvo
net tokia didelė siela, kaip mėtas pirmyn. Vakarai nors ir
priimta San Francisco konferencijoje prieš 10 metų. Tos Char- studijavo daug rūpestingiau ir Dantės, buvo pasidalinusi: su nori matyti Vokietiją sujungtą,
tos dėsniais pasiremdamas pasaulis turėjo jau sulaukti šio to objektyviau negu kiti.
bet tam sujungimui nerodo jo
Tomas Akvfeiietis gyveno skilusi liepsna. Savo gimtąjį
geresnio. Juk joje aiškiai pasakyta, kad bus siekiama apsau
miestą Florenciją jis kartu kio aktyvumo. Jei Vakarai ir
goti žmoniją nuo karų ir visų baisenybių. Charta labai iškalbin tarptautiniame amžiuje ir bu mylėjo ir jo neapkentė. Tas in turi sujungimo planą, bet jo ne
gai žada užtikrinti visiems žmonėms lygias teises, laisvę visoms vo tarptautinė asmsnybė. Ta dividualus susimaišymas buvo drįsta patiekti visu atvirumu, bi
čiau tarptautiškumas tada bu
tautoms ar jos būtų didelės ar mažos.
būdingas ir Akvinų šeimai, ku jodami, kad Maskva dėl to neuž
Jungtinių Tautų tiksluose matome ir daugiau tikrai gerų vo kitoks negu mūsų. Jeigu rios pilis stovėjo nepertoli Ne sigautų, nes jis gali nepatikti
dalykų. Jos turėtų ugdyti socialinę pažangą ir siekti geresnio tada buvo internacionalinis ka apolio ir kurioje užaugo Tomas Kremliaus valdovams, tai iš to
ir augštesnio gyvenimo lygio visame pasaulyje. Jos turėjo būti ras, tai jis buvo ne tarp dviejų Akvinietis.
kio plano maža nauda.
tautų,
bet
tarp
dviejų
interna
tarpininku, kad kaimynai tarp savęs gyventų taikoje ir dirbtų j
Po praėjusios Genevos konfe
Išvertė V. Bgd.
bendrai gerovei. Apjungtomis jėgomis jos turėjo palaikyti taiką, cionalizmų: tarp Bažnyčios ir
rencijos tarp Vakarų ir Mask
išblaškyti agresijos baimę ir visiems užtikrinti ramybę ir sau Šventosios Romos imperijos.
vos reiškiasi nervų atleidimo po
Broliai
partizanai
tėvynėje
gumą. Jos privalėjo sukurti tarptautinius organus, kurie keltų Ši politinė krikščionijos krizė
litika. Kremliaus "bosai" tokią
ekonominę gerovę ir visos žmonijos laftHu ugdytų socialinę kul giliai lietė ir Tomo šeimos gy savo gyvybę aukoja už lietu politiką įpiršo Vakarams, ir ka
vio šviesesnį rytojų. Pradžiu
tūrą.
venimą.
dangi Vakarų Vokietija jau yra
gink
vargstančius
savo
auka.
Akvino
Landulfas,
šy.
Tomo
Vistik negalima būtų sakyti, kad Jungtinės Tautos nebandė
užmezgusi diplomatinius santy
siekti savo pasirinktų tikslų. Labai gerai žinome, kad stabdė
kius su Maskva, tai kažin ar Ge
karus Palestinoje, Kašmire ir Indokinijoje. Šiek tiek prisidėjo atstatymui ir jos palaikymui, jei Sovietų Rusiją su jos sate nevoje nebus nutarta Vokietijos
ir prie taikos atstatymo Graikijoje. Jos vistik kovojo su ko litais iškart būtų pašalinusios ir savo narių tarpo, o jos agre sujungimo reikalą palikti spręs
munistų agresija Korėjoje, pirmą kartą pademonstruodamos sinius žygius stabdžiusios visomis galimomis priemonėmis. Būtų ti Maskvai ir Bonnai. O su Mas
tarptautinės organizacijos karines jėgas.
buvę dar sveikiau, jei komunistų Jungtinėse Tautose ne tik ne kva pasitarimai yra daina be
The Paul Studio paveikslas
būtų, bet Vakarų demokratijos ir visus ryšius būtų nutraukusios galo.
LABDAROS DARBAI
Vakarų Vokietijos delegacija Prudencija Znlpaitė, iš Bridgeporto, iitekf jo ui Vitold Montvilo, iš
su Kremliumi ir kitomis komunistinėmis valstybėmis. Ir toli
Jungtinių Tautų vienetas, vadinamas UNICEF, taip pat ir mesni JT žygiai bu s nesėkmingi, jei jų agresyvus narys bus būdama Ąfaskvoje užmezgė dip Dievo Apvaizdos parapijos, Chicagoje, birž. 5 d., 1955 ra., Gimimo
"Pasaulio Sveikatos" organizacijos daug padarė, išgelbėdamos toleruojamas, jei jis ir toliau nepaisys JT Chartos tikslų, jei ne- lomatinius santykius. Diploma Panelės Šven. bažnyčioje. Pajaunių tarpe buvo sekantieji: Irena ir
Jonas Montvilai; Juozas Brazys ir Erna Brinaitė; Vytas Radzevičius
gyvybę milionams vaikų, parūpindamos jiems maisto ir atitin išsikraustys iš užgrobtųjų kraštų. Juk taikos negalės būti, kol tinių santykių užmezgimas ne ir
Birutė Mieliauskaitė; Albertas Kveėas ir Irena Montvilaitė; Ro
kamais medikamentais apsaugodamos juos nuo džiovos, malia bent viena laisvės trokštanti tauta pasiliks komunistų ar kitų reiškia, kad Vokietija padare ko mas Janušauskas ir Jūrate S velny te; Algis Stonys ir Katre Pelkytė;
Vytas Sakalauskas ir Audronė Oaleckaitč.
rijos ir difterijos. Jų nemažai rūpinamasi tremtinių ar pabė vergijoje.
kias tai nuolaidas ir pasuko
gėlių šalpa bei įkurdinimu. Yra atlikusios ir daugiau darbų,
apie kuriuos pasiskaitysite mūsų korespondentės Jungtinėse Tau
Vos grįžus uniformuotiems į arklides, vyresnio
vinčių. Jie visi laukia evakuacijos laivais į Vokietiją.
tose Salomėjos Narkėliūnaitės reportaže, kurį atspausdinsime
Iš uosto grįžtam įsitikinę, kad vokiečiai ruošiasi laipsnio vokietukai kareiviai supažindina su darbais.
ateinantį pirmadienį pirmame puslapyje. Ta proga tenka pa
VLADAS RAMOJUS
Pabaltijy ilgiau išsilaikyti ir kad toje erdvėje dar gali Jie paprasti ir nesudėtingi: žirgyne laikomų kariuome
sakyti, kad mūsų dienraštis visais laikais savo skaitytojus pla
būti didelių mūšių. Nors kautynės mūsų galvoms nieko nės arklių priežiūra. Tą pačią dieną kimbam į darbus,
čiai informavo apie Jungtinių Tautų darbus. Jau keleri metai,
gero nežada, bet tokiais atvejais gal bus daugiau progų nebodami, kad uniformas istepsim, kad jos bus nešva
kaip mūsų speciali korespondentė p-le Narkėliūnaitė net keletą
rios ir net dvoks.
išsilaisvinti.
kartų savaitėje rašo "Draugui" reportažus. Už tai mes šiai ga
Rugpjūčio 6 d. į pamažu pradedantį nusistovėti
Pagaliau rugpjūčio 5 d. mūsų visą būrelį aprengia
KARO NUOTVKIAI
biai žurnalistei esame dėkingi. Manome, kad ypač dėkingi yra
uniformomis. Keistomis ir ligšiol nematytomis. Juodi naują mūsų gyvenimą Rygoje ateina šviesi žinia: šios
dienraščio skaitytojai.
pošalmiai, juodi mundieriai su blizgančiomis sagomis dienos vokiški ir latviški dienraščiai pirmuose pusla
Tai teigiamoji organizacijos pusė.
ir plačios, pūstos galifė kelnės, dėvimos prie aulinių ba piuose didelėmis antraštėmis skelbia, kad atsiimtas
Tęsinys 29
KAS NEPADARYTA
tų. Bet aulinių batų neduoda, tik juodus bintus blauz Biržų miestas Lietuvoje. Žinia staigi. Ten, iš kur tikė
jomės greit bolševikus pasirodysiant, šiandien fronto
doms apvynioti.
Jei kalbėti apie tai, ko Jungtinės Tautos nepadarė, o galėjo
Kad ir kvailos, bet vistiek peršasi mintys, kad taip
Keliolikos minučių laikotarpyje apsirengę unifor pasistūmėta pirmyn. Kaip tai atsitiko? Juk bolševikai
padaryti, tektų parašyti keletą gana ilgų straipsnių. Nepadarė netyčia kur nuo Bauskės pusės prieš Rygą vėl gali pa momis, tampam visai kitokie žmonės. Nors vargšai, ėjo pirmyn niekieno nelaikomi. Niekur jokio vokiečio
labai daug. Pirmoj vietoj, ir po dešimtmečio veiklos, jos toli sirodyti nauji bolševikų pulkai ir vėl sukelti baisią pa dryžuotais kalinių rūbais aprengti žydeliai, kiek galė kareivio nebuvo. Tik vienas kitas aizsargas kur mai
gražu neatstatė pasaulyje taikos. Paskutinįjį dešimtmetį ne niką. O ką žinai toje betvarkėje? Jei mes ginkluoti va dami taikė, kad uniformos gražiau gulėtų, bet spalva, šėsi. Kas galėjo bolševikus net už Biržų nuvyti? Ar
buvo laikotarpio, kuriame būtų nekariauta, nekelta riaušių, ne kar galėjom visą dieną po miestą daužytis ir niekas blizgučiai ir ypač uniformų keistas sukirpimas taip Lietuvos partizanai, kurių tiek daug miškuose paliko?
padaryti nauji agresiniai žygiai.
mumis nesusidomėjo, tai gali ir didesnių štukorių atsi visus pakeitė, kad draugui draugą sunku beatpažinti.
Sužinoję tą šviesią žinią, pajuntam prieš akis turį
Ar ne Jungtinės Tautos kaltos, kad didysis tautų ir žmonių rasti...
Atrodo, kad būtume kažkokių istorinių pulkų palikuo aiškų tikslą: būtinai grįžti į Lietuvą, į"Biržus. Būtinai,
laisvės ir visokių gerovių priešas komunizmas buvo keleriopai
nes su žinia spontaniškai kyla skaudus namų ilgesys,
Rugpjūčio 4 d., vėl suradę progos išeiti miestan, nys.
sustiprintas. Sovietų Rusija grobė naujas teritorijas, sprogdino dviese su Antanu nukiūtinam į Rygos uostą. Didžiausi
— Tai keliasi naujoji armija, kuri sumuš bolše kiekvieną valandą vis stipriau persekiodamas ir kan
demokratiniai išrinktas įvairių valstybių valdžias, steigė komu susisiekimo mazgai, aišku, dabar turi būti uostai. Įdo
vizmą ir išgelbės Europą! — juokauja ltn. S., gavęs kindamas. Ten reikia vyrų ramybei ir tvarkai atsta
nistines diktatūras, grasino vis didesnius žemės plotus užkariau mu, kdkie ten reiškiniai ?
tyti. Saugumui garantuoti. Mūsų vieta ten ir mee tu
teisę ant antpečių prisisegti leitenanto žvaigždutę.
ti Europoje ir Azijoje, o ar Jungtinės Tautos padarė bent kiek
Bet mums nesuprantama, kodėl taip keistai apren rime būtinai grįžti!
Tikrai,
uoste
randam
gyvą
judėjimą.
Prie
pat
didesnių ir efektingesnių žygių, kad baisųjį agresorių sulaikytų.
Rugpjūčio 7 d., beplanuojant žygį į Biržus, vokie
gė ? Ar Rygoje nebėra aprangos sandėlių su padoriais,
krantinės
stovi
pora
didelių
laivų
ir
iš
jų
krantan
laipiŽodžiais daug prišnekėta, bet kur darbai?
nasi kariuomenė. Tretysis iš jūros gilumos artėja prie įprastiniais kariuomenės drabužiais, ar šiaip mus nori čiai įsako mums pasiruošti kelionei. Tik ne Lietuvon,
Taip įvyko todėl, kad pats agresorius — Sovietų Rusija su kranto. Tolumoje ir daugiau laivų matosi. Saulėje jie į atskirti nuo kitų kareivių? Gal galvoja parašiutais į bet Latvijos šiaurėn, į VValmierą. Kariuomenei Rygoje
savo satelitais — sėdėjo Jungtinėse Tautose, sabotavo jų dar blizga ir iš tolo taip gražu žiūrėti į jūrą ir laivus. Vėl Lietuvą nuleisti, kad ten bolševikus išgąsdintume? Pa prireikė arklių ir mus siunčia iš šiaurės jų Rygon per
bus, vetavo kiekvieną taikos atstatymo užsimojimą, jų tribūną prisimena Rygos — Mintaujos plente vokiečio kariškio galvos, kad kokie amerikiečiai ar švedai užpuolė, ir pa varyti. Siunčia visus, išskyrus augštąjį Biržų parei
naudojo komunistinei propagandai, demokratijoms, ypač JAV, pasakyti žodžiai, kad greit ateis naujos divizijos, su sius bėgti... O Lietuvoje tuoj sukilimas, vėl vyrai iš gūną, kurį atskiria nuo mūsų būrelio. Tikimės, kad jis,
šmeižti, savo penktąsias kolonas laisvuose pasaulio kraštuose laužys apsupimą ir išvaduos. Dabar saivo akimis mato kiekvieno krūmo ugnimi šventins bolševikus. Juk vo- kaip buvęs augštas policijos pareigūnas, bus giurtčia1
stiprinti
me, kad tikrai kažkokie daliniai ateina iš jūros. Nors kiečiai gerai prisimena 1941 m. birželio mėnesio sukili mas į Biržus kokių pareigų perimti ir net pavydim jam,
kad pirm mūsų teks Lietuvon sugrįžti. (Beje, vėliau
KOMUNISTAMS — NEVIETA JT
ne įprastomis žaliomis, o mėlynomis uniformomis ap mą ir žino, kokie šaunūs kariai buvo tie sukilėliai.
Kai pasirodom arklidėse, į mus sužiūri visi karei teko nugirsti, kad ne į Biržus, bet į kažkurį kitą kariuo
Nepaisant visų bjauriausių komunistų darbų ir trukdymų, rengti, bet ateina. Stebim, kaip tuos išlaipintus karei
menės dalinį jį išsiuntė ir kad tas žmogus 1944—1945
sovietai pasiliko Jungtinėse Tautose ir dargi atranda pritarėjų vius krante rikiuoja. Jų visų galvos plieniais šalmais viai:
m. žiemą žuvo Kuržemės apsupime).
savo pastangoms komunistinę Kiniją šion organizacijon įleisti. pridengtos, rankose ginklai. Toliau paėję krantine su
— Kas tai per tipai, iš kur jie?, — šnabžda karei
(Bus
daugiau)
Jungtinės Tautos tikrai daugiau būtų padariusios taikos tinkam ilgas eiles civilių žmonių su lagaminais besto viai tarp savęs.
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•PAGERBĖ KAZIMIERĄ KRUSINSKĄ

