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VOKIETIJOS BYLA PALIKO
Fitmoji prielaida
buvusi klaidinga

Valstybių ir miestų rinkimai
rodo demokratų laimėjimą

paglemžti visą Vokietiją

ŽENEVA, lapkr. 10. — JAV ir
Anglijos užsienio reika)ų ministeriai vakar ėia turėję ilgą pasi
Ženevos konferencijoje v a k a r n u s i s t a t y t a s u s t a b d y t i
tarimą Vid. Rytų reikalais, nes
nepasitvirtinęs įspūdis, kad pa d i s k u s i j a s Vokietijos s u j u n g i m o i r E u r o p o s s a u g u m o klau
simais.
dėtis ten gerėja.
lapkr. 10. ~ Kai Molotovo pareiškimas dėl VokieGnklai plaukia į Egiptą, ka- t i j o s ŽENEVA,
8udraskė
rials^una^sUiiinamo^'tOT
* g**"1"* v**" 1 *™ 0 * -Ženevos dvasios" balioną, toarabų valstybių prie Palestinos, J - g P a t a r i m a i pasidarė nebenaudingi ir vyksta nuomonių paūaą, susirėmimai tarp žydų i r ' į k e i t i m a s dėl jų nutraukimo
Vakariečiai išgirdę Molotovo naujų pasiūlymų iš jo nebelauk
' jiptiecių nesiliauja, Izraelio vyf.ausybė spaudi a Vakarus, kad Pareiškimus taip buvo nustebę, tų. To vakaro vaišėse Foster Dulrtuotų jam ginklų ir garantuotų kad nebežinojo kaip vesti diaku- les demonstratyviai atsisakė būti
sijas. Pirmininkavęs Foster Dulfotografuojamas kartu su Moloįienas.
les pasiūlė nutraukti posėdi, kad
tovu.
Iš New Yorko nuvežtas inci
alėtl
Jentų likvidavimo planas Izrae- S
* suvirškinti taip staigiai
Vakar susirinkę posėdin vaka
iio priimtas palankiai ii* šiandient pasikeitusią padėti. Anglas ir riečiai ragino Molotovą peržiūrė
vežamas į Egiptą, bet ten gali P™»<*»» P r l t a r ė . Molotovas ne- ti nusistatymą. Dulles pareiškė,
būti atmestas, nes jis labiau pa sipriešino.
kad toks Rusijos nusistatymas
Po to JAV, Anglijos ir Pran pavojingas Europos saugumui.
lankus Izraeliui.
cūzijos delegacijų vardu per spau Visi trys vakariečiai vienbalsiai
dos žmones paleistas pareiški-, tvirtino, kad nebegalima pasiti
Del ligos pasitraukė
mas, kad Molotovo pareiškimas kėti Sov. Rusijos gera valia. Ta
Brazilijos prezidentas sudrasko valstybių galvų Žene gaida greičiausiai ir bus nutrauk
RIO DE JANEIRO, lapkr. 10. voje pasiektą susitarimą, nes at ta Ženevos konferencija.
— Brazilijos prezidentas Joas rodo, kad Sov. Rusija nenori pri
Vokietijos užsienio reikalų miimti
jokio
kito
Vokietijos
proble
Cafe Filho pasitraukė neribotam
nisteris von Brentano pranešė,
mos
sprendimo,
kaip
tik
visos
laikui iš pareigų, o laikinojo prt
kad jis sutinka konferenciją da
Vokietijos
sukomunistinimą.
Jei
ziden to pareigos perduotos par
bar nutraukti, bet JAV delegaci
Molotovas
išlaikys
savo
žodį
ne
lamento pirmųjų rūmų pirminin
ja mananti, kad dar padarytini
bedaryti
kitų
pasiūlymų
Vokie
kui Carlos Coimbra da Luz. Pre
keli posėdžiai spaudimui į Mo
zidentą pereitą trečiadienį ištiko tijos reikalu, tai sunku prileisti, lotovą padaryti.
kad Vakarai galėtų bandyti siek
širdies smūgis.
Brazilijoje jau išrinktas nau ti susitarimo kitais darbotvarkės Žuvusiame lėktuve
jas prezidentas, kuris turi per klausimais. Tai lygu pasakymui,
buvo bomba?
imti pareigas po Naujųjų Metų, kad Vakarai pradėjo svarstyti
konferencijos
nutraukimo
klau
bet vis skleidžiami gandai, kad
DENVER, lapkr. 10. — Žuvęs
dalis karininkų to prezidento ne simą.
Iš M ^ k v o s grįžę. Ma»oto*a» ' f j e U m « , ? £ * U n i t o d ??£?
nori ir galimas pučas jį nušalinti.
atidarė visas kortas, nieko nebe keleivinis lėktuvas su 44 asme
slėpdamas po neaiškaus turinio nimis greičiausiai buvo sabotažo
Kongresas gaus dalį
žodžiais. Vokietijos suvienijimui auka, nes jį sudraskė ore bomboa
Morgenthau raštų laisvais rinkimais Rusija negali tipo sprogimas. Įvykio tirti pa
WASfflNGTONAS, laukr. 9. pritarti. Rusija turi draugišku kviestas FBI. Aeronautikos įstai
mo sutartį su R. Vokietijos reži gos tyrimai rodo, kad nė lėktu
— Senato vidaus saugumo ko
mu ir nuo jos neatsimes. Vaka vas nė personalo operacijos ne
misija gavo tik pusę prašytų do
riečių siūlomas Vokietijos jungi buvo katastrofos priežastis. Jieškumentų iš buv. iždo sekreto
mo būdas gali pakenkti R. Vokie komas sprogimo sukėlimo kalti
riaus Morgenthau archyvų, nes
tijos darbo klasei, todėl Rusija ninkas.
kiti prašyti dar tiriami, kad jų
negali jam pritarti (taigi Moloto
• Formoza praneša, kad Rusi
paskelbimas nepakenktų valsty
vas pripažino, kad laisvi rinki ja negaus tanklaivio Tuapse,
bės reikalams.
•
mai nušluos komunistus ir R. Vo
Komisija tų dokumentų nori kietijoje). Ne visi vokiečiai su nors paprašė Prancūziją derybas
todėl, kad nustatytų veiklą ir įta jungimo norį, Molotovas teigia, vesti.
ką H. D. VVhite, kuris 1948 m.'todėl reikia tą klausimą palikti
Kalendorius
buvo apskųstas buvęs sovietų šni
v o k i e č i a m s išsispręsti, o
Lapkričio 10 d.: Sv. Andriejus

Antradieni daug kur vykę valstybių ir miestų pareigūnų rin
kimai lyg ir rodytų, kad didesni laimėtojai yra ne respublikonai,
bet demokratai. Demokiatų organizacija daug kur pasirodė labai
sustiprėjusi, kas jau yra geras ženklas belaukiant kitų metų prezi
dento ir kongreso rinkimų.
Bejieskant balsuotojų nuotai-,. *""!
! 7"!
kraUu n e s
kų krypties, buvo p a t a r i n ė j a m a !
'
vietimuoee rmkimuoe n e r a namim
žiūrėti i Kentueky ir Philadel- ?
.« *mcu. d e m ? k r a
tų tarpe. Pietūs gi visur demo
phią. Ten laimėjo demokratai.
Kentueky valstybėje buvo ren kratiškai balsuoja valstybės ir
kamas ir gubernatorius. Laimėjo miestų pareigūnus renkant.
Suprantama, kad abiejų parti
demokratas netikėtai didele dau
guma. Išrinkti visi demokratai ir jų centrinės vadovybės mato lai
kitoms valstybės vietoms. Vals mėjimą savo pusėje, bet iki kito
tybės parlamentas liko demokra rudens rinkimų nuotaikos gali
pasikeisti kelis kartus. Išvados
tų kontrolėje.
Gal ryškiausiai demokratai lai gali būti klaidingos ir todėl, kad
mėjo Indianos valstybėje, išmes dabar balsavo tik maža dalis Anglijos feldmaršalas Montgomery sutinkamas Amerikoje su kariška
dami respublikonus merus iš In- krašto rinkikų.
pagarba, .lis bus krafcte dvi. savaites ir domėsis klausimai*, kurie rišasi
su
jo .pareigomis Nato štabe. Jis ten yra vyr. vado j * vaduotoja s. (1NS)
dianapolio, South Bend, Muncie,
Guatemalos
prezidentas
Marion, New Castle, Bloomington, EvansvUle, Hammond, Milanke Eisenhowerį
chigan City ir kitur. Respubliko
DENVER, lapkr. 10. — Rytoj
nai atsilaikė tik Fort Wayne, LaJUOZAS UNGIS
fayette, Crown Point ir Hobart. prez. Eisenhoweris išeina iš ligo
Mūsų bendradarbis Švedijoje
Indiana ikšiol buvo respubliko ninės ir skrenda j Wa3hingtoną,
Sovietų „prieteliškumo" parodymas Suomijai grąžinant Porniškai balsuojanti. Pialaimėjo ir o ateinantį pirmadienį jis perva
tas asmuo, kuris respublikonų bu žiuoja į savo ūkį pabaigti gydy kalos sritį nesulaukė tokio entuziazmo, kokio Maskvos tikėtasi.
vo numatytas kandidatu guber- mosi kursą. Čia jis bus arčiau Kad visa ta istorija turi propagandinių tikslų, tu* niekas čia ne
VVashingtono ir galės stipriau abejoja tačiau niekas nemano, kad sovietai, atidavę Porkalą, tunatūrai.
New Yorko valstybėje demo kontroliuoti valstybės aparatą Į r ė t ^ į . užmačių Baltijos jūros regijone.
kratai prarado šešius mažesnius
greiČiaUSiai kaiP rei
S o s 3 i i a ~
I * *
'
, * ties galo ligi Travemunde. Tame
miestus, bet naujai laimėjo aštuo
kiant apsvarstę tos savo kari- ^ ^ y r a ^
laivyno
bazių
Išvykdamas iš Denver ir atvy nės
nius. Respublikonų merai išmes
bazės reikšmę, priėję išvados, Leningrado — Eronštato sritis
ti Schenectady, Troy, Aubum, kęs į VVashingtoną prezidentas * a d jiems nebus jokių nuostolių ^ ^ ^ a ^ o ^ p « ^ k a m i n g a laiGlen Cove, Ithaca, Little Falls, pasakys vieną kitą, žodį perduoti grąžinus ją Suomijai. Kariaiai ši yynQ b a z ė s u Odeliais t k k nauNewburgh ir Port Jervis mies per radiją ir televiziją.
Porkalos sritis pasidarė sovie- . s t a t y b o s , tiek remonto galiVakar
prez.
Eisenhowerį
lankė
tuose, demokratai merai išmesti
tams nebereikalinga. Štai ką šve-1 m u m a i 8 K a r o atveju Sovietams
iš Cortland, Dunkirk, Fui ton, Guatemalos prezidentas Castillo dų kariniai ekspertai sako apie l a b a i s v a r D U laikyti praėjimą
Ogdensburg, North Tonawanda Armas. Tai buvo paskutinis prez. dabartinę Porkalos strateginę j S u o m i ų įlankoje atvirą iš tos bair Lackawanna. Miestų valdybo Eisenhowerio oficialus darbas reikšmę Sovietams: Sovietų nu- 1 zės ligi kitų Baltijos jūros bazių.
se demokratai atlaikė turėtas vie Denver karo ligoninėje.
tarimo esmingiausiuoju fakto Patirtis iš antrojo pasaulinio ka
tas ir daug kur sumažino respub
rium buvo bendras Suomijos ka ro, kada vokiečiai kartu su suo
likoniškas daugumas ar padidino Lenkijos ūkininkas
rinis pajėgumas.
miais minų ir tinklų aptvaros pa
jau turėtas savąsias. Čia minėtų
dar nesulaužytas Taikos sutartimi po antrojo pa galba buvo uždarę rusų laivyną
ir neminėtų vietų davinius susu
saulinio karo Suomijos karinės pačiame Suomių įlankos gale, tik
mavus esą aišku, kad demokra
VARŠUVA, lapkr. 10. — AP pajėgos buvo kaip reikiant ap riausiai nėra užmiršta.
tai esą laimėję daugiau už res korespondentas teigia, kad Len karpytos. Buvo sutarta, kad ka
Porkalos srities įtaka šiame
publikonus.
kijos ūkininkas tebėra Lenkijos riuomenė neturi prašokti 35,000 taip svarbiame strateginiame
New Jersey valstybėje buvo šeimininkas, nors 10 metų ban vyrų, o laivynas 10,000 tonų, po klausime tikriausiai gerai ap
renkamas valstybės parlamen dyta jį paversti valstybės sam vandeninių laivų ir motorįnių svarstyta. I r buvo padaryta iš
tas. Respublikonai neprarado pir diniu.
torpedlaivių nevalia Suomijai tu vada, kad kontroliuoti praėjimą
mųjų rūmų kontrolės, bet prara
Tik dešimta dalis žemės yra rėti. Laivyno personalas neturi per Suomių įlanką geriausia yra
do bent tris senato vietas demo sujungta į kolchozus ir tie patys viršyti 4,500 vyrų. Po taikos su iš pietinio kranto, kuris yra vi
kratams. Essex county demokra yra iš Vokietijos paimtose žemė tarties suomiams liko tik patru siškai okupuotas ir kaip reikiant
tas laimėjo senatoriaus vietą pir se, kur atkelti bežemiai ir iš Ru liniai ir mokykliniai laivai. Dėl aprūpintas tiek pakrančių bate buvo, atrodo, Morgenthau pati
mą kartą nuo 1908 m.
sijai atiduotų žemių kilę lenkai. ekonominių priežasčių laivynas rijom, tiek laivyno, tiek aviacijos kėtinis ir net jam diktavo politi
Massachussets valstybėje rin
Nedaug atiduodama grūdų vai nebuvo kaip reikiant atstatomas, bazėmis. Porkalos bazė, žinoma, ką tuose klausimuose, kurie lietė
kimai buvo 36 miestuose. Bosto- stybei nustatytomis kainomis, o toji 10,000 tonų riba toli gražu gali prisidėti prie apsaugos, ta- santykius su Rusija. VVhite esąs
padaręs, gal sovietams mintį pano meru liko demokratas Hines, laisvoje rinkoje ūkininkas gauna nepasiekta. Ir Suomijos aviacija c į a u jį n ėra esminė,
kiŠus, ir Vokietijos pramonės su
einąs visada į rinkimus kaip ne- j 5 kartus brangiau už valstybės yra labai silpna. Taigi pavojus iš
Skersinis užminavimas €>uo- naikinimo planą. Kol amerikie
partinis. Brocktone demokratą nustatytą kainą. Sunku pasakyti, Suomijos vandens ir oro laivynų j^ų įlankos yra natūrali apsaučiams kažkas akis atidarė, sovie
išstūmė respublikonas, Spring- į ar Lenkijos ūkininkas yra laimė- visai negresia Sovietų Sąjungai, g 0 B priemonė, kuri gali būti efek
tai spėjo pasigrobti gerų Vokie
fielde liko demokratas. Kitur yra j c s kovą visam laikui, bet dabar jeigu jau kiltų konfliktas Balti- ,tyvi, jeigu abu krantai yra kaip
tijos mašinų.
asmenų, bet ne partijų pasikeiti-, tikrai yra paliaubos.
jos jūroje.
reikiant laikomi. Tačiau, atsižvel
mi
į
,
.....
• Dabar Amerikoje yra 65,Sovietai kontroliuoja Baltijos gus į Suomijos vandens pajėgų Sovietų laivai ten,
Demokratų laimej.mo tenden-. M
* a t l y g i n i m ą jūros rytinius ir pietinius pa galimą statusą, buvo tikriausia
dirban6ių
kur dar rera buvę
cija žymi ir tradiciniai respubli asmenų.
kraščius nuo Suomių įlankos pa- prieita išvados, kad Porkalos ba
zė yra visai nereikšminga.
koniškai balsuojančioje ConnecTAIPEH, lapkr. 10. — Formotieut valstybėje.
Porkalos vertė kaip išeinama zos žinių agentūros pranešinėja,
VVaterburyje baigta 8 metus
sis taškas ofenzyvinėms operaci kad sovietų kreiseris ir keli nai
buvusi respublikono administra
joms, turint galvoje atstumus ir kintojai sumetė inkarus prie
cija, demokratas pakeitė nepri
bazės padėtį, nėra ypatingai di Chushan salų (apie 90 mylių į
klausomą Norwalk mieste, demo
delė. Operacijoms skersai Balti pietus nuo Šanchajaus).
kratai liko New Havene, Meridejos jūrą galima pasirinkti daug
ne.
kitų vietų su trumpesnėmis dis
NEW
YORKAS,
lapkr.
10.
—
Cia
iš
Jungt.
Tautų
šaltinių
eina
Pietinėse valstybėse buvusius
tancijomis.
gandas,
kad
Vakarai
neš
Vidurinių
Rytų
problemą
į
Saugumo
Ta
rinkimus visur dominavo demoDarant*taiką, kai dar karinės
rybą, kur jų pasiūlymus vetuotų Sov. Rusija.
operacijos Baltijos jūros srityje
Plano techniškosios smulkme- _
\
' "
nebuvo nusistovėjusios, Sovie
nos neskelbiamos, bet idėja y r a i z m o n i ų ^ ^ ^ i r ^ g u m u .
tams strateginiai buvo reikalin
ši: kad Saugumo Taryba įvestu
Yra ir kitas gandas, kad esąs ga turėti bazę Suomių įlankos
embargo visiems į Vidurinius Ry palankiai , svarstomas sumany
šiauriniame krante. Tačiau pie
tus siunčiamiems ginklams. Ka- j mas prašyti prez. Eisenhowerį ir
tiniame krante pristačius karinių
dangi aptarinėjamas šis suma- premjerą Edeną kreiptis į Bulgaįrengimų ir galint kaip reikiant
nymas, todėl JAV neskuba duoti niną su prašymu padėti išlaikyti
iš ten ginti vandenis, Porkalos
ginklų Izraeliui.
taiką Vid. Rytuose. Bet po „2ebazės reikšmė visai sumažėjo.
Embargo idėja išėjusi iš Wa-, nevos dvasios" baliono supliuškiTodėl Porkalos bazės gražnimą
shingtono, bet linkęs pritarti Pa- mo toks Maskvos „bendradarreikia laikyti ženklu, kad rusų
ryžius ir Londonas. Vakar tą rei- biavimas" gal nebebus pučiamas.
karinė sistema Baltijos srityje
kalą ministeriai aptarę Ženevoje. Nebent propagandiniai sumeti yra kaip reikiant sutvarkyta.
Beveik tikra, kad Sov. Rusija mai ragintų vakariečius šauktis
• Krašto apsaugos dep. naiki*
pasiūlymą vetuos, bet to ir nori Maskvos pagalbos. Maskva gal
ma, kad pasauliui būtų galima to ir laukia, kad turėtų progos na tas savo dirbtuves, kurios
Demokratas Dilworth išrinktas Phi- pasakyti, jog Sovietai yra einklų pasiūlyti konferenciją jai pačiai konkuruoja su privačiomis įmo- Ouateuuuoa prezidentas Armas žmo
nos sveikinamas g&vęn New, Yorko
ladelpbijos mero. Demokratiška bos
jINi)
mus.
l * teste msdelį.
* Ji#iO §i*laiitrt^%
(IKS) pirkliai, linkę žaisti su milionų I dalyvaujant.

Porkkala kariškai nebesvarbi

Maskva nebeslepia, kad nori

tik juos į bendradarbiavimą su-1 ^ g
vesdami. Tam tikslui geriausiai| Lapkričio 1 1 d.: iv. Martinas
pasitarnautų Molotovo pasiūlyta ^ Tourso. Lietuviškas: Saigūnė.
t a r y b a . I š v a d a : Vokietija pada

Oras Chlcagoje
linta neribotą laiką arba sujung
ta komunistų kontrolėje.
Dalinai apsiniaukus, temperaPo to posėdžio Molotovas ma- tūra apie 45 laipsnius,
tesi su Pinay ir jam pasakęs, kad
Saule teka 6:34, leidžiasi 4:35.

Kalami nauji planai Vid.

Rytų reikalams tvarkyti

•

Isbave du metns Kinijos komunistų kalėjime, crj?o namo Be <\\\ ameri
kiečiai domininkonai. Kalėjime jie be pertrauko** buvo tardomi ir ver
čiami pasisavinti nepadarytus nusikaltimus.
(IKS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Ateinantį šeštadienį, lapkričio 12 d., pirmieji V. Vokietijos
kariai gauna uniformas, [vūkdinimo apeigos bus atliktos su mažu
daliniu, susidedančiu iŠ visų laipsnių karių. Iškilmei vadovaus
krašto apsaugos ministeris Blanck.
— Pietų Afrikos delegacija vakar pasitraukė iš Jungtinių
Tautų sesijos, kai atitinkama komisija nutarė ir toliau palikti ko
misiją rasiniams santykiams P. Afrikoje studijuoti.
— Filipinų rinkimuose Utimi prez. Magsaysay nacionalistų
partijos kandidatai.
—:Prez. Eisenhou>eris vakar pareiškė, kad JAV nenori daly
vauti ginklų pardavimo varšybose Vid. Rytuose, bet pasirengusios
duoti ginklų ttema* kuriems Ūktų gintis nuo uipuolimo.

t

Ketvirtadienis, lapkr. 10, 1955

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H J J N O I S
•

—

branduolys.

