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VOKIETIJOS
Kova su komunizmu Amerikoje

Vakariečiai vakar antrą kartą

1*

paprašė pritarti rinkimams

Sąjūdžio konferencijoje kalbėjo lietuvis
JUOZAS PRUNSK18

J
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Vakar Chicagoje, Edgewater Beach viešbutyje, prasidėjo
ŽENEVA, lapkr. 5. — Vokietijos reikalu keturių didžiųjų už
Amerikos konferencija kovai su komunizmu. Konferencijai numa
sienio reikalų ministeriai nieko ir vakar nepasiekė, tačiau Foster
tytos dvi dienos.
'5E
Dulles surengtame bankete, sakoma, buvusi pastiprinta šampanu
Tą suvažiavimą suorganizavo
kiek išsikvėpti pradėjusi „Ženevos dvasia".
Trečiu kalbėjo lietuvis Vladas
sąjūdis, pasivadinęs Ali - Ameri
Keltos taurės už konferencijos
can Conference To Combat Com- Jaskevicius, jėzuitas, Sovietinių
pasisekimą ir dirbtinai sakyta, Irakas rems Egipų,
munism. Jis yra įsi kūrės 1960 Studijų Instituto direktorius
kad bus pozityvių rezultatų, norą
metais Amerikos Legiono inicia Fordhamo universitete. Jis pa
jei užpūk Izraelis
niekas netiki, kad ko panašaus
tyva. Dabar prie to sąjūdžio pri brėžė, kad sovietinės šypsenos
galima laukti be kapituliacijos
BAGDADAS, lapkr. 5. — Ira
klauso arti 60 organizacijų, ku yra klastingos. Sovietijoje tėra
prieš Rusiją.
ko užsienio reikalų ministeris pa
rių tarpe yra Amerikos vengrų pilna laisvė tik komunistų partiMolotovas savo veiklą pasuko sikvietė JAV, Anglijos ir Pran
federacija, Amerikos Latvių są- j j a i ' k u r i a i a u k o J a m a individų
laisvė
NKVD
laiko
ir į kitus frontus. Jis pasikvietė cūzijos ambasadorius, kad jiems
junga, Amerikos Legionieriai,
gyventojus
surakinus
Prancūzijos Pinay, kad su juo pasakytų, jog Irakas solidarizuo
Medikų draugija, Karių Motinų!
*.' & nenukrito galva
aptartų Indokinijos byią. Molo ja su Egiptu dabartiniame susi
dr-ja, katalikų veteranai, JAV! P ^ i a m Malenkovui, tai tik todėl,
tovui rūpi paliaubų sutartyje nu kirtime su Izraeliu Gazos pasie
Chamber of Commerce, žydai ve- k a d N K V D v a d a s K™&lov yra jo
matyti rinkimai Vietnamui su nyje ir teiks karinę pagalbą kiek
teranai, JAV Filmų dr-ja, Nacio- asmeniškas draugas. Patikimovienyti. Tų rinkimų nenori P. vienam arabų kraštui, kurį už
nalinė Evangelikų sąjunga, Ka- nds žiniomis, kas penktas soviePirmasis žiemos rytas Chicagoje. Per 10 valandų trafiko nelaimėse žuvo 7 asmens, jų tarpe dn lietuviai Vietnamo vyriausybė, nes žino, puls Izraelis. Irakas bus solida
talikų Vyrų sąjunga, JAV Uk-1 t u P i l i e t i s yra įtrauktas į špiona- pačiame
amžiaus gražume.
(IN8) kad šiaurę valdą komunistai mo
rus su Egiptu šiame klausime,
rainiečių kongreso komitetas ir! į į Sovietuose ^ yra marksistinė
kės suterorizuoti žmones, kad nors kitais klausimais ir esama
diktatūra ir iš tokios santvar
kt.
pravestų tik savo atstovus. Pinay nuomonių skirtumų.
Negayna žinių apie
Tas sąjūdis koordinuoja jo su kos nėra vilties sulaukti laisvės
turėjo^ pasakyti Molotovui, kad
telktų organizacijų bendrą veik išsivystymo.
i
•
atominį laivę
Prancūzijos parašas yra po pa
Prelegentas nerodė vilties, kad
lą. Jie leidžia mėnesini informa
Burbuliuoja vulkanas
DR.
V.
L1TERSKIS,
Vokietija
liaubų
sutartimi,
t
odei
ir
rinki
auganti
armijos
įtaka
galėtų
su
VVASHINGTONAS, lapkr. 5.
cijų leidinį "Freedom's Pacts
Žemės ūkis yra Rusijos Achilo kulnas. Didelis žmonių prie
mažinti
sovietų
viršūnių
sauvalę,
Pacif iko dugne
— Anglijos laivyno vadas loixlas auglis ir miestų išsiplėtimas sudaro sunkią duonos problemą. mai vykdytini, bet Prancūzija
Against Communism", kur yra
Vietnamui
nebegali
įsakinėti,
nes
dau ginformacijų iš pačių sovie- nes komunistų partijos kontrolė Mountbatten praneša, kad JAV Dabar žemdirbių beveik nepriauga, bet nuo 1913 metų priaugo 50
HONOLULU, lapkr. 5. — Lai
jis jau nepriklausomas.
tų spaudos. Tą leidinį redaguoja Į a r m i J a t a i P P a t griežtai apima, įstatymas neleidžia duoti Angli mil. miestiečių.
Kadangi Prancūzija palaiko vai iš Filipinų jūros praneša,
buvęs laivyno žvalgybos karmin- k a i P "" civilinius gyventojus. Be- jai techniškų žinių apie Ameri
Nuo I Pasaulio karo vyksta -. . . . \
... . .
Z T su Chiang Kai - sheko vyriausy kad tarp Filipinų ir Marianų salų
kas. šis sąjūdis leidžia knygas ir ] veik pusė pokarinių komunistų kos jau turimą atomine energija
. . . . .
...
*_
ūkininkų luomo atkūrimas Rusi- be diplomatiniusi santykius, tai P»teb*tas didelis garuojančio ir
brošiūras, skelbia sąrašus reko- \ P r i j o s narių buvo surinkta iš varomą povandeninį laivą. Dėl
ją išvestų iš maisto produktų kri
prašyta jog pagalbos laisvinant' burbuliuojančio vandens plotas,
nių bėgimas į miestus. Žemdir
menduotinų knygų, aprūpina or- j raudonosios armijos žmonių,
šios priežasties Anglijos pirmo nuolatinis ir nesulaikomas žmo zės. Bet ūkininkai privestų visą
biai — žemės ūkio gaminių ga
sovietų t*»klaivį Tuapoe, kurį ganoma, kad tą reiškinį yra suganizacijas informacijomis kaip | V a k a r vakare konferencijos jo povandeninio laivo pastaty m i n t <
bolševikinį režimą prie galo.
^ ™ * a p i e č i a i s 2e-| ^
^ „ j d a b l r i m M i Chiang laivynas konfiskavo pa- kėlęs vandenyno dugne veikias
kovoti su komunizmu. Bendra- i dalyviai turėjo banketą, kurio mas užtruks ilgiau apie du m e - !
darbiauja su komunistų veiklą j m e t u nurodė komunizmo pavojus tus. Lordas dabar yra atvykęs mes ūkio produktų pareikalavi-' Rusijos valdovai? Bolševikai ti- gavęs vykstant į Šanchajų su ga- vulkanas. Toje vietoje Padrikas
fc,^
^
ift sotinu sprausmtniains lėktuvams. yra apie 21,04*0 pėdų gilumo. To*
tiriančiais kongreso komitetais. I *"*& * v i s a 3 n P***^*" ge«* Ro Amerikon periodfairamsTJtsTtari- mas smarkiai « ? * ^ t e * k a r t u i ^ . keivai%kB
smunka žemės ūkio produktų ga maisto produktų krizes: padidin JAV-bės daug kartų buvo prašy je erdvėje vulkaninė veikla šie
Šalia to, šis sąjūdis pradėjo or mulo, Filipinų ambasadorius mams, kurie praktikuojami tarp
myba, žemės ūkio produktų ga ti atlyginimą ir skirti premijas tos laivą atiduoti, bet Maskvai met buvusi gana dažna.
ganizuoti specialias savaites, pa JAV-bėms.
abiejų kraštų laivynų.
»
mybos smukimas ir žemės ūkio , kolchozininkams; perkelti iš pra vis būdavo pasakoma, kad ji
Šiandien
10
vai.
bus
dr.
G.
vadintas „Pažinkime Ameriką".
produktų pareikalavimo didėji- • m o n ė s . ^ ^ ^ d i d e s n į
^ kreiptųsi į Taipeh.
Pabėgęs britas esąs
Tam reikalui paruošia medžiagą, Schmidt paskaita apie civilines Eisenhovverį lanko
mas
yra
silpnoji
Rusijos
gyveni
čių technikų ir kitokio persona Molotovas vakar buvo pasi
parūpina paskaitininkus. Tikslas laisves ir komunizmą.
vieta.
Maskvoje patarėju
du kovu draugai moPaskutinis
12 vai. rašytojo J. Caldwell kai
lo; padidinti pašarų plotą; plėsti kvietęs ir Anglijos Macmillaną,
— išryškinti laisvės gyvenimo
Rusijos žemės ūkio dirvonus Sibire ir Kazachstane. bet pasikalbėjimo turinys nežino
LONDONAS, lapkr. 5. — Dai
ba „Auklėjimas chaotiškame pa
gerumus.
DENVER, lapkr. 5. — Prez. penkmečio planas net iš tolo ne
šiemet tokia savaitė paskelb saulyje" ir AFL pirm. G. Meany Eisenhowerį šiandien lanko An pateisino lūkesčių. Buvo supla Prie viso to reikalauti iš kolcho- mas. Gali būti Indokinija, Vid. ly Mail iš Ženevos praneša, kad
ta nuo lapkr. 20 iki 26 d. Ją nori žodis apie komunizmo propagan glijos maršalas Montgomery, ka nuotas 8 procentų žemės ūkio zininkų darbo našumo bent ke Rytai ar jo pažadas padaryti jam vienas sovietų diplomatas
ma paminėti maldos namuose, po dinę veiklą. Dalyvauja apie 300 ro meto ginklo draugas. Vakar gaminių padidinimas, bet pasiek liais šimtais procentų padidini naują pasiūlymą dėl Vokietijos pasakęs, jog pabėgęs Rusijon an
glų diplomatas MacLean yra už
sujungimo.
sėdžiuose, susirinkimuose ir t.t. delegatų ir svečių.
jis matėsi su kitu ginklo draugu ta tik pusantro procento. Grūdų mo.
Ta savaitė norima panaudoti Konferencijos patalpų priean gen. Taylor, JAV armijos štabo derlius paskutiniais metais labai Šitas planas nėra visai naujas. Molotovo pasitarimai su Pi sienio reikalų ministerijos pata
1954 metų Chruščovo planas nu nay ir Macmillanu išsaukė nenu rėjas santykius su Vakarais tvar
kaip priemonė kovai su komuniz gio salėje veikia prieškomunisti- viršininku, kuris užsuko ligoni nusmuko.
mu, kuris verčia JAV skirti daug nės spaudos paroda. Ypač turtin nėn belankydamas armijos dali Žymiai blogesnis yra gyvuli mato dirbamos žemės plotą padi matytą trijų vakariečių pasitari kant. Genevos „viršūnių" konfe
dinti 30 milionų hektarų. Tai turi mą ir visų trijų pasitarimą su V. rencijos metu jis buvęs atvežtas
lėšų ginklavimuisi ir net aukoti gas Amerikos slovakų skyrius su nius.
ninkystės stovis. Blogas Rusijos būti atlikta per tris metus šiapus Vokietijos neoficialios delegaci į Berlyną, kur su juo nuolat buvo
savo jaunimo gyvybes, kaip tai literatūra ir liaudies meno pa
Rytoj gydytojai vėl tirs prezi grūdų derlius, šaltos ir ilgos žie Uralo. Plano įvykdymas reikštų jos vadovu. £is pastarasis pasi* konferuojama.
vyzdžiais.
įvyko Korėjos kare.
mos bei vasaros sausros yra pa bendro dirbamos žemės ploto pa tarimas lyg sakytų, kad MolotoPasiruošti tai kovos su komu Gaila, kad niekas nepasirūpino dento sveikatos stovį ir nustatys
šarų trūkumo priežastis. Dabar- d i d i n i m ą ^ t 2 6 procentais. Bu- vas jau pasiūlė ką įdomesnio Vo- Nieky prikalbėję,
iš ligoninės išėjimo laiką.
nizmu savaitei ir sušaukta ši spe lietuvių skyriumi.
tinis Rusijos gyvulininkystės sto y o d&rn& melė
pix >paganda.
kieti jos sujungimo klausimu.
ciali konferencija Chicagoje. Ją
vis yra žymiai blogesnis kaip
griebiasi s t ud i JŲ
Bet dienai Europoje baigiantis
atidarė A. T. Whayne, konferen
ChruŠčovas,
kuris
yra
atsa
1913 metais. Rusija yra privers
tebuvo žinomas tik vakariečių ir
cijos pirmininkas, sveikindamas
ta padidinti maisto produktų im kingas už plano įvykdymą, kol vakar pakartotas reikalavimas, MASKVA, lapkr. 5. — Sovietų
Mokslų Akademija įkūrė naują
atvykusius delegatus, kviesda
portą. Pagal didumą Rusija da chozininkams davė didesnių lais kad Sov. Rusija sutiktų jungti
institutą šių dienų kapitalisti
mas prie vienybės kovoje su ko
bar yra trečias iš eilės maisto vės pažadų. Bet greitai pasirodė Vokietiją laisvais rinkimais ir niam ūkiui tyrinėti.
pažadų tuštumas: kolchozinin
munizmu.
produktų importeris.
kams buvo įvesta griežtesnė prie kad tie rinkimai būtų pravesti
Kiekviena sesija pradedama
Šią naują studijų grupę nutarvolių atidavimo kontrolė, kurią 1956 m. rugsėjo mėn. visų ketu
malda, kurią kalba vis kitos tiky
Krašto
pramoninimas
sudavė
NEW YORKAS, lapkr. 5. — Nors po 17 valandų stiprių kovų
rių didžiųjų valstybių kontrolėje.) ta sudaryti po to, kai įsitikinu,
bos dvasininkas. Pirmojoje va Gazos zonoje Palestinoje mažiau bešaudoma, tačiau JAV ir Anglija rimtą smūgį žemės ūkiui. Buvo atlieka mašinų ir traktorių sto
• Prrrmn* otvvkes Nikaraira-! jo * v™ i k š k > 1 a p i e m o d e n M U * k a "
tys. Šitų stočių personalas yra
kardienos sesijoje kalbėjo Chrissustabdyta
žemės
ūkio
gamybos
f ^ t
^ D ^ ^ T U Jpitalizmą Sov. Rusijoje pasirodę
skubiai jieško būdų užbėgti katastrofai už akių per Jungtines Tau
on
paskelbė,
kad
\ Paragvajų dau
valdžios
skirti
technikai,
mecha
tian Herald redaktorius D. A.
pažanga. Žemės ūkį smukdė pilie
vadinami moksliniai darbai yra
tas.
nikai ir agronomai. Tas persona giau gyventi kaip politinis pabė
Poling. Jis priminė, kad komu
tinis
ir
du
pasauliniai
karai,
Bet
toli nuo mokslinės tiesos.
Saudomasi ten dėl vieno kon būdai suvesti vėl žydus ir arabus
las yra žemės ūkio žandarmerija. gėlis nebesugrįš.
nistų sąjūdis JAV-se nėra miręs.
Rusijos
supramoninimas
ir
karai
trolės taško demilitarizuotoje zo prie derybų stalo, bet visi žino,
Neseniai 360 įvairių įtakingų
Maisto produktų krizę turė
• Etiopijos imperatorius šven • Skiepas nuo slogos ir gripo
noje. Izraelis teigia, kad jis yra kad bandymas ir šį kartą gali nėra pagrindinės žemės ūkio smu
asmenų padavė peticiją, kad bū
jo teritorijoje, todėl ten negali nepasisekti, nes perdaug supai kimo priežastys. Žemės ūkio smu siąs pašalinti dirbamos žemės plo čia 25 metų sukaktį nuo sosto esąs išrastas — skelbia sveikatos
tų pripažintas nekonstituciniu
kimo pagrindas yra žemės ūkio to padidinimas dirvonus išplė užėmimo. Sostinėje didelės iškil įstaiga. Jis jau bandytas ant žmo
pasilikti
tašką
užėmę
egiptiečiai,
niotas jausminis kompleksas do kolektyvizacija. Ūkininkas turi šiant, ypač pašarų ploto padidi mės.
Washingtone veikiąs Loyalty
gaus organizmo.
šie
gi
teigia,
kad
jie
turi
teisę
ten
minuoja visą problemą.
Control Board, kovojąs su komu
•
- i i
=
tvirtą nuosavybės instinktą. Nuo nimas. Proteguojami kukurūzai,
būti.
Žydai
sutelkė
jėgas
ir
už
Izraelio ambasadorius Wash- savybės išplėšimas yra nužmogi todėl bolševikai taip noriai priė
nizmu; tame prašyme pasisako
puolė
ne
tik
tame
taške,
bet
ir
ingtone jau sugrįžo iš Ženevos su nimas. Būti darbo vergu arba pa mė amerikiečių farmerių kvieti
ma ir prieš komunistų pasmerki
kitur
esančius
egiptiečius,
šie
savo vyriausybės įgaliojimais stumdėliu ūkininkas neturi inte mą apžiūrėti lova kukurūzus.
mą teisme. Prelegentas pastebė
reagavo
ir
sakosi
tašką
vėl
atsi
prašyti Amerikos ginklų ir savi reso.
jo, kad nors jis ir esąs protestan
— Naujas amerikietis katalikų kunigas tėvas L. F. Dion gavo
Plėšiniams anapus Uralo pa
ėmę,
bet
ir
Šiandien
dar
tikrai
tarpinės pagalbos pakto. Prasi Žemės ūkio produktų gamyba versti dirbamais laukais daugiau sovietų vizą vykti Maskvon būti JAV ambasados kapelionu. Sena
tų dvasininkas, bet turįs pripa
nežinoma
kas
sako
teisybę,
nes
žinti, jog nė vienas katalikų ku
deda Amerikos žydų spaudimas/priklauso nuo įvairių veiksnių, sia siunčiami jauni žmonės. Iš to sis kapelionas tėvas Bissonette buvo išvarytas U Rusijos šį povopaliaubų
priežiūros
komisija
tyli.
nigas nepasirašė tos peticijos.
kad tie reikalavimai būtų paten-i kurių dalis nepripažįsta kontro- daroma didelė propaganda. Jau sarį.
Paskaitininkas priminė* kad Jos vadas gen. Burns ikšiol kinti. Bet kaip tą prašymą pa- lės arba planavimo. Planavimu nimas, žinoma, neturi supratimo
— Australijos darbo partija paskelbė, kad pripažins kam. Ki
buvo
New
Yorke,
kad
padarytų
rusai parduoda Egiptui ginklus
tenkinti nenustūmus Egipto ir paremta pramonė. Žemės ūkio apie žemės nuosavybę. Ant iš niją ir atsiims Australijos karinį dalinį iš Malajų, jei gruodžio lt
už 5—10 proc. savikainos, nes no pranešimą Jungt. Tautoms apie kitų arabų kraštų į Maskvos glė- planavimai gali lengvai privesti plėštų dirvonų kuriami valstybi d. laimės parlamento rinkimus.
ri išprovokuoti karą Art. Rytuo komisijos darbą ir padėtį prie bį? Egiptas yra pradėjęs didelį prie stambių nepasisekimų. Ūki niai dvarai (sovehozai). Darbi
— Šiandien vakare atidaromi Vienos operos rūmai su Beethose. JAV centrinės žvalgybos di Palestinos sienų. Vakar jis išvy žaidimą savo interesų siekda ninkų apiplėšimas ir nužmogini? ninkas čia dirba panašiom sąly veno „Fidelio". Yra svečių iš viso pasaulio. Jų tarpe bus ir JAV
rektorius A. Dulles nustatė, jog ko Palestinon su Jungt. Tautų mas, todėl sunku bus jį sulaikyti mas yra pagrindinė žmonių bėgi- gom kaip fabrike. Bet Chntščovo valstybės sekretorius Foster DuUes. Rūmus sugriovė Amerikos
10 proc. Rusijos ginklavimosi gen. sekretoriaus planu pacifi- kelio pradžioje.
mo į miestus priežastis. Miestai pianą gali ištikti krizė: pietų Azi aviacija 19+5 m. kovo mėn. Jų atstatymas kaštavo apie 10 mū. doL
biudžeto eina špionažui, infiltra- \ kuoti dabartinių kovų vietą. Pla
— Pirmuoju sovietų ambasadoriumi į V. Vokietiją paskirtas
siūlo didesnį atlyginimą.
jos stepėse dažnai pasirodo saus
Kalendorius
nas
sutartas
privačiuose
pasitacijai ir subversyvinei veiklai.
Gyvenimas privertė Stalino ros, kurios gali visus Chruščovo viceministeris Zorinas. Šis „diplomatas" yra padėjęs paimti ko
Lapkričio
5
d.:
šv.
Bertūis.
Popietinis posėdis buvo atida rimuose su kovų kaltininkų ir kir
įpėdinius numušti maisto produk planavimus apversti augštyn. munistams valdžią Vengrijoje ir Čekoslovakijoje.
Lietuviškas:
Auktumas
ir
Judrė.
tų
suinteresuotų
kraštų
atsto
— Syrijos vyriausybė pranešė Egiptui, kad duos visą galimą
rytas prel E. Kelly malda. Pir
tų kainas. Kainų numušimas pa- Tik didelis grūdų trūkumas priLapkričio
6
d.:
šv.
Leonardas.
vais.
Jis
numato
egiptiečių
pasi
masis kalbėtojas — prof. S.
didino paklausą, bet nepadidinta. vertė imtis tokių eksperimentų, pagalbą ir veiks sutartinai, jei Egiptui tektų kariauti su Izraeliu.
Lietuviškas:
Bangpūtis
ir
Vy
traukimą
iš
ginčijamo
taško
ir
Lietz — dėstė apie komunizmą
maisto produktų gamyba. Iš to. Kazachstano sausros vieną der- Bet Syrija pabrėžė, kad karas turi būti Izraelio pradėtas.
gande.
vadinamos
demilitarizuotos
zo
Karibų jurų salose; toliau kal
— Jau turimos tikros žinios, kad su sovietiškais ginklais Egip
atsirado aštri maisto produktų lių jau pavertė niekais. Antrą ir
nos
aiškų
ribų
apibrėžimą.
Oras
Chicagoje
bėjo buvęs čekų olimpinis spor
krizė. Maisto produktų trūku trečią derlių sunaikinus, planas tan jau atvyko ir įvairus sovietų technikai pamokyti tuos ginklus
tininkas Ikeg Zaibrodsky, kurs New Yorke, Washingtone, Giedra, temperatūra viršum mas gali būti pasalintas radika- bus gavęs mirtiną smūgį. Kuriuo naudoti. Čekoslovakijoje apmokyta jau ir pirmoji grupė Egipto
skatino netikėti tovietama.
Londone ir Paryžiuje planuojami 50 laipsnių.
'liom priemonėm — WK. laisvųjų keliu toliau teks pasukti ?
lakūnų skraidyti sprautmimais lėktuvais.