CLASSIFIED &HELP WANTED ADVERTISEMENTS

N e w Yorko krikščionys d e - . Kadangi š i e m e t ir daugiau lieHELP WANTED MOTERYS
mokratai spalio 16 d. pagerbė tuvių krikščionių demokratų veisavo narį K. Krušinską j o 7 5 kėjų turėjo įvairių sukakčių, t a i
m e t ų amžiaus proga. Iškilmes dr. VI. Viliamas susirinkusius
įvyko Baltic Freedom H o u s e ; a trumpai supažindino s u tais a s talpose. J o m s v a d o v a v o Liet. menimis. Sukaktuvininkų tarpe,
Kr. D . Sąjungos Centro Valdy- be j a u g y v ų ir dar tebesidarbuobos pirm. Pranas Vainauskas. | jančių asmenų, buvo veikėjai,
Jis pradžioje susirinkusius s u - kurių likimas rtėra žinomas. U ž
pažindino su sukaktuvininko g y - j u o s buvo pasimelsta. Alb. Gravenimu ir nuopelnais. Kazimie-1 žiūnas perskaitė telegramą, kuri
r a s Krušinskas y r a g i m ę s 1 8 8 0 krikšč. demokratų vardu iš N e w
m. balandžio 2 0 d. Zapyškio pa- j Y o r k o buvo pasiųsta Vliko pirrapijoje. Į Ameriką jig a t v y k o mininkui prel. M. Krupavičiui.
1899 m. rugsėjo mėn., t u o j a u j P a b a i
į žodj U r ė lr
u
pat g y v a i į j u n g d a m a s j v t t t o s k a k t u v i n i n k a s . J i s p a p a s a k o j o
W e have openings f o r w o m e n
lietuvių veiklą, dalyvaudamas ka
prisiminimų apie
lietuviškąją
talikiskose organizacijose^ ^ - v e i k l ą Lietuvoje ir Amerikoje,! Experienc desirable, but not
yra ilgametis Lietuvių R. K. Su- d ė k o d a m a s o r g a n i z a c i j a i i r
^
W a g e progression
sivienijimo narys, toje organiza- m e n i m S j p r i s i d ė j u s i e m s p r i e šio necessary.
cijoje ė j ę s įvairias a t s a k i n g a s j o a g e r b i m o
P o oficialiosios and merit increases. 1 0 7 o night
pareigas. J i s y r a vienas ir t o s
. .jimo ^ ^ buvo vaišės P a
organizacijos spausdinto organo | p W m e g u t ė v a i f l d a l
*™*
ir
idėjos iniciatorių. Tik po ilgų a b i d y i K r u š i n s k u d u k r o s T e r e s e
pastangų Susivienijimo "Gar
ir Antanina. Pastaroji s a v o ir
sas" pradėtas leisti Brooklyne.
sesers vardu susirinkusiems dė
Krušinskas y r a d a l y v a v ę s ir pir kojo u ž j o s tėvo pagerbimą. R c n
majame A m e r i k o s Lietuvių R. g ė j ų vardu Krušinsko žmonai b u
K .seime, įkuriant Amerikos Lic v o prisegta puiki orchidėja.
tuvių R o m o s Katalikų Federaci
Sveikinimų buvo prisiųsta ir
ją, kurioje j a m y r a tekę eiti įlaiškais bei telegramomis. J ų Employraemt office open Saturday
vairias pareigas.
U ž pasidarbavimą ir nuopel tarpe buvo ir "Garso" redakto
TYPIST-BILLER
nus Federacijos
kongrese K. riaus M. Zujaus bei A L R K Su YOUNU ! * \ G L K G1KL TO OPERAKrušinskas buvo pakeltas gar sivienijimo sekretoriaus Kvet TK 1MB ELECTRIC TYPEWRITER, TO DO B I L U N G A * D SOME
bės nariu. U ž nuopelnus krikš kaus.
Congenial eoworkcrs
CLER1CAL
RECORD
KEEPING
čioniškoje demokratinėje veiklo
Pagerbime, šalia visos eilės
Very attractive office
je Krušinskas a t ž y m ė t a s ir eile vietos veikėjų, buvo ir abudu
Good transportation
Good locatlon
kitų, jų tarpe Krušinskas turi svečiai iš Europos — dr. P. KarAli conipany benefits
dar iš 1922 m. Liet. Krikščionių j v d i s i r m
Turauskas
H. A. FRAMBURG & CO.
Demokratų Centro K o m i t e t o pa-1
3320 West Carrol
T\vo blocks fronv Garfteld Park
sirašytą Garbės Rėmėjo diplomą! — su M. Krupavičiaus, K. Ambro- PROGOS — OPPOKTUN1TIES
TYPING P0SITIONS
zaičio, M. Galdikienės, A n t . T u - t

HELP WANTED — VVRA1

E

Attractive
JOBS

NEEDED

A&semblers

Adjusters
Bench Hands
Inspectors

WESTERN
ELECTRIC

CICERO AND 23id PLACE

kanto ir dr. L. Bistro parašais. • duje.* pilnai įrengta did^is virtuvg.
Knršin*ka<» v r a
rvniainSKas y r a

Tautos

Fondui,

r l a r h a v p s i s ir Y r a k a " l b a r > s
privatiems
pobua a r D a v ę s l S IT.viams. Kampinis geltonu plyti} pas-

pirmininkavęs *•*•«• l ?* 1 ™ p«dų sklypas. 5 kmb.

_.,„..

.

.

butas. 4 automob.

mūr.

garažas.

V y t a u t o Didžiojo m e t a m s mineT H F SPOT
20l
ti komitet? r y t . J A V krantuose,
» s<>. M«r»aii Bivd.
organizavęs lietuvių i š v y k a s į
MAISTO PRODUKTAI — M E s
Lietuvą, keliavęs po J A V lietu- A — ŠALDYTAS MAISTAS —
viu kolonijas su kalbomis. J - U ^ į ^ ( N o r a ™ ® ) . ? į * *
y r a dirbęs ir Lietuvos konsulą- kamb. prie krautuvės,
te N e w Yorke, eidamas tenai
9 m go B m M A v e
sekretoriaus pareigas. Liga karDAnube 6-1917
tais sutrukdydavo j o veiklą, b e t
_, . .
Z
~ ~ ~ ^ 7*17
,',
1 1 • rrc
1 Parduodama Taverna - R>stora~
jis laimingai j a u sulaukė <5 m.! B aa. Geras biznis lietuvių koloniamžiaus ir v i s dar jaučiasi g e - ' joje Roselande. Tel. COmmodore
rai ir darbuojasi Bažnyčiai ir ^ 9 5 9 8 ,
,
.
l i e t u v y b e i Pastaruoju m e t u K.! Parduodama M A I S T O
PRODUKT

,

,.'

,

....

iTT' IR

MftftOfl KRAUTUVE. Su pa-

K r u s m s k a s y r a vienas v e i k l i a u - j a m u n u o w > b « a r b*. Daro g-.a
sių Liet. Bendruomenės N e w . apyvartą, gerame rajono.
v

1

u

u

Vlrtfnia 7-8155
PARDUODADA GROSERY

IR
x orko apygardos valdybos na- f —
MfiSOS PREKYBA
rių.
Toliau sukaktuvininką, kuris
ir 2 mokykla*. Veikla 10'nictij.
prie garbės stalo sėdėjo s u savo j 8 U b u t u ^ . krau l uv f 8 - ™ e š b f ž n y č i ą
85H \ \ . 33 St.
žmona Antanina, sveikino Liet.
mtTDGKPORTE. KampinC Maisto
Bendruomenės Tarybos prezidiu
produktų krautuvė ir aandwich (sumo pirmininkas adv. J. Šlepetys. mu&tinių) Hhop fabrikų rajon«\ S
Prel. J. B a l k ū n a s nušvietė Kru kmb. - 2-me augšte, gazu apšild. Z
kmb. krautuvės užpakaly.
"Krame"
šinsko
ir lietu- j p a s t a t a 8 m "aidint" ir -utorm" lanV
y b ė s vtalką
e i k l o j eparapijos
. V l i k o UZBienio
reikalų valdytojas dr. P . Karve- j &aR 2 automob. garažas,
lis sukaktuvininko
asmenyje
Teiefonuokite B O 8-8955.
sveikino visą Amerikos lietuvių
M&SOS 1R MAISTO PRODUKTr
kartą, kuri "nesutirpo svetimo. . , KRAUTUVE parduodama ar išnuoJC a p l i n k o j e , b e t t o l i nUO g i m t i - muojama.

nės čia sukūrė lietyvišką židinį, \ n » m a s
kuriame ir naujieji ateiviai — '
tremtiniai randa tai, k o jie t ė 
YArd*
vynėje neteko". J i s ilgiau s u 
s t o j o ties senosios lietuvių kar
t o s parama atsikuriančiai Lie
t u v o s valstybei.

. 6 kmb. butas,
rajumų
Pelninga prekyba 30 mėty
Parduoda dėl ligos šeimoje.
4807 So. Ada
T-4308,
STctivart :$-0»4»

ŽEMAIČIŲ TARME
APYSAKOS

The
recording
rosar>' •» a 8'enuine r. o s a r y
p e r m a nently
e n c a He d
in
plastic
It to eceleetiaatlcaly approved
and "May have any & all Indulgcnce«".

Neseniai i&ejo i i

ipaudos

B u t k Ų Juzės raštai,
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Andronfi, o kas svarbiausia
—įdomios žemaičių tarine trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2)
Cm t mona Barbelės kapą, 3) Kaip
semaiiis is Kulių i Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybė. 154 pusi.
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.60.

\ n ideal aid
for siek peopk.

Pinigus su užsakymais siųsti:
"DRAUGAS"

Queeso of The Rosary Founda
tion, Dept. DC, S t Joseph, Mlnn.
(A non-profit organization dedicated to spreading the devotion of the rosary)
Plea3e send me . . . . reoording
roaarieB ($2.00 post paid) $. . . .
enclosed.
Name . ,
Address

\Vorklng

Conditionn

5 days 371:, hour week
LOOP
Interesting work. Ejcccllent
Opportunity for advancement.
Gkiod salary.

Tel. CE 6-6511
Tuojaus reikalinga dieniniam dar
biu padavėja (waities&) lietuviškai
valgyklai.
1829 So. Halsted St., Chieago, 111.,
mokanti ir anglų kalbą.
Skambinti
tel.: MO 6-3730
po
pietų arba (tuo laiku)
asmeniškai
kalbėti su savininku Petronio.

