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VAKARAI KONFERENCIJOM VYKSTA VIENINGI
•

Dvi svarbios konvencijos
SALOMĖJA NARKĖUŪNAITĖ
Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

Vietname Bao Dai
pralaimėjo Diemui

sutarė Vakarų didieji,

s.

šiandien informuoja draugus

SAIGONAS, sp. 25. — P. Viet
namo plebiscitas, pirmi laisvi ir
JUNGTINĖS TAUTOS. — Ar tautų apsisprendimo teise turi visuotini balsavimai Vietnamo
būti įtraukta į žmogaus pagrindinių teisių sąrašą ar ne ? Ties šiuo istorijoje, užantspaudavo buv.
PARYŽIUS, sp. 25. — Nežiūrint Saaro balsavimo rezultatų,
klausimu Jungi. Tautose delegacijos dabar laužo galvas ir aušina imperatoriaus, vėliau valstybės
vakar keturi Vakarų didieji neturėję vargo pasiekti vieningos nuo
burnas.
monės Ženevos konferencijoje vestinos politikos reikalu.
galvos Bao Dai likimą, užbaigda
Diskusijos vyksta trečiajame
Ekspertų parengtus pro megi sako, kad apsisprendimo teisė mi jo 23 metų valdymo gadynę
komitete (socialinių, .humanita
Paleido Dtetrichą
moria čia vakar aptarė JAV, An
yra ne pavienio individo, bet ko aiškiu pasisakymu, kad kraštui
rinių ir kultūrinių reikalų), ku
jis nereikalingas.
glijos, Prancūzijos ir V. Vokieti
lektyvo
teisė,
ir
todėl,
kalbant
LANDSBERG. sp. 25. — Buv.
rio tikslas papunkčiui persvars
Balsavo
apie
pusšešto
miliono
jos
užsienio
reikalų
ministeriai.
Voketijos SS šarvuočių dalinių
tyti daugiau kaip šimtą straips apie pavienio žmogaus teises, ne žmonių, niekur nebuvo riaušių
Buvo du posėdžiai, kuriuose ap vadas ^en. Sepp Dietrieh ameri
dera
tų
dviejų
dalykų
maišyti.
nių turinčius dviejų žmogaus tei
ar kitos netvarkos. Skaičiai dar
tarė strategiją Vokietijos vieni kiečių tyliai paleistas iš karo
sių konvencijų projektus. Vienas Tokie tik aiškinimai, bet tikro nepaskelbti, bet iš didžiųjų vietų
jimo, Europos saugumo, nusigin nusikaltėlių kalėjimo, kur jis tu
jų aptaria žmogaus civilines ir vėje tos opozicijos šaknys glūdi turimi daviniai sako, kad Bao
klavimo ir Rytų — Vakarų kon rėjo išbūti iki gyvos galvos. Jis
politines teises, o antrasis — eko kitur. Cia kryžiuojasi kolonijas Dai teks tik nuotrupos, o visa
taktų padauginimo reikalu.
apkaltintas žiauriai pasielgęs su
nomines, socialines ir kultūrines. turinčių ir kolonijų žmonių tei masė balsų bus už premjerą DieŠiandien
Paryžiuje
yra
susi
ses ginančių valstybių interesai.
amerikiečiais kovoms prie Malmą,
komunistų
ir
prancūzų
kolo
rinkę visi Atlanto pakto valsty medy vykstant.
Tautų apsisprendimas
Tai ir viskas. Pilnai padėtį su
nializmo
priešą.
bių užsienio reikalų ministeriai,
prasdamas, šiemet Gen. Sekreto
Abiejų konvencijų pradžioje rius pasiūlė sudaryti specialų ko
Balsavimo kortelė buvo vi
kuriems keturi Vakarų didieji iš
Austrijos rinkimai
yra punktas, tas pats atfcejose, mitetą apsisprendimo klausimui siems suprantama: vienas jos
dėstys savo susitarimus apie tai,
kalbąs apie žmonių ir tautų ap išdiskutuoti ir tai konvencijos da galas buvo žalias su Bao Dai pa
kas bus siūloma Sov. Rusijai Že VIENA, sp. 25. — Pirmieji rin
sisprendimo teisę. Tenai sakoma, liai galutinai parengti. Komite veikslu, o antras raudonas su
kimai po okupantų išėjimo nebu
nevos konferencijoje.
kad valstybės (ar jos būtų admi-, tas gi tęstų darbą diskutuoda Diemo fotografija. Diemas sulin
vo sėkmingi nė komunistams nė
Bus veikiama sekant maždaug kraštutiniams dešiniesiems. Konistruojančios kolonijas ar kaip mas kitas teises. Bet atrodo, kad do į vokus, o galas su Bao Dai šie Convair F-102A sprausminiai lėktuvai gali veikti visokiam orui
esant ir skirti besiartinantiems priešo lėktuvams pačiupti. Skrenda
šią liniją: Vokietijos sujungimas j ~ J į ^ ~ ~
^ į į į į " * į
kitaip kontroliuojančios tą žmo patarimo nebus paklausyta. Re buvo sumestas į rinkimų būsti greičiau
už £arsa. Bandomi Mojavę dykumoje Kalifornijoje.
(INS)
sutartinas pirma ir jvykdytinas
nių teisę) visose savo teritorijo zultate laimi sovietinis blokas su nėse pastatytas dėžes.
balsų.
kartu su Europos saugumo siste
se turi sudaryti sąlygas žmo Azijos — Arabų valstybėmis, re
Renkamas buvo Augštutinės
Vietnamas po šio plebiscito
ma. Jei Molotovas pasipriešins,
nėms ta teise pasinaudoti. Jos miančiomis visus ėjimus prieš
Austrijos seimelis ir Zem. Aus
tai jo Europos saugumo planas
taipgi turi respektuoti tokią tei kolonijines valstybes. JAV pozi bus skelbiamas respublika, ku
trijos kaikurių miestų ir mieste
bus atmestas, nes Vakarai nesu lių pareigūnai. Visur pirmauja
sę ir kitose valstybėse. Ir trečias cija daugelio kritikuojama užjia- rios laikinuoju prezidentu tik
tiks griauti Atlanto sąjungos.
straipsnelis aptaria tų laisvai ap syvų laikymąsi tokiu svarbiu riausiai bus Diemas.
krikšč. dem, ir socialdem.
Po
to
Vakarai
pasiūlys
siekti
sisprendusių Žmonių ir tautų tei klausimu.
Izraelis keršydamas
susitarimo pripažįstant šiuos Azijos draugams
sę laisvai disponuoti savo krašto
SAARBRUEKENAS, sp. 25. — Du trečdaliai balsavusių Saa- principus: Vokietijos sujungi
žemės turtais. Pabrėžiama, kad
užpuolė Syriję
Sovietai jau gieda
re pasisakė prieš vadinamą Saaro sueuropinimo statutą, kas beveik mas yra sąlyga Vakarų — Rytų
jokiu atveju svetima valstybė ne
pasiūlė reaktorių
JERUZALĖ,
sp.
25.
—
Jungt.
Tuo
tarpu
sovietinis
blokas,
i
*
tikrai reiškia, kad Saaro gyventojų dauguma tebėra už susijungi saugumo patkui sudaryti; tas
gali jiems tos teisės paneigti.
Tautų
Palestinos
karo
paliaubų
.dėdamasis tautų ir žmonių laisSINGAPORE, sp. 24. — Cia
mą su Vokietija,
paktas turi pripažinti ir garan
Po šių trijų straipsnelių ap-l . . . „ . „ _ J > , •
—
priežiūros
komisijos
pirm.
gen.
.
,.
f . , . ivintoju, jau pradėjo savo giestuoti signatarų teritorinę nelie posėdžiaujančiai vadinamo CoBalsavo apie 96 proc. užregis
tariamos ir pačios teises. Ir pir- L A* VZ,* *-c « . . » ^ j 2 L , , „ Burns pasmerkė Izraelį už „atsi
žiūrint
tokių
Saaro
balsavimo
da
čiamybę ir politinę nepriklauso lombo plano tarybai JAV atsto
~J*Hi~i v r^ ii^i Taelę apie tai, kaip kitur bloga,
truotų balsuotojų, kas verčia
mojoj ir antrojoj konvencijoj
vinių.
lyginamąją"
akciją
Syrijos
teri
kaip gera jų padangėje. Ukraimybę; Europos saugumo sutar vas pranešė, kad Amerika pasi
smulkiai apibūdintos žmogaus nos blondinė anądien vėl dekla torijoje ir išvyko New Yorkan rausti visus vadinamus stebėto Provokiškos Saaro partijos po
tys turi pripažinti regioninių pak rengusi padėti įrengti pietų ir
teisės į darbą, garantuojant tin mavo. Ji išpasakojo, kaip „šešio padaryti pranešimo apie neramu jus, prieš rinkimus tvirtinusius, pergalės pareiškė, kad balsavimo
pietryčių Azijoje atominį reakto
tų buvimą.
kad gyventojai mažai domisi rin
kamas sąlygas ir atlyginimą; tei
daviniai
nereiškia
nė
Prancūzi
mus
Izraelio
pasieniuose.
lika respublikų" apsijungusios
Jei sovietai tų principų nepri rių, kuris tarnautų tyrimo ir per
kimais ir mažai balsuos.
sė jungtis į profesines sąjungas;
jos
nė
Europos
vienybės
pasmer
pagal „visiškos lygybės ir suve Burns praneša, kad apie 50 Prieš statutą balsavo 423,434,
ims derybų pagrindu, tada pir sonalo parengimo tikslams. Ato
moters ir vaiko teisė gauti spe
kimo,
tik
norą
laikyti
Saarą
Vo
renumo" principą ir kaip valdi Izraelio karių buvo Syrijos teri už statutą — 201,973. Procentais
mieji du darbotvarkės klausimai minės energijos panaudojimas
cialų aprūpinimą; teisė į švieti
kietijos
dalimi,
atsižvelgiant
ir
į
torijoje
ir
pasigrobę
5
Syrijos
nėse mokyklose dėstoma daugiau
bus palikti archyvams ir pereita toje pasaulio dalyje labai pagrei
išreiškiant,
taip
balsavimas
at
mą, teisė gyventi laisvai ir sau
Saaro
ir
į
Prancūzijos
ūkinius
in
karius bei kelis nužudę sugrįžo
giai; gauti vienodą ir lygią teis kaip „šimtu* kalbų". Ji neiškentė atgal. Izraelis nesigina, kad taip rodo: 67.7 proc. prieš statutą, teresus. Prancūzijos spauda re prie nusiginklavimo svarstymų. tintų ūkinę pažangą.
Konferencija JAV pasiūlymą
mo globą; teisė į minties, sąžinės, nepapasakojusi ir *„ekonominio padarė, nes norėjęs-atsilyginti už 32,3 proc. už statutą.
zultatus
aptaria
kaip
Prancūzi
priėmė.
Argentinos ūkis
religijos ir organizacijų laisvę. sušvytėjimo" tose respublikose. panašius syrų veiksmus.
Dauguma
balsavo
prieš
statu
jos
pralaimėjimą.
• Seimą yra pripažįstama natūra Tenka laukti, kad ir kiti sovie
tą
todėl,
kad
esama
įsitikinimo,
rastas nualintas • Kinijos komunistai praneša,
V. Vokietijos partijos spaus už
liu ir pagrindiniu visuomenės vie tinio bloko nariai panašia gaida
jog
statuto
įteisinimas
būtų
aiš
kad jų geologai suradę Tibete
trauks. Sovietų Sąjungos vardu Prancūzai išvakarėse
greitą rinkimų pravedimą Saare
netu.
kinamas
kaip
atsisakymas
grą
BUENOS
AIRES,
sp.
25.
—
ir už naujus pasitarimus su Pran Argentinos laikinasis prez. Lo- turtingus mineralų klodus.
Tų dviejų konvencijų projek- ligšiol kalba jų teisininkas Mo
žinti
Saarą
Vokietijai.
Aiškini
lemtingųsprendimų
rozovas, o Juozas Matulis, kuris
• Peipingas skelbia, kad Tibe
mas buvo teisingas, todėl statu cūzija Saaro klausimų. Tuo tar nardi amerikiečių žurnalistams
tai Jungt. Tautose rengiami nuo
1948 m. Tai buvo didžiausias j p a s u o s e žymimas jų grupes pir PARYŽIUS, sp. 25. — Prem to atmetimas yra gyventojų pa pu Saaro juridinė padėtis lieka pasakė, kad krašto ūkį rado labai te atidaroma naujų kelių — jun
gia svarbesnius miestus su sosti
Žmogaus Teisių komisijos uždą- į n i n k u , tuo klausimu nekalba, jeras Faure pareiškė, kad Pran- sisakymas už Saaro grąžinimą kaip buvusi.
blogame stovyje, bet tikisi jį
ne.
vinys. Pereitais metais buvo su- Galima tikėtis kad gal ir jis pra cūzijos parlamento rinkimai tuo- yJLtltL^t
sutvarkyti,
nes
kraštas
turi
tur
Eisenhoweris pradeda tu• čūės prezidentas paprašė
tarta, kad abudu tekstai patie- * l l s t u o ^ e t u ; k a i k a f n o r e »* va ~ jau darytini todėl, kad 1956 m.
Saaro premjeras Hoffmanas
parlamento leidimo atleisti 42,kiami vyriausybėms susipažinti, į ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ reikia rinkimų netrukdomos vy tuojau pranešė atsistatydinąs,
Naujo
parlamento
rinkimai
rengti
pranešime
000 iždo apmokamų valdininkų.
pakviečiant jas nedelsiant pri gi tikrovėje tos sovietinės tautos riausybės, nes 1956 m. Prancūzi nes balsavimas yra aiškus nepa
bus pravesti galimai greičiau,
• Persijos parlamentas prita
siųsti savo pataisymus ar papil „apsisprendusios" ir kaip „lais jai yra didelių sprendimų metai. sitikėjimo pareiškimas jam, ku DENVER, sp. 25. — Prez. Ei- rinkimų įstatymas pertvarkytas
rė vyriausybės nutarimui jungtis
dymus. Dabar komitetas tuos pa vai" jos tvarkosi. Lietuvos, Lat Niekas nebegali išvengti spren ris agitavo už statutą. Hoffmano senhoweris pradėjo pamažu
taip,
kad
nebūtų
įžeistas
teisin
vijos, Estijos ir kt. sovietų pa dimų nė dėl santykių su Maroku
vaikščioti ir šiai savaitei pasi gumas. Peronistų partija grei prie Bagdado pakto.
pildymus jau turi.
vergtų tautų vardą šitame komi nė dėl Alžyro padėties prancūzų vyriausybė ir provokiškos parti skyrė daugiau darbo.
Prisimenant tą baisiai lėtą
čiausiai kandidatų nestatys. Ne
tete pernai minėjo tautinės Kini bendruomenėje. Šiandien parla jos pasisakė už greitus parlamen
tempą, kuriuo tos dvi konvenci
to
rinkimus.
Hoffmanas
pasiliks
jos atstovas.
mentas gauna rinkimų paskubi- iki provizorinės vyriausyi)ės su Vakar jam darė pranešimą są pavojaus komunistams ką lai
jos žengė JT instancijose, ir da
apie krašto ūkinę padėtį ūkinių mėti, nors jų veikla ir neuždraus
bar nesitikima, kad šios sesijos Belaukiant, kad ir šiemet kas nimo pasiūlymą.
darymo.
patarėjų pirmininkas dr. Burns, ta.
metu būtų kažinko pasiekta. Op nors tai viešai padarytų, čia ver • Egiptas ir Vengrija sutvirti V. Vokietijos ir Prancūzijos o apie JAV veiklą Jungt Tautose Su bažnyčia nori santykius
timistai sako, kad būtų gera, jei ta prisiminti, kad Jungtinėms no savo diplomatinius santykius vyriausybės pasikeitė telegramo — delegacijos pirmininkas Cabot
kuo greičiausiai sutvarkyti, todėl
bent ligi 1957 m. būtų sutarta Tautoms kaip tik laiku buvo tai atstovus pakeldami į ministerių mis, žadėdamos puoselėti pran Lodge. Šiandien prezidentas ma
skubiai siunčiamas ambasado
cūzų — vokiečių draugystę ne- tysis su vidaus sekretoriumi Mc- rius į Vatikaną.
galutinė redakcija, kai tuo tarpu priminta Pavergtųjų Europos laipsnį.
pesimistai skaičiuoja dešimtimis I J " * 3o™ buvo atsiųstos rezoKay, o dar už dienos kitos pra Perono režimo padarytos su
metų. Bet visi sutinka, kad k o o - l * * * * . reikalaujant apsisprendės vadovauti rengimui kongre tartys bus gerbiamos, bet nebus
vencijas įteisinus žmonija turės dimo teisęs taikyti ne tik kolonijų
sui skiriamo pranešimo apie leista įsigalioti Perono sudarytai
tautoms,
bet
svarbiausia
ir
toms,
tikrai kuo pasididžiuoti.
valstybės padėtį.
sutarčiai su Kalifornijos Stan
kurias po II Pas. karo okupavo
Susiskaldžiusios nuomonės
dard Oi! Co. — ji turės būti per
ir pavergė Sovietų Sąjunga. Vie
Anglija
peikiama
tvarkyta.
Tačiau kaip ten kada bus, šiuo na rezoliucija kalba apie apsi
metu čia vyksta gana įdomios sprendimo teisę, kita iškėlė so
už Irako rėmimą
. Teismas atmetė porvietinio
kolonializmo
klausimą.
diskusijos. Tai, žinoma, dalykas
torikiečių apeliacijas. Jų tarpe
PARYŽIUS,
sp.
25.—Cia
atvy
Ji
atkreipia
JT
dėmesį,
kad
to
nenaujas, nes panašiai jos čia
yra ir tie, kurie apšaudė kongres- Gen. McCall Pate, naujasis marikęs Izraelio premjeras Sharett manus.
naujojo
tipo
kolonializmo
auko
vykdavo kasmet. Įdomu tai, kaip
^INS)
n u koryto komendantas.
pasiskundė spaudai, kad Angli
mis
yra
devynios
Rytų
ir
Centro
kuri valstybė pasisako dėl žmo
jos apsisprendimas paskubinti
nių ir tautų apsisprendimo tei Europos tautos.
ginklų pristatymą Irakui padidi
i
sės, tos teisės, kuria jos pačios
na Izraelio užpuolimo grėsmę.
yra daugiau ar mažiau jau seniai Japonija ir Burma
Jis pridėjo, kad teikiamas Iz
— Sovietų žurnalistus Clevelande sekmadieni piketavo
pasinaudojusios.
raelio
skundas
Saugumo
Tary
sutarė reparacijas
pavergtu tautų žmones ir sutrukdė* Jų iškilmingą nuvežimą į
Į tas diskusijas valstybės atė
bai
prieš
Syriją,
kuri
beveik
kas
vieno pramonininko ūk). Vakare žurnalistus lydįs valstybes
jo jaunis anksčiau susiskaldžiu TOKIO, sp. 25. — Japonija ir
dien apšaudanti Izraelio žvejus departamento pareigūnas rusus parsivežė tyliai ir per užpa
sios. Vienos tvirtina, kad tų kon-1 Burma galutinai susitarė dėl kair pasienio saugotojus.
kalines duris suleido i viešbutį nakvynei.
vencijų pradžioje reikia punkto ro reparacijų sutvarkymo ir pa— Sekmadienio vakare San Francisco drebėjo žemė dvi minu
Kalendoj>a'US
apie apsisprendimo teisę, o kitos sirašė eilę ūkinių susitarimų.
tes. Žmonių aukų nesą, bet medžiaginiai nuostohai Žymūs.
sako, kad ne. Pirmosios aiškina,
Burma gaus iš Japonijos per
Spalio 25 d.: šv. Krizantas.
— Vokietijos spauda pradeda susirūpinusi kalbėti avie kancle
kad, kalbant apie žmogaus tei 10 metų prekių ir patarnavimų
Lietuviškas: Žirdemantis ir Ka- rio Adenauerio ligą, nes gydytojų pranešimai vis tebesako, kad
ses, yra būtina pačioje pradžioje už 20 mil. dol. Japonijos sostinė
rigailė.
ligonio temperatūra dar nesunormalėjo.
minėti apie jo apsisprendimo tei je bus Burmos prekybos misija,
Oras ChJcagoje
— Prancūzijos vyriausybe vakar pripažino P . Vietnamo
sę, nes jos neturėdamas ir ja ne kuri galės daryti tiesioginių už
I
Giedra, kiek šilčiau.
premjerą Diemą valstybes galva, nes nebebuvo kitos išeities
pasinaudojęs, jis negalės nė kito- pirkimų pas privačias japonų f i r- Prancūzijos rezidentas Maroke gen. Boyer De Latonr dėkoja kaSaule teka 7:15, leidžiasi 5:55. referendumo rezultatams paaiškėjus.
mis flsėmii naudotis. Antrosios mas*
(INS). ,
riana* ai pasipriešinimą, sukilėliams Rifu kalnuose.

J

Vienas Saaro statutas atmestas;
traukias valdžia, bus rinkimai

i
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Antradienis, spalio 23, 1 £ 3 J

DLKNKASTLS DKAUUAS, CH1£JM)0. ILA,1M« >r

Iv buto OLymplc 8-4166
DR. J. J. SIMONAITIS
"Lietuvoje jau neaudžiama"
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Radijo pranešėja, atsakyda
DR. P. KISIELIUS
ma | iškeltą klausimą, pažy GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl Naujas adresas 4255 VV. 63rd 84.
Ofiso teL KLUiiSOf 6-4416
49S8 W. 15th St., Cicero
mėjo šiuos pagrindinius daly-,
•—trt. SeseL G H m e n l l 6-4*11
Kasdien 1—I v. ir S—8 v. vakare.
kus:
Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m.