Rusijos žemes ūkis ir duona

ffcraelis ir Egiptas gavo skubiai

sumestą kovų išvengimo planą

f
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DIENTtAMTS DRAUGAS, CfflCAGO. ILLINOIS

MOŠŲ KOLONUOSE
Stamford, Conn.

i Worcester, Mass.

Mki
Urinkkne lietuvę \
miesto tarybą
Spalio 21 d. čia mirė 71 ra.
amžiaus Petras Saltmeris. Ki
Ponia Julia Mack (Nasukailęs i& Žemaitijos, Stamforde tytė) yra viena iš veiklesnių
gyveno 53 metus.
lietuvių moterų
VVorcester,
* Lietuviai išvengfc Belaimės Mass.
Ji yra nepaprastų gabumų ir
Spalio mėnesio didysis pot didelėa energijos moteris, Pa
vynis labai skaudžiai palietė šventė daug laiko pravesti BalStamfordo miestą ir apylinkes. fo piniginį ir rūbų vajų ir nauLaimingu būdu vietos lietuvių! ^ l i e t u v į 1 1 įkurdinimui
kolonija nuo potvynio nepatyrė ^LRK Moterų Sąjungos sei
nei žmonių aukų nei perskau- m e jvyk u s į a m e rugpjūčio mėn.,
džių medžiaginių nuostoliu.
VVorcester, Mass., ponia Julia
BAJLFo skyrių*; mini sukakti

susirikusiųjų vardu — A. Ru tusi* sujMnkimMk kuriaa* iš- Į
gy*. Iškilmes* Aalyvav* *r kal 'rlnkU m*u> valdyba. Valdybą
bėjo taip pat latvių ir esttų mo sudaro: pina. JosepMne Cižauakaitė, vicepirmininkės Ir*
terų atstovės.
Po kalbų įvyko vailfėa, 0 v*- ne Priaee, Florenee Saukas
liau — šokiai, kuriems grojo R. Mm. Bėruke jfefutirą tvarkdaGlemSa ir A. Presternikas. B u - re

F r a n c e s Jurgel,

iždininkė

demesi
.

Grožio patarime skyrius
įvedamas "Drauge",
VADINAMAS ŽAVUMO
DARŽELIS

<vo dovanų laknėjimsią kuriems Anne Krisiulaas, ra*. M*s.
dovanų parūpino nuolatinis klu- John Rock, istorike Frances Judita Metrikaitė, žavinga
bo rėmėjas Pr. 2Saranka. Is Kamsickaitd, iždo gloMjog Mrs. modistė ir mokytoja, nori pasi
New Yorko atvykusių tarpe bu-'jOSephine Said, Florence Kri- dalinti žiniomis iš savo turtin
vo fotografas Vyt. Augustinas, bfcet h Mrs. Thomas Gelwich, go patyrimų ir žinių lobyno su
Br. Bieliukas, M. Kregždienė ir labdarybės reikalų vedėja Mrs. tūkstančiais gražių tautiečių
kiti.
lietom* Adomaitis, apskrities lietuvaičių, kuriomis ji didžiuo
Šia Patersono moterų klubas d^gatės Mrs. Jerome Adomai- jasi.
Nors ji teturi tik 20 metų
yra bendrai veikiane'^s Pabalki- ^ ^ ^ ^ j o ^ ^ j a * Conrad.
jo Moterų Tarybos lietuviško-J u s ^ ^ ^ sava**** vienetas amžiaus, p-lė Me trik aite jau
šios dalies skyrn», įkurtas te^m^ja piramogą "bake sale".
lietuvių preadnutto aar*e Br.j
V. BĮ E*
Kožukauskienės iniciatyva. Tarp
=
artimiausių parengimų klubas
»••
yt
numato surengti Patersono ame
rikieėut YW*om***i F n ^ * f *
^UAMKAS. Pranas, išvykta is
genocidą laetuvoje u? « » » « ^ Kattinėnų v.,Taartęea e#
BLElZGUTft-VIRBAlJaBNft, Ka
kurią skaityti pakviesta dr. Ma
zimiera, i i Leipalingio.
rijafcilinskienėiš Cleve4an<k>.
BRAŽINSICAS, Ju*gi», iš Tra
& Nark. kų ap., gyventa Camfcridge, Mass.

Didžiajame New Yorke
— "Ateities" žurnalas brook- Yorko Alto kviečiainas spalio 30
lyniečiams spalio 23 d. surangė; d. Brooklyne kalbėjo apie LietuVVaterburio lietuvių scenos me-įvos reikalus tarptautinių Jvykių
ggjų teatro pasirodymą Sv. An-, šviesoje. Taipgi atsakė į eilę patano parapijoa salėje.

Vaidinta klausimų, kuriuos kėlė suairin-

P. Vaičiūno 4 v. drama "Varpų kusieji. Dr. Karvelis tarp kitų
giesmė". Sis veikalas'savo me-! dalykų pabrSžė, kad viena, kuo
tu buvo laimėjęs Lietuvos vals-': Uetuviai galėtų imponuoti laistybinę premiją. Jame vaizduoja-' vąjį pasaulį, būtų jų vieningumas Lietuvos gyvenimas Vytau- mas Lietuvos laisvinimo darbe,
to Didžiojo laikais. Išryškina- nežiūrint jų politinio įsitikinimo,
mas senosios lietuvių tikybos su Susirinkimui vadovavo Alto pirsitikimas su krikščionybe.
mininkas P. Montvila. Pradžioje
Veikalą režisavo J. Brazaus- susirinkusiems kalbėjo Apreiškikas, dail. K. Jatužis, o vaidino j mo parapijos klebonas kun. N.
J. Brazauskas, D. Malakauskai- j Pakalnis, papasakodamas apie
tė, V. Šmulkštys, J. Puodžiukai- Amerikos Lietuvių Tarybą,
tienė, R. Maruškevičius, A. Jan
S. Nark.
kauskaite K. Urbšaitis, V. Vait
kus, Alg. Žemaitaitis, F. Vasilaitis, VI. Vaškelis, Vyt. Petruške
vičius ir G. Žemaitaitis.