V V KAI

IK

MOTERYS

STENOGRAPHERS
ASSEMBLERS
POLISHERS
DRAFTSMEN
GOOD P A Y

N

įvairūs
-įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti namą
kuris būtu gerai išplanuotas, pato
sus, gražus lr pigus, pirkite ar ulsa<ykitt pas
SMltartl saukit REUanoe 5-8301

AT ONCE

TRINER SCALE &
MFG. CO.
2714 VV. 21sfc S t .
B I 7-7166

Išmokite gerai a p m o k a m o ama
lo. J e i turite mažiau 4 0 m e t ų
amžiaus, galite naudoti ranki
nius įrankius ar operuoti maši
nas — m e s j u s i š m o k y s i m e :
MCDELIŲ DARYMO
(mode4 m a k i n g )

V i s o m s pamainoms.
Pradines a l g o s $88.00 iki
$95.00 į s a v a i t ę
Puiki a t e i t i s !

N A T I O N A L LEAD
COMPANY

{

WAbash 2-9374

ATTE?€TION!
sHt:i-rr M E T A L M E N I
We nocd several
She«*t Metai
\Vorkors for steady yemr-rotind work.
I nion shop. Be8t oondltlon^. Apply:
GLKASON IU \ I IN«. A
AIB OONDITIONING
York Rd. aad Rooaevelt
ELMHURST, ILL.
r h . Terraoe 4-2670

. Įvairūs patarimai statjy- £
MARQUETTE PARKE
bos bei finansavimo reika- JI
=
WESTERN IR 64 ST.
E lais, skiciniai planai ir na- H
Puiki pajamų
nuosavyM judrioje
E mų įkainavimas nemokamai £ vietoje:
deluxe klubas,
2 finansų
E
StatvboR reikalais kreiptis
krpir>tin fs
Statybos
įstaigos ir 4 butai po 4 kmb. Gerai

MR. MILLER

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ
AGENTŪRA

CA 5-988S

MAINTENANCE
MAN

i

FOR OFFICE CLASS A
DAYS
TOP S A L A R Y
MRS.
BARBER
CREAMERY PACKAGE
MFG. CO.
1243 W . Washin|rton
H A y m a r k e t 1-4222

ORDER PICKERS
3 E n g l i s h speaking gcntlemen
with stock cxperience w h o a r :
intelligent. A g e s 2 0 — 3 0 , t o
vvork in order picking dept. of
a g r o w i n g concern.
CaM W A b a s h 2-63 U

For Varied Detailing and
Some Layout
SALARY COMMENSURATE
W1TH ABILITY

Gyvyb£a, ligonines.
automobilių,
baldų, namų ir visos kitoa apdraudos — asmenims, profesionalams ir
bizsio ištaigoms. Valstybės patvirtin
tos kainos.
AGENTAMS IR BROKERIAMS
AURftč-IAl TK1 KOCM1SAI
Al'TOMOBlI^Ų
FINANSAVIMAS.
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti 6%.
VEIKIA NOTABIATAS. Smulkesnlal ir nemokamai informacijai gaui skambinkite, mšykite, užeikite:

dienraštis,

o

skelbimų

kaina yra prieinama visiems.
4iUu>UiiHii»>liilii»l^iiiUilllt:.liaLb
*

I

Skelbkites "Drauge"!
- i »

—

— -

$2,000 jmoketl.

2-jų butų

10—2

v. p. p.t85i W. 44) St.

augšt.

mūr. 4—4 kmb. Tuojau gall-

ma

užimti

Karštu

ŠILDYMAS
A. Stančmuskas Ir A. Lapkus
natoliuo.ia visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka visus skardos
darbus.
1560 SOUTH. 50th OOl'Rl
ir 1505 SO. 51st .OOURT
Ocero, Illinois
Telefonai: OLympic 2-6752
ir OLympic 2-8492
D11MESI0, NAMŲ SAVININKAI!
(įaukite nemokame apskaičiavimą
šiandien. Atliekame remonto dary
bas.
Visokią rūšių nauju namų
kimatrukeija.
Medžio darbo taisymai.
Šaukite COmmodore 4 5380.

PLUMIim

3320 West Carrol
from Garfteld

Tark

kam-

liNL'OMOJAMAS
moteriai
barya. Gali naudotis virtuve.
4002 So. Mamptewood
Vlnrinia 7-6918
IŠNUOMUOJAMAS VYRCl
KAMBARYS.
Kreiptis vakarai*
3428 So. Emerald Ave.

VVORK YOUR DAYS OFF
General Laborer lumber men,

—— I

Warehouse msn.

Clean White men. Pays daily.'
Report 6 a. m.
LABOR POOL. INC.
6135 So. Ashland

Iš numito ja mas 5 kmb. butas IIme augšt?
Nuomininkas apšildo.
Yra alyvos pečiai.
»126 W. 40 Plm-e.
Vlrginla 7-2380

Remkitc dien. Draugą! Pirkit Apsaugos Bonus!
^

EXCELLENT 0PP0RTURITIES FOR

P. STANKOV1CIU8
REAL B8T. ir DCSTJR. BEOEERI8
LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 S o . H a l s t e d S t ,
Pa. DAnube 6-2793
Padeda
pirkltl - parduoti
namus,
ūkius, biznius.
Parūpina partcalaa,
draudimus lr daro vertimus. Tvaiko
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.
Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo lr lietuviškai
nuoširdaus patarnavimo krsipkltos |

VENTA REAL ESTATE
4499 S. Fairfield, teL LAf. S-3881
Vai.
rak.

Kasdien nuo f—12 lr 4—T vaL
Befttad. nuo $ v. r. iki 3 v. T.
Treeitedinetals uldarrta

Cicero PARJLHOLME ra)oiie
MŪRINIS. 6 4 — 6 kmb. Karst.
vand. apšild. Uždaros verandos.
VISI
KAMBARIAI
DIDELĮ.
2
automob. garai. Gali tuoj ullmti.
GERIAV8IAS PASIŪLYMAS.

Kreiptis p a s Levicką
TOtvnhall 3-4858

I a., gazu — II a. Pilnas rūsys, pa

<K>ooooooooooooorxx>ooooooo«

stoge.
ATPAKl
APŽIŪRĖJIMUI
SEK
MADIENĮ nuo 1—5 v. p. p. 6030 S.
W«*stern Ave.
3-jų butų 7 — S — 4
kmb. laibai geras mūrinis. Centralinls šildymas visioms butams.
Pla
tus sklypas. Garažas.
6 kmb. butą
tuoj galima užimti. Parduos ui geriausį pasiūlymą.

Kas Nori namų, farmų ir bizniu,
pirkti bei parduoti,
kas nori gauti
paskolas — morglctua, apdraudimus
— inturansus, kas nori biznių kny
gas suvesti lr Jums nuoširdžiai pa
tarnaus i r . pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
Trtet.
Namu

Kl'TRA GORKIS Rt^L.TY
2405 W. 51 St.
\ \ Vil.n>»k 5-50SO
vakarais — PRo^iieei 8-1579
*ITTOI4 MARIA Hir.HSCHOOL

t
Atdaras
apžiūrėjimui srfcuuutienf
t — 5 v. p. p. 6621 So. Maplevtood.
5 kmb. mūrinis bungalov. 2 miegam.
Alyva karstu vand. apšildomas. Tile
vonia, l'ždara veranda. Mūr. garaž.
I^abai gerai išlaikytas. Tiktai $17,800.
Mūrinis 1H augšeio. 6 kmb. — 4
miegam. 1% vonios. 3 % metų senu
mo. Alyva apšildomas. Tuoj galima
užimti.
6841 So. Wa.shtena\v. Raktai office.
K. T. MiU-hrt Mlčiulis) Real F-Oatc
WAlbrook 5-5431 — 2501 W. 69 S*.
1$ butų namas, gerame stovyje:
3—5 k. ir 10 po 4 k.
Pritrūkus
jmokCjimo. savininkas
sutinka duoti 2-ra paskola. Apylinkė
ir susisiekimas geras. Kaina $&7,<><>o.

2-jų butų: 4—4 kamb. 3 kmb. na
mas ki^m^. Gazu apštldom.
Tiktai
$12.500.
Blshop 2-2102
— O —
/CICERO.
5 kmb. "Shrntfe*' na
mas. Netoli Western Electric. fll.JOO
Blshop 2-2162

ST. SYMPH0R0SA PARISH
40NEVVHOMES "
2 bedroom — $15,900
3 bedroom — $16,900
S E E & ODMPAKE
5807 W. 6 4 t h Ploce
5825 W. 6 4 t h Place
3 9 2 9 W. 6 4 t h S t r e e t

tel.

PRosp*ct

8-25M

COOK OOUNTi' BUSINESS
BKOK£B8
9816 S. Cottaue Orove A v a ,
aįmmĘH
ooooooooooooooooooooooooo<
ALVBQLETTE PARK
Sklypas 35x123. 2914 W. Marąuette Rd. Cia galima atatyti nuo
vieno iki 5 butų; daugiau tokių
sklypų negalima gauti nei už jo
kius pinigus. Kas norttų. kad pas
tatytumėm tokius namus atsiliep
kite greit. 675S So. RadnreU S t
C1CKRO 2-ju butų bungalow. Arti
ISth lr SOth Ave. 4 lr 2 kamb. Nau
jas
centrinis
šildymas.
$14.200.
KVOftODA. 601 & C«nsak
Rd. B l sbop 2-2 44tt.
i'lCKRO
4 KAMB.
8HINOLE
BlrNGALOW.
Karttu vand.
alyva
apiild. koklių von«a.
Mokesčiai tik
$75.
fl2.frt«; jmoketi $3.800. SVOBOPA.
a i 3 t W. 2«th,
TOnmhall
i - 2 iW
4 S \šmmwm%%%
CirERO MODKRN1AKA8 H DUPL*3X. Arti 58th lr 3Mh St. b kamb.
garažas. Tik 8 m. senumo. $13,500;
įmokėti
$3.000.
KVORODA,
6014
Rd. BlsliOf) 2-2162.
MŪRINIS 3-JŲ BUTŲ Geriausio
je apylinkėje 26th lr Hardine — a*
f.. !» kamb. "bay froiit".
G^ram
stovy.
$22,900;
jiuoktU
65,000.
KVOBODA. S7St W. 26th. LA^Tidale
1-7636.
SAVININKAS PARDCODA.
I-jų
metų senumo.
Z-ių miegamų mūri
nis.
Rūsys. 2 automob.
garažą*.
l*ftuowjo (cydone) tv«rs>.
PHsdai.
Galima aptiūreti nuo 1—b vai. p. p.
6546 So. KJMare
— • • • • " • • '

—i

— — •

— — — i t m u — — — g — — —

7 statybiniai sklypai
ttntams namams.

..

apartamen-

J. STANAITIS
H l d s o n 3-7628
vakarais — PRospect 8-2536

r

A R i>

A

v i M t
—>

.•

i

P a r d u o d a m a s mažai v a r t o t a s
gazinis virimo pečius ( p l y t a ) .
6-65S4

5^ ' ^

HEmlock 4 8300

EXPERIENCED MEN

umm

Good Starting Pay plūs 0 \ ertime PossiblHties

• Relay Adjusters

Prie* pirkdami ar parduodami
oamua, hitnnis, sklypus ar ūkaus
atlankykite ana.
KUTRA-NORKTJB R E A L T Y
REAL ESTATE-INSTJBANOB
1405 W n t 51 St.
W Albrook 5-5030
PRospect »-*»T» (rak. Ir mtmuamA.)

vandeniu apiild.

Licensed, bonded plumbem
Parduoda *varv šviesia plytv 2
Apply Between 8:30 t o 5 P.M. Jok* darbą* nėra didelis ar mažas.
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai f augštu namą. 5-kių butų po 4
ASSEMBLERS
4 kmb. kiekvienas. Rūsys ir pas
Tel. REpublic 7 - 0 8 4 4 *
toge. 2 automob. garažas. Netoli
WAlbrook 5-3451
Young men to aaaemble lamps an<i
bažnyčios, mokyklos ir susisieki
lighting ftxtures. Will train.
Wonmo. Kreiptis —
*
derful opportunity and good future.
2318 So. Savryer Av«. (I augštas)
\ '
laNUOMllOJAMA
ALi. COMPANY BENEFITS
Cloero.
Geriausias
Investavimas.
A. FRAMBURG k CO.

REAL ESTATE
S7U W. 71st, 84,

2-ją

J. KTANAmUS
lll'd«on 3-7S2S
\*a karais PR«>spert 6-2590

(iLadsiono 5-3212

E.

P. L E 0 • k S

4—4

2217 W. 50 PI. 2-jų butų 5 — 4
mūr.
Naujas
šildymas. — gazu.
INTKliSTATF. INSURANCK
Kl«ktra, virtuvė ir vonia rūav. Pa
AGKXCY
stogė. Garažas. Abu butus bus gali
5900 S. Astiland Ave., Clitaago 36, III. ma užimti. įmokėti — $4,000. Par
\VAlbrook 5-5«71
duos už $13,800.
^- ,

BBILOERS

PAMATYKITE %5 PAVEIKSLUS
IŠSTATYTUS MOŠŲ LANGE —
NAMŲ BARGENAI.
SVOBODA
3739 W. tStli S t
Ciceroje; 6013 W. Cfrmak Rd.