RŪPINASI SIELŲ IŠGANYMU

Rašo DR. AL. RRČKUS

SVEIKATA BRANGUS TIRTAS
"
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Bakteriofobiįa

kitokios baisios ligos labiau siau
|tė ir tebesiaučia negu krikščio-^
Sunku gyventi tokiam žmo- niįkoje Lietuvoje ar Amerikoje,
gui, kuris bijosi perkūnijos, ar kur lavonai yra žemėje užkasavaiduoklių, ar velnių, ar elekt- m i .
ros, ar gyvatukės, ar peliukes, j Sunku, labai sunku gyventi
ar kokio vabalo, ar ko kito. Bet bakterjofobijos ligą turintiems,
daug sunkiau tai tam, kuria tu-* j į e <jaug kenčia įr kiti dėl jų
ri bakteriofobija.
( nukenčia. Jie bijosi valgyti resAugštąjį mokslą baigusio ir[toranuose, kad mikrobai nepa
rimto mokslininko bakteriofobi-[ tektų j jų burną. Jie bijo su
ja neliečia. Griežtam mokslui žmogumi pasisveikinti, kad bak
pasišventę mokslininkai, ypač terijomis neužsikrėstų. Jie bijo
biologai,
mikrobų
nesibaido. išeiti ant gatvės, kad bakterijos
Taipgi į Dievo valią tikintieji bei j nepatektų į jų plaučius. Jie viartimą mylintieji įmones bakte- s u r j r visada bijosi bakterijų ir
riofobija neserga. Visai kitokia | y r a nervuoti. Todėl jų skilviai
padėtis yra su pseudomokslinin- blogai virškina maistą ir vidu
kais pusinteligenčiais ar mizan- riai blogai veikia. Jie blogai
tropinio materializmo dumblino- j miega ir retai kada tinkamai pa
mis jėgomu apsimauliojusiais. | ilsi. Dauguma bakteriofobų yra

(b)

Pastarieji tai dažniausiai gauna
I . ' M ! L - | .

1) Pirmiausia pradėjo Ado
mo ir Jie vos istoriją t. y. "bur
žuazinių laikų" vargais ir prie
spauda.

>lglF

;Nukelti? i 7 psl.)

DR. ANNA BALiUNAS
AKJ\', AUSŲ, KOSIKS IR OFHMliilB
LlttOS.
—

PrltHiK.i.

<*.:.uilu?

—-

6322 South W e s t e r n Avenue

Francis Landry (dešinėje) iš Charlotte, N. C , dirbąs oro jėgose, rū
pinasi laimeli sielas Dievui. J i s guodžia lakūną Bolling oro bazėje,
\Vashington, D. C.
(INS)

Pavergtoje Lietuvoje

Kalba Vilniaus radijas
neturi kuo Kazys Skrinskis iš San Paulo
kaip atrodą Šan
g y v e n a n - (paklausęs,
Svedenavičiene
tiems lietuviams. Tai vis aiš čiai) ir Brone
kiau įrodo tolimesnės translia Ą ^Montevideo (Uragvajaus).
cijos,
paįvairinamos lietuvių
Pastaroji prašė
papasakoti,
liaudies dainomis ir muzika.
kaip šiandien gyvenančios Lie
Pasitaiko uierių, kada Ketu- tuvos kaimo moterys.
Vilniaus radijas

s u d ž i ū v ę a n e m i š k i n i k t i ir Ii-'
*."!"**"!, V ~ * J
1-™
T ^ . . ? ! ™ . \J!l!LzJa
Pasigirti V a k a r u o s e

Šeštadieniais 12 iki 4
Butas 1526 So. 4»tb

popiet
Are.

Penktadlen] tik popiet.
Trečiad. ir seetad. pasai s u t a r u
Ofiso teL CHffldi' 4-SHM
Rcsddeacajos: LACayets* 1-1171

Ofiso tel«t. LtAtayett* 6-8816, j« 4
neatsiliepia, l a u k i t e KKdzie 1-286"

OR. EMILY V. KRUKAS

DR. P. STRIMAITIS

JYDYTOJA IR CHIRURG1
4146 & Archer A ve.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 7 2 4 VVest
KamĮMis 4 7 Ui
Vai.: nuo t iki 4
Sefrtad nuo 1 iki

VAJL Kasdien popiet nuo i 1-2: Iv t
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:64 •
Trečiadieniais tik susitarus

47th Street
Ir Hermltage
ir 6 iki • v. vak
6 vai., iiskyr. M-k

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE 0*. FU TALUT-RU^SA
(Gydytoja ir Chlrurfre)
MOTERŲ

GYDYTOJAS 1B CrURCftGAF
6008 Wett 16th 8trect

LIGŲ IH ARU S E R U O S
SPECIALISTE

Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-8 vai.
"si.: kasdien (-8, sestad. i - i
2750 West 71st Street
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
1 > W . TOsmhall I-0656
(katnpas 71st Ir Callfornia)
dieniais uždaryta. Kitu laiku auskarus.
8694 W e s t o»th Street
Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146
Ofiso telefonas.
I*K. B - * 2 N »
Vai.:
Ii anksto susitarus
Vai. 11-2 ir 6-9 v. • . i e i t . 1-4 p. p. Telef. H Etik
Bes. telef. \YAlbrook 6-507*
m
l
o
c
k 4-7060, n- atsakiui
Kitu laiku pagal susitarimą
skambinti CEntral 6-22t4

DR. VL BLAŽYS

DR. IRMA KURAS

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
(Gydytoja ir ChlrarfC)
4701 South Damen A vena*
K C D K r Ų I R VAIKŲ LIGŲ
( K a m p a s 4 7-tos Ir D a m e n A ve.)
SPECIALISTĄ
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak.
7186 South VVeetorn Avem*
Šeštadieniais 3—4 vai. vak.
(MEDICAL B U I L D I N O )
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti
Plrmad., antrad., ketv Ir penktad
Telef. ofiso L A f a j e t t e 3-0048
nuo 11 vai. ryto — i v . p. p. Ir nuo
B e s . : WAlbrook 6-S048 6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11
TeL ofiso H E . 4-5849, rem H E . 4-2S24 vai. ryto iki S vai. posset.
Ofise tel. R E . 7 - l i a S
DR. PETER T. BRAZIS
U*. V A l h r o o k &-S7SS

DR. VYT. TAURASTUPČIAUSKAS
GYDYTOJAS m • CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA I B
S P E C . MOTERV LJOOS
Ofisas Ir r e z k t : 1410 W. 61st 84.
TeL P B 8-1223 arba W E 6-6577
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr.,
| Trec. ir Penkt. 6—2 v. v. Ir Ketv. Ir
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.
Tel. ofiso H E 4-2123, res. P R 6-64*6

bakteriofobiją
guistos išvaizdos. Bakteriofobi
Bakteriofobija ypatingai grei ja žlugdo žmogų moraliai, hrikGYDYTOJAS IR CHIRURGAS TeL Ofiso Y A. 7-5557, re*. R L 7-4666
DR. V. P. TUMAS0NIS
tai ir giliai įsigraužia j pasąmo do jo nervus, slegia jo nuotaiką
2434 West 71st Street
GYDYTOJAS LR CHHiURGAfl
DR. FRANK C. KWINN
nę tokių, kurie dėl įvairių prie ir silpnina jo kūno sveikatą.
SPEC. CHIRURGINES LIGOS
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 1-9,
( K V I E S I NSBLAS)
ant*.
1-6,
trefi.
Ir
Sėst.
pagal
sutarti.
6255
South Western Avenue
žasčių pradeda gurkšnoti "rauKiekviena baime blogai veikia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—1 • . v.
doną apšvietą" ar neapkęsti j j žmogaus širdį, nervus ir svei1651 YVest 47th Street
fieštad. 2c—4 popletų.
Trečiad.
Ir
ni
a
DR. Z. DANILEVIČIUS
P * " ^ j Šitą prašymą tuoj šokta pakrikščionybės. Toki tai neva ne katą. Iš visų baimių mikrobų ™ » T f ° *™*>
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S sekmad. uždaryta,
^
bGYDYTOJAS IR CHmURGAS vai. iki 4 v. popiet. N u o 7 v. iki 8:30
tiki nei į Dievą, nei į velnią, nei bijojimas (bakteriofobija) ž m o - j * » . L ^ u v ą , Tada patiekiama | ^ J J
TeL ofiso: DAnotoe 6-1126
žinių
apie
tebegyvą
Genevcs
j
_
6817 South VVestern Avenue
fr
į nieką, ko jie nemato. Tačiau gui yra blogiausia.
TeL Ofiso GR. 6-5396.
P R . 6-476J
Chicago 29, HL
dvasią
apie raudonarmiečių,
DR. A. VALIS-LABOKAS
konumist)nėg
pPOpagandos
jie fanatiškai tiki į nematomų
Pasimatymai pagal lutartia
GYDYTOJAS LR CHLRURGAfl
laivyno išvyką Į D. Britaniją ir j . . . .
DR. A. MACIUKAS
bakterijų baisią galybę. Jiems
DATARO ATSAKYMAI I
ŽOdŽ1U
MOTERĮ; LIGŲ GYDYTOJAS
Telefonai REpublic 7-4900
vis nepamirštama priminti So'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visur ir visada baisios bakterijos
KLAUSIMUS
3267 South Halsted Street
Besidencija: GRovehill 6-8161
8 P E C . CHIRUROINfiS IAOOU
i
Vietų Sąjungos "gerą valią",
vaidinasi ir dėl to jie kamuojasi.
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—6 • . v a i
2423 \Vest 63rd Street
Klausia U. D. — Ar vartoji įrodytą išsikraustymo iš bazių
Vargšai bakteriofobai savo ligą
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
UR. T. DUNDULIS
( K a m p a s 6Srd Ir Arteslan)
mas
preparatų,
kurie
pašalina
(bakteriofobija) mėgina ir svei
Suomijoje.
>YDYTOJAS IR CHIRURGAS VAJU 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. TeL ofiso PRoepect 6-6400
Šeštad. 2—4 popiet.
pažastėse
blogą
kvapą
galėtų
ir
Radio
Aparatu
Taisymas
kiesiems įkalbėti. Jie baisiai no
RezkL PRospeot 6-6406
4157 Archer Avenue
Klausytoju laiškai
Trečiad. ir sekmad. uždaryta
būti
vėžio
priežastimi
krūtyje?
O/iso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai.
ri, kad visi taip tikėtų ir taip
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Sąžiningas ir garantuotas darbu
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 poplst
Vilniaus
radijas,
atrodo,
su
Atsakymas
U.
D.
—
Ne.
(Va£kevi«i6te)
darytų, kain jie daro. Bakterio
DR. JULIJA M0HSTAVIČIUS
Crečladieniais pagal sutarti
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St.
GYDYTOJA
IR C R i R U R G S
laukia
labai
mažai
laiškų
iš
už
Klausia
V.
S.
—
Mano
trijų
fobai ypatingai jieško jiems bai
GYDYTOJA IR CHLRURGfi
Ofiso teL VleginiA 7-00*6
6248 South Kedzie Avesjoc
lietuvių. TeL VI 7-0087 — VI 7-3037
vtesidencijos teL BEverly 8-8244
sių mikrobų katalikų škaplie metų amžiaus vaikas iškrapštęs sienyje gyvenančių
10748 South Michigan Avenue Vai. kasdien 1—S p p. Ir nuo
minimi UragvaVai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. •., v. vak. fieštad. 1—4 p. p.
riuose ir ant bučiuojamų kry iš sienos tinką kramto ir su pa Dažniausiai
T\ L ofiso Vlrginia 7-0600,
lšsyrus
trečiad.
Šeštadieniais nuo 1 kitu laiku tik s u s i t a r u s
žių... bet kažkodėl pamiršta pa sigardžiavimu nuryja. Toks vai jaus, Brazilijos bei Argentinos
rez. KEpubllc 7-6867 iki 4 vai. popiet.
DR. JUZE Ir KĘSTUTIS
Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
plepėti apie mikrobų didelį skai- ko apetitas mane išgąsdino ir lietuviai, nors spalio 13 dieną
DR. BR. GAIŽIŪNAS
DR. J. VAITAITIS
B u t o — ENtfevrood 4-4676
A
G
L
I
N
S
K
A
I
..
.
v. . .,
i surūpino — nežinau ką daryti. naminčio
gavę
laišką
ir
iš
11 1
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
cm visokių rankų nuciupmetose: p _ - s « „ „ n Q n Q r 0 ^ooisb-,-*,*; P*" " ^" &*;v
*
GYDYTOJAS m CHmURGAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
„ .._. . „
Prašau, p. Daktare, paaiškinti, | Amerikos. Jį parašęs koks tai
( s p e c moterų Ilgos ir akušerija}
Ofiso Ir buto tel. H E m l o c k 4-561 i
dolerinėse.
1407 S. 49th Court. Cicere
2300 W e s t 5 1 Street
4055 Archer Avenue
kodėl jo toks nenormalus apeti Felix Kosz. Matyt,
Kosz
ką
Kalbant apie popierinius pini
— pirm. ir antr. 10 lkl 18 ryto; K a m p a s Archer ir California Ave
DR.fi. NARBUTAS
Kasdien 10-12 ryto ir 6-8
tas ir ar molio su kalkėmis nu ypatingo savo laiške pažymėjo, Vai.
2
iki
4 ir « Iki 9 popiet; ketv. ir
VAI*: 2—4 Ir 6 ^ t T. p. p.
gus, daug ką galima būtų papa
Šeštadieniais 10-2.
P L A U t l V IR VIDAUS LIGOS
rijimas nepakenks jo sveikatai. n3S nieko nepaskaitė, tik atsa penkt. 2 Iki 4 įr 6 Iki 9 popiet; SeSt
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p..
OfNe far bato teL OLyno&lc 8-1881
sakoti. Rodos jau negali būti
- 6757 South Westeni Avenue
Išskyrus sekmadienius
Kiti mane gąsdina, kad Ameri- kė, kad jam būsią netrukus a t i 10 iki 2 p o p i e t
Ofiso tel. P R o s p e e t 6-1716
šlykštesnio dalyko, kaip popieri
l
'
Valandos: pirmad., trečiad., k e t v i r t ,
koje į tinką deda aršeniką ar
^ ^
atsakyta
R
e
s
.
teL
GRovehUI
6-6O0S
penkt.
6:30—8:80 v. vak.
Antrad. TeL ofiso Vlctory 8-1881,
TeL
Ofiso
te
res,
\VAlbrook
6-S588
niai doleriai. Kokiose kišenėse
res. Vlctory 6-8746
10—12 vai. ryto & štad. 2—4 p. p.
kokius nuodus, kad blakės nesi^
laįškų ražytojai:
JuUu5
Te|. ofiso H E . 4-6660. res, PR. 6-7S8S
DR. S. GEŠTAUTAS
Kitu laiku pagal susitarime.
popierinis pinigas švinko, kiek
DR. V. VILEIŠIS
veistų, todėl vaikas nuo tinko ; G e l m n b i c k a s
Argentinos,
iš
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S
apseilėtų ir nešvarių pirštų jį
DR.
ANTAHAS
ALEKNA
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
gali apsinuodyti. Man net baisu'
DR. ALBINA PRUNSKIS
2624 W. 71st S t
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiupinėjo, tai niekas nežino. Bet
802 West Slst Street
ir pagalvoti.
K a m p a s 71st Ir Talman Ave.
DR. VLADAS PRUNSKIS
kiek bakterijų yra ant popieri
1957 VV. Garfield Blvd.
kūdikis neapsinuodys, tačiau jo
K a m p a s Halted Ir 81-mos gatvla
Atsakymas V. S. — Ameriko
VaL: N u o 7 iki 9 vak. Sekmadieniais
GYDYTOJAI
I
R
C
H
I
R
U
R
G
A
I
VAL.:
1—4
ir
6—»
Priėmimo
valandos: i—I
p.p. Ir
nio dolerio, tai beveik kievienas
viduriuose gali atsirasti dieg6—8 • . v. Sestad. 2 — i vai. poplst
3259 South Halsted S t
šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p.. tik susitarus.
je nėra papročio, kad tinkoriai
daktaras žino. Ant kiekvieno
Išskyrus ketvlr tad. ir sekmad.
Kasdien S—6 vai. v a k fieštad. nno
dėtų aršeniko ar kitokių nuodų linės spazmos.
TeL ofiso P R 6-6446, res. HK 4-8166
Ofiso *elef. I.Nterocean 8 - 7 6 M . .
1—S vai. vak.
banknoto vidutiniai yra 142,000
Kitu laiku pagal susitarimą
Buto telef. INtevoocan 8-87S1
į sienų tinką. Vaikas iš instink
DR. F. C VVINSKUMAS
bakterijų. Ir kas huostabiausia,
Telef. Vietory a-1464. Resid. 2257 W.
to viską burnon kiša, kramto ir
GYDYTOJAS LR CHIRURGAfl
DR. K. GUDAITIS
23rd P L a C E , tel. FRontler 6-5941
kad juo naujesnis banknotas,
ryja. Tai nereiškia kažkokio ne
2420 W©st 6Urqoette Bd.
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS
PER 40 METU
juo daugiau yra ant jo bakteri
Ofiso telefonas — B l s n o p 7-2526
VAL. nuo 1 iki 4 p. p.; 6 lkl 8
normalaus apetito. Visgi reikia
Ofisas 10750 So. Mlchigaa Av«.
VISU LIETUVIŠKU
jų." Ant aaujų bankotų jų esa
Treč. ir sestad. pagal sutartj
Vai.: Kasdien t — 1 2 vai. ryto. 1—4
DR. AL RAČKUS
prižiūrėti, kad kūdikis visokio
KOLONIJŲ
Savinas and L o a i T y ^ J
Ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienj.
ma daugiau 405,000. Ant senų
SAUGIAUSIA IR
gružo nerytų. Nuo seno tinko
Sestad. 10 — t v. Kitu laiku susi GYDYTOJAS m CHIRURGAS Tel. ofiso CA 6-0667, res. P R
Associati :^ ^^^rfflsV PELNINGIAUSIA
apsitrynusių mažiau; daugiau
tarus.
4342 Archer Avenue
l N SUR£ 0 r =
sia — 38,000 bakterijų. Ant po
TAUPYMO

TELEVIZIJOS

MIDLAND

pierinių pinigų yra daugiausia ir
Duona te įvairias skoningas
pačių pavojingiausių džiovos ir
difterito bacilų. Taigi kiekvieną
i t fJ
bakteriofobą gal šiurpas nukrės
tų, jei sužinotų, kad banknotai
turi dešimteriopai daugiau bak
BRUNO'S KEPYKLA
terijų negu katalikų Skapleriai...
8839 8. LIT U ANIC A AVE.
Tačiau bakteriofobų nuramini
TeL CLifside 4-6876..
mui reikia pasakyti ir tą tiesą,
Pristatome J visas krautuves
te
restoranus, taip pat iš
kad bakterijoms nėra palankių
siunčia J visus artimuosius
miestus.
sąlygų veistis ar stiprėti škap
lieriuose ar banknotuose. Dau
gumoje atvejų ten patekusios
bakterijos būna taip nusilpusios,
kad nėra labai pavojingos. Jei
ūpestingai ir pigiai taisau
tos bakterijos būtų taip baisiai
pavojingos, kaip bakteriofobai T E L E V I Z I J O S
tiki, tai pinigų čiupinėtojai būtų
APARATUS
didžiausi ligų skleidėjai; tuomet
Garantuoja darbą ir dalis.
valdžia įsakytų kiekvienam ban
I. M I G L I N A S
kininkui ir kiekvienam krautuvi
ninkui kasdien kišti pinigus į Teiei. — HOmbold 6-1038
karstus sterilizatorius, o kiek
vienam čiupinėjančiam pinigą įsakytų tuojau kišti pirštus \
valdišką sublimatą.
8TATVBA1 IR NAMŲ
PATAISYMAMS
Lietuvių tarpe atsirado pet PBISTATpME
ir tokių bakteriofobų ir "bakte v i s o i u v RCftiv
riofobų", kurie stengiasi žmo M E D Ž I A G Ą
nėms įkalbėti, kad geriausias bū
das visokias bakterijas ir marus
išnaikinti, tai mirusiųjų lavonus
ugnyje sudeginti... Apie jų "ge
rus" siekius (pagnaibyti krikš
9TASYS LJTVVINAS, Pres.
čionis, o kartais net ir krimina
S0S9 8a\ HALSTBD ST.
TeL Vlctory t - U 7 1
^
lą sunaikinti) čia nekalbėsiu.
APKATNAVIMĄ
IR
P
R
E
K
I
Ų
PR^
Tos rūšies bakteriofobija turin
STATTUA TEIKIAME
tiems tik tiek reikia priminti,
NEMOKAMAI
A
kad ten, kur lavonai visada ir R A l T I N g ATIDARYTA kasdien out
• vai. ryto Hci 6 vai- inkaro Ir
ligšiol yra deginami, pvz. Indi
i«stadl«nlals iki S v*l. vakaro
joje, marai, raupsai (lepra) ir.|
•

Ofiso telef. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STevrart S-4611

IENDROVĖ

4038 Archer AvtiHt

DR. J. GUDAUSKAS

Tel. LA3-6719

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

•

CARR MOODY
LUMBER COI

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet
kreipkitės į Lietuvišką automobiliu prekyba.

WAlbrook 5-8200

5805 S. WESTERN AVE.

=

MOviNC

H0VIMC

( k a m p a s Halsted Ir S5-ta g a t v t )
VAJU 1—4 Ir 6:80—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą
šeštadieniais 1—4 vai.