Suvažiavimą

•i.

nu- spausdintas dienraAtyjte ir juo

ofiso tr

DR. IUZE Ir KĘSTUTIS

Redaguoja F. PABEDINSKAS, JOffAS ŠOLIŪNAS ir VAC. KLEIZA
Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 5254 S. Trumbull A ve., Chicago 32, 111.
Telefonas PRospect 6-2796

Pavyzdys mums
P. GANVYTAS

matoma šaukti pirmą savaitgalį pasinaudojo kiti Clevelando laikpo Naujų Metų f o f e h t e .
raSSiai. Amerikoje skaitytojų
balsas daug reiškia ir mes turė- 8. Amerikos Pax Romaną t u m e ^ f g k t o n e p a m i r S a
suvažiavimas yra numatomas
_ PhUadelphijo* siudentema
šaukti lapkričio mėn. Ottawoje. a t . k a m g š i a i g m ^ i g vadovaus
Kanadoje.
I A Bukauskas (pirm.), B. Ma- SAS spaudos ir fcrformaci-1 j a u s k a s s p H l t škonis ir R. Žujos skyriaus kolektyvą sudaro k a u s k a i t ė
Ateitininkai minėjime
D.
Karaliūtė,
Dabšys, A. Kor
sakaitė
ir V. R.Mitkutė.
— Stud. At-ku Sąjungą A. L.
Detroito moksleiviai, studen
R. K. F. jaunimo sekretoriate tai ir sendraugiai ateitininkai
atstovauja I. Lozaitytė ir A. Liu gausiai dalyvavo ALRKF spalio
30 d. Kristaus Karaliaus garbei
lcvičius.
— Hartfordo suvažiavime Cle- ruoštoje šventėje.
velandą atstovavo penki studen šventės išvakarėse Šv. Antano
bažnyčioje buv 0 trumpa susi
tai ateitininkai.
kaupimo valandėlė, kurios metu
— Putnamo stud. at-kiu drvės valdybą sudaro R. Žukaitė t i v a s J. ĖorevičiuB, SJ, pasak?
(prim.), D. Giedraitytė ir A. tai progai pritaikytą pamokslą.
Sekmadienį visi ateitininkai or
Vasaitytė. Revizijos komisijon
įeina T. Ivaškaitė, O. Grigana- ganizuotal su vėliava dalyvavo
iškilmingoje šv. Mišiose ir priė
vičiūtfc ir A. Kalvaityte.
— Kęstučio korporacija Šiau mė šv. Koftiuniją.

Žodiniais
pasireiškimais —
kalbomis, pažadais ir pan. — kė į iškilminga minėjimą, kuria
mės visi parodome savo ateiti- j me pagrindinį žodį tarė svečias
ninkiskų pareigų supratimą irlat-kas min. E. Turauskas,
jų vykdymą. Tačiau to nepakanį R e i k į a p a s t e b ė t i > k a d š i s m į .
ka, nes vien gerais norais toli nėjimas kai ką nuvylfc, nes to
nenuvažiuosime. Tačiau drąsiai kiam iškilmingam momentui ren
galime didžiuotis eile ateitinin gėjai galėjo surasti ir erdvesnes,
Po šv. 2*»ių visi rinkosi į sa
kų, kurie savo ideologinius prin šviesesnes patalpas ir galima bu rės Amerikoje turi tris skyrius:
cipus vykusiai gyvenime pritai vo daugiau pasiruošti meninei New Yorkc, Toronte ir Chica- lę, kur tėvas J. feorevičius, BJ,
goje.
trumpoje, bet turiningoje paikai
ko. Ir šiandien norisi bent trum programos daliai.
pai iškelti vieną jų grupę, ku
— Ryšium su rusų žurnalistų toje Detroito visuomenei nušvie
Šiaip
jau
malonu,
kad
Federa
rioje ryški idealų meilė. Nepa
lankyniup8i Clevelande, V. Va tė Kristaus Karaliaus šventei
cijos
apskritis
ėmėsi
iniciatyvos
sižymi jie vadovavimu veikioje.
laitis parašė
laišką dienraščiui prasmę bei reikšmę Šių dienų
4
Daugelis mūsų jų net nepažįsta, ruošti minėjimą ir sutraukė to- <«pį a jį n D ea i er Laiškas buvo at pasauliui.
bet visi gerai žinome, kad ateiti kį gausų būrį augštų svečių.
^
ninkų eilėse reiškiasi ir tie, ku
:
^
REDAKTORIAI
TARfcSI
rie paskutinio dešimtmečio tra
giškų įvykių pasekmėje buvo at
"Ateities" redakcinis kolekty
skirti nuo šeimų ir dar šiandien
vas spalio 30 d. buvo susirinkęs
gyvena tos tragedijos ženkle.
Brooklyne aptarti lapkričio ir
Vienų žmonos ir vaikai liko Lie
gruodžio mėn. numeriams planą
tuvoje, kitų vyrai buvo išvežti į
Rusijos gilumą ir dar šiandien ir medžiagą. Posėdyje dalyvavo
apie tuos artimuosius nieko ne kun. J. Petrėnas, A. Sabaliaus
žinoma arba negalima sueiti į kas, E. Skrupskelytė iš Hart
(kampas Wood Street)
artimesnį kontaktą. Ar gali būti fordo, Conn., ir A. Sužiedėlis
skaudesnis Apvaizdos bandy iš Brockton, Mass.
mas? Tačiau su kokiu esmingu »
KRISTAUS KARALIAUS
pasididziavimi^mes galime kons- j
tatuoti, kad mūsų ateitininkai • šventės minėjimą suruošė A. L.
parodė savo gilų tikėjimą.
iR. Katalikų Federacijos New
Sunkus šis žmogiškų ^ v ' ^ o apskritis Apreiškimo pa
N
bandymas, tuo labiau, kad p U - | " P « ? » • » * * • ?"»?*%
" Yf
koji kasdienybė vis daugiau mus' J ° ° m . | paskaitą .karte prof.
niveliuoja. Buvo ir tokių, kurie k u n - *• ^ J ? * *
****?*
«
*
•
*
•
«
*
•
x«;i-;i„^;;«
i;u
paruošė
akt.
Vitalis
Žukauskas,
nepajėgė tvartai išsilaikyti ir lik* ™-A...
,
. __
_r ,
• -x*-i • -•
~ * ~„~v, a „». 31 atliko daugumoje New Yorko
ti ištikimais savo žmonoms ar •"
.• ° * •f
Jjų globėjos
J
rr- xJ . . . _ . - * - dar.
J « „ ateitininkai
vyrams. Tačiau
dauguma
.
*f
*"p. Banai. « A•».•—,—
— {. tienes ir dvasios vado kun. J.
ir šiandien gyvena savo, nors ir
.
* u--*. • «~:«^ „«-;.;.. u
> Pakalniškio vadovaujami. Malatskirtais šeimos nariais. Mes,
*„*>••
, •*•
gi dažniausiai nė nebandome d * ' f ' f V * G V P & P " ! ' S . k a , t e
šios žmogiškos tragedijos h e r o - 1 a 1k t 8K - Vasiliauskas.
Minėjimu
jams padėti, juos suprasdami ir j P * * l a b l " ™"??*
,nu?talužtardami. Savaime s u p r a n t e . | koje, sale buvo pilnintele zmoma, kad niekas jiems už jų karš- ""» P o ™«*J"»o • • * * * » d >
lyivai susirinko j bažnyčią; ten
tą tikėjimo meilę negali dėkoti,
kan. J. Meškauskas suteikė pa
tačiau šie pasiryžėliai yra pa
laiminimą 6vč. Sakramentu.
vyzdys mums visiems.

tf

DABAR JAU GALIT* GAUTI
TOWN OF LAKE UTILITIES
KRAUTUVĖJE,

1800 West 47th Street

0*r£m mm

Jų ryžtas ir kantrybė, jų karš
ta idealų meilė turėtų mus visus
uždegti. Momentui pamirškime
kasdienybę, atkreipkime dėmesį
į šį reiškinį. Ar nesijausime t
kad prieš juos mes tikrai esame
menki? Tebūnie jie mums kelrodys, aiškiai nušviečiąs mūsų
pagrindinio principo supratimą
ir jo įgyvendinimą realiame gy
venime.
ŠVENTIŠKAS SAVAITGALIS
Paskutiniojo savaitgalio metu
Chicagos ateitininkų gausi šei
ma turėjo progą pamatyti, iš
girsti ir dalyvauti trijuose svar
biuose įvykiuose.
šeštadienio ryte fvyko K. L.
R. K. Federacijos farybd* su
važiavimas, kuriame gausiai da
lyvavo ir ateitininkai.

*ATRI J W X I \

SUSIRINKIMAS

6į sekmadienį, lapkričio 13 d.,
Tėvų Jėzuitų namuose (5541 So.
Paulina Ave.) įvyksta Chicagos
studentų at-kų Korp! Šatrija su
sirinkimas.

Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar
išsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių.

.

Ppėl. Addtno Jakštb vardo
mofcsfeiviii ateitininkų ktrdįfcs su
surinkimas įvyks lapkričio i 2 d.
S vai. p. p. Iriėnos V"ytau%kaitcs
namuose, 318© So. Enrėrafa Ave.
Nariams dalyvavimas privalo
mas.
D.

Vakare įvyko vitni lauktasis
koncertas, kurio pasisekimas bu
vo garantuotas mūSu. žymiųjų
programos dAlyviij A. Kteincm-1
žienės, V. Vcrikaičio ir prof. VI
Jakubėno.
Chicagos visuomenei buvo su
teikta reta proga praleisti vaka
rą šventiškoje nuotaikoje. Dėl
šio konc-erto pasisekimo "kalti"
-*• Toronto at-kai buvo suruo
yra visi Chicagos ateitininkai ir šę atsisveikinimo pobūvį At-kų
ypatingai koncerto ruošimo ko Federacijos dvasios vadui tėvui
misija, kuriai vadovavo rašyt. Vikt. Gidžiūnui, OFM. Jis yra
C. <5rincevičius.
perkeltas į Brooklyną. Dabarti
Sekmadienį įvyko Kristaus nis adresas: f>80 Bushwiek Ave,,
Karaliaus minėjimas, kurį ruošė Brooklyn 21, N. Y.
ALRKF Chicagos apskrities val
— Kanados at-kų krašto v-ba
dyba. Minėjime organizuotai da
lyvavo studentų at-kų korpora- posf džiavo Toronte. Ėuvo svars
rijos ir moksleivių at-kų kuopos tomi ateinančios vasaros sto
vyklos ir numatomo suruošti su
tu vėliavomis.
Katalikiškoji Chicagos visuo važiavimo klausimai. Stovyklos
sudarytas
menė ypatingai gausiai atsilan- organizavimui jau

KRONIKA

403S Arcker

ft¥MU6

VALt:

1—4

Ir

• '

M. MTtt f, MAtlS
OTOYiP<XjAS m CttlRURGAS
MS4 vTest 71st Strwt

NAUJI OlOtU T*OK*l-NAUJAUSI KRAUSTT^O (GANK/At
ILSU MSTU PATYRIMAS-P/SUS I* SĄtlNM6AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, (LL. TeL WAIbio*k 5-S209
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GYDYTOJAS IR CHLRUROAfl
6008 West 16th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

6255 South Westera Avenae

Vai. 2—4 p. p.. Ir nuo 7 — • T. v,
Aestad. 2—4 popiete.
Trečiad.
Ir
LIGONIUS P R I I M A : Kasdien n u o t sekmad. uždaryta.
vai. lkl 4 v. popiet. N u o 7 v. lkl t : 10
TeL oftso: DAnube 6-111*
ofiso GR. 6-63S9,

P R . 6-47S8

DR. A. VALIS-LAB0KAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

GYDY*TOJAS IR CHIRURGAS
etlV South Westein Avenne
Ohicago 29, IU.
Paaimatymai pagal Butartiei
Telefonaa REpnblic 7-4900
Baddoncija: GRovehill 6-8161

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M O T E R Ų LIGŲ GYDYTOJAS

I)ft. T. DUNDULIS

8 P E C . C H I R U R G I N E S LIGOS

2423 VVest 6Srd Street

S267 South Halsted
VaL 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—1 v.
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

( K a m p a s 6Srd Ir Arteslan)
VAI* 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak.
TeL ofiso P R o s p e c t *-*400
šeštad. 2—4 popiet.
Resid. P R o s p e c t
TreCiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS

6-*4*S

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

( Vaškevtt*ate')
GYTiYTOJA
LR CHTRTJBG1
GYDYTOJA IR 0HIRURGS
UtDYTOJAS LR CHIRURGAB
• 1 4 * South
10748 South MJchigan Avenue Vai. kasdien 1—3 p. p. Ir n u o
4167 Archer Avenae
Odso vai.: n u o 2-4 ir nuo 6-8:16 vai. Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. • . , v. vak. Sestad. I—4 p. p. Trečiad.
Šeštadieniais n u o 1 kitu laiku tik s u s i t a r u s
/ a k Seitadienlals nuo 2 lkl 4 popiet išsyrus trečiad.
lkl
4
vai.
popiet.
rrečladieniais pagal sutarti
TeL: Ofiso — r n i m a n 5-67*6
Ofiso tol. Vlrgtnia f-OOM
DR. J. VAITAITIS
B u t o — ENglovtood 4-4979
ResideocIJos tol. REverly 8-9*44
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Ofiso Ir buto teL H E m l o c k 4-5*15
Tei. Ofiso Vlrgtnia 7-0*00.
1407 S. 4 9 t h C o n r t . C l o e r e
rsa, R E p u b l i c 7-6867
0R. A. NARBUTAS
Kasdien 16-12 vyto Ir 6-8
DR. BR. GAIŽIŪNAS
PLiAUCfV I R V I D A U S LIGOS
SeštaUloniaia 10-2.
G Y D Y T O J A S LB C H I R U R G A S - 6757 South Western Avenae
Offeo tr b u t o tel. OLTmptc 1-1
(speo. m o t o r o ligos Ir akušerija)
Valandos: pirmad., trečiad., k e t v l r t ,
4055 Archer Avenae
penkt.
6:30—8:30 v. vak.
Antrad. TeL ofiso Vlctory 2-1*81,
Kampas Archer Ir Callfornla Ave 10—12 vai. ryto St'štad. 2—4 p. p.
rea. Vlctory
VAI*: t—4 Ir 1—8 V. p. p.
Kitu laiku pagal susitarimą.
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p.,
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
išskyrus sekmadienius

DR. V. VILEIŠIS

TeL ofiso Ir rea,

WAlbrook 6-SSS*

DR. S. GEšTAUTAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI

IK

CHIRURGAI

3259 South Halsted S t

802 YYest Slst Street

K a m p a s Halted ir 1 1 - m o s gatvių
P r i l m i m o valandos: 2—4 p.p. Ir
6—8 v. v. ge&tad. 2—4 vai. popiet

Kasdien t — 6 vai. vak. Seatad. nuo
TeL ofiso P R 6-6446, r e a H E 4 - * l 6 *
1—6 vai. vak.
2624 W. 71st St.
Kltu laiku pagal susitarimą
DR. F. C VVINSKUNAS
K a m p a s Tist Ir Talman Ave.
Telef. Vlctory 1-1484. Resid. 2267 W.
Vai.: N u o 7 lkl I vak. Sekmadieniais SSrd PL.ACE, teL FRontier 6-5141
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
tik susltarua
2420 VVest Marqoette Bd.
Ofiso telefonas — B l s h o p 7-S
Ofiso s d e f . INterooean 8-7*64 . .
VAL. n u o 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki I
DR. AL RAČKUS
B a t o telef. INteroeean 8-87*1
Treč. Ir Ieitad. pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenne
( K a m p a s Kedsle Ir Archer)
VAL. kasdien n u o 2 lkl 8 vai.
Trečiad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Telef. REpublic 7-22*0
SPKCIALYBfi C H I R U R G I N E S LR
O R T O P E D I N E S LIGOS

2435 West 60th Street

Tel. ofiso GA 0-0267, rea. PR

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
ReskL **00 S. Arteslan Ava.
VAL. 11 v. r. Tkl t p. p.; 6—6 v. v.

P. ŠILEIKIS, 0. P.

¥

Aparatai-Protezai. Med.Baa
Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vaL vak.
datei. S p e c p s « a l b a KoSSSSf
tsskyrus plrmad. tik nuo 6 iki 8 v.v.
( A r d i S o p p o n e ) tr us.
Sestad.
10-12 v. Kitu laiku susitarus
VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. k a s - (
,
J VAL.: 8-4 Ir 6-8. ftettadleu&fc *-J
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
n
a i
r* J L.
š> m
O R T H O P E D U O S TECHNIKOS LAB
Šeštadieniais 1—4 vai.

ur. Antanas KuooKas, u. u. i*u w. **th sc chicago **, mtsna

5-2670.
Ke*. Ullltnp 6-15*0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAR
M A R O V L T T E MEDICAL C E N T E K

6132 South Kedzie Avetme
Vai.

Tikrina a k i s : pritaiko akinius,
keičia stiklas Ir rSmas.
4455 S o . Californin Ave., Chioagc
Saukite YArds 7-TSS1
Priima: vakarais 6 lkl 9;
10 VsX ryto iki 4; trečiad. ir s e k m a d
tik susitarus.

Tel.: P R o s p e c t «-50*4

DR. G. SERNER
Ltt7rrV16 AKIŲ GYDYTOJAI
TeL

Y Arda 7 - 1 8 * *

Pritaiko

I—«

p. p. Ir n u * 7—v v. vak. Tei. ofiso Oli. 4-0255, rt^r. GR. 6-S876
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

DR. A. Z. ŠAULYS

Tsi. ofiso P R . 6-SS3S, rez. R E . 7-f 1*9

BR. A. JENKINS

'

VAL. kasdien nuo B—4 p. p. Ir 7:60
lkl t vai. Trečiad. Ir i e s t uždaryta
G R m e h i U 6-1565

DR. ALDONA A. JUŠKA
LIGC 8 P F C 1 A L I 6 T I
PRITAIKO AKINIUS %
Valandos: 6 — l t ir 7—9 v. V. p a s a i
susitarimą. Išskyrus trečiadieniu*.

Telefonaa

^J

DR. F L TALLAT-KELPSA

DR. A. MACIŪNAS

AKIv

#/

K a m p a s 47tb Ir Hermltage
Vai.: nuo 2 lkl 4 ir 6 iki 1 v. vak.
i e i t a d . nuo 2 lkl 6 v a i - iiskyr. *-k.

N . Z. DANILEVIČIUS

2422 We»t Blarąoette Bd.

15 TOLI IR ARTI

v.

Dr. Nina KRIAUČELIONAITĖ

Vai. Pirm., ketvlr., p e n k t 1-4 Ir 7-1,
antr 1-6. treč. Ir ie*t. pagal autartĮ Tei,

MOViNC

1*W

Vak, pirm., antr., ketvlrt. 6-8: l t
Trečiadieniais tik •uaitarua

DR. FRANK C. KWINR

(LIETUVIS G Y D Y T O J A * )

'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 We«t 47th Street
VAL. Kaedton popiet nuo 11-2:10 v

DR. Y. P. TUMAS0NIS

2600 West eSrd Street

MOVlNi

DR. P. STRIMAITIS

DR. V L t U m
HU mm buftek kmm

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa

WAlbrook 6-8200

Ofiso t d . CLifftde 4-S8M
RsrtdenraĮos; LAfayette S-1171

DR. IRENA KURAS

(JOVAIŠAS)

AUGUST SAL0UKAS P*jztdsnt«

5805 8. WESTF.ftN A VB.

BeskL telsL GRovelkU 6-0*17
Valandos: 1—i p. m. 7—8 p m
Penktadieni tik popiet.
TreClad. Ir i e i t a d . paaal •uiarti

Vai.: kasdien 6-8, i e i t a d . 1-1
( k a m p a s 7 l s t ir Callfornla)
Telef. TOanibaU S-OM*
A R 1 \ , AV8V. NOSIES I R GKRKL&8 Tel. o f i s o Ir r e z . R E p u b l i c 7 - 4 1 4 6
ftH Ws*t 68th Street
LIGOS.
VaL 11-2 Ir «-9 v. v. i e š t . 1-4 p. p.
Vai.: tik Ii anksto susitarus
— Pritaiko akintai —
Telef. U E m l o c k 4-70*0, neatsakius
Kitu laiku pagal susitarimą
skambinti CEntrml 6-2284
6382 South Wectern Avetme
Vai.: ka^ll*n 10-12 vai. Ir 7-t vai.
DR. VYT. TAURASvak. fteitadlenlata 10-1 vai. Tttečla(Gydytoja Ir C h l r u n t )
l%ntal8 uždaryta. Kitu laiku susitarus.
TUP6UUSKAS
KODIKrC I R VAIKU LIGTJ
Oft*o telefonas: PR. » - s a »
SPEClALISTfi
GYDYTOJAS Eft CHIRURGAB
H**. trteT. WAlbrook I M T I
7166 South V>estern Avenae
B E N D R A P R A K T I K A IR
bPEC. MOTERŲ LIGOS
(MEDICAL BUILD1NG)
Ofisas ir resid.: 2410 W. 61st 86.
Plrmad.,
antrad.,
ketv.
tr
penktad
&fį>JftX>JAB m CHOiUltdAS nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir n u o Tel. P R 8-122* arba V E 6-6577
( V. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr..
11 vai. ryto — 1 v. p. p. destad. 11 j Treflad. ir Pcntad. 6—» vai. vak. ir
KlERMpU \\A*k fr tJHMt
Avk.)
vai. ryto lkl t vai. poaaet.
gedtadientais 2-4 vai. popiet.
Vai. kasdien nuo S—8 vai. vak
šeitadlentate ± - \ vai. vak
Oftoe tei. R E . 7-116*
TeL Ofiso H E 4-212*, rea, P R 6-64*4
tai WAjbmok a-S7a»
lVe**A. ft kitu laiku p a t a i ftntart}
TeL ofiso YA. 7-6*67, re*. R E . 7-4*6*
fUm.i WAlfMnOok 5-104*
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS
SPEC. CHIRURGLNfiS LIGOS
(KVTE^iyfeKAS)
Tel. ofiso OTE. 4-684P, ros H E . 4-2S24

Tel. IA3-671*

B A L T i C A

GYDYTOJA IR CHIRURG1
4148 8. Archer Ave.