* A$se mb I er s

m
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išlaikytas- mūras, naujas boileris, už
dari porčiai, dvigubas
garažas. 60
pėdų frontas ant Western Ave. Ver
tas $17.500.
Metinių pajamų
apie
$7.ooo. išlaidų — $1.800. Kaina —
$44.500. Exclusive. Z. TMBRAlCNAS — POrtsmouth 7-2009.

Jeigu ieakote plrtrtt
•klypų, ūkių, arba norit ką
ivetL atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja

JONAS KIRVAITIS

CALL MR. WATSON

•

Duodamaa kambarys
gražiame
Jau paalrodS knygų rjkkoj nauj» name Marąuette Parko apylinkėje
knygeli
svariam vidutinio amžiaus vyrui už
^ * ^ t i w M ^ i < t w i w ^ S M ^ w w m mm tm****—^**********•*>*+**********
namo prižiūrėtojo darbą.
l o J O F . 1K1KW, WtW.W. ^W*W;W* ^6 7w\ JHJW M mli** r%W*W* W* ^W
Rašyti: "Draugas"
2334 So. Oakley Ave.
Ohicago 8, UL
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka
Box Nr. 2393
nes jis yra plačiausiai skaitomas

=
—
ž

M U R A S

TV b e n c h m a n w i t h experience. .TiiiitiniHiiiiiiiuuimiiiiiiuitiimvnmir kmb. Netoli 26 lr Drake. MQr. gar.
LAwndale 1-TUS8
F & M Radio & T V repair
ni»CEIXANEOCS
Atdara
apžiūrėjimui
sekmadieni
įvairŪ8 Dalykai
3159 S . Wallace

6-3710

Chicago 8, UL

S

Parduodamas 7 kmb. namas. Dar
nevisai užbaigtas.
Su dideliu me
džiais apaugusiu sklypu
100 pėdų
platumo ir 350 ilgio.
Mažame gra
žiame miestelyje, 31 mylios nso Chicagos. Narna parduoda advokatai —
mirusio žmogaus
paliktas
turtas.
Teismo nustatyta kaina $12,500.
M>7 Somh St.. Bnrrtngton. 111.
BUIIJ)ER8 ( I N a
=
Važiuokite
patys apžiūrėti.
Bus
Stato gyvenamuosius na- B atdaras
nuo 10 vai. ryte iki 4 vai.
mus, ofisus ir krautuves pa- j= p. p. Važiuokite U. 8. 14 keliu. Del
gal standartinius planus ar £ Informacijų kreiptis pas advokatą P.
individualinins pageidavimus, į Kai — PRospect 6-&162.

MACHINE REPAIRMAN
Hours T to 3:30; 40 hour week.
Paid hospital & life insurance
and many other benefits.
Company cafeteria & coffee breaks
s Tel. PRoepect 8-201S arba :
Call Mr. Wilke* CL 4-7560
LUdlow 5-3580.
=
C U N E ELECTRIC MFG. CX). =
- 6800 SO. CAMPBELL AVE., §
8405 West 47th Street
ChfetRO 29, Illinois

1710 S. Peoria Street
C Anai

VENTA REAL ESTATE
4 4 0 9 S o u t h Fairfield A v e .
L A f a y e t t e S-3881

BUILDINO OONTRACTORS
Stato
naujus namus, atremontuo
Dideliam, plačiai žinomam Stani
ja senus. Kreipkitės:
kų fabrikui reikalingas agresy
Tel. HEmlock 4-5881
vus jaunas vyras. Proga padidin
ti uždarbi — akordinis darbas .MllllItlIllIIMIUtlIllIlIlUIllllllllIlJlIMlIiHL
=
UETUVIV S
STATYBOS
l
(piecework benef i t).
LIETUVIŲ
I
BENDROVB
=
BENDRC

2 blocks

PRECIZIŠKO T E K I N I M O
P R E S Ų OPERAVIMO.

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS
6450 So. Fairfield Avenue

SHIPPING CLERK

VYBAI

VYRAI

"DBAUGAB" AGENCY
B M I Waahlitgt<» S t o n i
Daugiausia sutaupysite pinigų U
pirkdami mūsų įstaigoj namus,
biznius, nes čia RASITE TIKRAI
2334 S o u t h Oakley A l
LABAI VERTINCrŲ BARGENŲ
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641
ALG. B U D R E C K A S
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiuiinMiiiiiitiiii'ir
REALTY
1839 W. 47 St. Tel. LAf. S-8S84
REAL ESTATE
(Ir sekmadieniais)

MARQUETTE
PARKE, prie pat
nuo 6 vai. p. p. kasdien lr
-parko parduodamas naujas mūrinis
namas. 6— 8% kmb. 2 autom. mūr.
sekmadieniais nuo 10—4 vai.
Adresas:
4646 S o . Keating A ve., garažas. Prieinama katna.
CHICAOO 12. ILL.
Biznio fratv«j d6l (įvykimo skubiai
parduodama didele maisto produktų
krautuvS. Visi krautuves Jrenglmai
veltui.
Mokėsite tik u i prekes —
3,500.

Sparrer Sausage Co.
4325 W. Ogden Avenue

New Building
HELP WANTED

DIIIIIttttttHUil

REAL ESTATE

V. SLMKUS

DRAFTSMAN

2S34 8. Oakley A T I ,

lietuvių

'kaitykite "Draufc"!

lūsceUcnt

I

"S0 ERSY TO PRAY
ALONG THE WAY"
W1TH THE MOTORISTS*
RECORDINii ROSARY

For women 18-40

NAMTj STATYBA

N o experiettce necessary.

AVAILABLE

'

BUILDINO * RKMUDELINU

TO W O R K I N
S A U S A G E ROOM.

for

_
,
.,.
.
_ _ JCOCKTAIL LOL'NGE lr RESTORAm e n o , P . R a d z e v i č i a u s , k a n . M e S NAS. Irenytaa prieš 20 metų. Park a i m k n VVSK.
vvak P
a l t a r o k o JY.
KL J
JO
o -- Id u o d a d § 1 nesveikatos.
šis moderKausKO,
raiiaroKo,
viLOlNGE
p u , k l a l jungtas

Šeštadienis, spalio 2 2 , 1955

Wust be OlUzens and Speak English.
MANY EMPLOYEE
BENEFITS

SAVIH<£>

Apply in Person, Personell Department:

COOK E L E C T R I C COMPANY
2700

NO. S 0 U T H P 0 R T
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Pasinaudokite '"Oraujo" (las^iiieil skyriumi.
3SSS

4u—-:
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, spalio 22, 1955

AugštŲjŲ lituanistikos

4 MUtfi VIEŠBUČIO GAISRE

kursų pradžia
Lituanistikos Instituto prane
Šimas, kuriuo paskelbta augštų
jų lituanistikos kursų steigimas*
Chicagoje, akademines jaunuo
menės sutiktas su džiaugsmu.
Vieni pasisakė norį gauti dau
giau lituanistinių žinių, reikalin
gų šviesiam ir sąmoningam he
tuviui, kiti susirūpinę įsigyti li
tuanistikos mokytojo dipjomą.
Lituanistų didelį trūkumą pa
tirsime Lietuvoje, kur šiuo metu
ir Lietuvos istorija, ir lietuvių
literatūra dčstoma marksistiniu
metodu, be to nuslepiant dau
gybę mūsų rašytojų ir iškrai
pant Lietuvos istoriją. Ir Ame
rikoje lituanistų mokytojų pa
reikalaus augštesniosios lituaflis
tikos mokyklos, įvairūs lietuvių
kalbos kursai, pvz. karinės va
dovybės ar augštųjų mokyklų or
ganizuijami. Norintiems įsigy
ti lituanisto mokytojo diplomą
teks augštuosius kursus ilgesnį
laiką palankyti — apie 3 metus.
Tokiu būdu, jei didesnis skaičius
šitokių kandidatų susidarytų,
kursai virstų augštąją lituanis
tikos mokykla.

Gaisrininkai išneša Chicagos " S k i d R o w " valkatų gatvėje viešbučio
gaisre žuvusio lavoną.
(INS)

