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BUDAPEŠTAS PASKENDO KARO LIEPSNOSE
t

Naujos masinės deportacijos 
iš Lenkijos ir okup. Lietuvos

CHICAGO, III. — Dienraštis Chicago Tribūne lapkr. 9 d. įsi* 
dėjo savo Varšuvos korespondento pranešimą, kad tenai ateinan
čiomis žiniomis Lietuvoje ir buvusiose Lenkijos dalyse, kurios da
bar yra įjungtos į Sovietų Sąjungą, vykdomos masinės deportaci
jos.

Kaikurios lenkų šeimos, kurios 
palaikė ryšius su savo pažįsta
mais Lvove ir Vilniuje gavo des
peratiškus laiškus," prašančius 
pagalbos. Vežami daugiausiai žy 
dai ir tarp jų pasitaiko net sau- 
žudybių.

Deportacijos prasidėjusios pa 
skutinėmis dviemis savaitėmis.
Atrodo, kad daugiausiai vežama 
į Birobidžaną, Sibire, kur nuo 
1930 m. buvo atskirti plotai so
vietų žydams. Taip žmonėms 
pranešama ,bet galimas dalykas, 
kad vežama ir į kitas sritis, kaip 
Kolimos kasyklos, kur dirba iš 
tremtieji.

Kaikurie lenkai, kurie buvo 
išvežti 1939 — 1940 metais jau 
grįžo į Lenkiją, bet tie, kurie pa
siliko už Sovietų Sąjungos nu
statytos naujos ribos per Lenki
ją, tie jau laikomi Sovietų Sąjun
gos piliečiais ir vadovaujantis 
dabartiniais susitarimais negali 
persikelti į Lenkiją.

Laikraštis pažymi, kad laisvo
jo vakarų pasaulio protestai ga
lėtų sušvelninti ištremtųjų dalią 
ir sumažinti trėmimus. Korės-1 
pondentas praneša apie kursuo
jančius spėjimus, kad deportaci
jos ir sovietų karių telkimas Len 
kijos pasienyje vykdoma, sten
giantis užkirsti kelią sukilimams 
Lenkijos pasienyje. Trėmimai TOKIO, lapkr. 9. — Japonijos 
prasidėję maždaug nuo spalio 19 užsienio reikalų ministeris Ma- 
d., kada susidarė tarptautinė moru Shigemitsu pasveikino

Bomba banke
AMMAN, Jordanas, lapkr. 9. 

— Britų banke Ammano mieste 
sprogo bomba. Bomba išdaužė 
banko ir kitų pastatų langus. 
Spėjama, jog arabų nacionalistai 
padėjo bombą banke.

Sovietai sveikina
LONDONAS^ lapkr. 9. — So

vietų Sąjungos premjeras Bulga- 
nin ir prezidentas Vorošilov pa
sveikino prezidentą Eisenhowerį 
perrinkimo proga į prezidento 
postą ir pagyrė Eisenhowerį 
kaip taikos vyrą.

Gazolino trūksta
PARYŽIUS, lapkr. 9. — Pran 

cūzija suvaržys privačių auto
mobilių naudojimą, nes trūksta 
gazolino. Suvaržymas įsigalioja 
šeštadienio vidurnaktį. Prancū
zija pajuto gazolino trūkumą, 
kai Suezo kanalas buvo užblo
kuotas.

Iš Japonijos

krizė lenkų 
se.

sovietų santykiuo- JAV prezidentą Eisenhovverį per 
rinkimo proga.

Sakoma, jog britai pastojo 
sovietams kelią į Vidur. Rytus

LONDONAS, lapkr. 9. — Darbiečių opozicija įnešė parlamen
te pasiūlymą išpeikti vyriausybę už žygį į Egiptą. Diskusijas tuo 
reikalu pradėjo buvęs darbiečių vyriausybės narys K. Younger.

K. Younger kvietė priimti Vy-| ---- 1 — ............
riausybės išpeikimą, smerkaintį 
vyriausybę už Britanijos bend
ruomenės (commonwealth’o) su
skaldymą. Britų žygis į Egiptą 
labai blogai nuteikęs Britanijos 
bendruomenės tautas Azijoje.
Dėl tos priežasties jos galvoja 
net išeiti iš Britanijos bendruo
menės (commonwealth’o). Kal
bėtojas kvietė greitai šaukti visų 
bendruomenės ministerių pirmi
ninkų konferenciją, kad pavo
jaus būtų išvengta.

Kas vairavo Migus?
Sovietų lėktuvai pasirodė E- 

gipte vos prasidėjus Izraelio žy
giui. Washingtono gynybos įstai
gos turi žinių, kad rusai siuntė 
Migus su lakūnais ir instrukto
riais į Siriją. Kitos žinių agentū
ros mano, kad nėra-tikra, jog 
sovietai siuntė savo-aviacijos da
linius į tą apylinkę ir kad Migai,

Išgelbėjo nuo komunizmo

Atsakydami į šį priekaištą, vy 
riausybės gynėjai pareiškė, kad 
savo žygiu Egiptan Anglija su
kliudė ten išsikelti sovietams. 
Per diskusijas paaiškėjo, kad ne 
trukus Britanijos vyriausybė pa
skelbsianti dokumentuotą me
džiagą, kuri įrodys, kad rusai 
ruošė didelį žygį į Vidurio Ry
tus, tam tikslui ginklavo Egip
tą ir jau buvo pasiuntusi ten sa
vo Mig lėktuvus, šios žinios bū
siančios galima patvirtinti iš do

Britų kareiviai, okupavę Port Said miestų Egipte, 
kareivių pasitrauks iš Port Said’o. (1NS) »

Britanijos premjeras Edenas pareiškė, jog dalis britų

Izraelis bijo Sovietų Sąjungos 
baisios karinės mašinos

TEL AVIV, Izraelis, lapkr. 9. — Izraelis staiga sutiko ištrauk
ti savo kariuomenę iš Egipto, nes bijo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės gali neparemti Izraelio, jei Rusija su savo kariuomene 
įsikištų į Vidurio Rytus, nebent Izraelis sušvelnintų savo' poziciją. 

Izraelio premjeras Ben - Gu-
rion vakar pranešė, jog Izraelis 
ištrauks savo kariuomenę iš E- 
gipto, nors prieš dvi dienas par
lamente buvo pareiškęs, kad Iz
raelis neatiduos „išlaisvintą“ že
mę iš Egipto ir neleis Jungtinių 
Tautų policijos jėgų į okupuotą 
teritoriją. Trijų dienų laikotar
pyje Ben - Gurion gavo iš prezi
dento Eisenhowerio dvi notas, 
kuriomis buvo prašoma Izraelio 
kareivius ištraukti iš Egipto.
Tuo pačiu metu pasklido prane
šimai, jog sovietai stiprina kari
nes jėgas keliose arabų valstybė
se. Šį rytą Ben - Gurion per radi
ją paskelbė Izraelio žmonėms, 
jog vyriausybė nutarė grąžinti 
naujai užkariautą teritoriją.

Daugumas izraelitų, ypač da
lyvavę kovose, šią žinią karčiai 
sutiko. Bet greitai izraelitai at
sigavo, kai buvo pastebėta, jog 
Ben - Gurion savo kalboje ar laiš 
kuose prezidentui Eisenhoweriui 
ir Sovietų Sąjungos premjerui 
Bulganinui neminėjo Gazos ruo
žo.

Britanijos jėgos 
traukiasi iš 

Egipto žemes
LONDONAN lapkr. 9. — Bri

tanijos premjeras šiandien pra
nešė, jog Britanija tuojau iš
trauks savo oro jėgų vienetus iš 
rytinio Viduržemio ir kaikuriuos 
kariuomenės dalinius iš Port Sai
d’o.

Bet Edenas pastebėjo, jog pa
rašiutininkų ir komandos viene
tų, ištrauktų iš Port Said’o, vie
ton stovės pėstininkai iki Jung
tinių Tautų policijos jėgos at
vyks į Egiptą ir 'pakeis britų ir 
prancūzų okupacines jėgas.

Britanija norinti išsklaidyti 
karinius dūmus Vidurio Rytų pa
dangėje.

Šis nutylėjimas tyliai kalba, 
jog Ben - Gurion nenori pasi
traukti iš Gazos ruožo.

Kalendorius

Lapkričio 10 d.: šv. Andriejus 
iš A vėlino; lietuviški: Vaišilgas 
ir Geluota.

Lapkričio 11 d.: šv. Martynas; 
kurie pasirodė šio karo metu, bu lietuviškas: Saigūnė.
vo valdomi Egipto karių. ( Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:36.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoweris vakar tarėsi su kongresiniais 

vadais Vidurio Rytų krizės klausimais. Konstatuota, jog Vidurio 
Rytuose yra labai rimta padėtis.

— Sovietų Sąjungos spraueminiai lėktuvai skrenda į Siriją.
— Tūli diplomatai mano, jog Sovietų Sąjungos karinės jėgos 

įžengs į Vidurio Rytus.
— Diplomatai Washingtone oijo, kad sovietai, susitvarkę 

Vengrijoje, žygiuos į Lenkiją. Lenkijos pasienyje telkiamos so
vietų divizijos.

— Britanijos premjeras Edenas ir Prancūzijos premjeias Mol- 
let pasiruošę atskristi į Washingtoną tartis su prezidentu Eisen- 
ho-ivcriu Vidurio Rytų krizės klausimais.

' — Jungtinės Amerikos Valstybės reikalauja Rusijos ištraukti

Bulganin atmetė

Ike prašymę
LONDONAS, lapkr. 9. — So

vietų Sąjungos premjeras Niko- 
lai Bulganin atmetė prezidento 
prašymą, kad sovietai ištrauktų 
savo kariuomenę iš Vengrijos. 
Bulganin pareiškė, kad, girdi, 
tai esąs sovietų — vengrų rei
kalas.

Chicagos vysk. Sheil
pas popiež. Pijų XII

VATIKANAS, lapkr. 9. — Po 
piežius Pijus XII šiandien priė
mė specialioje audiencijoje Chi
cagos vyskupą auxiliarą Ber- 
nard Sheil.

Penki žuvo
SPOKANE, Wash., lapkr. 9. 

— Penki vaikai žuvo, kai ugnis 
apsiautė namą Spokanėje. Vai
kai miegojo, kai gaisras kilo.

• Graikų kipriečių pogrindis 
Kipre nužudė civilį britą ir grai 
ką kiprietį.

Oro, laivyno jėgos

aliarmo stovyje
TOKIO, lapkr. 9. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių oro ir laivy
no jėgos Tolimuose Rytuose 
šiandien buvo aliarmo stovyje, 
kai Vidurio Rytai įsitempė.

Tolimųjų Rytų laivyno štabas 
pareiškė, jog laivyno jėgos yra 
budėjimo stovyje pagal Washing 
tono nurodymus.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus ar sniegas.

umen ų, rasų e iivuose, „U savo kariuomenę iš Vengrijos. Sovietai masiniai gabena vengrus ne sudužo pakely iš Egiptoj Ru- . ~ . » »
siją. Vyriausybė mano, kad šiuo ? . .,
žygiu ji yra išgelbėjusi arabų ~ Egipto prezidentas Nasseris dviejų valandų kalboje panev- 
valstybes iš didelių baisumų ir gė’ )og arabU sąjunga suiro ir kad jo oro jėgos buvo sunaikintos. 
faktiškai pasaulį apsaugojusi Nasseris pastebėjo, kad jis atsisakė Saudi Arabijos, Jordano ir 
nuo trečiojo pasaulinio karo. Ne- Siri>os P^aJbos, nes nenorėjęs įžiebti karo.
trukus tai būsią visiems labai — Vengrijos sukilėliai kovoja prieš sovietus prie Stalinvaros 
aišku. Sumanymas išpeikti vy- centrinėje Vengrijoje ir 300 sovietų tankų puola sukilėlius prie 
riausybės taktiką buvo parlamen Gyoer, Vengrijos šiaurvakariuose.
te atmestas 320 balsais prieš — Egiptiečiai pašovė JAV vicekonsulą Cuomo Port Said’o 
262. mieste.

Alezander Abramov, Sovietų am 
basadorius Izraeliui, atšauktas į 
Maskvą. Maskva pareiškė, kad am
basadoriauk atšaukimas, dar nereiš
kia Busi jos santykių nutraukimo su 
Izraeliu. (1NS)

Vengrijos sukilėliai atnaujino
kovas Budapešto mieste

VIENA, Austrija, lapkr. 9. — Vengrijos sukilėliai šiandien 
pradėjo sustiprintas kovas prieš sovietų tankus ir kariuomenę 
Budapešte.

Budapeštas vėl paskendo lieps 
nose, praneša komunistų kontro
liuojamas radijas.

Radijas praneša: sukilėliai įsi
stiprino keliose apylinkėse Bu
dapešto mieste ir pradėjo pulti 
sovietų kareivius ir tankus.

Budapešte ir kitose Vengrijos 
dalyse siaučia badas.

Maistas gabenamas iš Vienos į 
Vengriją, bet nežinia, ar sovietai 
įsileis.

Kovos vyksta abejose Duno
jaus pusėse, nors raudonieji gy
rėsi pergale.

Sukilėliai ragina viską grobti 
iš krautuvių, kad nieko neliktų 
sovietams.

Royal viešbutis paskendo lieps 
nose. Taip pat užsidegė ir kiti na 
mai netoli viešbučio.

„Laisvės radijo“ iš kitų kitų 
Vengrijos dalių nebuvo girdėti 
24 valandų laikotarpyje.

Nežinia, ar „Laisvės radijas“ 
sučiuptas, o gal jis tyli, kad so
vietai nesusektų pėdsakų.

Puola Izraelį
TEL AVIV, Izraelis, lapkr. 

9. — Arabų būriai iš Jordano 
jau antrą kartą puolė Izraelį, 
praneša Izraelio armijos šta
bas.

Kai ištrauks
JERUZALE, lapkr. 9.»— Iz

raelis nori sau pasilaikyti Ga
zos ruožą ir dvi Raudonosios 
jūros salas, paimtas iš Egip
to, kai Izraelis savo kariuo
menę ištrauks iš Sinai pusia
salio, šiandien pranešė pati
kimi šaltiniai.

Budapeštas neigia
VIENA, Austrija, lapkr. 9. 

— Komunistų kontroliuoja
mas Budapešto radijas šian
dien paneigė, kad buvusi Na- 
gy vyriausybė yra areštuota.

Britų protestas
LONDONAS, lapkr. 9. — 

Britanija šiandien pareiškė 
griežtą protestą Sovietų Są
jungos ambasadoriui Malikui 
dėl „suorganizuotų“ demons
tracijų prieš Britanijos amba
sadą Maskvoje.

Rusai pasisiūlė
' MASKVA, lapkr. 9. — Egipto 
ambasada šiandien pranešė, kad 
keli šimtai rusų atsarginių ka
reivių pasisiūlė kovoti Egipte.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Varšuvos laikraštis reika

lauja Lenkijos vyriausybę tuojau 
pradėti derybas su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis dėl pasko 
los.

• Tūkstančiai arabų pabėgė
lių vakar puolė Jungtinių Tautų 
maisto centrą Gazoje. Kareiviai 
paleido kulkas virš minios galvų, 
kad tvarką atstatytų.

• 65,000 vengrų. Patikimi šal
tiniai skelbia, jog sovietų ka
riuomenė jau 65,000 vengrų nu
žudė Vengrijos revoliucijos me
tu.

• Rytinėje Indijoje 
epideminė cholera.

siaučia

Karas Egipte stiprina prezidento 
Nasserio poziciją Vidur. Rytuose

LONDONAS, lapkr. 9. — Diplomatai yra įsitikinę, jog pulk. 
Abdel Nasserio politinė pozicija sustiprėjo Egipte ir Vidurio Ry
tuose.

Britanijos ir Prancūzijos ata
kos Suezo kanale padidino Egip
to prezidento reputaciją, nes jis 
nepasidavė.

Užpuolimas Egipto suartino 
arabų valstybes, kurios tik ką 
buvo pradėjusios kivirčytis dėl 
pirmenybės.

Jordanas, Irakas, Sirija ir Sau 
di Arabija tuojau padavė rankas 
ir pasiruošė kariniam veiksmui, 
kai Egiptas buvo užpultas.

Arabų valstybėms patinka jė
ga. O Nasseris kaip tik parodė 
tvirtumą prieš britus ir prancū
zus, kai šie per penkias dienas 
atakavo Egiptą iš oro ir dvi die
nas žemėje. Nasseris nenuleido 
rankų, bet pareikalavo Britani
jos ir Prancūzijos kariuomenes 
ištraukti iš Egipto.

Nasserį dabar palaiko Jungti
nės Tautos ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės, kad įsibrovėliai 
pasitrauktų.

Sovietų gynybos ministeris 
gen. Georgi Žukov pareiškė, jog 
Rusija pasiruošusi siųsti sava
norius pagelbėti Nasseriui.

Egiptas neteko daugumos lėk
tuvų, bet Rusija yra pasiruošusi 
atsiųsti lėktuvų Egiptui, kad jj 
palaikytų stipriu.

Jordano karalius Hussein ir 
Irako karalius Feisel, kurie ne
mėgsta ir bijo Nasserio, buvo

• Bolševikinis Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos organas ^Perga
lė“ š. m. spalio mėn. numeryje 
paskelbė 5 Petro Vaičiūno eilė
raščius, be to A. Vienuolio apsa
kymą apie Medvėgalio tvirtovę, 
kaip ji gynėsi nuo kryžiuočių.

Gydytoją nužudė
AMAINDOS, Kipras, lapkr. 9. 

— Du ginkluoti vyrai įsibrovė į 
Amaindos ligoninę ir ten nušovė 
britą gydytoją.

priversti atsistoti Nasserio pu
sėn ir pasmerkti Britaniją ir 
Prancūziją, nes to norėjo jų kraš 
tų žmonės.

Britanija atskleis
Sovietų planus

LONDONAS, lapkr. 9. — Bri
tanijos premjeras Edenai šian
dien parlamente atskleis Sovietų 
Sąjungos planus užimti Vidurio 
Rytus.

Sovietai nori stipriai pastaty
ti savo koją Vidurio Rytuose.

Prez. Eisenhoweris 

įsakė įleisti 5,000

vengrų pabėgėlių
WASHINGTONAS, lapkr. 9. 

— Prezidentas Eisenhoweris įsa
kė įsileisti 5,000 vengrų pabėgė
lių į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Prezidentas Eisenhoweris krei 
pėsi į visus amerikiečius, kad jie 
užtikrintų naujiems vengrų pa
bėgėliams butus, darbą ir finan
sinę pagalbą.

Valstybės juodai pažymėtos turės respublikonui senatorius, valstybės 
baltsi pažymėtos turės demokratus senatorius 85 kongrese. Abi spal
vos pažymi abi partijas valstybėje. Kentucky (brūkšneliai) valstybėje
laimėjo respublikonas į senatą. (1N8)
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tų veikla iš anksto suplanuoja
ma, rūpinamasi tolimesniu reli- 

Tuščia, šalta ir beprasmėj Sinio lavinim0 P™kUik“ Pritai-
skautybė be geri; darbų. 1 ^mu'

Lituanistiniam lavinimui su
stiprinti numatomi vienetų veik
loje atitinkami pašnekesiai, dar
bai bei žaidimai, būkluose iška
binamas Lietuvos žemėlapis, vie 
netai atkreipia dėmesį į liaudies 
pasakų inscenizavimą, skautiš
koje veikloje vartoja tik lietu
vių kalbą. Vietovės organizuo
ja grupes tautinio ir valstybinio 
ženklo programoms išeiti. Vie-

Kas jūsų, mano mielos sesės. netai ir visi nariai skatinami 
nenorėtų kasdien vis tobulėti ir; rĮn^ti lituanistinės medžiagos 
būti geresnėmis ? Tačiau nei ge- rinkinius.
rūmas, nei tobulybė patys ne-' Vietovės skatinamos iš anks- 
ateina; reikia daug dirbti, auko- pasiruošti stovykloms, telkti

KALĖDŲ GERIEJI 

DARBELIAI

Nė viena organizacija nepri
duoda tiek reikšmės geram dar
bui, pagalbai artimui, kaip skau 
tų, kurių obalsy, įžodžiuose, įsta 
tuose ir maldoje tai pabrėžiama. 
Kurioje nuo pat mažens skiepi
jama gero darbelio reikšmė. Šia 
gilia, krikščioniškos tiesos rtiin- 
timi persunktos visos mūsų pro
gramos.

CHINA

_ I AUSTRAI IA 1

BRITISH, FRENCH 
IAUNCH SUEZ CANAl 
ATTACK ON EGYPT 

EROM CYPRUS

P-«/

U S CAU FO» CEASf -EIBE
IN EGYPT VITOK* IN UN 

SECUdTY COUNCIl IT 
RRITAIN. FRANCE — LATEI, 
GINEIAI ASSEMBIY PASSES

ŠAME IESOIUTIO.N 64-5

UN CONDEMNS SOVIET 
AR MED ACTION IN 

HUNGARIAN REVCIT

Svarbesnieji pasaulinės politikos įvykiai vaizduose. (INS.

EDEN GOVERNMENT ORDERS 
SUIZ INVASION OVER 

E’SENHOVVLR'j PROTEST

šeštadienis, lapkričio 10, 1956
----------

Buvo siūloma, kad kartą per 
metus — kariuomenės šventės 
minėjimo proga, -— susitarus su 
parapijų klebonais, po tai šven
tei skirtų pamaldų būtų daro
mos piniginės rinkliavos lais- 
laisvčs kovų invalidams.

Toronto savanorių kūrėjų sk. 
iniciatyva, lietuvių parapijų kle
bonams pritariant ir talkinin- 

, kaujant, tokios rinkliavos To
ronte ir dar vienur kitur Kana
doje jau yra vykdomos. S. Ba
nelių teigimu, negausus nariais 
jų skyrius ir dar neturįs trijų 
metų nuo jo įsteigimo, Vokieti
joje pasilikusiems laisvės kovų 
broliams iki šiol yra pasiuntęs 
arti 500 dol. Taip pat yra su
šelpęs vieną kitą bėdon patekusį 
savo skyriaus narį.