Frieš 11 metų grupė vietiniu;
lietuvių, paskatinti S. Cibuls
kio, įsteigė BALFo skyrių, ku
ris tada buvo vienas iš pirmų
Vaidinimo pasižiūrėti buvo pri
jų JAV-se. Ponia A. Bortweck
sirinkę gausiai jaunimo ir seni
buvo pirmoji pirmininkė. K'.ti
BUDRECKIENft, Jadvyga, i*
mo iš viso Didžiojo New Yorko.
Prienų.
nariai steigėjai būva J. Pocius,
Tai buvo iš eilės dvidešimt septin
CEGYS, Jonas, iš Ceikinių, sven
Grand Rapkls, Mictx
J. Šiugžda ir F. Naikelis (per
čionių ap,
tasis grupės spektaklis. Grupė
sikėlęs j Chicago, 111.). Nuo to
CHAVES (ar CHAFS), Rerl
savo repertuare turi septynis
Lietuvai peasa
(Boris). iš Druskininkų.
laiko skyrius išaugo į trisde
veikalus, - jų tarpe, be "Varpų
KAJENAS, ii Rubelnikų, svenšimt narių; padėjo atvykti į
giesmes", dar yra A. Gustaičio
Gerato B a r t o v e t e r a a ų 5»1 j^onių »p.
Ameriką per 150 hetuvių trem
"Sekminių vainikas", V. Adomė
posto susirinkimas įvyko, spa- \- KALVAITIS, Augustas, gyvttinių, kurie pasiskirstė po vi3ą
no "Svetimos plunksnos, toliau
lio i a cL i v . P e t r o ir Povilo ***
vykea
Anglijoje,
Amerikon.
o 1W» metais iskraštą, surinko tūkstančius do
KONRAD, Heinrich, kilfs iš Lie
eina "Mokyklos draugai", "Teta
lietuvių
parapijos
salėje. IS
tuvos,
gyveno
Agate
St.,
Philadellerių aukų pinigais ir rūbais.
rinkta nauja valdyba 1956 m.
iš Amerikos", "Trispalvė varpi
phia. Pa.
Šiuo metu skyriui vadovauja
Naują valdybą sudaro šie as
nės bokšte" ir kiti. Teatralų gru
NORKEVIČIUS, Leonas, sūnus
Ponia Julia Mack
menys: kapelionas kun. Tho- Juozą ir Aleksandros Pbciūtės-Po
valdyta, sudaroma N. Cereko,
pė veikia nuo 1949 metų. Jai va
dovauja taryba, kurią sudaro V.
J. Daniliausko ir J. Jurkūno. Mack išrinkta trečiam termi mas Neis, komandierius Albina cevidintis, Norkevičių, prašo at. T_i...
T
i ~»««^ sihepti gimines.
Gelumbauskienė, I. Bajalytė,
Skyrius savo gyvavime matė nui Moterų Sąjungos Centro
Kasmickaite,
vicekomand.
dail. K. Jatužis, J. Brazauskas,
daug aktyvių vadovų užsitar pirmininke.
Bernard J. Koudracki,
H vice- p^ŲziNSKIENfi, AgoU.
SELVENIS,
Antanas,
iš
VidukJ. Valaitis ir dr. V. Šmulkštys.
navusių padėkos už veiklumą ir
komand. Joną Franeis* UI v> \BS, Raseinių ap.. gyvenęs ScraaPonia
Mack
yra
kandidatė
į
energingą šalpos darbo skati WorVc7sterTo^miesto Urybą. Jos' cekomanU Claude V. Mecoms, ton ir Harrismirą, Pa. — prašomi
STASYS
METRIKIS
Potvyniai buvo sutrukdę te
.atsiliepti j o gimines ar žinantieji
Savininkas ir krautuvės
nimą.
atro
darbą
ir
išvykas
į
kitas
ko
kandidatūra yra remiama Citi- adjutantas
(rast)
apie juos.
įsteigėjas
Lapkričio 19 d. 3$ BALFo zens Plan & Association, f.es Disbolis, iždininkas John F.
lonijas. Lapkričio 6 d. grupė
SKABAUSKIBNR - OKATTft,
skyrius viešai mini savo veikNiedzwiecki, teisėjas Jerome V. Anė.
vaidins Waterburyje ir lapkričio jau viri 15 meh sąžinin
ji rodo daug rūpesčio miesto
STANKEVIČIUS,
Vladas,
iš
Gin
k* sukaktį, minėjimą sujung^ ^
Adomaitis, labdarybės reikahj
12 d. — Baltimorėje.
gai patarnauja lietu
čionių
k.,
Seirijų
vai.
vedėjas, Edward G. Masck, įste*»
damas su. koncertu — baliumi.
Naujame kandidatų rinkimi rikas Raymond J. Sinkula, STARKIS, JONAS.
Vaidintojams publika sukėlė viams, parūpindami švie
programai atlikti pakviesti te
ragėlių
k.,
Seirijų
vaj.
Antanas, iš Noniame sąraše yra devyni vyrai tvarkdarys Cari Cwayna, dak- TUMASONIS,
gausias ovacijas, o rengėjai ap žius yt skanius produktus.
VAIČIUS, iš Obelyno k., Kražių
noras Vilius Bražėnas ir hu
dovanojo gėlėmis. Po vaidinimo Todėl geriausi žmonesir viena moteris Julia Mack. taras-kvotejas. d-ra*
Prank vai., Raseinių ap.
moristas Vitalis Žukauskas.
buvo šokiai.
Sis įvykis yra ^pirma3 YVorces- Adams, trustees (iždo glob*- VAiANTINAS, Antanas ir jo
kaip eifiniat, taip ir pro
Siamforcnškiai,„ kurie ^rą^bąj
%erio lietuvių tarpe, kad lietu- jai) Pranas L Kasmickaa, Bei> sūnils Vacloraš.
— Prof. J. Žilevičių*, kuris iš fesionalai — iš arti ir toli
uolus parengimų lankytoji ki- V1
VHtBALIENft - BLEiZGICTfi
Judita
Metrikaitė
wt
u H„-*„ nirioi U kilmes asmuo gauna viešą
JAV talkininkauja Vokietijoje lanko
J u !*•
T hard Opolski ir Robert C. Da- Kazimiera, iš Leipalingio.
tose kolonijose, SI kartą tikisi _ T _ ^ . _
L^lu.*.
™i
VIRŠILA. Antanas ir Konstan spėjo sužavėti grožio ir mode- j esantiems lietuviams rengti Papnpazmimą dabartmes vai- vis.
.
*^
tas,
iš Kazokiškių par., Žaslių v.,
gausaus svečių būrio iš kairay
liavimo sričių žinovus ir susi-! baltijo Dainų šventę, neseniai iš
nimų miestų, ypač iš New Yor džios.
Tarkų ap.
\
Paminės sukaktį
ballaukti gerų atsiliepimų.
| či » Yra išsiuntęs muzikui Valte.
Jei kiekvienas lietuvis
fcAGKBCKAPT*
Ona.
Lapkričio 6 d. Gerak* A. Bar
Vos užbaigusi Sv. Marijos! ™i Banaičiui didžiumą lietuvių
suotojas parems ponios Jujia to postas No. 501 minėa 10- me ZAGRECKAS, keli broliai, kilfi
Dainnos VUiiL. Bražėną .
Mack kandidatūrą, ji bus iš
nuo Šaaulių>
kolegiją, Notre Dame, India- muzikų kūrinių gaidų. Kūriniu
2INYS,
keli
broliai,
iš
Svetelių
tų
veiklos
sukaktį
bendrai
su.
Solistas Vilius Bražėnas, jau rinkta.
na Judita tuojau buvo pa-. t a r P c 5™ V v t - Bacevičiaus simk.,
Musninkų
•.,
Ukmergės
ap.
foni a ir
nekartą girdėtas
plačiosios VVorcester'o miesto lietuvių posto vienetu (post auxiHary).
J
kvartetas, J. Kačinsko
ŽUKAUSKAS,
Romualdas ir kviesta garsios modisčių moSv.
Mišios
ir
bendra
šv.
Komu
Silvestras, iš Kazokiškių pa*ap.
Stamiordo publikos, gruodžio moterų yra tautinė pareiga
kyklos vedėjos Patricia Ste "Velykų misterija" ir Mišios, K.
1804 West 4 7 * Str.
2ąslių
v.,
Trakų
ap.
nija
bus
7:30
vai.
ryto.
Po
to
V. Banaičio kameriniai dalykai
11 d. dainuoja American Euro- remti jos kandidatūrą ir savo
', Jieškomieji arba apie juos ži vens dėstyti jos mokykloje mo
Arti Wood Str.
pean Friendship Assoc. Inc. šeimoms taipgi tai patarti ir bus pusryčiai ir įvedimas nau nantieji maloniai prašomi atsiUej>- deliavimą ir duoti patarimus ir 100 dainų, J. Žilevičiaus kanta
Chicago 9, Illinois
CONSLLATK OENKRAL visose kitose moters grožio ta ir kt. Banaitis atstovauja lie
Stamiordo skyriaus metiniame visiems, kad lapkričio 8-tą d, jos valdybos.
OF
LITHVHN1A
tuvius tos šventės rengimo ko
Gerald A* Barto-posto au»ffiary
pobūvyje, atlikdamas dviejv (antradieni) už ją balsuotų.
Telef. YArfs 7-8393
srityse. Be to, jos pareigos
f
t t West 8tnd Street
mitete.
Gerald
A.
Barto
posto.
auxiMes
lietuviai
vis
aimanuoja
dalių programą: pramoginę ir
New York 24» N.Y.
reikalavo net, kad ji būtų teisė
VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ
me, kad mums visur trūksta liary (vienetas), irgi įvyko mekalėdinę.
- Dr. Petras Karvelis, Vliko
ja grožio kontestuose.
VALGIŲ BOSTIN£
3 3
Ateinančio šeštadienio "Drau- j užsienio reikalų valdytojas, New
Tenoras V. Bražėnas dainuos viešo pripažirfmio valdiškose
originaliomis kalbomis penkių vietose. Taip ir yra, užtat ga
go" prasidės jos įdomūs pamovę
progą
remkime
savus
žmo
tautų dainas ir kalėdines gies
kymai ir patarimai moterų gro-, A _ ^ .
nes.
Balsuotojo
privilegija
iš
mes, neišskiriant ir lietuviškų.
žio reikalais.
Lietuviškoji publika turės pro- rinkti savus žmonas.
D.. KJudita kviečia visas moteris
gos jį išgirsti Stamforde vietos
PRANAS AL&JtNAS Toronto, Kai
skaityti šiuos straipsnius ir ža
LHdeHi Uą ctieoų įtempimas,
BALFo skyriaus 11 metų su Paterson, N. I.
•ekti
.
sssaliBias frvkma Tam r d a U diemaitb darai Mtiavbe,
da atsakyti į visus skaitytojų
Šiais metas sueina 50 mėty kaip iškovota spaudos latsrf. Tas įmkakties minėjime lapkričio 19
šiai, be abejo klausimus toje srityje.
Kristaus Karaliaus šventę vietą?".. Tai
bflf
jus
tebūnie minimas lūkiu: kiisiji—sat litu igfcnaas namvaar "fietnvs*
Pabaltijo Moterų Tarybos
d. Lapkričio 6 d. solistas dai
ms
į
paklydusį
kas"
laikraštis,
o šiuo meta — lietaviškas dknrašm. Dienrams "Draugaf",
Toronfeov lietuviai atšventė spa- nes, tarti Kr
Panele Mctrikaiti taip pat
li«*t
u
v
iu
klubo
sukaktis
pati švsadamas 4# nv šokai tj na* jsikuriao Chkajroje, daro ii saro pasės
nuoja Hartfordo Lietuvių Klu
\\<y men 30 d. Kristaus Kara Žmogų
atsakys ir į mandagumo klau
auka,: naujiems skaitytojams siusime dienraštj per mėnesį laiko nemossmai, tik
bo 45 metų minėjime, Hartfor
Pabaltijo Moterų Tarybos Pa liaus garbei tą dieną abiejose Vėliau prel
as
aptarė simus — duos patarimų apie
malonėkite atsiusti adresą saro ar kito kata tuo interesuojasi.
•
de, Conn.
V. tersono lietuvių klubas spalio 2& lietuvių parapijose: Šv. Jono- ir paties žmogaus būtybę, pa«- karjeras ir privatines mokyk
"DsmogM" y*a • IIMĮI arti 1,000 baa**latbj» karasaaAfa k mtortnatoriu,
kas šeštadieni dooaa mokslo, nseoos lkeratūros priedą, tari eped paminėjo savo vienerių metų Prisikėlimo buvo
atlaikytos kiau Kristaus -4 kaip Žmogus las. Ji atsakys į klausimus ir
cialiua skyrius: moterų, jauname (atdtinmkų, skautu, stndenm). «P«rtn, ives>
veiklos sukaktį. Ta proga su pamaldos ir pasakyti
dienai
ir
Dievo,
pagaliau,
santykį
tarp
privačiai
patareją; kaomH duoda $1,000 asaaaMaa acnaaaiaei riusaai kr
Racine, Wis.
rengtas pobūvis, kuriame daly,1 pritaikinti pamokslai. 3 vai; p> T)ievo ir žmogaus, kaip Tvėrė
CHICAGO AOAPEMY OF
Parapijos bazaras
vayo gausiai svečių ne tik is
gv
Kaziinioro
tenkų
s a l 6 je jo ir tvarinio. Kapotojo mintys
MĘDICAL TECHNOLOGY
kasimoje, \rg«rtfcaoje. CiKja, Švedijoje Belfiioie, VoUotijofa, aroiaarUjaĮe.
[įvyko
buvo ypatin^ai^C 1 ^^ 08 ' s a  Pa*iinio*kite 1i*rjwai M^DICAL
Italijoje, Pranctsifoie, net k AastraKjofc.
lapkričio 6 d. prasideda Šv. Patersono, bet ir iš kitur.
Atidarymo žodį pasakė klubo
Oficialioji, i* meninė
kios, svat^sir įsidčtinos. Minė TliCH>'lQt'E. Klat^ą gruodžio mėn.
Kazjmiero parapijos metinis
jimo, dalyviai dėkįngį A. Gure — dienomb ir vakarais.
tareaite pcofm susipaiiati su geriausiu Bcf»Maa
mta*Jjta> <t»rv»
bazaras, kuris tesis tris sekma valdybos pirmininke Iz. Kcraidar
neskaitote, atsiųskite savo adresą, • taip pat n
410 Soujth Michigan Avanue
adr«
tienė, peržvelgdama vienerių me Kanados Lietuvių Kat. Fe vičiui ui tiek daug ir tokių gra
dienius taip pat ir lapkričio 13
jo
dar
Tcl. HArrison 7-2493
tų veiklą. Per tą laiką, tarp ki deracijos vardu minėjimą ati žių minčių dovaną, nes nūdie
^r 20 dienomis.
tų dalykų, primininkė priminė, darė mokyt. J. Sirka, paprasy- nos pasaulyje,
kada vyksta
Yra gauta daug gražių dova
kad buvo surengta trys vakarai, damas dalyvius minėjimą pra- milžiniškos grumtynes tarp ge
nų. Visi plačios apylinkes lietu kurie praėjo dideliu pasisekimu.
4 E M R I C I 9 TRRME
dėti
giesme
M&rij*,.
Marija.
Nur
j
rioir
blogio,
kilios
mintys
ti2354 South Oakley Avenue
viai yra maloniai kviečiami at Ji dėkojo už talką ne tik klubo
APYSAKOS
silankyti
Racinan. Bazaras narėms, bet ir visai Patersono skambejus šios, galima sakyti* kintiesiems. yra brangi dovaCHICAGO S, ELXJNOI3
mylimiausios
lietuvių
giesmes
:
šiais metais vyks naujai atre lietuvių visuomenei.
Neuoiai iišjo ii spaude*
garsams,
buvo
pakviestas,
skai
montuotoj, nors dar ne visa'
M*ninfl dalis
5=
Pagrindinę kalbą pasakė iš tyti paskaitą torontietia lietuI
n
t
k
i
Juzės
raštai.
baigtoje parapijos svetainėje. New Yorko atvykusi Pabaltijo
L I T H U A M . V S S O F GABV, INDIANA
Šios dalies programoje pasi ^ į ; atspauadmta autoriaus plati bioAtvykę bazaran turės progos Moterų Tarybos Lietuvių Atsto Xis visuomenininkas A. QureGARY NEEDS MANDICH AGAIN!
pamatyti neseniai baigtą sta vybės pirmininkė Ugija BieUu- vičius, kuris, pradiBdamas afc-|rod& dviejuose atvejuose so- gpafija, Au<tw>nė, o^ kaa svarbiiMitia
tyti naująją Sv. Kazimiero pa kienė. Jį papasakojo
^t
AaW '.
apieP pabal likti savo pnsiimtajfe ufclaviniv j listė A. ftcepavičiene, kuri> —įdomios žemaičių tarme tryi apfa K
> ^ | .komp^ojant M * >
&- •akos: 1) Knygnešys Butrius, Z)
rapijos, kleboniją, i kurią jau menė. ^ ^ . r T e Z a v e * P ^ L f a i U*ml*<k
n< ciict
Uecių, jų tarpe ir hetuvių ve«k- P
^bu 8 i a j r f i pataite, ntotot Danutei, išpildė Kalvai- Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip
persikėiė* gyventi klebonas kun l tarpteutmese or^amzacgose. •»«*•
^T^ZJTl.i.
H«
O. Dieve,
TMeve. Faur«evJL — Trem iemaitia U Kalių i KlaipSdą valia
ą
čio 0»
V. Andriuška, MIC. Ateinan
Klubą sveikino uewyorkie«ų t**™ **» . b u s * f*0**
***>
tinius, Momuškos — O, VT&- vo ir Žemaičijj ątipąbė. 154 puat
čios savaitės laikotarpyje at moterų vardu A.. Zubkuvienė,'k,ntl! mmcwi * K ^' 8 vyks ir naujasis asistentas kun. N;warko moterų - Jieva Tre-| P° *° A. Gumvičiue, noeėda- gali, Šopeno. — Rudenj, Hai- Knjga iliustruota. Kaina tik 11.50.
P E T ER
sen—
Kampelį
ir
Fucchii
—
klebono studijų draugas kun čiokienė. Vietinių paterabniečių mas pavaizduoti iš senų laik*
Pinigus su užsakymais siusti:
Toskos
ariją.
K. Vengras, MIC, neseniai grį vardu gražų sveikinimo žodį ta didelj tikinčiųjų prisirišimą, jų
•'DRAUGAS*'
Kilių padeklamavo mokinė
žęs, iš Argentinos.
rė kun. Vyt. Demikis, Piliečių pagarbą ir meilę Kristui Kara8334 * OakJsj A f t ,
*ND V0TE DEM0CRST1C
Užbaigus galutinai visą sta- Klubo — pirm. P. Gudonis, LB Hui, pacitavo tarytum motto D. Daucvainyte, Vaštokas ir
Chicago 8, 111.
ty,bą,, naujosios klebonijos pa atstovas - J. Jasya, Liet.. Vy- žodžius paimtus iš senųjų kan- mokyt. I ftirka. Minėjimą už j a u paalrodt toiau rJiaoJ nau>
sugiedotas
Tautos knygeli
švenUnimas jvyks
gruodžio čjų — J. Biliūnas, motccųdemo-|tičkų,: "Avele mano, numylėta, baigiant
PUAl THK iK» LEVER ON NOT EMBEH 9
Himnud
HimnaS.
mtoesio pradžioje.
S. B. kracių — pirm. Padrezienė ir kur tu nuklydai? Kur, į kokftr
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puses čia atsistojo karsta
Vakariečiai, imdami dėmesin
DUSUUNfi
ARITMETTKA
praktiškųjų žmonių iliuzija, ku
sovietinį ekonominį bankrotą,
P. šIIX)Ni\S, Rabine, Wi».
ri daiktus vertina daugiau, ne
gali daug laimėti ir neprarasti,
Į S I LITHU ANIAN DAILY fRIEND
gu jie verti. Iš kitos pusės čia
jei tik jie veiks vieningai ir tinS, DL M . YlfgMu f-t**tj l-SMl] t -MM
atsistojo taip vadinamas teore
Vėl sekamo naują konferenci- roto, kuris net ir jų sistemoje kamai įvertins susidariusią ga
.
Maroh ii. 1916, at Ol<B(o. Oliuoto
limybe
tikas, su labai tvirtu praktišku ją, kuri gali būti labai įeikšmin- nebesuvirškinamas
Pndf tlw Aot * Itonfc Į, HTt.
nusistatymu. Šios figūros daž- ga tolimesnei politinei raidai, j Vakarai gali juos nuo to ban
<* SS CMfcoUo K j } įj3S
nai ižrySkėja žmonijos istorija- ^ a n k s t i A l i o t i jos p u r i u . * . , taroto iijjelUti bet pastarieji n*
Muštynes brolių tarpe
«*Uy, ft«pt Sandar*
M. M p«r j«*r oatrtd« o f CMOMO
M«^ žinome, ko trys didieji bepasitjki pažadais, o reikalauja Daugiau religinių kortelių
by th«
t t . i t p t r fear ln Chlc&go * Cicero
je.
G. K. CHESTfclRTON
ow
Amerikiečių spauda skelbia:
siekia, bet ketvirtojo kaukėtas darbų. Tai neįmanoma be štai"*^»
ror«Um 911.00 per year.
•-Taigi,
trys
išvargę
broliai
suKetam*
% metų
t mta.
1 mtn.
Tomas Akvinietis buvo sa aitiko savo tragiškame kelyje. veidas sukelia įvairių abejonių Česnių nuolaidų, kurios pavojin* šiemet numatoma, kad Kalėdų
Cfcloa«©J ir CloeroJ
• •••o
t.ii
$1.71
91-11
KtMr JAV tr SJtn*d o J«
• •••o
94.M
$1.60
91-09 votiškas,
šioje
kultyvuotoje, Susitiko tarsi nusikaltėliai ir ir rūpesčių. Tačiau kaukė nega-! gos kiekvienai diktatūrai, kad proga bu g daugiau siunčiama
9U.fl
16 51
9t.ll
9i.i6
kortelių.
Spėjama,
ramioje, akademinėje asmeny policininkai. Tik su tuo skirtu Ii, kaip Egipto sfinksas, tų prie-; ir bolševikinei. Todėl sovietai religinių
Redakcija atralpeniu* taiso aaro nuožiūra. Nesunaudotu atralpanlu ne- bėje nebuvo
nieko, kas būtų mu, kad areštavo šį kartą nusi- žasčių, kurios verčia maurojan- šypsenomis ir mažomis nuolai- kad religinių kortelių bus pa
•MMro, Juoe rraltna tik U anksto suaitarue. Redakcija u i skelbimu turinj
panašu j kokį nors elgetą; ne-1 O t e l i a i Du iš jų buvo įšėlę, čią mešką retkarčiais ir nusišyp- domis, kurių įeikia tikėtis da- siųsta apie 600,000,000.
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos g a v u s p r a š y m ą .
rys ir daugiau, bando gauti ekokalbant jau apie gerą elgetą. trečiasis — ramus. Jiem buvo soti, pridengti.
Jų yra keletas ir jos išplaukia nominės Vakarų paramos. Ta- oooooooooooooooooooooooooo
Jo prigimtyje nebuvo nieko šovęs į galvą šeimos kraujo iš
MOŠŲ VEIKĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
valkatiako. Jis neturėjo savyje didumas ir jie užsimiršo, kad iš sovietinio vidaus, išskiriant čiau prie to jie eina labai paleng Milžinai Lietuvos Pajiryjt
nieko budingo nei minesinge- jie kunigaikščiai. Trečiasis tu vieną — spąstus naiviesiems. No va, geibi darni savo kailį,
Jaunimui, o ir nuaugusiems, vienas
stftofctis
rėtųsi
dabar
stabtelėti
prie
viej
Toliau
mums
nėra
visai
aiškus
maloniausiu pasiskaitymų bus Euro
riui, kaip šv. Pranciškus, nei rėjo tokią broliškumo sąvoką,
iAlfisiojt
dr. J .
RFMSIKOS