Augštaisiais lituanistikos kur
REIKIA GARANTIJŲ
sais kviečiami pasinaudoti
{ AMERIKA ATVA- ne, Lietuvoje, b) Biermann, Gab1. studijuoją humanitarinius NORINČIŲ
ŽIUOTI ASMENŲ, KURIEMS j riele, gim. 1953,12.7., Konigsee,
mokslus Chicagos augštosiose
REIKIA PARCPINTI
Vokietijoje.
GARANTIJAS,
10& BORISAS, Juozas, gim. 19mokyklose ir besirengią t a p t i
PAPILDOMAS
SĄRAŠAS
12.1.18.,
Makšimoniuosc, Lietuvomokytojais,
NO. 7
je; automecbanikas, Wetter/Ruhr,
2. baigę Chicagos Aukštesnią
Markischestr. 7, Germany, a) Bo
102. ABROMAITIS, Jonas, gim. risas, Ella, gim. 1918.7.3., Wetter/
ją Lituanistikos Mokyklą ir norį
1923.9.23., Sakiuose, Lietuvoje; Ruhr Vokietijoje, b) Scharpe,
pagilinti lituanistines žinias,
plieno valcuotojas, Hagen, Vincke- VVolfgang. g. 1940.5.21., Wetter/
3. studentai, šiuo metu nestu strasse 27, Germany, a) Abro Ruhr,, Vokietijoje (sūnus), e)
dijuoją kitur, bet galį porą va maitis, Frieda, gim. 1919.6.10., Scharpe, Emil, gim. 1941.7.2., WeSteinbrink, Vokietijoje, b) Abro
karų savaitėje paskirti lietuvių maitis, VVerner, gim. 1952.8.10., tter/Ruhr, Vokietijoje (sūnus).
109. ČERNIAUSKAS, Stepas,
kalbos, literatūros, Lietuvos is VVeter, Vokietijoje, c) Koster, Ed- gim. 1919.4.5., Rokiškyje, Lietu
torijos, t a u t o t y r o s žinioms ir ę- gar, gim. 1939.1.3., Steinbrink, Vo voje; automechanikas, Darmstadt,
kieti joje (posūnis).
Kaupstr 27. Germany, a) Černiau
ventualiai diplomui įsigyti,
103. AUGUSTINAS, Vladas, g. skas, Marie, g. 1916.9.28., Darm
4. visi kiti augštesnio išsilavi 1896.1.2., Ukmergėje, Lietuvoje; stadt, Vokietijoje; pardavėja, b)
darbininkas,
Haunstetten/ bei Willhelm, Haike, gim. 1945.1.19.,
nimo asmenys.
Augsburg, Germany, a) Augusti Ginsheim, Vokietijoje (posūnis).
Kandidatai nedelsdami regist nas, Dora, gim. 1902.6.2., Augs110. DARULIS, Viktoras, gim.
ruojasi pas kursų direktorių B burg, Vokietijoje; siuvėja.
1924.6.28., Ukmergėje, Lietuvoje;
Babrauską 1436 So. 50 Ave., Ci-1 104.BAIDIKAS, Stasys gim. 19- šaltkalvis, 34, rue de l'Arc, MulTII
i nv~u u n o 1 oco ' 19.8.20.. Krepstuose, Lietuvoje; hou.se/Haut-Rhin, France.
cero, III, tel. TOwnhall 3-1253. d a r b i n i n k a s , Kaiserslautem, 8361
111. DAUTARTAS, Kastas, g
Steigiamajame nusirinkime, ku-JLSCo, Germany.
1914.12.12., Raudondvaryje, Lieris įvyks kitą šeštadienį (vieta
105. BALTAŠIUS, Juozas, gim. tuvoje; statybos darbininkas, Ha9
ir valanda bus paskelbta ve-i J ^ - 9 : 1 ? - S S ^ V O A ^ S C 1 • ^ R ? i f e . J S 5 S ° ^ J ? ' G e r m šaltkalvis, Miesau, 4203 LSCo., 11929.4.1.,
Į 112. GRABYS,
liau), spalio 29 d., bus a p t a r t a ' Germany,
Skuode, Gotfridas,
Lietuvoje; gim.
aukursų tvarka, susitarus su klau
106. BAUFELD, Johann Hans, tomechanikas, Schwetzingen, 8591
gim. 1921. 9.27., Varniuose, Lietu LSCo., Germany.
sytojais.
voje; šoferis Kaiserslautern, 6950
113.
GRIGALIŪNAS, Bernar
Lietuvių kalbą dėstys dr. P. £ g į į
Germany.
a) Baufeld. das,
gim. 1922.5.22., Kaune, Lie
Jonikas, lietuvių literatūrą —lAnne Marie, gim. 1927.8.25:, Ans- tuvoje; saltkalv., Frankfurt/Mabn,
B. Babrauskas, Lietuvos istori-1 bach, Vokietijoje, b) Baufeld, Seligestr. 35, Germany, a) Griga
ją - dr. V. Sruogienė, tautosa-! Herman. gim. 1947.10.9., Ansbach, liūnas, Anna, gimusi 1927.8.10.,
Schwanheim, Vokietijoje.
, • ,
, i x i Vokietijoje,
114. GUDAITIS, Vytas, gimęs
kmes s n t i e s paskaitų paskaitys
107. BIERMANN, Erich, g. 15- 1923.3.10.,
Sakiuose, Lietuvoje, me
prof. VI. Jakubėrtae. Susirašinč- 25.5.16.. Oberhof Thur., Vokieti
chanikas, Dahlheim-Rodgen, Kr.
nama su toliau gyvenančiais tau joje; dirbtuvės įrankių meisteris Erkelenz, M.S.O., Germany,
a)
tosakos, prostorės, geografijos i Framkfurt/M.-Haw*en. Industrie- Gudaitis, Hilde, gimusi 1920.1.6.,
J
„
• ,- t :•
.
i h o f s t r . 7-19, G e r m a n y ,
a ) Bier- Gladbach, Vokietijoje;
gailestin
T • ,
goji
sesuo,
b)
Gudaitis,
Gedimi
speeial»tais. Jei kurie jų n e g a - | m a n n ( E d i t h ) g ^ . i 9 27.5.3., Kau
nas, gim. 1952.2.6., Gladbach, Vo
lėtų tam tikrajs tarpais atvykti bil.
vertės; 3,348,000 mylių kietijoje, c) Gudaitis, Kęstutis, g.
j Cbkagą, laukiama bent jų pa vieškelių, $100 bilionų vertės; 1954.9.4., Gladbach, Vokietijoje.
115. HABERMANN, Heinz, g.
skaitų rankraščių.
l i t u a * i s t i k « s Instituto ALK 927,000 mokykloms
patalpų, 1 9 2 o , į i . , Althofe, Klaipėdos kraš$30 bil. vertėse 1,288,000 ligo-'te, Lietuvoje; ūkininkas, Hof/SaaDircktorius
ninių loVų, $22 bilionų vertės. le, Jagerzeile 12, Germany, a) Ha
bermann, Margot, gim. 1930.3.30.,
Šiam progresui pasiekti
dina- Hofe, Vokietijoje; verpėja,
b)
DirbanckjjŲ gerbūvis , miškas kons:rvatizmas gali pa Habermann, Sylvia, gim. 1947.11.20., Hof/Saale, Jagerzeile 12, Ger
tenkinti žmonių reikalus daug many, a) Habermann, Margot,
pagerėjo
efektiškiau, negu statiškas fe gim. 1930.3.30., Hofe, Vokietijoje;
P r . Šulas verpėja, b) Habermann, Sylvia,
New York. Viee prezidentas deralizmas".
gim. 1947.11.20, Hof/Saale, Vo
R. Nixon čia pasakė, kad dar-!
kietijoje.
20, Hof/Saale, Vokietijoje.
bo žmogus niekad neturėjo ge-:
Keli g y d y t o j ą i š g a b e n o
116. JAGER, Benedikt, gimęs
riau, negu dabar prie "dinamiš- j
įg s a l o s
1939.3.9., Kaune, Lietuvoje; dar
ko konservatizmo", vadovauja- i
bininkas, . Kaiserslautern,
8593
rao
prezidento
Eiscnho^.erio' , D a n i j o i vienoje iš Kaeroc LSCo., Germany.
salų
117. JANJJLEVIČIUS, Vincas,
administracijos.
M^toja.
susijaudino,
gim. 1924.10.1., Vilkaviškyje, Lie
"Amerikos uždarbių d a v ė j a i ^ valdžia sugalvojo iškelti iš tuvoje ; šoferis,
ZeU/Wuraburg.
8alos
ento
kurls
a , , r o d e Wendeplatz 136, Germany, a) Jašiandien turi
daugiau darbų,
gyv
«P
nulevičius, Margot, gim. 1931.11didesnius atlyginimus, su di- neturįs leidimo toje saloje gy 4., Zell, Vokietijoje, b) Janulevidesri3 pirkimo galia ir mažiau venti.r Užuot davusi j a m leidi-i čius, Irene, gim. 1952.4.8.. Wurzmą i
gyventojus
patenkinti, burg, Vokietijoje, c) Janulevičius,
streikų, negu bet kuriuo laiku
valdžia atsiuntė 150 kareivių, Renete, g. 1953.5.16., Wurzburg,
Amerikos istorijoj ir - jie turi
kad gyventoja' nekeltų sukili Vokietijoje, d) Janulevičius, Ropriedan taiką" — pareiškė R.
bert. gim. 1953.10.14., Wurzburg,
mo.
Bet iie nerimo per 4 m > Vokietijoje.
Nixon New York? Investment
.
.
, .
118. JOKSAS, Vladas, gim. 19.
...
. . .nesius ir vis reikalavo grąžint'
0
A
18.9.20., Ilakiuose, Lietuvoje; siu
Bankers Association susirinki-'..
,
_ ,
..
vėjas,
ScJwetafurt/Main,
Schuljiem gydytoją.
Dabar sveikamc.
terstr. 17, Germany, a) Joksas,
„
.....
.
tos rūmai paskyrė Jjo vietoje du Rita Eva, gim. 1922.12.1., ScheinEsą mes tikime i reaJų rprogr-'
*į
.
^
..
...
r naujus gydytojus.
Gyventojai furt, Vokietijoje, b) Joksas, Klaus
reso keiią ir p r o s e e n t y pagrjs- ,
, . • /..
.
.,
r j
i. dar labiau įsijaudino, ir sveika Gustav, gim. 1945.1.18., Bad Kistą principais federalinės• vyriau
_,
.
...
..
Vokietijoje.
, .
Z
.
. t o s rūmų pareigūnus tik pDli- singen,
119. KARPAVIČIUS, Juozas, g
sybes- ir pnvacuj. pnoajų u: g t e i - i . .
.. ., !
.Z.
„
Z. • •
/ .
Z- *
iena išgelbėjo, kHaio gyventojai 1917.6.18., Pagromelyte, Lietuvo
tų bei vKtoe vyriausybių ben- , _*7 •
-i
,/ •
. - je; šoferis, Wetter/Buhr, Horkort
ų JU0S
nlu
a) Karpavi
i da. b
P P ^ ' Vyriausybe berg 2, Germany,
čius,
Helen,
gim.
1915.2.16.,
Sch_ . . . . ..
'.
,.
, . sušaukė specialiai posėdį.
welm, Vokietijoje, b) Hillenbacb,
Didžioji nacionaline produk
Sovietų sutartys
Marlene. gim. 1941.1.17., Voskuhcija pasiekė 292 bilionus;
as
le — Herdecke, Vokietijoje.
meniškos pajamos — 206 bilio120. KIRKILIONIS, Theodoras.
aaj; naujoji s t a t y b a — 41,3 bi-*
Georgetowno
universitetas gim. 1920.2.26., Woroneže, Rusijo
gos
s
u
d
a
r
y
t
ų
sutarčių.
u išė je, gydytojas, Heidelberg, Fahrtylionų.
r a naujas
visų
laikų
rekordas.
Kiekvienas iš šių skaičių leidžia rinkinį
Sovietų J aSąjunBaigdamas savo pranešimą jo a n t r a s tomas, apimąs 1929 gasse 13, Germany.
vice prezidentas K. Nbson pa —19&J metus. P i r m a m e tome
Hžl.LABCtfAKIS, Horst, gim.
1930.12.11.,
Ossafelde, Vokietijo
reiškė, kad "Amerikai d a r rei- y r a s u t a r t y s , padarytos
nuo
je; šoferis, Kaiserslautern, 8593
kia 101 mil. kilovatų jėgos, $20 1917 metų iki 1929.
LSCo., GenzLszy.

122. LANGE, Kari Ludwig, g.tuvoje,
Knyppermkeragen,
40
1924.8.17., Karaliaučiuje, Vokieti Bromma, Stockholm, Sverige (Swe
joje; ūkininkas, Monchen 19, Joh. den).
Seb. Bach Str. 15, Germany.
132. RAIBYS, Vladas Adolfas,
1912.11.30., Rygoje, Latvijo
123. LIEKIS, Pranas, g. 1914. gim.
je;
daktaras,
Krieg5.13., Tauragėje, Lietuvoje; me s t r . 3, G e r m a nHeidelberg,
v.
chanikas Hagen/We#tf.,
Bomer133. RAUCKINAS, Edmundas,
str. 33, Germany, a) Liekis, Eri gim. 1926.8.21., Joninkyje, Lietu
ka, gim. 1926.3.7., Hagen, Vokie voje ; šoferis,
Griesheim-Darmstijoje b) Liekis, Siegmund, gim. tadt, Wilhelm — Leuschnerstr.
1945.10.9., Hagen, Vokietijoje, c) 230 Germany, a) Rauckinas, JoseLiekis, Brigitte, gim. 1*48.3.26., phina, gim. 1921.4.9., Budapest.,
Hagen, Vokietijoje, d) Liekis, A- Vengrijoje; siuvėja.
delheid, gim. 1950.2.22., Hagen,
134. RIMŠA, Anicetas, gim. 19Vokietijoje,
23.6.2., Radviliškyje, Lietuvoje,
i ? f MONTVIDAS, Pranas, f Wfennbnrg, Schiestelstr. 3, Ger1915*6.7., Drukiuose, Lietuvoje; many, a) Rimša, Eliaabeth, gim.
audėjas, lfcal»«rsl«iteni, 2040 LS- 1919.12.3., Wuraburg, Vokietijoje,
Co., Germany.
b) Rimša, Walter, g,m. 1948.8.29,,
Wurxburg, Vokietijoje, c) Rimša,
125. NORVAIŠA, Mačys, gim. Peter. gim. 1950.10.31., Wurzburg,
1911.7.1., Telšiuose, Lietuvoje; sta Vokietijoje, d) Rimšą. Elisabeth,
fius. Kaiserslantem, Julius-Kuch- gim. 1953.3.22., Wur*burg, Vokie
lestr. 22, Germany, a) Norvafea, tijoje, e) Schermann, VVoifgang,
Maria, gim. 1930.8.2., Bensheim, ą?im. 1940.7.3., Wuraburg, Vokie
Vokietijoje, b) Norvaiša, Ange- tijoje (posūnis)..
lika, gim. 1954.12.15., Kaiserslau135. STARUKAS, Leonas gim.
tern, Vokietijoje.
1922.6.23., Kaune, Lietuvoje, Caa126. PAULIUKONIS, Aloyzas, trop - Rauxel, Poststr. 42, Germa
a) Stanikas, Ona. gim. 1921.
gim. 1933.1.31., Pajavonyje, Lie ny,
10.15.,
Lietuvoje; siu
tuvoje 87 rue Vertbois, a Monteg- vėja, b)Girkalnyje,
Starukas, Alfredas, gim.
nec-Liege,
a)
mc-uege. Belgiąue,
™W^
* ' JKleinaite,
T ^ l 1948.10.25., Blomberg, VokietijoD ^ a , g i m p 1943^8 Kaune.Lietu
S t a r u k a s , Leonas, 1950.2,
V Je
° ' i J r
tlriio^
i 24., Castrop-Rauxel, Vokietijoje,
gim. 1954.6.U., Belgijoje.
g ^ K T Renate, g. 1951.5/1
d)
127. PECIULIOlJlS, Zigmas, g. 6.,^Castrop -Rauxel L Vokietijoje
136. Sirvydas, Donatas, gim. 191920.11.18., Kaune, Lietuvoje; me
24.1.13.,
Kėdainiuose, Lietuvoje,
chanikas, Sohwetzingen, 8491 LNiederwerrn
b. Schweinfurt, WilSCo.,
Germany, a ) Pečiulionis,
I J t o e a a t t ^ g ^ ' l t t S a i ' . l , Helzen, | helmstr. 6. Germany, a) Sirvydas,
Ella
Vokietijoje
- S"*1- 1925.7.7., Niedenverrn,
Vokietijoje, b) Sirvydas, \Yalter,
128. PISNYS, Petras g. 1924.- gim. 1946.4.26., Niedenverrn, Vo
6.10., Viešintuose, Lietuvoje; au- kietijoje.
tometlianikas, Sdnvetzingem, 8591
137. ŠLIESORAITIS, , Mykolas,
LSCo., Germany.
gim. 1920.9.14., Kaune, Lietuvoje;
129. PLETZ, Artur, gim. 1927.- Kaiserslautern, 2040 LSCo., Ger
7.-28., Elsgrund, Vokietijoje; te many.
138. TIKUIŠIS. Stasys, gim. 19kintojas, Irankfurt/Main.
Adal25.12.25.,
Radviliškyje, Lietuvoje,
berstr. 56, Germany, a) Pletz, Elfriede, gim. 1930.8.29., Frankfurt, Schvvetzingen, 8591 LSCo., GerVokietijoje.

many, Tikuišis, Amu gim. 1925.
1.1., Rohatetz, Vokietijoje, b) Ti
kuišis, Doris, gim. 1947.8.7. Pfung
stadt, Vokietijoje.
139. TROSKA, Bonifacijus, g.
1917.13.18., Galeni, Latvijoje; ūkininkas, Kaiserniautern, 8361 L.SCo.,
Vokietijoje.