Kūr. Sav.. Ramovėnas

joms lėšas, prieš stovyklų metą 
tesurengia savo vienetų bent 2 
ar 3 iškylas gamtoje. Norima 
ir vėl surengti 14 dienų vasaros 
stovyklą vilkiukam, vietovėse pa

tis, savęs išsižadėti, kad šias ge 
ras būdo savybes pasiektum.

Besiartinančios Kalėdų šven
tės — tai geriausia proga arti
mo meilei pareikšti ir pagal mū- .
ri, skautiškas tradicijas ko dau- W ,vlet°vl« skautų st°-
giau organizuotai ir paskirai ge-j'?k!aa?r skautams vyčiams spe 
rųjų skautišku darbelių atlikti.! alal,J 5 ~ 10 dlen'' stovZkla
Dar didelis skaičius mūsų sesių 
ir brolių skautų vargsta tremty
je. Ne kieno kito, bet tik mūsų 
tiesioginė pareiga jiems padėti.

Bendra viso rajono masto sto
vykla nebūtų rengiama.

Jau ne kartą teko gėrėtis I 
rajono planinga veikla. Šis jo

Dar daug ligonių, senelių ir kt. Plaaas ateinantiems skautavimo
metams tebūnie skatininčiu pa
vyzdžiu kitiems rajonams. Čia 
tėra tik trumpai suminėti svar
besni to rajono veiklos plano 
bruožai, nes paskiros vietovės 
ruošia detalius savo veiklos pla
nus, suderintus su šiuo planu.

ASS METINĖ ŠVENTĖ

Š. m. lapkričio 4 d. Įvyko ASS 
Chicagos skyriaus metinė šven
tė — 32 metų gyvavimo sukak
ties minėjimas.

Šventė pradėta Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje šv. mišiomis. kuriose 

Artėjančių Kalėdų Švenčiuj dalyvavo tikrai gausus būrys 
proga pinigus ar siuntinius siųs-' akademikų. Šv. mišias atnaša- 
kite Vokietijos skaučių vadeivei1 vo ASS dvasios vadovas kun. 
arba tiesioginiai skaučių ir skau! Raibužis, SJ.
tų vienetams, sergančioms skau, 3 vai. popiet Sherry Hotel,
tems ar skautams arba kitiems Sky-room salėje, įvyko iškilmin-

šaukiasi pagalbos; skautės turi 
girdėti jų balsą.

Jau keli metai, kai kreipiuosi 
į jus, sesės, įvairiomis progo
mis ragindama prie gerų dar
bų, kadangi esu šventai įsitiki
nusi, kad tuščia, šalta ir bepras
mė skautybė be gerų darbų.

Nebijokite rinkliavų nei pra
šymų geriems tikslams, geram 
darbui. Atvira širdimi ir skau
tiška šypsena skirkite nors ir 
kukliausią savo auką ir prašy
kite kitus jūsų gerą darbą pa
remti.

nelaimingiesiems, kam tik jūs1 
randate reikalą padėti.

Padėdamos artimui, jūs kartu 
pačios gaivinsitės ir taurinsite 
savo jaunas širdis.

Budėkime artimo pagalbai! 
v. s. K. Kodątienė, 

Socialinio Skyriaus Vadovė
PLANUOKIME ATEITIES 

DARBUS

(sks) LSB I JAV rajono va
deiva v. s. A. Matonis aplink
raštyje rajono vienetams pra
nešė apie rajono vadovų sueigo
je priimtą ir jo patvirtintą veik
los planą. 1956 — 1957 darbo 
metams.

Pagrindiniai šių darbo metų

IŠ LOS ANGELES ŽIDINIO 

VEIKLOS

Pirmasis JAV vyresniųjų lie
tuvių skautų ir skaučių židinys, 
Įkurtas 1955 m. liepos mėn. Los 
Angeles, Calif., š .m. spalio 20 
d. Stančikų rezidencijoj paminė
jo židinio vienerių metų veik
los sukaktį. Kaip žinome, šis 
židinys buvo įsteigtas dar ne
priklausomoje Lietuvoje skauto 
ar skautės įžodį davusių asme
nų, kuriems skautybė per dau
gelį metų neišblėso iš lietuviškų 
krūtinių ir kurie dabar, toli nuo 
savo gimtojo karšto, ryžtasi ir 
toliau dirbti šios kilnios orga
nizacijos gerovei. Kai šiuo me
tu anglosaksų ir kitų didžiųjų 
pasaulio valstybių skautų orga
nizacijos jau yra pradėjusios ri
boti skautų vyčių amžiaus ri
bas ir jų pakaitalui jau įsteigtos 
vyresniųjų skautų ir skaučių sa
vistovios, tais pačiais skautiš
kais šūkiais paremtos organiza
cijos, neabejotinai artimoje at
eityje ir mūsų LSS ta kryptimi 
buą padarytos atitinkamos refor 
mos, o šiuo metu jau veikią tnū- 
'šų židiniai Australijoje. Los An
geles ir Chlcagoje kaip tik ir 
bus tas pirmutinis avangardas, 
kuris padės pagrindus naujoms 
reformoms, praskins kelius nau
jų veikimo gairių bejieškant.

ga tikrųjų narių, senjorų ir fi
listerių sueiga, kurios metu į 
senjorus buvp pakelti M. Plcš- 
kvs ir A. Grigaliūnas. Į tikrą
sias nares buvo pakeltos M. Gri- 
garavičiūtė ir A. Avižicnytė.

Po sueigos ASS Chicagos sky 
riaus pirmf J. Karklys pradėjo 
oficialiąją minėjimo dalį. Fil. V. 
Černius skaitė įdomią paskaitą 
“Žmogiškumo savybės”, kurio
je buvo nagrinėjami žmogaus 
gyvenimo tikslai bei dorybės. 
Prelegentas paminėjo, kad gy
venimo tikslas yra gyventi žmo
niškai ir kūrybingai.

Po paskaitos žodį tarė dva
sios vadovas kun. Raibužis. 'To
liau kalbėjo konsulas dr. P.

uždaviniai: 1) paminėti Auk3i-- Daužvardis, linkėdamas bendro
nio Skautybės Jubilėjaus metus; 
2) tobulinti skilčių, būrelių ir 
vienetų darbą bei lavinti vado
vus; 3) atkreipti ypatingą dė
mesį Į lituanistinį lavinimą vi
suose vienetuose; 4) dar dides
niu būriu išeiti vasaros stovyk- 
losna ir 5) pasirūpinti jaunųjų 
narių, ypač vilkiukų, prieaugliu.

Uždaviniams atsiekti numaty
ti bendrieji darbai, tarp kitko — 
pravesti skautiškosios spaudos 
vajų 1957 m., sukviesti dvi ra
jono vadovų sueigas, plėsti jau- 
esantį bendradarbiavimą su 
skautėmis ir t.t.

darbo lietuviškame fronte, ypa
tingai dabartinėj įtemptoj tarp
tautinėje padėtyje. Žodžius ta
rė fil. Jurkėnienė, sktn. Zails- 
kienė, fil. Kviklys ir sktn. Ne
dzinskas.

Po oficialiosios dalies sekė 
vaišės, kurių metu žodžiu svei
kino Studentų Santaros vardu 
R. Vaitys, Lietuvių Studentų 
Sąjungos vardu — P. Dirkis ir 
ASS Urbanos skyriaus vardu —- 
fil. A. Avižienis. Taip pat rastu 
būva gauti sveikinimai iš prof. 
Kolupailos, prof. Končiaus if 
sktn. Jurgėlos.

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Urbana, III.

Aš trokštu, kad visas mano 
gyvenimas būtų artėjimas į to
bulybę. G. Papinivauja. šioje lietuvių tėvų susi

kaupimo dienoje.
Kas nori dalyvauti šeimos tra 

dicijų atgaivinimo konferencijo- DRAPERIJA...
je, prašomas iš anksčiau praneš. NEMOKAMAI ĮRENGIAME, 
ti apie savo atvykimą šiuo adre
su Immacualte Conception Con-i agaminami pagal užsakymą 
vent, R. F. D. 2, Putnam, Conn. į mūsl* nuosavioje dirbtuvėje.

Iš olimpinio krepšio
Zatopek dalyvaus

Sutvarkęs visus neaiškumus 
ir po ilgų negalavimų pagaliau 
vėl atgavęs formą, Zatopek ne
seniai geru laiku, tik dar labiau 
iškreiptu veidu, kaip jau įpras
ta, laimėje Prahoje 10,000 m bė j 

girną, tuo užsitikrindamas saui 
biletą į Melbourną Ten jis da
lyvaus ir maratono bėgimuose. 
Žmona, laimėjusi aukso medalį 
Helsinkyje, ir šį kartą dalyvaus 
jieties metime. ,

Telefonu — WAlnut 8-5828.

Toronto, Ont.
Savanoriu aukos mokamal

Toronto kūrėjų savanorių namuose 
skyriaus pirm. Stasys Banelis vyzdžiais J"'

Gražios patarnautojos

Apie 121 automobiliu naudo
sis įvairūs šventės pareigūnai.
Vairuotojomis bus 345 savano
rės moterys puikiose uniformo
se. Automobiliams kurą ir prie-j 
žiūrą nemokamai suteikė įvairūs I lankėsi Chicagoje mirusio savo 

brolio, senosios kartos ateivio, 
laidotuvėse.

Ta pačia atvykimo proga ta
rėsi su Chicagos kūrėjų sava
norių ir “Ramovės” vadovybė
mis. Pasitarime buvo aptarti

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne- 
apkainuojame jūsų 

Atvykstame su pa- 
ar vakare.

Visų plač. reklamuojamų firmų
Melbourno garažai.

Karvelėli, tu pilkasis...

Olimpinių žaidimų atidarymo 
metu bus paleista rekordinis 
5,000 skaičius karvelių. Londo
ne vykusios olimpiados metu bu 
vo paleista 4,000 karvelių.'

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo
draugą”.

7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

Vokietijoje pasilikusių, o taip 
pat ir kituose kraštuose esančių 
ir sunkioje būklėje atsidūrusių 
savanorių kūrėjų bei laisvės ko
vų invalidų šelpimo reikalai1 ir 
tam reikalui lėšų sutelkimo kla- 
simas.

Dainos, šokiai ir žaidimai
Kiekvieną dieną specialiu lėk-

gikui J. Landy dėl ligos atsisa-l !uvu »us Pristatoma sportiniu.
kius dalyvauti priešolimpinėse' įams at’t“ka">« kraštų spau-
arstralų varžybošė. kilo pofemi-i da 'r da'S'be kon‘
, . .. , ; . .... , . . .-certų, plokštelių muzika gros.ka tarp tų, kurie jo dalyvavimui i 1, , .. .„ • , . . . . Galima bus naudotis daugeliupnesinosi, motyvuodami tai jo1 ... , v „ i,, ix. , • i radijo aparatų, bibliotekų. Bus;bloga sveikata ir silpnokomis, , / .. _; , . , , . !v. ” . ...... . ekskursijos. Nebus niekam lais- išių metų pasekmėmis. Jis pats . J , i„„„„j .X ... - valaikio metu nuobodu,spaudos atstovams pareiškė,

Netikras Landy dalyvavimas
Garsiajam australų mylios bė

kad artimoje ateityje nepage-i 
rėjus sveikatai, nuo dalyvavimo 

Sukaktuvinei sueigai pravesti mano atsisakyti. Kitam ilgų nuo 
buvo sudarytas prezidiumas,
pirmininkaujant Pr. Pakalniš-
kiui ir sekretoriaujant St. Tarnu

Jei nori linksmai atšvęsti 
gimimo dieną, važiuok į 

Australiją
tolių bėgikui Stephans šiuo me- Visiems sportininkams, kurie 
tu netekus formos irgi dėl Ii- švęs gimimo dieną žaidimų me- 
gos, atrodo, kad stipriausios! tu, bus duodamas tortas su ati-

RUMMAGE SALE
TEMPLE BETH-EL

1407 S. Sedwick Avė.
T I.apkr. 14 nuo « v. r. iki !> 
liet. Iuipkr. 15 d. nuo !(. v. r. iki i

%

laitienei. Buvę židinio seniūnaii pajėgos olimpiniuose žaidimuo-| tinkamu sukaktuvininko me-Į 
Lucija Zaikienė ir inž. Br. Stan- sc Australijai laimėti aukso mc-i tams žvakių skaičiumi. 6,400 i 

dalius išnyko. j sportininkų aptarnauti pasam-1
: dyta 150 virėjų, kurių 100 yra 
i iš Europos. Tarp patiekalu nu-Atrodo, kad Rusija ir JAV tu

eikas patiekė apyskaitą už pra
ėjusį vienerių metų veiklos lai
kotarpi, kurio metu įsteigtasis 
židinys sudarė sąlytį su skautiš
kąja vadovybe, vietiniais viene
tais, visuomeninėmis organiza
cijomis, paruošė židinio skautų 
ir skaučių veikimo nuostatus, 
rinko aukas Vasario 16 gimnazi
jos skautams, pravedė prof. Bir
žiškos apdovanojimo aktą ir kt.

Skaičiai žaidimuose

fės gausiausią skaičių atstovų. 
Australiją atstovaus 300 .spor
tininkų, ir Vengrija buvo nu
mačiusi 3iųsti 276 dalyvius. 

Trūksta vertėjų 
Olimpinis organizavimo komi

tetas turi dar tik 300 vertėjų,

matyta ir kengūrų uodegų sriu
ba... Vyt. Grybauskas

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
. . . Auksinis rankinis laikrodėlis su 

$5,000.00 depositu. . . . Kaklo papuošalai 
su auskarais su $1,000.00 depositu

Per ištisą metų laikotarpį židi- f’o reikia apie 500. Geriausiai iki
i nys neverbavo nė vieno naujo 
mario, išskyrus steigėjus, ban
dydamas būdus ir metodus, ar 

i ši nauja skautų sąjungos šaka 
1 grali išsilaikyti ir gyvuoti dabar
tinėse sąlygose. Kada pasirodė,

, kad židinio veikimas įmanomas 
ir galimas, sekančiais metais nu 
tarta pradėti verbuoti naujus 
narius ir tuo židinio narių skai- 

! čių didinti. Kaip žinome, į ži
dinio skautus ir skautes gali į- 
stoti visi davę betkurį skautų,- 
čių įžodį, ir sulaukę nemažiau 25 
metų amžiaus. Pirmieji, įsteigę

šiol aprūpinti yra rusai.
Oi, Hugrjšk,. sugrįšk... 

Olimpinių žaidynių pabaigos
iškilmėse 1,200 choristų dai
nuos popularią australų dainą 

i “Waltz:ng Matilda”. Vienas po-, 
etas šiai dainai prirašė dar du 
punktelius, kuriose visi svečiai 
vėl yra kada nors kviečiami at
silankyti į Australiją, kur jie 
bus priimami išskėstomis ran
komis.

Princai šventėje 
Australijos užsienio reikalų

Putnam, Conn.
Lietuviškos šeimos tradicijų 

diena

Kaikurios tautos .nežiūrint jų 
išsiskirstymo po platų pasaulį, 
išlaiko tvirtą savo tautinį cha- i 
rakterį vien dėl to, kad jos tvir- Į 
tai laikosi savo tautos būdingų 
papročių bei tvirtų šeimos tra
dicijų. Didelis tautai pavojus 
yra, kai netenka savosios žemės 
pagrindo, kas paprastai įvyks
ta emigracijoje. Bet dar dides
nis nutautėjimo pavojus gresia, 
kai šeima netenka savo tautinių 
tradicijų.

Ir lietuvių šeima yra turėjusi 
gražių, būdingų ir savitų tik lic

Los Angeles židinį, buvo: L. Zai ministerija yra susirūpinusi tin-ituvių. ta^tos. dvasiai, moraliai

Trumpą meninę programą at
liko A. Sidzikauskaitė. paskam
bindama pianinu Chopino “Im
promptu” ir N. Martinaitytė, pa

Jubilėjinių metų proga visos 
vietovės iškilmingai pamini lor
do R. Baden - Povvellio gimta
dienį, gilina savo žinias iš B. - 
P. raštų, susipaZįsta su jo gyve- skaitydama keletą eilėraščių iš
nimu ir darbais, rajone prave-H. Nagio poezijos knygos.

Po vaišių įvyko šokiai, kuriųdamos praktiško skautavimo 
varžybos, kiekvienas rajono na
rys stengiasi įsigyti "Skautybė 
berniukams” knygą.

Tobulinant vienetų darbą, vie 
tovėse lavinami vadovai, skau
tai, stiprinami vieneto ryšiai sū 
vieneto tėvais ir rėmėjais, viene-

metu buv<r pašokta ir nemažai 
lietuviškų šokių.

Tai tikrai pasisekusi metinė 
šventė, kurios daugiau 100 da
lyvių išsiskirstė, linkėdami vie
nas kitam pasimatyti po metų.

r. v.

kienė, Railienė, Mikuckienė, St. kamu augštųjų užsienio svečių 
Tamulaitienė, Br. Stančikas, St. priėmimu. J olimpinius žaidimus 
Mikuckis, V. Tamulaitis, K. Priš numato atvykti Edinburgho 
mantas, Alg. Gustaitis. Pr. Pa- princas, Danijos princas Axel, 
kalniškis ir J. Rugelis. Pirmai-, (-landijos — Bernardas. Luk
šiais metais židiniui sėkmin- semburgo — Jonas, Švedijos — 
gai vadovavo Lucija Zaikienė ir1 Bertil, Patialos maharadža, buv. 
inž. Br. Stančikas. Jų pastangos JAV prezidentas H. Truman ir 
ir atliktas darbas jubilėjinėje 1 Irano šachas, kuris lydės savo 
sueigoje buvo patvirtintas ir a-Į krašto sportininkus.

stiprinančių ir tautiniai gaivi- 
nančių • tradicijų, tik deja jos 
šiandien yra gerokai apmirštos. 
Visų lietuvių šventa pareiga jas 
atgaivinti. Todėl lapkričio 18 d. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn., rengiama 
šeimos tradicijų atgal vinimo 
konferencija, kuriai vadovaus 
prof. kun. St. Yla.

Sąskaitos Feileraliniai apdraustos iki $10,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOunhall .3-8131 ir BIshop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai 
JUOZAS GRIBAUSKAS. Sekretorių.,

vak.

J

biems padėkota. Sekantiems me> 
tams vadovauti išrinkti toji pati 
buv. seniūnė L. Zaikienė ir Pr. 1 
Pakalniškis. Stančikienei, šio ir! 
eilės kitų susirinkimų metu pa-■ 
rengusiai židiniečiams skanius,; 
lietuviškus užkandžius, visi židi- 
niečiai nuoširdžiai dėkoja.

Kartu Los Angeles skautų ir 
skaučių židinys skatina kitų vie-į

‘ 1 Šeimos tradicijų atgaivinimo
Ketvirtą kartą! įdienos programa: 11 vai. šv. mi-

Australas Mervin Wood, 39 m. šios ir pamokslas, 12 vai. pie- 
amžiaus, dalyvavęs Berlyno, 1 tūs, po pietų konferencija. 4:30 
Londono ir Helsinkio olimpiado- vai. palaiminimas ir po to už- 
se, ir šiemet kvalifikavosi irk-1 kandžiai.
laviino varžyboms. į į šeimo3 tradicijų atgaivini-
======================= mo dieną kviečiami visi lietu-
tovių skautus ir skautes burtis ■ viai tėvai. Kur sąlygos nelci- 
ir kurti panašius vyresniųjų džia ebiems tėvams iš šeimos į 
skautų ir skaučių židinius. S. L.'atvykti, tai bent vienas tcatsto-Į

f

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUN KT * TELĖFUNKEN 

★ B R A U N * G R U N D I G Radio High Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.

Pa,matykite šiuos nuostobius radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wood St.), LAI. 3-7771
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Šeštadienis, lapkričię 10, 19Č6

IR VĖL MUS VEŽA, GELBĖKIT!
Vakar dienraščiai paskelbė paaitikėtinų agentūrų reporta

žus, kad prie Lenkijos sienų yra sutrauktos gausios Sovietų Ru
sijos armijos, kurių grėsmė yra aiški: kovosite už visišką lais
vę ir nepriklausomybę, ir jums, lenkams, bus taip, kaip veng
rams. Skersime ir jus. Kad būtų sumažintas lenkų tautos pa
jėgumas, daug lenkų patriotų esą tremiama į Sibirą. Toki trė
mimai pradėti ir iš kitų kraštų, bolševikiškąja geležine uždanga 
užtrenktų. Nesanti išimtimi ir Lietuva. Naujai pradėtas trėmi
mas Sibiran ir Lietuvos žmonių. Todėl, rašant šiuos žodžius, lyg
ir girdimas duslus Lietuvos žmonių balsas: ir vėl mus trinią __
gelbėkite!

Daug kas iš mūsų tautiečių, laisvuose kraštuose, džiaugėsi, 
kad jų mylimieji, artimieji giminės, draugai ar pažįstami pas
kutiniuoju laiku jau galėjo sugrįžti į savo mylimąją tėvynę. 
Daug kas mūsų džiaugėmės, gavę iš Lietuvos laiškučius; kaip 
gi nesidžiaugsi, jei po daugelio metų, nieko nežinojus apie sa
viškius, pagaliau gauta žinių. Nors tos žinios ir liūdnos, tačiau 
vis tik jos mus ramino. Ramino, nes davė nors ir menkas gali
mybes juos bent mažu siuntinėliu. sušelpti. Bet kaip bus to
liau? Ne vienas tų pačių, Lietuvon grįžusių, bus grąžinami at
gal į Sibirą žiaurioms kančioms.

Visiems yra aišku, dėl ko pradėti naujieji trėmimai iš Lie
tuvos ir kitur. Kremlius bijo, kad jo pavergtieji, kankinamieji 
žmonės neišsiveržtų į laisvę, kad nepasikartotų Vengrijos isto
rija.

Gerai, kad vakar Chicagoje įvyko masinis lietuvių susirin
kimas, kuris nutarė reikalauti Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžios ir Jungtinių Tautų daryti skubius žygius, kad ko grei
čiausiai sulaikytų žmonių skerdimą Vengrijoj ir pareikalautų 
Maskvą sulaikyti žmonių trėmimą iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Tuo būdu bent pradžia padaryta. Skubi akcija visur yra rei
kalinga. Reikalinga, kad visų" mūsų kolonijų veikėjai tuojau 
sueitų į kontaktą su kitų tautinių grupių veikėjais ir išvystytų 
vieningą veiklą už pavergtųjų išlaisvinimą.