G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S
Telef. RKpubltc 7-2260
SPECIALYBE CHIRURGINES IR
O R T O P E D I N E S LIGOS

S500 West 63rd Street

Tel. ofiso
GRovchiU 6-4322

I

U gabalų — tiktai už $169.00
Į šj setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm sprruoklem, 3 vanity ftiliaus
lempos, 2 miegamos pagalvės ir
kilimas.
Didelis pasirinkimas ir
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais.
Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neimame jokių nuošimčių. Prieš perkant
baldus, užsukite i šią lietuvišką
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

Ktsid.
H'AIbrook 5-2996

BR. JONAS JUNEVIČIUS
G Y D Y O Q J A S IR C H I R U R G A S
6400 S. Kedzie Ave.
Manor Med. Arts Bldg.
Val.^ kasdien nuo 3 iki 7 vai. šeštad. nuo
4 Iki 6 vaj. Kitu laiku susitarus
—sss>——s——-•—mm3L

^ i i w » » w n

GRovebUl

i

—n

i •••'••
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GYDYTOJAS TR CHLRUBGAfl
1821 So. Halsted Street

Ortnopedas - ProtesJetas
Aparatai-Protesai. M e d B a a
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DR. G. SERKER
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P i r m a d , antr.,
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Sešt. nuo t
Res. 8058 8.

ketv. Ir penk.
vai. vakare
lkl 4 popiet.
Campbell Ave.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS
4645 So. Ashland Ave* ChJcage
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5>IVINGS

Jei turite parduoti ar išnuomo

DR. WALTER j . KIRSTUK

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimą

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

skyriuje. Skelbimą galite perduoti
telefonu: Vlrginla 7-6640.

( L I E T U V I S GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street
VAL. 1—I popiet, 6:10—8:80 vak
Uidaryta trečiad. U saAtad. vakarai*

Ofisas Ir akiniu d i r b t u s
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Perskaitę "Drautrą", duokite
jį kitiems.
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DiKNRAfiTlS UHAUGĄS CHICAGO LLLUNOl*

Antradienis, spalio 25, 1955
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\k metų
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1 min.
S.00
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91.25
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Redakcija straipsnius taiso s*vo nuožiūra. Neeunaudotu straipsnių ne*
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

ARGENTINOS BĖDOS BRAZILIJOJE
PO PREZIDENTO RINKIME
Argentinos bėdos, nuvertus Perono režimą, laikinai baigtos,
šiandien būtų perdrąsu sakyti, kad Argentina jau surado de
mokratini kelią. Tik galima prileisti, kad Argentinos politiniai
vėjai papūs ta kryptimi. Kada politine padėtis rodo prošvais
čių 8tabilizavimuisi Argentinoje, tai Brazilijoje politine padėtis
rodo atvirkščius ženklus. Tos pačios bėdos Brazilijoje daro ban
dymus pasikartoti, kas Argentinoje yra atlikta. Politinė padė
tis, ypač armijoje, po prezidento rinkimų ima tamsėti ir niauktis
prieš audrą, kokia buvo 1954 m. rugpjūčio 14 d. Nebūtų nuo
stabu ir staigmena, jei išgirstume, kad Brazilijos armija padarė
"d'etat" —• perversmą.
NAUJASIS PREZIDENTOS EMIGRANTO SCNUS
Negalutini, bet užtikrinti balsavimo duomenys sako, kad Bra
zilijos prezidentu išrinktas Juscelino Kubitschek, 53 m., buvęs
Minas Gerais provincijos gubernatorius, turtingas, ambicingas,
senas politikas. Jo tėvas buvo lenkų — vokiečių emigrantas, motinė — brazile, pravardžiuota "gyva žuvimi". Priklauso tai po
litinei pakraipai ir ideologijai, kaip 1954 m. rugpjūčio 14 d. nu
sišovęs Brazilijos prezidentas Getulio Vargas. Jis tais metais
armijos buvo priverstas pasitraukti, bet prieš tai padarydamas
nusišovė. Neabejotinais duomenimis ir viceprezidentu yra iš
rinktas Joaq Goulart, tos pat pakraipos asmuo. Jie nugalėjo
spalio 3 dienos rinkimuose savo priešininkus — pirklį milionierių,
buv. Sao Paulo gubernatorių Adherar de Barros, generolą majo
rą Juarez Tavora ir Plinio Salgado. Tai yra stiprius ir žinomus
asmenis, Brazilijos politikus.
NEAIŠKUS NUSISTATYMAS
Rinkimų oponentai skelbė, kad Kubitschek yra neaiškaus
nusistatymo, turi palinkimą į komunizmą. Tokios pat pakraipo3
esąs ir Goulart. Jie ne tik vykdys nusižudžiusio Vargo politiką,
reformas, bet dar pralenks ir Brazilijoje padės atsigauti komunizmui, kuris ten yra uždraustas. Deja faktais nebuvo įrodyta,
kad naujieji Brazilijos valdžios vyrai yra komunistai ar turėjo
su jais ryšius. Tiesa, kad Kubitschek turi pilną Brazilijos darbo
partijos pasitikėjimą ir paramą. Tačiau Brazilijos darbo partija
nėra kontroliuojama komunistų ar jų simpatikų.
Be to, būdamas Minas Gerais gubernatoriumi, Kubitschek,
sužinojęs,

kad

jo

provincijoje

slapstosi u ž d r a u s t o s k o m u n i s t ų

partijos Brazilijoje vadas Luis Carlos Prestes, davė policijai įsa
kymą jį surasti ir suimti. Reikia manyti, kad oponentai rinkimų
metu nesėdėjo rankas sudėję, bet jieškojo duomenų ir faktų, ku
rie pakenktų jų priešininkams. Matyt, kad prieš juos nieko ne
surasta, jei žmonės už juos balsavo ir savo balsus su pasitikė
jimu atidavė.
POLITINĖS KOMBINACIJOS
Pralaimėję rinkimus į prezidentus politikai, juos palaikan
čios grupės, turtingesnieji sluogsniai ir dalis generolų sudarinė
ja opoziciją, kuri naujam prezidentui pasipriešintų reformų pravedimo srityje. Kombinacijos yra slaptos, bet prileidžiama, kad
ir toki atvejai: a) pasyvinis pasipriešinimas, b) bendradarbiavi
mas ir legalus priešinimasis per kongresą ir c) su armijos pa
galba neleidimas naujam prezidentui perimti pareigas 1956 m.
sausio mėn., arba padaryti perversmą, po kurio Braziliją lai
kinai valdytų karininkų junta. Po to turėtų būti skelbiami nau
ji rinkimai ir renkamas naujas prezidentas.
MANEVRAI NEPAVYKO
Prieš kandidatų statymą dabartinis prezidentas Cafe Filho
stengėsi Kubitschek atkalbėti nuo kandidatavimo. Jam buvo aiš
kinamas sunkus Brazilijos finansinis stovis, kurį paliko prez.
Vargas. Be to dabartiniu laiku Brazilijoje yra nepalanki atmos
fera Vargo šalininkams, gi Kubitschek kaip tik esąs nuo seniai
žinomas, kaip tos linkmės žmogus, politikas ir Vargo geras drau
gas. Jis pasijuto šiuo manevru įžeistas ir jo ambicingumas, ku
ris apibūdinamas posakiu "Jei aš pradedu, aš ir baigsiu!", nelei
do jam šio įžeidimo pergyventi. Jis nepriėmė nė pasiūlymo būti
kokios nors provincijos gubernatorium. Jau prezid. Vargo lai
kais jo provincijos Minas Gerais keliams taisyti Vargas buvo
nubraukęs didelę pinigų sumą. Atvykęs pas prezidentą su juo
susibarė, nugalėjo ir gavo $7,500,000. Jo nusistatymas savo
pasiekti yra aiškus ir neatlaidus.
REFORMŲ SALININKAS
Prezidento Getulio Vargo valdymo metu buvo padaryta ne
maža reformų, kurios pagerino neturtingųjų padėtį. Kubitschek
su entuziazmu joms pritarė. Taigi jis yra reformų šalininkas,
gal būt dar didesnis ir neatlaidus. Turtingieji gerai žino, kad
jis jas vykdys ir pralenks Vargą. Kada rinkimų metu buvo opo
nentų prikišta, kad jis yra komunistinių pakraipų, tai ir slap
tai veikianti Brazilijos komunistų partija stojo ir agitavo už jį.
Neturtingesnieji sluogsniai ir vidutiniai savo balsus atidavė jam,
tikisi susilaukti jų būvį pagerinančių reformų. I r čia atsirado
kovos laukas tarp turtingųjų, kurie nelabai linkę reformoms, nes
jos paliečia jų interesus net ir asmeniškai.
PAVOJINGI ŽENKLAI
Karo ministerijos griežtas pasisakymas prieš naujai išrink
tą prezidentą duoda signalą, kad Brazilijos armijoje pradėjo
pūsti nauji ir priešingi politiniai vėjai. Nors naujai išrinktasis
prezidentas neina pareigų ir jas perims tik 1956 m. sausio min.,

Spaudoj ir gyvenime
DR. JUOZAS DAUGAIUS
Tėvu kalba
Nuostabios laisvės šalis —
Jungt. Amerikos Valstybės —
teikia mums visas galimybes
ugdyti savą kultūrą ir reikšti
pagarbą ir meilę savo tėvų kal
bai. Brangindami šį mus priglaudusį Amerikos kraštą, mes
neturime užmiršti tai, kas jau
pačiu* gimimu įrašyta į mūsų
kraują — savo lietuviškos kil
mės. Ypatingai norisi, kad tas
iš tėvų gautas paveldėjimas bū
tų pabrėžtas iškilmingomis va
landomis.

ir nei vieno žodžio mūsų vaikams lietuviškai...".
Motinos ašaros taip stipriai
parodė tėvų viltis, kad kunigas
tuo kartu gal be blogos valios
apleidęs lietuvišką 5odį, dabar
niekada per pirmąją šv. Komu
niją neapleidžia neprabilęs lie
tuviškai.
Ta proga noiėtume priminti,
kad lietuviai uoliai lankytų lie
tuviškas pamaldas. Jeigu lietu
viškose pamaldose žmonių ma
žės, tas nestiprins lietuvių kal
bos teisių mūsų šventovėse.

nę jė^ą, kaip ta, kuri atsiran- mylėti savo kraštą ir tautą, bet |
negalima to paversti stabu, ku
da iš sprogstančių atomų.
riam visos kitos vertybės būtų'
Perdėta* nacionalizmas
aukojamos. Yra dar žmogišku- ]
Kitados vokiečiai šaukdavo mo idealai ir dieviškos teises,'
"Deutsehland, ueber alles" (Vo- kurioms reikia skirti pridera
kieti ja virš visko). Iš tų idealų mą vietą. Tą primena šiemet

PAGERBTAS

i š a u g ę s perdėtas nacionalizmas Į Bazelyje išleista prof. J. E r e t o

sužlugdė Vokietiją. Tai istorinė knygelė "Abschied von Europamoka visoms tautoms: reikia pa".

ŽENEVA TIK PRADŽIA
PRANYS ALAfcNAS, Kanada

Sovietai apie koegzistenciją

Beslankiojanti nūdieniam pa- tokioje padėtyje reikia būti pa
Ko vertos po Ženevos konfe- saulyje taip vadinama "Ženevos siruošusiems.
rencijos sovietų propagandos j dvasia" daugelį "minkštesnio" ( šiuo metu blaiviai galvojan8kleidžiamo3 koegzistencijos nuo galvojimo žmonių nuteikia op- tieji supranta ir pripažįsta, jof
taikos, mums reikšmingai pri- timistiškai. Jie galvoja, kad, Chruščevo-Bulganino - Molotovo
Ooodwin J. Knight, Kalifornijos
mena prof. J. Eretas savo kny- štai, jau piasidė^o nauja era, triumviratas veikia daug gud- gubernatorius, pagerbtas Respubligeleje " Abschied von Europa". Sovietai pasikeitė, jie šypsosi,' riau. Jie vysto komunistinės j kom> klubo NVw" Yorke. .Tam sūteikČia jis praneša, kad po II Pa-[karo nebebus...
j doktrinos politiką su visais jai M** sidabrinis nario paiymrjisaaa
saulinio karo Rusijoje buvo iš^
e a lvoia ne visi Yra Paklausančiais niuansais, nepa-1 = = =
leistas veikalas: "Totalinis karo į r
V * *Q t u DeBimistu a- m i r š d a m i ' « i k a l u i e s a n t > U Ž U u H
V y t h i p d i skatina rinkt
ūkis ir Raudonoji armija". Kny
drabužiui
not Kanados žurnalo " M a c - j l i a v i m o J« s a l d z l u ***ų v f t r t o "
gai Įžangą parašė Molotovas, ^
| j i m o priemonių, kad tuo sumaegama ^
JAV katalikų vyskupai skel
pažymėdamas:
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kurie
tuos
du
pasauliu
skiria,
rų
politikai.
vietiniai, ir iš tremties atvykę
taktika neša daug naudos, o paklodės ir antklodės dėl ne
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Am**, kad pastaroji, taip trapu.,
ie $ 1 M m i U o m } v e r t ė s
tėvai, o katalikybė visada yra
Kad tai nebuvo tik tušti žo not augščiau paminėto žurnalo daiktas, nesudužtų, visvien te
pabrėžusi tėvų teises į vaikų
įvairių reikmenų.
džiai, galime spręsti iš to, jog vedamojo, Maskva ligi šiol dar gul atsimena niekad nesikeičian
auklėjimą.
Sovietai savo 1955 metų karinių tebelaiko vergijoje visą Rytinę tį faktą, kad komunistinis ir lais
Lietuviai, sunkiai dirbdami
Mišios afrikiečių kalba
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. , netgi pagalvoti negalėtų, jeigu • viso pasaulio pavergimas... Šitos
dvi
Kinijos
liginiame susibūrime dalyvavo
tabios įtakos. Žinome vieną to Vokietijas, dvi Korėjas, dvi InTačiu neužmirštinas reikšmin ne ligšiolinė atominių ginklų padėties, deia, negali ir negalės 15,000 Afrikos katalikų.
kį, atsitikimą: vienoje lietuvių
pakeisti nei tostų kilnojimas į
gas Fulton Sheen žodis, pasa persvara.
bažnyčioje prieš kiek metų pir
kytas jo vienoje radijo kalboje:
Taigi, pirmoji rūšis pesimis vieni kitų sveikatą, nei šypsnių
mosios Komunijos apeigose te
grimasiai, nei, pagaliau, siūly- Vienuolių giesme per radiją
— Rusija turi ne vieną, o dvi tų ir galvoja, jog Vakarai tebėbuvo girdėtas tik angliškas žo
ra lygiai tokioje padėtyje, kokio- mas keistis ginklavimosi planais
dis. Apeigoms pasibaigus klebo atomines bombas. Jos antroji
Spalio 30 d. pe*- NukryžhiDje jie buvo prieš gerą pusmetį, i arba užkvietimas vieno bloko
nas šventoriuje sutiko lietuvę bomba tai sutelktos kančios jos
jeigu dar neblogesnėje, nes rau-1 lėktuvų skraidyti viršum priežin tojo valandą West Springfielde,
žmonių,
nešančių
vergijos
jun
moterį. Ji pasisveikino kunigą
donųjų šypsniai padarė savo ir j gosios pusės teritorijos, daryti Mass., bus girdimas giedoji
ir verkdama ėmė kalbėti: "To gą, ir kai ši bomba sprogs, ji pa
mas klauzūruotų ses?lių pasiokia brangi šventė, tokia brangi, rodys tūkstančius kartų didės- prislopino demokratinių kraštų nuotraukas ir viešai šnipinėti nisčių. Tą programą
globoja
budrumą.
Taigi, dar ilgas kelias prieš tėvai pasionistai. Jie seselių
Antroji rūšis pesimistų kate akis. Dar daug komunistinių ap
bet iki to laiko gali susiformuoti nepalanki atmosfera krašte,
goriškai teigia, kad nūdien Va- gavysčių matysime, tik duok, giedojimą yra įrekordavę- ir
ypatingai karinėse pajėgose. Todėl spalio 3 d. teisėti ir konsti
perduos per radijo tinklą, tutuciniai rinkimai Brazilijoje gali likti bevaisiais. Kombinacija jau karų politika stovi žymiai blo- viešpatie, laisvųjų Vakarų vy
200
stočh
Giedo imas
gegnėje padėtyje, negu ji buvo. r i ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ U ^ M ^ ^
*
J
rodo įspėjamuosius ženklus. Toki reiškiniai Lotynų arba Pietų
bus
irdimas
r
pnes Ženevos konferenciją. Esą ^ vyriausybe i r v a i s tybių gal-1
S
»' I *
kanucmeAmerikoje yra įprasti. Netrukus ir Brazilijoje matysime, jei ne
vienas garbingas Atlanto Pakto v o m g b l a i v a u g
t o k a d j i e ne _ j nes radiją.
vienokių, tai kitokių reiškinių. Vienas dalykas tikras — reškiniai nebus raudoni.
K. S. Tautkus ąjungos (NATO) generolas net b ū t a g a u t i i r ^ ^ l a i k u s u .
p šitaip išsireiškęs: "Mes nie- p r a g t
raudonųjų
rezgiamas Tikyba Floridos mokyklose
kad nebuvome tokioj geroj p a - , p i n k l e s
Floridos mokyklų superin
dėtyje, kaip tuo laiku, kada
Ženeva buvo ir tebėra tik pra tendentas Th. D. Bailey pra
Ne tik respublikonų, bet ir demokratų partijų vadovai gana dar... Stalinas buvo gyvas"...
džia, bet, toli gražu, ligi pabai nešė apie planus tos valstybės
nekantriai laukia prezidento Eisenhowerio pasisakymo, ar jis
Kodėl anas generolas taip gal- gos...
viešosiose mokyklose įvesti ti
kandidatuos antram terminui, ar ne. Dabar atrodo,,kad jis vie voja — nesunku suprasti. Tuo-j
kybos pamokas, nes, kaip jis
naip ar kitaip tepasisakys 1956 m. sausio 20 d., minint preziden met anojo ir viešumai rodė, ko, S k a u d u m o t i n a i , k a i k Q d i k i s s k 3i f c i a ,
neįmanoma mokyti
tavimo trijų metų sukaktį. Vis tik dar apie trejetą mėnesių nori Sovietai, taip lygiai — ais-;
tektų laukti. Partijų planuotojai jau dabar norėtų žinoti, kokius kiai nujauk ir Vakarų pasaulis prašo duonos, kurios ji neturi.' demokratijos bedieviškoje at
mosferoje.
Padėk jai.
kandidatus parinkti ir kaip partijų politinę ateitį planuoti.
kokioj padėty jis randasi ir kaip
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ta visa kariuomenė iš apsupimo neprasilaužtų. Argi
Stalingrado tragedija vėl vokiečius ištiktų?
VLADAS RAMOJUS
Savotiška nuotaika apima jojant Rygos — Pskovo
— Leningrado plentu. Juk tai istorinis kelias, kuriuo
nuo senovės traukė visokie pulkai į plačiąją rytų erdvę
ir atgalios. Pro čia galbūt ir Algirdas vedė savo pulkus
KARO NUOTYKIAI
į Pskovą, ir šis kelias drebėjo nuo lietuvių karių žings
nių ar jų žirgų kojų. Istorijos įvykiai keitėsi, vėl pasi
mainydami žygiavo rytai ir vakarai vieni 'kitų žemių
grobti, plėšti ir deginti. Kokie pulkai šiuo keliu žygiuos
Tęsinys 31
po savaitės, kitos ar daugiau? — aišku. Raudonieji.
Bet kas stums juos vėl atgal, kas suduos tokį smūgį,
Jojam Vidžeme. Ji kalnuota ir įdomi. Ūkiai dideli kad bolševizmas nebeatsikeltų ?..
ir iš tolo gan tvarkingai atrodo. Matyti nemaža dvarų.
Trečiąją dieną pasiekiam garsiosios latvių Jūrma
Tikriausia tai vokiečių baronų nuosavybė. Juk Latvi
joje, kaip žinoma, gyvena nemažai vokiečių ir krašte los pradžią, tą vietą, kur Gauja įteka į Rygos įlanką.
žymu vokiškos kultūros įtakos. Mus pirmą kartą Vid Jūrmala Rygos įlankos pakraščiu tęsiasi iki Rygos ir
žeme keliaujančius stebina plačiai po vienkiemius išsi anapus Rygos pasiekia garsųjį Kemerių kurortą, kur
šakojęs elektros ir telefonų tinklas, ko Lietuvoje tikrai kadaise vykdavo pasaulinės šachmatų pirmenybės. Bet
nebuvo, ir didelės bandos Jaukuose besiganančių raguo šitoji vieta, kur mes dabar esam, nepaprastai graži. Ne
čių. Iš to sprendžiam, kad Latvijos ūkininkija plačiai be reikalo sakoma, kad tai Jūrmalos širdis.
pasinešusi į pelningą pieno ūkį.
Mėlyni vandens plotai, kuriuose matyti daugybė
Pirmosios dienos žygyje sutinkam kariuomenės da būrinių laivelių ir klykiančių žuvėdrų, pamažu atsire
linius, jų tarpe ir latvių legionierių, didžiaisiais keliais j mia į smėlį, ir smėlis, bėgdamas tolyn, įsibėga vis į
betraukiančius į šiaurę. Mums pasidaro neaišku, kodėl augštesnį šlaitą, kurio viršūnė gerokai pažaliavusi nuo
kariuomenė nemetama į Mintaujos ar Tukumo frontus, I žolės ir medžių, ir gražiomis vilomis nusagstyta. Kai
kur pačios pavojingiausios zonos, bet siunčiama tolyn į žiūri nuo šlaito į tolumą, ir vėl žvilgsnis grįžta atgalios,
| šiaurę? Gal anų ruožų ginti tikrai ateina naujos divizi- kažkaip atrodo, kad tu stovi virš vandens, t a r p tų bū
Į jos iš Vokietijos, o šitie daliniai vyksta pagalbon šiau- rinių laivelių ir žuvėdrų. y
jrės frontui ?s Nors, kada sąjungininkai išsikėlė Pran
Jūrmaloje sustojam porai valandų. Tai paskutinis
cūzijoje ir atidarė antrąjį frontą prieš Vokietiją, sunku poilsis prieš Rygą ir paskutiniai gūsiai šviežio laukų ir
betikėti, kad vokiečiai divizijas taip lengvai mėtytų.
jūros vėjo. Rytoj vėl pasitiks didmiesčio triukšmas,
Antrąją žygio dieną įjojam į didelį Rygos — Psko smarvė ir baisi nežinia. Tos gražios vilos šlaituose pil
vo — Leningrado plentą. Plente juda motorizuoti dali nos žmonių. Tiesa, saulė gražiai ir karštai tebešildo, ir
niai, matosi pėstininkų, ir mes nebegalim abejoti, kad jiems malonu maudytis bei saulėje kaitintis. Bet, išsi
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kalbėjus su vienu kitu, aiškėja, kad daugumą šiandie
ninių vasarotojų sudaro ne atostogomis besinaudoją pi
liečiai, bet pabėgėliai iš Rygos. Nujausdami, kad Ry
ga gali likti sunkių kautynių lauku, daugumas jų aną
rugpjūčio antrą dieną bėgo iš Rygos ir, kiek dar tilpo,
prisiglaudė čia Jūrmaloje, kur saugiau nuo ugnies, bom
bų ir šiaip lasviau.
Besidžiaugdamas gražiais reginiais vienu metu pa
juntu, kad kažkas krūtinėje ima gelti. Atsitraukiu to
liau nuo kitų ir sukrentu ant žemės. Minutė po minutės
mane apima toks žiaurus susigraužimas, išvirsdamas
tiesiog į desperatišką namų ir namiškių ilgesį. Nepa
juntu, kaip pradeda trykšti ašaros iš akių ir aš balsiai
raudu. Visą laiką duonterbėje nešiojausi saldainių, ku
riuos tikėjau vienį kartą parvežti į Lietuvą ir jais pa
vaišinti išsiilgtus namiškius. Išsiimu tuos saldainius,
suspaudžiu juos rankoje ir galvoju, kaip sugrįžęs vai
šinsiu sesutę ir mamą:
— Vaišinsiu tikrai. Juk mes prasilaušim ir grįšim
į Lietuvą. Jei neprasilauš kariuomenė, jei vilties visai
nebebus, bandysiu laimę vienas!
Kai atsigavau, supratau, kad ir mane buvo ištikęs
nostalgijos smūgis. Toks pat, kaip Antaną prie Walmieros.
Rugpjūčio 11 d. vakare sugrįžtam į Rygą ir atiduo
dam arklius kariuomenei. Už žygį ir gerai atliktas pa
reigas ^gaunam po tris paras atostogų. Apgyvendina
šiuo kartu kareivinėse prie Latgalės gatvės, kur yra
lovos, čiužiniai, prausyklos ir kiti patogumai. Nors
griežta tvarka, dažnas ginklų žvangėjimas koridoriuose
ar kazematuose t a u primena, kad šitose kareivinėse ap
gyvendinti tie kareiviai, kurie išeina apmokymą ir ne
trukus po apmokymo siunčiami į frontą. Kaži, a r ne
tam ir mus čia apgyvendino?
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Apie galindus ir jotvingius