Cicero, 111.
MOTERŲ V A K A R I E N E
Moterų Sąjungos 48-ta kuo-pa spalio 22 tą (ši šeštadienį)
G vai. vak. Tuošia savo organi
zacijos 40 m e t ų . sukakties va
karienę ir pagerbimą
savo
kuopos naujų narių Šv. A n t a 
no parapijos salėje, 15-ta g a t 
vė ir 49 Court, Cicero, 111.
Gal t a i pirmą k a r t ą j o s ren
gia vakarienę ir jos nuoširdžiai
kviečia visus dalyvauti ir pada
r y t i tą vakarienę viena iš sėk
mingiausių. Kviečia ir laukia
mūsų geraširdžių ciceriečių va
karienėje. Lauksime ir mūsų
Centro valdybos narių, Chica
gos apskrities valdybos ir kitų
kuopų sąjungiečių.
Mes užtik
riname, kad vakarienė bus la
bai skani, nes Cicero šeiminin
kės paruoš. Prie progos b u s
galima gauti ir dovanų. Po va
karienės bus "bingo".

Venckauskas,
K l a u s , gim. 1 9 5 2 1.25., H a g e n - M i t t e ,
Vokietijoje.

140. VAIČICNAS, Antanas, g. v 142. W E I N H O F E R , Willy. gim.
1914.3.22., Naikuose, Lietuvoje; 11932.5.20., L u k i u o a e ,
Lietuvoje,
stalius Wonns a/Rh., Hafenstr. m e c h a n i k a s . Hsimraiautenaų 8593
44, Germany.
LSCo., G e r m a n y .

P A D £ KA
TLv

JONAS

ČEPULIS

Mirė rugsėjo 28 d., 1955 metais ir tįivo palaidotas
spalio 1 d., .dabar ilsisi Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilęs, negalėdamas padėkai tiems, kurie suteikė jam pasku
tinj patarnavimą ir palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės
vietą.
Prašome priimti mūsų nuoširdžiausią padėką gerb. kun.
J. Grinui ui tankų aplankymą ir suraminimą a, a. Joną laike
jo sunkios ligos, bei aprūpinimą šv. Sakramentais.
Kun. J. Kidykui, S. J. už aplankymą ir suraminimą. Ypa
tingai noriu padėkoti mano mielai puseserei, slaugei Jadvy
gai Lapatmskienei. kuri būdama slaugė, budėjo prie veliuonies dieną ir naktį ir padėjo man pergyventi tą sunkų šir
dies skausmą. Taipgi dėkojame Vitui Lapatinskui* ir visai
Lapatinskų šeimai, iš kurių mes patyrėme daug nuoširdžios
užuojautos. Taipgi dėkojame mūsų mieliems draugams. Pra
nui ir Benetai Cinėnams, kurie mums daug padėjo skausmo
valandoje. Dėkojame visiems mūsų prieteliams už aplanky
mą ligonio namuose ir ligoninėje bei prisiuntimą dvasiškų
maldos bukėtų, gėlių ir užuojautos pareiškimų. Ypač dėko
jame Seselėms Kaamierietėms už S\. Mišių aukas ir maldas.
Mes.
atmindami ir apgailestaudami jo pasitraukimą iš
mūsų tarpo dėkojame už egzekvijas ir Sv. Misiąs mūsų dva
siškiems tėveiiamisf kleb. kun. A. Linkui, kun. J. Grinui, kun.
F. Lukošiui, kun. A. Paukščiui, kun. Domeikai. Kun. J. Gri
nui už pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą j kapines ir ten
pasakytą paanosklą. Dėkojame muzikui S. Sodeikai ir var
gonininkų chorui už giedojimą.
Dėkojame 6v. Vardo Draugijos nariams už -šventas Mi
šias h* už atsilankymą j šermenis ir sukalbėtą rožančių ly
dint kun. A. Stasiui.
Taipgi Tėvams Marijonams už Šv. Mišias ir kuri. Budzeikai už sukalbėtą rožančių.^Kun. Kidykui, kun. V. Mikolaičiui
ir jo kleb. kun. J. A. Lauer ir kun. B. Griniui ačiū už atsi
lankymą j šermenis, maldas, ir pareikštus mums užuojautos
žodžius.
Širdingai dėkojame Seselėms Kazimierietėms už gausiai
lankymą šermenyse, už maldas ir užuojautas.
Dėkojame Šv. Mišių aukotojams, kurių buvo suaukota
virš penkių šimtų, už paaukotas gregorijaniškas Šv. Mišias
bei už prisiųstus gėlių vainikus.
Dėkojame ui prisiųstas Šv. Mišias ir užuojautas kun. Dr.
A Rakauskui, kun. A. Cepanui. Taipgi dėkojame Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų Centrui ir Moterų Sąjungos
Centrui, Moterų Sąjungos 21-mai Kuopai, Š\. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų I Skyriui už šv. Mišias ir už užuojautas. /
Dėkojame už pareikštas spaudoje užuojautas Lapatinskių, Snarskių ir Cicėnų šeimems.
Dėkojame \giminem.s, draugams, -pažystamiems, gerada
riams už atsilankymą į šermenis ir palydėjimą j amžino po
ilsio vietą.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. J. Eudeikiui
ir jo štabui, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo j amžinastį, o mums palengvino pergyventi
nuliūdimą ir rūpesčius.
i Dėkojame visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valan
doje.
Dėkojame vfsiems dalyvavusiems šermenyse ir ladotuvėse.
O tau, mylimas vyre, a. a. Jonai, ir brangus tėveli, gai
lestingas Dievas tesuteikia amžiną atilsj.
NuRudę: •mona Jadvyga; sūnus Leonarda*, marti Je*Ji;
anūkai: Denis ir Susan.

•

130. POŠKEYIOIUS, Bronius,
gim. 1927.7.6., Pigainiuose, Lietu
voje; šoferis, Schwetzingen, 8591
LSCo., Germany,
131. RABAKUKK, Petronelija,
gim. 1897.10.2., Raseiniuose, Lie-

141. VENCKAUSKAS, Juozas,
gim. 1927.2.27., Bukoniuose, Lie
tuvoje; mūrininkas, Hagen-Vorhaile, Vorhallerstr. 29, Germany,
a) Venckauskas, Gertrud, g. 1930.3.16., Zagern. Vokietijoje, b)

WALTER BALTU6K0NAS
(BALTON)
Gyveno 2916 W. 40 PI.
MtrS spalio 20 d., 1955. 2 v.
ryt*, sulaukęs puses amžiaus.
Gim6 Lietuvoje; kilo is Su
valkų apskr.. Gudelių parap.,
Gudelių kaimo.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
me žmona Elžbieta (Petraus
kaitė),
2 sūnūs:
Walter. Jo
žmona Frances;
F r a n k ir Jo
žmona Madelyn,
2 dukterys.
Donna Ganza Ir jos vyras FAmer, Bernlce Daniels Ir jos vy
ras Edvvin; 7 anūftal; 3 brolio
dukterys:
Margaret F r a n k ir
Jos seimą, Anna Schmit. Marle
Vanek ir Jos seimą: 2 švogerlal: Simon Petrauskas ir jo
žmona Agnės. Klemensas Pet
rauskas ir jo žmona Anna ir
jų šeima ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų.
Priklausė Chicagos Lietuvių
Draugijai.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje, 4330 So.
California Ave.
Laidotuves
įvyks
pirutad..
spalio 24 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas \ Ne
kalto Prasidėjimo P-l*s *vč.
parapijos
bažnyčią.
kurioje
j vyks gedulingos pamaldos už
velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: fcnKMia, riinūs, duk
terys h* anūkai.
Laidotuvių direkt. John F .
Eudelkis. Tel. LAfayette 3-0440

iitmmmHiiiiiuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiinini

Bilietus galima dar g a u t i pas
Ar Marija apsireiškė lietuvėje
kuopos valdybą: Petronėlę Zakarienę, 1616 South 49th Ave.; Atsakymą rasite J. budaeikos k n /
guteje
Mary Genys, 1011 South 49th
Court, ir Agniešką Stašaitienę. MAMJ0S APSIREIŠKIMAI
Bilietas tiktai $2.00. K a s atsi
ŠILUVOJE
lankys — t a s nesigailės.
Kaina 40 cento
Aš jau savo seimai turiu
Ją galite gauti
penkis bilietus.
«D B A U G E "
Kuopos nare
2334 So. Oakley Ave.
CHICAGO 8, I L L .

Racine, Wis.
šauliai organizuojasi

.liimiiiiiiiiiiiiimiiimiuiiiiiimiiiiiiiiiii

Laetuvos
Saulių
Sąjungos
Tremtyje (Lithuanian National Visiems \erta perskaityti istorini
romaną
G u a r d in Exile) Wisconsino bū
rio steigiamasis susirinkimas
KRAŽIŲ SKERDYNĖS
bus spalio 23 d. 2 vai. p. p. Šv.
I tomas 324 pusi., kaina
13.00.
Kazimiero parapijos patalpose, R o m a n a s paraSytaa pagal istorinius
dokumentus, pačiu Kražių.
Skerdy
815 P a r k Ave., Racine, Wis.
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje
Susirinkime dalyvaus LŠST
laikinosios Centro Valdybos na
r y s A. Valatkąitis.

autoriaus surinktą, medtiagą Gražūs
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių
meile savajai šventovei ir gimtajam
kraštui. Visas r o m a n a s
skaitytojui
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Ten p a t bus jralima įsigyti sau
Pažymėtina,
kad J. Marcinkevi
čiaus
Kražių
Skerdynes
lio — nario ženkleliu*, kuriuos buvo premijuotas ir plačiaiLietuvoje
skaito
mos.
pagamino Chicagos klubas.
Susirinkime kviečiami daly
vauti visi buvę šauliai ir taip
p a t visi lietuvių kilmės asmenys,
sulaukę 15 m. amžiaus, kurie
pritaria kilniai šaulių idėjai.
Iniciatoriai

t

Užsakymus adresuokite:

D R A U G A S

Pranešamą giminėms ir pažįstamiems, kad pagal gautą telegramą
Kolumbijoje, Bogota mieste, naktį iš antradienio \ trečiadienį (š. m.
18—19) mirė
A. f A.

#

ANTANAS PAUKŠTYS

Jo sielos intencija bus laikomos &•. Mišios Tėra Jėzuitų kop
lyčioje, 5541 So. Paulina St., Chicagoje, spalio 23 d., 10 vai. ryto.
Nuliūdę: BROLIS KAZIMIERAS IR ŠEIMA
•

•
*

MĖNRAŠTIS MĖNESIU NEMOKAMAI!
DUefii mų dkaofrMmpfa&M,kare ir Utse gafimyb* « * * « •
tekti hmmmšm įrykiu*. Tam reikalai fi—ltį danei bfttinybe.
Siaš metas tmemm 90 metu kaip iškovota spovdoi !•»•€. T u j«.
hflejus tebūnie mini m— Sakiu: kiekviename lietuviškuo* namuos* "Betuviftkat" laikrašt*, o šiuo metu — tieturokn dknraits. Dieanie* "Draugai",
pats iveadamas 40 m. sukaki} ava įsikūrimo Oricatoje, daro ii savo p u *
auką: naujiems skaitytojams shjMme dienrašti per mėnesi laiko nemokamai, A
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurt tuo interesuojasi
"Draugas" yaa soteJkes arti 1,000 bendradarbiu, korespondente} Ir in
formatorių, kas ieatadienį duoda mokalo. aueuo, Blunetini p i i i i į , tori ape-

atsaipo|e
"Draugai" turi saro be«indmrWia Kai
Bnsffljoje, Argmthiofc COeJe, Svetijofe Belgijoje, VeAMMe,
jefe, BT«acnri|nfB,
ItaBJofe Fiai^Mfuii, mm k Aaatntyoie.
turonte progos tnaipaMnti su geriausiu BttutBlu u4enraJ5m.#
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip put adresus u*o pažįstamą,
fn dar neskaito ir mes per mėnesi laiko ,^Draugą" siusime ne i