Stalinizmas sugrįžo
Visi paskutinieji įvykiai tarptautinės politikos arenoje aiš

kiai sako, kad stalinizmas grąžintas į Kremlių. Už tai kalba 
sovietinių patrankų trenksmai Vengrijoje, jų diplomatiniai ma
nevravimai dėl Suezo kanalo, jų pradėti žmonių trėmimai iš 
Lietuvos, Lenkijos ir kitur. Viskas, kas sovietų padaryta vė
liausiomis dienomis, padaryta pagal Stalino kurpalį.

Genevos konferencijoje ir kitur rodyti naujų Kremliaus bu
delių — Chruščevo — šypsniai sutirpo. Jie patys savo veiks
mais nutraukė nuo savo veidų kaukes ir mes juose vėl matome 
žiauraus, kruvino staliniško bolševizmo atstovus.

“Naujoji” Sovietų Rusijos diplomatija neilgai tesėjo: iki 
įvykių Vengrijoje. Kai satelitinių kraštų žmonės, nebepakeldami 
ekonominio skurdo ir komunistinės priespaudos, pradėjo nebe- 
nurimti, Maskva nusprendė duoti jiems daugiau “laisvės”, lei
džiant sudaryti “tautinius” (titoistinius) komunistų režimus. 
Tačiau vengrai pareikalavo visiškos nepriklausomybės nuo Krem
liaus. Todėl šiandien Kremlius metė lauk per langą “naują” dip
lomatiją ir, panaudodamas senas Stalino priemones su visais jų 
žiaurumais, žudo Vengrijos žmones ir tuos pačius Stalino me
todus rengiasi panaudoti Lenkijoje ir kitur.

Taigi stalinizmas yra sugrąžintas atgal į Kremlių. Jis ten 
ir pasiliks tol, kol patys Rusijos žmonės, vengrų pavyzdžiu, ne
sukils ir iš pačių šaknų neišraus komunizmo — stalinizmo.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, OHICAGO. ILLINOIS

PALIAUBŲ DIENA GINKLAMS 
ŽVANGANT

EDVARDAS KILAITIS, Cicero, I1L

giams pridengti. Raudonųjų ruo 
šiami įvairūs “taikos kongre
sai" gerai parodo, kaip taikos 
sąvoka yra suklastota ir kokios 
išvados iš to seka.

Lapkričio 11 d. yra žinoma, 
kaip Paliaubų Diena, nors nuo 
1954 m. ji oficialiai yra paskelb
ta Veteranų Diena. Šiais me
tais, kadangi lapkričio 11 d. yra 
sekmadienį, ši šventė nukeliama 
į pirmadienį, lapkričio 12 d.

Čia tenka pastebėti, jog šios' , , . , ., ,r . ... , sudaręs tvirtą frontą, pasiprie-šventes vardo pakeitimas buvot,. * . , . . ,, f . „I šmantj jų melui ir klastai. Pa-

Gerai, jog maskviniams “tai
kos apaštalams” pasaulis yra

padarytas pačiu laiku, ir dabar 
švęsti karo paliaubas, gyvenant 
tokioje neramumų jūroje, būtų 
nejauku. Karo žiežirbos Arti
muosiuose Rytuose, kruvini su
sirėmimai Vengrijoje, Lenkijoje 
ir bituose sovietų pavergtuose 
kraštuose temdo tą džiaugsmą, 
kuris spindėjo I Pasaulinio ka
ro veteranų veiduose, kurie grį-j 
žo pas savo artimuosius į savo 
gyvenamąsias vietas.

Šių metų Paliaubų arba Vete
ranų diena negali būti džiaugs
minga. Viena, kad tomis paliau 
bomis laimėta taika šiandien 
kybo kaip ant plauko, o ant
ra — tų paliaubų tiesioginiai pa 
liesti žmonės šiandien neturi 
progos ramiai atsikvėpti.

Šiandieninė taika, praradusi 
savo tikrąją prasmę, plačiai yra 
kartojama Užpuolikų ir paver
gėjų lūpomis ir ji pasidarė ge
ra priemone jų klastingiems žy-

saulis su didžiausia jo galy
be Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis — priešakyje, su
pratęs, kur gali nuvesti sovietų 
vartojamoji “taika”, jau nekar
tą užtikrino, jog žemėje netru
kus bus įgyvendinta tikroji tai
ka. Ta diena kartą turės ateiti 
ir, juo greičiau ji ateis, juo ma
žiau bus išlieta kraujo ir ašarų 
šių dienų neramumuose, skurde 
ir priespaudoje. Tada bus gali
ma paskirti tikrąją paliaubų 
dieną, kurios joki agresoriai ne
galės nutrinti nuo žemės pavir
šiaus.

Dar reikia prisiminti ir karo

SIMPATIJOS VENGRAMS

Antikomunistai demonstrantai Paryžiuje atakuoja komunistų 
partijos būstinę Paryžiuje kurią uždegė'. (INS)

1 tovės, o smėlio kopose užtikti 
Į griuvėsiai didžiulio amfiteatro.

Dr. K. Stakelis tiria urvus

ARCHEOLOGŲ RADINIAI 
PALESTINOJE

ANT. ŽVINKLVS

Nors Palestinoje šiandien ir visą iki pamatų sudegino pa
noramų, o prie kaikurių jos ru- čioje 13-jo šimtmečio pradžio- 
bežių tiesiog pavojinga pasiro- je prieš Kristaus gimimą. Vė- 

, dyti, tačiau mokslininkai į tai lesniuose šimtmečiuose miestas 
veteranus, kurie trečiąjį kartą j nekreipia dėmesio ir per dienas, net kelis kartus dar buvo at- 

knaisiojasi po visokius urvus, Į statytas ir vėl sugriautas, kol 
daubas, kalvas, smėlio kopas,
jieškodami pėdsakų žmogaus, 
gyvenusio šimtmečiais prieš

švenčia savo dieną. Šiuo metu 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turi apie 21 milioną veteranų iš 
I ir II pasaulinių karų bei Ko
rėjos konfliktų. Iš šio skaičiaus ( Kristaus gimimą ir jo civiliza-

Jaunas Paryžius ir jo karalius
G. K. CHESTERTON

Vieną kartą Tomas Akvinie- 
tis buvo pakviestas pas Pran
cūzijos karalių Liudviką IX į 
pokylį. Vienuolijos vyresnybė 
dėl vienos ar kitos priežasties 
patarė jam šį kvietimą priim
ti. Kadangi Tomas buvo klus
nus savo vyresnybei net miego
damas, jis pakvietimą priėmė. 
O Liudvikas IX buvo ne kas ki
tas, kaip šventasis Liudvikas.

Čia prisieina pasisakyti prieš 
tuos šventųjų gyvenimų apraši- 
nėtojus, kurie juos stengiasi pa
vaizduoti viens į kitą panašiais. 
Kai iš tikrųjų, nėra vienas į ki
tą labiau nepanašių žmonių, 
kaip šventieji. Net žmogžudžiai 
nėra labiau vienas nuo kito skir
tingi. Ir vargiai ar gali būti 
didesnis skirtumas šventumo 
supratime kaip tarp Tomo Ak
viniečio ir šventojo karaliaus 
Liudviko.

Šv. Liudvikas buvo riteris ir 
karalius iš prigimties. Jis bu
vo vienas tų paprastų, drąsių 
ir veiklių žmonių, kuriems vis
kas lengva įvykdyti tuoj ir ofi
cialiai. Jis buvo vienas tų, ku
riems nebuvo konflikto tarp 
šventumo ir sveikatos. Daug 
jis nemąstė, bet neteisingai ne
kalbėjo. Jis buvo teisingas in
stinktyviai.

Geras žmogus vargiai ar gali 
nuolat svajoti būti dideliu val
dovu. Tačiau Bažnyčia yra to
kia liberališka, kad ji nedrau
džia dideliam karaliui

kraštus, iš kurių buvo kilęs To
mas.

Bet Tomas į Paryžių vyko 
labai nen<yomis. Kai jis prisi
artino prie Paryžiaus, jo kelio
nės draugai rodė jam Paryžiaus 
bokštus ir sakė maždaug ši
taip: “Kaip gražu yra visa tai

trys su puse miliono vyrų yra 
nustoję daugiau ar mažiau dar
bingumo ir yra valdžios remia
mi.

Dėka sutartinių žygių, šio 
krašto veteranai turi išsikovoję 
nemažai privilegijų ir įvairią 
paramą. Apie 13 milionų vete
ranų yra pasinaudoję vadina
muoju “GI Bill of Rights”, ku
ris juos įgalino (įsigyti vienokį 
ar kitokį išsimokslinimą. Bend-turėti!” O Tomas į tai atsakė:

“Vietoj to aš bevelyčiau kaip j ras veteranų reikalams biudže-
nors gauti Chrizostomo rankraš tas 
čius”. Tų rankraščių jis jau se
niai jieškojo.

Nepaisant to, broliams kaip Amerikos Valstybėse.

cijos. Šitie kasinėjimai taip pat 
turi didelės reikšmės krikščio
nybei, nes archeologų iškasenos 
patvirtina ir patikslina įvykius 
aprašytus Šventojo Rašto Sena
jame bei Naujajame Testamen
te ir todėl meta daugiau šviesos 
Biblijos studijoms.

Hazor miesto liekanos

Šiuo metu šiaurinėje Jordano 
upės apylinkėje, Izraelio, Leba- 
nono ir Syrijos teritorijose, dir

siekia $4,000,000,000 me- ba šimtai archeologų. Vien tik

pagaliau asyriečiai, vadovauja
mi Tilgath Pileser, gale 8-jo 
šimtmečio po Kristaus, visiškai 
sunaikino ir jis daugiau nebepa 
jėgė atsistatyti.

būti geru žmogumi. Liudvikas 
IX buvo karys ir jis nekreipė 
ypatingo dėmesio į tai, kad jis 
buvo dar ir karalius. Karalium 
būti jam buvo maždaug tas pat, 
kas būti kapitonu ar eiti kokias 
kitas pareigas kariuomenėje. To 
mas buvo perdaug moksliškai 
apsvaigęs ir pergiliai žaismin
gas. Jam būtų perdaug nuobo
du būti karaliumi. Liudvikas 
tuo tarpu visą gyvenimą pa
šventė politikai. Jo darbas bu
vo daryti tvarką pasaulyje. Ir 
nebuvo tada didesnio politikie
riais, kaip jis. Paryžius tada 
buvo jaunas ir šviežias. Jis bu
vo vadinamas Šiaurės Aušra. Vi 
si Pietų kraštai buvo užkrėsti 
orientaliniu pesimizmu. Ten 
viešpatavo nihilistai ir misticiz
mas. O Paryžius tada puošėsi 
naujomis gotiškomis statybo
mis, kurios švietė kaip jietys ir 
kardai. Mes dabar matome pil
kus gotinius pastatus. Bet jie 
turėjo visai kitaip atrodyti, kai 
jie buvo vos tik pražydę savo 
baltumu pilkame danguje ir kai 
įų stogai buvo vog sužibę auksu. 
Tai buvo nauja architektūra, 
tarsi skrendą laivai. Paryžius, 
kuris liko po Liudviko IX, turė
jo būti šviesus, kaip lelija ir 
spindįs, kaip auksinės lelijos 
Prancūzijos vėliavoje. Tai buvo 
pradžia vieno didelio dalyko, 
kuris vadinasi: “prancūzų tau
ta”. Ji buvo išsilaisvinusi iš

nors pasisekė pristatyti šį sun
kaus svorio mokslininką į ka-j 
raliaus pokylio salę. Kuklus vie 
nuolio gatvės drabužis įsimaišė 
į diduomenės spalvų ir ženklų 
įvairybę. Vyriškų drabužių ma
dos tada buvo linksmos ir tur
tingos. Liudvikas, nors būda
mas šventasis, į drabužius krei
pė nemažai dėmesio. Jig savo 
dvariškiams sakydavo: “Žino
ma, tuštybės reikia vengti. Bet 
kiekvienas vyras privalo reng
tis, atsižvelgdamas į savo uži
mamą vietą, taip, kad jo žmo
nai būtų lengviau jį mylėti”.

Ši Paryžiaus dvasia neturėjo 
nieko bendro su manicheizmu, 
ateinančiu iš Rytų ir mokančiu, 
kad medžiaginį pasaulį yra su- 
kūrusios piktosios dvasios. Ir. 
jeigu yra gerųjų dvasių, tai jos 
pasauliu nesidominčios. Iš šios 
pažiūros plito bevardis neatsa
kingumas, nepasitikėjimas savi
mi, beviltiškas liūdesys ir ki
tos aziatinės dorovės pažiūros.

Išvertė V. Bgd.

tams ir yra trečias savo didu- biblinėje Jlazor vietovėje rau- 
mu išlaidų šaltinis Jungtinėse sia.si jų 200, ir jie yra pasiry

žę atkasti ir ištirti miestą, ki
tąsyk buvusį didžiausią visuose 
Viduriniuose Rytuose. Spėjama, 
kad šis Hazor miestas gulįs ne 
toli Huleh ežero, pačioje šiau
rėje dabartinės Izraelio valsty
bės, pradėjo kurtis mažiausiai 
prieš 3500 metų, taigi dar net 
pusantro tūkstančio metų prieš 
Kristaus gimimą, ir savo 2700 
metų istorijos laikotarpyje bu
vo net septynius kartus sunai
kintas ir vėl atstatytas. Visa 
nelaimė Hazor miesto buvo ta, 
kad jis stovėjo prie Eufrato u- 
pės (Syrija, Irakas) ir Nilo (E-1 
giptas) kraštų pirklių kelio. Mo 
zės laikais šis miestas buvo pa
grindinė kananiečių tvirtovė, 
kontroliavusi aną prekybos ke
lią.

Jau pereitais metais užtiktie
ji ir tik dabar iškastieji Myce- 
no puodų dirbtuvės likučiai pa
tvirtina, kad Jozuė, Mozės įpė
dinis, įvedęs žydus į pažadėtąją 
žemę — Kananą, ir per 7 metus 
užkariavęs didesnę Palestinos 
dalį, Hazor miestą užėmė ir jį

Karo veteranų eilėse stovi ir 
nemažas būrys lietuvių ar lie
tuvių kilmės žmonių, kurie ati
davė savo duokles juos priglau
dusio krašto gerovei bei bend
riems pasaulio taikos intere
sams. Šie veteranai ir šiandien, 
susibūrę į įvairias veteranų or
ganizacijas, kelia balsą prieš 
taikos ardytojus ir budi viešųjų 
reikalų sargyboje.

Šią Veteranų arba kitų vis 
dar vadinamą Paliaubų dieną be 
švenčiant, mūsų veteranai, kar
tu su šio krašto veteranais, turi 
atsiminti savo garbingus tiks
lus ir jų visada laikytis.

Kasinėjimai Cezarėjoje

Kita archeologų grupė kasi
nėja Cezarėjoje, kur Poncius Pi 
lotas turėjo savo rūmus laike 
Romėnų okupacijos Palestinoje. 
Ten užtikti vienos sinagogos ir 
dar kažkokio pastato likučiai, 
kurie padeda geriau suprasti 
Kristaus gimimo laikotarpyje 
žmonių gyvenimo sąlygas, šita
me mieste apaštalas Šv. Pily
pas skelbė Kristaus mokslą, 
krikštijo įtikėjusius ir įkūrė pir 
mąją bažnyčią, gi šv. Povilas 
čia buvo laikomas kalėjime su
rakintas grandinėmis iki išveži
mo į Romą. Cezarėjoje taip pat 
atkastos liekanos Romėnų tvir

ELĖ MAZALAITĖ

Rekolekcijos nekatalikams
Richmonde, Ind., katalikų re

kolekcijų namuose buvo suruoš
tos rekolekcijos nekatalikams, 
kuriuos atvykdami atsivežė ka
talikai. Rekolekcijos buvo vie
nos dienos ir praėjo su pasise
kimu uždarame vienuolyne.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

113 tęsinys

Kaip tiktai trūko papiroso dabar, gal dar geriau 
— pypkės, bet užteko žiūrėti į žariją ir galvoti apie 
tabaką, seni dūmai atsigavo ir vingiavosi viršum gal
vos. Laikas nuo laiko jis pakeldavo ranką įmesti nau
jam medžio gabalui, jis gyveno daugelį gyvenimų, me
džiotojų, nerūpestingų žūklautojų, savo noru miegan
čių prie upės, — toli šnereno vanduo, dar toliau stau
gė žvėrys — jie puošė naktį. Nereikėjo nieko — jis no
rėjo galvoti apie kažinką ypatingai mielą, tai tiko vie
nam: sūnui. Bet šitą momentą jis buvo tiktai faktas: 
kažinkame gyveno mažas Mykolas, daugiau jis nesi
rodė, jis nenorėjo prieiti prie ugnies, o tėvas tingėjo 
jo jieškoti. Aš ir taip perdaug pavargau dėl tavęs, — 
pasakė su priekaištu, — aš kaip Narcizas vandenyje 
pažvelgiau į save tavyje, ir pražuvau. Aš buvau pra
žuvęs, bet dabar yra šilta. — Jis turėjo didesnį prie
šą — miegą, jis lindo neatsimušamai, tas snaudulys, 
lingavo, kaip kobra, ilgą galvą į melodijos taktą, ir 
akys merkėsi. Bet negalima!

Buvo labai saldu, pro šalį plaukė ežeras, be jokių 
bangų, tiktai raminamai lingavo, jis primėtytas cuk- 

galvoti ginčų, kurie dar vargino tuosl raus gabaliukų ir plaukiojo vandens lelijos — tačiau

Labiausiai šiuo metu archeo
logai susidomėjo rastais urvais, 
apie 10 mylių už Cezare jos, kaip 
archeologai prileidžia, gyveno 
poleotinio amžiaus žmogus prieš 
50 tūkstančių metų. Šiai arche
ologų grupei vadovauja Hebrevv 
universiteto profesorius, matyt, 
žydas, kurio pavardė archeolo
giniuose pranešimuose iš Jeru
zalės rašoma visai lietuviškai, 

i dr. M. Stakelis. Jis savo prane- 
■ Šime tvirtina, kad žmogus, gy- 
j venęs prieš 50 tūkstančių metų 
1 jau buvo tiek civilizuotas, kad 
mokėjo išgauti ugnį ir ją palai- 

> kyti degančia savo urve.
Senobinės Judėjos karalystės 

j likučių rasta ir akmenynuose 
, tarp Mirusiųjų jūros ir Berše- 
bos. Rastieji griuvėsiai masy
vaus pastato Hurvate, archeo
logų tvirtinimu, esą buvusios 
Judėjos kariuomenės tvirtovė 
kovai prieš užpuolėjus noma
dus.

Patys užtiktųjų žemėse istori
nių turtų atkasimo darbai vyks
ta labai lėtai ir atsargiai. Kiek
vienas iškeltas kastuvas žemių 
smulkiai tyrinėjimas, studijuo
jamas, taip kad nė adata nelik
tų nepastebėta, o tų žemių arche 
dogams reikia per savo akis 
perleisti vagonus. Todėl nenuos
tabu, kad kiekvieno svarbesnio 
pastato griuvėsių likučių atkasi 
mas užtrunka metais. Tačiau 
šis kasinėjimų darbas yra ver
tas įdėtų kapitalų.

AUGA KAT. MOKYKLOS
Fort Wayne diecezijoje šiais 

mokslo metais buvo atidarytos 
penkios naujos katalikų mokyk 
jos. Dabar toje diecezijoje yra 
133 parapinės pradžios mokyk
los ir 9 augšt. mokyklos. Jas 
lanko 45,258 moksleiviai, taigi 
— 4,077 daugiau kaip pernai 
metais.

JAV yra apie 1,600,000 vaikų 
su mentaliniais trūkumais.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj
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gerai įsižiūrėjus matei, jog duonos paplotėliai. Nebuvo 
ko skubėti juos imti — ežeras priklausė jam ir viskas, 
kas ten buvo, ir laužas — taip, jis sėdėjo prie laužo, 
jam buvo pavesta saugoti, jis buvo budrus. Tačiau 
juk negalėjai pasipriešinti tokiam, kuris žinojo, kaip 
vogti ugnį? — „Aš esu Prometėjus,“ — pasakė va
gis, ir jo rankos buvo ledinės, — „man patinka Kau
kazas.“ — Jis pabudo, pačiu laiku, jis vos beatgavo 
ugnies kvapą, ir pridėjo naujų malkų, jis džiaugėsi 
suspėjęs: gerai, kad galvojau pirma taip, tai pavirto 
lyg lojančiu šunimi ir prikėlė tos mintys. Man reikia 
kaip nors apsidrausti — kas degtų ilgai?

Jis nebuvo išsprendęs, miegas laimėjo, joks sap- 
ištekliais laikėsi ilgai. Kai pripažino sugrįžęs šaltis 
ištekliais laikėsi ilgai. Kai prižadino sugrįžęs galtis, 
buvo jau šviesu.

Jis drebėjo ir pašokęs pamatė kodėl: gulėjo tik
tai pelenai; ir nuotoliau neliesti mediniai daiktai, ir 
indas, ir ant aslos apsiaustas, ant akmenų. Jis krito 
atgal ir prisimetęs jieškojo gyvos anglies, jis pūtė ir 
pelenai lakstė, jie krito ant jo galvos ir į akį, jis pra- 
pūtė iki aslos. Akmeninės. Jis buvo užlenktas silpnu
mo valandoje ir nuginkluotas.

Ir tiek medžių gulėjo čia pat, tiek sausų — dabar 
jie buvo drąsūs, jie juokėsi, jie nebeturėjo baimės — 
kiekvienas iš jų galėjo nuveikti ją, bet kieno ran
komis. Jis tegalėjo pasiimti tą pačią vakarykštę mo- 
rų koją, pramušti ledą vandenyje — inde, juk vėl tu
rėjo būti užšalę. Nebuvo jokio pasipriešinimo, medis 
atsimušė stačiai į dugną, suskambėjo: jis pats buvo 
išgėręs vandenį.