nos, o prie progos panagrinėti sovietų pajėgumas kariniu at- kpoje
a
y
*
a
užkariaujančiam
misijonieriui,
Sveikiname lietuvių katalikų veikėjus, suvaliavusius j Chikuri buvo platesnė negu kaiku- kitas.
.
į žvilgiu, kuris tampriai risasi su
cągą svarstyti aktualiuosius šių dienų klausimus. Juos sukvietė kaip šv. Domininkas. Tačiau ri demokratija.
Ir taip toje
LIETUVOS PAJŪRIO
Sustalinintas marksizmas ne-i ekonominiu, bet sovietai, dėka
Amerikos lietuvių Romos Katalikų Federacijos Centro Valdyba, jis norėjo priklausyti kovojan pačioje pilyje užaugo du lauki
pripažįsta privačios nuosavybės didžiulio špionažo tinklo, gerai
PADAVIMAI
kurios priešakyje stovi prel. Jonas Balkūnas, prel. tgnas Albavi- tiems ordenams. Jis norėjo niai ir šventasis. Gerų ir bloar iniciatyvos ekonominiame gy- į žino, kas jų laukia ginkluoto IA tilžiškio t a u t o s a k i n i n k o Olzevlėius, prof. A. Darnusis, kun. dr. Antanas Juška ir kiti.
tai daryti ne savo palinkimo gų žmonių visada yra buvę. Ta-1 venime. Net ir patį žmogų jisj konflikto metu. Jie privalo laiki- j a u s ir kitų a u t o r i ų s u r i n k ę s medžią Be vykdomojo organo — Centro Valdybos — mūsų Fede skatinamas, bet kitam įsakius. čiau tais laikais, apie kuriuos
a. dr. J.
H' m e i k i s p a s a k o j a
apie
laiko valstybės turtu bei įrankiu, j nai atidėti arba visai užmiršti pa fŠatrijos
milžinus, kurtų pirštine s m ė 
racija turi ir Tarybą, susidedančią iš tos pačios Centro Valdy Tuo jis norėjo išpažinti savo
s u p ) te p i l i a k a l n i u s , a p i e milžiną
čia kalbama, geri žmonės, ku stengdamasis kontroliuoti jo pri saulinės i evoliucijos planus ir lio
Dftluga.
k u r s delnu pasėmęs Palan
bos, katalikų nacionalinių organizacijų (LRKSA, Moterų Sąjun visuomeninį
solidarumą
su rie buvo subtilūs, gyveno kartu vatų ir dvasinį gyvenimą.
goje- v a n d e n s
supylf TrlAlu
etera.
orientuotis
iš
padėties,
ką
pa
gos, Lietuvos Vyčių, Ateitininkų Federacijos, Vargonininkų Są kiekvienu žmogumi.
a p i e N e m u n o žioplų milžiną,
kurs
miršo
Hitleris
ir
jo
pasekėjai.
su
blogais
žmonėmis,
kurie
bu
baigę*
darbą,
n
u
m
e
s
d
a
v
o
s
a
v
o
kirvj
Penkmečiai
jungos, LDS ir kitų) centrų valdybų pirmininkų ir sekretorių,
Jį galima prilyginti kokiam vo prasčiokai.
Nidon m i l ž i n a m .
Al laki. vaizdi t a u t o s a k a a p i e m i l 
Federacijos apskričių pirmininkų ir sekretorių, laikraščių r e - ' didžiadvasiu! aristokratui, ku
Sovietai Savo gamybą palnuožinus Jkvepž neviena
K r a š e v s k i o Ir
Tomas
areštavimą
sutiko
la
daktorių ir lietuviškųjų vienuolijų viršininkų bei kapelionų, šiuo ris įsirašė j sukilėlių armijas;
• b e a u t i f u1
Mickevičiau* k ū r t n j .
ja
penkmečiais,
pagal
iš
anksto
Knyga apie Klaipėdos krašto mil
se Tarybos suvažiavimuose paprastai dalyvauja ir Kunigų Vie aroa kokiam garsiam poetui ar bai ramiai. Jam matyt nedarė nustatytus planus. Tie aritme
žinus,
pajūrio laumes, užburtus a k 
Christmas
nybės vadovybe, kuri globoja visas lietuvių katalikų organiza mokslininkui, kuris stoja sava didelio skirtumo, kur filosofuo tiniai planai yra šventas Krem
menis, senovės milžinkapius y r a ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
cijas, skirdama joms dvasios vadus ir moraliniai jas paremdama. noriu kovoti pasauliniame kare. ti: ar vienuolyno celėje, ar ka liaus įsakymas sovietiniam pilie
g i m t a d i e n i o , v a r d i n i ų ir k i t o m i s
Car d s
\ pčių,
rogomis,
patriotinis — Uteratlnls
Šios Tarybos suvažiavimas, kaip jau gerai žinome, įvyksta Šv. Pranciškaus ir šv. Domi lėjimo kameroje. Savo nelais čiui. Jie privalo būti išpildyti
s
v
a
r
b
u
s
{naftas
seimo*
knygynuose,
šiandien Šv. Antano parapijos salėje, Cicero, UI. Jis prasidės ninko drąsa ir ištvermė matyt vės metu Tomas tik vieną kar ir būtinai perviršyti. Tačiau tie AT A REASONABLE P R I C ^ u g d ą s meilę g r a ž i a j a m U e t u v o a p a 
jūriu*.
tą supyko; ir tai labiau negu
9:30 vai. ryte.
jame bus pažadinus gilų socia kada prieš tai ar po to savo planai neįvykdomi ar net neįpu2 1 for $1.00
K n y g a t u r i 75 pusi. p u o š n i a i s , k i e 
sėjami
dėl
netinkamo
vadovavi
linio
solidarumo
jausmą.
Ir
ne
t a i s a u d e k l o a p d a r a i * , su a u k s o s p a l 
MŪSŲ ORGANIZACIJOS
gyvenime. Pirmą ir vienintelį
mo, priemonių bei iniciatyvos • IF YOU WISH TO HELP v a į r a š y t a a n t r a š t e , k a i n a Sž.
paisant savo šalto protingumo
THE NEGRO APOSTOLATE,
kartą
Tomas
buvo
įšėlęs,
nu
_ljisakymu8 su pinigais siųskite
Atrodo, kad yra suvažiavę dauguma Tarybos narių. Yra bei savo diplomatiškumo, jis
stokos ir absurdiškumo. Pvz.:
PLEASE ORDER NOW!!
stojęs
pusiausvyros
ir
išmuštas
atvykusių ir svečių, kurie dalyvaus patariamuoju balsu. Suva niekada nenukrypo nuo šio ge
nustatoma, kiek kiaušinių per
D R A U G A S
iš
savo
mąstymo
bokšto.
Tai
žiavo gana daug, nes jaučia savo pareigą dėtis ^/prie lietuvių ka ležinio savo jaunystės nusista
metus turi padėti višta, ar kiek Father Kuhl, Rector, Dept. DC
2334 So. Oakley A v e n u e
ST. AUGUSTINE'S SEMINARY
talikų bendrosios akcijos praplėtimo ir pagyvinimo, prie visų tymo. Jis pasiliko ištikimas atsitiko tada, kai broliai įstū paršiukų atsivesti kiaulė.
Chicago 8, 111.
Bay St. Louia, Mfcsissippi
mė
pas
JĮ
išsipuošusią
ištvirkęr
lietuvių katalikų apjungimo ir vienybės sustiprinimo.
Dėl tų planų neįvykdymo nu
savo šalto protingumo bei savo,,
„/*
..
,.
«.«,«A,^
<vrM%nr>oo<v>oo<>rK><><><vr><><>0<><>0<>0
,.
.
.
.
.
.
f
.
,
,
lę,
norėdami
JĮ
arba
sugundyti
Kad lietuviams katalikams yra reikaJngas visu organiza diplomatiškumo,
sirito tūkstančiai galvų, o kiti
jis mekada
cijų ir visų jėgų apjungimas, apie tai berods niekas ir abejonių nenukrypo nuo šio geležinio sa ar bent su kompromituoti. Ta tūkstančiai pamatė darbo vergų
nekelia. ALRKF, būdama ne politinė, bet katalikiškos akcijos vo jaunystės nusistatymo. Jis da Tomas supyko. Cia buvo stovyklas. Bet gi iš negalimo
organizacija turi visus galimumus mūsų jėgų apjungimu ir mū pasiliko ištikimas savo ambici įžeistas jo džentelmeniškumas. padaryti, galimą priverstas so
Lietuviy Kęstučio Pašalpos Klubas
vietų
pilietis
turi
imtis
klastoji
Buvo
suabejota*
ar
jis
tęsės
sa
sų organizacijų veikimo koordinavimu rūpintis. Jai juk nėra jai: laikytis žemiausios vietos.
mo priemonių, kad nors laikisvarbu, kokiai politinei grupei lietuvis katalikas priklauso, ar
Stato scenoje šokių vaizdelį
Domininkonų generolas, ma vo įžadų žodį.
visai jokiai nepriklauso, bet jai turi rūpėti ir rūpi, kad kiekvie tydamas visus sunkumus atsi
Tai paskatino Tomą veikti, nai apsaugotų savo kailį. Todėl
nas jų būtų bent vienos lietuvių katalikų organizacijos narys, radusius Tomui įstoti pas juos, Jis pašoko nuo savo
kėdes, sovietinėje sistemoje vyksta mil
kad jis būtų veiklus narys ne tik mūsų parapijų gyvenime, bet stengėsi kuo greičiausiai jį iš stvėrė iš židinio nuodėgulį ir žiniškas s t a t i s t i n i s klas
taip pat ir tose organizacijos, kurioms jis priklauso.
siųsti iš Italijos. Tomas buvo pradėjo su jiiė švaistytis, kaip tojimas. Ir tik jis pagelbsti iš
Turime prisipažinti, kad daugelis mūsų dar nesame vienos
p r i s k i r t a s t f n e būrio kitų bro kardu. Nekviestoji viešnia su pildyti pfanus.
1
a r kitos lietuvių katalikų organizacijos nariai. Taip pat turime
Skaičiais išmarginto popie
lių, k u r t e y y k o Paryžiun. Pary kliko ne dirbtinai ir pabėgo. Jai
Sekmadienį Lapkr. (Nov.) 6 d., 1955
prisipažinti, kad daug ir priklausančiųjų nėra veikliais nariais.
žius buvo labai lemtinga vieta pasirodė, kad Tomas nori pa riaus neatsikasi ar juo neapsi
Visų be išimties organizacijų nariai, bent jų didelė dauguma, ne
Tomo gyvenime. Tačiau ši pir degti namą. Tačiau jis tik pri rengsi. Tai patiria savo kailiu
bemato reikalo susirinkimus lankyti. Ir todėl šiandien orga
moji kelionė nepavyko. Nuke šoko prie durų, užtrenkė t jas, eiliniai žmonės, bet tai žin 0 ir
nizacijų veikimas yra persilpnas. Veikimo susilpnėjimas negiaraudonoji biurokratija.
liavę netoli nuo Romos jie buvo jai išbėgus, ir jas užsklendė.
mai veikia į visus bendruosius mūsų sąjūdžius, liečiančius taip
Khc.n ominis ba ik rotas
Paskui jis, tuo pačiu įsibėgė
didelį reikalą, kaip Lietuvos laisvinimą arba šalpos reikalus. Per užpulti raitelių, kurie buvo ne
maląs susidomėjimas mūsų organizacijomis ir jų veikla neleidžia kas kito, kaip Tomo broliai. Tai jimu, žiežirbuojančio nuodėgu
Nieko negelbėjo stalininė a r
užsimoti ir platesnei katalikų akcijai, kuri šiandien kiekvienam buvo ištikro keistas atsitiki lio anglimi išrašė duryse didelį malenkovinė linija. Toki pat re
mas.
Idėja pagrobti elgetau juodą kryžių. Atlikęs šią apei
tikinčiajam yra privaloma.
zultatai ir Chruščevo planų. So
ŠOKIAMS GROS BALIO PAKŠTO
jantį brolį turi savyje
tiek gą, jis ramiai numetė nuodėgu
vietų ūkis dūsta, o jų pilietis vis
KULTŪRINIAI REIKALAI
daug komiškumo ir daug spal lį į židinį, o pats grįžo į savo murkdomas giliau į skurdą. Ki
ORKESTRAS
Dirvonuoja ir mūsų kultūriniai reikalai, nes palyginti ne vingumo. Šioje pakelėje susi kėdę; į sėslaus mokslininko ir taip sakant, ožka eina prie liep
interesai, filosofo kėdę. į kontepliaci- to galo.
gausus mūsų skaičius jais rūpinasi. Metame kaltę, įstaigoms, kryžiavo tie brolių
Pradžia — 3:30 valandą popietų
Kremliaus ponai yra priversti
kaitiname organizacijas ir jų vadovybes, tačiau nepakankamai kurie ir šiaip krikščionių tarpe jos sostą, iš kuriotjis niekad dau
Vertė V. Bgd. jieškoti kelių, kaip nusikratyti
joms talkiname jų užsimojimų puoselėjime. Federacija turi labai dažnai susikryžiuoja. Iš vie- giau nepakilo.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
ta dusuline aritmetika, kuri yra
garbingą šaką — Lietuvių Kultūros Institutą, išleidusį eilę kny
gų, leidžiantį vaikams laikraštėlį "Eglutę", užlaikantį centrinį mio8 ir aktualios paskaitos. Jis pas mus yra atvykęs iš Pary pagrindinė vidujinio silpnumo
3133 So. Halsted Street .
priežastis. Tačiau koki nors
knygyną ir archyvą, bet vis tik permažas mūsų kultūrininkų žiaus ir tik porą dienų čia pasisvečiavęs grįš ten atgal.
Be Federacijos Tarybos suvažiavimo, kaip pastebime, įvyks drastiški pakeitimai arba tos
skaičius ir šia įstaiga domisi. O ji turi galimumus sutelkti vi
sus k / atalikus kultūrininkus, kad pagyvintų visą savo veiklą, ta ir daugiau pasitarimų. Vienos tokių buvo vakar vakare pas aritmetikos atidengimas viešu
Visus kviečiame atsilankyti
kuri labai daug gali prisidėti prie lietuvybės išlaikymo ir duoti p.p. Rudžius, kur svarstyta vasaros stovyklų lietuvių jaunimui mai kvepia nacių vadų likimu.
stambų įnašą į visos mūsų bendruomenės kultūrinius užsimo reikalai. Reikia manyti, kad to susirinkimo pasekmės bus pa Todėl tenka spėlioti, kad sovie
RENGIMO KOMISIJA
skelbtos šios dienos Federacijos suvažiavime ir pagaliau bus tų nuolaidesnės politikos krypjimus.
(tis yra išdava ekonominio bankSavo laiku ir lietuvių katalikų spaudos darbai būdavo or prieita prie galutinių to svarbaus reikalo išvadų.
ganizuotai paremiami, surengiant spaudos savaites, neaplenkiant
nė vienos lietuvių kolonijos, šią gražią tradiciją kažin kaip išgy
klydę, o pats bandyki laimę Lietuvon prasimušti, - n a i s traukdavo Rygon, kur, sakė, kainas tikrai pasakiš
vendinome, šiandien niekas nė nebeužsimena, kad mūsų laik
visai nuoširdžiai ir atvirai pataria majoras, ir dingsta kas moka.
VLADAS
RAMOJUS
raščiai, mūsų žurnalai, mūsų knygų leidyklos yra reikalingos
— Ot, kad Stepas būtų čia, tai visas skyles, kur
iš akių.
organizuotos visuomenės paramos. Lietuvių katalikų spaudos
palikdavo bekonus, parodytų, — galvojų apie tą šaunų
Kokios
plačios
galimybės
staiga
atsiveria
prieš
darbas ir jos platinimas vedamas partizaniškai. Galbūt todėl ir
draugą, kuris liko virtuvėje prie Vecsaulės.
akis. Žygiuok visais keliais, kuriais nori, tik pats atsa
girdime skundus, kad laikraščiai neturi pakankamai skaitytojų.
Tam gražiam ir patogiam name, kur praleidau pir
kyk už savo galvą. Atsimenu, kad majoro reikėjo pa
Knygos irgi pradeda trūnyti leidėjų lentynose.
j
mąją naktį, nesirengiu ilgiau pasilikti. Juoba ir tos pa
KARO NUOTYKIAI
prašyti kokio nors raštelio, kad esu siunčiamas į Lietu
čios Latgalės gatvės tolumoje jau aiškiai girdisi 8\mr
vą. Tada be rizikos būčiau galėjęs keliauti. Bet toks
PAJUDI
kiųjų kulkosvaidžių serijos. Užsidėjęs ant pečių kupri
netikėtas patarimas taip mane apsvaigino, kad nebe- nę, aiškiai suprasdamas, kad esu dezertyras, kad suga
Šiomis keliomis pastabomis mes nenorime užkrėsti pesimiz
susiorientavau.
vus galiu tapti sušaudytas ar pasiųstas Rygos ginti,
mu. Norime tik realiai pažvelctL| mūsų visuomeninio gyvenimo Tęsinys 41
Su arkliais sugebėjau greit susitvarkyti. Palikau išeinu į miestą ko nors daryti, kad bolševikai, užėmę
trukumus. Taip pat mes norimi, kad suvažiavę j Federacijos
Ties Salaspiliu griaudžia. Griaudžia visuose kraš juos gatvėje, o pats nuėjau. Bet išnešk, žmogau, galvą miestą, manęs cia nerastų.
Tarybos sesiją veikėjai į šiuos ir kitus mūsų visuomeninius trū
Pakelyje prieinu talkučką ir joje sustoju. Kelios
kumus nepažiūrėtų tik pro pirštus, bet bandytų padaryti ati tuose ir atrodo, kad mes lendam pro paskutinę galimą iš didmiesčio, kuris iš visų pusių kariuomenių apgul
tinkamas išvadas, bandytų tinkamai nusmaigstyti mūsų ateities skylę. Kur tik pažiūri, dangus padūmavęs ir saulė balz tas. Pirmąją dieną nieko daugiau nesiryžtu, kaip tik didžiulės halės, kuriose geraisiais laikais vyko preky
veiklai gaires. Mūsų kelias tebūnie aiškus, ir juo keliaujantieji gana, kaip negyva. Nei paukščio čiulbančio, nei žmo gerai pailsėti. Susirandu tuščią keturių augštų namą bos mugės, bombų kiek apgriautos. Vienok, nors karo
tenesistumdo, tenesiginčija tuščiai, bet ranka rankon, petys pe gaus dirbartčio. Tik sunkvežimiai žviegdami lekia, tik Latgalės gatvje, įsirenku geriausią butą ir užmiegu. veiksmų žymės ir čia matosi, bet įvairūs pirkliai negali
tin težygiuoja priekin į naujus laimėjimus Katalikų Bažnyčiai ir liūdnos ir pavargusios kareivių akys kartas nuo karto Miegota buvo kietai ir saldžiai, kad, rytą nubudęs, tik iškęsti neprekiavę. Matyti duonos, vaisių, rūkalų ir
pastebiu tuščius kambario langų rėmus, o, iškišęs galvą šiaip kitokių niekaniekių. Turiu markių ir džiaugiuosi
teeinie vieningai ir drąsiai keliu, vedančiu tautą j laisvą į nepri į tave pažvelgia.
lauk, matau teberūkstančius griuvėsius ir daug bombų radęs puikią progą maisto nusipirkti.
klausomą gyvenimą.
Prieš pat Rygą, kur nepaprastai gražiam ir ištai duobių. Aišku, naktį būta atsilankiusių ivanų. Bet aš
— Parduodam tik už červonsus, — pasiteiravus
gingam dvare įsikūręs vienas iš pagrindinių wehrmach- jų negirdėjau ir neregėjau.
TOLIMAS SVEČIAS •
apie duoną ir rūkalus, atsako vienas prekybininkas,
to štabų, vieną kitą dieną užgaišę, rugsėjo 28 pasiekiam
Padoriau pailsėjęs užsinoriu valgyti. Nebepriklau paskui tą patį antras ir visi kiti.
Lietuvių Katalikų Federacijos Tarybos suvažiavimas, kaip patį miestą. Kai kurie kvartalai rytinėje dalyje jau ar
— Visai teisingai ir darot, — pagalvoju, — bol
ir pridera, bus baigtas sekmadienį religine praktika — Kristaus tilerijos ugnyje. Gatvėse baisus ūžimas, bildėjimas. sant jokiam daliniui, nebėra ir valdiško maisto. Tame
ševikai jau priemiesčiuose, kam tų markių bereikia.
Karaliaus pagarbinimu tiek bažnyčioje, tiek specialia akademija Vilkikai traukia sunkiuosius artilerijos pabūklus, rieda pat name randu daug liuksusinių baldų, brangių kilimų
Kuprinėje turėjau keletą porų fronte nugriebtų
salėje. Mes džiaugiamės, kad mūsų tarpe šiandien ir sekmadienį tankai, eilės sunkvežimių ir lengvųjų mašinų. Patį ir minkštų lovų. Bet valgio, išmaišęs visus keturius moteriškų šilkinių kojinių. Išsiimu porą kitą iš kupri
dalyvaus p. Edvardas Turauskas, vienas žymiųjų Lietuvos diplo miestą dar užgulusi dargana ir, konvulsiškai lapus be augštus, nei kąsnio nenutveriu. Maisto didmiestyje nės ir pasiūlau mainui.
matų. Gerbiamas Svečias ir ateitininkas, ir spaudos darbininkas, sidraską medžiai, atveria šiurpų juodo rudens ir baisios pastaruosiuose metuose vis nebuvo lig valiai ir, matyt,
— Prašau, visada, — nusišypso patenkintas pre
ir nepriklausomos Lietuvos gyvenime reiškęsis ne vien kaip ga nelaimės vaizdą.
žmonės bėgdami išsinešė paskutines dar turėtas atsar kybininkas, — tokie dalykai visada turi savo vertę ir
— Kur man dėtis?, — paklausiu majoro7kai pri
bus politikas ir diplomatas, bet ir kaip katalikų visuomenės vei
gas. Bejieškodamas maisto prisimenu, kaip vaizbūnai mums pravers.
kėjas. Ir reikia manyti, kad Chicagos lietuvių visuomenė rytoj važiavus reikiamą vietą, jis atsisveikina.
—JWstat^
ar- net nuo Vabalninko vokiečių okupacijos metais su beko(B«i
daugiau)
gausiai susirinks į Sv. Jurgio parapijos salę pasiklausyti jo įdo-
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*