DRAUGAS

2334 So. Oakley Ave..

2334 South Oakley Avectfae

Chicago 8, I i i

CHICAGO 8, IELINOIS
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KUŽUDYTŲ JATOUOLIŲ TfcVAI AMROSE
Išsigėręs nušovė karį
X sv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų Dr-jos O n t r o susirinki
Paul E. Cheney, 58 m. am
Šiuo šūkiu JAV LB Chicagos telktinės lietuvių dvasios gtiprymas įvyko spalio 16 d. Vienuo
žiaus, prezidentas Ga 1 bendro
Apygardos Valdyba kreipėsi į'bės pavaizdavimas lietuviškąja
lyno patalpose. Del gačių at
vės, Urbanoje, 111., jiušove kap
visuomenę, prašydama visų lie- kūryba — dainomis.
vyko iš 7 skyrių. Susirinkimą
ralą William Schro.der, 22 m.,
Tad iki pasimatymo Damų
...
x- i
tuvių talkos busimajai Dainų
vedė O. Ivinskyte, raštininkavo
šventė3 koncerte šį vakarą*.
kuris atsiklaupęs prašė, kad . " T .
Veronika Galnaite. Daugiausia
Cheney nevairuonj auUmabiBūsimoji Dainų šventė yra pir
svarstyta apie ruošiamą "binJ A V ir Kanados Lietuviu
iio, ne8 Luvo perdaug įsikau- moji tokios plačios apimties Ago", kuris bus lapkričio 27 d.
Dainų Kvente* Komitetą**
ucs. Velionis fcuvo sūnu.s Chica- I merikoje. Prie jos prisidėjo ir j
X Atvyksta pažįstami ir gi Marijos Augštesniosios mokyk
joje
gyvenančiom demokratų K a n a d o s l i e t U v i a i . J ją šuva J
t t i x..: .*. t 1.1 J. x i . : t
mines iš Kanados. Su Varpo los sporto salėje, kampas Mar
veikėjos Eleanor
Schrceder. a u o a c h o r a i n U Q P h i l a d e i p h i j o s
choru dainuoti Draugo koncer ąuette Rd. ir So. California
Nušautasis jau tuojau būtų bu iki Los Angeles, nuo Kanados PER PASAULI KELIAUJA
ŽMOGUS
te, kurs įvyks spalio 29 d. 8 v. A.ve. Pradžia 2:30 vai. po pie
vęs iš kariuom nes paleistas ir iki tolimiausio J A V pakraščio
Bernardo Brazdžionio poezijos
vak. Sakalų salėje, be anks tų. Pareikštas pageidavimas,
planavo greit įstoti į Illinois j a j S U rengti neužtenka t ū k s t a n i rinkinys. Nedidelis skaičius iios
susirinkime
čiau minėtų, atvažiuoja iš Ka kad sekančiame
universitetą.
cio dolerių, vien už salės nuomą knygos
gautas
šiomis
dienomis
"Drauge".
2334 So.
Oakley
Ave*
nados dar šie dainininkai: Ksa dalyvautų visų skyrių pirminin
tenka mokėti 1,500 dol., o k i t o s CHICAGO
'
Areštas
už
neteisėtą
gatves
8.
IL.L.
Knygos
kaina
vera Bučienė, Eugenija Burdū- kes, kad galutinai sutvarkius
išlaidos bus dar didesnės. Tad kietais viršeliais S2.
perėjimą
lytė, Joana Čepaitė,
Jonas parengimo darbą. Narės buvo
šio didelio masto organizuoja
Dambrauskas, Stasys Janavi paprašytos, kad kuo daugiau
Susisiekimo teismo teisėjas mai šventei reikalingas bendras,
čius, Liudas Januška, Irena Ju sia biletų išplatintų. Centro
Alf. VVells įsakė areštuoti Ei- tikras, nuoširdus lietuvių susi
Popiežius dovanojo
čaitė, Juozas Jurkevičius, Lion valdyba savo keliu pažadėjo susijaudinę trim n u l y t ų j ų jaunuolių tėvai k1auW mirties prie- winą. Ravich, 31 m. amžiaus, klausymas. Mūsų tarpe būsimo
? a X nu "atvmo tnrdvmė. Kairoje stovi Malcom Peterson donoje
giną Karbūnienė, Aldona Ka uoliai pasidarbuoti.
prezidentą
Bertash
Market ji Dainų šventė kitais metais te
Teresei Neumannaitei
AnYon
Sehuessler.
Nuodyti
vaikai
buvo
Ko
ovt
P,trrson,
14
m
am
valiauskaitė, Kazys Lauru&aibendrovės,
už
tai,
kad
jis
ėjo
būna
tautos
švente.
Į
X Dailios televizijos krautu yiau, ir broliai John ir Anton Schuosaler, 13 »r 11. meti?.
(INS)
tis, Jonas Maniuška, Algis Me vėje, 3130 S. Halsted str., da
skersai gatvės per raudoną
Tikėkime, kad Dainų šventės
Sv. Kryžiaus relilcviję
garsas
pasieks
ir
augščiausias
delis, Vladas ir Petrutė Melny- bar
šviesą..
Policininkas
tai
paste
demonstruojami naujausi^
Popiežius Pijus XII dovanok)
KJ» Bronius Pakštas, Stepas 1956 metų televizijos aparatų
bėjęs jį norėjo sustabdyti, ta šios šalies įstaigas, todėl turime Iv. Kryžiaus relikviją šių laikų
labai gerai pasiruošti. Chicagos stigmatizuotojai Teresei NeumaoPusvaškis, Jurgis Račys, Albi medeliai, su daugeliu patobuli
čiau tas vyras neklausė.
lietuviams tenka didelė garbė fiaitel.
nas Radžiūnas, Stasė Rutkaus nimų. Zenith televizijos apara
priimti šią Dainų šventę 1956 Apie Teresės Neuraanaitės gy
kaitė, Genė Saimininkaitė, Juo tų yra su naujausiu išradimu, Berniukų nužudymas visus ji buvo neblaivi narkotikų po- Areštavo jauną plėšiką
venimą — kaip ji pergyvena Kri
veikyje ir ja pilnai netikima,, C h i
s p o l i c i j a areštavo 22 m. liepos 1 d. Chicago Coliseum
zas Šarūnas, Morta ir Valenti kurio dėka galima baterine
staus Kančias, kaip jai pasidaro
jaudina
bet
ji
laikoma
arešte.
Dar
vie
patalpose.
Tam
yra
reikalinga
y
*
.»nt
rankų ir kojų stigmos (iaim. amžiaus jaunuolį Gsrald
na
Simanavičienės,
Julija iš tolo aparatą paleisti veiki
Chicagoje labai daug kalba nos moters pareiškimai rodytų, Giordan, įtariamą plėšime. Jis d a u g lėšų, o Dainų šventės Ko-jdos), iš kurių teka krauias —
Skrebutienė, Aldona ir Birute mui, įjungti ar išjungti garsą
J. Borkaos
Skučaitė**, Eugenijus Stungu- ir keisti stotis. General Electric ma apie tų trijų berniukų nu kad berniukai buvo nužudyti 1951 m. užmušė tėvą, kad ta?, m i t e t a s darbą pradėjo neturė-'plačiai
parašytoaprašyta
i knygoj kun.
TERESfc
NEUtų
asmenų,
kurie
paėmė
juos
d
a
m
a
s
nė
cento
kasoje.
žudymą.
Tėvai
susirūpinę
sau
MANAITft.
Knygoje yra daug
ris, Vytautas Turuta, Povilas
nesugrąžintų jo atgal į Karinius
nuotraukų
su
Teresės Neumanįvedė televizijos
aparatą su | ~ ^
j
diĮ
pavėžinti,
"kai
berniukai
stovėjo
vaikus
P o l i c i a 8U
Šiandien vakare, lygiai 7:30
Lsvaltas, Jonas Vaškevičius,
dalinius, iš kurių jis .buvo pa
r
laikrodžiu, kuriuo aut'omatis-, deliu
*_,.__ uolumu
_y
«*«r« žudikų.
feuHku. SuS u -Į!t ^i e, s, Milwaukee ir Lavvrence
vai., Sokolų salėje yra ruošia-! naltįs ^ ^ ^ ^ f a į n v ^ r ^ l 1 f '
jieško
Z.
m.• • i
i Kelečiaus viršelis. Knyga dideuo
Irena Venckutė, Jonas Žiurinskai stotys įjungiamos arba iš laikytas 22 m. vyrukas, įtaria-1 gatvėmis. Suimta ir daugiau bėgęs.
mas koncertas su šokiais, kurio J f o r m a t o 268 pus. Kaina SS.0O.
kas ir Sigutė Zubrickaitė.
jungiamos pagal nustatytą lai mas vagiliavimu, kurs dažna! įtariamų. Tarp jų yra ir Ed
Įkliuvo sukti unijų vadai pelnas skiriamas Dainų šventės |
Visi čia suminėtieji Varpo
ką. RCA Victor įvedė apara lankydavo kėglių namą, kurin ward Rohlfes, 47 m. amžiaus,
Du AFL 52 vieneto unijos reikalams. Programą atliks so Pinigus su užsakymais siųsti:
dainininkai turi savo pažįsta
tus visai be matomų kontro buvo užėję berniukai, ir kurs kurs su savo broliu miegojo pareigūnai — Edward Gallan- listai — Algirdas Brazis, Stase
•T)RAUGAS-.
mų ir giminių Chicagoje, ir šie
liuojamų rankenėlių. Pats inž. savo automobily turėjo vario naktį iš sekmadienio į pirma gher ir Charles Vokon — pa- Klimaitė - Pauthenienė; Alice
juos apnakvins. Svečiai iš Ka
2SS4 & Oakley Ava.
A. Semėnas, Dainos
savinin vielos ir tokią prilimpančią izo dienį Robinson Woods, kur įvy t r a u k t i i teismą už tai, kad i š - ' S t e p h e n s Meno Ansamblis, Chinados atvyksią traukiniu spa
Chicago 8, I1L
kas, kiekvienam duoda paaiški liavimo medžiagą, kuria buvo ko nužudymas. Jis kelis kartus eikvojo $98,000 iš darbininkų cagos Lietuvių Vyrų Choras,
lio 29 d. 8 vai. 25 min. Chica
muz. Aleksandras Kuciūnas, animus ir informacijas.
rastos
užlipintos
nužudytų
akys.
važiavo
pro
vietą,
kur
rasti
la
šalpos
fondo.
gos laiku; traukinys ateis į
konrĮ,Į>aniatorė Genovaitė AlekX Balfo Marąuette P a r k o šis suimtasis bus tikrinamas vonėliai, bet tvirtina nieko ne
Dearbora
str. stotį. Maloniai
MALDAKNYGE
siūnaitė.
Koncerto dirigentai
$100,000 dovana
melagių
gaudymo
mašina.
matęs.
prašome gimines ir pažįstamus skyrius dabar vykdo drabuž'ų
John J. Louis ir jo žmena, yra Alice Stephens ir Vladas
Ralph
Helm,
16
m.
amžiaus
atvykti jų pasitikti ir parsi ir avalynės vajų. Drabužiai pri
Areštuotas buvęs geležinke
Evanstono gyventojai.
savo Baltrušaitis. Nuotaikingiems šomatęs miesto
imami kiekvieną dieną nuo 2 lio darbininkas, kurs pirmadie moksleivis, pasakoja
vežti į namus.
ligoninei
paaukojo kiams gros 11 žmonių Broniaus
Kuris pamo4i
tarp
8
vai.
52
min.
ir
9
vai.
10
vai.
p.
p.
iki
4
vai.
p.
p.
ir
nuo
nį
per
naktį
miegojo
sunkveži
$100,000, reikšdami dėkingumą j Jonušo vedamas orkestras su
X Svečiai iš šiaurės ir Euro
Run. P . Kiįvelaitis
min.
sekmadienio
vakarą
tuos
ten dirbusiam gydytojui dr. W. dainininku Algimantu Dumbriu.
pos. Rytoj, spalio 23 d. Lietuvių 6 vai. iki 9 vai. vak., išskyrus my apie 50 pėdų nuo tos vie
Kaina: $1.50 ir $-50
auditorijoj didelis Lietuvos Vy sekmadienį, švč. P. Marijos Gi tos, kur rasti nužudytųjų lavo tris berniukus, laukiančius, kad Danforth, kurs patarnavo prie Daugelis programos dalyvių yra
atsisakę atlyginimo. J ši kon
čių sendraugių kuopos vaka mimo parapijos salėje. Balfo nai. Ir šis turės būti apklausi kas juos pavėžintų ties Mil- gimimo jų trijų sūnų.
certą yra kviečiami visi Chica I b a k j m i M adresuokite
prie melagių gaudymo vvraukee ir Giddings gatvės san
ras, kurio programa tikrai įdo Marąuette Parko skyriaus at nėjamas
J
Studentams ir
D R A U G A S
kryža.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlNIlIlIMIIIIIIIIIllllllllll gos lietuviai.
mi: svečiai iš šiaurės Kehosha stovas P. Žilys lankėsi pas Švč. I "~ 7.*"
moksleiviams į'jimas papigin
..
.
! masinos.
Trisdešimt policininkų apėjo