Tai nebuvo bėda — zakristijoje stovi ąžuolinė sta

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Skeen priel Bei 
laiko pradėjo savo Tetovhd- 
Joe programų per “Dtf lfont" 
Stotį Televizijos aparatų Ar
ta* “Admlral” šiai programai 
Dnazurootl paskyrė vienų mi
lijonų OoM>
Lietuviškos knygos Klubas 
dtiaugiaal galėdamas savd 
skaitytojam pateikti Šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.
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tinė, pašventintas vanduo, Velykų ar Sekminių van
denys pakaitomis pripildo ją, niekuomet žmonėms ne
privalo trūkti švento vandens.

Jis pasiėmė indą, medį — kad nereiktų grįžti, 
jeigu tenai taipgi bus ledas — juk bus? Jis nuėjo zak- 
ristijon, jis atrado statinę, vienas šonas buvo išspir
tas, vanduo spėjo išdžiūti, tiktai neaiškūs kontūrai 
teliko, kur jis buvo ištekėjęs. Šitie prakeikti gyvuliai 
buvo atlikę savo darbą!

Aš pats įslaisčiau savo vandenį. Aš pats leidau 
užgesti savo ugniai. Aš pats. Kas išrado kvailybę, kad 
žmogus pyksta tada, kai nėra ko kaltinti ? Aš didžiuo
juos kiekvienu savo darbu; aš neišsižadėsiu savęs.

Bet vėliau; buvo metas, kai paprasti žmonės sė
dėjo prie savo stalų, net kaliniams turėjo būti įneša
ma sriuba, vistiek, kaip ji vadinasi — bet ji yra karš
ta. O jo stalas buvo neuždengtas, ir jo indas tuščias. 
Ir jo duona suvalgyta. Kas padarė tai? Jis nenorėjo 
prisipažinti: aš pats — juk taip negalėjo būti; jie bu
vo palikę pelę, tyčia, tai visą laiką ji buvo skaldžiusi 
jo dalią, tiktai pirma jis nesirūpino smulkmenomis. 
Argi jis prie ugnies suvalgė? — O, puotos yra išaik- 
vojimas! Tegyvuoja liuksusas! Juk jie taipgi apskai
čiavo, kuriam laikui žmogus, kad ir labai apkarpytai, 
išsiteks tiek, kiek jam buvo duota. Po velniais, juk 
nėra tokio įstatymo! Jis skųsis! — Malonu, malonu: 
vieną kartą aš atsiminiau, jog ir jie turėtų turėti kur 
nors surašyta, kaip ir jie negali elgtis. Atlantidos tei
sės knygos. Nuskendusi žemė.

(Boa daaglM)
' 4 x...
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OBSERVE
2 years ago, fcy Act of Congress and Presidental Proclamation, 
flrmistice Day, which commemorated World War I dead, was 
changed to "Veterans Day," in honor of Servicemen of ai! 
American Wars.

We therefore woukl likę to suggest that you pay homage

NOVEMBER 11™
to these hcnored dead by pausing for a minute of silent pray- 
er at 11:00 A. M., as has been the custom on Armistice Day. 
Honor the Dead . . . Remembsr the Living.

The above message is brought to you by the firms, indi- 

viduals and civic leaders listed below.............

A t ribų te to all our Veteran 
friends and business associates

TH O M A S 
BARBACUE

Chicken and Ribs 
Carry - Out

HOtVARD THOMAS, owner

1316 S. Sangamon
TA 9-3209______________________________

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

MRS. M. SMITH 
DRESSM AKER

ALTERATIONS
EXPERT RESTYLING

1842 W. 18th St.
CE 3-4825

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates
BURT’S TOYS & 

CARD SHOP
Complete Schcol Supplics 

Toys - Magazines 
Costume Jewelry

3445 Peterson Avė.
/ KEystone 9-1354

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

BOB and JOE’S
STANDARD 

SERVICE STATION
Mechanics On Duty

518 Lee St. VA 4-9130
DĖS PLAINES, IBL.

A tribute to -all our Veteran 
friends and business associates

Town and Country 
STANDARD 

SERVICE STATION
ROG ANDERSON & .

GLEN KRUSE, owner
Road Service — Pick Up 

and Delivery 
VA 4-9087 

1205 S. Wolf
DĖS PLAINES, ILL.____

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

F R E D R I C K’ S\j 
FOOD* & LIQUOR STORE

5241 St. Charles Rd.

LInden 4-1614
BERKLEY, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

TON Y YARRO

v A TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 

FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

TOUHY & GREENWOOD
SHELL SERVICE

MIKE WAHL, prop.

Pick Up and Delivery Road Service

Tel. TAlcot 3-9007, Touhy & Grcenwood

P ARK R1DGE, ILLINOIS

•^1

J?

A TRIBUTE TO .ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

JACK GUNNELL’S
BOWLING LANES &

DINING R00MS
Air Conditioned Catering To Banąuets and Private Parties 
Open 11 ,A. M. to 2:30 A.M. Dining Room Clossed On Tuesday 
Bcvvling Lanes CLearbrcok 3-8171 — Dinin Room CL 3-9849 

Elmhurst and Rand Roads
4*

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

KRUSE BROTHERS
STANDARD 

SERVICE STATION
TEAILER RENTA L

1215 Lee VA 4-9029
DĖS PLAINES. ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

ALGONOUIN - 
WOLF SERVICE

SERVICE STATION
Greasing - Washing 

Motor Tun-Ups

1504 Lake
Flllmore 3-9410

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

ANDY’S AUTO 
WRECKERS

ANDY CHIUMENTO, ovvner 
On Irving 4 Bloeks West of 

Mannheim

CL 5-9868
BENSONVILLE. ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

WINDMILLS 
AUTO REPAIR

545 Belwood Avė.
LInden 4-8349

BELLWOOD, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

CHARLIES
DeaJt’r In Sinclair Products C?rT’ A TTfAYl

Road Service— Mechanic On Duty otlK V ICtS D 1 A 1IVJPM 
POREST L. McTNTOSH and

A TRIBUTE TO .ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

RIVER & OAKTON
SINCLAIR SERVICE STATION

HERMAN VOSSBERG, ovvner 
1602 Dės Plaines, Comer of Oakton, DĖS PLAINES. ILL.

J

A TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 
FRIĖNDS AND BUSINESS ASSOCIATES

Elmer — Joe and Hobart
ELMERS PURE OIL

SERVICE STATION
tVashing - Expert Lubrication - Tires - Batteries - Accessories
1558 Miner Dės Plaines, Ill'nois

• r-1

A TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

AUBURN METAL COMPANY
Buycrs of Non-Ferrous Metals

8123 So. Vincennes Avė. RAdcliffe 3-1975
4

K TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

JAMES P. COLLINS COMPANY
Licensed Electrical Contractors 

Residential Cominercial Industrial
9110 OgdenAve., HUnter 5-2560, Brookfield. III.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

ATLAS TILE 
ENGINEERING CO.

GEORGE HOFMANN, prop.
425 Mannheim Rd.

LInden 4-0246
BELLWOOD, ILLų

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

P A U L’ S 
R A DI O & 

TELEVISION SHOP
PAUL LORENZ, prop.

633 Belwood
LInden 4-4212

BELLWOOD, ILL.

A salute to all our veterans
JIM’S SUPER SERVICE 

STATION
JAMES DUTKOVICH, owner 

1615 Lake, Melrose Park, III.

A salute to all our veterans
JOHN’S SERVICE STATION

TENACO PRODUCTS 
JOHN SASGEN, prop.

1201 S. 5th, ' Mayuood, III.

A salute to all our veterans
J and J

RADIO and TV SERVICE 
JIMMY MAYES, prop.

3104 Roosevelt Rd., NE 2-3684 TEXACO SERVICE
Butterfield & Wcif Road

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

M E A D’ S 
FIFTH AVENUE 

PHARMACY
W. E. MEAD, prop.
1426 S. 5th Avė.
Flllmore 3-4480

MAYIVOOD, ILL.
A tribute to all our Veteran 

friends and business associates

PO WERS 
SERVICE STATION

PHILLIPS 66 SERVICE
H. POWERS, prop.
11125 Roosevelt
Flllmore 3-9334

WESTCHESTER, ILL.

A tribute to all our Veterans
friends and business associates
TOM STIRSMAN’S 
SERVICE STATION 

Phillips 66 Products
Greasing - Washing 

Expert Auto Service
Deerfield 20

DEERFIELD, ILL.

i A tribute to all our Veteranj
: friends and business associates

C and E

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

WILLMERS 
CORNER SERVICE 

STATION
CHUCK WILLMER, owner

Tune Ups - Washing - Lubrication 
Dempster Street 

DĖS PLAINES, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

BANCROFT 
SERVICE STATION

SHELL PRODUCTS 

LEO F. ARISPE, Mgr.
Golf and Mt Prospect Roads 

DĖS PLAINES, ILL.

CHARLES B. SHOULDERS, 
prop.

Corner 5th and St. Charles Road

FI 3-9781
MAYVTOOD. ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

HOME 
IMPROVERS
R. SPEARS, ovvner

2010 Lake St.
Flllmore 4-0469'* I

MELROSE PARK, ILL.

A salute to all our veterans 
MISS JESSE L. POCOCK

SCHOOL OF DANCING
1519 Judson, U N 4-2483

Evanston, UI.

A salute to all our veterans

JOE SPERANDO GROCER
101 N. 21 st Avė., Flllmore 4-0689

_______ Melrose Park, III. i
A salute to all our veterans

BERK - HILL
PHARMACY, INC.

- T wing Taft Avė., LI 4-0561
3559 Foater Avė.. H1LLS1DE, III. ,

E. W. FISCHER, <owners
VAndarbilt 4-9014

AJgonquin and Wolf Road
DĖS PLAINES, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

EDWARD’S RADIO 
& TELEVISION 

SERVICE
Fast Service Hobby Suppliesį 

Ovvners:
TED WRZESINSKI,
JOHN ENGELKE 

5826 — 16th St. TO 3-6279

A tribute to all our Veteran į
friends and business associates j

FLYNN FENCE 8C
SUPPLY CO.

Residential, Industrial - 
Institutional Enclosurcs 

• Phonc ESterbrook 9-0260
4040 Mashingtcn Blvd. 

HINSDALE, ILL.
A salute to all our veterans 

Max Shlffma.n, Abc W*w, own.

CENTRAL PARK & FOSTER 
SERVICE STATION
TEXACO PRODUCTS

Washing Lubrication 
IN 3-9768,

f

J

A TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES

SHELL SERVICE STATION
Corner Touhy and Birch

JOSEPH C. BENZIE, ovvner 
Tires — Batteries — Arccssorics

VAndęrbilt 4-9080 Dės Plaines, III.

A TRIBUTE TO ALL OUR VETERAN 
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES
SHERIDAN RECREATION
Chicagos Larąesl Recreation Center

1062 WII$or Avenue EDgewafcr 4-9800
4-

A salute to all our veterans

TYME JEWELERS
Hiroshi Miyake, prop.
WATCHES - DIAMONDS

(iuarantced Watch Repairing 
3361 Broadway,______ LA 5-5430

A salute to all our veterans

CENTRAL AUTO CLIMC
1730 N. Central

ME 7-0586
. salute te all our veterans

MARTY’S SERVICE 
STATlCN

MARTY PAVUN, OTnier

A salute to all our veterans
CAMERON’S

SHELL SERVICE STATION 
1835 Mann.her.rn Rd.,

Westchester, III.

I
A salute to all our veterans

MAIER’S BAKERY
706 ftfain Street

Evanston, III.

A salute to all our veterans

CALUMET BEAUTY SHOP
EI.VĮE WESTUROOK. ovvner

i 218 E. Butterli'lil TE 2-2242; 3054 So. CaJumet, AT. 5-9214)

A salute to all our veterans

MARTIN NEON SIGNS
3601 W. Lake St., Fllmore 4-5439 

Melrose Park, III.—-- - ----------  . . i
A salute to all our veterans

RUDY’S CHICKEN FARM
807 Roosevelt Rd. FI 4-2678 

Mayvvood,' Illinois 

A salute to all our veterans

ROSE’S FOOD SHOP
1521 St. Charles Road 

Mayvvood, Illinois

A salute to all our veterans
THE KIMBELL SHOP

Distinctive Womcns Apparel
106 S. Washington 

HInsdale 1830

A salute to all our veterans

RITE APPLIANCE REPAIR
8711 Ogdcn, LYons 3-1200

Lyons, III.---------------------r ,. —--------------
A salute to all our veterans

VERN’S SERVICE CENTER
Dealer in Sinclair Products 

9754 Cicero Avė. GArdcn 2-9474 
_________ Oaklawn, _ III.________

A salute to all our veterans
ALLIED METAL C0.

DUBOFSKY BROTHERS 
All Grades of Non-Fcrrous 

Metals
1111 W. Liberty St, CA 6-2492

A salute to all our veterans
LARRY’S MARKET

1005 S. 17th, Flllmore 3-108 4
Mayvvood, III.,

A salute to all our veterans 
C STACEY, prop.

STACEY’S SERVICE STATION 
Motor Tune Up— Trailers Rentod
1901 S. I7th, Flllmore 3-9721

Broadview, III.

A salute to all our veterans
ED HACKER’S SERVICE 

STATION
STANDARD PRODUCTS 

V'ashing - Greasing - Repairing
VA 4-9112

Oakton and Denplaincs 
Dės Plaines, III.

HILLSIDE, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

A N D Y’ S 
SERVICE STATION

C'ities Service Products 
C. W. ANDREWS, prop.

s 8th artd Madiron
Flllmore 3-9713
MAYW00D, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

O L S ON 
TELEVISION

C L I NI C
ELMER OLSON, cwner

2340 Mannheim Rd.
' GLarlstone 5-3700 

FRANKLIN PARK, ILL.

A tribute to ell our Veteran 
friends and business associates

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

BELLWOOD
SERVICE STATION

FRANK HANSON, prop.
Washington & Mannheim 

LInden 4-9752
BELLWOOD, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

KOPECKY 
REXAL DRUGS
FRANK H. KOPECKY & 
CHARĮES. R. KOPECKY,ti

owners

1601 Roosevelt Rd.
| Flllmore 4-0528

_____ BROADVIEtV, ILL.
A tribute to all our Veteran 

friends and business associates

GE-MAR LEATHER 
GOODS CO.

Manufacturcrs and Creators of 
FINE LEATHER GOODS

211 Wacker Drive
1 DE 2-0319

| A tribute to all our Veteran 
* friends and business associates

S A F E T Y
TRANSPORTATION CO.

CHARTERED BUSSES

1504 Madison
Flllmore 3-1220

MAYWOOD, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

NORTHLAKE STONIER’S 
SERVICE STATION TEXACO SERVICE

CHARLES SMETANA, ovvner

69 E. North Avė.
Flllmore 3-9631 

NORTHLAKE, ILL.

A tribute to all our Veteran 
friends and business associates

CROCKETT 
R E AL T Y 
313 L 6lst St.

NO 7-3372

A salute to all our vetarans

E L M E R’ S
SHELL SERVICE

ELMER HEINRICH, ’ ovvner

Wolf Road and Oaktcn
DĖS PLAINES, ILL.

99th and Cicero
GArden 2-9466

OAKLAWN, ILL.
A tribute to all our Veteran 

friends and business associates

WEST ĮM O N T 
C E M E N T 

PRODUCTS CO.
134 E. Quincy
Westmont, III.

1X)WNERS GROVE, ILL.
A salute to all our veterans

E. ROTHMAN DRESS
6914 South IlHlstcd St. 

HUdson 3-3312
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A salute to all our veterans

HOUSEWIFE APPR0VE9 
LAUNDRY, INC.

Jllniper 8-7367, 3664 N. EUton

MŪSŲ KOLONIJOSE

A salute to all our veterans

BERT’S FOOD SHOP
1656 N. Maplevvood Avė. 

EV 4-9868

Racine, Wis.
Dviguba šaulių šventė

Spalio 21 d. Racine Wisconsi- 
no šaulių klubas turėjo savo dvi 
gubą šventę — minėjo vienerių 
metų sukaktį nuo įsteigimo die
nos ir šventino naują, tik ką 
įsigytą, savo vėliavą.

A salute to all our veterans

CANTON JOBBING C0.
2115 South State Street 

Chicago, III.

A salute to all our veterans
ENERGIZED P0WER

SERVICE STATION 
1222 Lee, VA 4-9190

Dės Plaines, III.

A salute to all our veterans

INGRAMS CONOCO
SERVICE

1300 Jefferson, VA 4-9117
Dės Plaines, I1L

Pasirodo, kad Wisconsino šau
lių klubas per vienerius savo 
gyvavimo metus yra nemažai 
nuveikęs, tuo užsitarnaudamas 
rimto visuomenės dėmesio. Kad 
taip yra, parodo ir tai, kad vie
nerius metus veikęs klubas jau 
galėjo įsigyti vėliavą, ir ne bet 
kokią, bet puikiai pagal buv. Lie 
tuvos Šaulių Sąjungos vėliavos 
pavyzdį pagamintą. Garbė Wis- 
consino šaulių klubui, per tokį 
trumpą laikotarpį įsigijusiam sa 
vo vėliavą ir taip iškilmingai ją 
pašventinusiam. Nuo pat įstei
gimo dienos klubui pirmininkau
ja nuoširdus ir darbštus šaulys 
Jonas Giedrikas.

Vėliavos įsigijimo iniciatoriu
mi buvo šaulys Kazys Žilėnas, 
kuris daug rūpesčio įdėjo, kad 
vėliava būtų pagaminta. Prie

vieną dainelę. Nuotaikingą, sa
vo sukurtą eilėraštį padeklama
vo R, Skipitis.

Moterų kvartetas, vadovauja
mas R. šraderienės, labai vyku
siai padainavo “Tėvynės meilė 
nemari” — Naujalio, "Grėbėjų 
vakarienė” — Stankūno ir “Lie 

•tuva, šalis gražioji” — Stan
kūno.

Pabaigoj klubo pirm. J. Gied
rikas pasidžiaugė gražiu Wis- 
consino šaulių klubo darbu ir 
geru šventės pasisekimu, širdin
gai padėkojo visiems prisidėju- 
siems.

Visi svečiai ir šauliai, kurių 
buvo prisirinkę pilna parapijos 
salė, skirstėsi pakelta nuotaika 
ir padrąsinti ateities veiklai bei 
vieningam darbui už laisvą ir ne 
priklausomą Lietuvą. A. P,

LĖKTUVAS ATSIMUŠĖ | NAMĄ

Penki žmonės žuvo. kai lėktuvas atsimušė j televi zijos bokštą North Bergen, N. J. 
išmušė skylę ir sukėlė gaisrą.

' iTįį- ' .> ’ .*x <:•'
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Lėktuvas pastate 
(INS)

A salute to all our veterans 
RIVER and HIGGINS ROAD jo prisidėjo šaulys Jonas Virbic-

SERVICE STATION 
Sinclair Products

PAT CROWLEY, owner 
River & Higgins Road

Park Ridge, III.
A salute to all our veterans

VELETA PURE 0IL
SERVICE STATION 

IRVIN VELETA, owner 
814 Touhy,

kas ir šaulė Izabelė Tiltonienė. 
Jie visi trys savais pinigais už 
vėliavą sumokėjo ir ją klubui 
padovanojo. Vėliavai menišką 
kotą pagamino ir už tai jokio at 
lyginimo neėmė šaulys Petras 
Kleinotas.

Vėliavos šventinimo dieną 12 
vai. 15 min. Racino lietuvių pa-

A salute to all our veterans
RUSSE’S CUMBERLAND

TEXACO SERVICE STATION
Complete Automotive Service 

Pi<-k-UP and Delivery 
592 Northwest VA 4-9009

Dės Plaines Illinois

Park Ridge, III. rapįjos bažnyčioje buvo atlaiky
tos švi mišios už Lietuvoje žu
vusius šaulius. Į pamaldas suė
ję žmonės išvydo prie altoriaus 
trijų porų krikštatėvių apsuptą 
klubo vėliavą.

Tais krikštatėviais buvo prof.
J. Šimoliūnas ir J. Skirmantie-

Rochester, N. Y.
Gražiai pavykusi ateitininkų 

šventė

Tradicinė Rochesterio ateiti
ninkų metinė ševntė šiemet pra
ėjo pakilioje dvasioje. Ji įvyko 
Kristaus Karaliaus šventės die
ną. Išvakarėse Šv. Jurgio liet. 
parapijos bažnyčioje įvyko su
sikaupimo valandėlė, kurią pra
vedė ir pamokslą pasakė tėvas 
J. Liauba, OFM. Susikaupimo 
valandėlėje dalyvavo ir šiaip di
delis skaičius parapiečių. Gilią 
prasmę šventei suteikė tėvas J. 
Liauba ir dr. J. Girnius.

Tėvas J. Liauba. ne tik iš va
karo pasakė gražų pamųkslą, 
bet taip pat pasakė prasmingus 
pamokslus sekmadienį 8 ir 11 
vai. Jis savo pamoksluose iškė
lė Kristaus Karaliaus prasmę 
viešajame gyvenime.

I
11 vai. iškilmingų šv. mišių 

metu visi nariai priėmė šv. Ko

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Parauši:

B. P. MARTIN

nė, Kazys Žilėnas ir I. Tiltonie
nė, Jonas Virbickas ir J. Bulkai- 
tienė. Vėliavą pašventino ir la-

muniją. 3 vai. p. p. parapijos 
salėje įvyko Kristaus Karaliaus 
minėjimas, kurį surengė Ro- 

bai gražų tai progai pritaikin-1 chesterio ateitininkai. Dr. J. Gir 
tą pamokslą pasakė Racine liet. nius savo paskaitoje gražiai ap-

Br. Br. Saladžiuvienė sveiksta

Bronė Saladžiuvienė, veiklaus 
bendruomenės nario pulk. Pr. 
Saladžiaus žmona, po sunkios 
operacijos jau yra sustiprėjusi 
ir pradeda vaikščioti. Sb.