\

V

_
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"DRAUGAS" AGENOT
66 East Wa8hlngton Street
Tel. DEarborn 2-2484

HELP VVANTED — VYRAI

HELP WANTED MOTERYS

VYRAI

Attractive

Jei Jūs gslitc išmokti naudoti rankinius
įrankius, bei mašinas operuoti. — Mes
siūlome sekant]:

.8894 Soath Oakley Avem*
Tel Vlrgiuia 7-6W0; 7-6641

Aštuoniasdešimt aštuonių* doleriu? iki
vieno šimto dolerių i savaitę — jūsų
mokymosi metu!

immiiMiiiHfiiiiimiiiiiiiiiiiitifiiuiiiiMt

BLILDLNG * REMODELING

Darbo rūbai duodami nemokamai'

N AM V STATYBA

46 valandų darbo savaite. 1-ina, 2-ra ir
3-čia pamainos. Pastovus darbas.

{•airtis
į t a i s y m a i tr pardavimas
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą.
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus tr pigus, pirkite ar užsa
kykite pas
teusitartl saukit REUance &-820S

JOBS
for

TOOL M E N & M A C H I N I S T S

TRINTR

Adjusters

COMPANY

CHICAOO 12. ILL.

1710 S. Peoria St.
ANTANAS LUKAS ir ŠONUS
6450 So. Fairfield Avenue

CAnal 6-3710
MR.

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujua--namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:
Tel. HEmlock 4-5881

We have openings for women.
Experience desįrable, but not
necessary. Wage progresaion
and merit inercases. 10% night
bonus.

N O TI CE
If you can boss yourseif, I
will double your income. $25
llilii* P e r d a y & uar antee to start if CICERO AND 23id PLACE
LIETUVIU STATYBOS
| y ° u qualify. Call WA 8-7368 Empioymcnt olfice open Saturday
BENDROVE
i I from 8 to 9 A. M. or after
R E S E A R C H A N D CI4NICAL
= 6 P. M.
POSITIONS
at
TEMPORY — FOR TRADE
BUILDERS, INO.
UN1YERSITY
OF CHICAGO
SHOWS
Stato gyvenamuosius na- S
Career opportunities for science
daily. Apply 6 a. m. Ready tralned
mus, ofisus ir krautuves pa- s 0 Paid
college people or hospital
w r
gal standartinius planus ar S j * ° ktrained high sehool graduates.
individualinius pageidavimus. 5
READY MEN, INC.
BACTERIOLOOY
Įvairūs patarimai staty- s
1610
No.
Clyboum
bos bei finansavimo reik a- ]
CUNICAL ( HEMISTRV
1537 W. 51 st Street
lais. skiciniai planai ir na- i
HEMATOUOGY
mu įkainavimas nemokamai. |
Three vveeks' vacation, siek leave,
REIKALINGAS
Statybos reikalais kreiptis Į
and
tuition reduetion.
j reikalų vedėją šiuo adresu:
CABINET MAKER
(DAILYDE)
956 E. 58th St.
JONAS STANKUS |
i

I
g
E
S
s
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a
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M Ū R A S

kasdien n u o 4 vai. popiet.
Tel. P R o s p e c t 8 - 2 0 1 8 a r b a
LUdlow
5-3580.
6600 SO. C A M P B E L L A VE.,
Chicago 29, Illinois

SPAK A NATOVICH
į

?flllllli:ilflllllllUllllllllllllMtsMIl£UUIIlsc
DĖMESIO. N Ą M V S A V I N I N K A I !
Gaukite nemokamą apskaičiavimą
šiandien.
Mes atliekame remon
t o darbus.
V i s o k i ų r ū š i ų (najujų
namų konstrukcija.
MedŠo
bo taisymai,
šaukite —
COmmodore

4 - 5380

1ŠNUOMUOJAMA
• • • • » » » » » » » » » » » » » » » » » » ^ » » »

MARQL*ETTE

PARKE

kambarys vyrui.

Išnuom. 4 kamb. butas 2-mc
augšte. 927 W. 18th PI. CAuai
C-4791.
IlKKiHTON
k.

l'.VRKE

isnuom. tt

i«ut.i-

I \fa>«U.

RAM
TOOL
CORPORATION

PERMANENT POSITIONv'
In otir Calculating Department.
Nationally known firm
Good salary plūs company
benefits.

411 N. CLAREMONT

AMERICAN RADIATOR &
STANDARD SANITARY
CORP.
5200 W, Rocsevelt Road

TAylor 9-7237

3-8*41

.; kamb. namas. Arti 50th ir K<-e1' r. IVčiais apftild. >7,»00.
I.Aundale
l-TO:;s

Švariuose nam u ase išiviomuojama* apšild. kamb. dir
bančiam tvarkingam asmeniui:
moteriai ar vyrui. Prie vieno
asmens. 'Galima matyti šiokia
dieniais iki 12 v. prieš piet ir
j o 7 vai. vak.; šeštadieniais —
visą dieną. 4635 So. Washtenaw Ave. I augžtas.

m

E X P B R I E N C E D IN
TLASTIC AND M ETA L
FINISHING
DAY A N D N1GHT OPENINGK
APPLY IN P E R S O N
ELECTRO VAC CORP.
8833 N. Mannhcim RosU

A OITT OP BEAUTY!
TįAT LASTS POREVER

i i

This Tiger Cowry maeks a handsome Paperweight or unusual Table
Dscoration.
A gitt to remembor
through
an
infinite
number
of
Chriatmabas. ApproximateJy Z inch««
long. Send only $ 1 . ^ We pay postage. SatiBfaction guaranteed.

CAR1BEEAK SHELL SflOP
P . O. B o i 511

6ABASOTA, F L A

i

'

BBJGHTON

•

i

•

P A R K E — 2-jn bn-

po 4 kamb. m ū r m i s namas. Ga-

zu apšildomas. Susitarimui apžiūrėti

B I 7-7166

.i

II

FRontier

i • • i im

9-1415.
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rėti skambinkite vakarais
GRovehill
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CICERO. 2-Ju butų mūrinis na
mas. Apylinkėje 16th ir 50th Ave. «
ir 4 kamb. Karstu vand.—alyva a p 
šild. Z autom, garažas. Atremontuo
tas. 119.500. 8VOBODA, 6013 Ceemnk Rd. B l a b o p 2 - 9 1 M .

6-0625

-r*mw-—m*^'*~—mm^tm*mm

AUSCELAANEOUB
Įvairūs Dalykai
• • •»

"i>

i

LIETUVIŠKA APDRAUDU
AGENTŪRA
GyvyMs, ligoninės,
automobilių,
baldŲ, n a m u U- visos kitos apdraudos — asmenims, profesionalams ir
bianlo ištaigoms. Valstybes patvirtin
tos kainos.
AGENTAMS I R B R O K E R I A M S
AUKŠČIAUSI KOKOSAI
AUTOMOB1UŲ
FINANSAVIMAS,
Bankiniai procentai. Nauji a u t o m o 
biliai 4% — vartoti 6%.
V E I K I A NOTARIATA8. Smulkeaniat ir nemokamai informacijai guui skambinkite, rašykite, užeikite;

JONAS KIRVAITIS

ŠILDYMAS

Mirtis del palaidos nakties

Siuntiniai į Lietuvę
Ldetuvių bendrovė Overseas
Gargo Co. siunčia į Lietuvą ir
kitus Europos kraštus siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir kt. su p i l n a 100%
garantija. Visi mokesčiai sumo
kami čia — gavėjas nieko ne
moka. Siuntiniai siunčiami iš
Europos sandėlių — tad greita*
pristatymas. Prašykite mus siun
tinių sąrašų. Overseas Cargo
Co., 4426 So. Rockwell, Chicago
32, m.. Tel. YArds 7-4887.
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Suvažinėjo moterį
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REAL ESTATE

Neatpažintą

Virtuvėj spinteles. Uždaras poreius.
Tuojau g a l i m a uslmti.
SVOBODA,
3789 \V. 2«th St, I-Aundslc 1-7038.

P.

Gilina studijas

LEONAS

Katalikų universitete Washingtone šiuo metu gilina stu
dijas 1,935 asmenys jau baigę
universitetus ir besiekia moks
lo laipsnių.

REAL ESTATE

1<
CICERO. Bargenas. 2-jų butų mū 978* W. Tlss. 84, WAIbroot
rinis* B ir 4 kamb. Apylinkėje l « t h
Priai
pirkdami ar
parduodan
ir mX\\ Avc. $15,500. Gazu Apsildoma». SVOBODA, 601S CERMAK R D . namus, bitnuia, sklypus ar ūkiu
l i l s h o p 2-8198.
atlankykite mus.

2 butų n a m a s
Kcdzie.

|mh tr

-"—r*

- 3 ir 4 kamb. Arti
I.AHmlale
$7,900.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL

SSTATE-HfgTjRAKOB
2405 W 9 f t 61 St.
W Albrook 5-5080
PRoopect 8-3579 {rak. tr

R02ANTIMIS ŽIEDAS
B0SARY RING
Gražus
sidabri
n i s — $6,00
(Pa
žymėkite
kokio
dydžio). Bažny<"«u»^ leista IICM->ti. P a t o g u s , ka* ^ • w - 3 s s B s s s W B rorvliai
nukasi
aplink žiedą, galite privačiai mels
t i s viešoje vietoje.

P. STANKOV1CIUS
R E A L E S T . ir I N S U R . B R O K E R l f c

LIETUVIŲ AUDITORIJA
S1SS So. Halsted S I
Fm. DAnubs 6-87BS
Padeda
pirkttl - parduoti
ūkius, bUnius.
Parūpina paskolas
draudimus ir daro TerUmus. Tvar%f
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien n u o 10—7.
•m
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GAREN
Box 525,

R S

Beat cenditions. Company benct'its,
steady year-roųnd work. Convenient
N. VV. location.

E. H. 8ARGENT & CX).
4847 W. Foater Ave.
SPring 7-2700

PARDAVIMUI baras ir kiti
tavernos K«Bgim*i. Taip pat
pard. elektrine virimo krosnis.
310 E. 75th St. Tel. 8tewart
3-»834 arba RadcHffe 3-0926.
Rutinai turi parduoti saliouo
Labai

gerame

stovy.

Prįvatus asmuo. 3052 N. KiĮpatric^ Ave.,
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K?'da,re 5-2533.

KO FEE
SKiCRĘTARlBS
STĘNOS. UTE 4 EXP.
BIUL TVPIStS
TYPISTS

=

P E R M A N E N T P O S I T I O N S FOR

YOWG »«2N BETWEKN AGE5 21 TO 50
Who have kad at leaat 4 years eaperienee in the printing trode
aro eligible. Mušt be oompetent as either ad compositor, eraft
Hiachiae operator, ad mark-up, or newa make-up.
Excellent working coiiditionb. 37'» hours. 5 day week. Day
$103.75 per week. Night, per week $"108.75. $^.000 life inauranee,
complete ho8pitaJiizątiQn, librral pension pląn, Z weeks paid va
cation after 1 year, 3 weeks paid vacation after 5 years, premium pąy on 6 holidaya per year. Company cafeteria and ma
ny otk;er e^celle^t banefįts. "?J|e»« are penmaneot į*W*
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c-f Si f<"

Now that ws a a r s entered tbt fsll
aaason, drieers siųst b s <A tbs
stert fbr csrtsin hszsrdous eondltions. l A s t week we diseoastd t b s
longer houri of dsrkness which w s
hsre s t this time of the year.
Fall weather sometimes brings
freezlng raias srhich can easily result ia an aceidest if the driver Ii
not cauttoas wben such s ooaditlon
ext»t». Do not travel s t the mszim u s spsad allowed beoaass lt is
"legal." Speed l i m i u ar* posted
for ideal road condltlong. The n o torist mušt uss comaaen ssaas in
dttarminiug a safe tpeed whan drvlng daring or immediately follow-

••« '•• "»"" ••

4 butai ir 'krautųV-6;
mod.
mūr
Gazu apšild. — Stoker. Turi
būti
parduotas t\ men. del Uaoa>
Apžiūrėjimui skamblpkjte G. W a s lo — WBMlWOtS% « - t 8 8 f . t t t
W.

PARDAVIMUI 50 pedv pločio
žemės sklypas. Apylinkėj* 55th ir
Christiana Ave. WAlbrook 5-«031
arba LAfayetfte 3-02SI.
•

Oklahoma City, Okla.
— < •

• pa

PARDUODAMAS

4 Krautuvas. 10 butų mūr.
VM
po F> k m b . Ąluminijum comb. Stormir sieteliai. Geroj vietoj. Weateru A
66 St. Jmokėti I3&.000. Likusius mė
nesiniais mokesčiais, f 115,000.