2750 West 71st Street

0r. Aleiander k iavois

Norėdami pirkti, keisti ai* parduoti automobili vlauomeft
k reipkitts J Uetuvlška aotomobiliu prekybą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th St„ Cicero

DR. ANKA BALIUKAS

Ofioe \VAlbiook

PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU
KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR
PELNINGIAUSIA
TAUPYMC
IENDROVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Nauju adresas: 4255 VV. 63rd 8 1
oaso teL nrikiaiĮ a-44is

lftskyrus ketvirta*, tr aekmad.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 VVest 55th Street
(kampas Halsted ir 16-ta satvfj)

j*

DR. P. KISIELIUS

(Gydytoja tr ChlrurgS)
MOTERŲ lACl
IR ARV6ERIJOS
SPECIALISTE

Mtadlenl&to nuo i iki 4 vai. p. p.

DU. J. GUDAUSKAS

——

s* .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
1957 W. Garfleld Blvd.

Ofiso telef. YArds 7 - U 6 6
Rezidencijos — STevrart 1-4*11

Telefonas LAfayette 3 - 7 7 7 1

MIDLAND

DR. ANTANAS ALEKNA

Vai.: Kasdien t — 1 2 vai. ryto, 1—4
tr 6—8 v. vak.. Išskyrus trečiadieniSefitad. I I — I v. Kitu Ir.iku susi
tarus

(kampas Wood Street), Chicago 9, Illinois

v f v .j A Mto Kroros

Tel. ofiso H E . « - • « • * . r**. PR. 6-73*8

Ofisas 10760 So. Hlchlgaa Ave.

1800 VVest 47+h Srreet

OLympic 1-41M

Kasdien 1—S T. Ir S—S v. vakare.
.Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet
Va*. — pirm. ir antr. 10 lkl I I ryto.
Z lkl t ir I lkl t popiet; ketv. ir
Butas 1526 So. 4 t t h Ave.
peiiKt. 8 Iki » ir 6 Iki » popiet;
Ofiao telef. LAfayette 1-1210, jei
10 iki 2 povlet.
neatsiliepta, l a u k i t e KEdzie l-28«»
Ofiao teL PRoepect 6 - 1 7 M
DR. EMILY V. KRUKU
Re*. t«L GRovebill 6-5*0*

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

FURNITURE AND APPLIANCES

—

2Sft§ West I i Street

' DR. K. GUDAITIS

TOWN OF LAKE UTILITIES

Pradžia — 10 vai. šv. Mišios.
Po to pusryčiai ir susirinkimas.
Susirinkimo programoje — Gou
nod operos "Jaustas" nagrinėji
mas su ištraukų demonstravimu
iš plokštelių. Nagrinėjimo įvadą
darys I. Lozaitytė.
Visus studentus at-kus, kurio
domisi šatrijiecių
gyvenimu,
kviečiame atvykti. Lauktame at
vykstant ir vyresnftijiį šatrijie
cių.
fcefp!
Šatrija

A G L I N S K A I
GYDYTOJAI IR on I K I R G A I

buto

REUanoe

5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
4645 S. Ashland Ava (kamb. 211)
Plrmad.. antr., ketv. ir p s n k
6:80—8:80 vai. vakare
ftešt nuo 8 lkl 4 popiet.
Rea. 8053 S. Campbell Ave.

Ofisas ir akiniu dlrbtnv*
7&o W « s t S f t k Street
Vai. nuo 10 lkl S, n u o 6 iki S, tre
čiad. n u o 10—18- penktadieni 16— i i
i e i t a d . 10—2 p p.

DR. STRIK0L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave., Chicago
VAL. n u o 2—-4 ir 6—8: trečiad., se*tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jeigu neatsilieps virimin6ti telefonai
TeL ofiso YA 7-4?«7, rec. P R • • 1 * * 0
Palencvinu, a k i u įtempimą, kuris
saukite »IIdway S-OOOi
yra
priežastie galvos
skaudijimo.
svaigimo ir skaudančių a k i u kartele.
Atitaisau trumparegyste tr toHregyeJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIfHimillilHIIBtlfU te. Prtrenku teisingai a k m i u a Va*
eezaralnsvlmal daromi Su elektriniais
instrumentais rodančiais mažiausias
Jei turite parduoti ar išnuomo trūkumas.
Speciali a t y e a kreipiama
į
mokyklos
veikos
ti, pasiskelbkite smulkių akelbimu

ML t Viirim, t*T.

4712 So. Ashland Avsave
skyriuje. Skelbimą galite perduot)
YArsa 7-1*7*
8925 We»t 59th Street
Vai. 10.80—7 v. v., ftestad. l O . i i ^ - i
VAL. 1—4 popiet, 6:60—8:6* v a k telefonu: VTrginia 7-6640.
sekm, ir treč. uždara
fTtdarrta tr**1a<1. »r ft«*t*d vakam.1*
(LIETUVIB GYDYTOJAS)

UnHHIlIHHHilIUrHHIHMiUlMHUMMMM.

Perskaitę "Draugą", duokit*
ji kiUema.

-

•

•

-

•

• — »
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•,

» _ ą

mm

Skelbkites "Drauile"! Pirkit Apsaugos Bonos!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CUICAČO, ILLtNOlS

Ketvirtadienis, iapkr. 10, 19o5

LAPKRIČIO 23-ji VILNIAUS BARE

i rinko keletas entuziastų ir ry- kosvaidis, 50 granatų ir keli šaužosi gelbsti padėtį. Jie kreipėsi tuvai. 1919 m. sausio 1 d. kaiP.
DIRKJS,
Chieatfo,
III.
į ką tik grįžusį iš Rusijos adv. kurias Vilniaus gatves užėmė
U I LITHtJAN1AN DMLY FBOCNV
, Mykolą Sleževičių. Iš karto M. tankų partizanai, kurie net pra• . D L M . TbgtaftB T-6«40; M M 1 ; T-««41
Rusų ir vokiečių pralaimėtas sybę, kuri oficialiai pradėjo eiti Sleževičius atsikalbinėjo ir neno-'dėjo kautynes su Varnių gatvėje
l a l i n d M Sscond-Clsss Matter March t l . l t l f , *t Chlcaffo, Ullnois
karas ir 1918 m. vasario 16 d. pai?iga.s lapkričio 11 d. Pirmas i'Cjo sutikti būti antros vyriau- įsistiprinusiais bolševikų partiUnder th« Aet of Maraa •. ltTt.
Lietuvos Tarybos paskelbtas Ne vyriausybės arba pirmojo minis sybės galva.
zanais.
•tlBBCRIPTTON RATE8
ibsr of the Cathollc Press Ass'o
t S M p«r yaar outslde Of Chlcaffb
daily, «xept Bundays,
priklausomybės Aktas sudarė re terių kabineto svarbiausias ru
"K^
Matant, kad Vilnius virsta
1101 per year In ChlcaffO A Cicoro
by th«
Antrasis k'ul.l i.-bs
alią
viltį
laisvai
ir
nepriklausopeštis
buvo,
kaip
greičiau
įgy
18.00
per
year
lu
Canada
(Jtftmania& Csthollc P r e c Sodety
kai o lauku, naujoji Lietuvos vyForatrn $11.00 per year.
vendinti
Nepriklausomybės
Ak
mai
Lietuvai
atsikurti.
% metų
S men.
1 mfn.
PHBNUITBRATA:
Metam*
sleževičius apie tai savo atsi- riausybe nutaria iš Vilniaus perI.M
$1.71
$i 2t
Cfek»«oj Ir Clesroj
18.oo
tą
ir
kaip
apsaugoti
savo
žemes
Bet kaip atsikurti, jei Lietuva
minimuose rašo: "Jutau it pa- sikelti į Kauną ir perkelti kari$4.10
$2.60
$1.00
Kitur JAV Ir Kanadoj*
!».•«
nuo
nelauktų
kaimynų.
Ypač
Išstumti
saulėje
kepti
fi.St
tl.Os
$1.16
rrfcrtenyje
ffl.M
karo apdeginta ir apdraskyta,
smerktas mirti: be pasiruošimo, nių dalinių organizavimą į kitus
paskutinis
klausimas
buvo
labai
Žymaus Anglijoje "Manches- kovų laukas, ekonomiškai suar opus ir vyriausybės stipriai dis be patylimo tokia sunki našta dar laisvus Lietuvos miestus bei
Redakcija straipsnius taiso s*tvo nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ne
uždėta ant mano pečių. Kariuo-; vietoves.
•augo, Juos grąžina tik II anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini ter Guardian" nemažiau žymius dytas ir okupanto nuolat plėšia
kutuojamas.
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
menė
Amerikoje korespondentas, Ali- mas ir sistemingai alinamas „ .
,..A.
f . f r a - Jokios organizaciw
t .,
m 9 m . sausio 1 d. tas būrekraštas.
Geriausieji
ir
ryžtink
k
k
U
8
ų
k
V
ų
i
stair Cooke, per Anglijos vals
Y ^ ^ J ^ ^ f f ^
^ ^ . . ^ A : ^ f i ***** **nų suskumba Vil
4!^^1L ^^^_
tybini radiją pasakė įdomią kal giausieji Lietuvos sūnūs ir duk mynų gera valia ir tikėjo, tei niekas nežino. Vilniaus dienos niaus Gedimino kalno bokšte iš
bą iuriniu "Prezidentas Eis:n* ros kai o audrų išblaškyti po į- Lietuva paskelbs neuti ai urną, suskaitytos — 10 ar 15 d.enų kelti Lietuvos vėliavą ir pastato
Molotovas, grįžęs iš Maskvos į Genevoje vykstančią ke
hovveris ir Amerikos žmonės", vairius Rusijos plotus. Visame kaimynai jos nepuls ir paliks ra- Po to po 15 a r 10 dienų bus ap savo sargybą iš penkių kareivių
turių didžiųjų užsienių reikalų miniaterių konferenciją, pasakė
leistas ir Kaunas. Na, įr ga-j
kurią žurnalas "The Listener" krašte įvairūs politiniai ir krimi ( mybėje.
tokią kalbą, kuri nustebino Vakarų diplomatus, š i s senas ko
naliniai, paskiri ir organizuoti i Tais sumetimais ir pats Vol- l a s — visa Lietuva boljevikų
išspausdino. Sako:
munistas gav 0 naujo "įkvėpimo" spalio revoliucijos minėjime
Iš to didelio džiaugsmo, kad
banditai siautėjo.
j demąras buv 0 nusistatęs, kad | rankose".
"Taikos
metu
amerikonai
su
pasiklausęs vicepremjero Kogahovičiaus "įkvepiančios" kalbos,
po 120 metų Vilniaus Ged : mino
Jokios
organizacijos
kariniais
Lietuvai
kariuomenė
nereikalinkuria jis pranašavo, kad dar dvidešimtame šimtmetyje komu silaukė ko neturėjo nuo prezi pagrindais. Ją sudaryti nėra ga-! ga, nes vidaus tvarkai palaikyti
. . * ų dienų abejojimo sle- ^ pilies bokšte suplevėsavo Lietunizmas užvaldys viso pasaulio kraštus. Dėl to Molotovas į Ge- dento Roosevelto laikų karo limybių, nors ir pačios Tarybos ir sienas apsaugoti užteks mili- 2 e ^ i U S sutinka su likimu ir,vos vėliava, su ašaromis akyse
1918 m. gruodžio 26 d., pirmai m f i s ų karininkai ir kareiviai panevos konferencijos ratus įkišo tokį baslį, kuris jos vežimą metu — ne tik Prezidento kraš saugumui.
cijos.
tui,
bet
tikro
tėvo
valstybe*.
Tą
vyriausybei atsistatydinus, su- skelbė šūkį: žūsim, a r laimėsim,
gali jau visai sulaikyti, šį kartą jau nebešypsojo nė Molotovas,
Prksidėjo
grįžimas
ne
tik
kaBet
tuo
tarpu
Lietuvos
kai(
nė jo adjutantai. Molotovo kalboje buvo aiškiai pasakyta, kad įrodė netikėta prezidento Ei- ro išblaškytų tremtinių, bet drau'mynai pajutę, kad reiškiasi drą- d a p o a n t n » * - vyriausybę ir jau bet gyvi nepasiduosim!
Kremlius atmeta vakariečių pasiūlymus pravesti visoj Vokie senhowerio liga, kada visi pa Se su jais grįžo ir lietuvių ka-įsus ir revoliucinis deklaravimas f r u o d ž l ° 2 9 f paskelbia savo
sigedo jo kantrios bei švelnios
tijoj laisvus ir slaptus rinkimus ir tuo būdu apjungti Vokietiją.
locaoi
ae
riškių, kurie buvo sumobilizuoti Nepriklausomybės Akto, subruz- deklaraciją bei nustato laikinius l
rankos.
Aišku,
jis
antrusyk
konstitucijos
principus
ir
keletą
Iš Molotovo kalbos labai ryšku, kad sovietai nepaleis Rytų
į rusų armiją, kurioje jiems teko d o : iš rytų agresyviai pradėjo
nebekandidatuos.
Abiejų
par
#
Vokietijos iš komunistinių žnyplių. Aišku ir tai, kad vakariečiai
eiti įvairias pareigas. Grįžusieji veržtis Rusijos komisaro Troc- įstatymų.
1425 South 49th Avenue,
turėtų sutikti pavesti ir Vakarų Vokietiją komunistų kontrolei tijų būsimieji seimai todėl* bus karininkai užeidavo į Lietuvos | kio vedami driskių pulkai; iš pie
Cicero, Illinois
Bolševikų kariuomene ne tik
ir tik tada galėtų būti "apjungimas" ir "taika" tarp Rytų ir atviras laukas visokiems poli Tarybos būstinę ir užsiregistruo tų — Pilsudskis, pasipuošęs len
A T I D A R Y T A .
tikos bėgūnams. Pasitikėjimas, davo kaip norį tarnauti Lietuvos kų baltu aru, prie Lietuvos sie jau buvo užvaldžiusi beveik visą J A U
Vakarų.
rytinę Lietuvos dalį, bet ir visai
Molotovas sako, kad tokiems rinkimams, kokius siūlo Vokie kad geri laikai nenutruks, kad kariuomenėje.
nos rikiavo lenkų legionus; iš priartėjo prie Vilniaus. Gintis Savininkas grįžo iš atostogų.
tijai vakariečiai, vokiečiai hera pasirengę. Tai viena. Antra, j rusai supras vandenilinės bom
Lietuvos Taryba tuomet su vakarų sklido "faterlando" iš arba pastoti bolševikų kariuo Kepama juoda duona, lašinaitokiu būdu apjungta Vokietija, girdi, grėstų Sovietų Rusijos 'bos pavojų, kad krizės metu darė krašto apsaugos komisiją badėjusios gaujos, prisidengu
menei kelią nebuvo kuo, nes tuo čiai ir kiti kepsniai.
saugumui ir pasaulio taikai, nes būtų atgaivintas vokiečių jun- prie vairo turėsime "Ike" — iš S t šilingo, dr. Aleknos, pulk. sios Bermonto — Avalovo var
laiku Vilniuje teturėta penkias
T e i — OLympic 2 8833
kerizmas — militarizmas.
viskas išgaravo. Tik biznio Kubiliaus ir Liudo Giros. Vilniu du.
dešimt vyrų, vienas sunkusis kui
Bet tokios baimės reiškimas yra paprasčiausias akių mui pasaulyje, rodosi, pasiliko pa je nuo 1918 m. balandžio iki spa
lonaoc
Jaunieji karininkai, girdėdami
linimas Vakarų demokratijų diplomatams.
sitikėjimo, kad Eisenhoweris lio mėn. užsiregistravo 40 kaklaidingą nuomone, kad atkuria
]jm
Ne iš baimės bolševikai nenori Vokietijos apjungimo, bet tiek reikalus pastūmėjo, ' kad rininkų ir vienas kareivis. Spa mai Lietuvai kariuomenė nerei
dėl savo tolimesnių agresinių, imperialistinių siekimų. Jų sau jie risis savaime kurį laiką. lio 16 d. Vilniun atvyko 17. pir kalinga, ir, matydami aiškų
gumui nė Vokietija, nė betkuris kitas kraštas negrasina. Pa Bet šiaip susiraminimo maža. mųjų savanorių kareivių. Spalio pavojų kraštui, nieko nedelsda
galiau — vakariečiai buvo pažadėję ir savotiškas garantijas, kad, Politikoje viskas pasidarė ne 17 d. pirmą kartą po 120 metų mi, ultimatyviai pareikalavo,
gink Dieve, niekas "vargšų bolševikų" Rusijoje neužpultų.
aišku. Mus vedė žmogus — pertraukos nuskambėjo Vilniaus kad Lietuvos kariuomenė būtų
Kremlius, kaip ir Koganovičius sakė prieš keletą dienų Mask kantrus, gudrus, patrauklus kareivinėse Lietuvos himnas. organizuojama.
voje, tikisi dar šiame šimtmetyje laimėti pasaulį komunizmui. Kad jis ir gyvens, bet jei negy Lapkričio 1 d. pradėjo skirti sar- Į Vyriausybei kitos išeities neliJei taip, tai koks būtų jiems išskaičiavimas atiduoti tai, ką vens Baltajame Name — mesgybinius saugoti Lietuvos Tary- ko, kaip atsisakyti nuo išsižajie jau turi užgrobę. Juk tą užgrobimą darydami, bolševikai na jo nebeturėsime. Netikėtai at bos būstinę, nes jau buvo 30 dėjimo steigti kariuomenę ir
negalvojo, kad betkada jie grobį sugrąžins tam, iš ko pagrobė.
sidūrėme išstumti po karšta kareivių ir beveik tiek pat kari- skelbti tautai, kad Lietuvos kaALL PH0NES — VYALBRGOK 5-8202
Turėdami savo kontrolėje Rytų Vokietiją, jie labai patogiai gali
saule kepti. Kišame kumštis į ninku. Lapkričio 14 d. pradėti i riuomenė steigiama.
siekti ir Vakarų Vokietijos kontrolės bei visos Europos užgrobi
pirmieji karo pįratimai. Tai bu Tokiu būdu 1918 m. lapkričio
Ketvtrtad., Penktad., šeštad., Lapkr. 10, H , 12.
mo ir dominavimo. Tai visiems yra labai gerai žinomas faktas. akis, bet esame našlaičiai, ku vo užuomasga*,pirmo Gedimino 23 d, jšlęistas pirmasis kariuo
Tik kažkodėl t o "nežinojo" ir "nesuprato" Jungtinių Ameri riems teks savimi pasirūpinti pulko, kurio vadu buvo paskir- menės organizavimo reikalu įsaGOLD LEAF IMPORTED
patiems."
kos Valstybių, Prancūzijos ir Anglijos politikai — diplomatai.
tas karininkas Vincas Glovac-1 kymas ir į tautą atsišaukimas.
THREK STAR COGNAC, Fiftii
$389
Keliais atvejais mūsų buvo sakyta dar prieš viršūnių kon
kis.
į
Toji diena laikoma kariuomenės
ferenciją Genevoje, kad yra daroma didelė klaida sutinkant joje
Tuo pačiu laiku Vilniuje savus organizavimo pradžia.
BISQUIT THREE STAR COGNAC
Fifth $4-98
Netoli Meksikos sostinės yra pulkus, be lietuvių, organizavo
dalyvauti. Ne kartą spaudoje buvo pastebėta, kad demokrati
Bolševikai tą padėtį išnaudojo
joms nederėtų sėsti prie bendro konferencijos stalo su gangs vadinami Cuernavaca katalikų lenkai, vokiečiai ir komunistai, ir priartėjo prie Vilniaus.
COIRVOISIER
V. S. O. P., Fifth
teriais, su tais, kurie atvyksta iš visko tik pasityčioti, ne statyti, berniukų namai. Kai paskuti vadovaujami Kapsuko ir AngaGyvenimas šėlsta, banguoja,
GRAIN ALCOHOL
bet griauti ir savo propagandos malūnan daugiau vandens užpilti. niu laiku kaikurias Meksikos riečio. Ypač pastarieji labai ašt didžiuliais šuoliais šoka pirmyn.
190 PROOF
TJSP
Ar jau Genevos konferencija su visa savo "dvasia" baigsis, dalis nusiaubė uraganas, tų rią propagandą varė prieš lietu Žmones nerimauja. Saujelė su
Fifth
dar nevisai buvo aišku. Reikėtų šitaip manyti ir linkėti, kad berniukų namų globotiniai sa vius, panaudodami šlykščius bū siorganizavusių kariškių planuo
KUAFA HTOE
Fifth
su Kremliaus budeliais būtų jokių tolimesnių reikalų nebeturima. vu noru nutarė priimti dar 29 dus. Pavyzdžiui: "Vilniuje ėjęs ja gelbėti susidariusią kritišką
benamius berniukus ir pasida humoristinis rusų laikraštėlis padėtį. Krašto apsaugos minis- 4 | CINZANO VERMOUTH
lyti su jais savo drabužėliais "Lunnyj žitel" su pajuoka ra-1 teris Voldemaras vietoje, kad
Sweet or Dry
Fifth $1.39
š§: "Kas nor tarnauti kariuome- greičiau suorganizuotų karinę jė
bei
perleisti
jiems
savo
maisto
Ryšium su tautininkų politinių grupių pasitraukimu iš Vliko,
nėję be algos, be maisto, be bu gą, sukombinuoja ir išvyksta į
CREME OF BANANĄ U Q t T E R
"Darbininkas" įdėjo vedamąjį straipsnį, kurį mes čia ištisai dalį.
to, be ginklo, be kiokio kurio ap Paryžių diplomatinę akciją stipperspausdiname:
IMPORTED
Fifth
rūpinimo, teužsirašo Lietuvių rinti ir propagandą suaktyvinti.
"Vlikas įsikūrė Lietuvoje tomis dienomis, kai kiekvienam,
Airijoje mirė Killaloe arki Valstybės Taryboje, Vilnius, J u r Kiti keli vyriausybes nariai taip
GRAND MARNIER UQUEUR, Fifth
kas ryžosi kovoti dėl Lietuvos laisvės, jau grėsė pavojus netekti
vyskupas Mykolas Fogarty. Jis gio prorp. n r / 1 3 " .
pat
tais
sumetimais
išvyksta
į
galvos. Galvos dėl to buvo išmintingos: žmonės nesikivirčijo dėl
buvo seniausias iš augštųjų
Tie visi išvardinti faktoriai ir užsienius. Gi likusieji vyriausy
RELSKA VODKA, 80 Proof
Fifth
skirtingų pažiūrų, nes reikėjo budriai žiūrėti, kad kas galvos ne
trukdė
kurti
karinę
apsaugą.
Airijos
hierarchų;
turėjo
96
m.
bės nariai vaikšto lyg be galvų.
nuimtų ir kad bent žingsnis būtų pažengtas laisvei atkovoti. Bet
Nepriklausoniybės Aktui įsi Tarybos nariai puola į despera * SCHENLEY GIN
Fifth
kai laisvės Lietuvai nepavyko atgauti, o gavo tiktai tie Vliko na amžiaus. Nepaisant grasinimų
galiojus,
t.
y.
kaikurioms
vals
ciją.
Padėtis
susidarė
beviltiš
jo
gyvybei,
buvo
uolus
kovoto
riai, kurie ištrūko laisvan pasaulin, tai pažiūros į tolimesnį darbą
LOWENBRAU, IMPORTED GERMAN BEER
ėmė skirtis. Tie skirtumai kaskart vis augo, augant užtrukusios jas už Airijos laiivę. Kai 1920tybėms jį pripažinus de facto, ka.
Vieną gražią dieną ir laimin
Ca«e of 24 bottles
emigracijos dienom. I r tai suprantama. Emigracija, ypač netekus metai jisai buvo konsekruotas, Lietuvos Taryba 1918 m. lap
$8-S5
kričio
5
d.
pavedė
prof.
Volde
gą
valandą
"Lietuvos
Ūkinin
savam kraštui nepriklausomybės, prislegia drumsčiom nuotaikom, tada buvo jauniausias Airijos
marui sudaryti Lietuvos vyriau - ko" redakcijoje, Vilniuje, susi- SE
kurios žmones skaldo. Deja, nevisi tai supranta a r bent nevisi to vyskupas.
E39
skaldomojo veiksnio paiso., Atrodo, nebus jo paisę nė tautininkai,
kurie šiomis dienomis taip pat pasitraukė iš Vliko — iš bendrojo
pristatyta karinių mašinų, o plačiuose laukuose išsi dienos kitos grįšim atgal ir drąsiai grumsimės su audro
darbo, pradėto d a r Lietuvoje.
mis savo žemėje. Bet toji laiminga grįžimo valanda,
rangiusias apkasų eiles:
V L A D A S RAMOJUS
*
— Turbūt, — galvoju žiūrėdamas į apylinkes, ku bent šiuo tarpu, nušvitusi tik man vienam. Kol ji atėjo,
Tautininkų pasitraukiant iš Vliko buvo laukiama ir dėl kitų
rios perša būsimojo karo lauko vaizdą, — kad šitose praėjo lygiai du mėnesiai ir naujais, šiurpiais išgyveni
dar priežasčių. Vlike jautėsi jie tartum nesavi, kadangi čia reikė
apylinkėse ir yra daliniai tų divizijų, kurios atėjo iš va mais liko atžymėtas klajonių kelias. Niekad nebegrįš
jo vadovautis kitais bendro darbo principais, negu jie buvo įpra
karų ir kurių pagalbos mes prie Nemunėlio diena iš die tie, kurie žuvo prie Mūšos, kuriuos Saločių turgaus
KARO NUOTYKIAI
tę N. Lietuvoje kietojo rėžimo metu. Tada pakadavo tik pritari
nos laukėm. Bet, kodėl jos čia, kodėl nėjo ten, kur jų aikštėj viešai sušaudė. Sunku betikėti, kad grįžtų ma
mo vienos partijos nuomonei, o čia reikėdavo jau sutarimo įvai
pagalba buvo taip reikalinga ir galbūt bendrą viso šiau no bendrų išgyvenimų draugas Antanas ir Itn. Ramučio
vyrai. Migla dengia ltn. S. likimą. O buvom trys krū
rių partijų nuomonėm suderinti. Vlikas taip pat nori sutarimo su
rės fronto padėtį būtų geresne linkme pakreipusios?
Lietuvos diplomatais, o jų vardu vienas diplomatas tenori prita
(Karui pasibaigus vokiečių gen. Guderianas savo voje ir vyriškai pasiiadėjom kartu laikytis i r grumtis
Tęsinys
45
rimo jo užimta jai pozicijai. Tautininkam šis antrasis kelias y r a
atsiminimuose rašė, kad Hitleris t a s divizijas Kurže audrose. Dabar aš vienas grįžtu su dideliu skausmu i r
liūdnomis žiniomis...
arčiau širdies, kadangi ir Lietuvos diplomatai yra to kietojo rė
Paryčiais artilerija sugadina kelią ir vėl porą va mėje laikė švedams atremti. Tuo tarpu švedai tada vi
žimo suskirti. Niekas dėl to jiem neneigia teisių, kokias jie turi, landų stovim. Sį kartą su kareiviais užsimezga visai sai nekariavo, o bolševikai diena po dienos taip lamdė
Žvelgiu atgalios, kur likusi Latvija, Nemunėlis,
nes tai bendras Lietuvos reikalas, bet nereikia pamiršti ir to, nuoširdi bičiulystė, gaunu iš jų valgyti ir rūkyti. Jie vokiečius, kad didesnė armijos dalis ir veik visi ginklai Kegumas, Ryga, Tukumas, kur mano vargo pėdos, per
kad Lietuvos laisvinimui atrama y r a lietuvių visuomenė, kurios man ploja per petį ir, atrodo, džiaugiasi, kad nebetoli žuvo. Tai toks „genijus" norėjo užkariauti visą Euro- visokias velniavas išvingiavusios ir, galop, gerų žmo
nesudaro tiktai buvę tautininkų rėžimo šalininkai.
nių pagalba atvedusios iki išsilaisvinimo. Lietuva artė
Lietuva, kad po kelių valandų t u jau būsi savam krašte pą...).
•
Pravažiuojam Priekulės stotį, kuri man pasirodo ja. Vėjas švilpia ir, rodos, neša linksmą gandą, kad ji
ir visi vargai su nelaimėmis liks praeityje. Aš žiūriu į
Kai tautininkų pareiškime sakoma, kad Vlikas lietuvių vi kareivius ir galvoju:
tokia tamsi liūdno rudens ekrane. Toks savas lietuviš čia p a t Ar aš galiu užmiršti visą eilę sutiktų gerų žmo
suomenę 'suskaldė', tai mes nemanome, kad tautininkų išėjimas
— O visdėlto karas kartais ir į gerą išeina. Žiū kas vardas mintis dar stipriau pasuka Lietuvon. Ke nių, kad ir svetimtaučių, padėjusių man vėl sugrįžti gy
įš Vliko ją sujungia. Ji dar labiau, skeliama. Ji buvo skaldoma rėk, tie vargai, tie sunkūs ir nežmoniški pergyvenimai liais vienur kitur pravažiuoja ūkininkai su poriniais ve venti. Šviesus t a s puskarininkis, kuris ištraukė iš že
jau eilė metų tautininkų spaudos, kuri nesidrovėjo Vlikui prikai kaip išmoko artimą mylėti. Nors ne visur ir nevisada, žimais. Jie atrodo tokie ramūs, savi ir pasiilgti.
mių Vecsaulėje, brangus majoras Rygoje, liepęs reika
Nuo Priekulės kelias į Lietuvą tiesus ir atviras. lus taip tvarkyti ,kad tik geriau išeitų. Kur mielas
šioti viso pikto, tuo sėdama ir visuomenėje nesantaiką. Pernai bet tokių pavyzdžių juk aš mačiau.
įsteigtas d a r atskiras Tautos Fondas. Ko daugiau reikėjo? Liko
Apipietyje traukinys pilnu greičiu įbėga į kapita Kiekvieną minutę laukiu, kada prieš akis atsivers pa pulk. Vidugiris ir t a s vokietukas Tukume. Jie, tik jie
tiktai pasitraukti. •
linį Mintaujos — Liepojaus geležinkelį. Pavojingas siilgti Lietuvos laukai, kada pamatysiu į augštį iškeltą man nupynė grįžimo kelią...
Tautininkų paskelbti argumentai, dėl ko jie iš Vliko išėjo, ruožas nugalėtas, iš apsupimo galutinai atsipalaiduota kryžių, pakelėje rymantį rūpintojėlį ir tas šiaudines ro
Horizonte išnyra alksnynas. Traukinys bėga lygia
neduoda nieko naujo: jie buvo jų laikraščiuose malti ir permalti. ir prieš akis visoje platybėje atsiveria rudenio spalvo mantiškas sodybas su rūtų darželiais palangėse, su bal žemuma. Vienur kitur švysteli viensėdžiai. J i e šiaudi
Tik laikas kada nors parodys, kiek čia būta tiesos, kas buvo juo mis išmarginti Kuržemės laukai. Dvarai ir viensėdžiai, tomis toli šviečiančiomis langinėmis. Mintyse visoje niai ir kitokio stiliaus, negu buvo Latvijoje. Po minutės
das ir kas baltas. Tuo tarpu visi gali matyti, kad Sovietam vyksta kuriuos akys užmato, dideli, gražūs ir tvarkingi, šalia baisybėje prisikelia ana raudona rugpjūčio 29 dienos kitos kairėje pasimato miestelis. J i s artėja i r ant gele
"sniego operacija": skaldyti ir tirpdyti kaip sniegą tuos, kurie jų medžiai, parkai ir į tolumas išsilieja laukai. Tik kiek naktis, kada mus kelius pavargusius i r išsisėmusius žinkelio stoties pastato skaitau užrašą: SKUODAS.
stoja į kovą. Deja, lietuviam tirpdyti tautininkai bus prikišę dar vienoje kryžkelėje a r tai būtų didesnis kelias a r mažes partizanus, prie Mūšos bolševikų suluptus, likimas iš
( Bu•
d a u g i a u )
nis, matyti karinių ženklų i r rodyklių, dvarų parkuose stūmė į Latviją. Tada gyvenom šventa viltimi, kad po
ir savo žariją".
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Kitataučių spaudoje