s,

25, 1995

joje ir netiesos įraugiama, Ir bai pravartu pasižiūrėti, a r
akyss
dūmų prismilkinama, siekiam jų. Neįdomu, sena paTiesos saka, nepatrauklu, bet reikia,
1 Mūsų reikalas — bėda.
sakymas. Baisios tiesos, apie
kurią kalbant nieko negalima
perdėti. Tai, kas ištiko lietu
vių tautą, perdėjimų nereika
linga.
Kas skęsdamas neišdrįs su
šukti "gelbėkit"? O mes juk
skęstam. Visa tauta grimsta.
Na švariam upes vandeny, bet
kraujo ir ašarų audroje.

MAG. HI9T. K. STALšANS, Elizabeth, N. J.
•

Sio straipsnio autorius y r a matome, kad 1192 m. lenkai
latvis, mūsų dienraščio skai- smarkiai ir pakartotinai puolė
tytojas. Savo mokslinį darbą jotvingius, tuo pačiu metu teikberuošdamas Lietuvoje jis yra darni šias svarb*'as ir retas žisurinkęs daug medžiagos apie nias apie mūsų brolių jotvingių
Vilniaus ir artimų sričių lie- gyvenimo būdą: "Mes ten (t. y.
tuviškumą.
— Red. Jotv.'ngijoje) deginome dievaij čių žinyčias, kaimus, trobas, naDienrašty "Draugas" buvo ži- j mus, pilis, dvarus, daržines, per
nia apie arch. dr. Alseikaitės- ! pildytas j a v a s . Miestų jotvinAtrodo, kaa tik šitie du mū
Gimbutienės paskaitą apie se- giai neturi".
sų kruopščiai rengiamų minėji
novės aisčius ir jų gyvenamas
_.
,
, .
.• ..
mų pagrindiniai tikslai: tauti
1
- ,. w i
T^ įrodymas, kad jotvingiai
nis auklejimasis ir žinios apie
vretas kunos s.eke Maskvos fauvo u
^ tu
fcffl_
mūsų skausmą
perdavimas
apylinkes rytuose eentnnę Uk- d j
^ d
^
svetimiesiems. Ir, visdSito, larainą pietuose, Vislos zemup,
buVQ j r
]uo
Dvi svainės ( t a r k o s ) kiekviena pagimdė po devintą kūdikį ftv. Jono ligoninėje Santa Monica, Calif. Kai
vakaruose >r Est.ją s.aurtje. ! m a s _ b a j o r a j g ] a v a i y a d i n 0
rėje yra M r i Williani Lennon su dukrele Miliam. Dešinėje yra Mrs. Theorore Leunon su Kathryn Ann.
rir
fiituo klausimu reikia pndurkarj
u ^
k a d j i ea t .
tojo
Jeanpagal
Menoret
išleistą
vei- į vynę.
ti, kad,
prancūzų
tyrinęk a W i a iIš tų žinių matome, kad
O kai neišvengiamai esame pri-j
kalą "Hist. des Pays Baltiąues", ±L J ^ gynė savo
• •' laisvę
, - ^ iru .tėversti viešumon išeiti, Dieve
n
_ : „ „ . . v.
. ..jotvingių senoji religija buvo
saugok, kad nors ko neperdė
VYTAUTAS SEIRIJIS VOtERTAS
Paris, 1934, aisčių gyvenamieji i
Jr. .. . .. .. • . . ,.
jus. Geriau nedasakyti, geriau
• i_
i
• j-j v T
panaši \ lietuvių: jie turėjo diesumažinti.
Tokiais atvejais
plotai buvo labai dideli ir I am...
r.
,. .
Čia bus sena kalba, kalbėta politrukas kietesnis, ir .milionai
galvojame, kad viskas, kas
r. . prof.
, .
šventoves kaip ir hetu- ir nukalbėta, bet neišgirsta. aklųjų visam pasauly jam pri
Įspėkite, ką reiškia Šitie skaičiai, — gausite dykai
T - J. Endzelinio
latvių
nuo. i vaičių
ir kitas. Čia yra šiek tiek skir
mus
liečia,
ar
tai
būtų
vargas
,.
.
z.uje šitame
pr. Kr.
sudarė net apie
.
.
Ypač tam tikrais metų laiko taria. Anuo metu nedaug t u - ,
I Fleitą, su kuria pagrosite malonias melodijas.
0
#
monę
po tumo pvz.
tarp šiaurės
aisčių-latvių,
.JJ^
, plote
, ., I .amžiuje
Praunmos
šventovę tarpiais Šitais reikalais gerokai rėjome mokančių rašyti, tet a r džiaugsmas kitų akyse bus
0 * , viai
430.000 kv.
kilometrų.
. . pačius , rdievus,
Kristaus
prasidėjo
bendrosPagal
ais _, . turėjo_,tuos
M .
j Vardas ir pavarde . . .
i r v e r č l a u a 1€ W n u
.* T ^ . ^ u l u «!L kurie
Palangoje, Perkūno
— Vilniuje
P
"
čių tautos susiskirstymas į at tas pačias šventąsias girias-ra- prisišnekam. Tai kai minėji kas mokėjo, tasai rašė, kas s u - i ™ ^
I Adresas
".....
skiras tautas su jų gentimis, moves, kaip ir kiti aisčiai, bet mai ir šventės ateina, kai kiek prato, tasai plušo, nei Sibiro tylėti.
Bet čia kalbame ne apie rek
kaip galindus, jotvingius, prū nėra žinių, kad būtų turėję šven vienoje kolonijoje valdybos sa nebodamas, nei savais reikalais
Šis kuponas galios ir kitos dovanos laimėjimui. Prilėse kėdes statinėją,
meninin nesisielodamas. Dabar
sus, lietuvius bei latvius.
skai lamą. Reklamos mums ir ne
toves.
reikia.
Ji
tapusi
labai
pigi,
nes
siųskite, ar asmeniškai atneškite jį i Budriko krautuvę,
kai, ansambliai ir šokėjai pro- tom ir rašom visi, tačiau tik
Ypatinga padėtis ir ypatingas
Jotvingių
kovos
su
lenkais
už3241 So. Halstcd Str.
buvo galindų likimas. Jie gyve
. gramas pildo, o sąžiningieji tada, kai mums naudinga. Rie
sitęsė
iki
14
amz.
pabaigos,
k
a
.
; t a t l b e f i u j ų žiurI
no toli Aistijos rytuose ir jų
bi aplinka visus lygiai veikia
PAKKHOLME SERVICE
Skaičių reikšme
da
nustoję
jėgų
pasidavė
prie-,
minėjimus.
Laikraštas buvo retai, vietomis net
— kiek galima mažiau kitų
STATION
ramiems žo- vargais gyventi.
yiga{
t
labai retai, apgyvendintas. Dė . šams. Tai
. dar
• . nereiškia,
. „ ,kad j
5000 W. Cermak Rd„ Cicero, I1L
ka-to 6 ir 7 amž. po Kr. slavai, | t a u t a t u o J a u , . ^ ^ į j ^ džiams ir lėtam, neskubiam ap
Šitai kelia naujus rūpesčius. Lietuviška gazolino stotis ir
sarmatų, hunų ir kitų spaudžia simas apie jotvingių gyvenimą mąstymui, nes tasai laikotar Jų svarbiausias — užuojautos
automobilių aptarnavimas
mi, pradėjo skverbtis Dniepro po jų laisvės kovų yra galuti- pis dar toli.
ir
prietelių
jieškojimas.
Ta
WUliam J. Grigelaitls, sav.
upe ir jo įtakais iš pietų į Šiau-Į n a i neištirtas.
čiau kas reikš užuojautą, ne
Tautinis auklėjimas
rę, link galindų retai apgyvenLabai svarbios ir mūsų dėme-)
žinodamas skausmo? Kas duos
dintų plotų, beveik be jokių ko- sio v e r t <> s yra Rusijos Centrali- Stenkimės nepaliesti šiomis išmaldą, jei nejaus
vargšų
1956 METŲ
ni
vų, nes žemės visiems užteko. <> Statistikos komiteto formuo progomis sakomų perilgų; kal esant ?
• TELEVIZIJOS •
Kronikos mini apie keletą k o v ų l ^ J o M. Lebedkino 1861 metais bų, ne visiškai tinkamai iš
Čia y r a antrasis minėjimų
FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI
su slavais, bet jos nebuvo ilgos! suteiktos žinios apie gyventojų puoštų salių ir nepakankamo tikslas: šiomis progomis savąjį
Aug&tos kokybes fonografai
ir, rodos, ne kruvinos.
j tautybę vadinamose vakarų gu dalyvių skaičiaus.
Apie tai skausmą paskleisti ir svetimų
— DULKIASIURBLIAI —
ls tų pačių rusų kronikų yra | ^ m i j o s e . Tenai matome, kad girdėsime iš dažnos kolonijos
Elektriniai laikrodžiai
jų tarpe; minėjime laiku duoti ViPAUS
d lis
IR LAUKO ANTENOS
žinių, kad galindai savo tauty- i *
buvusios Gardino guber- po kiekvieno minėjimo. Ge
žinių apie tai, kas vyksta mū — TV IR RADIJO LEMPOS —
!
bę išlaikė iki pat 14, net 15 am- njos centrinių ir pietų apskri- riau
užsiimkime
stambesniu sų krašte. I r šaukti visu bal
BATERIJOS — DALYS
či
žiaus. Žinomas rusų statistikas 4 gyventojų pripažįsta save reikalu: koks minėjimų tiks
su, nes čia lėtat kalbančius
M. Lebedkinas tvirtina, kad ir! jotvingiais. Iš viso jotvingių te- las? Čia pasižvalgę, šotem to
Vtoų radijų, fonografu, TV ir
Mes
varžomas
^
r
vengiame
I
ai
rcKordavimų aparatu
paskutiniu laiku Ugros ir Prot-T* suskaityta 30,927 žmonės, liau: a r einame prie j o ?
triukšmas nustelbia^
TAISYMAS
vės upių baseinuose yra žmo- ! Apskritimis
jie pasiskirstę,
Kasmet
susikaupiam
Nepri
atliekamas
patyrusiu inžinierių
reklamos. Geriant
nukentėti,
nės, kurie save vadina golian- * a i P :
klausomybės paskelbimo ir bai geriau pavargti, nuostolius pa-1 — VISKAS GARANTUOJAMA —
dais. To baseino Dmitrievsko ir | Liet. Brastos aps 1,616 jotv.,
Rainos iemiaiLsloa
šiųjų birželio įvykių laikotar tirti, kad tik vtešaf riesirodž'u:
Budriko krautuvėje gaunami laikrodėliai, auksiniai Ir
Klinsko apskrityse yra kaimų | Beisko
^,o40
,, » piais,
šitaip buvo, yra ir turi
deimantiniai žiodai, rašomos plunksnos, gryno sidabro iš
pavadinimai Goliandi, Maskvos Kobrino
ZZ, ( ZD
.. t būti. Kitais
metais tenka ir
dirbiniai, radio, phonografai, rašomos mašinėlės, valizas,
upės įtakas — Goliada.
Volkovisko
3,741 „ . pripuolamomis progomis pasičemodanai, vilnoniai blanketai, kaldros, lietuviški rekor
Tame pačiame "Draugo" nrmąstyti, kaip spaudos atgavi
dai, kostume J2welry, gintaro išdirbiniai, elektriniai daik
je buvo išspausdintas Ant. KaIš viso 30,927 jotv. mą, Steigiamąjį Seimą prisi
tai ir kiti įvairiausi daktai tinkami dovanoms, {stoję į
sakaičio taip pat labai įdomus
Kaip matome, jotvingių cent menant, a r kitus mums svar
Budriko Radio kontestą turesie progos laimėti $200.00
straipsnis apie kitą baltų tau
*
130
So.
Halstcd
—
DA
6-6881
ras — Kobrino apskritis. Įsidė bius ir brangius įvykius atžy
pinigais.
ta — jotvingius ir jų likimą. Kas
mėtina, kad jie gyveno 4 aps mint.
Dr. A. Baltinis savo
rt-cenzljojt
liečia jotvingių krašto vietvarkrityse, vadinasi gana didelėje
Šitos progos mumyse turi apie 8J romaną taip rašo: P. Kesiū
džius, lietuviškai skambančius
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' V I K T O R O
KO2 IC OS
buvusios Jotvingijos teritorijo auklėti tautinį jausmą, primin gražiai
iškelia tą pasiaukojimo didu
(iš dalies ir latviškai), tai ten
CALL ME MOTORS CO.
mą, kuri beviltiškoje kovoje d€l tau
je. Nėra pasakyta, a r jie gyve
ka išsireikšti gilią padėką dr. no kompaktinėse masėse vieno ti ilgai nusitęsusius kovų už tos laisves parode Lietuvos partiza
Lietuviška gasoltno Shell stotis tr
nas, tą idealizmą, kuriuo oegS mūšy Auto taisymas. 5759 S. Westcrn Are.
Alseikaitei-Gimbutienei už jos je vietoje, a r išsklaidyti tarp ki laisvę dešimtmečius, anais pa jaunimas,
liedamas Krarją del savo Tel. R E 7-95S8. Atliekami motorų
vyzdžiais
stiprinti
mūsų
atspa
žemes.
tuos
didžiuosius nuostolius, remontai, lyginimo, dažymo darbai
\
(INCORPORAtED) r
didelį darbą, nes vietvardžiai jos tų, taip pat nėra paminėta, kokia
kuriuos
mums
reikėjo
pakelti
dviejų
ir
keičiamos
dalys.
yra rūpestingai ištyrinėti, su jų vartojama kalba. Vargu, a r rumą ir ryžtą, kartu pager okupacijų ref>18ae. Tod&l šj romaną
su malonumu ir dideliu surinkti, užrašyti ir dar Lietu tai būtų senoji jotvingių kalba, biant gausias aukas, a r tai ko skaitome
jidomSjimu. Ypač romane minimi
CHICAGO 8, IL1NOIS
voje išspausdinti. Kaune ėjusia bet tuo pačiu laiku negalima voje gyvybę atiduodant, Sibi tygial žavgs jaunimą ir kels jo dva
sią.
Sis
romanas,
atskleidžiąs
mūsų
me dienraštyje "Ateitis" ,(274 tvirtinti, kad ji, nors ir sudar ro šalčiams sveikatą siurbiant, aeroiskai tragiškus epizodus, yra
PIGIAI IR SAUGIAI
spindulys tremties idealizmo
ir 275 nr-se (1943 m.). Jie yrakytu būdu, nebūtu vietomis iš ar rašto naktimis, be miego Wiesus
ugdyme.
aisčių gyvenamų plotų gyvi liu silikusi. Nors savo kalbos dau varginantis, palengva džiovai
Kaina $3.00
dininkai ir veikalas apie juos giau ir nebeturėtų, nežiūrint to, dienas atskaitant. Mūsų isto 296 pusi.
turėtų būt išverstas į anglų kal mums, likusiems aisčiams, yra rija, prieš šimtmečius, dešimt •TžaakymuB kartu su pinigais siųskite
VIETOJE IR U TOLIAU
bą, galbūt tai ateityje padėtų labai svarbu, kad tiktai prieš mečius ar tik vakar partizanų
mums ginti dabartines etnogra 90 metų būta žmonių, kurie ži sukurta, kuri minėjimuose vie
" D R A U G A S "
fines s ; enas, apie kurias, be abe nojo, kad jie yra jotvingr'ai. Y- naip ar kitaip šviežiai iškelia
jonės, teks svarstyti tarptauti
nauja dideli nonkveitml
atspara.
patingai tai svarbu dabartiniu ma,
_ , yra • kiečiausia
.
.
m.
tr apdraudas
, ,
-L , ,,
i , Darbai ir žygiai, auka ir krauniam forume.
„
0930 a T&lman, Chioago >», UL
metu, kada mūšų kalbos yra\ .
-. . L ..
E »Dabar p. Ant. Kasakaitis,
jas, surišti su šia istorija, mū
Tel. Gfhmftffl t-TOM
naikinamos ir nyksta iš visų pu
kaip ilgus metus gyvenęs jot
sių. Laikams keičiantis, kada sų nuolatiniai skatintojai, kad
vingių krašte, pasirodė su nau
bus atstatyta mūsų nepriklau neprisnūstum helaiku. Juo daž
jais išvedžiojimais ir naujomis
somybe', mūsų kraujo žmonių niau čia pažvelgiam, juo giliau
žiniomis ap ; e jotvingių protėvius
tautybe teks nurodyti ne tiktai į šitos ištorijds lapus įsiskaineurus, jotvingių gyvenamas
pagal kalbą, bet ir pagal kilmę, tom, tuo tvirtesni esam.
vietas, pilis ir kovas su slavais.
DUdlį Sin diena įtempimą*, karo ir Uto. talfanyMi *errim **m attbKi*
Mūsų tautos gyvenimo lapus
kaip tai dabar yra su airiais,
•ekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybe.
Čia reikia papildyti, kad Ais
sklaidyti — pirminis minėjimų
škotais, žydais.
Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos Umvg. Tas jutijos pietūs ir vakarai buvo tiršMtjtts
tebūnie minimas Sūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvBtikslas.
c au apgyvendinti negu rytai, to
kas" laikraStis, o šiuo meta — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas",
Kas liečia kalbą, reikia sugrįž
pats Švęsdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicagoje, daro ii tavo p a t *
dėl čia, jotvingių ir prūsų gy ti prie nesenos praeities, kada
Žinia apie skausmą
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik
K R A U T U V Ė IR D I R B T U V Ė
venamuose kraštuose, su įsibro- Vilniuje 1944 metais buvo promalonėkite atsiusti adresą tavo ar kito kurs tuo alteresuojasL
Šito užteko savuose namuoTelevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos
vėliais slavais ir germanais už- į gos sutikti porą lietuvių karių,
"Draugas" yra sutelkęs arti 1.000 bendradarbių, korespondentą b in
J. a. TEt-EVISION C O .
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tavi apesiliepsnojo ilgos ir kruvinos ko kurie karo metu pateko gana se r nepriklausomu laiku. Tada
dahus skyriusi moterį, jaunimo (ateitininky, skaoto, studentu), sporto, svei
vos. Ypatingai karingi buvo jot toli į pietus nuo Gardino. Jie grauže tik vienas rūpestis: su
47TH ŠT.
TEL. FRONTIER
katos patarėją; kasmet duoda $1,000 premijos ceriosoism romanai k patalu
prasti,
ką
turime,
stengtis
tai
P a s specialistą nupirksi pigiau. Sutaisys geriau
atkarpoje apaasfBna rinktinius kūrinio*.
vingiai, jų bijojo kaip lenkai, tvirtino turį liudininkų, kad kėišlaikyti
ir
mokyti
kiek
galima
"Draugas" tori savo bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje, Venecueloje,
taip rusai. Slavai jotvingius puo letoje kaimų tarp didelių miškų
BrarfKjoje,
Argentinoje, Cileje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje,
le ne tiktai iš pietų ir rytų, bet surado gyventojus, su kuriais gražiau ir geriau apsitriūsti,
Italijoje, Prancirijoje, net Ir Australijoje.
kartais ir iš šiaurės, kaip pvz. galėjo susikalbėti lietuviškai. susitvarkyti. Tačiau šių sąly
Imdami sMonokoms. -Drangą" m*nesM Jis niekuo aokdpaitigM* •
Polocko kunigaikštis Boris Vses Žinios apie tai, esą, išspausdin gų jau nėra. k a u j a padėtis
tnrCsite progos sasipažind sa geriausm Hettivfiku dienraščiu. Jei "Draugo"
rietis, nąinmngaa aaroaa, v » aparaMsaanai. u aramų ir
dar neskaitote, atsiųskite saro adresą, o taip pat adresas aro pažįstamų, kurie
lavič, kuris 1102 m. puolė jot tos viename žurnale Vilniuje. nelygintinai aTŠesni Blogiau,
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be nftnnkrofo.
8 i m t mėty.
tolimu
6aukiU sekančiai:
vingius ir pavadino juos viena Ar ten nebūtų dar išsilikusi jot kaip pereitame
toumu distancijų.
oiaran
iš karingiausių lietuvių tautų. vingių kalba? Jotvingių kraš Anuomet spaudė caro žanda
S415 & LITUANIOA A VEL, CHICAGO, I L L
Kova buvusi atkakli, bet jis vis- tas ligi šiol labai mažai ištyri rai, bėt juos kartais dar buvo
tiek nugalėjęs.
nėtas; pageidautina daugiau dar galima kiaušiniu a r - degtines
Pagal latvių tyrinėtojo Bdg: bų toje srityje. Ne veltui y r a lašu apraminti, o, be to, tie
Telefonas — FEontier #-1881
žandarai
neturėjo
bičiulių
už
CHICAGO 8, IELINOIS
Baumanio surinktas ir 1902 me-1 posakis: "Kas praeitį tyrinėja,
\*m,_ •'• n y >
'
'
icivo tiiszų ribų.
&ia&«ete
•;'
v

Pirkit Apsaugos Bonus!