OKLAHOMAN AND TIMES
t 500 N«itfe Bw4dw«y,

i

C H A R I E S F. C A R P E N l I f R

4 butai mūr. Visi po 5 km. 4 a u t o 
mobiliu garą*. Sklypas 10x1,25. Oaau
apsild. — Stoker. $45,000^

"Oklahcma City is a wonderful plaee to raiše your famįly.*' If
you meet ^Ue. abayą reąuiręmenta you are interested uą thjeea
poąitiona,
DriakerB and drilters do not apply, save your time and oura
ITU Locąl 383 n*v on strik«.
Write |fivin|f pąrspąa) and emplovment nistory to: PC.

•

• *

m ips on
Iraffic
Safety

MARgUįJTTE P A R K E
^0 butų mūr. 2 po k kmb. 8 po
4 km. Gazu apšildomas — Steker.
2 blokai nuo AlsrUv High school.
Turi
būti
parduotas
Sj mCnesj.
$77,660.

"OPEN SHOP CONDITIONS"

109 N. Dearborn — 8uite 702
STate 2-7180

Skelbkitės Drauge"!

. i i

i

F i l e clerka a n d page »irlfi ~— QpaĄ
in The N e w Wojsid B.ųildin^.

' **• •

URiria*?PORTlS — Geras marinia
namas su akmeniniu frontu. |vie§u*
iš abiejų t pusių. 3 po & kamb. ir S
po 4 kamb. Rūsys, garažas. Varduo
d a m a s del ligos ir senatvės u i goriausj pasiūlymą. VENTA, LAfayettc
3-3881.

EXPERIENCED
N E WS PAPER P R I N T E R S

$.500-360
$2&0-300
$240-580
$216-260

'm

nauja* m«h». 1 buto namas. 2 niiog.
31 pėd. sklypas.
Savininkas — » 4 t \V. 108 P I
Į y t e r o c e a a 8^8788

REMKITE "DRAUGĄ".

INDŲSTRIALj
LV|fQl ROOM W0RK
Ę^PKRIENCE ĘSSĘNTUL
Yu\\ tirne days or short evening
hours. Steady work. Good hourly
rątc. \'\č. Ąshląnd ąnd Luke, also
Randoph and Cąnal.
For app*. call AH 3-2770

CATHOLI0 PERCONKEL -m
T0W»B

••

ROSBL.ANDB

<

Reikalinga patarnautoja se
nelių m o t e r ų prieglaudoje.
Kambarys, išskalbimas plius
PARDAVIMUI
'atlyginimas. Arti Hinstfale. Šau
l'arduodamas — gerame
s t o v y kite — DIRECTOR,
telefonas
pganlnas. 6950 S. Western Ave, HhisdaJe 2350.
WAlbrook 5-5247.

lakius-

III •

INDUSTRIES,
Libertyvilk, BL

'

Kas. perkant arba parduodaat na
mus, norit sąžiningo ir lietuviška,
nuoširdaus patarnavimo kraipkttis I

P LU M B I M G

Maywood; 8-12 noon at 101 Broad\vjjy, Mclfosc Park. The bettor c o m panlcs call us — there is no charge
to yoų.
PROV1SO EMPLOVMENT
r^
SERVICE
Tlione i U m o r 4-2101

apie 70 m. am-

I I

•

M E X OR BOYK
A H I P P I N G ROOM H E L P
Steądy, 5 days — 10 bours
Somc overtime. Aj^ilv
McNEILL BINDERY
712 P e d e r a l Štr.
W E 9-7358

Buster Poland, 37 m. am
žiaus vyras, gyvenąs 6323 So.
Morgan, Chicagoje, mirtinai
peršovė savo žmoną Marie, 29
m. amžiaus, už tai, kad ji kaž
kur praleido visą naktį. Pas
kiau vyras pats šoko iš antro
augšto, bet krisdamas kiek su
silaikė pataikęs j laiptus ir ne
užsimušė, tik sunkiai susižeidė
ir buvo nugabentas į Englesfc'ood ligoninę. Nelaimingosios
šeimos dvi dukrelės tų įvykių
metu buvo mokykloje.

butaa M.ooo įmokėti, SVOBODA. (Wgu istAota pirktt •amu, bi*nių ; ziaus moterj suvažinėjo bmon
3739 w. sotu st. i ..\u mįsle 1-7038, aklypų, ūkių, arba norit ką par J Pacific linijos traukinys. Nednoti. atsiminkit, jog mielai ir
Kts4 Cia, — $8,900 — Mūrinis cot- iiningai patarnauja
tage arti l l t h ir Avers Ave. S kamb.

3480 8. Ha1st4Mt St.
CUCfskle 4-0104

Why spend tlme traveling
Knjoy working near home
Immediatc opening for

=

TIK
P A M A N Y K I T E — »16.5O0. 1
3-jų butų k a r i t u vandeniu apsild. :
freltonų plytų mūr. namas. 5 ir < i
kamb. Ir 8 kamb. rūsy. 2 autom,
garažas. Koklių, virtuvS. Apylinkėje
24th ir Hamlin. P a j a m ų $1JT. plūs

A. Stanelauskas ir A. Lapkna '*-*••*
mstoliuoja vigų geriausių Ameri 2-jų butų mūrinis — 4 ir 4 k a m 
kos firmų gaau ir alyva kūrena bariai. Oazu apftild. abu butai.
mus pečius (furnaees), visų dy $13,900. Gerame stovy. LAwndalc
džių oro vėsintuvus Air condi- 1-1038. ,
tioners) ir atlieka visus skardos
2-jų augštų mūrinis narna!*—1-me
darbus.
augšt« pttnai
jreogta
TAVERNA;
1500 SOŪTH. 50th COURT
2-mc aiigftto 8 kamb. butas. Z autom,
Ir 1505 90. 51st COURT
mfir. garažas. Gerai einas pelningas
biamls.
Priešai Stockyards AmpbiCicero, Illinois
thcatrc.
Pilna
kaina $17,000. Susita
Telefenal: OLympic 2-6752
rimui saukite —
Ir OLympic 2-8492
JOS. MOZERIS RJiAL ESTATE,

KStebrook 8-7SOO
M r. Van N a t t a

Anglijos princesė Margareta ir lordas Plunkett. J a u sklinda gandai,
kad lordas Plunkett norįs susituokti s u princese Margareta.
(1NS)

• i

7 kamb. " c o t t a g a — namas. 2 au
P R O G O S — O P P O R T Ū N I T I Ė 8 " " tom, g a r a ž a s .
K a r š t u oru apšildy
mas. 7X43 S. Talman A T e . A p ž i ū r ė t i
N a m a s su bizniu. Cuatard. — ledų
galima šeštad. ir sekmad. nuo 2 iki
krautuvė. 5 k. butas užpakaly k«*an5 vai.
»
' t
»
<
'
m
tuv«s. $16,000. Susitarimui apžiūrėti < ^ ^ — »i I I
B R I G H T O N P A R K E — 2542 W .
šaukite —
46th
P l a c e , 7 ir 4 kamb. šviaaua me
P R o s p e c t 6-9038
dinis namas. K a r š t u v a n d e n i u apšil
Savininkas
parduoda
už
PARDUODAMA
M O D E R N I Š K A domas.
$14,900; įmokėti 1*4,000.
M f i a O S K R A U T U V E . A n t 71st S t .
gaukite —
Prieinama kaina. Susitarimui apžiū
T A r d « 7-3895

i—^—*mm

P A C K E

O CKKMX>OOOOOOO000OO000<>0C>00

•

VENTA REAL ESTATE
Pardavimui namas su gerom
pajamom. 5 butai. Apylinkėj 4409 S. Fairfield. tel. LAf. 3-388J
Licensed, bonded plumbers
T Y F I S T
Vai. Kasdien a n o » — I I ir 4—7 aal
Joks darbas n^ra didelis ar mažaa. 18th ir Peoria.
vak. ftestad. nuo t v. r. Iki t v. v
Beglnner considered
Saukite dabar, Raibame lietuviukai
Trečhtdinetais uldaryta
Excellent salary to start VVill train
ANIMAL CARETAKER
TAylor
9->9*4
on Oictaphonc. 6 day wcck
Td^REpublio 7-0844
OOOOOOOOOOOOOOOT/OOOOOOOOO*
"RESEARCH H 0 8 P I T A L
NEEDS
WAlbrook 5-3451
See Mr. S I E B E R T
STEADY
MAN TO F E E D
AND
K a s N»rt namu, tarmų tr blsnlą
PIGIAI PARIHJODAMA
CARE VALUABLE ANIMALfl.
pirkti bei parduoti,
kas nori gauti
SKVMUIK
&
PKCK
CO.
18 butų mūrini* namas — ge paskolas — morgičtua, apdraudimus
OTHKR U B O R A T O R Y DUTIKS.
ArPL»Y
935 W. 20th Place HA 1-4285
— insuransus, k«a nori biznių kny
roj vietoj.
gas
suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
UNIVEKSITY OF CHICAOO
tarnaus
ir pagelbds.
' ^
CL.ERK-TYP1ST
H Ov«
h. MALONLS,
956 E. 58th St.
(Temporary)
njOZAS STUNAITIS
PRoapeet 8-3071
TV benchman with experience.
Work until X-mas
Teli-f. Hl dsoo 8-7888
N a m u tel. P R o s p e c t 8-3580
F & M Radio & TV repair
Full or part time
RR1GHTON PARKE
CO0K
OOUNTY BUSINESS
\ RESERVE
3159 S. WaUacc
BKOKERS
Medinis su rūsiu. 3 po 4 k.
30 N. La Salle
MII & Cottaga Grova Are^
MR. M1LLER
Jaukūs butai, "fale" vonios ir
Chicago
W1UTE COLLAR GIRIAS
virtuvės. 2ema kaina.
CA 5-9833
0<X>O<>0K>0«0O<>OOOO<KK>0<>00<>0^
l'OR CJOOD O F F I C E POSITIONS
Apply 1-4 p.m., at S SI Madison.
LAfayctte 3-3881

D £ M E S I O 1

KEPU pagal užsakymus eu
ropietiško skonio tortus. Einu
šeimininkauti jvairiems pabūviams.
MOTt'ZIKNe
Tel. PRosprct 8-1678

i

INTERSTATE INSURANCE
Mūrinis 8 k a m b . narna*.
Spintos
AGENCY
virtuvėje. 2Kth St. ir Avers Ave. Tik
6900 S. Ashland Ave., Chicago 30, III. $8.900: {mokėti $3,006.
I.Aun.lab
\VAIbniuk 5-5«71
1-7038.

C0MPT0METER
0PERJIT0R

PAINT SPRAYERS

M A R Q U E T T E PK. .'} kamb. rūsy.
Apsaugota nuo
vandens.
Apšild.,
jrazas, elektra.
GRovehill 6-6227

i'

VVANTED

For light assembly work

valgia.

5-7396

i

Phone Ann Lantz
\VAlhrook 5-0138

Experienced only

isauom.

Gaminamas

WAJbrook

ASSEMBLERS

i

• ' l t

i"

Toy and variety party demonstrators. Gar necessary.

:u> S. WKLLS ST.

i

MEDINIS 5 ir 4 KAMB. 59th St.
ir
Keeler Ave. s p y l i n k i j e .
Central,
TO W O R K IN MODHRN W E L L
E Q C I P P K D HOSPITATi KITOHEN. apslld. G a r s i a s . Naujai pertvarkytas.
MUŠT B E E7CPERIENCED. L I B E - Graži vieta.
RAL E M P L O Y E g B E N E F I T S .
SIMAIČIAI
A P P L Y AT
Realty — Builders — Insurance
UNIVERSITY OF CHICAGO
2737 W e s t 43rd St.
CLiffside 4-2390
956 E. 58th S t

I

Darbas viduje. Turi būti patyręs bal
S
dų gamyboje. Nuolatinis darban.
Kreiptis asmeniškai
5

i

eooK

WESTERN
ELECTRIC

VVALTERS

i• • m • < • i

g

Vi

MFG. CO.

PRINCESE IR LORDAS

Daugiausia sutaupysite pinigų
irkdami mūsų ištakoj namus,
izniua, naa čia RASITE TIKRAI
LABAI VERTINGŲ BARGEW
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
A L O. B L D R E C K A S
REALTV
1889 W. 47 St. Tel. LAf.
(Ir sekmadieniais)

skambinkite —

Bench Hands
Coil Winders

Adresas: 4645 So. Keating Ave.,

SCALE *

2714 N . 21st St.

Darbo registr. ofisas atidarąs kasdien
šeštadieniais iki 1 vai. p. p.

LEAD

Permanent job. Comc in and start
today.

Assemblers

Inspectors

NATIONAL

nuo » Tai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Excell§nt Job Opportunities
GOOD WAGES
STENOGRAPHER8
ASSEMBLERS
PRESS OPERATORS
SPOT WELDERS
DRAFTSMEN

Nepraleiskite tos progos išmokti gerų
amatų su gera ateitimi.

V. ŠIMKUS

i

šeštadienis, lapkričio 5, 1955

1

P

HfinMte ta. Oratiga i

i o f a frssaiag rato wbich m s r
cause unexpeeted sklddiag.
AISQ, waieh for patekąs of wst
leares mhich may bs o a the high*
way. These patehes. howsrer smsll.
mske driving hszardous.
Now i i t a s time of yasr to b a r s
yoae csr eond.itiened for wintsr.
Beatdas hs^iug your radlater, transmisslon. dlflerentlal and c r a n l cass
stteodsd to. alio bara the battsry. stesrlag e o i u a c and brskes
ehecked. And make sura that your
tires ars net worn thtb- lt thar
%re In such a condltion thay iHU
aet giire yoa the neressary protectlon on Icy roada.
A copy ot the completely new
"Rules of the Road' booaiat will
ba ssat to yea frsa upo8 rsauest.
* > i t e to CHARLES F. CARPCNTIER fseratacy e t tsatdv R^riasflald. Ulmcis.
—*
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MENRAATIS DRAUGAS, CHXCAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, lapkričio 5, 1955

A. STEMPU2IENES IR V. VERIKAIČIO
DEBIUTAS CHICAGOJE

Gamta myli tobulybę ir ' a\* labdarybės mintimis, ir jos bus
tavo globojančios dievybės sau
kenčia tuštumos".
Nuolat punejančiaime gyveni goti ir vesti tave: tavo tarnau
mo siekime tobulumas atsiden jantys angelai, kad įkvėptų, stip
gia ir neregimasis žmogus apsi-»rintę ir saugotų.
reiškia
**** esame saro pačių valdoTavo mintys yra tavo norų bei "vai, kai vaMonte mūs* mintis.
troškimų žiedai; ir tu gali i i j *
Mes žinome: jei mes barstysi
kurti saldaus kvapumo* i r ža me malonumo sėklas, jos išduos
vinčio grožio daržą, arba su kilnumo ir meilės vaiski.
raizgytą giryną, pilną spygHmotų
Jei mes šviesime nuodingą ne
erškėčių ir s k a u g i ų spygfitf.
apykantos strėlę į kitų krūtines,
O žmogau, tu esi savo paties ji atšoks kr persmeigs mus gi
kūrėjas ir savo paties naikinto liam.
Kiekviena nuodėmė, mūsų pa
jas.
Žmogau, paslaptingąjį savo daryta, yra prieš mūsų esmę. —
sielos daržą pasaldink kvapumu
Tos kuklios ištraukos iš veBotokių minčių, kurios duoda Imk* nie8 adv. V. J. Budrifeo minčių;
mumo ir viltingumo, dmaugsrao pavaizduoja, kad je žvilgsnis jau
ir egzultacijes visiems, kurie į- nuo seniau buvo nukreiptas į
žengtų į jfc
nemirštančias idėjas, j amžmatKultivuok įprotį vaišintis meU ^ „ ^ ^
y^rin ^ n u ė J ( f c
lės ir gėrio, ramybes ir tyrumo,
AM*.
grožio ir atleidimo, skaistybes ir