Cicero, III.
Klubo sukaktis

Lietuvių Raudonos Rožės Klu 
bas atžymėjo savo 42 metini pa
rengimą lapkričio 4 d. Liberty 
svetainėje. Dalyvavo 300 sve
čių. Šeimininkės Kairienė, Dvi- 
laitienė, Maksvitienė ir Kas- 
mauskienė viską tinkamai su
tvarkė, padedant P. Putrimui.

Prel. Ig. Albavičiug sukalbėjo 
maldą prieš valgį. Puota nusi
tęsė porą valandų. Tuo laiku 
skaniai pavalgyta ir atlikta me
ninė programa. Įžanginį žodį 
tarė klubo pirm. W. C. Jankaus 
kas. Programą vedė adv. Ben 
J. Naurich. Budrikų sūnelis pir 
mas pasirodė su už save dides
niu akordeonu atlikdamas porą 
dalykų. Zakaraitė solo padaina
vo tris kūrinius. Jos sesutė pri

— Birutės Moterų Draugijos C. Batučiui, Tamaųua, Pa., ir
metinė vakarienė buvo spalio 27 
d. Atsilankė daug žmonių. Pel
no liko apie 110 dol. Rengėjo
mis buvo Juškienė, Radeckienė, 
Bekerienė, Vaitiekienė ir Tamu- 
lėnienė. Dovanų dovanojo Vyš
niauskienė, Nakutien'ė ir Ado
maitytė. Jas laimėjo Prunskie
nė, Narbutas ir Zabiela.

— Al. Dombek vedė Genovai- 
i tę Kundrotaitę iš Worcester,

kun.
Pa.

A. Degučiui, Girardville,

Sis keliaus, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurias Dievas vedS Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet Ir vl- 
i įems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv, Augistinas, ,,negali pada- 
ryti ką. nors didelio". Tačiau kaa ne- 
goj melstis, nusižeminti ir mylGtlt

P. P. Plūs XJ
Siame amžiuje Sv. Teresšlfis Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo 
Je tSra vienintelis kelias, vedąs 1 am 
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Je. 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdyklai neįeisite Į dangaus karalys 
tę". Dangus ir žemB praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis... ,

Knygutė turi 150 puslapių ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais vlrSelialr 
$1.50.

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. dr. V. Andriška, MIC.

Po pamaldų parapijos salėje, 
gausiai dalyvaujant visuomenei, 
organizacijų atstovams ir šau
liams, tik ką pašventintą vėlia
vą šaulių centro valdybos atsto
vas R. Skipitis gražia ir turinin-

tarė kataliko lietuvio vietą ka
talikų Bažnyčios apaštalevimo I 
darbe. Po paskaitos K. Bulsie-j 
nė ir Irena Gaidytė padeklatna- Į 
vo kelis eilėraščius, o J. Armo-S 
nienė, akompanuojant P,. Armo-| 
nui, padainavo porą dainelių.' 
Labai jau nesiderino šios šven-

ga kalba perdavė klubo pirm. J. tės dvasiai tango dainelė... Mi- 
Giedrikui, kuris visų šaulių var nėjimui vadovavo ateitininkų 
du pasižadėjo vėliavą garbingai kuopos pirmininkas Pr .Puido- 
nešti, ligi ji bus parvežta į lais- kas.
vą Lietuvą.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nadjai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki 
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu 
retų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS
2334 So. Oakiey Ava. 

Chlraeo R. III.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą Istorini rumuną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES

Chicagoje.
Namų savininkų susirinkimas

Marųuette Parko namų savi
ninkų susirinkimas įvyko spalio 
25 d.; susirinkimą pradėjo pirm. 
P. H. Kraeger. Pranešta, kad 
parengimas įvyks lapkričio 25 
d. Bus gražių dovanų. Rengi
mo komisija dirba be galo daug.

Marcelė Tvarijonas

Žmogus įtikina ne todėl, kad 
jis yra išmintingas, bet todėl, 
kad jis yra mėgstamas ir žino
mas. kaip geras. Velnias yra 
be galo išmintingas, ir mes ne
tikime nė žodžiu, ką jis sako, 
nes mes neapkenčiame jo. Nie
kas netikės mums, jeigu mes ki
tų nemylėsime ir ne3idalinsime 
jų vargais.

Šv. Vincentas Paulietis

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš-

Seserys visiems liųki didelių 
nuopelnų pas Dievą ir pilniausio
Jo atlyginimo, nes, prisidedami kom viln. medžiagom, avalyne, 
prie įstaigų palaikymo, jie pla- vaistais, maist». siuv. mašinom,
tina Dievo karalystę žemėje. dviračiai.-., laikrodžiais, akordeo-

šv. Pranciškaus Seserys ^įKį5įu“iama iž !•’
Bendrove taip pat persiunčia j

LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų :

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.:

LA 3-5049, Y.A 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.

Nėra gražesnių pasakų visam 
plautyje kaip,

Andersono pasakos,

Mass. Jungtuvės buvo Šv. Ka
zimiero ^bažnyčioje, Worceste- 
ryje. Moterystės sakramentą 
suteikė kun .Tamulevičius. Puo 
toj dalyvavo apie 200 žmonių.

Vytis1 ta*P sak° vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Pittsburgh, Pa.
Seserys pranciškietės dėkoja

Šv. Pranciškaus seserys, Pitts 
burgh, Pa., nuoširdžiai dėkoja 
už $800 auką, skirtą joms iš 42 
Lietuvių dienos, įvykusios rug
pjūčio 15 d. Lakewood Park,
Pa., pelno. Anderson Pasakos I tomas, 208 ...... .......................

Seserys ypatingai veVtina dar pusi., kaina $2.00 Andersono Pa- sies mūsų kalboje studija —
6- o . ,, n sakos II tomas, 204 pusi., kainabą ir pasišventimą Schuylkill j20Q 1

County kunigų ir nori atskirai
Reikalaukite knygynuose, pas

Lietuvių kalbon šias pasakas Į 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal-, 
čikonis. Gera proga jaunimui tuo| 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

• padėkoti rrel S P.-hinui Mt ; ^emaiauKite Knygynuose, pustarė pianu. Cicero jaunųome- PaueKOU Frel- a. d.pinui, Mt. platintojus arba užsakymus ad-
nės tautinių šokių grupė gerai 
pašoko tris šokius. Jauna Tri- 
tehikų mergaitė pašoko. Kal
bėjo namų savininkų klubo var
du J. F. Kimbark, Draug. Liet. 
Kareivių — K. Šimkus, šv. An
tano Draug. — M. Jakubaus-

Carmel, Pa., kun. P. Chesnai, resuokite:
Mahanoy City, Pa., kun. J. Luk
šiui, Minersville, Pa., kun. K. 
Rakauskui, New Philadelphia. 
Pa., kun. J. Neverauskui, Mai- 
zeville. Pa., kun. J. Čeponiui, 
Mt. Carmel, Pa., kun. S. Railai

JUODVALKIS.

rSJSTBJS 
MALDOS KVLTfKA —- SIU.IMIS 

KVI,TfIMt

v šią .tiesą gyvenimiškai. trunąpai ir 
išsamiai nušviečia vienintelė šios rū-

TOMO Ž1C HAIČ IO, O.P

Nevystančios Rožes
.šv. Kožančins Ir Gyvenimas.

II laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai į žydriąsias gyvenimo viršū
nes-’ (Autorius).

i “Tenka tik palinkėti, kad tautie- 
įčiai katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun.

I Jonas Gasiūnus).

Užsakymus «u pinigais siųskite

DRAUGAS

2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago 8, UI.
kas, Našlių Klubo — A. L. Ma-|ir kun-_s- Lukšiui, Shenandoah, 
tul Visų Šv. Vyrų ir Moterų' Pf; Už darb^l šiam tikslui di- 
Draugijos — J. Suvaizdis, Dievo šiaušia padėka priklauso Lie- 
Motinos Draugijos — F. Dvilai-I tuv^ dienos pirmininkui kun. L. 
tienė; kalbėjo miesto atstovai F. j Pečiukevičiui, _ Mahanoy City, 
J. Krall, F. Mara k ir Šv. Anta-' Pa‘ prisidėjimą prie šios die 
no Taupymo Bendrovės sekr. J. 1 n°s Pro£ramos dėkojame kun. 
F. Gribauskas. Klubo finansų
sekretorius Ben Tumaviėe pasa
kė tikrai žemaitišką kalbą. Prie 
bufeto vaišino visus savo drau
gus Antanas B. Petkus, A. Ta- 
moliūnas, J. Šemetas, F. Išga
nantis, J. Budriks, J. Draugelis 
ir daug kitų. Parengimas tikrai 
gerai pavyko. D.

į Tėvų Domininkonų leidinys. 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus

1 iir pinigus siųskite —
Į Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

KAI REIKALINGAS į
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėm! 
ir kit. parertaimams kreiptis | J 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

2334 So. Oakiey Avenue
Chicago, IllinoisPo minėjimo įvyko ateitinin

kų ir draugijų rt&tovų arbatėlė, 
kurios metu buvo paskaitytas 
labai vykęs “Shur” juokų laik
raštis. Jį parengė ir paskaitė dr

, ... . , . VI. Lelevičius ir dr. A. Stankai-1pinas bus nuimtas tik tada, ka- . 
da vėliava bus parvežta į laisvą
Lietuvą. Čia pat buvo pagerbti Vidurio Europos įvykiai
žuvę už tėvynę šauliai ir muz. , ra», ._ . , ", . - , .. i Paskutinių dienų dramatiškiReginos Šradencnes paskambin . , . . _ . x .ra erai *aisves kovų jvykiai Rochesterio 

visuomenėje susilaukė didelės 
užuojautos ir jų tragiška pa-

Baieiant ši iškilminga akta baiga giliai slėgiant,j >sPūdi- Vie’ Baigiant sj iškilmingą aktą, tQg k?]ba lcidžiami laik.

visų jau lauke skaniais valgiais ... . ,, x _ ... . . , rasciai paraše gerus vedamuo-apkrauti stalai. Patiekalai bu- . j • i1 , , .... ... . sius. pasmerkdami rusų gangs-e galo skaniai ir kruopščiai ® T °
oiti Saulės I. Tiltonienčs ir t"'8.1*“ į*£U8 Y'T'ėLjT

Kleinotienės, o joms! k,» Pabalt,{0 k,r"t!Į lr V‘d"- 
o-b-ira no Europos tautų kilmes tau

tybių organizacijos ir paskiri 
žmonės pasiuntė 3avo protesto 
pareiškimus JAV vyriausybei ir 
JT pirmininkui, o taip pat gilias 
užuojautas kovojančiai Vengri
jai. Lietuvių organizacijų atsto 
vus buvo sušaukęs posėdin ben
druomenės pirm. J. Jurkus. Po
sėdyje buvo priimtos kelios re
zoliucijos, smerkiančios Sovietų 
Rusijos vyriausybės gangsteriš- 
kus vciksmu3 Vidurio Europoje.1

Vii buvo jaudinančiai susi
kaupę, kai šaulė S. Petrušaitie- 
nė vėliavą dekoravo juodu kas
pinu, o šaulys K. Kažemėkaitis 
perskaitė pasižadėjimą, kad kas

ta “Kovoj jūs jau žuvot”, o sol. 
I. Tamulienė pagiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus.

vo b 
paruošti 
šaulės E 
nuoširdžiai talkininkavo Petkie
nė ir žičkienė.

Visai šventei ir sveikinimams 
vadovavo klubo valdybos na
rys V. Kažemėkaitis, kuris mo-GražOs Žemaitijos gnmtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dt<-nų papro
čiai, įdomi meilės intryga, vaizdas kėjo sudaryti visiems gerą nuo- 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dčl savo Svcntovčs.

Autorius — .1. Marcinkevičius
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi 
pažino su vietos aplinkuma, apklau 
sinčjo gyvus įvykių Dūdininkus Ir 
panaudojo plačią archyvinę 
džlsgąt.
I tomas $1$

II tomas 3 20
pusi.
pusk,

kaina
kaina

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arki vysk. Jurgio Matulaieio- 

Matulcvičiaus

Trijose dalyse:

U2RAŠA I

T. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel 
girnas bei visiškas pasiaukojimai- 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai lr sielų 
Išganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asme 
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmlškos išminties perlai, Išreikš 

lr paaiškln*

Garcfner, Mass.
Liet. Bendrovės susirinkimas
Lietuvių Bendrovės metinis 

susirinkimas įvyko spalio 30 d.
Valdybon išrinkti: pirm. juo-|DaUr,,m"’ paraginimų J i- ■ Į mij formoje,

zas Bckeris, vieepirm. Beni3 Šet iii. Vilniuje, žvilgsnis j Arkivys 
rauskas frn. sekr. Albertas A- *UPO kančias perneštas senoje Lie
domaitis, prot. rast. Wanda tuvos "T*1"®*’ «tengdamasis
. ... . . . _. I būti visiems visakuo, kad visus lai-
Šerksnienė, kasin. Veronika Rinv Kristui, daugiausia yra nuken 
kūtė ir direktoriais — Vincas tčjęs.
Vyšniauskas, Antanas Daukan-i Knyga tur, 220 paVetksiUot» 

tas, Valerijonas Semcnavrčius ir ir (rista ) kietus viršelius. Kaina 
Marijona Tamulienė; vietinės »2.6o.
spaudos korespondentu — Vin
cas Višniauskas.

taiką. Sveikino krikštatėvių 
vardu prof. J. Šimoliūnas, Alto 
skyriaus pirm. P. Pctrušaitis, 
Balfo skyriaus pirm. dr. A. Pa- 
laitis, Sandaros 135 kp. vardu 
M. Kasparaitis. Šv. Kazimiero 

me-1 parapijos choro vardu J. Sinsi- 
nas, TMD 121 kuopos vardu M. 
Tamulėnas. Sveikinimų metu 
dar kalbėjo centro atstovas R. 
Skipitis. Dar dalyvavo Šv. Ka
zimiero Draugijos atstovė Dauk 

! šiene ir ALRKS atstovė Agota 
j Zizminskaitė.

Buvo ir meninė dalis. Labai 
gerai padeklamavo tai šventei 
pritaiktintų eilėraščių: Aušrelė 
Skirmuntaitė “šauliams”, Regi 
na Palaitytė “Tėviškėlėj”; Ri
mutė Kažemėkaitytė padekla-

»3.on
$3.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2331 So. Oakiey Avenne 
CHICAGO 8, ILLINOIS

Skelbti" “DRAUGE” ansimoka 
nes jis yra plačiausiai bkaitoma* 
lietuvių dienraštis, o ekelbimt 
kaina yra prieinama visiem®.

mavo eilėraštuką ir padainavoĮ naus.

Įvairių tautybių žmonės kelia 
klausimą, kokią vertę turi “Voi- 
cc of America” ir “Free Euro- 
pe” transliacijos į pavergtuo
sius kraštus, kada jų kalbos pa
lieka tik kalbomis.

Padidėjo ateitininkų ir 
sportininkų šeimos

Broniaus Krakausko šeima 
padidėjo trečia dukrele, Vytau
to Grybausko antru sūnumi ir 
Punkriai susilaukė pirmo sū-

Po susirinkimo buvo vaišės, i 
Sekantis susirinkimas bus sau-1 
aio 8 d. Bus įvedama nauja vai-! 
dyba. Vietinė spauda patalpino 
su3irinkimo aprašymą pirmame 
puslapyje.
. —o —

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGĄ S” 

2334 So. Oakiey Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

AR NORITE PIRKTI IR S
PRISISKIRTI OBUOLIU?

Labai didelio sodo savininkas,| 
Mossley Hill Orchard, negauna 
užtektinai darbininkų obuoliam- 
skinti, ir dėl to dabar kviečia vi-1 
aus, kad atvyktų ir praleistų dieną 
skinaut obolius. Sodas rmdasi 
prie kelių: nr. nr. 22 ir U.S. 12, 
arti Lakė Zurich, III. Sodas yra 
labai didelis ir yra daug obolių.

Savininkas parūpina pintines ir 
kopėčias obeliams skinti. Praeitą 
savaitgalį atvyko virš 500 žmo
nių. Atvažiuokite ir jūs. (Skelb.j

Naujasis Testamentas 

šventas Raštas

Vert* lietuvių kalbu, JUOZAPA. 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivy. 
aupas Metropolitas. IV laida. Ii 
leido "LUX” 194) m. Stutgart. 
620 pusi. Kaina 51.50. Ga-.n&mL

Skanus Europietiškas Kaimo sūris primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą, šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apylin
kės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj užsakyti.

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GAM TAtF PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE ¥lK 

KELETĄ SIUNTINI^r
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—ff savaites

Xr. 1. 20 svarų lauku ...................... . .................................................... $23.90
Xr. 2. 20 ” ryžių .................... .............................................. $17.50
Xr. 3. 20 ” cukraus .................i...................... .............. . $13-00
Nr. 5 ta svarų enkraas

la " taukų .................... ..................................................................... $2a,;i0
N r. t> 5 <var. cukraus 

" taukų 
“ ryšių
'* Jautienos ................................. .. ............... .. .................................... $23.00

MES TAIP PAT SU STI AME JŪSŲ PAPl'G.šTl S SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU Kl'fUli 

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:
' ATLANTIC GIFT SERVICE ČO.

1824 MEST CHICAGO AVĖ., CHKJAGO 22, ILL. 
s. Telef. EVcrglatle 4-5220

ir 6 t ’ ’D R A
2334 Se. Oakiey Avė 

Chicago 8, Illinois

t l
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Sežtadieius, lapkričio 10, 1956

LINKSMIAU
Optimistas

— Namo šeimininkas mane 
išmetė tiesiog j gatvę, — skun- 
dėsi nelaimingas benamis.

— Laimingas esi, kad negy
venai Venecijoj, — ramina jj 
draugas, — būtum atsidūręs tie 
šiai vandeny.

Negalėjo žuvauti
— Turbūt visi žinote apie 

Nojų ir jo arką, kurioje jis iš
liko gyvas per didįjį tvaną, — 
kalbėjo kapelionas per tikybos 
pamoką. Taip pat visi žinote, 
kad Nojus buvo darbštus žmo
gus ir nemėgo tinginiauti. Pa
sakykit, kaip jūs galvojat, ką 
jis veikė tvano metu?

— Greičiausiai, kad žuvavo! 
— pašoko vienas berniukas.

— Labai galimas dalykas,— 
sutiko kapelionas.

— Nesąmonė! — atsiliepė 
kitas berniukas iš kampo.

— Kaip tai? — nustebo ka
pelionas.

— Koks ten galėjo būti jo 
žuvavimas, — atkirto berniu
kas, — juk jis teturėjo vos du 
slieku.

Neaiškiai kalbėta
Viena šeima girdėjo bažnyčio

je, kai kunigas pranešė apie 
greitai įvyksiančius 40 valandų 
atlaidus ir prašė tėvus, kad leis
tų savo vaikus dalyvauti iškil
mingoje procesijoje. Einant na
mo, vyresnioji duktė paklausė: 
“Ar mūsų Marytė irgi eis į pro
cesiją?” Į kokią procesiją?”, pa 
klausė šešiametė Marytė. “Į 40 
valandų...”, paaiškino mama. 
“40 valandų?! Taip ilgai! Tai 
aš nenoriu”...

MANKOWSKI
PHARMACY

Prescription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6228 
Complete line. .. Diabetic needs

Užteks ir pusės
— Pasisekė, — giriasi vie

nas. — Traukiny radau kažkie
no paliktą knygą “Kaip pasida
ryti milionieriurai”.

— Tai, kad pusė knygos la
pų išplėšta, — pastebi draugas.

— Nebūk gobšas! Ar neuž
tektų ir pusės miliono?

Kasdieninė matematika
. Matematika, regis, sausas ir 
neįdomus mokslas, o tačiau la
bai moterų mėgstamas. Jos sa
vo amžių dalina pusiau, pasku
tinės suknelės kainą dvigubina, 
draugėms girdint savo vyro už
darbį tris kartus padidina, o sa
vo draugėms prie jų amžiaus 
bent 10 metelių prideda.

Amžiaus verčiamas
Cirk olankytojas užklausė vie 

ną cirkininką:
— Kas tamstą paskatino im

tis dramblių tramdytojo ama
to?

— Amžius, ponuli! Anksčiau 
buvau čia pat blusų tramdyto
jas, bet pradėjau neprimatyti, 
tai perėjau prie stambesnių gy
vių.

Raštinėje
“Tas advokatas labai man

dagus su klientais — kiekvieną 
išlydi iki durų.”

“Jis tai daro su kiekvienu po 
to, kai iš laukiamojo dingo vie
nas apsiaustas.”

Pabalo...
Jaunavedžių pora užsuko į 

madų . saloną. Jis buvo labai 
jau modernus ir brangus. Par
davėja parodė drabužį ir pasa
kė kainą. Paskui pradėjo gir
ti, kad drabužio spalva labai 
tinka prie jos pablyškusio vei
do. Vyras atsiliepė: “Mano 
žmonos veidas nėra šiaip pa 
blyškęs, tik dabar ji pabalo, 
kai išgirdo kainą.”

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinu savo recenzijoj* 

apie Ši romaną taip rašo: P. Keslfl- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos lalavša parodB Lietuvos partiza 
na*, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
terado, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
Okupacijų replBse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim, 
tyglal žavės jaunimą Ir kels Jo dva 
slą. Sis romanas, atskleidžiąs mOst, 
bsrolškai tragiškus epizodus, yrą 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

896 pu«L Kaina $8.00
Užsakymus kartu su pinigais siųsalte

“DRIUGIS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAY PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

Klausimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą-knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2884 8. Oakley ava

Cldcago 8, Oi.

Tremtiniai lietuviai 
gydytojai

Vokietijoje tremties laikais 
visi gydytojai buvo užregistruo
ti IRO organizacijoje. Kiek lie
tuvių gydytojų buvo užregist 
ruota tuo laiku, aš neturiu duo
menų. Bet prisimenam., kad a- 
pie 30%, lietuvių gydytojų yra 
baigę medicinos mokslus Vokie
tijoje, tie IRO duomenys būtų 
ir netikslūs.

Pagal mano surinktus duome
nis šiuo metu tremtyje yra apie 
325 — 360 lietuvių tremtinių 
gydytojų, pasiskirsčiusių maž
daug taip: JAV — apie 275 — 
300 gydytojų, Kanadoj apie 20 
— 25 gyd., Australijoje — apie 
30 gyd. ir po keletą Venezueloj, 
Anglijoj ir Argentinoj.