KREMLIUS "IŠSIGANDO"

Miliauskų Kepykla
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Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE
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Berniukų namai

$729

$4,.89
$149

IŠ KOVOS PASITRAUKUSIEMS

Seniausias airių vyskupas

t

$4-98
$6-29
$319
$2.69

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Lietuviu Prekybos Narna?

Ketvirtadienis, lapkr. 10, 1955

t

Rakandų yra visur, bet moderniškus, naujausio stiliaus baldus be su

1000 Klausytojų

gadinimų, brokų rasite mūsų Prekybos įmonėje.
Kainos be užprašymo, išmokėjimai be finansų kompanijų.

Pirkimai

sekmadieniais be pardavimų taxų.

m
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Ar gali Alice Stephens an
samblis sutraukti tūkstantinę
klausytojų minią? Reikia atsa
kyti teigiamai, nes šis viene
tas yra pajėgus duoti tai, ko
daugelis klausytojų nėra girdė
ję. Vienas chieagiškis, neseniai
viešėjęs Detroite, pasakė: "Jos
dainuoja puikiai.
Kiekviena
dainininkė precizišku tikslumu
išpildo savo partiją." Jei netiki! te paskirų žmonių atsiliepimais,
Įtikėkite ką rašo mūsų dienrasjčiai ir žurnalai. Pagaliau š. m.
gruodžio mėn. 10 d. kiekvienas
atvykęs į Holy Redeemer salę
Įgalės įsitikinti, kad tai yra*tie
sa. "Draugas'', suruošdamas

NAUJAS KLEBONAS DIEVO
APVAIZDOS PARAPIJOJE
Naujuoju Dievo Apvaizdos
parapijos klebonu, vietoje mi
rusio kun. Juozo Čižausko, pa
skirtas kun. Mykolas J. Kund ratas.
TRUMPAI
— Dr. Vytautas Ir Vanda
Majauskai susilaukė sūnaus Ri
čardo.
— Ona Ir Povilas Savickai
susilaukė sūnaus Povilo — Ra
mūno.

dr. I. Boreišiui, "Baltic Melodies" ir "Lithuanian Melodies"
radijo valandėlių vedėjams bei
lietuviškajai spaudai už šio va
karo garsinimą, visokeriopai
valdybai talkininkavusiems p.
Augaitienei, B. Augaitytei, A.
Barauskui, J. Balnioniui, M.
Brazauskienei, St. Garliauskui,
A. Gumbriui, Z. Januškevičie
nei, E. Molienei, A. Naruševi
čiui, A. Rugienienei, K. Sragauskui ir M. Žilinskienei, be
to, po 5 dol. vakaro reikalams
paaukojusiems K. Yazbučiui ir
P. Moliui.
Balfo 76 sk. valdyba

NUO U»SI«ENEJU8IŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
K ATVIRŲ ODOS UGŲ

Tie, kurta kenčia nuo SENTJ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ. ji*
aegall ramiai stdfti ir naktimi*
miegoti, nes Jų uislsenCjuslos žaizdos
aielU Ir skauda. , Kad paftallnU te
niežėjimą Ir skaudėjimą eenų atvi— J u r g i s A u g u S t a l t l s , i l g o k ą rų Ir skaudžių
iatzdų.
uždekit*
i«;i,«
sn«i««>i
« „ I M I O , « « X < « LEOULO Olutment Jų » y d o m o »

laiką, sėkmingai pardavinėjęs „mą^ yir^ galėsite
paiengvu*
jūsų
skaudiji
ramiai,
miegoti
nak
Ford gamybos
automobilius, U. Vartokite Ja* taipgi nuo «kau
nudegimų. Joe taipgi pasalina
dabar jperSjo Lincol-Mercury džių
niežėjimą llgoe radinamos PSORIApaskirstymo įstaigon ir pasi SIS. Taipgi paSallna peršėjimą ligos
radlnamos ATHLETE'8 FOOT. su
ruošęs patarnauti savo tautie- stabdo
džiovinimą odos ir per plyšimą

;V

Ciams n a u j ų a r V a r t o t ų

S dalių svečių kambari* baldai, nakčiai padaromos lovos del triją asmenų, tik

a u t o - , tarpiračtų. Yra tinkamas vartoti nuo
džiustančios, suskilusios odos dedlr
mobilių prekyboje. Teief. — rinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi
tinkamas vartoti vaikučiams kada paTExas 4-3685.
skaudus isbirtmas n s o ryaty
— Jonas Radavlčhis Detroite •irodo
klų.
Jis yra gera gyduol* nuo »
sėkmingai verčiasi
televizijos virslnlų odos ligų.Le
siekti
telefonu
VIncwooud gato Otntment yra
parduodamas po TI
aparatų taisymu. Jį, galima pa- e t . $1.16, ir $160.
Pirkite raistines* Cni
1-4282.
cagoj
Ir apylinkeae—
St. G-kas
Mllwaukee t Wlsc. Oa
ry. lad.ir Detrolt Mi"GLUSO" PREMJERA
cblgan arba rašyki
ir atsiųskite MoŠ. m. lapkričio 12 d. (šį šeš te
ney order t:

$110.00

Studio sofos, nakčiai lovos del 3-jų asmenų
$ ••••
2 dalių lOO^c Nyloti ar vilnos svečių kambario baldai, naujausių spalvų Ir stiliaus $149.00
2 dalių svečių kambario baldai, 10 metų {^rantuoti, 1956 metų stiliaus, Nylon ar
vilna

*
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3-jų dalių miegamojo kambario baldai, ąžuolo ar riešuto .medžio su puikiu veidrodžiu $149.00
4-ių dalių miegamieji, mahogoni, ąžuolo, riešuto ar vyšnių medžio
$249.00
5 gabalų miegamieji naujausio stiliaus Brazi I i jos raudonojo medžio, su šlifuotu veidrodžiu
$329.00
m

t »

l
a£j^t.f»

...,.

$129.00

7 dalių valgomieji, raudamojo medžio, ąžuolo, riešuto medžio, del 12 asmenų, tiktai ..$249.00
9 dalių \algomleji del 16 asmpnų, naujausio stiliaus, su šlifuotais stiklais, tiktai
KILIMAI:

9\12 gryna vilna, įvairių spalvų, tik

$399.00
• • f 59-90

9x12 199% "Vii**. W metų garantija

$129.00

Televizijos Dumoot, RCA, Admirai, Zeaith, Traveler, Sylvania ir kiti, 1956 metų mo
$

deliai, nao
Virtuvėms stalai, 5 dalių Formiea-top po
7 dalių Formiea-top stalai .
9x12 linoleum įvairių spalvų

"-00
* J90°
$
6900
$ 5-3u

*
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FURNITURE CENTER, Inc.
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPOMS

E222-24-26 So. Halsted St.

Tel. - VIctory 2 - 4226

Atidaryta pirm.-ketv. 9 T. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 T. v.
Sekmtd. 10 v. r. iki 5 v. v
KLEKVIEHAS PIRKĖJAS 41 MĖNESI GAUNA DOVANĄ
IMPORTUOTA KAVOS SERVIZĄ.
•

> * -, f

*
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RATYBAI LR NAMŲ
PATAISYMAMS
PRISTATOME
VMOKIV ROMV '

MEDŽIAGĄ

CARRMOODY
LUMBER CXX
STASYS LmVTNAS. Pres.
m» 8<k HALSTED ST.
TsL VIctory S-1tTt

*•*

APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI«
STATYMĄ TEIKIAME
NEMOKAMAI
'
RAJTINft ATIDARYTA kasdien n«K
t vai ryto Iki • vai. vakaro lt
settadtentats Iki I vai vakaro

=

S 0 T H1E

BARČUS

RADI0 PROGRAMA
Ii WOES stoties — Banga 1390
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.
8:46 iki »:te vai. ryte
SESTAD. 8:30 iki 8:30 ryte
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
SKKAD, 8:S«—•:»© v. r. II Stoties
WOPA — 1480 k U.
Chicago 28, III.
HEmlock 4 2418
7121 So. ROCKWELL ST.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuota* darbas
M. ErMKDS, 4617 S. Sawyer St.
TeL VI 1-MWt — VI 7-S0S7

tadienį) 6:30 vai. vak. Hispanos Unidos salSjc
(kampas
LEGULO, Departroeiit D.
Vernor ir 25-tos g-vių) Detroi 5618 W. Eddy S t Chicago 84,10
Alice Stephens, kurios vadovauja
to Lietuvių Organizacijų Cen
PLATINKITE "DRAUGĄ"
ma* ansamblis vyks j Detroitą ir
š. m. gruodžio 10 d.*atliks progra tras ruošia vakarą.
mą Draugo koncerte* kurio i>elnas
Vakaro programoje matysi
skiriamas dienraščio '.'Draugo" Sta me Liudviko Fuldos 5 vefksmų
tybos fondui.
komediją "Glušas", kurią reži
2451 So. Oakley Avenue
Tel. YArds 7-3278
suoja Z. Arlauskaite-Mikšienč,
koncertą Detroite^ sudaro pro o vaidina Detroito , Lietuvių
gą keletą valandėlių pagyventi Dramos Mėgėjų Sambūris, vie
pakilia ' nuotaika, 'šventadieniš na iš stipriausių teatralų mė
koje rimtyje, besiklausant įvai gėjų trupe Amerikoje, vadoriausių dainų ir operečių ištrau- °^m^čim
režisores.
kų, ar stebint vieną kitą baleto
Veikalas gyvas, linksmas ir MES PARCPINAME KELIONES LfiKTlTVAIS, GEL2KELIAIS,
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
numerį.
D e t r o * # netrūksta t r a g i š k a s t o d ė l b u s - j u o k u i k i
Sutvarkome
dokumentus
norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
koncertų šiais mefjus, bet gera & š a r ų ^ d r a u g c i r s u s i m ą s t y .
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR
būti visiir, kad pažintum kas m Q p a g a l v o j u s a r t i k m e s ne
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus.
Pasinaudokite.
yra geriausia.
sijuokiame patys iš savęs arba
Bilietai jau yra platinami iš tokių žmonių, kurie mums
per atskirus asmenis, kaip jau šiais laikais taip reikalingi.
Detroitiečiai turčs progą pa
buvo skelbta, ir per prekybinin
kus įsikūrusius buv. lietuvių matyti "Glušo" premjerą, nes
svetaines patalpose: laikrodi ši komedija pas mus pirmiau
ninką Vladą Kukučionį, pas A. siai statoma ir tik po mūsų ją
Patalauską
įr P. Vedeiką ir išvys Chicagos ir Clevelando
Vlado Paužos knygyne
"Ne lietuviai.
Kaip žinome t. y. tradicinis
ringa", o šventadieniais — Šv.
ir vienintelis per visus metus
Antano parapijos Kioske.
Detroito Lietuvių Organizacijų
STATULA PUO»IA
Centro ruošiamas vakaras, ku
ŠVENTORIŲ
rio tikslas yra sukelti lėšas Va
AND LOAN
sario
16
minėjimo
išlaidoms
pa
Kukli Diovo Apvaizdos para
ASS-N
dengti,
taip
kad
kiekvienai
2555
WEST
47th
STREET
LAfayett*
S-1083
pijos bažnytėle. Ji nepasižymi
B.
R.
Pietkiewic3t,
prez.;
E.
R.
Ptetkiewioz.
$ekr.
Ir
advokatas
savo stiliumi, ar vidaus įrengi centas paaukotas Lietuvos lais Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir
mų puošnumu. Tačiau tai yra vinimo reikalams pasiektų savo išperkame valstybes bonus. Taapytojams patarnausimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000.
lietuvių maldos namai ir jau tiesioginę paskirtį.
Po programos veiks bufetas Dafta valandos: pirmad. ir ketvirtad. fiuo 9 iki 8 vai. vakaro:
tresnis parapietis, tarsi, jaučia
antr. ir penkt. 9 i^i 9; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.
ir
bus
šokiai,
kuriems
gros
mū
pareigą ją papuošti, padaryti
jaukią ir malonią, kartu artimą sų mėgstamas ukrainiečių 5 as
lietuviškai dvasiai. Lietuvoje' ^ n ų orkestras
Tad visi Si šešt*dlcn|, s. ra.
puoselėta tradicija, puošti sa
lapkričio 12 A-, 6:30 vai. vak
vo šventoves,
turi ir šiame
einame į DLOC'o vakarą, kuris
krašto gyvenančių lietuvių tar
*
įvyks Hispanos Unidos salėje..
pe savo pasekėjų. Vieni iš to
V. Kutkus
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
kių yra Anthony ir Helen Rauby paskyrę 1,400 dolerių auką
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
AČItJ VISIEMS
pastatymui Švenčiausias Jėzaus
Pranešime, kad s. m. spalio
Širdies statulos, atminimui sa
l t
vo tėvelių — Juozo, Agotos mėn. 15 d. įvykęs Balfo 76-to
Paskolos Duodamos Namy įgijimui
Ra ubų ir Jono, Rozalijos Stan skyriaus vakaras davė 403 dol.
kų. Neseniai ši statula yra pa ir 72 centu pelno.
Lengvomis Sąlygomis
statyta sale minėtos bažnyčios
Skyriaus valdyba
reiškia
—
ir atkreipia praeivio dėmesį.
nuoširdžią padėką meninę pro
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
pravedusiam P.
Antroji, taip pat didelė au gramos daįį
ka, 1,400 dolerių yra irgi He Zarankai, dainininkėms L. Vyš
6234 S. Western Ave.
Chicago 36, 111.
len Rauby ir jos sesers Onos niauskienei ir B. Bertanskienei,
CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
Stankus skirta bažnyčios lan trio dalyviams P. Zarankai ir
gų pagražinimui.
Langai yra A. ir J. Polikaičiams, smuiki
2555 W. 47ih St.
Chicagb 32. III.
ninkui
K.
Lekniui,
akompaniapapuošti spalvuotais vitražais,
DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
kas bažnyčiai suteikia gyvumo torėms G. Mardos — Patelūir jaukumo. Laiminga yra mū nas ir M. Lekniutei, baleto šo
3430 So. Halsted Street
Chicago 8, m
sų jaunoji parapija savo tarpe kėjai Y. Miltakytei, deklamat'oturčdama tokių žmonių, kurių rei B. Rackaitei, akordeonistui
UNIVERSAL SAVINGS k LOAN ASSN.
gražaus darbo pavyzdys yra ir A^ Pesiul bei V. Tamošiūnui ir
1800 S. Halsted St.
Chicago 8,111.
paskatinimas kitiems.
P. Stanioniui.