Šiandien visi renkamės į atei- daugelio pašauktųjų. Šiandien
tininkų rengiamą koncertą gra- tiek StempuSienei, tiek Verikaišioje VVestera Ballroom salėje, ciui jau yra atviros durys į ame3504 So. Westem Ave. Štai iš rikiečių bei kanadiečių scenas.
New Yorko koncertan atskren-| ^
. .
. _ _. .
da Ateitininkų Federacijoii gen. ^ Pumą
^ ^kartą
^ gyvenime
^
^ šie abu
m
1
sekretonus kun, V. Dabusis,
cagos scenoje ir dalinasi koncer
prof. J. Brazaitis, suvažiuoja atto atsakomybe. Mes būsime liu
eitininkų bičiuliai ir dainos meno
^ ^
Chicagoje.
nkakj
mylėtojai K Michigan, Indianos,! A s t e m p u ž i e n ė l a i š k e
^
^
Ohio, VVisconsino ir Illinois vals
kad šiam koncertui ji rengėsi su
tybių Daug seniai matytų ir
meile ir atsidėjimu. V. Verikaipasiilgtų veidų susiburs į krūvą
tis pareiškė, kad jam maloniau
šeštadienio koncerte — baliuje.
dainuoti lietuviams, nes jis jau
Kodėl toks didelis susidomėji
čia, kad prisideda prie lietuvy
mas šiuo koncertu? Viena —
bės išlaikymo ir sužadina gal jau
ateitininkų ir jų bičiulių šeima
kieno kiek prigesusią meilę vis
yra didelė, ir jiems malonu bent
kartą metuose susiburti drau kam, kas yra lietuviška.
gėn rimtame koncerte, antra —
Mes, atsilankė šin koncertan,
labai reta proga vieno koncerto ne tik turėsime progą pasigėrė
metu išgirsti du naujus gražiai ti solistų dainomis, arijomis k*
prasiskleidusius lietuviškos dai duetu, bet ir paskatinsime juos
nos talentus, atvykusius iš To kantriai žengti plačiuojti dainos
ronto ir Clevelando. Mums ma keliu.
Koncerto pradžia 7:30 vai. valonu konstatuoti faktą, kad
J. A. VALSTYBISl
Stempužienės ir Verikaičio ta-, kare. Po koncerto — šokiai ir
— PreL Jonas Balkūnas pa
lentus pastebėjo amerikiečiai ir ( pasilinksminimas grojant Br.
kanadiečiai ir juos išskyrė iš Jonušo orkestrui.
V. r. sidalino su newyorkiečiais sa
vo įspūdžfais i i keliones po Pie
tų Ameriką, kurioje jis lankė
si šios vasaros metu, vykda
mas į Eucharistinį
kongresą
Rio de Janeiro, Brazilijoje. Be
Brazilijos,
jis dar aplankė
Praėjusį sekmadienį Don Var- siryžimu ir atkaklumu, Esą^, nė- Urugvajų, Argentiną, Čile, Ko
no posto sarėj įvyko įdomus Chi ra pagrindo netekti vilties, o lumbiją, Ekvadorą ir Panamą.
cagos šaulių klubo narių susi- reikiama diena gal net netrukus Plačiai apifeūdtno kaip kurioje
rinkimas, kuriame dalyvavo ir ateis.
valstybėje gyvena lietuviai ir
Lietuvos konsulas dr. Petras j šauliai mielam konsului už jo veikia jų organizacijos bei ku
Daužvardis. Kaip ir visa lietu- viltingą ir drąsinančią kalbą riasi Lietuvių Bendruomenė.
vių visuomenė* šauliai yra susi buvo labai dėkingi.
Sią savo paskaitą jfs skaitė Lie
rūpinę tuo faktu, kad suaktyChicagos šaulių khtbo nariai tuvių Bendruomenės Nevv Yor
vėjusioje dabarties Vakarų dip-' nepamiršo ir pasilikusių Vokie- ko pirmojo skyriaus susirinki
lomatų veikloje Lietuvos reika- tijos ligoninėse savo brolių šau- me. PreL Balkūnas yra vado
lai yra apeinami. Šis reiškinys | liu. Šanijų moterų; vadovė Kyvavęs Liet. Bendruomenes Lai
sukelia žmonėse tara tikrą neri- j bartienė iš Vokietijos Lietuvių
kiniam Organizaciniam KonuV
mą. Todėl šauliai pakvietė p. i Bendruomenės vadovybės isgatetui, kuris įkOre bendruomene
konsulą padaryti tuo reikalu pa- • vo tokių šaulių 37 adresus. SuJAV.
reiškimą.
sirinkimas nutarė pasiųsti jiems
Konsulas dr. P.*** Daužvardis Kalėdų proga po paketą ir tam Tame pačiame susirinkime
paaiškino susirinkusiems, kad reikalui čia pat suaukojo
skyriaus pirm. dr. B. Radzivamūsų
diplomatiniai . atstovai sumą pinigų. Sudaryta taip pat nas padare metini veiklos pra
prieš pat dabar vykstančią di aitinkama komisija, kuri pasirū nešimą, o sK. RyHskis peraka*
džiųjų konferenciją kreipėsi i pins rinkti dar daugiau lėšų na te revizijas komisijos protoko
Vakarų valstybių užsienių rei rių tarpe ir Vokietijoje likusių lą. Išrinkta nauja skyriaus val
kalų ministerijas su atitinkamo* brolių šalpą dar labiau išplėsti. dybas kurion įėjp: V . Banelis,
Aptarus eile svarbių šauliams
mis notomis. Jie visų tų minis
Ona Valaitienė, JT. Stasiukynas,
reikalų,
susirinkimas
turėjo
pro
terijų vienbalsiai buvo užtikrin
J. Fakaika ur Pr. Narvydas.
ti, kad su Maskvos atstovais ne gą pamatyti šaulio B. Brazdžio Rev. komisijon išrinkta A. Ke
bus pasirašyta jokių sutarčių, nio pagamintą spalvotą filmą, palas, A. R y u š k » ir N. Makū
kuriomis būtų pripažinta Lietu kuriame buvo pavaizduota Chi
naite. N. Y. Apygardos v*k*yvos ir kitų Pabaltijo valstybių cagos lietuvių meno ir kultūros
bos pirm. adv-. J. Stepetys, pa
okupacija. Ponas konsulas taip veikla. Susirinkusius ypač su
sveikinęs naujai išrinktą apy
pat priminė Alto ir Vliko visą domino filmo dalis, kurioje bu
linkės valdybą, palinkėjo sak
laiką daromus žygius Lietuvos vo matoma šaulių metinė šventė
mes darbe. Susirinkimui pirmi
valstybės suvereniniam gyveni (Joninės) bei Dariaus ir Girėno
ninkavo J. Valaitis, sekretoria
mui atstatyti. Konsulo žodžiais, dienos paradas su žygiuojančio
vo N. Mačiunaite.
mūsų laisvės kova nė kiek nėra mis Chicagos šauliu gretomis.
pasikeitusi. Todėl jis ragino sau
Malonu pažymėti, kad pfc kon
liūs nenuleisti rankų ir šioje sulas šaulių tarpe išbuvo veik
Chicagoje
laisvoje žemėje kovoti už Lietu iki susirinkimo pabaigos.
vos valstybės atkūrimą visu paA. Valatkaitfe Didingas banketas North Sidėje

IŠ ARTI »R TOLI

LIET. KONSULAS DR. P. DAU2VARDIS
PAS ŠAULIUS

— Pavergtųjų Europos Taur
tu generalinis* komitetas, ku
riame dalyvauja visų devynat
tautų, delegacijų pirmininkai,
prieš prasidedant Genevos konfereneijaiv
pasifcn**
visiems
trims vakarieei* ua*. reikalų
ministertams telegramas. Jose
jie primena nepamiršti paverg
t ų ^ tautu; retkaJn

KANADOJ
— Garsina Dainų šventę. J.
R. Simanavičius, Toronte veda*
'"Lietuvos Ptisinainimų'^ radijo
valandą, įeina į JAV ir Kana
dos Dainų šventas radijo sek
ciją. Jis dažnai primena apie
kitąmet
įvykstančią
Dainų
švente, tuo padėdamas ją su-'
ruošti ir skatindamas choris
tus ir visus lietuvius kiek ga
lint prisidėti savo aukomis prie
šventes prave<feno. Kaip ž.nia,
iš Kanados atvyks ne tik "Var
po" choras, bet ir keli kiti cho
r a i Gražuy kad puikiai supran
tamas kilnus darbas.
— Hamiltone, O n t , Tautos
Fondo vaMyba ir Dramos Mėgė
ju; teatras "Aukuras" ruošia
"Aukuto" 5 metų sukakties mi
nėjimą š. m. lapkričio 3 — 6 d.
d. Lapkričio $ d. "Aukuras" sta
to J. Grušo "T*vą". Westdate
Collegiate auditorijoje. Svarbiau
sią rolę vaidins aktorius H. Ka
činskas.
— Kanados U H Krašto I V
r y t o s sesija saukiama lapkričio
2o — 27 ė.^. Toronte.
— Lietuviu namai Terontv
praplečiami, pristatomas dar vie
no augšto priestatas.

ADDOLOR AT A V1LLA
Wheeltog, UI
OONVALESCENT A N D
RĘST HOME

CHINA PftlNTFRS BOOK
" T H E DECOUATOR F O K CaTOTA"

Now $3.00

CONCUCTED B T THJS S E R V I T E
SISTERS
SUPBRVTSTED OT*T —
MODERN P A C I U T U S *
Por additional Information phone
W H R E U N G ase
VISOKĮAU8IŲ ŽAISLŲ * KALfiDŲ
DOVANOMS
PirkltSa laisvai.
Lai jūsų vaiku
»vajon«s Malpildo.

TOYVILLAGE
5019 OAJLTON
SKOKJE
Pnikiausias pasirinkimas žaislų ir
dovana
X - m a » L a y - a - w a y Planas.
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P A D 1 K A

for China 4 0 e e a .
Pattersa AvaiL
1. M a m o H a Cake Set
2. Glaat Paasies
3. T e i l o w n o s e
VMs
4. Pipe Cone
Coffev SM
f». Wlld Roae
C. Oardfen of
Itaees
7. Rase of Snaron
t. Vtolets
». Iria
10. Ijemonade set
l t . Dalsies
12. Do«wood
Ali DesigB*
1 S. Korget-Me-Nat
in oolor
1 4 Clorer
1 5. Fucbata
« l t U instrucUoah 1€. Water U l y
17. Thistles and
Blrds
1». Crab Apples
SYI.YI.VS CHLNA s T Y W O , Dept. DC
fttg Banner SUrect
Vampa. Idaho

SIJ0 tia

Artėjant Kalėdom* turėkime sau
ir tavo draugams ••tuviikų piokJUHii. Dabar viamkhn dar gausite
Kalėdoma ReiamiauIrHe pioUteliy

b. DADN0RAITE
40 Tbamtaa Ar^
London W. 4, Kngland

ATSIŲSKITE ADRESUS

Paragink savo kaimynus ir pa
ŽĮstamus uauprenumeruoti dien
raštį "Draugas" N a u j i e m skai
tytojams susipažinimui siusime
dienraštį neaaokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų
adresus.

STANUEY A F. A STUGLIS
VtOmų n*y Ūmas sOnus mir€
13 56 m. spalio m*n. 10 4 ir
palaidotas spal. 14 d.. Sv. K a 
sim i«ro fcapinčse, Chicagoje.
Mea norime
padėkoti
vtsi«ms, kurie nuteiki jam pas
kutini patarnavimą ir palydėjo
į jo poilsio vietą.
NuoilrdtlaL d ė k o j a m e ikUL
gerb.
kunigams:
kun, kleb.
Jurgiui
Paskui,
kun. Jurzui
Makarui.
kun. U
Vaišvilai,
kurie atlaike gedulingas pa
maldas u£ jo siela. Ypač J. K.
vyskupu*. V. Bt'isgiui iv prst. IX
A. Mozcriui u i dalyvavimą pamatdttse. D*d>iiB <*Pkui kun. J.
Makarui, kuris pasak? pritai
kintą pamokslą ir palydėjo ve
lioni 1 kapines,
Nuoširdus d t k u l visiems, ku
rie užprašė Sv. MiSiaa už Js sie
lą- Dėkojame
visiems.
testre
prisiuntė Velioniui g«lių.
Av.
Kazimiero
Vietmolyno
Seserims u*, atsilankymą kop
lyčioje ir už ju maldas. Vargo
nininkui Antanui
Giedraičiui.
Visų organizacijų nariams atsilaniiHisiems koplyčioj. .
DSkpjamc
grabnešiąms
ir
Ylsleots, kurie pareiškė
mums
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.
I>ekojamo laidotuvių direk
toriui Antanui Petkui,
kuris
maloniu
patarnavimu
ateini
m u m s rūpesčius tose Liūdesio
Ir skausmo valandose.
.Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti.
Visiems, visiems nuo
š i r d u s dėkui.
Tėvai, sesuo ir broliai.

i ''

JONAS JTJ1CEVICIUS

ANASTAZ1A KARVELIS
LANKUTYtfi

Gyveno 7025 So. Roekwell St.

Gyv. 5*28 S. Wlncheater Ave.
Tel. HKmloeit 4-35«4
Mirė lapkr. 3 d.. 1955, 1:41
rai. popiet., sulaukus pusės a m .
Ghne Lietuvoje. Kilo i i Ma
žeikių apskr.. Kruopių parap.
Amerikoje iafr\vetto 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūtrlmc
2 dukterys:
Amelta Krauso
žentas Kari. Albina Whiting.
t e n t a s Kdward» 2 anūkai: Kari
ie Lawrenee Krause. brolis Kaztrnieras I A n k s t i s ,
pvseaserė
Ona Rakauskienė, j o s v>ras tį»motias ir jų Aeiaia. kiti primi
nės, draugą) ir pažjstaiui.
KBnas pašarvotas John F.
Kudeikio koplyčioje, 4606 So
Hermita^e Ave.
lAidotavės
jvTks
pirmad..
lapkr. 7 d., Ift koplyčios
8:30
vai. ryto bus atlydėta
į
Sv.
Kryžiaus
parapijos balny čia.
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos ni velionės sielą.
Po
pamaldų bus
nulydėta į sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamu**
dalyvauti šiose laidt»tuvė?»e.
NaHadę: Dukterys, i e a e t a i ir
anūkai.
Laidotuvių direktorius J o h n
F. Eudeikia. TcL YArda 7-ĮT41

t, Mirė lapkričio 2 d.. 1*55 m..
4:50 vai. p. p., sulaukės K m.
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo
iė Panevėžio spskr., Krekena
v o s parsfp.. Papalačių km.
Amerikoje išgyveno 6 ra.
PasMiko dideliame nuii*ldim f,
žmona
Zuzana ( L i b e r y t i ) .
2
dMkterys: I*ljaiė rr Vydė. pus
seserė Kazimiera Gurskis su
seimą kiti giminės, draugai ir
^pažįstami.
Priklaus*
Rymo
Katalikų
Susivienijimui
Amerikoje, kp.
It*.
Kūnas pašarvotas MaželkosE v a n a koplyčioje, 6*45 South
Weatern Ave.
Laidotuvės įvyks pirm., lapkrtl^o T d., i* koplyičos 8:80 v.
ryto b u s atlydėtas į Gimimo
Panelės SvenČ. parapiojs bažn-yčia. kurioje įvyks Kedulincos
pamaldos už velionies sietą. P o
pamaldų
bus nulydėtas i i v .
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieičama visus
gimines, draugus ir aažjstamus
dalyvauti ėiose laidonivėse.
Nuliūdę: Žmona ir dukterya.
lAidyyrm-ių direktoriai Mažeika-Fvans.
T« l.
HKpublic 78600.
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r A D Ė K A

PONIAI JUNEVIČIENEI,
jos vyrui ir puikiam žmogui žuvus, didžiai
WILLIAM DANTO
Mtt»ą mylimas sūnus-brolis
mirė 1965 m. spalio nr£n. ltf d.
ir palaidotas, spalio men. 20 d
Sv. Kazimiero kapinėse, Chicar
foj*
Mes
norime
padčkoti vfcsiems, kurie
sureike jam pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo Ji i Jo poil&io rietą.
N>još1rdtiai
dčkojame didi.
gerb. dv. Agmotes parap- kuni
gams, kurie atlaike gedulingas
pamaldas už j a sielą.
NaoširdAis ddkui visiems, ku
rie užprašė iv. Mišias
už jo
siela, Dfifcojame visiems, kurie
prisiunt* velioniui gėlin.
r*kojan>e
grabnešiąms
ir
visiems, kurie
pareiškš m u m s
toje liūdesio valandoje užiioJautą,
l>ėkojame laidotuvių direk
toriui P. Bieliūnui, kuris savo
maloniu patarnavimu a t i m 8
m u m s rūpesčius tose liudysią
h* .skanumo valandose.
Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. ^Visiems, visiems nuo
širdus dėkai.
Tavai, Mscrys, seneliai

Šį sekmadieni (lapkričio 6 d.)
Sv. Mykolo* parapijos svetainėje
^Nepriklausoma Ustoiva>'
(1844 Wabaasia Ave) bna di- .savaitraštis, leidžiamas Mtentrc— Neleisk širdžiai pavargti,! "Pirmieji
bandymai", "Puiki dingas ir iškilmingas Sv. Cecili alyje, lapkričio 26 d. švenčia 15
nei sielai nusiminti, bejieškoda- Į mintis", "Žingsnis prie savoži- jos Draugijos 5 $ metų jubilėji metų sukaktį.
mas tiesos, — šitaip vieną savo nyst'čs",
"Pažadėtoji diena", nis banketas. Draugijos veiklio
ji valdyba su pirm. Jonu Ramos
VISAIS DRAUDBIO REIKALAIS KREIPTIS
rašinį, pavadintą "Mintys, ku- "Puskcpės idėjos",
9
rios kvėpuoja" pradėjo adv. Vin- Į Periodinėje spaudoje jis buvo * * V™* *?*
* « « 8 W » **nI DRAUDIMO ATSTOYį
gimo
komisija
pasiruošė visus
cas J. Budrikas — brandus min- pamėgęs aforizmais, sutelktais į
tytojas, advokatas, mūsų dien- vieną rašinį, lyg koncentruotu atsilankiusius linksmai, ir malo
rasčio bendradarbis, kurio palai šilimus ir šviesos spinduliu, Ža niai pavaišinti, palinksminti ir
IJCENSKft 0 * 0 * 4 0 0 1 B80KKK,
kus šiomis dienomis pasiėmė į dinti žmonių širdis tiesai ir gė- visiems užtikrina, malonų Taiką.
Baigęs tara mokslu* ir išlaikęs valstybinius egamanaua,
Vakarienės meninė programa
motina žemė.
riui.
draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, nayra rūj>estingai parengtsa. viefeir mai. IvmiraVBO
baidai,
bizniai
ir astoanims turtas nua ugnies ar įvairiu rūsių
Tai buvo ne gyvenimo pavu>j Štai jo paties. Credo:
ni 0 vargonininko muz. N. KuH». ( aitsakoaij bea bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo nelaimin
.šiumi plaukiąs žmogus, o filoso
— Aš tikiu į Dievo Tėvystę, — Programoje ^ t y v a u s vyrų cho ga atsMHttsų bei ligos, kartu apmokant ir ligonines išlaidas.
fiją pamėgęs vyras, jieskojęs gi
Gyvybes apdraudimas — TRAVELERS INC. 0O„ Hartford,
rašė adv. V. J. Budrikas. — A š ras, F. Plančiūnienė, V. Ciryins- ConlBeetiotit.
lesnės gyvenimo prasmės ir pa
tikiu į Jėzaus žodžius. Aš tikiu kaa ir Genovaitė Macis. Bankete
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
reikštomis mintimis spaudoje ne
į tyrą širdį. A š tikiu į meilės dalyvaus klebonas kum..A. Va
vieno žvilgsnį pakėlęs augštyn.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak,, šeštadieniais iki 6 v. v.
tarnybą. Aš tiktu į nežemišką lančius ir jo asistentas kun. ar.
Velionis tik šiemet buvo su gyvenimą. A š pasižadu pasitikė A. Juška. Jie pasakys sveikini
JUOZAS AltMIDilS
laukęs 60 m. amžiaus — gimęs ti Dievu ir sekti Kristumi, at mo kalbas. * Bankete taip pat da
238 Leonard Street
BrooftJya 11, N. Y.
1895 m. vasario 15 d. Švėkšnoje. leisti savo priešams ir jieškotr lyvaus daug svečiu, iš visų Chi
.' \
.
» EVargreea 7-824Z
Gimnaziją ėjo Palangoje ir Šiau Dievo teisingumo. —
cagos lietuvių kolonijų, nes drau
liuose. I JAV atvyko prieš 43
gija turi narių visose lietuvių
••
Mūsų dienraščio redakcijoje kolonijose Chicagoje.
metus. Besidomėdamas plačio
D A B A R — GEROS KOKYBES
mis kultūros sritimis, studijavo yra dar geras pluoštas velionies
Po šausnios vakarienės ir gra
meną ir muziką Yalc universite atsiųstų minčių, kuriose yra žios meninės dalies bus linksmo
ALUMIIIJMB U S M i IR DUHVS
te New Havene ir išėjo teisės daug gilaus įžvalgumo, daug nuo ji dalis — šokiai Banketą' prtr
Kibre Glass ir Aluminijum Awnings (šėtros)
kursą Nevv Yorko universitete. širdumo ir taurumo. Tikėdamie džia — 6 vai. vak. Visi kvie
Žemiausiomis kainomis.
Per 33 metus ėjo advokato pa si, kad jos daugiau kaįp kas ki čiami.
Uetuvytfe
tgas ir garantuotas darbas.
,
tas padės pažinti velionies sielą,
reigas.
Lengvi
išmokėjimai.
t.
čia štai jų dalelę ir paberiame.
.•. > Apkainavinrai nemokamai 24 vai.
Spaudoje pradėjo bendradar
"Mortis memoria summa saAdv. V. J. Budrikas rašė:
SKAMBL JUOZAS JACEVIČIUS. HE 4-7085
biauti nuo pat savo atvykimo į
pientia"
(Mirties atsiminimas
AL L - B R I G H T
JAV. Jo parašyti spaudiniai:
— Neleisk širdžiai pavargti, tai augščiausia išmintis), — įra
"Filosofijos straipsniai", "Pašau nei sielai nusiminti beieškoda š a s Sv. Petro kapintšfie Balzburlio minčių, šaltinis — knygos", mas tiesas.
•
••
••
~
ge, • • • «•