KUPONAS

MINĖJIMAI IR ŠVENTES
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\f jau perskaitei P. Kesiūno i|]Jj T £ l _ £ VI S l O f l
Csales - servlce)
romaną

tarp Zalsvy Palapinių?

Jos. F. Budrik Furnifure
3241 So, Halstcd S t

Tel. CAlUmet 5-7237

=4*

PF R KR A-U? TAI J
B A L D U S

PAKŠTO Svetainėje

3139 So. Halsted S t
DA 6-9443 gaunama

K ElDl'KONIS

2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, Illinois

i

MIDUOLIS

-ICE

ir kiti gėrimai

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI!

JONAS

GRADINSKAS

2512 W-

6-1998

PERKRAUSTYMAI — MOVING

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue
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Antradienis, spalio 25, 1955
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Brocktonu Mass.
Vasario 16 guraiazijos rėmėjų
būrelis "Ateitis"

1H

-

i

Nauja vėliava

Moterų Sąjungos 1 5 , kuopa
Brocktone lapkričio 20 d. šven
čia savo šventę. Bus iškilmin
gos šv. Mišios. Visos sąjungietės prims šv. Komuniją. Taip
P a t b n s šventinama nauja kuopos vėliava, kurioj įrašytas šū
kis "Per-Tiesą ir Meilę j Marją!" Vėliavą
siuvinėja Adelė
Repšienė iš VVorcesterio, Mass.,
21 Thorne Str.
Šventei sparčiai ruošiamasi.
Mokomasi Sąjungos himnas,
Švč. Mergelės Marijos akademi-

Si i v ii? i
• U K . -3VV

sfir

™
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Vyrų kongresas
PitUbuTghe įvykęs Amerikos
j vyrų katalikų kongresas pra' ėjo su tikrai dideliu visų su
sidomėjimu ir aktyvumu.
Kongresas buvo baigtas iškil
minga procesija, kurioje daly
vavo gausios delegacijos iš visos
Amerikos ir Kanados. Procesija
buvo ypatingai įspūdinga savo
gausumu.
Dalyvavo daugiau
100,000 Žy.onių ir tęsėsi devy
nias valandas.
Trumpai
— Aeronautikos inž. P. Balta
kis, atlikęs tyrimo darbus Boe
ing lėktuvų kompanijoje, Seattle, Wash., grįžo ir toliau dirba
Pittsburgho universitete.
— Simas Dementavičius, vi
siems gerai žinomas tremtinys,
sunkiai susirgo. Dabar gydosi
namuose.
— Juozas Žilionis mirė spalie 15 d.
B—B

SEGHETTI T R A V E L BUREAU
2451 So. Oakley Atcitut

Tai. YArds 7-3273

Veikla pradėta 1952 m. spalio
1 d. Taigi jau treji metai, kai
dedama doleris prie dolerio ir
MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS,
• f l (F* ' ^*-- ^^^^«^^H
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
tomis lėšomis trečios klasės mo
Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
kinys Edvardas Miliukas siekia
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsieni. TURIME IR
mokslo.
LIETUVIŲ
Skyrių.
Pildome afideivitus.
Pasinaudokite.
^•1
•T'*
^^^^1
Dėl sutrukdymų nuo 1953 m.
•
•
J9
spalio 1 d. ligi 1954 m. kovo 31
d., t. y. per 6 m£n. būrelis buvo
nustojęs aktyvumo ir dėl to at
siliko.
Kad atsilikusios sumos but su W r a
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoj*
rinktos, manoma jieškoti žmo ninei Ualiai.
Šie vyrai gavo Maria Moors Cabot pažymėjimus Columbia universi
tete, N. Yorke, už jų darbus žurnalizmo srityje. Js kairės j dešinę:
ištaigoje BRIGKTON SAVINGS and L0AN!
Tai bus visų lietuvių katalinių, kurie galėtų paaukoti ma
Pedro
G.
Belran,
"La
Prensa"
direktorius,
Lima,
Peru;
Breno
Calkių moterų šventė. Tikime, kad
žesniais kiekiais.
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00
das, "Correio do Povo" direktorius ir leidėjas, Porto Alegre, Brazilija;
Dabar šio būrelio nariais yra tą diertą niekas kitokių pobūvių John Oliver Lagorgo, National Geographic Magazine redaktorius; ir
kun. Albertas Abračinskas, kun. nedarys, o visos sąjungietes iš Roberto Jorge Kobei, "Clarin" redaktorius ir leidėjas, Buenos Aires.
Jonas Svagždys, dr. Juozas Kva- apylinkių suvažiuos Brocktonan.
4071 Archer five., į vakarus nuo California Ave
raciejus, dr. Ignas J. Tenderis, Laukiame. Smulkią programą
kyti
ir
prisidėti
prie
tos
valan
CHARLES ZEKAS, Sec*»
Margarita Mazgelienė, prof. Ba skelbsime vėliau.
Win«dsor, Ont.
įPittsburgh, Pa.
dėlės išlaikymo.
lys Vitkus, Stasys Eitavičius, Bi
A. L. R. K. M. S. 15 Kuopa
5 metai radijo valandėlei
Penkeri* metų sukaktis
OFISO VALANDOS:
šeštadieninė mokykla
rutė Svilienė, Petronėlė Petkelie
Ptrmad., antrad., p*>nktad. lr
Trečtad. t ryto lkl II •.
Jau penkeri metai, kai lietu
Lapkričio 5 d. VVindsore įvyks
nė, i n l Juozas Stašaitis, Ado- L%
Malonu girdėti, kad tikrai rim
iešt. 9 T. ryto Iki 4:10 p. p.
Ketvtrtad I laL Iki I i
gana
didelio
masto
iškilmės.
Tą'
vių katalikų radijo valandėlė, va tai imamasi žygių šeštadieninės
mas Česnauskas, Juozas Kuci- * ^
™ J tNCbr.
nas, Faustas Stundžia, Vincas
dovaujama vietos vyčių, linksmi lietuviškos mokyklėlės atidary dieną windsorieČiai Švęs Lietu-1
Gražina koloniją
vių Bendruomenės VVindsoro aGrybauskas, Stasė Stasiukaitie
na ir informuoja Pittsburgho lie mui. Sveikintinas žingsnis.
Praėjusią vasarą mūsų kolo iuvius.
nė, Mečislovas Tubis, Juozefina
Tokios mokjdrios jau seniai pyiinkės gyvavimo penkerių me
RRKYKITE LAIKU SAVO
nija
pasipuošė
naujais
namais.
Gudaitė, Kazimieras Leiga, Pra
Netenka aiškinti, kaip mėgs veikia daugelyje kitų miestų, tų sukaktį.
nas Keblinskas ir Kęstutis A . ! K u r t l k b u v o t u š t i sklypai, mū- tama ir kiek naudos vietos lie uoliai lankomos lietuviško jauni
Dienos metu rengiamos krepši
Complete Auto Service
8lšklai
uos
Keblys. Iš viso gimnazijai nuJ
nupirko ir juose sta tuviams ji atneša savo įdomia mo, tėvų ir visuomenės. Neten nio rungtynės, kuriose dalyvaus
464244 S. Wtftern kf%. TeL CLif. 4-0079'
to nau us
siųsta 603 dol.
|
J
namus. Tie namai at ir visų laukiama programa.
8av. Stanys Dapkus, prltrrss mccbasdka ir kalbėti apie tokios mokyk- Detroito Kovo, Toronto Vyties
r o d o kai
kas,
toris moderniausius įrengimus, gePažymėtina, kad kun. J. švagž
P deimančiukai tarp ki
_
Valandelės penkerių
metų ke- los naudą ir jos reikalingumą. ir Toronto Aušros sporto klubai.
rai Ir nebrangiai pataiso kJtrosertJ% s?
nudažo, taip pat sureguliuota
dys, dr. P. Kvaraciejus, Pr. Keb-' t l ? brangenybių. Juozas Agur- Has nebuvo V d a b a r nėra leng Tačiau nepakanka vien gerų no
Vakare įvyks iškilmingas ak
kad taupiau naudoti) benziną ir alyra.
kls
ats s a u s t a t o
linskas, M. Mazgeliene, P. Pet-!
P
namą prie 33 v a s v i e n t i k j o s išlaikymas pa
Ils šioje srityje dirba nuo lftM
rų norų iš organizatorių pusės, tas, koncertas ir pobūvis. Iš
lr U
taip
kad jo darbu busite pstenkfti Ka
kelienė, B. Svilienė ir F. Stung**™!.
kilmėse žada dalyvauti Lietuvos
reikalauja
daug
pasiaukojimo
ir
kad
ji
susikurtų
ir
išsilaikytų.
ntų
telef.
VVAJbrook 6-7580.
p
džia nuo būrelio suorganizavimo
e t r a s Ribokas pastatė labai išlaidų.
generalinis
konsulas
Kanadai
Viskas priklausys nuo lietuvių
LJ»
dienos ligi šiandien nepavargo P a t o ^ namą prie savo krautuPirmieji pionieriai — visiems tėvų reikalo supratimo ir akty min. V. Gylys, PLB Kanados
aukoti.
i v ^ 8 - J ° naujas namas duoda gra gerai žinomas "Pupų dėdė" Vy
vumo. Siųs jie savo vaikus to- Krašto Valdybos pirm. J. Ma
Gautas laiškas iš Vasario 16 Ž € s n c i š v >iždą visai apylinkei, to Jucevičius, Wm. Količius, A. | kion mokyklon, ar ne ?
tulionis ir visa eilė kitų organi
MES PRISTATOME ANGLIS BEIi"™" • " ^ " r i 6 i
gimnazijos direktoriaus dr. V. K o s t a s Puodžiukynas jau gyve Kasiulaitis, E. Marčiulaitis, P
zacijų vadovų.
Literskio. Jis rašo: "Dėkoju už n a s*™ n a m e « k u r * J i s pastatė Baltakis — įdėjo daug darbo I P a S a l v o k i m tad, n r berasime
Koncertinę dalį atliks operos
PEČIAUS ALIEJŲ
kad
nenuilstamą paramą mūsų švie- P£a*u?k » A V e * U *****' JU0Z&3 l a i k o i r sugebėjimų jos išlaikyk V**™6*
V™^slIt™m>
vaikai nenori lietuviškai kalbėti, solstė Juzė Krištolaitytfe ir KLB
timo įstaigai, Vasario 16 gimna
š t a i t i s stato sau namą pa- m u i i k i š i a i d i e n a i
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS \
zijai. Tamstų pagalba auklėja- S a l savo skonį su visais moder-| T a i p p a t d a u g n u o p e l n ų pri- jei praleisime šią didelę progą. Windsoro apylinkes choras, vaMes taipgi perkraustbme jūsų baldus saugiai
keletą blo-(
mi ir globojami šimtai lietuvių m a i s patogumais ir arčiau baž- k l a u š o i r v i s i e m s klausytojams Pagalvokime atsidėję, nes da- doVaujamas Juozo Sinkaus,
kų ar keliasdeėimts mylių. Reikale šaukite mus.
*•
vaikučių. Tamstų aukų d£ka n y c l o s ' negu jo pirmiau pirktas ^ r ė mėjams, kurie savo auko- bar yra pats laikas.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas
sveiki dvasia ir kūnu gftH žinVėti namas.
j
įg«Igti
finansinius
mus.
Turį daug metų patyrimo perkraustvrao darbe.
m i g p a d ė 0 nt
Vera Grabska
nupirko sau sunkumus.
«u viltimi, kad laisvojo pasaulio
lietuviai globos juos ir toliau, tuščią sklypą ir tuojau statys
Kaip ir kitais metais, tos va
2146 So. Hoyr.e Avenue
Tel. Vlrginia 7-7097
paruošdami gyvenimui ir darbui sau namą.
landėlės naudai yra rengiamas
nepriklausomoje Lietuvoje.
Aleksandras Pratkelis stato didelis balius, kuris įvyks lapkri
Tamstų pasiaukojimu jaunose du namus prieš Ribokų krautu- cio 13 d. 5 vai. vak. Sv. Kazimie
Jr
širdyse skleidžiama šviesa ir jvę pardavimui. Būtų gerai, kad ro parapijos mokyklos salėje.
2441 WEST 69TH STREET — Tai. PR 6-59SI
džiaugsmas tebūna Tamstoms j lietuviai juos nupirktų. Tuomet
Vyčiai kviečia visus atsilanWESTWOOD SPECIAL RESERVE, 5-kh| metfc
atpildu \ z dedamas aukas ir dar, mūsų kolonija būtų daugiau lieKentucky straight Bourbon, 5th
$ 3 * ^
bą". Pasirašė taip pat ir PLB tuvių apgyventa, ir gal vaikai
Vokietijos Krašto Valdybos pir taip greitai nenutautėtų.
Sbonkos
$ 1 0 ^ 0
S 0 P H I E BARČUS
mininkas inž. Pr. Zunde.
DEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota iš
Tai štai kokius sveikinimus ir
' RADI0 PROGRAMA
Parapijos vakarienė
Vokietijos — Hannoverlo, 100 proof,
5th
$5.55
dėkingumą pareiškia tos įstai
Ii
WGES
stoties
—
Banjra
1390
Parapijos vakarienes biletai NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.
gos vadovai visiems, kurie ne
STEINHAEGfcR — degtinjB molingje bonkoje, 80 proof,
8:45 iki 9:30 vai. ryte
žiūrėdami savo asmeninių sun jau platinami. Vakarienė bus
importuota iš Vokietijos — Westfalijos> 5th $ 4 . 9 8
SE8TAD, .8:30 Iki 9:30 ryte
kumų aukoja j vargą patekusių lakričio 13 d. Parapieciai ir pa
rapijos rėmėjai, kurių pavardės PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
lietuvių vaikų išmokslinimui.
H l DKPOHL, alus iš Ohio, 24 butelių dėže
$2-91
SEKAU, 8:30—B:SO v. r. iŠ stoties
Pranešu "Ateities" būrelio na- prasideda raidėmis A, B, C ir D,
WOPA — 1490 kll.
FOX HKAD, 400 alus
6 kenai
riams, esantiems ar buvusiems, labai uoliai biletus platina. Mat Chlcago 29. 111.
HEmlock 4-241S
nori
padėti
sumažinti
parapijos
7121 So. P*OCKWELL 8T.
jog yra išleistas Vasario 16 gim
CANADIAN WH1SKEY, 6 years old
nereikėt
nazijos metraštis. Kainuoja 75 ! * * į * ?
U tokių dide
et., ir rėmėjo ženklelis kainuoja lių nuošimčių mokėti
Zl BUOVVKA, importuota iš Čekoslovaki
Išleistuvės
Visiems
\erta
perskaityti
istorini
25 et. ar 35 et. Kas norėtų mi
jos, 5th
$6-55
Ponas
Šulcas
buvo
atvykęs
iŠ
romaną
nėtus dalykus įsigyti, teužsisako
HENNESSY, Thre© Star Cognac
$5.39
per būrelio vadovę sumokėdami Vokietijos pas savo dukterį. Jis
KRAŽIŲ
SKERDYNĖS
čia viešėjo net 6 mėnesius. Jam
pinigus
MARTELL, Three Star Cognac ir B1SQI ITT
$g.29
T tomas 324 pusi., kaina $3.00.
Ačiū ateitininkų sendraugių' ° m a h a l a b a i Patiko, bet jis tu- Komunas
paradytas pagal istorinius
r
BORDJEAUX
$1.05
pirm. prof. B. Vitkui už pagal-ji ^Jo grįžti nas savo 82 metų dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimas ir vietoje
motinėlę
Vokietijon.
Garsus
C
K
bą. Dėkoju ir tiems, kurie no
autoriau* surinktą medžiagą. Gražūs
(5 metų senumo prancūziškas vynas)
mahos
dažytojas
Danielius
MarŽemaitijos gamtos vaizdai, atiprt.r6;
riai savo pažadus vykdo — nea
mano tntryga lr vaizduoja Žemaičių
NAPOLEON, Importuotas iš Prancūzijos
meilę savajai šventovei ir gimtajam
$6-00
tidėliodami ir įmokėdami paža tinkus iškėlė jam išleistuves.
kraštui. Visas romanas skaitytojui
Vlfcttnfe
(konjakas
—
senoje
dulkėtoje
bonkoje)
dėtas sumas. Jie daug palengvi
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.
na darbą.
Pažym§tįna. kad J. Marcinkevi
ftAJMPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris,
čiaus
Kražių
Skerdynes
Lietuvoje
K. Kebltaskfoiiė,
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar
$5-89
buvo premijuotas lr plačiai skaito
mos.
Būrelio Reikalų Vedėja
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai.
A. BENULIS, atlieka įvairius Užsakymus adresuokite:
Vakaras
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos.
perkraustymus ir pervežimus
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai
Šv. Kazimiero parap. Mote
D R A U G A S
iš tolimų ir arsimų atstumų.
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904
rų Sodalicija surengė laimėjimų
Telef. S E . 3-2146
2334
So.
Oakley
Ave..
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus.
vakarą "Kaimo krautuve". Pel
arba BI. 7-7075
ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)
nas 308 dol. paskirtas naujos
Chicago S, 111.
1885
CANAJ^PORT
klebonijos statybos fondui.
Jūsy ir Jūsy šeimos sšugumui

n^HmmiK,
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Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N

STASYS

F A B I J O N A S

Liquors

BUICK'AS

LIETUVIŠKAS

A U T O M O BlLt S

$445

MOVI N G

^

N uo
1924
i

1955

AUGSTAS DIVIDENDAS Ut TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS
$tai kodšl apsimoka taupomua pinigus padlti i CHICAGO SAVINGS AND LdAN AŠS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti
iki $10,000.00. 2. Pas muš taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada
100% išmokėjo taupytojams indelius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius b* visas kitas bilas mūsų
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Tusingonns sąlygomis duodame paskolas perkant namus.
Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakari jų, Christmas Club ir Bonus Savings.
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAUON
6234 South Western Avenue

•

GRovehill

JOHN PAKEL, Prezidentas

uaė> 0 ikl-S viA. vAŠĖft Jg^žia»dlentats uždaryta visi Jleni feetUdlenlais nuo 9 ryto lkl 1 m . po pletti.
L-rodie=ifcl5 i--i& 12 iii t vai. vzzteo.' j^tgĮAu'yjas S- f^Y^^'-^M-"-- sfla"9~ttf't v«aiioo rb ptetų.
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Jei turite l'niversal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri:
Kad Josų taupomi pinigai atneš Jnms daugiau paino.Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju...
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą
kada norite...
Kad turėsite ptnign, kada jis bns reikalingi.
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir
tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansine
ištaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynns ir norinti patarnauti Jums
Esame Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation ša
rvą. Santaupos apdraustos iki $10,000.00.