Blogiausiai gydytojai yra įsi 
kūrę Australijoje, kur tik kele
tas dirba savo tiesioginėje pro
fesijoje; tik du gydytojai turi 
praktikos teises pačioj Australi
joj, 4 gydytojai dirba N. Gvi
nėjos salose, keletas išemigravo 
į JAV; kiti gydytojai dirba ne 
savo tiesioginėj profesijoj. Iš
skyrus Australiją, visose kitose 
valstybėse gydytojai yra įsikū
rę gerai, dirba savo specialybėj 
ir didelė dauguma — apie 85% 
visų gydytojų — jau turi įsi
giję teises verstis praktika gy
venamo] valstybėj.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse gydytojai daugiausia yra 
įsikūrę trijose valstybėse: Illi
nois apie 155 — 165 gydytojai, 
New York apie 45 — 55 gydy
tojai ir Ohio apie 50 — 60 gy
dytojų. Po keletą yra įsikūrę 
Michigan, New Jersey, Connec- 
ticut, Delaware, Khode Island 
valstybėse.

Illinois valstybėje iš 155 — 
165 gydytojų apie du trečdalis5 
yra įsikūrę Chicagoje ar jos 
priemiesčiuose. Vien Chicagoj 
84 gydytojai turi praktikos tei
ses. Įdomu pastebėti, kad maž
daug pusė visų Illinois gydytojų 
yra baigę medicinos mokslus 
Vokietijoje.

Illinois, Ohio ir New Yorko 
lietuviai gydytojai yra susior
ganizavę į profesinę Lietuvių 
Gydytojų Draugiją ir pvz. Chi
cagoje vieną kartą per mėnesį 
būna jų susirinkimai. Be to dar 
veikia senos • gydytojų korpora
cijos — “Fraternitas Lituani- 
ca”, “Gaja” ir moterų gyd. ir 
dantų gyd. korp. “Patria”.

Perspektyvos, kad ateityje lie 
tuvių gydytojų žymiai padaugė
tų, yra menkos ,nes studijuojan
čių mediciną Amerikoje yra vos 
keletas.

Į šiuos duomenis neįeina Ame
rikoj gimusių ar čia medicinos 
mokslus baigusių gydytojų skai
čius, antraip bendras lietuvių 
gydytojų skaičius Amerikoje bū 
tų žymiai didesnis.

Dr. A. Garimas

REAL ESTATE

Atdaras apžiūrėjimui 
3490 S. SPAULDING AVĖ.

Sek. lapkr. n d. nuo 2 Iki 5 vai. 
Mūrinis ir medinis pajamų namas. 
4 Ir 2 knmb. pirmame augšte. Rū
sys ir pastogf. Reikalinga pataisy
mų. Rečiais apšild. $0.500.

DĖMESIO ROl.IRIMO PARDAVI
MAS. 3-jų butų mūr. namas Mar- 
ųuette Parke. 6, 5 ir 3 k. Karštu 
vand. ir alyva apšild. Moderniai 
įrengtas 6 k. liūtas savininkui ir $200 
pajamų per mėnesį. Daug priedų ir 
visi baldai 3-jų kamb. bute. Kaina 
$22,250. Rus aprodytas Sį sekmad. 
tarp 1 ir 5 vai. popiet.

0123 S. ARTES1AN AVĖ.

BRIDGEPORTE. Mūrinis 5 k. Tik 
$8.800. A. Vaina.

Pajamų nuosavybė. 2-jų augštų 
namas. Pirmame augšte 8 k. butas; 
2-mfe — 2 po 4 k. 3 mašinų garažas. 
$15.500. A. Vaina.

RITVR: 3-jų augštų' mūrinis 3 — 
po 6 k. 2 mašinų garažas. Arti 22-os 
Ir Bell Avė. $18,500.

2-Jų augštų medinis namas su 
$5o.oo pajamomis Ir sav. butas, tik 
$1 4,500. A. Vaina.

“VARPAS 
*>•10 8. YVesteni Avė.

RKpubllc 7-0880 arba 
HEmlock 4-7085

ROOMING HOl’SE. 36 kamb. Ar
ti 26th ir Pulaski. $12,000 metinių 
pajamų. Kaina $46,000; įmokėti 
$5,000. iiAwndale 1-7038. •

BARGENAS. 4 kamb. namas, Pil
na kaina $7,800. Apylinkėje 31st ir 
Pulaski. Jmokėti $2,000. l^Avvndale 
1-7038.

82,000 ĮMOKĖDAMI P1RKSITE 7
kamb. mūr. rezidenciją. Gazu ap
šild. 4 dideli ntieg. kamb. Apylinkė
je 26th ir Ridgeivay. Tuojau užimti. 
$13,800. l«Awndnle 1-7038.

2-JV BITŲ MŪRINIS NAMAS.
BARGENAS. o ir 5 kamb. Rūsys. Ap- 
Sild. Po 3 mieg. kamb. Špintos vir
tuvėje. Garažas. $15,900; įmokėti 
$4,000. Apylinkėje 26th ir Pulaski.
lxAtvmlale 1-7038.

BERWYNE. 4 butų namas. Savi
ninkas išvyksta į Arizoną. 2 butai po 
3 kamb. ir 2 po 4 kamb. $230 mėne
siui pajamų. $39,500, arba duokite 
pa»l.ųlymą. liAmidale 1-7038.

MARQUETTE PR. RANCH NAMAS
SAVININKAS NUPIGINO RAINĄ

6 kainb. ranch namas. Užbaigtas rū
sys, su baru. Nuo sienos iki sienos 
kilimai; draperijos, ‘-awnings”, •’Cye- 
lone” tvora, aluminum žieminiai lan
gai ir sieteliai. 3 mieg. kamb. Dide
lis Balionas su veidrodžio siena. 
"Overhead sewer” kanalizacija. Įver
tinimui pamatykite vidų. Lietuvių 
centre. Arti mokyklos, krautuvės ir 
transportacija. Atdaras apžiūrėjimui 
«ekmad. nuo 1 iki 5 vai.

7217 S. Albnny Avė.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1—5 vai. Naujas 2-jų butų namas 
— 4 ir 5 kamb. 6934 W. 16th St., 
Berwyn, III. Įmokėti $9,000.

Atdaras apžiūrėjimui šešt. ir seknt. 
Naujas, mūrinis l*/į augšto, kampi
nis namas. 6 ir 3 kamb. butai. 2 au
tom. garažas. Beržinės spintos vir
tuvėje. Savininkas nupigino kainą.

1 5700 W. Addison Avė.

CICERO. Beveik naujas, angliško 
stiliaus bungalow. 5 kamb. gazu ap
šild. Apylinkėje 18tb ir 56th Tilo 
virtuvė ir vonia. Bargenas, tiktai 
$21,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

BERWYN, SPECIAL! Naujas 
2-jų butų namas parduodamas dėl 
šeimyniškų priežasčių. 5 ir 4 kamb. 
Karštu vand. alyva “radiant” ap
šild. 47 pėxių sklypas. Tuojau užim
ti: $31,900; įmokėti $9,000. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.______________________________ .

Savininkas perkeliamas į kitą 
miestą, turi parduoti pajamtj nuo
savybę — 2-jų butų mūrinis namas, 
plius mažas modom, butas pastogė
je. 2 butai gazu apšild. Tile virtuvė 
ir vonia. Autom, kaštas vand. Užda
ri porčiai. $16,500. 2743 S. Spring- 
field APS.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamkeviOaus apianka
nt—kimu* *u pinigai* siųskit*:

950 psk, kaina $2J6 
DRAUGAS, MM K Oakley Ava,

•» m.

ttoe nuostabios Ir nepaprasto* 
yos peraon&iu* lltalp (vertina 
lytojo* Gllanda: "...Meta* — 
niekinta* niekintojas, bet 
savyje Fra Angelloo angelų 
Suma, Tatjana—nesuprantanti 
los sąvokos, bot mylinti 
mėlio. Pasaliau Julius... 
Skaistumo Ir nesuvokiąs Jo
drąsus be drąsos, nesuprantąs 
rojaus boprutSJlmo

kny-
ra-

olo-

DfiMESIO AUTOMORII.IŲ SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIŲ PRE

KYBININKAl
RICH’S AUTO RADIATOR 

REPAIRS
Taisome Ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1338 Dugdale, Wankegan IIL 
ON. 2-880O

I6NUOMUOJAMA

Išnunm. mieg. kamb. vyrui. Su 
valgiu ar be valgio. 4320 S. F'ąĮrfleld 
Avė., 1-as augštas.

GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS

Išnuom. hutas suaugusiems, 3 
kamb., gazu apšild., šiltas vand. vo
nia ir porėius. 2329 S. Hoyne Avė. 
FRontier 6-2258.

Per 25 metus mes buvome nuo
mininkai kol Mr. Svoboda mums 
pardavė gražų namą adresu 2852 
S. Kedvale Avė. Esame laimingi 
per jo gerą patarimą. Jo raštinės 
yra adresu: 3739 West 26th St., 
Chicago ir 6013 W. Cirmak Rd., 
Cicero je.

Mr. & Mrs. Jaeob G. Otto

J.GLIAL7DA

ORAPno
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA tfA S

Gyva Intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimu 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 paL — tik $4-00

Užsakymus siųsti:
"DRAUGAS" 

2834 U. Oakley Avaana
Chicago 8. Illinois

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuis 
Vbi Pltteburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pltfeburgh’o Lietuvly 

Kataliku Radijo Programą
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadieni mo 
l:S0 iki S:00 vai. p o.

Ii STIPRIOS IR OALINOOU

WLOA
RADIJO frrOTTEP BRADDOCKB 

Visais reikalais kreipkite* šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUB 
Uadlo Rtatton WLOA. Braddock. Ps
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiimiiiii

Pirkite dabar prieš žiemą
|Mlkrauntyil I

MARQl’ETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4, centr. šlld., garažas. 
Mūr. bung. 5 kb. Ir 1 kamb pa

stogėje, centr. šlld., garažas, $16,500. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve. $16,500.
Mūr. 3 po 6, centr. ftlld., garažas. 
Mūr. bung. 6 kainb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir modern. patalpa, pui
kūs įreng.

Gražus gcorge 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mieg.
Nauj. mūr. 2 po 5, platus sklypas.

BR1GHTON PARKE:
Med. 4 ir 3 kamb., $50 pajamų,

$12,000.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe, 

$11,700.
Mūr. 2 po S, garažas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. šlld., garažas, gera vieta,
Med. 3 butai po 4, $15,200.
Mūr. 4 butai Ir taverna su visais 

Įreng.
Mūr. su taverna Ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4. $16.500.
Med. 2 butai 5 ir 4 kb. $12,000.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance

2737 West 48 St
CLIffside 4-2890

Prie! pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-8579 (vbk. b sekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-6232

**«**«$t**!O6M«*M******i»e*«**
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Katate 
General Insurance, Notary Public 

5#1« S. YVestem Avė.
REp. 7-8886 arba HEm. 4-7085

EXTRA SPECIAL. 2-jų butų 
mūrinis namas — 5 ir 4 kamb., 
2 kamb. rūsy. Karštu vand. aly
va apšild. Spintos virtuvėj, mo
dern. plumbing. 32 pėdų sklypas. 
Tuojau galima užimti. $16,500. A- 
pvlinkeje 23rd ir Keeler. SVO
BODA, 3739 W. 26th LAwndale 
1-7038.

$12,900 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis namas. 25 ir Chris- 
tiana Avė. 4 ir 4 kamb. 2 autom, 
gartaž. Pajamų $88 į mėn., plius 
butas. $2,800 įmokėti SVOBODA, 
3739 W. 26 St. LAwndale 1-7038.

SOUTH SIDE SPECIAL. Apy
linkėje Western Avė. ir 38th St. 
ROOMING HOUSE. 6 po 2 kamb,. 
t — 4 kamb. Karštu vand. ap
šild. Garažas. Pajamų $4,800; 
plius butas. $22,900; įmokėti $8,- 
000. SVOBODA. 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

CaliforniJos g-vės)
LAfayette 3-3384

FURNITURE FINISHER
Start immediatly. Union wnges. 

Steady employment.
See Mr. Newman.

L. FISH FURNITURE CO. 
2225 W. Pershing Rd.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisinga* patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 50th St. Tei. Prospeet 8-5454

Geresnis nanins — virš $20,000
Pamatykite brangius įrengimus, 6 

kamb. mūrinis namas. Nepaprastai 
stiprios konstrukcijos. 3 dideli mieg.

Prašau atsiliepti p. Joną Savic
ką, brolį Anastazijos Grakauskie
nės, kilusį iš Telšių miesto, gyv. 
Chicagoje.

Jis pats ar apie jį žinantieji 
prašau rašyti šiuo adresu:

p. M. Borusienė, 80 Oak Avė. 
Hamllton, Ont., Canada.

kam. 1 vonios. 50 pėdų sklypas. 
2 autom, garažas. Skubiam pardavi
mui nupiginta kaina.

 5434 S. Mozart St.

MARQUETTE PARKE
prie bažnyčios ir mokyklos 3 angštų 
naujas namas pardavimui.

DA 6-1476

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

MARQUETTE PARKE 
. .2 butai po (i kamb. laibai gražus 
mūrinis.

2 butai ir prekyba, mūrinis. Paja
mų $300 į mėn. Parduodamas pigiai.

BRIGHTON P.lRRE
2 po 5 ,kainb., mūrinis be garažo. 

Anglim šildomas.
3 butai po 7 didelius kamb., mū

rinis de luxe. Graži vieta.
K. MALONIS 

PRospect H-2071

MARQUETTE PARKE
Rinktiniai Sklypai 

72nd ir Sacramento Avė. 
72nd Ir Washtenaw Avė.

Pastatysime namus 
pagal užsakymus 

Tel. REliance 5-2288

MISCELLANEOUS 
. Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

ttų finansavimas. N o taria tas Valsty 
b«s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltto 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
6108 S. Ashland Ave^ Chicago 30, m

Išnuom. 5 k. butas su bal
dais.

GRovehiU 6-2890

Išnuom. 6 kamb. butas. Apšild. 
ir karštas vanduo, l-os rūšies; pi- 
giai. 2001 South Hslsted Street.

Išnuom. miegamasis kambarys 
vyrui. 5918 So. Sacramento Avė 

REpuMk 7- 7753

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
<iuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvyklt bent pažiūrėti!

S metų senumo, mūrinis, šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marųuette Parke. Viršuje galima 
Įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. Plieno konstrukcija. Autf^gazo 
šilima. A. Linas.

Biznieriai, paskubėkit! Mėsos Ir 
maisto produktų krautuvė Marquette 
Parke, žymi savo vardu ir gera apy
varta. Skubiai parduodama už $7,000 
J. šaulys.

Ispanų stfliaiLS 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 Ir Californla. 
$21,500. Tuojau teiraukitės! Volodke- 
vlėius.

Modemiškas 5 kamb. mūr. namas 
Marųuette Parke. Antram augšte pa
ruoštas Įrengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis, 

i Geriausioje vietoje Brlghton Par-
‘ ko 2 butų mūr. namas su gretimu 

30 pėdų sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

Skubiam pardavimui: 2 butų med. 
namas Brlghton Pk. šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
hutas jau laisvas. Savininkas duos 
morglčių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknls.

fttal bargenas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 80 pėdų 
sklypas. Namą klek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17.000. A. Rėklaitis.

P LEONAS
REAL BSTATB 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, O. 
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
flauklte DAnube 0-2703 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauakas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioneru) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOUBT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame UetnvUkal 

TeL REpubUc 7-0844
WAlbrook 5-8451

V

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mieg. 
kamb. Pečiais apšild. Privati vonia. 
Karštas vanduo. $50 Į mėn. #34 \V. 
29tli 8t. Kreiptis į sav. tel. RAd- 
clife 3-0057.

Išnuom. 4 k. butas be vonios, ben
dras tualetas, pečiais šildomas. $30 
mėn. #34 W. 30 st. Kreiptis J sav.
tel, RAdritfe 3-0057.

Išnuom. 4 kamb. hutas. 

Tol. HEmlock 4-2640.

Išnuom- 3 kamb. butas. Brigbton 
Parke. Apšildytos ir karštas vanduo. 
Skambinti Virgin!* 7-2114.

Našlė išnuom. gražų kambarį 
Manpiotte Parke. Moteriai ar mer
gaitei. 2-me augšte. Tel. WAlbrook 
6-8311.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARQUETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA

Gausi klijentūra. Teirautis vietoje 
arba telef. GRovehJll 6-9504.

SAVININKAS PARDUODA res
toraną ir taverną. 4 kmb. butas už 
tavernos, li-nie augšte 13 kamba
rių; 3-jų kmb. butas ir 10 atskiru 
kmb. išuom. Pilnus rūsys. Alyva 
n|>šikl. Parilnoild dėl ligos.
4553 So. McDowell, netoli 47 ir Ash
land. VIrginia 7 9572.

JIE8KO NUOMUOTI

Pirkit Apsaugos Bonus!

GRINDERS
Cranksliaft grinders. F.sperienee 

preferred. Top wages. Steady em
ployment.

General Automotive Machinists 

348 W. 55th St. BOulevard 8-4246

AUTOMOBILE* — TRUOK0 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IOOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 8. YVESTERN AVĖ. PR 8-0538

PARDAVIMUI

ALYVINIS PEČIUS (apšild. 3 
kamb.), vamzdžiai ir alyvai bačka; 
Klek. Thor mangle-mogliai; automa
tiškas gazinis vandens šildytuvas — 
30 gal. Gerame stovy. Nebrangiai. 
7017 S. Artesian Avė.

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezldeoclnlus Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

8IMAICIA I 
Realty - Bullders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

llllllllllllllllllllllllllllllimiillllllllllllllill
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West Tlst Street

BUILDING OONTBACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
nuHiiiHHiiiniiiiiuHmiiuiiiuiuuiHiiiii 
uillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg 
i . UETUVIV STATYBOM = 
£ BE2JDROVE =
Į MORAS i
X Bullders, Gen. Gontractora S
— Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 5 venamųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai. E

Kreiptis šiuo adresu: —

i I0NAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
S TeL PRosoect 8-2013 =
5 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. lUlnols =

4 suaugusių šeimai skubiai reika
lingas 5—6 kamb. apšilti, butas. Ci
cero arba Brigbton Parke. Skambin
ti OLympic 2-9297. ,

Tik tag užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl1 
jų kovoja. Goethe

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympto 2-7381: TO 3-4236

PAJIEšKOJIMAS

Jieškomi: 1) Salomėja Zeikus ir 
2) Pijus Žolynas, kilę iš Vilkaviškio 
ap., Bardaifskų km. .Tie patys arba 
žinantieji prašomi atsiliepti adresu
— P. Žolynas, 5649 S. Paulina st., 
Chicago 36, IIL

ĮSIGYKITE DABAR !

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunįgaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&mi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

2334 So. Oaldes Avenoe

CHICAGO 8. ILLINOIS

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitls. o skelbimų 
kaina yra pi'einama visiems

Rcmkite dien. Draugą!
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CHICAGOS ŽINIOS
Gavo pagalbos 29,520 

ligonių
Lietuvių šv. Kryžiaus ligoni

nė per 1955 metus suteikė pa

Apie moteris
JAV Katalikių Moterų Tary

bos suvažiavime kalbėjo prel. 
Irving A. De Blanc, šeimos

galbos ' 29,520 ligonių. Iš jų biuro direktorius. Jisai atkrei-
6,486 pacientai gulėjo ligoninė
je, 18,326 gydėsi iš namų atei
dami ir 4,708 buvo atgabenti 
greitosios pagalbos mašinomis.

Ligoninė visą laiką buvo la
bai užimta ir dažnai ligonims, 
net reikalingiems operacijos, 
tekdavo palaukti, kol atsiras
davo laisva vieta ligoninėj. Li
goninės išlaidos per metus sie
kė $1,344,341; tie pacientų 
įnešti pinigai taip pasiskirstė:

pė dėmesį, kad moters padėtis 
keičiasi. Buvo laikas, kad mo
teris buvo arba tarnaitė, arba 
namų papuošalas, liudijąs apie 
savininko turtingumą. Vėliau 
atėjo laikas, atnešęs moteriai 
teisę dirbti lygiai su vyru. To
liau artėja laikas, kada bus 
pagerbtas amžinasis ’ moteriš
kumas, pasireiškiąs trimis sa
vybėmis: altruizmu, .meile šei
moje ir giliu dvasiniu jausmu.

DEMONSTRACIJOS NEW YORKE

Prie Sovietų Jungtinėse Tautose būstinės New Yorke, demon
strantai susirinko su plakatais rodančiais kokią laisvę atnešė bolše
vikai Vengrijoj ir kitur. Policija domenstrantus stumia nuo būs
tinės. (INS)

1

vietų kalinamųjų ir ištremtųjų ) ciją ir nutarimą kelti Lietuvos į Lietuvos turistai įgraudinami, 
kad nesusitikinėtų su užsienyje 
gyvenančiais .mūsų tautiečiais

varde. Poętas paguldė savo gal-i tos lietuvių bendruomenės, pa- ir neturėtų su jais jokių reika- 
vą viename iš Sibiro pragarų, į ramos. (E)

lietuvių socialistų sąrašą, ku-'bylą Jvngt. Tautose, prašant ir 
riame buvo ir K. Jakubėno pa-: Vokietijos, kaip kiekvienos ki-

tarnautojų algoms ir specialis- i Paskaitininkas pareiškė tikėji- 
tų patarnavimų apmokėjimui 1 mą į vedusiųjų augančius mei- 
— 62%, administracijai —Į lės jausmus, kuriuos reikia
10%, maistui — 11% ir šva- puoselėti drausmes nuostatais 
ros palaikymui, skalbimui, ap- vadovaujantis
tarnavimui ir kitoms išlaidoms

IŠ ARTI IR TOLI

kuriuos paprastai siunčiami ne 
ištikimieji bolševikiniam reži
mui. (E.)