CRANE

5 dalių valgomojo kambario baldai ąžuolo medžio su Formicos viršumi, tiktai

TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI
Pardavimas tr Taisymas
4108 Archer Ave., at Mozart
Chicago 32, 111. — TeL LA S-86H

SEGHETTI TRAVEL BUREAU

£8*4 * * * \ -

J>\ m

PScJ.JOKUBKA

14 DALIŲ

SAVINGS

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, lapkr. 10, 1955

genis, M. Bukauskienė, B. Burba,
Detroito ir Haratramcko miestų
lietuvių spaudai ("Darbininkas", stuvei, be mokesčio atspausdinuypatingai gilią padėką valdyba
W. Chapp, E. V. Čižauskai, A. Da- valdyboms už duotus leidimus rink- "Dirva", "Draugas" ir "Naujie- šiai atsišaukimus, reklaminius la- reiškia visiems aukų rinkėjams už
gilia, Z. Dambrauskiene, G. Dambra- Narai pravesti, klebonams: kun. I. nos"), skirusiai daug vietos rinklia- pelius ir Įgaliojimus,
jųjų darbą ir pasiaukojimą ir vi
— - ,~ ,-«,x.^« n n f » . ^ . t A f l . , „ „ M ™ / v n ' v a . J. Dejratis, Detroito Liet. bočiai- Borei&iui, a. a. kun. J. čižauskui ir vai populiarinti,
visiem* padėjusiems pinigus su- siems aukotojams u i jųjų dosnumą.
B A L F O 76-to S K Y R I A U S V I E Š O S R I N K L I A V O S , V Y K D Y T O S d e ; n o k r a t f u į k u o p a , 1)e troito Liet. kun. V. Misevičiui už sioa rinkliavom
A. Arbačiauskienei, A. ĄstaŠal-1 skaičiuoti ir
Balfo 76-to skyT. valdyba
Kultūros Klubas, P. Deveikis, Z. garsinimą bažnyčiose, #
1955 m. RUGSĖJO 2 4 d. D E T R O I T E IR H A M T R A M C K E ,
čiui ir A. Nakui, rašiusiems Itraips• ti
. . .
.. •
Dryžienė, J. Gaižutis, E. Gerulaitie-1 "Baltic Melodies" ir "Lithua- nius rinkliavos reikal
Roosevelt Furniturt Miegamo Rakandu Išpardavimas!
nė, M. Grudzinskaitė, A. Gubilas, N. nian Melodies" radijo valandėlėms,
angliška jai spaudai
("Detroit
Rinkėjų sąrašas
Išganaitienė, Jakubaičiai, E. J., Jo- j skyrusioms be užmokesčio gausiai News", "Detroit Times" ir "Free
M.
Gindvilaitė'
nynų
šeima, P. Juknevičius, A. Ka- laiko rinkliavos naudai,
Press"), informavusiai amerikoniš 1 1 gabaly — tiktai o i $168.00
Varneckas) 5.85;
kąją; visuomenę ir A. Dainiui, tar
Ba- kanauskns, K. V. Kartanai, V. Kau^ y s&ladiixx[
5.79; Alytaus Baras
R ^
i r R Va_
J šj setą Jeina lova, dreseris, ko
pininkavusiam
laikraščių
redakci
latkai, garsiniisijems jrinklia\ĮĮ, pttr
moda, springsal, matrasas su vidu
jose,
eilę lietuviškų radijo programų,
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus
VEugene Printing
Co." spau- lempoa, 2 miegamos pagalvės ir
Lietuvių Bendruomenės Detroito
kilimas.
Didelis pasirinkimas Ir
apylinkės pirmininkui inž. č. Sta- j
_
kitokių baldų. Galima uieiti vaka
nuliui, Detroito Lietuvių Organiza- 'BllSBK*3^!*.)•*!l^^*)la^fill*^<^B^UWR3^hlC)BJlf»
Tamošauskienė 5.00;
J. Sherman |
rais.
Parduodame išmokėjimais.
Sodeika 58.32; J. Mitkus 57.00; J. 4.^8; A. Misiūnas 4.97; Dr. J. Sims Murinas, K. B. Mykolaičiai, K. cijų Centro sekretoriui V. Kutkui ir
Už 6 mėnesių išmokėjimus neimaKlausykite
Svereckis 55.87; A. Dainius 55.44; 4.92;
Detroito
A» Slažas 4.87; L. Vismantas Narsčius, A. R. Nasutavičius, K. Lietuvių Studentų S-gos
me jokių nuošimčių. Prieš perkant
V. Neverauskienė 54.93; D. Seputai- 4.66.; Zyrinas Bar 4.49; J. Kacin Navasaitis, N. N., A. Paškevičius, skyriaus pirmininkei D. RacevičiūLITHURNIAN
MELODIES
baldus, užsukite į Šią lietuvišką
tė 54.32; E. Paurazienė 53.60; D. 4.35; Dr. M. Miškinienė 4.29; E. S. E. Paura/.ai, Dr. & Mrs. J. Pe-tei, kalbėjusiems per radiją rinklia
Ann Arbor — WPAG — 1050 kfi<^ krautuve apžiūrėkite baldus ir pa
Bulgarauskaitė 49.97; J. Asminas Kaselytė 4.15; M. Gintautienė 4.13; ters, B. Petkauskas, V. PI., J. Pui vos reikalais \ Detroito lietuvius,
cycles
tirkite kainas.
49.57; J. Varis 49.30; J. Bončkus T. Kavaliauskienė 4.12; II. Tamo- da, R. Pūkštys, J. E. RadaviČiai, A.
Mr. Lee Smith (radio WXYZ) ir
Sekmadieniais
1:00
—
1:30
p.
p
R., V. Rinkevičius, A. Ruzgys, J. Fran Harris (WWJ), supažindinu
Sajauskienė, M. Sajonienė, V. Siru- sienia su rinkliava angliškai kalban Vedėjas — RALPH VALATKA
15786 Lesure — Dctrott W,
tavičius, 1. Skirgaudas, K. Sra- čiuosius,
2310 WEST ROOSEVELT ROAD
TeL SEHey S -4711
gauskas, P. Stanionis, M. StankieMlchigan
Fetfac
Raodonia,
mv.
ir
tnenauUcrm
-organizacijoms
ir
paskiriems
as
kienė 40.76; R. Memenienė 40.38; J 3.08; M. Šimkus 3.03; J. Nakas 3.- nė, A. Stankiutė, V. Staškevičius,
KrmutuvS atidaryta Mkmsdtenlate nuo 11 Iki4:10.
Puidokas ir A. J. Lunch 40.37; J. 02; G. Vosylius 3.00; kiti surinko P. Stonunienė,jČ. Šad.nka, K. Šepu- menims, padėjusiems išdalinti aukų
sendrauMaršalkovičienė 39.92; V. Kundro- |K> mažiau.
tai, A. Šerclis, J. Shires, J. Sveree- dėžutes: Ateitininkams
tocaoc
yriams
(A.
Juška),
Lietuvių
Ben a o p a o x =
ticuė 39.84; Detroito Lietuviu Klu
Dėl įsistebėtų šiame sąraše ne kis, V. M. Tvlai, J. Valinkonis, P. druomenės Detroito apylinkei ( C
Telef. B E p o b b c 7-oba3
bas per Peter
Yaimik 36.62; St. tikslumų prašome kreiptis \ E. Pau- Vaitekūnas, J. Vaišvila, S. VazgeleStaniulis),
Lietuvių
Rezistencinės
Garliausko šeima 36.53; A. Pata- razienę, 17403 Quincv Ave., Detroit viČius, A. Veugraitis, A. Vclavičiai,
ADOMAS VATTKEMC1US
lausko ir P. Vedeikos parduotuvė 21, Tclef. UN 2-3298.
V. Veselka, S. Vilkas, Vizgirdų šei Santarvės Detroito skyriui (P. Sta
ANGLIŲ IR A L Y V 0 8
nionis), Lietuvių S-gos "Ramovė"
"Gaiva" 36.57; Z. V. Rekašiai 35.Balfo 76 sk. valdyba ma, XX., P. Yermak, Zalcnkai, P. Detroito skyriui (J. Mitkus), Lietu
PARDAVIMAS
39; A. Rugienius 35.39; S. ŠimoliūZaranka, K. Žalnieraitis,' V. ŽeberTelevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos
vių
Studentų
S-gos
Detroito
sky
nienė 35.26; M. Tvla 32.19; M. Ži
tavičius, A. Žiedas, K. Žutautas; be
Visa
rūšių
n
a
m
ų
apšildymo
J. G. TELEVISION CO.
linskienė 32 68; J. Pečiūrienė 31.78;
to, po 5 dol. aukos rastos dėžutėse riui (J. Mitkus), Lietuvių Studentų
B
A
L
F
'
O
1
6
t
o
S
K
Y
R
I
A
U
S
s i s t e m o s įvedimas, perdirbiS-gos
Detroito
skyriui
(D.
RaceviS. Grušnius 31.29; B. Rukštelė 31.Nr. Nr. 86, 111, 112, 120, 206, 312 ir
4 7 T H ST.
TEL. FRONTIER
R I N K L I A V O S , 3f5; dėžutėse Nr. Nr. 113 h\115 ras čiūtė), Lietuvių Tautines S-gos 4mas ir pataisymas
24; Gricių šeima 30.79; M. Buitkus VIEŠOSIOS
tam skyriui (V. GriSkouis), Skau
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau
30.20; M. .Te/.ukaitienf- 30.11; A. V Y K D Y T O S 1955 m . R U G S Ė  ta IK) dvi penkines kiekvienoje.
Greitas, sąMningas ir pigus
tėms
(Ž.
Buknytė),
Susivienijimo
Murinas <9.55; D. Bacevičiūtė 29.Jei |iame sąraše pasitaikytų ko
patarnavimas
28;
J. Kiiuuus 28.53; J. Daukaitė JO MftN. 24 d. D E T R O I T E IR kių netikslumų, prašome apie tai Lietuvių Amerikoje 352 kuopai (A.
A U K O J U  pranešti E. Paurazienei,
28.41; .1. Mikaila 28.1 S; O. Navasai- HAMTRAMCKE,
17403 Naruševičius), "Gaivos'* parduotu
tienė 27.59; K. Ražauska.s 27.55; S I Ų 5 DOL. I R D A U G I A U
Quiney Ave., Detroit 21, t e k t UN vės savininkams A. Patalauskui ir
P. Vedeikai (ypatingai padėjusiems
Mis.
Ye^iureras 27.50; R. Rama
2-3298.
Aukotojų sąrašas
nauskaitė 27.30; A. Muriniem* 26.Balfo 76 sk. valdyba grąžinamų dėžučių surinkime), "Ne
Atstovas
ringos'/ knygyno savininkui V. Pau
91; T. Yaitkūnas 26.4:5; E. MikrlioTaigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje
—
o
žai, J. Černiauskui, A. Dainiui, St.
100 dol. aukojo Antanas ir Ona
4919 So. Paulina S t
nienė 26.11; P. Polterutis 26.07; M.
Garliauskui, St. Malinauskui, Br.
jstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOfiN!
Ačiū visiems
Bajoriūnienf' 25.86; K. V. Lekniai Kratavičiai; 25 dol. — A. LeleviPRospect
6-7960
Polikaičiui, J. A. Rugieniams ir eilei
26.30; B. Polikaitis 25.28; S. Juš ėius; \)o 20 dol. aukojo J. Mikaila.
1955 m. rugsėjo 24 d. Balfo 76-tas kitų,
Kiekvieno toopytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00
S.
V.
Urbonai;
16
dol.
—
Dr.
&
kienė 25.20; M. Kas^vičienė 25.00;
skyrius
pravedė
viešąją
rinkliavą
3. Kutrienius 24.80; K. Kalinauskie Mrs. W Davies; po 15 dol. — M. L. Detroite ir Hamtrameke. Rinkliavo
nė- Knu-rson 24.H9: A. B. Astašaičiai Bajeriūnai, J. 3. Dunčiai, J. Kuras; je dalyvavo 265 rinkėjai. Iš viso su
21.94; K. Sragauskas 23.61; L. Pe JK) 12 dol. — J. Balnionis, P. Baly- rinkta* 4.717 dol. 57 centai. Prave
;
Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
trauskaite 22.96; A. Kudžius (An- nai.
dant rinkliavą turėta 20 dol. ir 06 c.
4071 Archer Ave., į vakaras nuo Califoraia Ave.
Po
10
dol.
aukojo
P.
Aleškaitis,
dv's Bar) 22.89; K. Salienė 22.08;
išlaidų.
Grynų
pajamų
rinkliava
da
Mes
Jus
aprengsime
nuo
galvos
iki
koj*.
Dabar
jau
turime
C H A R L E S Z E K A S , Sec'a
P. Zaranka 22,02; A. Polikaitis 21.- M. Bėris, S. Blaškeviėius, A. Bliū- vė 4.697 dol. ir 51 centą.
skvrin 1r jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge Ir jie bus
džius.
J.
Briedis,
P.
Čcškus,
A.
Dai
98; V. Griškonis 21.90; Bertašius
Balfo 76-to skyriaus valdyba nuo
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.
OFISO V A L A N D O S :
21.74; A. Januškevičius 21.73; J. lius, P. Dainauskienė, D. S. Geldausširdžiai dėkoja:
Ams 21.52; V. Paužos knyirynas kai, Gilvydžiij šeima, K. Gogelis, S.
Pirmad., antrad., p^nktad. ir
Trečiad. t ryto Iki l t v.. O
lest. 9 •. ryto iki 4:19 p. p
. "Nerin«ra" 20.32; N*. Naruševičiūtė P. L. Heinimriai, P. .lareekas, J. M.
Ketvirtad. ) r a l lkl I vak,
20.18; V. Vizgirdaitė 19.83; P. Bu Kjisevičiai, J. Kučinskas, O. Krarokas 19.34; .1. Petrauskaitė 19.38; tavičiūtė, .T. liekas, P. 3. Moliai. J. CONRAD'AS FOTOGRAFAS
3. šepetys 19.20; J. Šeputaitė 18.51; M.. P. Pabojus, V. Pajaujis, M. Ra
, (IJETTrvT8)
Lithuanian Chainber o t' Commercc manauskų šeima, 3. O. Ribinskai,
1 Br. Staliiškis. A. ('. Staniuliai, Su
18.00; K. Vi/.-inlaiti" 17.48; K. Bliudžiiis 17.03; T. Merkevirionė 17.26; sivienijimo lietuvių ^merikoj<' 352 Moderniškai įreng
t i. Vitkus 17.17;
1'. Mareinkėnas kuopa, O. J. Šepntai, Y. Šlika.s, V ta vieta įvairioms
1H.97; V. šlikas 16.88; V. Rinkevi T. l*dri»i. N', l'drys. H. Urbonavi nuotraukoms. Spečius 16.01; A. !Cakas 15.60; .1. čių n* V. I>Mt<| »eirm»s V. Valy-*, j eialybe —vestuvės<4»ai»s 15.5H; A. Paškevū'ienė 15.52; K. P. Varia, Vilniaus Kr. Liet. S- Į Jaunavedžiams dnoA. L. Boreišiai 15.48; Grikavičienė iros Detroito skyrius, A. Kny^ins- dama pniki ir bran
gi dovana. Sąžimn
15.2.3; A. Marku/aite" 15.21; S. L. A. ka>.
l'o
"
.
>
dol.
ankojo
VV.
.T.
Adams.
V.
eai ir gražiai atlie
352 kuopa 15.11; S. Vensrraitienė '
15.03; K. Paulikas 15.03; P. Patro <1. Alkevieiai, A. L. i?. K. Moterų kamas darbas
nus 15.0(»; F. Blauznys 14.59; A. S-^os 54 kuopa, S. Aukštikalnis, M.
Paulika> 14.53; A. Zapareckas 14. A. Ba.yoreiai, P. Banionis, V. Ba 414 West 63rd Street
47; S. Malinauskas 14.45; A. Kti|>- rauskas, K. .1. Baubliai, .1. M. Ber- TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-6840
«'tn-ka~ 14.34; 1. Skir^audas 14.20; notaiėiai, Y. Blau/.<lys, M. Brazaitis,
r?
^
V. I^mr^kas 14.04; K. Musteikienė i K. .1. Bražiūuai, V. Bražya, B. Bū
13.92; P. Petmitis 13.92; E. Pleė-1
kaitvtė 13.64; R. Yaliukonytė 13.61;
1956 METŲ
S. Vilkas 13.18; K. (Jonelis 13.01: Į
DETROIT'o BIZNIERIAI
P. Vičiulvtė 12.80; A. .lonynienė
DUODAME KREDITAN B E ATSKIRO PRIMOKCJIMO.
• IELEVTZIJOS •
12.68; J.' Kavaliauskas 12.62; J. j
IR PROFESIONALAI
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir jūs būsite tikri,
FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI
Sta.sAS 12.60; A. Ra«ka 12.57; A. j
^:"
Vf. •
4r^^^?~~
kpd
jūs gausite tai, ką norite.
Augatoa kokybte fonografai
Sukauskas 12.25;
K. Kpakauskas į
— DULKIASIURBLIAI —
12.25; P. Pajaujis 12.00; J. Mes-j Jeigu norite pirkti arba parduoti
Elektriniai laikrodžiai
kauskas 11.99; J. Liankevičius 11.- namus, sklypus, Biergardenus —
\IDAU8
IR LAUKO ANTENOS
91; V. Bražvs 11.79; J. Petrauskas alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
—. TV IR RADIJO LEMPOS —
11.72; V. Viskantas 11.69; E. Ge kitės \
RŪBAI, SRRVBF.LfS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS
BATERIJOS — DALY S
rulaitienė 11.61; O. Valienė 11.31; ELSLA REALTV & INVESTHENT COMPANY
dėžutėje N'r. 293 — 11.15; R. BubYlaų radiju, fonografų. TV Ir
4622 Soutt Ashland A venų e
Tel. Y Artis 7-1272
atstovą
lvs 10.80; S. Simas 10.76; A. 11arekordavimų aparatu
CHICAGO 9, I L L I N O I S
kaitė 10.70; L. Peėiūra 10.55; J. BcTAISYMAS
BARAUSKĄ
Jūsų patogumui, mūsų krautuve yra atdara sekmadieniais
li.-kas 10.32; P. Žukas 10.24; M. Ru V L A D Ą
atliekamas
patyrusiu
Inžinierių
nuo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų.
seckas 10.18; .1. I^sčinskas 10.00; Telefonai: H a i g o s VA 2-9790,
— VISKAS GARANTUOJAMA —
Residentijes
—
TA
6-4366
T. Gilvvdis 10.00; Kirvelaitis 9.81 ;
KaiBofl iamlansioa
,
Si įmone yra pati stambiausia MiV.
Tliurienius 3.51; R. r>rnią«Mkaitė ehigano valstijoje. Detroite turi 4
AUT0M0BIUŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS
ir B. Atiffaitytė 9.34; K. Buknytė skyrius ir sėkmingiausiai patar
Atliekami
lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, ftabdfiai
!).30; ChamUerlain Bakery 8k89; A. nauja savo klijentams.
^
^
transmisijos
ir
t
t
MOBILGAS
benzinas,
įvairių
rūšių
alyva,
Iluseekienė 8.82;
A. ,Tankau>kaitr
= :
baterijos ir automobiliams dalys. Pirestone padangos.
8.69; J. Vilkienė 8.67; A. R. TarnoM.
MIŠKINIS,
M.
D.
liouiai 8-60; A. Griiraitis 8.35; B.
1934 VVest 59th Street
TeL GRovehill 6-9136
GYDYTOJA ir CHIRURGE
Kotkienė 8.J6; B. Salvtė 8.07; J.
M. CESAS, patyręs aoto specialistą.
X-RAY
Gaižutis 7.97; V Kvedaras 7.92; J.
593 VVest Grand Boulevard
Brinza 7.91: V. Pliūra 7.81; A. Ra cor. Shady Lanc Detroit 16. Michigat 3130 S o . H a l s t c d — D A WBm
dzevičius 7.72; E. Baublienė 7.56;
= ^
Naroy telef. VI 1-7970
Oak Bar 7.48; G. fcileikaitė ir S. Pirm. antr. ketv. Ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
<'ennauskaitė '7.43; ' 'K. Klf^p^ka*
Treč. ir įeit. 12-3 vai.
7
.52; S. Kuncevičius 7.48; S. ll.įaTelef. TA 6-0686
sevičms 7.47; A. Juška 7.47; J. Ka
TAISYMAS IR PARDAVIMAS
ralius 7.42; V. Bizauskas 7.39; A.
VINCAS
KIRŠINĄS
Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrė mechanikai
Rašytinis 7.17; A. Maciulevičius
PERKRAVSTYMAS
6.92; B. Valiukėnas 6.87; L. Banio
• 1 1 4 2 0 Steel A v e n o e
darbą atlieka sąžiningai Ir greitai.
IA
ARTI
IR
rOLI
ni> 6.73; P. Stanionis 6.73; V. GurDetroit 27, Michigan
Naujas l»55 speciali ta didės
k a 6.72; 3. Paškauskas 6.64; Bal
Tai. WE. 4-6165
lis
sunkvežimis au pilna apčiūnienė 6.63; K. Kataržienė 6.61;
GENKRAL CONTRACTOR \
drauda. Pigtis ir eujžlningaa
SALES & SERVICE
K. Mvkolaitis 6.47; J. Ditkus 6,17;
patarnavimas.
Atiteka
JvairluB
statybos,
pataisy
M. Skinraudaitė 6.45; A. Vaškelis
Saukite:
Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS
mo \r pertaisymo darbus — stalinlnR.
6
E
R
ft
N
A
8
6.26; V. Bauža 6.24; J. Gm^laitis kyst6s
rprnento, mūrijimo, elektroa
748 West SS Street
"CAtamet 5-7252
Bar 6.05; S. Balkaitis 6.02; A. Tri- Dlumbinjro. dažymo ir dekoravimo
454A S. Wood m., Chioafo ą
iner 5.87; Pete's Bar
(Bccker & Atskiru kambarių hel butų įrengimą*
1U. TeL VL 7-2»72
N
!