UNIVERSAL SAVINGS
and

Loan

Associatidri

1800 SOUTH HALSTED STREET

1 QSS

Ji Biznieriams apsimoka skelbtis dieiiL OTaa^*

/
\

DIENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

6

SU DAINOS NUOTAIKA GRĮŽO
IR VAIKYSTES PASIRYŽIMAI
Pasikalbėjimas su soliste Aldona Stempužiene

Antradienis, spalio 25, 1955

kalais. Posėdyje dalyvavo prof
Jurskis, p. Gruzdys, p. p. StikmZ?7£mt£+TT£LtZ.
'iiiuiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiii
lioriai, p. p. Raugai, dailininkė wk> romanas,
BEAL ESTATE
BUILDINO * REMODEUNG
Smailytė, p. Norkus, p. Sušys ir
"DRAUGAS" AGENCT
PAŽEMINTIEJI IR
NAMT7 STATYBA
kiti. Koncertas įvyks lapkričio
55 East Washinjrton Street
Jeigu ieškote pirkti namu, biznių,
NUSKRIAUSTIEJI
5 d. 8 vai. vakare, Carl Schurtz
1*1.
DEarfoorn
2-2454
sklypų, ūkių. arba norit ką par
lT*lr£k«
ntalsrmAl Ir
VLADAS BCTfiNAS, Chicago, Di.
Jei norit* pirkti ar užsakyti
duoti, atsiminkit, jog mielai ir •%•
Memorial Hali, 420 Chestnut St., I tomas Jau IšSjo 13 spaudos, k u 
kuria būtų perai Išplanuotas, pato- ttningai patarnauja
*SS4 South Oakley Avtmar
ris
turi
264
pusi.,
kaina
|2.60.
Ant
Paskutiniu metu spaudoje atsidurti Čiurlionio ansamblyje, Phila. Lietuvių visuomenė yra ras ir paskutinis tomas baigiamas
gražus ir pUrua, pirkite ar ulsaTel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 <us,
<ykltt
pas
ypač plačiai luskambėjo jau-j kuriame dainuoju jau dėvint. I nuoširdžiai kviečiama i šį kon- spausdinti ir greit pasirodys knygų 1lllllllllllllllll||||||||||||)|inilllMIUIIIIMi
P. L E O N A S
Sualtarti
ftauktt REUanc^ 5-8201
rinkoje.
REAL ESTAIS
noc lietuvaites solistes Aldonos, metai. Čia tekdavo kartais pa-1 certą atsilankyti.
V.
ŠIMKUS
Akla
gaivalinga
meile" pražudo
HELP WANTED MOTERYS*
I7S6 W . 7 1 * . 8t. WAtbrOOk M A 1 I
Stempuiienės vardas. Tai įvyko j dainuoti solo su choru. Tai bu- j p r o ^ Vasiliausko paskaita Jaunystę,
nuo I vai. p. p. kasdien Ir
artimuosius ir gražia atei
ti. Tik motinos
tneile\
draugiškas
tada, kai soliste šių metų pava-jvo lyg dalis dainos ar net kon-,
sekmadieniais nuo 10—4 vai.
pasiaukojimas gražina p a U y d ė i e i
Prisi pirkdami ar parduodami
TYPING
P0SITI0NS
\dresaa: 4645 So. Kestine Ava., namus,
sarį žymiausių Clevelando dien- certo atsakomybes. Kilo rei-1 Sv. Antano parapijos klebono tėvų namus.
bisnms, sklypas ar ūkius
CHICAGK) 12. FLI.
k
4VAIUBLE
atlankykite mos.
raščių Plain Dealer ir N : w s su- j kalas skirtąją dalį atlikti ge- un. A. Čepukaičio rūpesčiu, spa R o m a n o fone 18ry*kPJa t u l č i a s di
I
I
For women 18-40
dikų Išdidumas
Ir skurdi dvastnS
KUTRA-NORKUS REALTT
rengiame dainininkų konkurse | rai, be priekaištų. Drauge su ^° 30 d, tos pat parapijos salėje kultūra, ši knyga ir dabar vis dar
Kicollent Worklng OondiUons
ANTANAS LUKAS ir ŠONUS REAL ESTATE-IKSUBAVOI
laimėjo geriausios daini. inkėa ansamblyje pulsuojančia dai-1 rengiama Kristaus Karaliaus verčiama J svetimas kalbas Ir susi
5 days 37 V2 hour week
laukia daugelio laidų.
2406 Wsit 51 8 t
6450 So. Fairfield Avenue
LOOP
titulą.
Kiekvienam supran nos nuotaika grįžo ir vaikystės akademija. Po iškilmingos 11
val
8Umoa
W Albrook 5-60SO
Interesting work. Esccellent
BUILDINO CONTRACTORS
* * Andriejaus bažUžsakymus adresuokite:
tama, kad mene norint prasi prisiminimai bei pasiryžimai.! Opportunity for advancement.
Stato naujus namus, atremontuo PRospeoC a-S6?0 (vak. sr • i t i — 1 )
nv
& o i e visi prašomi rinktis į sa
veržti j flri.kį ir būti išskirtai, Cia ir gimė troškimas mėgina
Good
salary.
ja senus. Kreipkitės:
D R A U G A S
P. STANKOVIČIUS
12:15 v a l
rof
siekti
to,
apie
ką
buvo
taip
gra*
P
Vasiliaūs:e.kiz. ne tik talento, bet U*
TeL HEmlock 4-5881
Tel.
C
E
6-8511
REAL E8T. ir IN8TJR. BROKERIS
kas skaitys paskaitą, po kurios
2334 S. Oakley Ave.
žiai svajota.
kantr:. ~. darbo.
LIETUVIŲ AUDITORUA
— Ar teko pažinti Kauno ir i Philadelphi jos jaunimas pagerbs
CHICAGO 8, ILL.
Attractive
Apie savo
dainos studijas
liiiiimimiiimiiiimuiiimiiimniiimiiĮĮ
S1SS So. Halsted S t
Vflniaus operas. Jei taip, k ą ! K r i s t ų K a r a l i u m e n i n * P a 
«
LIETUVIU STATYBOS
sol. Aldona Stempjžienė "Dra
Pa. DAnube 6-879S
galite apie jas pasakyti sulygi
BENDROVE
P a d e d a pirktu - parduoti
;o* bendradarbiui štai ką paJOBS
tiktus, biznius
Parūpina paskolas.
, .
nant su Amerikos t o pat žanro
draudamus Ir daro T«rtlmus. Tvarko
irnigraciios d o k u m e n t u s Ofisas atda
pasakojo:
i
*^
for
Kiekvienoj šeimoj —
BUILDERS, INC.
m e m 1 ,
ras
kasdien n u o 10—T.
— Vokietijoje, Čiurlionio anVestuvių nuotraukos
laikraštis
J
ui
•
W-A ~~«,JX,\,«
—
A
š
nedrįsčiau
lyginti
Stato
gyvenamuosius
naj
samblyje
būdama,
pradėjau
*
*
Assemblers
Kas, perkant arba parduodant na
mus, ofisus ir krautuves pa- 5
1
0 Vllnlaus
dainavimo mokytis pas A. L i - I ^ " '
. oper* « i Ainemus',
norit aažlnlnvo Ir lietuviškai
Chicagoje jau yra 60 parapi Augštos rūšies fotografijos
gal standartinius planus ar j
nuoširdaus
patarnavimo krelpkltla |
kand-rį, kuris ansamblio ^ : » k o s nes mačiau tik Kauno jų, kuriose kiekviena parapijai
5 individualinius pageidavimus. •
MŪSŲ specialybė
Adjusters
i r t a d a buvo
VENTA REAL ESTATE
įvairūs patarimai ataty- \
dovybės buvo specialiai kvies- °Pf«* i
. , viskas be priklausanti šeima gauna die
5
bos
bei
finansavimo
reikaj
į 4 4 0 9 S. F a i r f i e l d , t e l . L A f . S-S881
Bench Hands
t a . dainininkų balsams lavinti. « a l ° graiu
Amerikoj mad.au cezijos laikraštį "New World".
S lais, skiciniai planai ir na- j Vai. Kasdien n u o 9 — I I Ir 4—T vai.
s mų įkainavimas nemokamai, i! vak. Aefttad. nuo 9 v. r. Iki I • . v.
New \ o r k City operą, kuri ne- Šių parapijų skaičiuje yra ir
INO.
Inspectors
Statybos reikalais kreiptis
Trečladineials uždaryta
Atvykus į Clevelandą studi- ^ pirmaeilė. Betgi esu didelė Šv. Kazimiero lietuvių parapiEDVARDAS LLIS, sav.
S
t f o i l r o l l i iTA<1aia S I U A S / 1 N V O < I •
jas tęsiau pas VVestern Reser- garbintoja
importuoto
Cioem P A R K H O L M E rajone
vadovau
We have openings for women.
kūrinio — daugiau
Metropolitan
ope jc Chicago Hcights,
4088
Archer
Avenue
MCRINI8. S% — 6 k m b . Karst.
ve universiteto dainavimo lek
vand. apsild. Uždaros verandos.
ros, kurią kiekvieną
pavasarj jama kun. P. Katausko.
Telefonas VIrginia 7-2481 Experience desirable, but not
VISI K A M B A R I A I
DIDEUI.
t
torę, buvusią Metropolitan ope
s TeL PRospect 8-201S arba s automob. garaž. Gali tuoj užimti.
turiu progos išgirsti Clevelanros kontraltą, Lilą Robeson. Su
G E R I A U S I A S PASIŪLYMAS.
LUdlow 5-3580.
PAJTESKOJIMAS
necessary. Wage progression E
de.
? 6800 SO. CAMPBELL AVE., =
ja dirbau trejus metus.
AONUTE MILIAUSKAITE iŠ Lie
Kreipt : 8 pas Levicką
— Ar teko kada nors viena tuvos Jleftko ZUZANOS ir brolio
|
CUėago
29,
DJinoia
!!llllfllll!ll!llllllllllllll]|lllll|IIIIUIllllllll and merit inereases. 10 Jc night
1953 m. konkurso keliu bu
TOwnhaU 3-4858
me koncerte dainuoti su sol. V. JONO.
7fIIMIIi:ilItlllllIIIIIMI|fll|llllIII!lllllJllllZ
Kas žino apie juos prašau kreiptis
lių buvau priimta į Cafareili
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje bonus.
Verikaičiu s u kuriuo dainuosi šiuo adresu:
Opera Co., kurioje pradžioj dai
Yirginia Case,
MISCKLLANEOJJS
CICERO 2-jų butų bunjralow. Arti
te Ateitininkų koncerte — ba
Atsakymą rasite J. BuJzeikos ku>
4 Roekdale Str.,
16th Ir f.0th Ave. 4 Ir 2 kamb. N a u 
navau chore ir operos studijo
Įvairus Dalykai
Worcester, Mass.
jas
centrinis
šildymas.
$14.200.
liuje Chicagoje, ir kokioj? nuo
putėje
je mokiausi dainavimo b=i ruo
SVORODA. 601 Si Cerrnak R d . B I taikoje rengiatės vykti | šį kon
fthop 2-2162.
LIETUVIŠKA APDRAUDŲ
šiausi operų pastatymams.
MARIJOS
APSIREIŠKIMAI
certą?
AGENTŪRA
CRAV7FORD SPECIAL, 2 B U T Ų
Kai du žymiausi Clsveiancb
Oyv>-b»s,
ligonines,
automobilių, MCRINIS. 1 Ir 4 kamb.
1 blokai
—
Su
sol.
V.
Verikaičiu
nete
baldų, namų ir visos kitos apdrau- nuo 2Sth St. Gazu apšildymas. Tuo
ŠILUVOJE
dienraščiai Plain
Dealer ir
dos — asmenims, profesionalams Ir jau s a l i m a užimti. I14.6G0: )mok?tl
News šių metų pavasarį suren ko kartu dainuoti, bet džiau
biznio Jstaisoms. Valstybes patvirtin $4.000. SVOBODA. S739 W . 26tto SC
Kaina 40 centu
giuos
šia
proga
gaišdama
jį
ištos
kainos.
gė Ohio valstybės dainininkų
I^\wndale 1-7038.
CICERO JLND 23rd PLACE AGENTAMS
IR BROKERIAMS
konkursą, ryžausi pamėginti ir g i r s t i i r dalintis kąncerto atJą ąalite gauti
Al'KACIAirSI KOMISAI
Employmeait office or>en Saturday AUTOMOBILIŲ
aš savo laimę. Be galo džiau- s a komybe. Jis, rodos, yra vieFINANSAVIMAS.
PARDAVIMUI
Bankiniai
procentai.
Nauji a u t o m o  • • • • • • • • • • • » » • » • » • • • • • • • •
"
D
R
A
U
G
E
"
giausi, kai baigminiame koncer- LjntElis lietuvis tremtinys šiabiliai 4% — vartoti €<&.
V E I K I A NOTARIATAS. 8 m u l k e s te Oberlin kolegijos operos d:- m e kontinente baigęs akademiD Ė M E S I O !
VČRATIR
"MOTERYS*
2334 So. Oakley Ave.
niai ir n e m o k a m a i informacijai g a u partamento direktorius paskel- n e s dainavimo studijas.
Parsiduoda a l y v a kuren. "Sl^fler'
1 skambinkite, rašykite, užeikite:
CHICAGO
8.
UJU
STENGGRAPHERS
be, kad laimėjau geriausios
penius Ir trys bačkos.
Šiaip jau esu dėkinga rengė JONAS KIRVAITIS
ASSEMBLERS
dainininkes titulą moterų bal- j a m a ^ pasitikėjimą ir sten^
INTERSTATE INSURANCE
llliuilllllllillllllllllllllllliuilllllllllllllll
4046 So. Montgomery
AGENCY
POLISHERS
sų grupėje.
šiuos neapvilti nei jų, nei klau
5900 S. Ashland Ave., Chicago S6, n i .
DRAFTSMEN
WAlbrook 5-5671
Šis laimėjimas man atvėrė s y t o j ų . Mano repertuaro di
I6NUOMUOIAMA
GOOD PAY
duris į amerikiečių muzikos džiausią dalį sudarys liatuviai
Popiežius dovanojo
sceną, b2t visdėlto dar nevisiš kompozitoriai.
v
IšNUOMlOJAMAS 4 kmb. butas
k a i Prieš akis dar ilgi kantrių
A
Stančianflkas
Ir
A
Lapinu
Teresei Neumaimaitei
Nesijaučiu galėsianti nuste
TRINER SCALE 8C tnstoliuoja visų geriausių Ameri prie šv. Jurjrio bažnyčios, šiltas
vanduo, be vonios, t s. Nuoma $10.
darbo metų metai, nes menas binti Chicagą, nes esu plataus
kos firmų gazu ir alyva kūrena
šv.
Kryžiaus
relikviją
tik savo viršūnėje prasisklei dainos kelio tik pačioje pra
MFG. CO.
TeL YArds 7-4485
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condiiki 11 iš ryto arba po 9 v. vak.
džia tyrumu ir žavesiu. Ir tik džioje. Tačiau jūsų gražiam
Perniekus Pijus XII dovanojo
2714 W. 21st St.
t
i
o
n
e
r
s
)
i
r
a
t
l
i
e
k
a
v
i
s
u
s
s
k
a
r
d
o
s
CHICAGOS
VADOVAS
*v.
K
r
v
ž
i
a
u
a
r
e
l
i
k
v
i
j
ą
Sių
laikii
tada jam atdaros visos du koncertui ruošiuosi su didele'
darbus.
-ti8rm?»ti2uotojai T e r e a e i N e u m a n BI 7-7166
rys.—
o
i
$1.50
mitei.
1500 SOUTH. 50th COURT
PROGOS — OPPORTUNimS
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CJOURT
— Kaip dažnai tenka dai mybe.
Apie TeresPs Nenmanaitfis gy
246 pusi. su žemėlapiu 23x32 co
HELP WANTED — V \HA1
Cicero, Illinois
MAISTO PRODUKTAI — MĖ
nuoti amerikiečiams ir ar jie
Jių ir 35 paveikslais pastatų ir venimą — kaip ji pergyvena Kri
Telefonai:
OLympic
2-6752
SA — ŠALDYTAS MAISTAS —
Lietuvių veikėjų. Sąrašas 136 lie staus Kančias, kaip jai pasidaro
mielai įsileidžia į savo tarpą
Ir
OLympic
2-8492
VAISIAI — DARŽOVĖS IR NAUant
rankų
ir
kojų
stigmos
(žaiMAINTENANCE
tuviškų draugijų ir jų adresai
Philadelphia. P a
svetimus talentus?
JIENYBĖS
(NO VELT Y). 3 apSild.
dos), iš kurių teka kraujas — į
mo ir Skolinimo
kamb. prie krautuves.
olačiai aprašyta knn. J. Burkao*
— Po minėto laimėjimo a š
Koncertui besiruošiant
HELP WANTED \"I"RAI
MAN
Pirkit* Lietuvių Taupymo ir Sko -*,r«ft^oi knyjroj TERESft NEUtebegaunu daug kvietimų dai
3001 So. Emerald Ave.
tinimo bendrovių rastinė** arb? MANATTE. Knygoje yra daug
Solistės
Juzės
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bu
FOR
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CLASS
A
DAnnbe 6-1917
nuoti amerikiečių organizaci
pat
įuotraukų su Teresės Neuman
te
ppalio
16
d.
įvyko
pasitarimas
DAYS
naites pergyvenimais. Gražus J
joms, klubams bei radijui. Pvz.
PARDUODADA GROSERT IR
Kelečiaus
viršelis.
Knvga
didelio
Juz€s
Augaitytės
ir
Julijos
RaTOP SALARY
gruodžio 7 Ckvelando viešoji
MfiSOS P R E K Y B A
Išmokite gerai apmokamo ama" D R A U G A S "
formato, 268 pus. Kaina $3.00.
^auska'tės
koncerto
rengimo
rei
miesto biblioteka rengia rečita
MRS. BARBER
t'O. J e i t u r i t S m a ž i a u 4 0 m e t ų su butu u i krautuves. Prie* bažnyčią
Pinigus
sų
užsakymais
siųsti:
2334
So.
Oakley
Avenue
lį, kuriame aš dainuosiu liau
CREAMERY PACKAGE
amžiaus, galite naudoti ranki ir 2 m o k y k l a a Veikla 10 m e t ų .
'DRAUGAS".
dies dainas, originalias kompo
Chicago 8, 1 llinob
8&8 W. U S t
MFG. CO.
nius įrankius ar operuoti maši
zicijas ir arijas.
1243 W. Washington
2S34 S. Oakley Avenas — mes jus išmokysime:
r v , DEIMANTAI I R LAIKRODŽIAI
HAymarket
1-4222
Praėjusios
vasaros
vienas
Pardavimas Ir Taisymas
Chlcago 8, 111.
MODELIŲ DARYMO
LINES BY SOGLOVV
4102 Archer Ave., at Mozart
gražiausių mano
pasirodymų
(model making) *
ORDER PICKERS
buvo Lakeside Ohio s u Cleve- Chicago 32, III. - TeL LA 3-861lando Wom2n's Symphony Or
PRECIZIŠKO TEKINIMO
3 English speaking gentlemen
chestra. Cafareili Opera Co., A L G I R D A S L A N D S B E R G I 5 | a i o s ""oetabios ir nepaprastos kny
PRESŲ OPERAVTMO.
with stock experience who are
i
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šitaip
Įvertina
ra
žinoma tuojau po laimėjimo,
intelligent.
Ages
20—30,
to
Visoms pamainoms.
aytojaa Gliaudą: "...W>lsas — pa
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
nelauktai mane pakvietė dai
work in order picking dept. of
niekintas
niekintojas, bet
turte
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
nuoti Hoffmano pasakų opero
Pradines algos $88.00 iki
savyje Fra Angelico angelų varsų
a growing concern.
Kaina,
Tatjana—nesuprantanti
sle
je, kurioje mane pastebėjo ir
$95.00 į savaitę
Tie, kurie k e n č i a n u o BENTJt AT
los sąvokos, bet myllatl skaisčia
V.
AdamkeviCiaus
apianka
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie
CaU VVAbash 2-6311
Clevelando muzikos kritikai.
neirall ramiai nedlH ir naktimi*
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs
Puiki ateitis!
'įsakymus ra pinigai* siųskite:
miegoti, nes jų užalsenSJusioB žatzdoe
Susidariau vaizdą, kad ame
SUPERVISORY
TRAINEE
».»4.0W
skaistumo
Ir
nesuvokiąs
jo
esmes.
209 psl., kaina $2.50
niežti ir skauda.
K a d paAalintl t«
Young
man
with
formai
accountrikiečiai nesivaržo priimti į sa
nieiejima ir skaudėjimą senų atvl
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
DRAUGAS, 2tXA & Oakley ATO.,
NATIONAL LEAD
ing
or
fire
or
casualty
insuraiice
rų
ir
skaudžių
žaizdų,
uždekit*
vojaus
beprotejlmo
procesą'*
vo tarpą svetimųjų talentų.
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COMPANY
ypatybė* palengvina Jūsų skaudBJl 8ory position. Good judgement &
Būk gerai pasiruošęs, dainuok
abelf, vraltiag for yoa ta e i s i m U
ma Ir galėsite ramiai miegoti nak
gerai — jie tave visur priims
tl.
Vartokite jas taipgi nuo skau ability to bandle people reąuired.
when you oome ta those tronder1
1710
S.
Peoria
Street
Mušt
be
draft
exempt.
džių
nudegimų.
J
o
s
taipgi
P*^**
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ir įvertins.
fal retirement yeara! Tnat la—tf
niežėjimą ligos yadinamos PSORIA NATIONAL FUIE INSURANCE
CAnal
6-3710
yoa s u r t saviag for lt NOW! T s
SIS. Taipgi pasalina p e r ė j i m a ligot Co., 175 W. Jackson, HA 7-8971.
— Ar daug yra davęs Čiur
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
h s v e the caah you'U aeed them,
lionio ansamblis Tamstos, kaip
stabdo džiovlnlm% odos ir perplysimą
siga op sn the Parroll Ssvings
CHICAGO ACADEMY OF
Į S I G Y K I T E
D A B A R !
tarp^ščių. Yra tinKamas vartoti m>e
dainininkes pašaukimui?
MEDICAL
TECHNOLOGY
Plaa. ¥our employer wiH hiveat
džiūstanfiios, suskilusios odos dedlr
vinių, odos iSberimų ir t. t., taipgi Prepare for a careėr in MEDICAL
what yoa declde to save ragalarty
— Dainuot pirmiau išmokau,
tinkamas vartoti vaikučiams k a d a pa- TECHNIQUE — Day and eventa United States Savtags Banda la
negu kalbėti ir vienintelė sva->
sirodo skaudus išbėrimas n u o TjrSJ ing classes begin October 31st.
PENSIJOS
IR
PAŠALPOS
tess thaa ten years, they wfM pay
klų.
Jis vra gera gyduole n u o 1%
ionė buvo tapti dainininke. J 3 u
410 South Michigan Avenue
you $4 for evrry $3 yea put In—
virtinių odos ligų.I.*Šioj knygelėj telpa:
L SenatvCs
Tel. HArrteop 7-2493
vaikystėje buvau tarp balsin
e
v e a more tt yoa held them loager.
pensijos Ir
palikuonių
pašalpos,
erulo Olntment y r a
II. Nelaimingu atsitikimu kompensa
gųjų tėvelio statomose mokyk
A future thst Is all Tacattoa mąy
parduodamas po T(
\VORK YOUR DAYS OFF
cijos.
Spaudai paruošė 1 P r . 6olaltBi
be yoors. If yoa get e o ParMit
pt,, $1.J6, ir $1.50.
los parengimuose,
operetėse,
General
Laborer
lumber
men,
Savings
todsyt
Aloj
knygelSj
atspausdintas
JAV
Pirkite vaistinėse Chl
bažnyčios chore. 1940 me ai3
Socialinio
Draudimo
įstatymas
s
u
Ti
Warehouse
m
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n
.
'agoj Ir apylinkėse—
sais naujausiais papildymais ir pa
laimėjau Jurbarko
gimnazijoj
Clean White men. Pays daily.
Mllwankee, Wlso Oa
aiškinimais.
B e to. cia }deta JAV
Report 6 a. m.
-y. Ind.ir Detroit, Mlmoksteivių dainininkų konkur
Nelaimingų atsitikimų kompensaci Mitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii
LABOR POOL, I N C
jų atskiruose s t e k u o s e paaiškinimai
•higan arba rašyki
se pirmąją vietą. Kelia3 iš 2555 WEST 47th STREET
% LAfayette S-1083 te ir atsiųskite Mo• u lentelėmis.
6135 So. Ashland
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka,
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sokr. ir advokatas
Jurbarko į Kauno konservato
*r OTder J:
Kaina 60 centų.
Mokame augštus dividendas. Kešiuojame čekias. Parduodame ir
nes Jis yra plačiausiai skaitomai
riją buvo daug daug kartų su
išperkamo valstybes bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui
P i n i g u s su užsalermals siųsti:
lietuvių dienraštis, o skelbimų
tėveliais apkalbėtas. Visa tai ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000.
LEGULO, Department D.
"Draugas", l a S 4 to. Oakley Ara^
žuvo išbėgus iš namų ir atsi Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 561.8 W. Eddy S t Chicago S4, n)
Chloagp 8, Ui.
kaina yra prieinama visiems.
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.
dūrus tremtyje. Likimas lėmė
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO ILLINOTS