VOKIETIJOJE

— Naujoji Vokietijos krašto 
- tarybos 1956. X. 20-21 d.d. bu- 
' vo susirinkusi posėdžių. Išklau- 
J sius pranešimų ir aptarus bė- 
| gamuosius reikalus, buvo iš
rinkti nauji vykd. organai. Se- 

I nąją krašto valdybą sudarė inž. 
I P. Zunde, E. Simonaitis, kun.I
dr. J. Aviža, J. Glemža ir Apy- 
rubis. Į naująją valdybą išrink
ti: Šlenteris, Sutkus, Bataitis, 
Stankaitis ir Šukys; garbės teis 
mą — Survila, Jaks-Tyris ir 
Skėrys; kontrolės komisiją —

leidžiama jo žmona, tai jį išva- Bendoraitis, Krikščiūnas, Medo 
šauskas.

Balfo pirmininkas kan. dr. J. 
B. Končius posėdininkus pain
formavo apie Balfo veiklą. VT 
pirmininkė ir LIT valdytoja A, 
Devenienė savo kalboj išryški
no svarbiausius laisvinimo už-

— Hamburge leidžiamas vo
kiečių dienraštis “Die Welt” iš
kelia pasižymėjusio vokiečių 
mokslininko prof. E. Fraenkelio

lų. Dalyvavusieji ekskursijose 
daugelis turėjo viešai papasa
koti savo įspūdžius ar “duoti ra 
portus”.

“Draugė” Filokaitė 1956. X.
nuopelnus mokslui jo 75 metų 20 Pasak°j° _Per Vilniaus radiją
amžiaus sukakties proga. Šian
dien prof. Fraenkelis laikomas 
pačiu žymiausiu vokiečių moks
lininku baltų filologiniais klau
simais. Kaip ypač Vertingas a t

savo "kelionės įspūdžius iš Šve
dijos” “Pergalės” žurnale Nr. 
10/1956 V. Reimeris aprašo sa
vo įspūdžius iš Paryžiaus ir 
Prancūzijos. Visur jam vaide-

žymėtas jo leidžiamas “Lietuvių nasi šniPai’ Provokacijos etc.-
matyti, bolševikų įvestą turistų 
sekimą nori primesti laisvie
siems Vakarams.

Bėga ir daugiau iš bolševiki
nių ekskursijų. Paskiausiu metu

— 17%. Seselių vienuolių ne
atlyginamas patarnavimas į- 
vertinamas $29,100.

Neturtingųjų gydymui ligo
ninės patarnavimai teikti per 
1955 metus, siektų $66,575, o

J. A. VALSTYBĖSE
— Kristaus Karaliaus minė-

dino melagiu. Armonienė rašo
~ . savo vyrui dar nežinanti, ar jaijimas. Spalio 28 dieną Los An- , ... ..... T . ,* , ..... . i bus leista grįžti i Lietuvą, argete pagerbė Kristų Karalių.' k{i giWre drau.
Po iškilmingų pamaldų bazny- , , . ,.T . . ,r 1 ge pastebi: Laisve yra bran

gesnė už viską pasaulyje’’.

Mirė dėl baisaus filmo
Tardymas nustatė, kad 9 me

tų berniukas Stewart Cohan, 
kuris mirė kino teatre, neteko 
gyvasties dėl širdies atakos, 
paveiktas filmo baisenybių. Jis

nuo pat įsisteigimo — netur-' žiūrėjo pirmą filmą “The 
'tingiesiems teikti patarnavi-, Black Sheep”, o paskiau “The 
mai (nuo 1929 m.) pinigais Creeping Uknown”. Tardytojo 
siektų iki $1,065 145. Ligonio, padėjėjas Cornelius F. Dore 
priežiūra yra tiek plati, kad tardymo metu apgailestavo, kad
kiekvienam ligoninėj gulinčiam 
asmeniui išpuola du tarnauto
jai, kurių algos vis kyla. Ligos 
išlaidos tik tuo dabar mažėja, 
kad gydytojai anksčiau išlei
džia iš ligoninės ir gerai gydo
mas ligonis gali vėl greičiau 
stoti į darbą.

101 tona marmuro 
lietuviams

nėra cenzoriaus, kuris nepra
leistų žalingų filmų.

Rinkimai kainavo milioną
Antradienį vykusieji rinki

mai Chicagos ir Cook apskri
ties .mokesčių mokėtojams kai
nuos daugiau kaip $1,300,000. 
Balsavimų vietose dirbantiems 
pareigūnams išmokėta $283,-

Iš Italijos į Chicagą atėjo 350 vien tik Chicagos mieste. 
101 tona marmoro, meniškai| Toliau, susidarė išlaidos, nuo- 
apdirbto ir skirto Marųuette Į ma už balsavimo vietas, maši- 
Parko naujai statomai lietuvių 1 nų išvežiojimas ir t. t.
bažnyčiai. Jau sustatyti šoni
niai altoriai ir šonuose, lyg di
delėse nišose, būsiančių šven
tovių altoriai. Statomas didy-

Staigi mirtis
William G. Henn skubėjo į 

namus, nes iš ten žmona pra-

čioje, parapijos salėje įvyko 
minėjimas, kuris buvo pradė
tas Amerikos himnu ir gies
me. Dr. Grigas Valančius, pa
vaduodamas prof. M. Biržišką, 
skaitė paskaitą apie gyvenimo 
nenuoseklumus, vykusiai ir 
vaizdžiai išryškindamas žmo
gaus principiškumo reikalą. Pa
skaita buvo gerai paruošta ir 
publikos su įdomumu išklau
syta. Meninėj programos daly
je dalyvavo Rita Medžiukaitė 
ir parapijos choras, vedamas 
kompozitoriaus Br. Budriūno. 
Solo partiją atliko R. Dabšys, 
kurio pirmąjį pasirodymą pub
lika sutiko ilgais plojimais. 
Elena Tumienė jautriai paskai
tė tris eilėraščius. Minėjimas 
buvo baigtas Tautos himnu. 
Minėjimą rengė Katalikų Fe
deracijos valdyba. Minėjimui 
vadovavo Federacijos pirminin-

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles lietuvių respublikonų 
skyriaus pirmininkas, labai ak
tyviai reiškiasi Amerikos poli
tinėje veikloje, tuo daug pasi
tarnaudamas bendram lietuvių 
reikalui.

DIDŽ, BRITANIJOJ
— Lietuvių Profesinių Sąjun

gų grupės tremtyje leidžiamo 
bivletenio “Darbininkų Balsas” 
pasirodė spalio mėn. numeris. 
Jame duodama nemaža aktua
lios medžiagos. Be kitų, J. Vil
činskas informuoja apie senąjį 
“Darbininkų Balsą”, Barėnas 
rašo apie socialines žaizdas mū 
sų poetų ir beletristų raštuose. 
Inž. A. Funkas duoda žiupsnį 
atsiminimų, pažymėdamas, kad 
Lietuvoje buvo nemaža gerų

sis altorius. Prie jo dirbantieji' nešė, kad įsiveržęs vagis pagro-
kas adv. V. Kazlauskas. Vale- statybos darbininkų, specialis - 
rija Kazlauskienė, O. Ingelevi-1 tų, tikrų savo amato meistrų.

etimologinis žodynas”- (E).
— Lietuvos vokiečiai Leben- 

stetdo mieste buvo sušaukę sa
vo metinį suvažiavimą. Dalyva
vo apie 50 atstovų, o svečiais
apie 600 Lietuvos vokiečių. Vo- 11 vengrų, atvykusių su turis- 
kietijos fed. parlamento narys tinę ekskursija į Austriją pasi- 
de Vries savo kalboj priminė vo žiūrėti austrų — vengrų futbo- 
kiečių ordiną ir įspėjo nepasiti
kėti rusų šypsenomis: jų sieki
mai liko tie patys, pasikeitė ne
bent tik taktika.

ŠVEDIJOJ -
— Birutė Bilcvičiūtė pabėgu

si iš sovietų laivo pasakoja, kad i

lo rungtynių, negrįžo atgal 
Vengriją.

Sveikinimų Kortelės 

visoms progoms!

davinius, priminė Vašingtone j vykstantiems su “Pobiedos” lai 
posėdžiavusią veiksnių konferen i vu dienotvarkė nustatyta iki

t

techniškieji darbininkai sako 
— seniai tokį gražų altorių ma
tę, kaip bus šis lietuvių bažny
čioje. Didžiojo altoriaus susta
tymas dar užims penketą sa
vaičių. Greitu laiku bus pradė
tos dėti bažnyčios grindys ir 
suolai. Presbiterijoje jau yra 
sudėti spalvingi vitražai.

Areštavo vagiančius 
darbininkus

A. M. Castle Steel bendrovė
je, 1132 Blackhaw, Chicagoje, 
areštuoti 4 darbininkai, sugau
ti vagiant nerūdijantį plieną. 
Jie pavogė 15,000 svarų plieno. 
Nušovė studentą - banditą

Chicagos policija nušovė 21 
m. banditą Larry Stallings 
•Mock. Jis buvo įstojęs į Illinois 
universitetą, vėliau studijas 
apleido. Dar anksčiau jis buvo 
pacientas psichiatrinėje ligoni
nėje, bet išėjus jam mokslas 
gerai sekėsi. Chicagoje jis, ap
grobęs vieną krautuvę sėdo į 
taksi ir važiavo tolyn. Kiti du 
taksiai išgirdo apvogtųjų skun
dą ir ėmė vagį sekti, per savo 
radiją pranešdami porcijai

bė deimantinį žiedą $400 ver
tės. Jis buvo jau belipąs savo

čienė, A. Gilienė ir P. Raulinai- 
tienė uoliai darbavosi virtuvė-

namų laiptais, 2351 W. Farra- Į je 
gut gatvėje, kaip sukrito ne
gyvas. Jį krintantį pamatė po- 
lininkas, kuris į jų namus ve
dėsi sugautą įtariamą vagį. Ve
lionis turėjo 52 m. amžiaus.

Šv. Jurgio bokštas
Jau kelinta savaitė, kaip 

vyksta darbas prie Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios bokšfo. Pa
keičiamos per 69 metų susidė
vėjusios medinės dalys, įdeda
mi nauji sutvirtinimai — rams
čiai ir bus perdengtas bokštas 
nauja vario skarda.

Susitarta su tinkuotojais
Chicagos statybininkai susi

tarė su tinkuotojais ir vėl ga
lės toliau vykti pertrauktos mi- 
lioninės statybos. Numatyta 
būdai išspręsti ginčytinus da
lykus, kurių pagrindinis — pa
didinti tinkuotojų skaičių.

Chicaga ir Indianos
ekspresinis kelias

Jau baigtos įtaisyti paskuti-

i Jų svarbiausia mokykla buvo 
Į pats gyvenimas — tos didesnės 
j statybos, kur jie dirbdavo. Tai 

— Am-čių dienr. “Cleveland 'buvo reikšmingi architektų pa- 
Plain Dealer” įsidėjo nuotrau- dėjėjai. Plačiai apžvelgiama Lie 
kas lietuvių Armono, jo dūk-! tuvos Banko rūmų Kaune pir- 
ters Danes ir jos motinos, pla- moji monu,mentalinė reprezen- 
čiai aprašydamas, koks džiaug- tacinė statyba laisvoje Lietuvos 
smas apėmė šeimą, gavus žinią, valstybėje. Išsamiau nušviesta
kad Armonienė paleista iš dar- Poeto K- Jokubėno, po karo, 

drauge su K. Boruta ir II. Lu-bo vergų stovyklos Sibire. Ar- 
monas su šeima buvo 1939 m. kauskaitė išsiųsto į Sibirą, veik
nuvykę lankvti Lietuvos. Rusai la bei kūrybiniai užsimojimai. Į 
įsakė jam per 6 valandas išva- Įdėtas Jo eilėraštis “Dalgių bro, 
žiuoti, bet žmonos, nes toji dar dainos . Kai Londone lan 
nebuvo JAV pilietė, neišleido. k€si Chruščevas ir Bulganinas, į
1948 m. ji su jauniausiu sūnum brit4 darbo Partij°3_ ,vadovas 
buvo išsiųsta į Sibiro darbo ver ^IuS° Ga’tzkelis įteikė jiems oo 
gų stovyklą. Armonai rašė, kad
juos paleistų, net pačiam Chruš 
čevui. Kai Armėnas vieną So
vietų korespondentą, lankantį 
JAV-cs, paklausė, kodėl .nepa-

Policija piktadarį pavijo. Ne- nės 16 mylių kelio, kuris jungia 
paisydamas perspėjančių šū- Indianos apmuitinamą ekspre-
vių, jis bėgo ir buvo policijos 
nušautas. Prie jo buvo rastas 
revolveris. Policija nustatė, kad 
jisai gyveno patogiame Drake 
viešbutyje ir plėšikavo, kad 
gautų lėšų savo išlaidingam 
gyvenimui.

Mirė Marshall Field
Marshall Field, daugelio nuo

savybių 1savininka3 Chicagoje, 
leidėjas dienraščio Sun-Times, 
mirė New Yorke, ligoninėje, 
sulaukęs 63 .m. amžiaus. Jis 
sirgo jau nuo seniau. Spalio 22 
d. jam buvo padaryta sunki 
operacija, iš smegenų išimant 
auglį. Bu3 palaidotas privačio
se kapinėse — Graceland Ce- 
metery. Velionis buvo gabus 
verslininkas ir taipgi daug lė-

sinį kelią su Chicaga ties 106 
gatve. Ateinantį ketvirtadienį 
ta dalis bus atidaryta susisie- 
kimi.

Gudrūs miesto darbininkai
Apie 1 000 Chicagos miesto 

įstaigų tarnautojų yra paėmę 
neribotas atostogas, kad galė
tų miesto savivaldybėje užimti 
kitas, geriau apmokamas tar
nybas. Taip darydami jie iš
vengia kvotimų, kurie privalo
mi naujai ateinantiems tar
nautojams.

Respublikonai laimėjo 
40% negrų

Chicago Tribūne apskaičiuo
ja, kad per šiuos rinkimus Chi- 
eagoje respublikonai laimėjo 
40% negrų balsų daugiau, ne

šu ir energijos skyrė labdarai., gu jų buvo gavę 1952 m.

v v
ONA KACUS 

(KACU sis) 
N.1|ltAVAIT£

Gyveno 10322 S. Calhoun Avė. 
Mirė lapkr. 9 d., 195G, 10 v.

ryto, sulaukus puses amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio' apskr., Smilgių para
pijos, ltymiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Aleksandras, sūnus The- 
odore, duktė Theela K\vak, 
žentas Joseph, 4 anūkai, brolis 
Aleksandras Naravas, 2 pusse
serės: Ona Kriščiūnas, jos vy
ras Jonas ir Veronika Vitkau
skas, jos vyras Vietor ir jų šei
mos. Švogeris Paul Kačiusts su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. . ,

Lietuvoje liko sesuo Antani
na. Velionė buvo motina Alek
sandro, žuvusio ll-me Pasauli
niame kare.

Priklausė Saldžiausios šir
dies Jėzaus Draug., Apaštalys
tės Maldos Draug.. Tretininkų 
Draug. ir buvo amžina narė šv. 
Kazimiero Akadem. Rėmėjų 
Draug. ■

Kūnas bus pašarvotas sek- 
mad. 9 vai. ryto Roman ' Sa- 
jlovvski koplyčioje, 8822 So. 
Commerciai Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkr. 13 <1., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Juozapo. parapijos bažnyžčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: \ yra-, sūnus, duk
tė, žentas ir anūkai.

smulkmenų. Visus prižiūri po- 
litrukai. Net ir norint veik ne- j 
galima iš ju priežiūros atitrūk- j 
ti. Kilus įt. rimui, kaikada at
skirų tautinių grupių ekskur
santai visai iš laivo neišleidžia- i 
mi. Ir lietuviams, dalyvaujan- Į 
tiems “Pobiedos” ekskursijose,

<
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ne kartą buvo "„.-.drausta iš lai-i Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 
vo išeiti ir prisijungti prie
kitų.

Visi išleidžiami į užsienį •-iš

vaizduojančių 4 metų dalia

$1.00
• .

Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

1 .aidotuvių 
Bukauskus. 
4-2228.

direktorius L. 
T1 1. Commodorc

Atrado berniuko piniginę
Anądien aprašėme, kaip ge

raširdžiai žmonės 12 metų bar- 
niukui, pametusiam piniginę 
su $7, suaukojo tiek pat pini
go, kad jis nebeverktų. Dabar 
tas berniukas — Michacl Knish 
— pasidarė dvigubai turtinges
nis, nes jo piniginę autobuse

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„iiiii]iii
UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir, 
reikalaut, kad maskoliai į 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
- tai visų gerų lietuvių pa
rciga.

Rašant, laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę: •
DR AUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

atrado Albert Weifuss ir pate- (imiiiiiiiiiiiiiiimmimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuitiuii 
lefonavo namiškiams.

A. A.

MARY MAZILIAUSKAS 
(MOZEL) — Baranauskaitė)
Gyv. 174 4 |W. NVabansia Avė.

Mirė lapkričio 8 <1., 1 956, 
4:05 vai. po pietų, sulaukus 
pusės amžiaus. Ginto Lietuvo- „ 
je. Kilo iš Kvėdarnos miest.

Amerikoje išgyveno 43 m.
I’asiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Jurgis; sūnus Dominikas 
J. Butkus; 2 anūkai: Kenny 
ir Jacųulinc, marti Florence; 
pusseserė Anna Žcmgttlis ir 
seserėčia Sally Kinder ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prię Brighton Pk.
Motinų Klubo, Tėvų Marijonų 
Bendradarbių, Šv. Mikolo pa
rapijos Karių Motinų Klubo, 
buvo amžina narė Seselių Ka
ziui ieriečių Bendradarbių.

Kūnas pašarvotas S. J. Sa- 
cbarskio koplyčioje, 1735 Wa- 
bansia Avė.

I«iidotuvės įvyks pirmad.. 
lapkr. 12 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv, My
kolo parapijos bažnyčių, ku
rtoji; įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldi) bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu-

, vėse.

Nuliūdę: Vyrus, sūnus, nuir
ti Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius K. J. 
Saeharski. Tel. BRttnsvvlck 8- 
2635.

VIEN Eiti V METU MIRTIES 
SEK.VKTLVftS

EMILIJOS D. GEDRAITIS
Jau s-ukako vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tarpo mylimų 
motinų a. a. Emilijų Gcdral- 
tienę. ,

Netekome savo mylimos 
lapkričio 10 d., 1 955.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų atilsį.

Nuliūdę: .los vaikai.

Dešimties mėty mirties sukaktis

Berniu
kas labai nudžiugęs atvyko ir 
atsiėmė pamestą piniginę.

Mašina atėmė pinigą ir 
pagriebė berniuką

Dešimties metų berniukas 
Robert Thomas įmetė pinigėlį 
į automatinę spragintų kuku
rūzų pardavimo masiną, bet' 
neiškrito nei kukurūzai, nei joi 
pinigėlis atgal negrįžo. Susi
jaudinęs berniukas įkišo ranką 
į tuos kukurūzus, besirengda
mas pamakalcti, kad kasnors 
iškristų. Tačiau mašina pagavo 
jo pirštus ir pašaukti ugniage
siai darbavosi 20 ,min"Aių. kol 
išlaisvino jo ranką.

•lllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlII

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikot.ar 
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didele Lietuviškos buities knyga, 
išl inki a iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
414 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

23X1 So. Oakley Avo., 
Chicago 8, Ilk

dlllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

A. A.

BRONE ŠUKIENĖ

isJau suėjo dešimts metų, kni negailestinga mirtis atskyrė 
mūsų tar,a, mylimų žmonų ir motinų.

Netekome savo mylimos 1946 m. lapkr. mėn. 12 <1.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmirš

ti. Uti gailestingiis Dietas suteikia jai amžinų ramybę.

I ž .jos sieli) mes užprašėme gedulingas s\. Mišias su egzek
vijomis lupki*, nien. 12 dienų S vai. ryto Švenč. Pafidės Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus giminCs, draugus, kaimytitis ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Bronės Šukienės sielų. Po pamaldų kviečiame gimines 
ir draugus atvykti į namus ndresn: 7123 S. Mapletvotul Avė.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sunūs, marti, žentą* ir anūkai
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X Mr. ir M r s. Frank Pum
putis iš Chicago, Ilk, Tėvų Ma
rijonų naujai statybai paauko
jo $100. Tėvai Marijonai nuo
širdžiai dėkoja.

X Ralfo Chicagos apskrities 
vadovybė ir skyrių atstovų ko
mitetas turėjo posėdį Holly- 
woodo salėje lapkričio mėn. 2 
d., kuriame dalyvavo apie 20 
asmenų. K. Bružas pranešė

VISOS TAUTOS MELDŽIASI

Šį vakarą lygiai 7 valandą daugelis tautinių grupių žmonių 
Chicagoje renkasi į šv. Petro ir Povilo bažnyčią šventajai Va
landai už žuvusius, žūstančius ir tebekovojančius dėl savo lais- 

■ vės Vengrijos žmones. Bus girdimos giesmės ir maldos įvairiau
siomis kalbomis, šventajai Valandai vadovaus vysk. V. Brizgys 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (nauja, erdvi ir graži) yra vidur- 
miestyje 110 W. Madison Street. Lietuvius atstovaus Dainavos 
ansamblis. Kviečiama atsilankyti kuo daugiau lietuvių į šią su
sikaupimo valandą.

X Turkey ir kauliukų žaidi- X S. Bacevičius, V. Bazi

nio vakaras įvyks lapkričio 16 liauskas, K. Žalnieraitis, S. Pet-
d. 8 vai. vakare Gimimo Pane-I
lės Švenč. parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Avė. Vaka
rą rengia Gimimo Panelės Švč. 
mokyklos Motinų Klubas. Do
vanos tą dieną bus 40 kalaku- 

įėjimo dovanų.apie rengiamą banketą Lietu-į J
vių auditorijoje gruodžio mėn.1 Pelnas parengimo yra ski 
2 d., kuriame dalyvaus ir Balfo
pirmininkas prof. I. Končius ir 
daug kitų asmenų. Banketo ve
dėju sutiko būti inž. A. Rudis.
Nutarta tą dieną pagerbti apie 
50 asmenų, kurie ' dirba Balfo 
naudai 10 metų ir daugiau. Pa
kvietimai gaunami pas

atstovus kiekvienoje Glebauskas.

riamas knygoms ir reikalingos 
medžiagos įtaisyti tinkamą 
skaitymo kambarį mokykloje.

rauskas, R. Cibirka, V. Kilike- 
vičius, B. Beržanskis, V. Ra- 
guckas, A. Točilauskas, J. Id- 
zelevičius, V. Simutis, A. Žal- 
kauskas, J. Šlikas ir V. Kon- 
čiūnas atstovaus Detroito LSK 
Kovo futbolo komandą, kuri 
lapkričio mėn. 17 d., šeštadie
nį, 2:30 vai. Marąuette Parko 
aikštėje susitiks su Chicagos 
LFK.