DETROITO ŽINIOS

ROOSEVELT F U R N I T U R E X O

JOMSGRADINSKAS
KRAUTUVE IR DIRBTUVĖ

2512 W.

ATLAS FUEL CO.

6-1998

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N

BUICK'AS

H. SI'M. A \

LIETUVIŠKAS

A U T O M O BILI S

•

•

IDlTCLCvision
(sales- servlce)

SAUGUS
BALDU

' TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAFU
FRANK'S TV & RADIO

n«*toer6i»f

f

ir nklcpuOMA

= ^

Nuo
1924

ki

1955

AUGiTAS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS
štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti i CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus Ttti indeliai yra apdrausti
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal partikalavimą. 3. P«r 31 metus CHICAGO SAVINGS visada
100%
išmokėjo taupytojams indelius Ir visada mokėjo augfttesni dividendą, negu kitų finansinių ištaigų, i . Paa mus taupytojai
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitaa bilas mūsų
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patar navimua. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus.
Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacljų, Christmas Club ir Bonua Savings.
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje.

Jūsų ir JŪSŲ šeimos saugumui
Jei turite ūniversal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri:
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.Kad Jus turite lėšų nelaimes atveju...
Kad Jūs galite pirkti pageidaujama prabangos daiktą tada,
kada norite...
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi.
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metas be pertraukos, i r
tarnybą plečiame. Ūniversal Savings yra t draugiška finansine
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums.
Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00.

Nuo

1924
iki

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6234 South We»teru Av««ue

.

JOHN PAKEL, Freudeutae

GBovetūu 6-7575

s:«tvirtadienUJ» auo » SU i vai vakaro. 7rečia*4ie«tfaia uždaryta ,vla« dieoa fi^itadleaiais nuo 9 ryto iki S vai 90 Biafet> T a l o r r o S : ?!«=££3Bs3a& tttt 12 13d '•- vai. vaiar^. A^trfadlaaiais fe ^ e o ^ t ^ i ^ a ^ s t^o t 22 t vaia&4oe 5a jiat^.
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ŪNIVERSAL SAVINGS
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Loan

Association

1£00 SOUiU HALSTED STREBT
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Ketvirtadienis, lapkr. 10, !&$£

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ČHTCAGO, ILLINOIS

e

• '

= «

PAJTESKOJIMAS
ONA JURKEVIČIENE, gyvenan
ti Baltimore, Md., ir ONA BANEVI
1
ČIENE, gyvenanti Chicago, IU., pra iniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Katalikų mokyklos JAV- šomos atsiliepti šiuo a*ire*n — Ele*
"DRAUGAS" AGENC1
se taip smarkiai auga, kad per na Rarpauskas-Mitchell, 12066 Ken* 55 East W*8htngtoo Street
tucky St., DetOĘit 4, Michigan.

IR ČIA MENAS

ateinančius 10 metų, numato
ma, r e i k ^ dar 2,000 naujų
CHICAGO ACADEMY OF
pradžios
mokyklų ir 2,700
MEDICAL TECHNOLOGY
augšt. mokyklų JAV-£e, padi
PasiruoSk:to karjerai
MEDICAL
dinant ir mokytojų kadrą dar TECHNlglE. klasės gruodžio mėn.
i dienomis ir vakarais.
•11,000 naujų asmenų.
i

*

Tt t DEarborn 2-2434

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIE7UV0JE!

mena
(INb)

^

Lietuvi ų Prekybos Namai

Plačiai pagarsėjusi Amerikos
žemyne Patria Gift Parcel Co.,
susitarusi su lietuviškos valyk
los Public Cleaner savininke,
atidarė naują siuntinių užsaky
mų skyrių į Lietuvą ir kitu^
SSSR užimtus kraštus.
Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus ir garantuojame lC0<7o.
Dirbame kasdien valyklos
darbo valandomis.
PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26ih Street,
CHICAGO 23, ILL.
TeL CRawford 7-2123

Prekės be sugadinimu, broku. Kainos be užprašymo.

*

j.

iv

nei 88 ženklais raS. maSlnžie* su vi
sada naujausiais patobulinimais —
dabar alumino r§rnai. nauja dežS ir
kt. —
P . O Y A L yra didžiausia firrna pasau
ly! GERIAUSIOS maS-lės papiginta
kaina. Jnaų pasirinktu raidynu.
r.
dydžiu Ir stilium.
4-toJl fttmtln* siuntinėjama užsisa
kantiems.
Pianeie
adresą * DYKAI
gausite smulkias Informacijas Ir pa
veikslus per:

rcl. Vli-glnia 7-664f: 7-«64J
•ill(iM||l||iMlllMI|||l||||t||||||||||f|||ri|M<

#

9.

J.GLIA17DA

H00VER

ORAPJIO
NfOBIC
PREMIJUOTAS
ROMA
tfAS

,'STHAI WORKS!i

y%

asmuo

kaip

Runs, hums, lights

Užsakymus siųsti:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenue
Chicago 8, Ulinei*

5415 S. LITUANIC A A VE.,

ANTANAS

up,

U artimu

CHICAGO, ILL

VILIMAS

Tefloną* — FRontier fc-1883

•; octuolly pieks up!
wt th

U T U A L FEDERAL
SAVINGS

the world's finest suction cleaner

HOOVER

p a t a r i a :
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų.
Taupykite nors dalį.
2. Pinigams padėti nereikia

FEDERRL
5RVINGS

it Double-stretch hose reaches
o u t . . . lets you clean ttvice the
area of any other cleaner.

& LOAN

3. Planingas taupymas visados

moka

2202 W E S T C E R M A K ROAJD
Tel. Vlrginia 7-7747

ASSN.

J.

KAZANAUSKA8,

Pres.

Chartered and Supervised by the U. S. Government
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv.
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Bestad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

bag. .
it Telescoping wand — complete set of toola

II

—

N O T I C E
If you can boaa yourself, I
Adresas: 4645 So. Keating Ave.,
will double your income. $25
CHICAGO 12. ILL.
per day guarantee to start if
you qualify. Call WA 8-7368
ANTANAS LUKAS ir ŠONUS from 8 to 9 A. M. or after
6450 So. Fairfield Avenue 6 P. M.
BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
TEBfPORY — FOR TRADE
ja senus. Kreipkitės:
SHOWS
Paid
daily.
Apply 6 a. m. Ready
Tel. HEmlock 4-5881
to worlL

Į

FIRNITURE CENTER, INC.
|mones Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. — VICTORY 2-4226
9—9:30
9—0.00
10—5 valandos

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l f £ ?
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-'
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale Saukite mus.
<
Vieno kambario baldus arba viao namo — kreipkite* paa
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ayenue

I

s
5
g
S
s
ši
=

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pagal standartinius planus ar
individualinius pageidavimus.
Įvairus patarimai statybos bei finansavimo reikalais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai. |
Statybos reikalais kreiptis |
{ reikalų vedėją šiuo adresu:

6600 SO. CAMPBELL AVE., s
P. STANKOVICnJ8
Chicago 29, Dlinois
REAL EST. ir INSUR. BROKERIO Tfllllllisillllllllllillllllllllllllllllliuilllllf
LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted S t
PROGOS — OPPORTUNITIES
Fh. DAnūbe 6-2793
Padeda pirkiti -• parduoti narnu*
PARDAVIMUI B A T V TAISYMO
lklua, biznius. Parūpina paskola*
MAAlMOK
ir kiti reikmenys.
Užpa
lraudimua ir daro vertimus. Tvark*
kaly
yra
4
k.
butas.
Kreiptis
1-me
migracijos dokumentus. Ofisas atda
aug§te
—
a kasdien nuo 10—7.
1928 K. Canalport

Kas, perkant arba parduodant na
nūs, norit sąžiningo ir lietuviška
nuoširdaus patarnavimo kreipkltts :

Ave.

M1SCELLANEOUS
įvairūs DaiykaJ

VENTA REAL ESTATE
1409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881

,

REftDY MEH. INC.
1610 No. Clvbourn
1537 W. 51st Street

REIKALINGAS
CABINET MAKER
(DAll.YDft)
Darban vldujo. Turi bfttl patyrę* bal
ti g gamyboje. Nuolatiniu darban.
Kretptln anmentikal

SPAK & NATOVICH
se

s. WFIJ*S ST.

ASSEMBLERS
Experienced only
For light aaaembly work

RAM T O O L
CORPORATION
411 N. CLAREMONT
TAylor 9-7237
PATNT SPRAYERS
E X P E R I E N C E D IN
PLA8T1C A N D METAL
FINISHING
DAY A N D N l O H T O P E N I N G S
APPJ.Y IN P E R S O N
EI.ECTRO VAC CORP.
ftSas N. Mannhcim R o a d

A M M A L CARETAKER
l ___i.

RESEARCH
HOSPITAL
NEEDS
STEADY
MAN
TO
P
E
E
D
AND
LTETUVIAKA APDRAUDŲ
C A R E VAI.UABLE A N I M A I A
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai
AGENTŪRA
O T H E R LABORATORY DLTIE.S.
ak. šešta d. nuo 9 v. r. iki t • . V
APPLY
Gyvybes,
ligonines,
automobilių,
Trečltadinetals uždaryta
baidų, namų ir visos kitos apdrauUNIVraiSITY OF CHICAGO
dos - • asmenims, profesionalams Ir
biznio Jouilgoms. Valstybes patvirtin
956 E. 58th S t
HELP WANTED MOTERYS
tos kainos.
AGENTAMS I R B R O K E R I A M S
TV benchman with experience.
R E S E A R C H A N D CLINUTAL
AUKAčlAL'SI KOMIKAI
AUTOMOBILIU
FINANSAVIMAS
F & M Radio & TV repair
POS1TIONS
Bankiniai procentai. Nauji automo
at
biliai 4% — vartoti 6%.
3159 S. >Vallac*
V E I K I A NOTARIATAS. SmulkesUNTVERS1TY OF CHICAGO
nlai ir n e m o k a m a i informacijai gauMR. MILLER
Career opportunities
for science 1 skambinkite, rašykite, užeikite.
CA 5-9833
trained
colloge people or hospital
trained b i g h school graduates.
JONAS KIRVAITIS
INTERSTATE INSURANCE
MAN — Young. Presently emBACTERIOLOGY
AGENCY
5000 S. Ashland Ave., Chicago 36, BJ ployed who desires part time
C U N I C A L CHEM1STRY
WAlbrook 5-5*71
work. Evenings and S a t Car
1H||

HEMATOLOGY

necessary. Management trainee.
Call MUseum 4-1070 for apA. Stančiauškąs Ir A. Lapkus pointment.
956 E. 58th S t '
_ _ _ ^
1.
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
LADIES — START A
mus pečius (furnaces), visų dy
business of your own. Be an AVON džių oro vėsintuvus Air condirepresentative in your own neigh- tioners) ir atlieka visus skarde*
borhood. Excellent income oppor- darbus.
1500 SOUTH. 50th COURT
NEEDS
tunity.
Ir 1505 SO. 51st COURT
PH0NE EUCLID 69052
Cicero, Dlinois
Apprenrice
Telefonai: OLympic 2-6752
W h y spend time travėlina;
Ir OLympic 2-8492
Supply Handlers

Three weeks' vacatlon,
and tuition reduetion.

siek leave,

ŠILDYMAS

L AR GE
UTILITY

Enjoy working near h o m e
Immediate opening for

AND

Beginner considered
Rxcellent salary to start. Wlll train
on Dictaphone. 6 day week
SIEBERT

SEYMOUR & PECK CO.
935 W. 20th Place HA 1-4235

PLUMB

I I I

Stockmen

Licensed, bonded plumbers
Joks darbas nfira didelis ar mažas. Noo-High School graduates aceepSaukite dabar. Kalbame lietuviškai ted. l'nder 30 yrs of age.
TeL REpublic 7-0844
CALL
WAlbrook

5-3451

mmmmm

CLERK-TYPIST
(Temporary)
Work until X-mas
Full or part time
RESERVE
30 N. La Salle

1"3<

LAfayette 3-1797
Between 8 A3L and 5 P. M.

VVRAI IR MOTERYS
DAY OR NIGHT
SHIFT
C. O. OWEN & CO.
2200 Maywood Dr.
MAYWOOD, ILL.

WORK CXOSE
TO HOME

M E N
General Fmctory Help
Full time. Inexperienced —
Experienced. Overtime — Paid
Holidays.
Chicago Cork Worita Company
S289 N. A V O S D A L K

16NVOMUOJAMA

a k a m b . namas. Arti 50th ir Kee>
General Typiirg and Office Work.
Some Experience In Real Estate ler. Pečiais apšild. $7,900.
Office Preferred
LA»mlale
1-7058
Good Salary
1ŠNUOMUOJAMAS 5 KMB. APS
Permanent Position
TATYTAS BUTA8. Garu apšild. Gali

PRISTATOME ANCLIS BEl|

STASYS

M Ū R A S
RUILDERS, INC.

GIRL TO W0RK IN SMALL
FINANCIAL INSTITUTION.

MES

MEM OR BOT S
SHIPPING ROOM HELP
Stc-adv, 5 davs — 40 houn
Sotni1 ovortiroe. Applf
MclOlILL BINDERY
712 Federal Str.
WE 9-7358

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

—

KUTRA-NORKUS REALTY

See Mr.

gerus dividendus.

JOHN

ir Over-size throw-away dust

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad
Kitom Dienom
Sekmadieniais:

važinėti.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

it New Constellation has full
horsepower motor that cleans
berte r with less effort and time.

V. ŠIMKUS

T Y P I S T

Juos galite pasiųsti paštu.

ir This wondcrfui toy Hoover
is free, when you buy a new
Hoover.
*

STATYBA

REAL ESTATE-INSirRANOB
Į JONAS STANKUS 1
2405 West 61 St.
kasdien nuo 4 vai. popiet. !
W Albrook 5-6030
= TeL FRospect 8-J01S arba !
PRoapect 8-SS7S (vak. Ir S B I I S I I ,
LUdlow 5-3580.

Abi dalys vienoje knygoje
448 psl. — tik $4.00

Hgua. sąžiningas darbas. Visi apdraudimai.
tolimu distancijų. saukit* sekančiai:

Retail

S-SOli

Priefi pirkdami ar parduodan,
J. L. GIEDRAITIS
Danius, bienuis, sklypus ar ūkiui
1632 Broad St, Harford 6, Conn., atlankykite mus.

"Draugui"
••uraugui' žinomas,

NAMU

• • M » » » IMI • !• » ^h-^^^-m » » » • • • • • • • • •

LEONAS

« — ~ ~ — — — — ^ — — i — 1 1

PERKRAUSTYMAI — MOVING

r

•

HELP WANTEB — Vl-RAI

BUILDING A REMODELIKG

CICERO.
2-jų butų po 6 kamb.
KarStu vand. apšild
Arti 30th \r SĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiminniiiiiiHĮ!
50th Ave.
Mokesčiai $108.
Kaina
UETUVIC STATYBOS
117.600. SVOBODA, 6013 CERMAK 5
R D . B I s h o p 2-2162.
BENDROVĖ

REAL ESTATE

Gyva intriga Ir šiurpu*
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai
Lietuvoje, dail. V. K Jonyno
16 originalių iliustracijų.

favorite ladies
on ChristmasDay

REALTY
1889 W. 47 St. Tel. LAf. 3-8384
(Ir sekmadieniais)

I7S» W . 71st. St. WAlbrook

įdomiausias romanas!

Now-p/ease 7WO

Daugiausia sutaupysite pinigų
pirkdami mūsų įstaigoj namus,
biznius, nes čia RASITE TIKRAI
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
A L G.
B I D R E C K A S

P.

. kuris
kuris

•

REAL ESTATE

Jeigu leaaote pirkti namo, tAzmų
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą
žiningai patarnauja

lenkite dien. Draugą gĮĮg*

Sąskaitos neparduodamos Finansų kompanijoms.

PUIKIAUSIA
DOVANA
M A M A I IR
DUKRAI

i •.

VEL NAUJAUSIOS

(

IvairCks - ntabrymal tr pardarlmaa
Jei norite" pirkti- ar užsakyti nam%.
kuria būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar uisa<yktu pas
Bositartl saukit REUaaoe ft-SSOS

2334 South Oakley Aveao*

410 South Michigan Avenue
Tel. HArrison 7-2493

parodo jojimo

•

CLASSIFIED&BELPWANTEDADVERTISEMENTS

Reikės 42,000 naujų
mokytojų

Arthur Godfrey, radijo ir televizijos ž v a i g i d e ,
ti7 tojo arkliiji ]>n rudoje New York».

•

Tel. Vlrginia 7-7097

CAnal 64046

•

liMJOMVOJAMA S kamb. apsta
tytas butas. Prieinama
nuoma.
Stenog-raphy
experlence,
helpful, i Kreiptis 1-me augate —
but not «wential. NVonderful oppor1928 S. Canalport Ave.

General Office Work

tunlty for advancement. For Someone
w h o V a n t a to be indlspensable to us.
See M r. Lang-haus.

Polaris Engineering

Corp.

2215 S. ST. LOUIS
R O S-6821

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems. Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge" Skelbkites "Drauge"
,

priimti nuomininką..
2359' W. Cermak Rd.

*S*SAV\R&

Iannom. 3 k,, neapstatytai butas. •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmo
Kreiptis po 6 v. v. 1835 So. 51st Skelbtia " DRAUGE*' apaimoka
Ave., Cicero.
nes jis yra plačiausiai skaitomas
OLympic 2-2632
lietuvių dienraštia o skelbimu
IŠNUOMOJAMAS kambarys
kaina yra prieinama viaiema
n\'vam žmogui.
»417 Sa. Ųaiaa

,

,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, lapkr. 10, 1955

n T'M

BALTIMORĖS ŽINIOS
Liūdna apyskaita

.

j e Baltimoreje ir išėjęs šv. Al-

dybą
ateinantiems
metams
Valdybon įėjo Šie būrelio ha
riai: Alg. Bačiftttskas — pirmi
ninkas, Ant. Matulonlfc — Vice
pirmininkas, Mary kaehauskas — sekretorius ir Sandra
DiStefano — iždininkas, J. M..

i

• •

mm-m—f-m* i

I

L

I

ryžtingieji sakaliečiai gali pa
tiekti staigmeną, kiekvienu at
veju žaidynės bus įdomios ir ne
apvils Žiūrovų. Belieka tik, kad
rochesteriečiai įvertintų šias Sa
kalo pastanga* ir savo gaufciu
atsilankymu paremtų taip, kaip
jas parėmė LB Rochesterio apy
linkės valdyba, skautų, ateiti
ninkų bei Ramoves vadovybes,
paskirdamos puikias dovanas.