Antradienis, spalio 25, 1955

Pabaigoje M. Vosyliene pa
Ne, tokie pranešimai ne vie lejo išeiti ir ten išbuvo 15 va Kai berniukai nebegrįžo, jų tė
žymėjo, kad Lietuvoje dabar no nevilioja. Pranešėjų tonas, landų. Juos įlindusius ten už- vai su policija istardi tą traniekas "neverpia ir neaudžia'\ tiesa, rusiškai patetiškas, ta dare trečias berniukas, kurą čiąjį, kurs nurodė kur tie berJAV Lietuvių Bendruomenes
Algirdas Brazis pirmoje kon- |
(Atkelta iš 2 pusi)
Chicagos apygardos valdyba š. eerto dalyje padainavo tris 6i2) Pasidžiaugė komunistų nes neapsimoka, žinoma, pri čiau už žodžių paslėptas turi durų nebeįstengė atidaryti, o niukai yra. Jie tuvo rasti bem. spalio 22 d. Sokolų salėje su- mučio, Sarpaliaus ir Jakubėno j "išvadavimu"; girdi, nuo to lai- dūrė, pramogai yra audžia nys — menkas, nugyventas. I namiškiams tijojo pasisakyti, miegą užsitrenkusiame kubile.
Skaityklos, kinai ir karvių mel
rengė koncertą, kurio tikslas ir dainas, antrojoje dalyje — Gou- , ko ne vienoj šaly taip nesirū- mos... juostos.
žimas tai tik gyvenimo dalis.
pelnas — remti 1956 m. Chica- nod, Verdi ir Bizet arijas. Šias i pinami moterimis, kaip Tarybų
Taip atrodo Lietuvoj moters
Kurgi jo visuma?
Kuzinioni.
goję įvyksiančią dainų šventę, eilutes rašantis nuolat girdi Al- Lietuvoje (žinoma, ir visoje gyvenimas.
Pranešsme &įminems, draugams ir pažįstamiems, kad
Ji šiandien nei
Gerai parengta dainų šventė bus girdą Brazį dainuojant jau šešti Taryboje).
1055 metų spalių, men. 19 dieną Vilniuje mirė mūsų motina
verpia, nei audžia, o gyvena
lietuvių gyvenime didelės tauti- metai. Buvo labai ryškus jo to- i 3) Lietuvoje moterų darbas kaip tie Sv. Rašto minimi dan 1S valandų pliano kubile
i r sesuo
nės ir kultūrinės reikšmes įvy- bulėjimas ligi Metropolitan šo sulygintas su vyrų, tačiau, taip gaus paukščiai: kolūkiuos yra
Ugniagesiai ir pDlicija išg2l(L
kis. Dainų šventės rengimo dar- listo. Tapęs operos solistu ir at- gi sulygintas ir atlyginimas.
fcejo
du
0
metų
berniuku,
ku
Įvairių pramogų ir įvairių dar
bai turi apimti ko platesnius lie- sidūręs tinkamoje aplinkumoje I 4) Girdi, šelpiamos dąugia bų. Iš tikrųjų, Šešupšs kolūky rie buvo įlindę į skalbimo kū
tuvių sluogsnius visose JAV ir ir gal tinkamų mokytojų dėka, vaikės ir netekėjusios
(arba je girdi esą daugiau moterų le iją, buvusį prekybininko kie
Kanadoje. Rengimo darbai tu- Algirdas Brazis dainavo neįtikėvienišos) motinos. Praėjus' ais nei vyrų. Tai kur pasidėjo vy me 3128 Lake st., Chicagojo,
rėtų suaktyvinti chorų veiklą: tinai puikiai. Dabar jau kuris
ir durims užsitrenkus nebegametais tam išleista 56 miuonai rai? Kur jie išvažiavo?
daugiau dirbantieji ir bendro laikas A. Braziui dainavimas vel
tikslo siekiantieji chorai turi pa- paliko pramogom dalyku. Visai rublių.
didėti naujais dainininkais, turi natūralu, kad nešveičiamas ak- | 5) Nėščios mot.ryr. gaunan
A. A.
čios
3
men.
apmokamų
atostopakilti jų lygis. Ir kiekvienam j muo nustoja blizgėjimo. A. BraMl-aląjį kolegą,
galvojančiam žmogui turitų bū-1 zio nelaimė ir ta, kad jam lietu
6) Lietuvoje esą 180 darže
ti aišku, ką reikš tokia veikla i viška scena yra permaža. Jis
lių, kur dirbančios motinos pa
daug kur dainuoja, bet vis daž
Gedulingos pamaldos u i joa vėlę bua atlaikytos: šven
tautiniu atžvilgiu.
liekančios'savo vaikus.
čiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje MarTaigi svarbu, kad dainų šven niausiai tik mėgėjų apsuptas.
7)
Lietuvos
mergaitės
ir
mo
jo
brangiai
motinai
mirus,
nuoširdžiai
už
quette Parke šių metų spalių mėn. 29 dieną, šeštadienį 6:30
tė būtų gerai parengta. Šios Aplinka daro neišvengiamą įta
terys
kaip
beįmanydamos
sie
vai. ryto, Tėvų Jėzuitu koplyčioje, 5541 So. Paulina Str. spa
šventės globa yra sunki pareiga, ką.
kiančios
augštesniojo
mokslo.
jaučia
*
'
lių mėn. 29 dieną, Šeštadienį 8 vai. ryto ir Antioch, UI. parapi
Stasė Klimaitje - Pautienienė
kurią sutiko atlikti JAV Lietu
jos bažnyčioje spalių mėn. 30 dieną 9 vai. ryto.
vių Bendruomenė. Naujai besi pradžioje padainavo dvi lietuviš Rezultate — esą nemaža mote
Gerbdami mūsų motinos atminimą, prašome visų gimi
STARME G0MPANY Lietuviai bendradarbiai:
kurianti ir visą kultūrinį gyve kas, o antrąkart išėjusi — vie rų deputačių...
nių, draugų ir pažįstamų pamaldose dalyvauti.
Šešupės kolūkis
nimą paveikti besiryžtanti Bend ną prancūzišką dainą. Daug ža
A< Januškevičius,
N. Laurinavičius,
Nuliūdę: duktė Stefanija Kuzmickienė ir šeima, duktė
Kad geriau pavaizduotų Lie
ruomenė rado, kad dainų šven dėjusi scenai Stasė m Klimaitė
J.
Motiejūnas,
G.
Pakalniškis
tės rengimas visomis jėgomis prieš keletą metų ištekėjo ir ku tuvos moterų laimingą gyve
Teofilė Jurkūnaitė, sfinos Stasys Ir *ma* Jurkuaai ir jų šei
V. Vaitkus,
A. Vengris
remtinas. Ir nereikia stebėtis, riam latfcui iš koncertų progra nimą, kalbėtoja nurodė "Kap
mos ir sesuo Mary Makačynaa.^
jei Bendruomenė be jokių gin mų buvo prapuolusi. Malonu, suko" (taip dabar vadinama
#
nį
kad
vėl
atsirado.
Pertrauka,
aiš
*
*
#
čų moka dainų šventės rengimo
Marijampolė) rajono Šešupės s
*
•
sąskaitas ir drauge jieško naujų ku, neprisidėjo prie pakilimo. At' vardo kolūkį su melžėja Magde
•
sirado vėl tas pats žinomas, ma Vosyliene, Augšč. Tarybos de
pajamų šaltinių.
•
\
Dr. J. Bajerčius ir jo vado lonus klausyti sopranas.
putate. M. Vosyliene ėmė pasa
vaujama apygardos valdyba vi
koti, kaip dabar lengva melžti
VI.
Baltrušaičio
vadovauja
sai pagrįstai laukė visuomenės
karves ir kaip malonu praleisti
•«,
susidomėjimo
šiuo koncertu. mas Chicagos Lietuvių Vyrų laisvalaikį kolūkio skaitykloje
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Bendruomenė pakvietė raus ne Choras padainavo Kačanausko, ar kine. Girdi, vįsos mergaitės
tuščiam patriotiniam šūkavimui Bu <*nūno dainų ir porą Verdi a- mokosi, lanko kolūkio mokyk
6812 S0 WE$TERN AVL
1410 SO. SOth AVE.
ir aimanavimui, bet kukliu įsi njų. Šiam chorui reikėtų stip lą.
Kaikurios tęsia mokslą
pareigojimu prisidėti prie bend resnių pirmųjų tenorų. Tai šiuo toliau, ir rengiasi mokytojos
CHICAGO, tLL
CICERO, ILL
tarpu
ir
visa,
ko
jam
dar
reikė
ro darbo.
PETRAS P. SHWORLES
ar kitai profesijai.
tų.
Ligšiol
jį
kankinusio
detona
"Mefonai —- GRovehilI 6-2345 arba
Rengėjai buvo pradžioje ma
GYVENO 3253 SO. HALSTED ST.
nę, kad šio koncerto programą vimo veik ir žymių neliko. Kiek
T0wnhall 3-2108
Mirė spalio 23 d., 1955, 8 vai. vakare, sulaukęs 44 m. amžiaus.
bus galima sudaryti bent iš ketu sumažėjęs (scenoj buvo matomi
Gimę Chicago, 111.
»
rių chorų pasirodymo. Po kiek 27 dainininkai) choras, bet dai
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnus: Thonias ir Petras,
navo
pasigėrėtinai.
Tiesa,
Ka
mari i Yvoune; dokte Shirley; 4 anūkai; tėveliai; Agnės ir Tho
sunkių ir keistų derybų progra
nias
Shworles; m*suo Albina Sehultz, švogeris William ir jų šei
čanausko
dainos
jau
lyg
būtų
moje turėjome A. Stephens Mer
A
A
ma; broliene Ester Slnvorlcs su šeima; 4 dėdinos: Francus Shworgaičių Ansamblį, Chicagos Lie ir per senos.
PIJI S B1BKEVIC1US
les. Mary Ross, .'ulia Zalinas, B^rniec McKenna ir jų š:iiua;
tuvių Vyrų Chorą ir solistus Al
Gyveno 4057 So. Artcaian Ave.
5 dėdes; Jonai Želvytis, Juozapas Skutas, Benediktas Slnvorles,
Solistams ir chorams akompa
•i
girdą Brazį bei Stasę Klimaitę - navo Aleksiūnaitė ir Kučiūnas.
Tadeušas Alelhmas ir Antanas Darašk e vffius*. ŪL* iu šeimos;
MirS s p a l i u ,2£ d.. lSį5».
pusbrolių; tf pateeseres ir- kiti giniirt's, draugi
Pautienienę.
9:00 vai. ryte, sulaukęs 91 m.
Akompaniatoriai buvo tikslus ir

KONCERTAS DAINŲ ŠVENTEI REMTI

| Okupuotoje

IAREIKAT

INŽ. JONĄ JURKŪNĄ,
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ANTHONY B. PETKUS

m&&?čM\

A. Stephens dainininkėms bu
vo labai nepatogi šio koncerto
data. Kaikurios dainininkės ture
jo kitokių užsiėmimų. Iš jų da
bartinio 25 sąstato scenoje pasi
rodė tik 17./Jos padainavo Šim
kaus, Karoso, Tallat - Kelpšos,
Markaičio ir Jančio dainų. Tal
lat - Kelpšos "Ne margi sakalė
liai", publikai paprašius, buvo
pakartoti. Tarp šių dainų buvo
ir B. Markaičio "Numirė kara
liaus šuo", viešai dainuojama an
trą kartą. Ši daina darosi vis
įdomesnė. Gaila, kad sumažin
tas sąstatas ją sunkiai dainavo.

teisingi. Tik A. Kučiūnas susi
dūrė su neįprastai gyvu A. Bra
zio nuotaikos padiktuotu Bizet
arijos tempu. Iš tokių verpetų
išsikapstyti tai ne juokai. Išsi
kapstė.
Sokolų salė buvo beveik pilna
koncerto dalyvių. Dainų šventės
reikalas į šį koncertą atviliojo
visus be išimties Chicagos lietu
vių chorų vadovus... Po progra
mos maloni nuotaika buvo tę
siama šokiais. Grojo Br. Jonu
šo orkestras. Veikė ir bufetas.
§

J. Kreivėnas

—•»———mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A. f A.

ALBINAI

amžiaus.
GimS Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskr., Alvitos valse,
ir kaimo.
Amerikoje išgryveno 6 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime
sūnus Albinas ir marti Stanis
lova; giminaitis Antanas ir jo
žmona
Konstancija Rypkevif'iua ir jų šeima; marčios bro
lis Petras Kasulaitis ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopljfčioje, 3354 So. Halsted S t
Laidotuvės
jvyks
trečiad..
spalio 26 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas
į ftv.
Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyka gedulingos pamal
dos už verlonies sielą. Po pa
maldų bus nulydStas į Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, marti ir ki
ti kimine*.
Laidotuvių direktorius P. J.
Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

AMB ROSE

jos vyrui Juozui ir sūnums Kęstučiui ir Algirdui Am
Amerikos Lietuviu Radio Balso Klubas

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
( I R
Paskolos Duodamos Namu Įgijimui
Lengvomis Sąlygomis
CNICAG0 SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ave.
Chicago 36, 111.
CRANE SAVINGS & LOAN ASSNv
2555 W. 47th St.
Chicago 32, III
OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street
Chicago 8, Jll
UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.
Chicago 8,111.

EUDEIKIS

. « » \ «fc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
T R Y S M O D E R N I O S KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
TeL TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

vVS 3 8 * *

i

4330-34 South California Avenue
Telefonas U 3-0440 ii LA 3-98S2

MARY PEČIUKAITIS (Girdauskaite)

mirus,
brose, reiškia nuoširdžią užuojautą

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks penktadienį, S}«tlio 28 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingo*- •pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šioso .laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, anūkai, tėveliai, sesuo ir kiti gimines.
Laidotuvių direktorius Antanas M- Phillips. Tel. YArds 7-3401

A.

A.

WALTERIS KRISTOPAITIS
Gyveno 2608 W. 46 St.*
Mirc spalio 23 d., 1955, 6:00,
vai. ryte. sulaukęs pusCs amž.
GimS Lietuvoj. Kilo Iš Šiau
lių apskr., Gruzdžių mies.
Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
sesuo Elena Rumšą, jos vyras
Pranas su jų šeima;
krikšto
duktė Jannie Dulaitis, jos vy
ras Vincas ir jų šeima; pusse
sere Valerija Šalkauskas,
jos
vyras Alfonsas; pusbrolis Bru
no šliažas ir jo šeima (Vokieti
joje) ir daug kitų draugų, gi
minių ir pažįstamų.
Bus pašarvotas 5 vai.
po
pietų.
Kūnas pašarvotas John
F.
Eudelkio koplyčioje, 4605 So.
Hermitage Ave.
Laidotuves jvyks ketvirtad..
spalio 27 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j aVr.
K r ^ i a u s parapijos
bažnyčia,
kurioje jvyks gedulingos
pa
maldos už velionies siela.
Po
pamaldų bus nulyd*tas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiaTme visus:
gimines, draugus
ir
pažįsta
mus dalyvauti šiose ~*laidotuvėse.
. .Nuliūdę: Sesuo, duktė, pus
sesere Ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. John F.
Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

Gyveno 1508 South 49th Avenue, Cicero, Illinois.
Mirė spalio 22 d., 1955 m., 2:30 valandą po pietų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sintautų parapijos, 2iegl!ų
kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank ir daug ki
tų giminių, draugų bei pažįstamų.
Kūnas bus pašarvotas namuos?, 1508 S. 49th Ave., Ci
ceroje — pinpądienį, spalio 24 dieną vakare.
Laidotuves įvyks ketvirtad., spalio 27 d. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėta j Sv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. *
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs — vyra*.
Laid. direktorius Alfred Vance, tel. OLympic 2-5245.
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Ambulansų patarnavimas dieną ir naktf,
Reikale saukite
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mus.

^ e 3 t u r i m e koplyčias
visose Chicagos ir
Roaelando dalyse ir
tuojau patarnaujame

ANTANAS M. PHILLIPS
k8S07

& LITUANICA AVE.

Tea. YArds 7^401

PETRAS P. GURSKIS
6C9 West mm STREET

TeL SEelsy M 7 U

ALFREDAS VAN0E
171 WOODSIDE Rd., Rirerside, DL

M H 8. HALSTgD 8TREKT

Telephoaę 1A

i 7-U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELS0N
— 8A.VINIKK0 —

SAINT CASIMIR
M O N U M E N T CO
8914 West I I I t h Street

GU2AUSKŲ
Geriausios gfiles dtl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
1448 WE8T 63RD STREET
Tel. PRoepect S-04SS tr P R S-08R4

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

POVILAS J. RIDIKAS

Illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll

BE VERLY HDLLS GELINYČIA

AMBULANCE D I E N Ą IR N A K T Į

i' •.!•.•}'V*

Vienas blokai ino kapiniu.
DidJiausiaj paminklams planų
pasirinkimas mieste.

Talei. CEdarcrest 3-6335

10821 8. MICmGAN AVE.

Tel.

JURGIS F. RUDMIN
W19 S. UTPANICA AVE,

TH. YAt4a 7-UH-lUa

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVENUE

TeL LAfmyetto S-S57S

VASAITIS — BUTKUS
1446 Snath SMb AVE, CICERO, UX.

~~'

Tet OLymfte S-ltM

ZI6MUND (ŽUDYK) ZUDTCKI

1646 W. 46th STREET

YArds 7-6Wl

STEPONAS C. UCKAMCZ
'2424 W. 69th STBECT
'2314 W. 23rd PLACE

REpubUc 7-121S
\Trginia 7-6672

i
•'
s

DftNfeMfe DftAūOAS. C»CA<
N T A I C H I C A G O S SCENOJE
Di. P. Karvelis apie Lietuvos laisves viltis

JAV AMBASADORIUS

•O

Dievas su mumis. Teisingu
mas nebus amžius pamirštas.
Žmogaus dvasia remiasi amži
nomis idėjomis ir mūsų laimė
jimas prieš raudonųjų klastas
yra tikras. Tik ištieskime pa
galbos rankas visiems, kas to
reikalingas.
Dr. P. Karvelis sutiko atsa
kyti į paklausimus. Iš publikos
buvo paklausta — kas per prie
žastys, kad Vlike nėra sutari
mo su vadinamomis tautinėmis
grupėmis.
Dr. P. Karvelis pastebėjo,
kad nereikia jieškoti nesutari
mo piiežasčių pačiame Vlike.
Viikas nori vieningos veiklos.