Lietuvių Teatro grupė, vado n w
2334 So. Oakley A m
POPU LAR
tas.
. ._
. , namus ir garažus ties ta san
T .
vaujama akt. J. Jarienes, at P. Marijos lietuvių parp. mo. ,,
,..
. \- f „
Šerifas Ixmman spėja, kad kryža, kur berniukai lauke pa
CHICAGO 8, ILL.
LITHUANIAN RECIPES I Atsilankykime j šį koncertą,
vaidins triveiksmę komediją prašė, kad ji paragintų mokyk
kyklos vedėją seserj Estellą ir ,
. . .
. .
.»
vėžinami,
jieškodami
kokių Surinko JUZfi DAUŽVARDIENfi j nes vistiek kur nors vyksime šį
Inteligentai", o svečias iš Eu- los vaikus aukoti Balfui atlie». , , ..
, , berniukų lavonai tebuvo įsmesvakarą, tad kodėl neparemti lieopos dr. P . KarveHo kalba bus. kamus drabužius ir avalynę,
nors
įtartinų
ženklų.
t'i antradienį apie vidurnaktį.
tuviškiausio reikalo. Beginkliai
.paprastai įdomi visiems, ku- Mokyklos vedėja seselė Estella
Nužudytasai Robert PeterViena 19 metų narkotikų var
šiandien esame, ir ne jėga atgau M A Z U T U
M A L D O S
na. veikia ir aukoja Lietuvos. mielai pažadėjo paraginti vaison
palaidotas
liuteronų
kapitotoja, areštuota Brookvillėje,
sime laisvę, bet didžia dvasia, j
x J x
išlaisvinimui. Programos pra-ikus aukoti Balfo šalpos reikaIndianoje, pasakojasi buvusi i nėse. Kard. Stritch nusiuntė
Ir kai Lietuva ten šiaurės tolu
lams.
Užtai
Balfo
Marąuette
džia 4:30 vai. Daugiau žinių —
~ ~ - - ...
^ su dviemis vyrais, kurie išme savo užuojautos laiškus nužu
moje, kaip našlaitėlė suklupus
Parko skyrius seselei taria di- tę nužudytųjų lavonus. Tačiau dytųjų tėvams, sakydamas, jog |
panagiuos, šaukiasi laisvųjų pa
skelbime.
X Bonifacas
Bukauskas,
d^lj ačiū.
jisai meldžia Dievą, kad ši tra-.
galbos, tai Dainų šventė bus su
X "Draugo" ir T. T. Marijo
anksčiau Ciceroje turėjęs dra
gėdija
sujudintų visuomenės
X P . Leonas Real Edtate,
nų vienuolyno statybai surinko
bužių valyklą, yra numatęs
15 dol. T. T. Marijonų Bendra tvirtai įleidęs šaknis Chicago persikelti į Miami, Fla., nuola sąžinę ir būtų suorganizuota
darbių 1 skyrius
(Melrose je, šiomis dienomis Rockforde, tiniam apsigyvenimui. Jis ten geresnė apsauga mūsų jauni
Park, I1L), kurio pirmininku m., lietuvių patogumui atidarė žada išvykti lengv. mašina šio mui.
— Chkagos Lietuvių Futbolo
yra Kazys Kontautas, spalio 9 3avo skyrių. Šiai pirmai lietu mėnesio (spalio) paskutinėmis
klubo futbolininkų treniruote bus
šį šeštadienį, spalių mėn. 22 d., 3
d. suruošė "bingo" su progra vių nekilnojamo turlo pirkimo- dienomis ir drauge sutiktų pa Televizija jai brangesne
vai. p.p. Marąuette Parko aikštėj
ui vyrą
ma, šis parengimas davė 15 pardavimo įstaigai Rockforde imti 1 arba 2 keleivius. Suin
prie 67-tos ir Kedzie gatvių. Tai
dol. pelno "Draugo" ir T. T. vadovauja visiems gerai žino teresuotieji
bus pasiruošimas rungtynėm prieš
turi telefonuoti
Chicagos
moteris Darlene
mas
kultūrininkas
ir
veikėjas
Detroit'ą,
kurios įvyks spalių
Marijonų vienuolyno statybai.
TOwnhall 3-3590.
Carlson iškėlė bylą, jieškodamėn.
29.
Chicagoje.
Visiems fut
(Linevičius),
Tekstas paruostas Enomo peda
T T. Marijonų statybos fondas Antanas Linas
bolininkams
dalyvavimas
yra pri
ma alimentų iš savo vyro, kurs
X
Marija
ir
Antanas
Švit
gogo kun. prof. S. Yloa Spalvotas
valomas.
taria didelį ačiū geradariams, kuris kaip tik šiomis dienomis
ją esąs apleidęs. Teisme paaiš
ros,
2250
VV.
69
st.,
sėkmingai
iliustracijas pritaikė dailininkas
Ed. šulaitis
Tai nepapraata knyga. Virt »«u r*
kurie atsilankė į pobūvį ir pa gavo Amerikos pilietybę. Nau
grynai lietuviškų valgių gami
Valdybos vardu P. Augius. Gražus kietas paauk
,_
_ _ - _ veikia Xntano Lino tvarko "Mary's Tap" užeigą, kėjo, kad ta 22 m. amžiaus mo ceptų
ja įstaiga
nimul
anglų
kalboje.
Ponia
Daužvarsuotas įrišimas. Kiekvienas vai
rėmė kilnų tikslą.
teris taip buvo pamėgusi vėly- , aiene, kuri dažnai pasakodavo apl«
namuose*, 1514 South Central k u r i o s oficialus
atidarymas
lietuviškus valgius per Chicagos ra- KLEBONIJAI REIKALINGA ŠEI kas norės šios maldaknygės. Kai
X Kun. Anupras Bardaaa- Ave., tel. 2-4952, Rockford, IU.'bus lapkričio 3—6 d. d. Jų duk- Vas t e l e v i z i j d 8 p. r. o g. r a m a s , 1k a d ,l*H#\
ir televizijos stotis, surinko pa- MININKE. (Connecticut valstybė na tik $1.25.
gyv. Holy Family Villa,
Siųsgite užsakymus
Violeta lanko 7-tą skyrių prasėdėdavo iki antros valan- * ' £ lr )d "„ia^iu» it«ivi»k«. vaisiu je). Malonios darbo sąlygos. Geras
atlyginimas. Pageidaujama, kad kal
Orland Park, IU., rytoj 10 vai. I *•'• ™f*>
±J5m£LnT'
prad. mokykloje .r už pasizy- dos po pusiaunakėio, tao gi
^ f f S ^ ^ S ^ ' f f J ^ bėtų lietuvių ir anglų kalbomis.
D BA UO A8
I e, 5 S Da ,U
,
t a r p u J0g V y r a s t u r i k e l t i s O V . ^ tokia knyga pasirodo knygų rin
rvte
atnašaus
BV.
Miaaa
»
»
,
»
>
*
>
f
^
1
•
?
!
!
!
'
L
j
i
m
ą
mokate
yra
gavusi
speRašyti:
2334 So. OaJdey Avenoe
ryte atnašaus - ^ T ^ . . .
i . Juodka, J. Kelečius, S. Kie- ctelų atžymėjimą; taip pat j i > dėl triukšmo negalėdavo u i - koje.
„,
-_^
Kryžiaus parapijos bažnyčioje,. v
.
Gera dovana kitataučiams ar ang DRAUGAS, 23S4 S. Oakley Ave.,
CHICAGO 8, ILL.
c«wų
j
J
_.._!.. Jis
susibarė
T - e i0 i: a Vnrfns
laite,
Z.
Kevalaityte,
A.
Kuliškai skaitantiems lietuviams.
migti.
kelis
kartus
susibarė
Chicago, III., Box Nr. 2208
yra ir gabi akordeonistė
švenčiant 50 metų kunigystes
Kalna — $2.00
su žmona, ją ir apkumščiavo,
jubilejų. Pamaldų metu diako rauskas, R. Matulevičiūte, J.
X Vincentas ir Agota Bal
Užsakymus kartu su pinigais siųskite
nu bus kun. K. Juršėnas, o sub- Monkutė, I. Nivinskaitė, K. siai, 4355 So. Artesian, spalio bet kai ta nesitaisė, išėjo iš na
" D R A U G A S diakonu — kun. P. Lukošius. Oželis, S. Petkus, O. Petravi 15 d. atšventė vedybinio gyve mų. Jis ir dabar sutinka grįžti,
2334 So, Oakley Avenue,
Pamokslą pasakys vyskupaa čiūte, V. Vauukas ir E. Vilu- nimo 50 metų sukak į. Jų in jeigu tik žmona atsisakytų vė
CHICAGO 8, ELL.
V. Brizgys. Kun. kleb. A. Lin tienė — visi pasižymėję lietu tencija šv. Mišias a našavo ir lyvos televizijos. Tačiau žmo
kus ruošia pietus po pamaldų vių aktoriai yra dalyvavę "Pel palaiminimą suteikė kun. Jcn>s na teisėjui pareiškė, kad ji nuo illlllilHIIIIIIIIIIIIIUIIIIilIlIlIUIIIIIIIIIIIII*
Studija Apie Vakarų G M i a d j o s Kria*
kių
žiburėlio"
literatūrinėse
to
atsisakyti
negalinti.
Teisėjas
jubiliatui ir kunigams šv. Kry
Šios knygos autorius vysku
Vyšniauskas švč. P. M. Nekal priteisė, kad vyras laikinai mo
valandėlėse
per
radiją.
žiaus parapijos klebonijoje.
pas F. J. Sbeen
Yietoj
to Prasidėjimo parapij s baž kėtų po $25 mėnesiui šeimos
laiko pradejo tmio M e r i *
X Bridgeporto lietuvių ko
X Inž. Kazimieras Paukštys lonijos T. T. Marijonų Ber.dra- nyčioje. Vaišes buvo Venge- išlaikymui.
> » programą per "Da Ifonlf1
liauskų
salėje.
V.
ir
A.
Balsiai
gavo liūdną telegramą iš Ko darbių skyrius spalio 16 d. Sv.
istorijoje yra pirmasis kunigaa
stotį Televiiijoe aparatų Ar
išaugino
4
dukras
ir
vieną
sū
kuris
turi
Kristaus
žaizdas.
Tė
lumbijos, kad spalio 18 į 19 d. Jurgio parapijos salėje suruo
Atvyksta
ruių
žurnalistai
b a M Admiral" šiai programai
naktį staiga ten mirę 3 jo bro šė "bingo" ir kugelio užkandį. nų. Visi yra susituokę.
nnansuon paasyne
Pirmadienį į Chicagą atvyks vas' Pijus yra garsus nepapra
lis Antanas Paukštys. Lietuvo Šis parengimas atnešė 15 dol.
X Kun. Petras M. Urtaitis, ta septyni rusų žurnalistai ir stais darbais ir Dievo malonė*
IIJiiH uVlsMlĮ.
je daugelis jį pažinojo kaip pelno T. T. Marijonų seminari salezietis, šį sekmadienį, spalio čia pasiliks keturias dienas. mis. Knygoje aprašoma pra
Lietnviskoe knygos
gimnazijos mokytoją
(dėstęs jos reikalams. Tėvai Marijonai 23 d. 3 vai. 30 min. Šv. Antano Jie aplankys žurnalizmo mo našysčių dovana, nuostabūs iš
džiaugiasi galėdamas savd
lotynų ir lietuvių kalbas). Vo taria didelį dėkų skyriaus val parapijos salėje laikys paskai kyklą Northwestern universi gijimai, ekstatiniai persikėlimai
•kaitytojam pateikti Uo Jiymaus kalbėtojo mintis o i d i
kietijoje gi buvo daugeliui žino dybai ir visiems atsilankiu tą apie Kiniją ir papasakos tete ir apžiūrės miestą. Laik ir t . t Iš T6vo Pijaus gyvenimo
doleriu.
mas
kaip solistas-baritonas, siems į pobūvį.
apie lietuvių gimnaziją Ita'i jo raštininkai atvyks iš Clevelan- yra įdėti 32 paveikslai. Kaina
$2.00.
drauge su Stasiu Baranausku
je.
11
do
ir
ketvirtadienį
iškeliaus
į
i •
X šv. Jurgio parapijos sa
Galima
gauti
"DRAUGO"
ir kitais koncertavęs daug lyje
XA. Valys iš Detroito Drau San Frincisco. Žurnalistų deAdministracijoje
stovyklų. Šiuo metu gyveno lėj© vakar prasidėjo bazaras
Chicago 8, III.
go
spaudos
reikalams
paaukojo'
legacijai
vadovauja
Borig
N.
2334 te. Oakley Ave,
2334 So. Oaklai Avenue
Bogotos mieste, Kolumbijoje. su daugybe įvairių dovanų da
CHICAGO 8, ILLINOIS
Buvo ir "Draugo" bendradar- lyviamsV Tęate dar šiandien ir du doleriu, o S. KeBotls iš Kanpov-Polevoy, SSSR rašytobaifais įtlaitadknio vakare,
|Rockiordo» IU. — vieną dolerį. |įų draugijos sekretorius.
$

na

i I I • irtu M m

********m*p*m <** - I — •

+*m++Mmnt UJU

leStadienis, spalio 22, 1955

PTOtttAaTTS DRAUGAS, CgĮCĄCO, JLL/NOIS
i

:

-

l

•

PAREMKIME DAINŲ ŠVENTE!

i mus

I

• _

x

_ »1 . \

_ . _ _

» -

t

1

CHICAGOS ŽINIOS

JAUNUOLIU MAIMS'

KAS. U IR KUR

Dievo

I

TĖVAS

PIJUS

SŪNUS PALAIDŪNAS

1,000.000
DOL

DOLERIAI

II