X Už a. a. Juozapo Ged vilos 
sielą, 15 m. mirties sukaktį mi-Rengimo komiteto vedėja 

yra Ann Stasukaitis, o jos pa
dėjėja Rita Beinor. Motinų

Balfo* klubo pirmininke yra Bernice' Kryžiaus parapijos bažnyčioje 
Jo žmona Helena Gedvilienė

,. . . , , ... _ . .... yra plačiai žinoma veikėja irlietuvių kolonijoje. Pne kiek- x Norkus> šy Vardo
vieno stalo bus sėdima po 10 draugijos inn, dvagios vadaa 
žmonių. Jau baigiami platinti kun Grinis komitetas ir na.

s k yrių

pirmieji 300 šimtai pakvieti
mų. Įstaigos perka po stalą sa-' 
vo tarnautojams.

X Padėkime studijuoti litu
anistiką mūsų jaunimui. Yra 
nemažas skaičius studentų, ku
rie norėtų lankyti lituanistikos 
paskaitas De Paul universite
te, bet ne visi gali apsimokėti 
semestrinį mokestį už mokslą 
$48. Jei kas tokią stipendiją 
skirtų, tai prašome pranešti J. 
Pasaitis, 4430 So. Campbell 
Avė., LA 3-2180. Tai būtų ge
ra proga lietuviškam sąmonin
gumui parodyti. Mūsų įvairios 
organizacijos, gydytojai, inži
nieriai, prekybininkai ir kiti 
pasiturį asmenys galėtų pa
skirti minėtas stipendijas jau
nimui lituanistiką studijuoti.

X Fefcronija Klikūnaitė, mo
terų sąjungiečių veikėjos J.

riai rūpinasi, kad gerai pavyk
tų kortų ir Bunco žaidimo va-

LABDARIŲ SEIMAS
Visais laikais žmogus buvo ir' rūpestingoje priežiūroje, 

bus visokio visuomenir* ’ ’
centre. ViS5l8 laikais smogus, ir priminti visuomenei, kad pri-Į jį'sveikinkime; pareikskime Ja
ku™, veržtas, tr dtrba geresnei „nant į prieglaudų nereikalauja-į dėk, kiekvienam labdarybės dar 
aMiat, pattrs žmogaus reikalui, ma jokio piniginio jnaSo; ne- buotojui j,, aukotojui; pasiųsk!- 
vXvh1, & r ;t*nąs tautybių, teisingos yra kalbos, kad. prii- me organizacijų atstovus j sei-
nJ dnam; .'''“"'7™’"'“ ">»"» senelius, reikalaujama jna mą: pridėkime materialine au-
rūpinamasi, kad žmogaus gy- šo. Tai viešas prieglaudą išlai-Jką
k!nr!uSS58UtU rcikSmi"t’'ra"e8 ! kančios L. R. K..Labdarių Sų-I Padėka Lietuvių R. K. Lab- 
ka u geresnes gyvontmo sųly- jungos valdybos pareiškimas. darių Sąjungai ir jos darbuo- 
K KaiP tiesioginis prieglaudos tojams! K. A. Statys

Tai natūralu, žmogui įgimta I tvarkyto jas kun. S. Adominas
Visa gamta, žemė pajungta' šird:n&ai rūpinasi, kad įstaiga 
žmogaus gėriui. Prigimtin į.! stiprėtų ir augtų. Džiugu pra

ris — ateikite labdarybės tai- renkama nauja valdyba ir apta-
kon; ateikite darbu ir aukomis. [Y1”“, svarbūs profesinės veiklos 

oi j- • • i * 7 i klausimai.
> visuomeninio darboI proga norima aiškiai pažymėti’ s,jungos 3?seimas.“ SMingld rlenė TOuSS““rtaSk

iHniH lukniH 7.mncnial ■» ----------- i.-j —t I......................... prof. Step. Kolupailai ir prof. St.

Šia

diegta veržlumo galia. Pats Die
vas žmogaus prigimtin įdiegė 
geresnio siekimo, žemės apval
dymo teisę ir kartu natūralią 
pareigą. Bet gyvenimo ralybė- 
je kitiems nelemta, dvasinių ar 
materialinių sąlygų dėka, susi
kurti įmanomesnes pragyvenimo 
sąlygas. Tada visuomeninis 
žmogus ir krikščioniška artimo 
meilė įpareigoja tokiems asme- 

nint, lapkričio 12 d. 6:30 vai. i nims padėti,, pagelbėti. Tai se- 
bus atlaikytos šv. mišios Šv.j na žmonijos gyvenimo taisyklė
Rrviinna namniina ha*nvAi«io Katalikybė eina dar giliau__  į-

sako artimo meilę. Ne žodinę 
meilę. Ir ji kartais reikalinga;

nešti, kad visos statybos skolos
KAS KĄ IR KUR

— Medikių ir odontologių Korp.

Dirmantui pagerbti, minint jų 
garbingus amžiaus ir mokslinio 
darbo sukaktis.

Nariai kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

AIJAS Chicagos sk.
Vaidyba

— Pranešimas. Lapkričio mėn. 
11 d. šaukiamas Šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų, Ro
moje, susirinkimas 3 vai. po pietų 
Brighton Park’o parapijos mokyk
los kambary. Prašoma visus rė
mėjus dalyvauti. Valdyba

išmokėtos per 9 prieglaudos vei- '“sEą 11 Uff %S IŠARTI IR TOLI 
kimo metus. Tvarko pa įvai- Korp. Fraternitas Lithuanica šveni v
riems išvažiavimams aikštė/kiančiais 44 m. sukaktį. 10 vai. . išpardavimas. Gabijos lei-
__ . . ... rvto šv miš’.tR n? miruoin. ____ d.VKla nuo lapkričio 1 o. iki grno-
p e jos pastatai, miškas, numa- ir brolius tgvų koplyčioj džio 31 d- P“skplb$ savo ir kit’> ,e‘-
toma išvalyti ežerą. Rūpinama-; 5541 S. Paulina St., 3:30 vai. p.p. d>'kN. kn>’?Q išpardavimą. Knygos 
si, kad toji vieta būtų miela ir iškilmingas posėdis Vyčių salėję, spigintos nuo 25% iki 90%. Di-
jauki visiejns lietuviams.

Bet štai vėl naujas rūpestis.
Didėjant skaičiui norinčiųjų ap
sigyventi prieglaudoje, esantis 
pastatas yra permažas. Iškyla 
reikalas turimą pastatą praplės
ti, pristatant naują priestatą. 
Naujasis priestatas tarnautų 
daugiausia tiems, kurie yra rei-

visuomenininkė bei gerų dar
bų rėmėja. Gerų darbų rėmė
jas buvo ir a. a. jos vyras.

X Amerikos Lietuvių Stu

dentų sąjunga šiais metais su

esmėje ji pasireiškia darbu, au- kalin=į specialios priežiūros 
ka, pagalba artimui. “Vargšų pairiems paliegėliams, sergan- 
visada turėsite”. _  Tai Kris-! negalintiems vaikščioti.

kąrąs lapkričio 19 d. Šv. Kry- silaukė ypatingai didelio jaunų 
žiaus parapijos salėje. Bus gra-Į studentų skaičius. Centro val- 
žių dbvanų. Vyrai, kurie nori, dyba, norėdama jiems padėti su-

Klikūnienės gyvenančios Mar- Petrauskas kviečia visus pasi- 
quette Parke (7327 S. Maple-! naudoti jo vasarviete ir žiemą

priklausyti Šv. Vardo draugi 
jai kviečiami lapkričio 11 d. 
atvykti į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, nes 8 vai. bus mi
šios su bendra komunija. Po 
to susirinkimas su pusryčiais.

X J. Petrauskas, buvęs Ci
cero gyventojas, kurio žmona 
turi djintų gydymo kabinetą 
Cicero, įsigijo didelį vasarna
mį Miami Beach, Floridoj, 740 
Ocean Drive, telef. Jefferson 
8-8716. Vasarvietė yra ant pa
čio okeano kranto, turi luksu- 
sinius kambarius, turi šaldymo 
ir šildymo sistemą ir visus va
sarotojams patogumus. Sav. J. mai rūpinasi mokyklos reika

lais talkininkaujant ruošiant

siorentuoti studentiškoje veik
loje, nutarė surengti Akademi
nės Spaudos parodą, šiai pa
rodai medžiagą parūpinti ir ją 
sutvarkyti apsiėmė Studentų 
sąjungos veikėjas R. Mieželis.

X Chicagos Studentų Ateiti
ninkų draugovės Religinis būre
lis po ilgų vasaros atostogų vėl 
buriasi T. T. Jėzuitų patalpose, 
5541 So. Paulina g-vė, šį sekma
dienį, 7-tą valandą vakare, na
grinėti aktualių religinių klausi
mų. Besidomį šiais klausimais 
mielai laukiami.

X Adomas Vaitkevičius bičių 
lis C.A.L. mokyklos nenuilsta-

mokyklos vakarus ir remiant
wood Avė.) duktė, šiomis die- praleisti šiltame krašte. Kiek-1 mokyklą gausiomis aukomis, ka
nomis grįžo iš atostogų, kurias 
mėgsta rudenį praleisti P. 
Amerikoj ir tropiškos juostos 
salose. Ji taipgi yra keliavusi 
ir po Europos valstybes. Bai
gusi Mundelein kolegiją, dabar M 
J. Klikūnaitė yra vienos, auto
mobilių firmos direktoriaus pa
dėjėja.

X John J. Kazanauskas,

Mutual Federal Savings and 
Loan Asšn. prezidentas, išskri
do į Philadelphia, Pa., dalyvauti 
United Savings and Loan Ly
gos suvažiavime, kuris tęsis 
nuo lapkričio 12 ligi 16 d.

X Ateitininkų Sendraugių 

Chicagos skyriaus valdyba iš 
suruošto koncerto-baliaus pel-

vienas pagal savo pajamas ga
li pasirinkti kambarį.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos narių susirinkimas 
įvyko lapkričio mėn. 3 d. A. ir 

Noreikų bute, kuriame da
lyvavo apie 50 narių. Pirmi
ninkavo P. Stakauskas ir sekr. 
V. Gasperienė. Skyriaus pirm. 
A. Dundulis padarė pranešimą 
apie nuveiktus darbus. Nutar
ta išrinkti naują valdybą 1957 
m. Išrinkti: A. Dundulis, J. 
Traškūnas, P. Stakauskas, V. 
Šimkus ir V. Gasperienė. Visi 
nariai buvo šeimininkų pavai
šinti.

X Lapkričio mėn. 11 d. 2 v.
no paskyrė 50 dol. Chicagos P- P- Marąuette Parko aikštė-

taus pareiškimas, kuris katali
kų Bažnyčią įpareigoja rūpintis 
nelaimingaisiais, labdaros orga
nizacijų steigimu, įkurdinimu 
našlaitynų. Ir pats Kristaus 
Mokslas atsiremia į Dievo ir ar
timo meilę. Juk Kristaus atėji
mas žemėn — tai žmogui mei
lės ir gailestingumo pareiškimas. 
Todėl jo Evangelijos sekėjams 
pareiga rūpintis gailestingais 
labdaros darbais.

Lietuvių labdara

Jau kelios dešimtys metų, kai 
lietuviai visuomenininkai prama 
tė reikalą rūpintis lietuvių lab
daros reikalais.. Reiškia rūpin
tis tais, kurie neįstengia susida
ryti reikiamų pragyvenimo są
lygų; senatvė, liga, nelaimės pa
kirto jų siekimus, štai kun. Sta 
niukynas vienas pirmųjų rūpi-

Tai būtų savos rūšies ligoninė 
(infirmary). Sudaryta komisi
ja: kun. A. M. Linkus, kun. S. 
Adominas ir B. Kazlauskas rū
pintis įstaigos praplėtimo pla
nais. nes ateinantį pavasanį no
rima pradėti statybos darbą. 

Visų pareiga
Stebint šios įstaigos plačius 

darbus, klaustina, kur lėšos, 
kas jas parūpina plačiai besiša- 
kojantiems labdaros darbams? 
Labdarių steigėjai ir dabar rūpi 
naši skyriais prie lietuviškų pa
rapijų, kurie jiems įmanomais 
būdais telkia aukas, skleidžia 
labdaros mintį nes žino, kad lab 
darybė išlaikoma geros valios 
žmonių teikiamomis aukomis. 
Ruošiama įvairūs banketai, rink 
liavos bažnyčiose, dovanų pa
skirstymai, gegužinės, ragina
ma testamentuose prisiminti L.

2453 W. 47th St. Bus sesių patrie- 
čiu vaišės.

Prašoma sesių ir brolių nesivė- 
linti.

Korp. Patria ir Fraternitas 
Lithuanica Valdybos

— LB Bridgeporto apylinkės
narių ^susirinkimas įvyksta lapkri
čio men. 11 d. 12 vai. Lietuviu Au 
ditorijoje, kuriame bus išrinkti at 
stovai į LB Chicagos Apygardos 
suvažiavimą ir aptarti kiti reika
lai. Nariai kviečiami dalyvauti. 
Atskiru pranešimų, nebus. Ta pro
ga galėsite sumokėti ir nario mo
kestį už 1956 m.

Chicagos INŽINIERIŲ DOME
SIUI! š. m. lapkričio 11 d., sek
madienį, 3 vaj. p.p. Hollvwood sv. 
didžioje salėie. 2419 W. 43 St., 
šaukiamas ALIAS Chicagos sk. 
narių metinis susirinkimas. Bus

—Į skautu-čių tėvų ir rėmėjų 
rengiamą vakarą - balių š. m. 
lapkričio mėn. 17 d. 7:30 v. v. 
Marine \Hall salėje, 4711 W. 

Madison st., staliukai užsisa
komi tel. PRospect 8-1046 ir 
TOwnhall 3-5027.

delis pasirinkimas. Knygų sąraSas 
siunčiamas nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija, Straight Path, 
Wyandanch, N. Y.

Remkite di°n Draugu!

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. D R A U G A S 
tuojau Jums . pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir ias pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTĖS DRAUGIJOS 

Chicagos Sk. Valdyba š. m. lapkričio mėn. 10 d. 7* v. 30 m. 
vakaro YVestem Ballroom salėje, 3504 S. Westem Avenue,

rengia tradicinį

KON CERTĄ - BALI Ų
dalyvaujant JONEI KVIETYTEI. išraiškos šokių menininkei 
ir prof. VL. JAKUBfiNUI. Baliui gros muziko B. JONUŠO 
orkestras.

Maloniai prašome visus atsilankyti ir staliukus iš anksto 
užsisakyti telefonu YArds 7-8796 ir LIvbigton 8-0420.

naši savo tautiečių labdaros ug-, r. r. Labdarių Sąjungą. Ir 
dymu, Labdarių Sąjungos stei-| tajp centas prie cento išugdė 
girnų, sklypo parinkimu (kur, Sią naudingą ir gražią įstaigą, 
dabar stovi šv. Kryžiaus ligo- Pavargo eilė senųjų labdarosda C.A.L. mokykla pradėjo au

kų vajų inventoriui įsigyti.
X Alf. ir M. Kavaliauskai, 

3305 S. Halsted st., Bridgepor- 
te, atidarė moteriškų suknelių, 
megstukų ir kitų reikmenų 
krautuvę. Viešas atidarymas 
įvyks vėliau. Krautuvė labai 
didelė ir švariai atrodo.

X Dundulis, Gintneris, Pa- 
kalka, Šimkus, Blažienė, Traš- 
kūnienė, Noreikienė ir Stakaus
kas išrinkti atstovais į Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos su
važiavimą, kuris įvyks greitu 
laiku.

X Balfo Chicagos apskrities 
vadovybės rengiamajame ban
kete, kuris įvyks Lietuvių au
ditorijoje gruodžio mėn. 2 d., 
jau sutiko dalyvauti sol. Stasys 
Citvaras. Pažymėtina, kad ji-

je, prie 67-tos ir Kedzie gatvių
Chicagos Liet. Futbolo Klubas
turės draugiškas futbolo rung-' sai šalpos reikalams sutiko 

minis sambūris š. m. lapkričio tynęs su Rangers komanda iš dainuoti be jokio atlyginimo.
10 d. Chicagoje ruošia Korp. J divizijos. Iš šių rungtynių
Neo Lithuania 34 m. ir Liet.Įgautas pelnas yra skiriamas 
Akad. Sambūrio 7 m. sukak- sportininkei Elvyrai šikšniūtei

Augšt. Lituanistikos mokyklos 
inventoriui įsigyti.

X Lietuvių Tautinis Akade-

ninė). Tai pradiniai, bet pla
taus masto ir didžių užsimojimų 
siekimai.

Jam mirus, to didžio darbo 
priekin stoja daabrtinis Šv. Kry 
žiaus parapijos klebonas kun. 
Anicetas M. Linkus. Jo rūpes
čiu, netoli Chicaogs, prie miško 
ir ežero surandamas ūkis ir ten 
pastatomas didingas seneliams 
gyventi prieglaudos pastatas ir 
perstatomi ūkio triobėsiai. Rei
kia pabrėžti — didžiulis darbas 
pradėtas kasoje esant 9,000 do
lerių ir keliolikai centų! Tai 
ryški kun. A. M. Linkaus ir jo 
talkininkų drąsa, kietas ryžtas. 
Tiesa, žygis pareikalavo daug 
pasišventimo, rūpesčio ir pasi
aukojimo, už ką tikslo siekėjai 
nusipelnė didžią pagarbą. Da
bar prieglaudos pastatas pri
glaudžia 80 senelių, kurie senat
vės dienas praleidžia gražioje ir

darbininkų. Jie atliko milžiniš
ką darbą. Jiems padėka ir pa
garba. Atėjo Likas, kad lab
darybė būtų visų lietuvių rei
kalas, kad jos talkon stotų kiek 
vienas, jaučiąs pareigą rūpintis 
artimo meilės ir gailestingumo 
darbais.

Ištisas miškas visokių orga
nizacijų. Beldžiamasi į jų du-

AUKSO KIRVI?
Ar matėt, ar skaitėt Šitą. nuosta

bią. gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą.?

Būtinai nuslpirklt! Bus džiaugsmo 
Tįsiems — dideliems ir mažlema

Platintojams dideli nuolaida. Su
krauta:

Knyga iliustruota, dailiai lSleista Ir 
pigi — tik |2.60.

i
DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ties iškilmingą minėjimo šven
tę. Šventės programa: 10 vai. 
pamaldos T. Jėzuitų koplyčio
je, 5541 So. Paulina st. 7 vai. 
vak. iškilmingas posėdis Lietu
vių auditorijoje, 3133 South 
Halsted st. Posėdžio metu dr. 
J. Paplėno paskaita. Po to va
karienė, alutis, šokiai. Šokiams 
groja J. Akelio orkestras. 
Kviečiami dalyvauti sambūrio 
nariai, jų šeimos, bičiuliai ir 
draugai. Studentai moka už 
įėjimą 1 dol.

X Sofija Mickūnienė, 4716
S. Marshfield avė., buvo sun
kiai susirgusi

Spalvota televizija labai pa
žengus: nustatymas paprastas 
— kontrolių tik dviem daugiau 
kaip paprastam aparate, spal
vos — labai puikios. Tokius 
aparatus demonstruoja Gra- 
dinskas, J. G. Television Co., 
0512 W. 47th St.

paremti.
X Vilniaus Krašto Lietuvių 

sąjungos narių susirinkime, 
kuris įvyko lapkričio mėn. 3 d. 
Noreikų bute, išklausius politi
nę padėtį ir įvertinus Vengri
jos kovas dėl laisvės, buvo pa
reikšta užuojauta vengrų tau
tai, pasiunčiant sveikinimą ir 
pareikštas protestas prieš ne
žmonišką sauvalę priešui. Nu
tarta paskirti simbolinę auką 
iš‘ kasos sumoje $50, kaip ženk
lą simpatijos jų kenčiančiai tė
vynei ir sužeistiesiems gydymo 
priemonių pirkimui.

Olšauskienė Elena, veiklioji 
šaulių klubo narė, įtemptai dir
ba su vaidintojais šauliais, re
žisuodama P. Vaičiūno komedi
ją “Slidus pusmllijonis”, kuris 
bus statomas š. m. lapkričio 17 
d., šeštadienį, 7 v. vak. Lietu
vių Auditorijoje. Šauliu Klubo 
parengime.

LIET. R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

37-tas Seimas
— įvyki —

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 11 D., 

HOLY FAMILY VILA, Orland Pk., III.

Seimas prasidės su pamaldomis prieglau

dos koplyčioje 10:30 vai. rytą. Bendri 

atstovų ir svečių pusryčiai 12:00 vai. die-
i

ną. Seimo posėdžiai prasidės 2:00 vai. po 

pietų.

Kviečiami Labdarių Sąjungos kuopų atstovai 
ir veikėjai, organizacijų ir draugijų atstovai ir vi
si lietuviai. , . •

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos Valdyba

PAJIEŠKOMA VIRĖJA 
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmofclų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2384 So. Oakley
Ava, Chicago 8, Illinois.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapfcr. 18 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clarendon Mills, III.
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kviečiami nuvykti 
į Clarendon Hills, III. ir tuo būdu ateiti į pagalbu TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:

TT. Marijonai,

Clarendon Hills, III.

1

%

HOLY LIGHT CANDLE MFG. CO.
B A Z. KU ČINSKAS

(Bažnytinių žvakių dirbtuvė įsteigta Kauna 1911 
metais JUOZO KUČINSKO)

35 South 8th Street.............................................. Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai: Evergreen 7-2155, 7-2156; ILlineis 5-7115