— » J , 1«>^»(/

CHICAGOS ŽINIOS
Įtariamieji berniukų
nužudyme

Maskoliai pabijojo atvykti
Į
\ Chicagą

Teatro išsiigusiai Chicagai. jaunesniajai dukteriai tapti saPolicijai pasidavė jūrininkas Po stiprių antisovietinių d Lietuvos Vyčių sendraugiai pa- vo tarnautojo Baltaragio sužieRichard Ronayne, 17 m., narys monstracijų Clevelande, besi
rūpino malonų spektaklį "Inte- duotine. Juokingose situacijose
vienos seksualinių iškrypėlių lankantieji JAV-se rusų rašy
Ugentai". Vaidinimas įvyko vy- paaiškėja, kad tia mėlynakraugaujos. Jis neįstengė reikiamai tojai pakeitė savo kryptį: jie
čių sendraugių kuopos dešimt- jai inteligentai yra patys labai
išaiškinti, kur'jisai buvo spalio nutarė aplenkti Chicagą, kur
X Laukiama svečiu iš Kana mečio sukaktį minint, spalio 23 mužikiškos kilmes. Pati motina
16 d., kada įvyko trijų berniu tikėjosi panašių demonstracijų,
— Titnagiene — patenka pados. Didysis Kanados lietuvių d. Lietuvių auditorijoje.
kų nužudymas Chieagoja* Pas kaip Clevelande.
nikon, kad atvyksta jos vyžo
Varpo choras spalio 29 d. 8 v.
Veikalą*
jį policija rado kortčle taver
tas brolis iš kaimo. Nuo "inte
25 min. (Chicagos laiku) at
Streikuoja aviacijos
nos, kur mėgsta lankytis seksu
Buvo pastatyta smagi trijų ligentų" nukrinta kaukė ir jie iš
vyksta į Dearborn str. stotį
inžinieriai
aliniai degeneratai. Įtariamasis
Chicagoje. Atvyksta 71 žmo veiksmų komedija — "Inteli tų namų išvaikomi, motina pa
United Air Lines bendrovės
turėjo ir nepadorios literatu
gus dainuoti Draugo koncerte. gentai. Veikalas buvo 1920 m. laipsniui sutampa su visa š.iros. Prieš 18 mėnssių jis buvo apie 500 inžinierių išėjo strei
Mes, čikagiečiai, turime paro išspausdintas Vilniuje. Auto ma.
areštuotas už plėšimą ir ati*. kuoti, tačiau bendrovė savo
dyti jiems nuoširdų vaisingu rius nepažymėtas, nei patiems Tariamų inteligentų pūtima
Artimiausiu laiku bus Vilko se- ; d u o t a 3 n e p ilnamečių
teismo susisiekimo lėktuvus leidžia b?mą. Daugelis jų turi gimines vaidintojams nežinomas. Ko sis, kaimiečių nuoširdumas ir
36
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įtariamasis ap-]veik normaliai.
Daugiausiai
ar pažįstamus, pas kuriuos su medija vystosi scenoje pavaiz sveikas sąmojas sudaro daug
y
E
komiškų
situacijų,
kurios
savo
stos, tačiau čia paduodame są duojant juokingas melynakrau,? .i!-7J
'
.
i klausinėjama? toliau, naud>. ginčas eina dėl inžinierių kvaiirašą tų, kuriems dar reikalin jų "inteligentų" pastangas iš augštumą pasiekia atomazgoje.
Kalbetojas prašė lengvai ne;, , L .«- _*f2tfc^«ti«
ga parūpinti nakvynes: Povilas siskirti iš "mužikų" ir "cha
*•» -*.i i t . .
. .'jant melų detektorių.
.fikacijų.
Režisort, aktoriai, publika
Boksininkų sveikatos
Girnius,
Petras Gulbinskas, mų". Siužetas toksai: turtingo
patikėti kokiai
propagandai
egzaminai
Edvardas Kazlauskas, Adolfas pirklio Titnago šeimoje išaugu- Veikalą pastatė Kenoshos
prieš Vliką. Viikas daug ir poPolicija yia sulaikiusi ir kita
Spalio 25 d. bus sveikatas
Kvėdaras, Laima Lėlyte, Da- ši 0 8 dvi dukros. Viena ištekę lietuvių
zityviai
dirba.
įtariamą:
Jack McKinrey, 27
lietuvių Dramos
Dramos teatias.
leaiiarf. Maži
ma.**I •
IHHHBHHHHHIVH
«-»* ...—*.»
...—.Daugelis
,— paverg.,--,
.... *.
JAV
jiems
šiol
išlaikyti
jo veide
matėsi jtikrinimas pirmųjų kandidatų
kilmės idea
idea- kolonija, o turi
tun savo teatrą ir!
ir. Henry
jienry Oabot
uaoot Lodie,
tioage, JA
v ambaamoa- tų
J - » "tautų
> iki
«~ lietuviams
— pavyko
r - ^ -pavydi,
—kad
j - | «Imarškiniai
«m.. - »amžiaus.ir- Rasti
jo kruvini
nutė Mašalaityte,
Vytautas' ^4uai u»*
j nneįurštos
€ a U gštos kilmes
!
į CYO boksininkų grupę. Tai
.lumrtinfms Tautoms, turi vieną
viena vyriausią
vvriausia vadavimo
vadavimo ko-.
k o - kkraujo
r a u i o žymes,
žvmės.
uz • n«iu« 0
: af ,> no L oU gastrolėmis atva-' 'padorius
sadorius .lungtinf-ms
Pačkauskas, Jurgis Paulikaitis,' jusi
*--*•mitetą. Kas jį griauna, tarnau
žiuoti netgi
į Chicagą. šioaiva
te d
Melų detektorius padėjo nu bus daroma jų gimnastikos sa
listo jauno žmogaus,
kita — įstengia
sugastrolėmis_
i
* '
„iauna tarnautebėra netekėjusi,
dbo>
(IXS)
Antanas Pūkas, Antanas Šal Antanina
ja
bolšavikams.
Jeigu
Eisenhoatro
Jarienė,
^ K S ™ nMihMitL
neteiyra
Chicagą.
te-. &
mitetą.
taniau statyti, kacf šiame nusikaltime lėje 1140 W. Jackson, Chicago
kauskas, Pranas
Skrupskas, mL-L—ZI
Baltara- žiuoti
atro siela
siela
yra J.
J.
Janėne,šio "Inm• ; —
J« • »• ••'Kas
• i •JĮ .griauna,
~«»
y U t e V 0 tarnautoją
1
—J—:—.
«/u)mau
ir> kuklų.
Lriilrlll teligentuose"
gabiai vaidinusi "imą.
pakvietė adv. A. w e r i s su Bulganinu galėjo sėst nebus dalyvavę Wenzel, Rezin- je. Narintieji įstoti \ tos kata
nedrąsų
ir
Vanda Šimaitienė, Teodoras gį, baisiai
Repšį Toliau
prie mikrofono.
už vieno stalo ir bendrus rei
prie mikrofono.
I«« vieno stalo ir bendrus rei- !ski, Adrienne Janus ir Robert likų jaunimo sporto sąjungos
Stanulis, Saulė Stanulytė, Bro Motina gi ją nori išleisti už vie- motiną. Jau 60 kartų ji š | vei Repšį
Ant. Repšys priminė dr. Pet kalus svarstyti, kaip galėtume Hetcoat, 18—19 metų jaunuo-, boksininkų grupę dar bus prinius Urbelis, Vincas Urbonas, no iš tų trijų rafinuotų inteli kalą yra stačiusi Lietuvoje, ro Karvelio, gabaus eoknomismes, lietuviai, nerasti bendros liai, kurie tuose Robinson miš-1 imti iki lapkričio 5 d.
Vokietijoje ir Čia
Leonas Valiukas, Rūta Vaidilu gentų, kurie mėgsta pabūti prie tremtyje
to ir valstybininko, didelius kalbos.
J. Pr.
kuose, kur buvo rasti nužudyti j
tė ir pianistas Emil Debusman. vaišingo stalo, kurie su motina JAV-se. Jadvyga Jarienė yra nuopelnus Lietuvai, jo dabarti
berniukai, prieš metus laiko bu-j Ateitininkų koncerto-baliaus, kuJei galėtumėte kuriuos iš planuoja steigti "melynkraujų kilusi iš Šiaulių, kur, baigusi nes uolias pastangas Vliko va
mokslus, mokytojavo miesto
Kiek yra dulkių Chicagoje? vo pasigavę vien,
čia suminėtų apnakvinti — ma aristokratų" organizaciją.
H į £ ; » *F _f l , i estern,
' f ' kvieti
* "
dovybėje
ir
pakvietė
prabilti
į
pradžios
mokykloje.
Pamėgusi
Prie
Illinois
Technologijos
Larson, ir su juo ten netinka mai ir iš anksto gaunami šiose vie
lonėkite pranešti kun. P. Cini
Atvažiuoja iš kaimo vyres
Chicagos lietuvius.
teatrą,
lankė
J.
Glinskio
su
instituto veikiąs Armour Tyri mai elgęsi. Pora liudininkų nu tose: Bridceport* J. Karvelio kny
kui Draugo telefonu ar adresu. niosios dukros vyro tėvai. Nuo
gyne, 3322 S. Halstetl, Brigliton
Dr. P. Karvelis pasidžiaugė mų centras nustatė, kad per
ruoštus
vaidybos
kursus
Šiau
Paskiau tie asmenys maloniai širdūs kaimiečiai. Jaunesnioji
Parke Ant. Valavičiaus krautuvėje,
Amerikos lietuviuose radęs gy rugsėjo mėnesį Chicagoje iš rodė matę, kaip trys berniukai, !•4359
liuose,
paskiau
gilino
savo
vai
S. Campbell, Marquette Parke
prašomi nuvykti į stotį savo duktė juos mielai priima, bet
išlipę
iš
autobuso,
buvo
paimti
vą
lietuvišką
dvasią,
kurią
i -•
"
.•Marginiuose", 2511 W. 09 St. ir
globojamųjų parsivežti.
vyresnioji su motina prieš juos dybos žinias J. Staniulio veiku okupantai bando užspausti Lie krito vidutiniškai po 43.8 tonus 'pavėžinti pravažiuojančio auto- Cieeroj E. Stangerbergo krautuvėje,
dulkių į kiekvieną kvadratinę
purkštauna.
Beveik
prieina sioje studijoje, vis domėdamasi tuvoje.
' mobilio.
I »« 9 s - *9 Av «'
X Kun. Anupras Rardausrežisūra.
J.
Jarienė
režisuoda
mylią
miesto
ploto.
prie vyresniosios dukters —j
Pareiškė pagarbą lietuvėms
kas praeitąjį sekmadienį at
Emilijos — skyrybų, kai moti vo ne tik mokyklos vaidinimus, žilagalvėms motinoms, kurios
šventė 50 metų kunigystės jubet ir vadovavo šaulių teatrui.
^
na
vis
ragina
ją
nepasiduoti
čia išlaikė lietuvišką dvasią.
bilėjų Sv*. Kryžiaus parapijos
Dabar
turi
gražią
grupę
Kebažnyčioje ir salėje. Pamokslą vyrui. Tėvas — pirklys — pa noshoje, daro repeticijas sek — Lenkiu £alvą prteš tuos
pasakė vyskupas V. Brizgys. laiko "mužikų" pusę. leidžia madieniais po pamaldų. Atsi lietuviškų parapijų ir kitų or
Po iškilmingų šv. Mišių kun.
randa teatro mėgėjų, kurie ganizacijų steigėjus, kurie A
* M i t e . ir vien tik v W k a i p pvz. šiuo kartu Jonas Ge- merikos lietuviuose palaikė gakleb. A. Linkus suruošė klebo
nijoje pietus jubiliatui ir kuni-| * _ « « ~ « * » ^ koncerte ' nvs įstengė atvykti net padą- jumą ir iš kurių Lietuva patygams. Kun. kleb. A. Linkus ir| W ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^
c U i a T k a * 200 my- re tiek dau* pagalbos, _ kalkun. S. Adominas jubiliatui kurs įvyks raitau »a j ,
y
neseniai išsikėlė toliau bėjo dr. Karvelis,
^rogramę Išpildo Garsusis
vakarienę suruošė šv. Kryžiaus So. Kedzie, spalio 29 d. 8 vaflių, nes nese
| ^ ^
s e s e l 5 m a > k u r i o g Ue_
parapijos salėje, kur dalyvavo J - į ^
J
^
j
^ » j f
^
^
s u s H t u v i š k ą dvasią palaikė jauniautut
tr
jo draugai ir pažįstami. M
Meninę
e n t Įi * {"i* «»*"•*
* * L ^ •-r—»#J 2 ! ? J !—
? C^ .T„.IdomejL teatru. Bruno Jaras^siųjų kartose. Dėkojo Amenprogramos dalį gražiai išpildė ** Gounod operos Romeo ir Ju taipgi lankęs StaniuUo studiją, |kos lįetuviams, kūne pirko LieSv. Kryžiaus parapijos mokyk- ">• i š Rubinsteino Deomono, stipriai pertiekė vieno iš tų in-|tuvos laisvės bonus, kurie atVadovaujamas St. G A I L E V I Č I A U S
siuntė
net
gražų
savanorių
bū
los 8 ir 6 skyr. Tnergaitės ir iš Verdi Trubadūro, iš Mas- teligentų vaidmenį.
Aurelija I siuntė net *ražų savanorių buberniukai. Solistas Jonas Vaz- cagni CavareHa Rusticana, iš Jaraitė — buvo nuoširdi Anta rį į laisvės kovotojų eiles.
nelis, akompanuojamas S. So Offenbacho Hofmano pasakų ninos vaidmenyje. Stasys Po- Mūsų kraštas ir dabar sveti
deikos, padainavo keletą dai iš Mendelsohno Vasaros naktų, ciulis — gerai pertiskė pirklio mo jungo niekada nepripažins
nų. Vakaro programai vadova iš Von Flotow operos Marta. Titnago rolę. Tikri kaimiečiai ir telks pastangas laisvei at
Gabaus muziko St. Gailevičiaus
gauti. Nežiūrint, kad po šio
vo kun. K. Juršėnas.
vadovaujamas choras savo to tėvas buvo Stasys Valaitis ir karo Sovietai išėjo į pirmaeilę
X Kristaus Karaliaus šven- je operų valandėlėje mus per Lirgamerienė, o Romas Sau galybę, jie iki šiolei nėra išga
tei-akad?mijai organizuoti ko kels į Kauno ir Vilniaus teatrų lius daug humoro įnešė Titna- vę pripažinimo Lietuvos pri
gienės brolio vaidmenyje. Mie
miteto programos komisiją su scenas, gaivindamas
mielais
Laisvojo
pasaulio
la, kad prie to teatro dedasi ir jungimo.
daro šie asmenys: K. Kleiva, prisiminimais.
kolegiją baigusi Ligija Lirga- akyse Lietuva tebėra nepri
J. Juozaitis, E. Samienė, J. Ba'
X Koa?lando lietuvių koloni merytė, vaidinusi vyresniosios klausoma.
jerčius ir A. Banis. Šiai didžia
joje Balfo šalpos reikalams p 3 dukters vaidmenį. Rūpestingai Mes stovime didelės kovos
jai visų Chicagos lietuvių dva
15 dol. aukojo K. Čepaitis ir savo vaidmenig atliko ir Jonas, akivaizdoj. Sovietai keič.a tak
sinio susikaupimo šventei pro
dr. Z. Danilevičius; po 10 dcl. Pociulis, Kazys Lukauskas, Jo-.Oką. Mes stovime naujos Masgrama jau sudaryta ir su pro
— L. Bukauskas, P. Kurzi- nas Petravičius, Petrė Kamins kvos imperijos kūrimo akivaiz
gramos bei meno dalies išpildoje.
kauskas, dr. S. Tikuišis, Liet kaitė.
dytojais jau susitarta. Neabe
demokratų 9 apyl. klubas ir Žinoma, tai mėgėjų teatras, Vyksta didžiulė idėjų kova.
jojama., kad lietuviai gausiai
SLA 63 kp. Kiti aukojo ma kasdien dirbančių fabrikuose, Ir šioje kovoje mūsų tautos už
dalyvaus š. m. lapkr. 6 d. 3 vai.
žiau. Kas dar savo aukos ne- įmonėse. Tik dvi mergaitės iš davinys įsijungti visomis jėgo
p. p. Šv. Jurgio parapijos baž
davėt, nusiųskite Balfo 57-to tos grupės dirba raštinėj*. Už mis. Laisvajam pasauliui mes
nyčioje ir salėje, kur krikščio
skyr. iždininkui P. Kurzikausturime priminti, kad su Sovie
1
tat jų teatras, nors ir nepretenniškoje
dvasioje ir meilėje
kui, 10634 So. Indiana Ave. Vi-1— .»tais Lietuva turėjo visas sutar
drauge gyvens su Kristum Ka
dw
. Chicago 8, Illinois
sų aukotojų pavardės bus pa* » * profesionalų augštu- tis ir kai Sovietams tas atrodė
2345
South
Kedzie
Avenue
.
•
•
ralium.
ma
1 skelbtos Balfo 57-to skyriaus las.
*» m u t n B *» t u o l a b i a U m i e - |naudinga, jie visas sutartis su
$2.50 "
Biletų kaina asmeniui
•
X Lietuvos operų solistai metiniame susirinkime spalio
laužė. Sutartys su Sovietais nė
. . . .
. . . . . .
Ir publika, kurios buvo susi
Kutkus ir Baltrušaitis, abu dai
ra vertos to popieriaus, ant ku
viso tik 1250 vietų
Rezervuokite biletus iš anksto.
30 d. 11 vai. Visų Šventųjų pa rinkę gausiai, įų vaidybą Šilta'
nos ir giesmės veteranai, solo rapijos salėje.
rio surašytos.
sutiko: ir juokėsi, ir verkė, ir
Viikas telkia lietuvius vieninPraeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs j Chicagą ir nustebino lietuviš
ir duetą religinių dalykų išpil
X Kun. dr. Juozas Vaišnora, plojimais pertraukinėjo vaidini
gon kovon iki pergalės. Daka
dys religiniame susikaupime,
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu.
MIC, T. T. Marijonų generali mo eigą. K;žkaip buvo jaučia
Amerikos lietuvių aukų Viikas
skirtame Kristaus Karaliaus
Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviecia į Chicagą, nori
nis prokoratorius Romoje, bs- ma, kad ši komedija yra aktu
nuo
nieko
nepriklausydamas
garbei, lapkričio mėn. 6 dieną
duoti lietuviškai visuomenei antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
silankąs Jungtinėse Amerikos ali ir mūsų dienoi.is, humoro šal: pagal lietuvišką sąžinę gin
3 vai. po pietų Švento Jurgio
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių.
Valstybėse, spalio 22 d. iš Chi keliu mokanti neapū^ti tuos, ti Lietuvos laisvės reikalus.
parapijos bažnyčioje, 3230 S.
cagos išvyko į rytinss valsty kuriems vienu ar kitu būdu pa
Kalbėtojas prašė perduoti
Lituanica. Visi kviečiami daly
Sių metų programa tikrai sužavės kiekvieną lietuvį ir sukels daug, daug prismiinimų
vyko prasikasti į pirmesne? eibes.
Lapkričio
10
d.
iš
New
jveikinimus visiems Chicagos
vauti.
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune.
Yorko uosto išplaukia į Euro les
lietuviams. Turėkite, broliai ir
Pažymėtina, kad šio vakaro
X švČ. P. Marijos Gimimo pą.
Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai. Lie
sesers, atviras širdis. Gal rytoj
parapijos šv. Teresės draugija
tuviška visuomene galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami.
X Izolina Namajuškaitė, proga buvo išleista programos reikės ištiesti pagalbos ranką
spalio 25 ir 26 d. d. 7:45 vai. chemijos magistrė, su dideliu i—^oknyga su trumpa Ign. Sakalo
"DRAUGO" Administracija
išvežtiems
į
Sibirą,
—
kalbėjo
ruošia valgių parodą. Bus pa
pasišventimu rūpinasi Ateiti- paruošta vyčių sendraugių isto- dr. Karvelis.
rodyta kaip reikia virti valgius
ninkų rengiamo konceito-ba-|riia ir su gausiais sveikinimais
elektra. Paroda įvyks SvČ. P.
lllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlNIlIlIlIlIlIlIlHllllllllll
proga.
KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE:
Marijos Gimimo parapijos sa liaus reikalais. Būdama kon-. sukakties
Dr. 1'. Karvelio kalba
certo rengimo komisijos narė
PER PASAULI KELIAUJA
lėje, 6820 So. Washtenaw A ve.
KARVELIS, 3322 South Halstcd Street MARGINIAI, 2511 West 69th Street
;i viena išplatino didelę dalį Baigus vaidinimą Lietuvos
ŽMOGUS
X "Laivas", redaguojamas
koncerto biletų.
Vyčių sendraugių pirmininkas Bernardo Brazdžionio poesijot
PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRIKS, 1804 West 47th Street
kun. A. Ignoto, MIC, Kristaus
X Labdarių Sąjungos Centro Ign. Sakalas pareiškė padėką rinkinys. Nedidelis skaičius ftioa
Karaliaus šventės proga, išėjo
STANGENBERGflS, 1439 So. 49th Ave. Cicero, 111.
gabiems Kenoshos vaidinto knygos 1 gautas šiomis diesomu
susirinkimas
bus
šį
trečiadienį
spalvotas. Siame numeryje ra
"Drauge ", 2334 8 a Oaklev Av*
(spalio
26
d.)
8
vai.
vak.
žemu-'
j*ms,
primine
vyčių
senj?rų
šo vysk. V. Brizgys, kun. J.
CHICAGO s, UJU. Knygus kanu
tinėje
Sv.
Kryžiaus
parapijos
tikslus
—
tęsti
veikimą
Sūkiu
kietais viršeliais $2.
Prunskis, A. TyruoUs, kun. K.
'Dievui ir Lietuvai ir remti jau- WimiHIHI«lttiHlHlHHIIHiilll!«IHI«ii|f i»
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ATVYKITE

PRALEISTI

KAUNO OPEROJE

TORONTO "VARPO" CHORAS

Spalio (October) 29 d., šeštadieni, 1955 m. - 8:00 valandą vakare
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