ADV. V. J. BUDRIKĄ PALAIDOJUS

gytvava

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
I i LONDONO!

gilios užuojautos reiškia
¥ la&^atrtai
»

n i, į ' ' s a s a

DR. TEOFILC JURKONAITC
ir visus gimines, jojų Motinai mirus Lietuvo je, is širdies užjaučiame
Liftam BantM 6fdytaį# S4M>Hi Chiffjir
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THE TRU T H IS

JUOZĄ ANDRIUS]
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CHICAGOS ŽINIOS^

Rytoj visi renkamės į

Sugavo po 9 metų

RAS, U IR KUR

San Mateo miestely, Kalifor
nijoje, areštuotas VVallace J.
— f Jaunimo Teatro statomąjį
Geraširdžiai lietuviai
Mažėja automobilių
Johnson, 63 m. amžiaus, buvęs T. Guthkėa vaidinimą "Kepėjo sū
apdrauda
kuris bus a] sekmadieni
KrikMonUku kultūringas pa,bažrty«on ir safcn, kad į į R * *
*™J»*? ~
*£***
Olimpia Pields klubo iždinin nus",
(XI-6d.)
4 vai. p.p. Kelly augsNational
Automobile
Undersaulis kasmet Jvendia Kristaus I gai ir organizuotai pagerbtume, Viktoras VaDai, gyvenanUej,
kas.
Jis
buvo
iš
dviejų
turtin
tesniosios
mokyklas salėje bus ga
writer
Assn.
sumažino
apdrauRiverside,
N.
J.,
perskaitę
Kristų
Karalių.
Įima
pastatyti
automobilius šios
Karaliaus švente, šiandieninis
gų asmenų apgaulingu būdu iš
dos
mokesnį
už
nuostolius,
ku
mokyklos
aikštėje
(įvažiuoti i i
Programa sudaryta turininga, "Drauge", kad už $1 galima
žmogus mato, kad jo kasdieninis
gavęs
$96,000
ir
buvo
paskelb
| Mozart gatvės, tarp Archer A ve.
lietuvių gimnazijos rie padaromi paties savininko tas kaip policijos jieškomas. Jį ir 42nd St.). Vaidinimo dieną te
materialinis gyvenimas yra tik įdomi ir neilga: palaiminimas'nusiųsti
masinai (colision). Vidutiniškai
X Katalikų Federacijos Ta dalis pilno gyvenimo. Ten, kur Švč. Sakramentu, vadovaujant moksleiviams Italijoje 20 sva apdraudos mokestis sumažėja atpažino viena3 asmuo ir pra atro kasa bus atdara nuo 3 v. p. p.
J. E. vysk. V. Brizgiui; giedos
— Vyčių sendraugių kuop. ne
rybos suvažiavimas prasideda nėra Kristaus Karalystės, kur solistai VI. Baltrušaitis ir Al. rų maisto, atsiuntė į Chicagą 6.2 fi, kas savininkams Chica-' nešė policijai. Tas sukčius pa
paprastas susirinkimas šaukiamas
šiandien 9:30 vai. ryto Švento nėra Jo įstatymų, ten viešpatau Kutkus; iš Prancūzijos atvyku tos gimnazijos atstovui kun. goję sutaupys apie $4 milionus skutiniu metu buvo įsitaisęs trečiadienį, lapkričio 9 d. 8 vai.
Antano parapijos salėje, 1515 ja nesuvaldomas žmogus, vedąs sio min. E. Turausko svari pa P. Urbaičiui (3421 W. 45 str., per metus. Jeigu visog Chica arklių jojimo stotį San Mateo vakare. Kurie narių domisi kaip
pavyko kuopos sukaktuvinis va
S. 50 A ve. Jame dalyvauja vys kovą ir priespaudą, t remias žmo skaita; meno programoje — E.Chicago 32, UI) du doleriu ir gos apdraudos bendrovės pra miestely.
karas, kaip bus minima "Vyčio"
nes į koncentracijos stovyklas,
laišką, kuriame rašo:
kupas V. Brizgys, prel. I. Al40
metų sukaktis, kurie nori pa
ves
tą
patį
papiginimą,
kaip
Blandytės
ir
I.
Paliakaitės
susi
Žudąs.
Daugiau
žuvo
nelaimėse
"Aš
esu
11
metų
ir
mano
matyti
ir užsisakyti sukaktuvinį
bavičius ir J. Balkūnas, kun. J.
kaupimo žodžiai; gieda ir dai broliukas — 7 metų. Esame NAUA, tai apsidraudžiantiems
kuopos
paveikslą, taip pat pama
Reikia, kad Kristus viešpatau
Per spalio mėnesį susisieki
Čepukaitis iš Philadelphijos,
nuoja Alice Stephens trio — mokiniai. Mūsų mamytė mus bus per metus sutaupoma apie
tyti spalvotus tolimųjų vietų gam
mo nelaimėse Chicagoje žuvo tos vaizdus, kuriuos rodys M. Bra
kun. dr. M. Ražaitis iš New- tų valstybės valdžioje, mumyse, Maėytė, Peškienė, Bobinienė it
$6,750,000.
įmoko taupyti ir padėti kitiems.
48 žmonės, kas sudaro 2 3 ^ zauakaite, kviečiami susirinkti lai
town, Pa., kun. V. DabuAis iš mūsų santykiuose su kaimynais, J. Kreivėno choras.
Pagal
naujas
apdraudos
kai
Ig. Sakalas, pirm.
Mes remiame vieną šeimą Vo
daugiau negu normaliai. Poli ku.
Brooklyno, kun. S. Raila iš organizacijose, spaudoje, mene,
Ateitininkų,
vy&ų
ir
skautų
nas — ui tokią apdrauda, kur
— Sv. Kryžiaus parapijos šv.
Tamaąua, Pa., kun. dr. V. Gi* ekskursijose ir kt. Kad Kristus vėliavos asistuos akademijoje. kietijoje, kur turi du sergan bendrovė sumoka nuostolius cija pasiryžusi griežčiau pri
Vardo
draugija (Towu of Lake)
galėtų
viešpatauti,
reikia
Jį
pa
čius mažus vaikus. Dovanokite
žiūrėti vairuotojus, kad nelai
diiunas. OFM, iš New Yorko,
Kristaus
Karaliaus
akademi
lapkričio 16 d. 7 vai. vak. ruošia
žinti, pamilti, pagerbti. Ir lietuui blogą lietuvišką raštą. Mes tik tuos, ką daugiau kaip $50, mės sumažėtų.
- kun. B. Dagilis iš Detroito. Iš
"card
ir bunco party" šv. Kryžiaus
joje
dalyvaus
įvairių
centrinių
apsidraudžiantieji dabar mokės
tuviai gerbia Kristų: okupuoto
gyvename,
kur
nėra
lietuviškos
*
O
I
A
,
i««.
.
.
.
.
parapijos
salėje. Visi kviečiami.
pasauliečių į suvažiavimą at
je Lietuvoje — užsidarę, be iškil organizacijų bei vienuolijų atsto mokyklos. Mus moko lietuvių V.U* pigiau, kas naujiems au- Į T i r s pavogtus dUtomoblllUS Turėsite progą laimėti kalakutų ir
vyksta dr. E. Turauskas, prof.
tomobiliams sudarys po $68
kumpių. Gausite kavos ir pyragai
mių; ištremtieji Sibire — pasi vai, redaktoriai ir šiaip veikė kalbos vyriausias brolis."
J. Brazaitis ir St. Lūšys iš
jai
iš
visų
JAV,
nes
jie
Šiandien
Policija nusistatė stropiai iš- čių. šv. Kryžiaus parap. iv. Varpi
slėpė kasyklų požemiuose; o lais!
Gerieji lietuviai jau atsiuntė per metus, o senesniems
tirti
atrastus Chicagos šiaur- *° «r-gijos pilininkas yra Ralph
Brooklyno, dr. A. Darnusis ir
giau.
voje Amerikoje - laisvai, d i - P 0 * * * " 1 * * < * * * * * A L R K F U e k
,
.
i Pezzy, rast. Povilas Norkus, dv.
ad
Tarybos suvažiavime.
I
« * **
» * .^arys
V. Palubinskas iš Clevelando, dingai.
vakarių daly pavogtus automo- • y , ^ ^^ Grinis. sio parengimo
Atlikime garbingą pareigą, £ u Wjiuntimų Italijoje esanŠokiai
to
naudai,
kurs
B. Paliokaitis ir dr. Majauskas
bilius. Bus jieškoma kokių nors reikalų vedėjas yra Petraa
Kilniu
č i o s Uetttvl,
ALRK Federacijos apskrities Dalyvaukime!
Valdyba
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1
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nai sudegusią 78 m. senutę Galapkričio 6 d. 3 vai. p. p. šv.dyba ir pasiskirstė pareigomis. ką sumą, kad jųjų Kalėdos bū Randolph ir Michigan gatvių
lestiną McFarland, gyvenusią las, savo ausimis girdėjau iš
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X Religinio meno parodos paleonas Zajančauskas, sekre siųsti į Austriją, o aukotojų ta uramjaus rūdžių iš tos vie kurti savo dujomis kūrenamos
velio, 3322 S. Halsted str., Chi ko stovėdama veidu atsisukusi
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panaudotas atominei bombai, bužius ir nelaimingoji sudegė. cago, UI., reklamos teisingos.
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numestai Nagasaki mieste.
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veikti.
Pirmas
pobūvis
ir
pasi
mos "Teatras iš Kenosha, Wis.,
The National Broadcasting
įvairiais klausimais nas Leonardas P. La Rue, 41
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narės
pažaidė tinų vienuolyną Newtonė, N. J. ir visą Chicagos \VNBQ (kana
mečio minėjimo užbaigimui ir susirinkusios
Maloniai prašome visus atsilankyti j šią lietuviško meno ii tautinių rūbų
las 5) televizijos programą
Kiek
anksčiau
raudonieji
šį
"bingo"
ir
pasivaišino
šaunių
"Vyčio" 40 metų sukakties mi
švente. Ož tris taisyklingiausius ir grasiausius tautinius rūbus bus skinamos
Šanchajaus duoti tik spalvotą. Numatoma,
nėjimui, kuris įvyks lapkričio šeimininkių Linkevičienės, Le rudenį areštavo
vertingos premijos. Baliui gros padidintas B. JONUŠO orkestras
RENGĖJOS
onavičienės, Klikūnienės ir kitų vyskupą Ign. Kung, 54 m. am kad perėjimas į spalvotą pro
27 d. Lietuvos Vyčių salėj.
žiaus, 17 kunigų ir šimtus pa gramą įvyks balandžio 15 d. ^
paruoštais užkandžiais.
sauliečių katalikų.
X Jeronimas Talmant, švč.
X D-ras Antanas Narbutas
P. Marijos Nekalto Prasidėji
ir jo žmona sutiko nufilmuoti bai svarbių žinių iš giminių !
mo parapijos
narys ir p-lė
Kung. Birutės Draugijos jubiKreiptis: Juozas Valonis, 8010
Phyllis Kulwiec, Pive Holy
lėjinį koncertą-balių ir tautinių
So. Vincennes Ave., Chicago j
Martyrs parapiete, susituoks
rūbų konkursą lapkričio 19 d.
20, m.
šiandieną (lapkričio 5 d.) 10 v.
VVestern Ballroom salėje, 3504
ryte Five Holy Martyrs para
X Elzbietai Petrėnas atėjo
VVestern.
pijos bažnyčioje. Jaunavedžių
laiškas iš Vilniaus. Laiškas yra
intencija šv. Mišias atnašaus ir
X Mr. ir Mrs. Kamen pasi pas Oną Literskis, 3222 South
Š E Š T A D I E N Į , L A P K R I Č I O 5 D.
jų moterystės ryšį palaimins statė naują namą, 8008 S. Ar-VVallace St., Chicago, UI., telef.
kun. Pranas Juškevičius, jau tesian ir ten nusikėlė kartu su CA 5-0352.
navedžio Jeronimo dėdė.
jais gyventi Mrs. Kamen ma
V V E S T E R N B A L L R O O M S A L Ė J E , 3504JSo. Western Ave.
X Ihv P. Strimaitis, 1724 W.
mytė
Stanislava
Šimkienė.
Ši
X Naujųjų lietuviškos dai
47 St., negalėdamas dalyvauti
nos talentų koncertas įvyksta šeima yra veikli ir uoliai remia Seserų Pranciškiech
Rėmėjų
NAUJŲJŲ LIETUVIŠKOS DAINOS TALENTŲ
š» šeštadienį 7:30 vai. vakare kilnius darbus.
seime, seserų veikla, paaukojo
VVestern Ballroom salėje (3500
X lietuvių Studentų Sąjun 5 dolerius.
.
So. VVestern). Koncertą rengia gos JAV-se Garbės teismo po
X J. Kreivėno choras lapkri
Chicagos Ateitininkai. Progra sėdis rytoj neįvyks.
čio 13 d. atl.ks meninės programoje
sol. A. Stempužienė
X Pranui AluseviČiūi ir ,iodos dalį Lietuvos kariuomenės
(kontraltas), sol. V. Verikaitis
(baritonas) ir prof. V. Jaku- sūnums Jonui ir Pranui yra la- minėjime Lietuvių auditorijoje.
bėnas. Po programos šokiai,
grojant Br. Jonušo orkestrui.

KRISTAUS KARALIAUS AKADEMIJĄ

i mus

J

:

30m. Sukak.

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE

Aldonos Stempužienes ir Vaclovo Verikaicio

X Viktoro ir Sofijos Mickū
nų sūnus Viktoras ir marti Vir
ginija Mickūnai, turį didelę ge
ležinių
daiktų
(hardware)
krautuvę Des Moines, Iowa, pa
krikštijo antrą sūnų Viktoro
vardu. V. ir S. Mickūnai, Šv.
Kryžiaus parapijos Chicagoje
nariai, džiaugiasi antru anūku.
X Solistė Kripkauskienė lap
kričio 13 d. dalyvaus Lietuvos
kariuomenes, minint jos 37 me
tų sukaktį, minėjimo meninėje
programoje. Oficialioji minėji
mo dalis bus Lietuvių audito
rijoje.

LIETUVIŲ GAILESTINGŲJŲ SESERŲ DRAUGIJA
— RE N G I A —

KONCERTĄ-BALIŲ

Pianu palydi prof. VLADAS JAKUB6NAS

1955 m. lapkričio 12 d. 7:30 vai. vak.
VVESTERN BALLROOM SALĖJE, 3804 S. VVestern Ava.

Po koncerto šokiai grojant padidintam BR. JONUŠO orkestrui

Programoje solistai:
M. KRIPKAUSKIENfi, ,
A. BRAZIS,
Akompanuos A. KUČICNAS.
Sikiams gros B. PAKŠTO orkestras.
Pelnas skiriamas likusiems Vokietijoje ligoniams ir Vargo
Mokyklai sušelpti.
Visus kviečiame atsilankyti.
Liet Gali. Seserų Ezile Draugija
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Pradžia 7:30 vai. vak. punktualiai
CHICAGOS ATEITININKAI