-~—.

kuris laike skyriaus piniginio
— Klek f važiavo? Ift Airijos
vajaus ir taip pat laike viešo į Ameriką tik 1846-60 metus
sios piniginės rinkliavos per du įvažiavo 2 mil. žmonių.
HEVERLY HILUS GfflUBTYCtA
sekmadienius apie tai skelbė
(**riAU«to« p-SlSs d*i ve«tuvtų, hansrssave parapijos bažnyčios laik-%
t% UtldotuvlŲ ir kitų papuošimu
raštelyje ir taip fc>at ift sakyk
S44S WEST U K D STUKSI
los. Be to klebonas kan. J. PaPei. Pftoepect S-OSSS Ir PR S-OM4
škauskas paaukojo 10 dol. Balfui.
A. BENIULIS atlieka įvairius
' Taip pat labai nuoširdi pade-1 perkraustymus ir pervežimus
Duoną tr h a l r l u skoninga*
ka pttklauso poniai L. Vanagai-1 iŠ tolimų ir artimų atstumų.
tienei, poniai Sophie Barčus,
Tel. BL 7-7075 arba
M ^ f
dienraščių "Draugo' ir "Nau
RE 7-9842
jienų administracijoms už gar
BRUKO'S KEPYKLA
sinimą per radijo ir Spaudą
SSS9 S. LITU ANIC A AVfc.
apie rinkliavas.
Tel. CLlfside 4 - 6 S 7 6 . .
O pati didžiausia ir nuošir
Vestuvių nuotraukos
Pristatome 1 visas k r a u t u m
džiausia padėka priklauso, viIr
restoranus, taip pat Iš
Augštos rūšies fotografijos
siunčia | visus artimuosius
sfems dosniems
fctarąuette
miestu*.
Mūsų specialybė
Parko lietuviams aukotojams.

GU2AUSKŲ

Prel. MendeliB Vėlinių dienos f o n s o f*™^**
******* T , B a i "
pamoksle paskelbė metinę mi- &8 m™* arkivyskupijos Kuni.
«
*ir
gu seminanią
1952 metais,
rimų apyskaitą Sv. Alfonso p a - , * *
, *•
.. . XT
..
. , r - dar
vienerius
metus
ėjo augstuosius
teologijos
mokslus
Ka
linių
šią
žemelę
apleido
65
Šv.
rapijoje. Nuo pereitų metų Ve- talikų universitete VVashingtoAlfonso parapijos nariai:
35
ne, D. C , ir įsigijo teologijos
vyrai ir 30 moterų. Jie visi se-i
.
- i licenciato laipsnj. Kunigu jšvęs
Sportininkai kvtoft*!
fcahlynin p*o*ra»a: Atidarynyvo ar seno amžiaus žmones, i
^,_\__^T.
tas 1953 m. Jis yra susipratęs
Nedidelė yra Rochesterio lie- ] i*as — šeštadienį 4 vai. p. p.
senosios kartos atstovai. Pačia
lietuvis,
mokąs
ne
tik
gražiai
tuvių kolonija, mafcas, vos 50 VVViCA salėje (175 0 i n t o n Av.).
me amžiaus stiprume savuosius
lietuviškai
kalbėti,
bet
ir
tai
narių turįs, yra it s|**to klubas! T% **H vakarą 8 vai. parapijos
apleido tik du: Vytas Griga
Nors ir mažas savo skaičiumi, salėje šokių vakaras, grojant
liūnas, miręs kraujo vėžiu,
ir syklingai rašyti.
Kun.
K.
Pugevičius
atkeltas
bet savo aktyvumu jis lygintis paikiam Marty orkestrui,
Jurgis Žalnieraitis, žuvęs Korė
vieton kun. P. Patlabos, kuris su didžiaisiais mūsų sporto vieSekmadienį, lapkričio 13 d., 2
jos kare.
vai.
p. p. žaidynių tąsa ir baig
mūsų parapijoje dirbo ištisus netais.
Klubas drąsiai gali
Vyskupas K. J. Dwyrr
penkerius metus ir dabar išsi džiaugtis pasiektais laimėjimais. minės rungtynės. Po to dova
Balfo 5 skyriaus valdyba ga
Štai krepšinio komanda, vie nų įteikimas ir žaidynių uždary
Reno
diecezijos ordinaras, kėlė į šv. Antano parapiją Ci
mas
YMCA
salėje,
1-00
Gibbs
li didžiuotis turėdama
savo
nintelė užbaigusi M. Lygos pir
prel L. Mendelio pakviestas, at cero, 111.
INC
Str. (beyeik prieš Bastmann te apytinkfje tokius gerus talki
menybių
rungtynes,
atsistoja
vyko į Šv. Alfonso parap. baž
Austrių bailus —
EDVARDAS U U S , » * .
piritu ra SArr.i u
Rimas ninkus ir dosnius aukotojus.
antroje vietoje. Jaunučiai Cle- atrą). •
nyčią aukų pasirinkti.
Reno
Oyster Roast,
4068 Archer Avenue
velande laimi apygardos pirme
Dėka jiems, būtent, Ėalfo 5
diecezija apima visą Nevados
kurį kas metai parapijos nau nybes. Mergaičių tinklinio ko Chicagoje
skyrius finansiniai bus pirmau Telefonas VIrginia 7-2481
valstybę. Jos 110,829 .kvadrati
jantis visoje Chicagoje.
nių mylių plote ir 158,370 gy dai ruošia šv. Vardo Draugija, manda lafani Rochesterio žaidy
Dosnūs
Marąuette
Parko
įvyksta
šį
sekmadienį,
lapkričio
VIETOJE IR U TOLIAI
nes pradedančiųjų grupėje. Bet
ventojų skaičiuje yra tik 27,530
Kostas vauusKa,
kolonijos lietuviai
V I K T O K 3 KO * I C O S
katalikai, 53 kunigų'aptarnau 13 d. Pradžia 1 vai. Vaišės ligi gi aktyviausiais ir stipriausiais
Balfo
5
skyf.
sekretorius
CALL UE MOTORS 0 0 .
jami. Katalikai, išsiblaškę dide sutemų. Paskui šokiai ir kito pasirodė stalo ir lauko tenisinin
Balfo 5 skyriaus (Marąue
Urtuviaka
srasotino Shell stotie Ir
Atsilankyti kai. Moterų komanda laimi tte Park) veiklos trumpa apys
I t a l ą naują dideli soakTeilmj
liuose tos valstybes plotuose, kios pramogos.
Auto taisymas. RT5» S. Wes«rra AT*.
meisterio
vardą
NeW
Yorke,
vy
Izraelyje 30 Vįetitiolic žydų Tel. B E 7-t5*S. Atliekami motonj •PSO & l Utr napdraodas
nepajėgia išlaikyti savo bažny kviečiami visi.
kaita :
u , Chloaco *•. OI
remontai, lyginimo, dažymo darbai
rai — antrą vietą. Dvejete taip
Šeštadienio mokyklos
Tel.
Gftovchm
•-70PS
čių ir kitų bažnytinių instituci
1955 m. rugpjūčio mėn. 14 d.
Izraelio valstybėje šiuo metu ir keičiamos dalys,
pat
antrą
vietą.
Gi
lauko
teni
visuotinis
susirinkimas
§
prie Švč. P. M. Gimimo parapi gyvena 30 katalikų vienuolių žy- sses
jų. Jie reikalingi pagalbos iš tėvų
sininkai
nustebina
visus
laimė
įvyko
spalio
mėn.
23
d.
parapi
jos bažnyčios aukotojams buvo dų kilmės. Dar j Izraelį nori įva
šalies. Prel. Mendelis, visuo
dami
Toronte
antrą
vietą
ko
išdalinti vokai su atsišauki žiuoti 14 tokių žydų vienuolių
met jautrus tikėjimo platinimo nės mokyklos patalpose. Lig
mandinėse
pirmenybėse,
o
O
e
mais. Ir sekantį sekmadienį ! daugiau. Vienu geriausių iš jų
ir palaikymo reikalams, ir davė šiolinis tėvų komitetas, susidė
velande individualiai antrą ir (rugpjūčio men. 21 d.) prie tos yra tėvas dr. Elias Friedmann,
progos vysk. Dwyer mūsų baž jęs iš J. Šilgalio, J. J. Auštros
trečią vietas.
pat bažnyčios vokai su aukomis kurs iki atsivertimo buvo sionis
nyčioje jieškoti paramos. Lap ir J. Kudirkos, atsistatydina
Ir štai šį šeštadienį ir sekma buvo surinkti. Ir dosnūs mar- tų vadas Pietų Afrikoje. Iš JA V
Komitetas
buvo
labai
veiklus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kričio 6 d. per lietuvių pamal
dienį, lapkričio 12 — 13 d. d.,
Surengė
nemaža
parengimų,
Izraelyje
yra
žydė
vienuolė
se
ketparkiečiai suaukojo $1,052.das gauta $270 aukų. Prie šios
šis judrusis* sporto vienetas &ven
kurių
tarpe
bene
rimčiausias
suo Estera Epštein, gyvenanti
55.
sumos dar reikia pridėti asme
6812 S0 WESTERN A V E.
1410 S0. 501h A V E.
čia
pirmąsias
savo
gyvavimo
"Aušros
Sūnų"
vaidinimas,
ak
prancūzių
seselių
vienuolyne
Na
1955 m. spalio mėn. 18 d.
ninę prel. Mendelio auką —
metines. Ta proga yra ruošia
torius
V.
Žukausko
vadovau
CKICAG0, ILL.
CICERO, ILL.
viešosios rinkliavos metu gat zarete.
$150,00. Aukos bus renkamės
jamas. Per savo veikimo laiko mos įdomios krepšinio žaidynės, vėse minėtas skyrius surinko
dar lapkričio 7 ir 8 dieną per
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arte
tarpį komitetas sutelkė dau po to bendra vakarienė ir šokiai. $1,915.35 ir paskiri aukotojai
Stebuklingojo
Medalikėlio noPARKHOLME SERVICE
giau $300 šios mokyklos reika Žaidynėse dalyvaus mūsų meis
T0wnha!l 3-2109
suaukojo
$225,40.
Iš
viso
Balfo
venas.
teris
New
Yorko
L.
A.
C
,
M.
STATION
lams. Išrinktas naujas komi
5 skyrius surinko $3,193.30. Tai
tetas šios sudėties: M. Norei- Lygos meisteris Detroito Kovas,
Asistento pareigoms
5000 \\. Cermak Rd., Cicero, I1L
graži suma.
sustiprintas
Hamiltono
Kovas
ir
Lietuviška gazolino stotis if
kienė — pirmininkė, St. Bal
J J >J
Į šv. Antano parapiją lapkri
Už tą visą darbą padėka pri
šeimininkų
Sakalas.
čiūnas ir V. Vaškys — nariai.
automobilių aptarnavimas
čio 1 d. atvyko Baltimorės lie
Žaidynių favoritu bus New klauso ne vien tik skyriaus val
WBliam J. Grigelaitfs, sav.
L10DĖSIO VALANDOJ
tuvių mylimas ir
gerbiamas
Katalikiško Jaunimo
Yorkas, tačiau ambicingas Det dybai, bet taip pat ir visiems
&tfcift
kun.
Kazimieras Pugevičius.
būrelis (CVO)
roito Kovas bus kietas riešutas. geriesiems talkininkams, kurie
Jis yra.gimęs bei «ugg»«padio- lapkričio 4 d. išrinko naują vai- Taip pat Hamiltono Kovas bei per abi rinkliavas uoliai talki
ninkavo. Jeigu ne tie gerieji ū^estingai ir pigiai taisau
talkininkai, skyriaus
valdyba
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAInebūtų pajėgusi tokią didelę su
6845*S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
A P A R A T U S
mą pinigų surinkti.
REpnbUc 7*8000 — 7-8601 Automobiliams vieta
Tiem*, kuri* gy*«na kitos« miesto dalyse; gausime
orarantuoja darbą Ir dalis.
Labai didelis ^nuopelnas ir

Rochester, U. Y.

OVI NG

Preciii Photo Stadio

PERKRAUSTAU
BALDUS
K. EIDUKON1S

ANTHONY B. PETKUS

& EVANS

TELEVIZIJOS

KUPONAS

I
I

DYKAI

KALENDORIUS

koplyčią arčiau Jūsų namų.

!
,

1956

nuoširdi padėka priklauso 6vč.
P. Marijos Gimimo parapijos
klebonui kan. J. Faškauskui,
• • "

"

'

'

IUI

••

ii

<i

J.
MIGLINAS
Telef. — HŪmbold 6-1036
,M„•

••.

>-

•

Vardas ir Pavardė
Adresas

'

Iškirpkite, prisiųskite paštu, arba atn ėskite asmeniškai į Budriko krautuvę

I

,

•

s.

,-.t...

^^Š^BV?

'*•*•

!
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tRYB

MODERNIOS KOPLYČIOS

4805-07 South Hermitage Avenuo
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

ONA MINTAUTIENE
OYV. 7121 S. CAMPBELL AVE., CHICAGOJE
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 6845 8. Westero
Avenue.
d. m. lapkr. mėn. 12 d. 8:30 vai. kūnas bus nulydėtas į švenč.
Panelės Gimimo bažnyčią Marąuette Parke, o po gedulingų pamaldų
| šv. Kazimiero kapinės.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Telefonai: Koplyčios REpublic 7-4600
Velionės buto HEmlock 4-7931
Velionė Amerikoje gyveno tik 5y 2 m.
Velionės pageidavimu gėlių prašome nesiųsti.
Nuliūdę: VYRAS IR SŪNELIAI LITTOKASS TR GINTAR£LIB
mmB
— i
' M u ir nu i,r
m

IJmLtu

M Į -

Pranešame giAinėms, draugams ir pažįstamiems, kad s. m. lapkr.
mėn. 8 d. 5 vai. vak.. po labai sunkios ir ilgos ligos mirs mūsų my
lima žmona ir motina
A. f A.

I

DIDELIS PASIRINKIMAS NAMAMS
PUIKIŲ BALDŲ.
Prekybos namai ant šešių (6) lotu.

JOHNF. EUDEIKIS

a=r

4330-34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI 1HA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIV ASOCIACIJOS
Ambulansų patarnavimaa dieną ir naktj,

^ i k ^
^
^A

Reikale Saukite

Ues turime koplyčias i
visose Chicagoa Ir j

^

Rosclando dalyte ir;
tuojau patarnaujame

Didžio skausmo valandoje, tragiškai žuvus mylimam

ANTANAS M. PHILLIPS

A. f A.

,8807 & LITCAN1CA A VE.

JONUI JUNEVIČIUI,

PETRAS P. GURSKIS

jo žmonai Junevičienei ir dukrelėms reiškiame giliausią
v
užuojautą.

3 kambarių visi rakandai
3 kambarių visi geresni rakandai
3 kambarių visi augštos kokybes rakandai

VLADAS IR JURGIS KIAUNfiS

$198-00
$348-00
$588-00

Budriko radio valanda, in WHFC stoties — 1540 kUocycIes — ketrv irtadieiHaig ouo 6 iki
7 vai. vakaro.
Įmonė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 0:80 vai.
9 iki 6 vai. Sekmadieniais n no 10 iki 5 vai.

>. Kitom dienom nuo

177 WOOD8IP» Rd^ Itfverskte, PL

Tei O L y ^ l e »4tt45
Telephone 1 Ards 7*1!

lOOtl a MIOHIOAN A VE.

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELS0N

W10 8, UTUANICA AVU
-

—

_

^

_

teL TAnte 7-1138-1119
„

^

_

__—

PETRAS BIELIŪNAS

S A I N T CASIMIR
M O N U M E N T CO-

4348 S. CALIFORNIA AVENfJE

TeL LAiayette 3^3572

VASAITIS — RNTKUS
1440 Sontb 6Ath A VE.,

3914 WesHllthStreel

CICERO, ILL.

TeL OLysapic 2-1001

ZIGMUND (ŽUDYK)

Vltnai Mokai ino kapiniuDidžiausiai paminklams plaatj
pasirinkimai mieste.

1640 W. 40th STREET

Y Ards 7-07S1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2434 W. 69tti STREET
'2S14 W. 23rd PLACE

T»leL CEdarcrest 3-6335
•

/

TeL

JMkilS F. R0DMIN

— SAVININKO —

Telefonas CAlumet 5 * 7237

ALFREDAS VANCE

LEONARDAS F. fBKAOSkftS

/ ,

3241 South Halsted Street

TeL SJ&sley 1 4 7 U

JfcM S. HAtfiTED STREET

Lengviausi išsimokė ji mai

7

060 Wert lOsn STREET

POVILAS J. RIMKAS

•

Jos. F. Budrik Furnitūra, Inc.

TeL T Arda 74401

•

v

V..

REpublic 7-12131
Vlrgmla 7-6672,

I

\

K

8

DIENRAŠTIS DRAUGAS. GH1CAOO, ILLINOIS
Į

I

T W

Ketvirtadienis, lapkr. 10, i 955

2:

SS

GAILA BENAMIŲ VARGŠŲ LIETUVIŲ VAIKUČIŲ.*
X I)r. Eduardas Turauskas
mokykloms Vokietijoje. Viso yra
pasiuntusios $938.
ir inžinierius Antanas Rudis
Būkite dosnūs ir šįmet, padėkilapkričio 5 d. atsilankė į Chica
ALRK Federacijos Chic&go te J4JU kilniam tikslui! Gal Tau
Apskritie** svarbus susirinkimas j - vienam sunku yra prisirengti pa
gos Augst. Lituanistikos mo
vyks ŠĮ vakarą 8 vai. (lapkričio siųsti auką sergančiam broliui, gu
kyklą. Pasikalbėję su mokyk
1(J d.) L. Vvutų salėje, 2451 VV. • linkiam t a r p svetimųjų?...
1
los vadovybe ir
mokytojais
4?th St.
Miela sesė ir broli, neskanus
apie mokyklą ir mokinius, gar
Federacijos apskritis yra aais ' bus Švenčių kąsnis, jei nebūsi paviso
Lietuvių katalikiškojo veiki- sidalines su alkstančiu bei viltį
bingi svečiai lankė klases pa
mo Ir rūpinasi visais aktualiau- tavyje turinčiu ligoniu,
mokų metu.
šiais klausimais. &j vakarą yra pa , Tad neuitrenk save širdies du! kviesti i ) mus prelegentai, kurie rų šiai kilniai aukai. ATEIK! Ir
Po pamokų Šv. Jurgio para
X Vincentas ir Ona Aminiatsakys j įvairius siu dienų klau-' pats būsi linksmas vargšui ašarą
simus, pvz. "Ar y r a dabar gali- nušluostė?....
nas iš Dorchester,
Mass., pijos salėje dr. E. Turauskas
raybe siųsti siuntinius į Lietuvą".
I>antų gyd. A . Mačiuitienė,
Skatino
"Draugo" spaustuvės ir T. T. kalbėjo mokiniams.
VLsl kviečiami į susirinkimą.
Iv.N.
Marijonų vienuolyno
statybai mokytis lituanistinius dalykus,
Valdyt*
— Lietuvon kariuomenė* minė
paaukojo Šimtą dolerių. T. T. auklėtis ir ruoštis Lietuvos va
— Don Varno Portas No. »86 jimus. L. S. "Ramovė" Chicagos
Marijonai ir vyr. statybos fon davimui, būti ne vien realistais,
rengia didžiuli šokių vakarą' Da- • skyrius,
talkininkaujant visoms
bet
ir
idealistais.
Išsamiai
nu
riaus
ir
Girėno
salėje,
4416
South
giminingoms
kariakonu organika
do komitetas geradariams ta
VVestern
Ave.,
š.m.
lapkričio
mėn.
eijoms,
š.m.
lapkričio
13 d. (sekšvietė 1918 m. pastangas at
ria nuoširdų ačiū.
12 d., (šj šeštadieni), šokių pi a- madienj) ruošia Lietuvos kariuogauti nepriklausomybe ir Lie
'. diia 8 vai. vakaro. Gros žinomasi aienfc 37 metų sukakties minėjiX Vyskupą^ Vincentas Bnz- tuvos Tarybos darbus ir atlik
Don Baker orkestras. Visas pel-. mą. Programa ši:
I n a s y r a s k i n a m a s naujų namų j 1. 10:45 vai. ryto šv. Jurgio
gys dalyvaus T. T. Marijonų tą tuo metu vaidmenį. Palinkė
! statvbai, kuriuose bursis visa lie- bažnyčioje (Bridgeport'e)
iškil
Bendradarbių tradicinėje vaka jo Chicagos Lituanistikos mo
tu viška visuomenė. Visus kvieėia-' minges pamaldos u i žuvusius ir
rienėje lapkričio 13 d. 6 vai. kyklai sėkmingai gyvuoti ir
me atsilankyti j š] Amerikos Lie- mimsius dėl Lietuve* laisves. Pa
tuvių veteranų rengiamą šokių va mokslas vyskupo V. Brizgio.
vak. šv. Antano parapijos salė augti. Dr. E. Turausko kalba
Si nuotrauka padaryta Vokioti.jo.j lietu-j "Visos didesnius lageriu* Vokietijoj ir
karą.
Rengėjai
2. 12:30 vai. lietuvių auditorivhj pabėgčlių stovykloj, čia matomo vyskn- Austrijoj šiais metais jau ąiMankiau ir sn
je, 1515 So. 50 Ave., Cicero, 111. mokinių buvo priimtas dideliu
,
..
...
joje
(3133 So. Halated) iškilminD
I»a V- PadoUkį vaikučių būrely. Piof. kan!" tipaiinan su sunkiu vaikučių bakle it o vyk
BaJriko
4
~
* , T ? ^ • P ™ * " * ^ g i posėdis ir po jo meninė dapasitenkinimu.
1 ' u L- xD i.«
_-•
lose. Tokiu lietuvių vaikučių Vokietijoje ir
Kiekvieną k e t v ^ t a d i e n į yra taa- f
£££J M ^ į ^
M.
soliatė
X Kun. Kazimieras Vengrai,
,1. B. Končius, Balto pirm., rašo:
,\ . •
1
J. .• A-A ;&.I-L;.K-«.. VK»
Vėliau mokyklos bičiulis inž
lonu pasiklausyt, B u d n k o radijo K r i p k a u a k J i e n ė , ' l y r i n i s sopranas;
betuvis marijonas misionierius | A R u d i g n u o š ' i r d i i a i lietuviškai!
'Austrijoje dar yra 2,050, issklauntų 1~programos išĮ stoties WHFC, 1450
f v J a k u W n a i : cicero Liet.
"Kartu
su
vyskupu
nuvažiavome
aplanvietovės*.
IA
Amerikos
per
Baltą
jiems
teikil.
nuo
6
iki
7
vai..
Tad
pasij
^
vedama. J.
Kreivėno:
Argentinoje, atvykęs aplanky-,
ikino mokyklos
auklėti
kyti vieni) stovyklą, ir .lo Ekscelencija, su- kiam maisto, drabužių ir kitokios pabalnos.
klausykite ir š) vakarą. Dainuos ^ ^
Klubo "meno trupė vaidina
ti tėvelių j JAV, dalyvaus Tėvų nius, linkėdamas būti pavyz
Ripftiinęsvsu jų padėtimi, pa«akė: "OaiU | Amerikos lietuviai, Uikit gailestingi SIHUI
operos solistas Algirdas Brazis. . . K u n i g a i k s t i s Zvainvs": muzikas
Girdėsite gražių lietuviškų dainų B J o * u i a s t r i m į t u o j a mirusiems
Marijonų Bendradarbių vaka dingais ir daryti
benamių vargšų lietuvių vaikinių, tebo- suvargusiam jaunimui, kad jie galėtų ufcpažangą
uorkestro muzikos. Leidėjai - k a r i a m s ; B a l i o R y k a u s deklamaakurstančių medinėse bakūžėse (barakuo- augti sveiki ir geri žmonės lietuvių tautos
rienėje lapkričio 13 d. 6 vai. moksle. L. Šmulkštys, 8 klasės
Juozo
Budnko namų baldų ir au- "jTV
se). Jie išbalę ir suvargę dėl blogo maisto, ateičiai. Aukas teikite per Balto skyrius
vak. šv. Antano parapijos sa mokinys, padėkojo ir įteikė ad
ksinių daiktų krautuvė Chicagoje, , J P a s l a b a : Organizacijų vėliavos
(Jeros Širdies Amerikos lietuviai turėtų jų ar tiesiog j Bendrojo Amerikos Lietuviu
N M
lėje, 1515 So. 50 Ave., Cicero, resą, o D. Vainauskaitė, 8 kla
neapleisti ir jų gyvybes gelbėti, teikiant ŠH1I>OS Fondo Centrų: VLRA, *105 Grand
3241 So. Halsted St.
- - | b u s reprezentuotos bažnyčioje ir
jiems
šalpų
per
Baltų.
Stivel,
Brooklyn
11,
K.
Y
.
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— Lietuvių siuvėjų lokalo 269 Liet u vii: auditorijoje,
111.
sės mokinė, jtekė gėlių puokš
susirinkimas įvyksta AmalgamaKviečiame visa Chicagos ir apytę.
Po
to
inž.
A.
Rudis
parodė
ted Clothing Workers of America linkių lietuvišką Msuomene dalyX T. T. Marijonų nauji pa
patalpose,
333 So. Ashland Blvd., vauti šiame minėjime.
mokiniams
filmą
iš
savo
kelio^
statai, 63 st. ir Kilbourn st.,
lapkričio 11 d. 6 vai. vakare. Ka
L.S. "Ramov*" Oiicago's
kasdien kyla augštyn: vienuo nes po Europą, išsamiai paaiš
dangi k a s du metai perrenkama
Skyriaus Valdyba
$170.000 Šv. Ksavero
Tinkavimo mašina
lyno pastatų rūsys baigtas ir kindamas apie istorines Euro Iškels Loyolos akademiją
lokalo valdyba, t a d šiame susirin
:
Mokiniai dėkingi
Chicagoje pradėtas naudoti kime bus nominuojami kandidatai
parmojo augšto sienos jau iš pos vietas.
kolegijai
Loyolos akademija, Chicagoį sekančių metų valdybą, bei apmūrytos. Pasak rangovo Juozo svečiam s už atsilankymą.
naujas
išradimas
—
tinkavimo
t a r t i kiti rekalai.
Visi lietuviai T f i U
A C
P T T
S
je įsteigta 1909 m. ir dabar beChicagoj statanti sau naujus
r i
u
J
siuvėjai
prašomi
šiame
susirinki*
*»
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J
Augusto, vienuolyno pastatai
mašina,
kuri
dirba
keturis
kar
X Don Varno Posto komen sidalinanti patalpomis su L o - | r u m U 8 S v . Ksavero kolegija,
Lokalu Valdyba, j istorijoje yra pirmasis kunigas,
Naujuose Metuose bus po sto danto Phill Musteika pirminin yolos universitetu, 6525 N. Shetus greičiau, negu ligšioliniai me dalyvaut.
kuri įsikurs 157 akrų plote ties
gu. Statyba reikalauja daug iš kavo susirinkime, kuris įvyko ridan, numatoma iškelti tolyn
naudojami metodai.
Mašina — BRANGUS LIETUVI! štai j kuris turi Kristaus žaizdas. Tė103 gatve, gavo iš Fordo fondo
ir šįmet LIETUVOS GA1L. SE į v a a pijus yra garsus nepapralaidų. T. T, Marijonų statybos lapkr. mėn. 4 d. Pranešimus į šiaurę už Evanstono, netoli $170,000.
Tai didžiausia pašai švirkščia tinkavimo medžiagą.
fondo direktoriai, o ypač Sta patiekė Jack Juozaitis, Jurgis
lapkričio men. 12 d. 7:6u vak.
Edens ekpresinio kelio, prie p a , k o kią bet kuri katalikų koVVestern Ballroom salėje rengia į mis. Knygoje aprašoma pratybos fendo vyr. sekretorius Jonikas ir kiti. Buvo prirenka
Autobusais važiuoja
Lake gatvės VVilmette mieste- \eg\j& yra gavusi iš to fondo,
KONCERTĄ - BALIŲ, dalyvau-1 narysčių dovana, nuostabūs iškun. V. Parulis, MIC, prašo mi nauji nariai į Building Comlyje. Tam reikalui perkama 25 pašalpa buvo duota ryšium su
daugiau
moterys
j a n t mūsų mieliems solistams:
ekstatiniai nersikėlimai
ateiti \ pagalbą su aukomis. mittee: Petras Butkus, Bronius
Metropolitan'o
solistuiKripAl- ir t t Iš Tėvo Pijaus gyvenimo
akrai žemės. Akademija dabar kolegijos pravedamais naujais
Braziui, operos
sol. Monikai
Nustatyta, kad miesto auto girdui
Gausesnės aukos pagreitins T. Mikėnas, Vytas Rašytinis ir
turi apie 800 studentų, o tada tyrimais — kaip sudaryti sąly busais besinaudojančių keleivių k&uskienei, akomp, m u t A. Ku y r a įdėti 32 p a v e i k s m L
Kaina
Marijonų
vienuolyno ir) Robert Shapher. Direktorių Tačiūnų! ir B. P a k š t o kapelai.
bus įrengtos patalpos dėl 1,500 gas, kad gabieji mokiniai nebū 70.7 f7 sudaro moterys. Iškel
«
Si organizacija savo pelną ski- , *^-W.
c
"Draugo" spaustuvės statybą, rybos: Alfonsas Pundys, Zeno studentų, gi visas dabartines tų suvaržyti ir galėtų daryti taisiais ir požeminiais traukinė ria labdarai: TBC sergantiesiems, " Galima gauti "DRAUGO"
Adininistracijoje
X Švč. P. Marijos Gimimo nas Butėnas. Naujo namo sta- patalpas perims Loyolos uni pažangą pralenkdami kitus ir liais važiuojančių — moterys , 16 Vasario gimnazijai, ir Vargo j
tybos fondui buvo padėtas pir- versitetas.
Persikėlimas bus greičiau užbaigdami mokyklą. sudaro 52.3%, gi tramvajais
2SS4 So, OmkkSE A veime
( M
U
parapija
^
^
tūkstantis.
Tai
yra
sveijyykdytas
1957
metais.
Nurnamas
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Kolegijoje mokosi keletas lietu daugiau važiuoja vyrų. Ten mo
rengia s\ sekmadieni (lapkn- Wkintinas
.I„V..
*tomą,
/
,kad, vieta
. . .ir naujieji pa
5„MBM- A
KNYGA,
KURI
IR
PO
100
M.
dalykas.
vaičių. Prieš keletą mėnesių terų tik 41.5%.
čio 13 d.) 6 vai. vak. metinę va
Per susirinkimą buvo priimti statai kainuos apie tris milioiiiiiimiimiiiiiiNiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiM
BUS AKTUALU
mes apie ją buvome plačiau ra
karienę. Numatomas
gausus
nauji nariai. Don Varno p o s t o | n u g dolerių. Dabar akademijo šę.
Jacques Marilain, garsusis pran
Nustatė kokia buvo
P O P U LA R
dalyvių skaičius, kurių tarpe
cūzų filosofas, savo kalbose dažnai
patalpos yra visuomet atviros į j e d § s t o 22 tėvai jėzuitai ir 10
banditų pora
pabrėžia, Jog: pasaulis ilgisi ko tai
pasižadėjo dalyvauti ir žymūs
visom lietuviškom organizaci- pasauliečių mokytojų.
AkadeUTHUANIAN RECIPES
tikro, o tam pasiekti vienint?15 prie
Rinkimuose laimėjo
Chicagos lietuviškos visuome jom rengti parengimus, susirinmonė
—
pažadinti
žmonėse
kontemp
Apiplėštojo Citizen
banko
m i j a i k e l t i s j š i a u r ę buvo dar
Surinko JUZfi DAU2VABDIENS
liacijos pajutimą, ir pagarbą. Jai.
nės veikėjai.
demokratai
Hebrone, Ind., tarnautojas R.
kimus ir t. t. Kiekvieną pirmą vienas paskatinimas: iš ten
Tkral. mes tiek daug sutinkame
X Dail. Adomas Varnas, Ali- mėnesio penktadienį
tiesai
įvyksta įstoja didelis procentas studen
Kaimyninės Indianos merų IVĮcGinley iš fotografijų nusta- tvirtinimų prleataraTTjanctų
kiekviename
lalkraScio ar knygos
k
ce Stepheas, Veronika Nagevi- posto susirinkimai. Don Varno tų.
rinkimuose laimėjo demokra-1 **. * d plėšikai buvo Roosavelt kampe, politikų kalbose, taip. kad
vidutinis protas pradeda manyti, jog
ritnė ir d-ras Steponas Biežis posto vadovybė kviečia lietu
tai. Iš 105 mėril anksčiau res- j O'Donnell, 22 m., ir jo žmona pasaulis
tikrai žlunga.
sudaro tautinių rūbų konkurso vius veteranus prisijungti prie
Perkels koncertų vietą publikonai turėjo 70, o demo- Tyra, 16 m.Vyras jau anksčiau &i amžinai
neramų tiesos klausi
jury komisiją, kuri
įvertins šio posto.
mą
visiems
suprantamu
būdu nagri
kratai
33.
Dabar
demokratai
Y™
sėdėjęs
kalėjime,
Nusistatyta tą puošnią deng
nėja
M.
Matuko
"TIKROVftS
SUVO
gražiausius ir charakteringiau
laimėjo
rinkimus
68
miestuose,
KIMAS".
Veikalas
gražiai
Išleistas
su
tą
sceną,
kurioje
vasarą
vyks
X Amalija ir Mykolas JaguApsisuko
galva
senfams
žymiai
suglauzdintu
raidynu,
60
psl.
sius rūbus per kunigaikštienės
6iai savo neseniai įgytoje ir pa ta koncertai Grant parke, nu gi respublikonai savo merus
Ir tekainuoja $1.00.
Birutės Draugijos
jubilėjinį
Mary
Karweit,
71
m.
am
tobulintoje
svetainėje
4624 kelti apie mylią tolyn į šiaurę turi 26-se. Apie dešimtyje vie
Gtiunamas sio dienraščio adminis
koncertą — balių lapkričio 19
žiaus,
išsiskyrė
su
savo
vyru
tracijoje.
tovių
rinkimų
rezultatai
dar
Club, 4624 So. California Ave., iš dabartinės vietos, esančios
d. koncertas—balius bus We3Fred. turinčiu 74 metus. Mot3š. m. lapkričio 11, 12 ir 13 d.d. ties 11 gatve. Naujoji vieta — buvo nepaaiškėję.
tern Ballroom salėje, 3504 So.
ris teisėjui pasakė, kad per
rengia atidarymą. Visi draugai į rytus nuo Meno instituto, ji
VVestern Ave.
N
paskutinius 18 nutų jiedu su
$18,250 sužeistam
ir pažįstami kviečiami atsilan būsianti mažiau triukšminga.
įtemptos valandos sukilimo prieš
vyru
buvo
išsiskyrę
13
kartų.
bolševikus
Kaune, šilta meilė kas
X UršulS Adomaitiene, žmo kyti ir pasivaišinti vietiniais Anksčiau toje vietoje koncer
darbininkui
dieniniame Lietuvos šeimos gyveni
na a. a. kapitono Juozo Ado bei importuotais gėrimais ir tams patogumai nebuvo dėl to
me, nutraukta šiurpiu raudonųjų trė
Mergaites
pardavinės
Teismas Chicagoje nustatė,
mimų
į Sibirą, siaubinga diena bė
maičio, mirusio Augsburge, Vo akaniais
lietuviškais užkan- įrengti, kad miestas planavo
gant
j
vakarus ir paliekant sau arti
kad Baltimore & Ohio geležinriestainius
mą žmogų partizanauti,
partizanai
kietijoje, užprašė šv. Mišias už džiais.
Įtaisyti amfiteatrą prie Meno
T*
,
,
_•
o
AAA
—.o...
Lietuvos
miškuose,
Vytauto
dvasios
kebo linija turės sumokėti $18,savo vyro sielą. Šv. Mišios bus
P e n k t a d i e n i apie «J,UOO m e r - t € v y n c 8 m e i l e 8 testamentas, rašyto
Instituto. Amfiteatras būtų kai
250 geležinkelio
darbininkui gaičių Chicagos miesto centre jos atkurtas pasikalbėjimas su Oe- ,
X Mykolas Jokubauskas, Šv.
atnašaujamos šv. Kryžiaus pa
navęs apie tris milionus dole
1*1 ne paprast* snyga. Virs 2uu ro
dlminu Vilniuje, kraujo balsas trem
Milford
L.
Creamer,
52
m.
am
Antano
Draugijos
pirm.,
Cice
tyje,
laiškas
miSko
broliui
partiza•
ceptų
grynai lietuviškų •miglų gamlpardavinės riestainius. Tai na
rapijos bažnyčioje lapkričio 12
rių. Jo įrengimui reikalingas
nui — tai vis temos, kurias vaizdžiai nimul anglų kalboje. Ponia Dautvaržiaus,
kurs
buvo
sužeistas
trauro,
UI.,
uoliai
ruošiasi,
kad
pa
rės organizacijos Chicago Area apraso tremties rašytoja Karol* Pa- dieni, kuri dainai pasakodavo apie
d. 8:30 vai. ryto.
Giminės,
visų kaimyninių gyventojų suti
lietuviškus valgius per Chicagos ra
vyktų
draugijos
vakarienė,
ku
kinio
nelaimėje
Cincinnati,
Council of Camp Fire Girls, žėraite savo knygoje
draugai ir pažįstami kviečiami
dijo tr televizijos stotis, surinko pa
kimas. Toks
sutikimas
nebuvo
w
w
" " T ' , ' Ohio. Buvo sužeista jo nugara, kurios savo sąjūdyje turi apie
ri bus š. m. lapkričio 12 d. 6 v. "*"""" * ~". ™ ~ * "
čius Įdomiausius lietuviškų valgiu
į pamaldas.
gautas iš Michigan gatves kai- _.
„ ,
*TZTZjl u * u
receptus
ir DRAUGAS juos išleido
vak. Budriko salėje, 1442 So.
labai
parankioje
formoje. Pirmą karnarių
X Chicagos Lietuvių Vyro 49 Ct., Cicero. Vakariene susi kurių gyventojų ir miestas ga Jis reikalavo $100,000, bet buvo g ^
Wrtingl pasiskaitymai jaunuome- tą tokia knyga pasirodo knygų rtnnei. Knyga turi 133 pusi.. kainagl^O. koje.
priteista mažiau kaip penkta
choras savo
linksmavakaryje domėjimas didelis ir tikimasi lutinai tą planą palaidojo
Veikalas išleistas Brazilijoje.
b*t
c^^ dovana kitataučiams ar
Peršovė
įsilaužėlį
dalis.
atliks įvairią programą,
kuri pasisekimo. Jos parėmimui sa
gaunamas "Drauge".
liakai skaitantiems Uetuvianta,
Newell Jonės, 32 m. amžiaus, Užsakymus su pinigais siųskit*:
susidės iš popularių dainų, lie vo aukemis prisidėjo Cicero $100,000 mediciniškiems
Raina — $2.00
Jaunų
plėšikų
gauja
gyvenąs
1551
E.
65th
pi.,
per
tyrimams
tuviškojo gyvenimo aktualijų miesto verslininkai.
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*:
šovė ir sugavo Fletcherj Bailey,
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Pietinėje
Chicagos
dalyje
triir kitų įvairenybių. LinksmavaD R A U Q A 8"
Willet sunkvežimių bendro16 m. amžiaus, kai pabudęs
1§šikl
2334
So.
Oakley
A
v
e
.
X
"TryBkos
Žiburių"
teatri
karis bus Sokolų salėje lapkri
vės prezidentas Howard VVillet ™ P
* *»"**, susidedanti iš
2334 So. Oakley Avenoe,
nakčia
išgirdo
kažinką
laužian
niam
literatūros
montažo
pa
C
h
i
c
a
g
o
8,
111.
paaukojo $100,000 Chicagos 16—18 m. paauguohų, nuo šeščio 26 d.
('H1CAGO 3. ILL.
statymui muzikinį foną ruošia universitetui, kad prie esančios tadienio jau įvykdė aštuonis tis į jo butą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimii
X Augštesniosios Lituanisti prof. VI. JakubSnas. "Trylika
universiteto žinioje Lying-in apiplėšimus. Nakčia į trečiadiekos mokyklos tėvų komitetas žiburių" — specialus spaudos
:
^M
ligoninės būtų įsteigtas tyrimų n * J i e apiplėšė tris žmones ir r^=
tos mokyklos išlaikymui 1956 metų uždarymo kūrinys, kurį
b u v o už uo1
Kunigaikštienes Birutes D-jos Chicagos Skyriaus V-ba L m. lapkričio
fondas Willet žmonos vardu.
P * ketvirtą, VVilliam
m. sausio mėn. 7 d. ruošia va- matysime lapkričio 20 d. 4 vai.
Tuos tyrimus
beorganizuoda Pink. Vienas tų banditų jau iš
karą-koncertą Lietuvių audito popiet Marijos Augšt. mokyk
19 d. 7 v. v. Western Ballroom salėj, 3504 S. Western Ave, rengia
mas minėtas universitetas nori tiesė ginklą, bet užpultasis
rijoje.
los salėje.
smogė banditui ir tie pabėgo.
sukelti $32 milionu.
X Prekybininkas Jonas Kar
X Ona Mintautiene (ŠeškuSėkmingiau skelbiantis
Psichoanalistų instituto
velis paaukojo Chicagos Augš- tė) po sunkios ir ilgos ligos mi
tesnei Lituanistikos mokyklai rė lapkričio 8 d. 5 vai. vak. Illi
laikrašty
direktorius
lietuvišku šriftu rašomąją ma nois universiteto ligoninėje.
Hazel Bishop, Inc. bendrovės
Chicagoje, 664 N. Michigan,
šinėlę. Mokyklos vadovybė nuo
direktorius R. Spector, kurs yra Psichoanalizės institutas,;
širdžiai dėkoja dosniam ponui
Otto B. Lawrence, 65 m. am gausiai skelbėsi
direktoriumi
televizijoje, kurio naujuoju
Karveliui. .
w
žiaus, kurs prisipažino 1945— pranešė spaudoje, jog skelbi- yra kviečiamas dr. Gerhart
Maloniai prašome* visus atsilankyti į šią lietuviško meno ir tautinių rūbų
X Dail. Povilas Kaupas savo 1946 m. nesumokėjęs $29,287 mai laikraščiuose duoda geres- Picrs, k'.lęs i£ Austrijos, turįs
šventę. Ui
tris taisyklingiausius
ir gražiausius
tautinius
rūbus
bus
dailės studijoje ruošia kūrinius valstybinių mokesčių, nubaus nius
rezultatus
ir ateityje
amžiaus,
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būsimajai parodai, kurios chi- tas $10,000 ir nuteistas tre- mažins skelbimus televizijoje ir Ei^in
Valstybinės ligoninės vertingos premijos. Baliui gros padidintas B. J0NUS0 orkestras
RENGĖJOS
metama
sąlyginiai.
psichiatras.
eafiskiai lakai laukia.
f didins laikraščiuos**
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KAS, KA IR KITI

1 mus

CHICAGOS ŽINIOS

DIDVYRIŲ ŽEMĖ

dalyvaujant Liet. Operos solistei JUZEI AUGAITYTEI, prof.
VL. JAKUBBNUI ir dramos aktorei ZITAI KEVALAITYTEI.
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