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BANDYS SUTAIKINTI ARABUS SU IZRAELIU
Komunizmo vingiai

JUOZAS LING1S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje

Tarptautinis komunizmas, kaip atrodo, imasi "naujos” tak
tikos, “naujos” gal tik ta prasme, jog ji skiriasi nuo lig šiol 
gana ilgus metus vartotos, tačiau kartu ir senos, nes toji tak
tika buvo panaudota ne kartą po 1917 m. revoliucijos Rusijoje. 

Griebiamasi atslūgimo ofen- j'
zyvos užsienio politikoje. Tuo
norima kiek sušvelninti demo
kratijų nervus ir kaip reikiant 
pribrandinti jas naujai agresi
jai. Į tą atslūgimo ofenzyvą mė
ginama įkinkyti laikinai ir tas 
kryptis, kurios, jų nuomone, ga
lėtų pasukti išlyginimo keliu, 
kurio išvada yra Vakarų gyni
mosi ir susiklausymo susilpnė
jimas. Komunistinės spaudos 
laikysena aiškiai rodo, ko sie
kiama.

Tas pats sovietų vadovybės 
ruporas, kuris prieš metus ar 
porą apšaukė visas švedų par
tijas, o ypač socialdemokratus, 
karą kurstančios Amerikos agen 
tais, dabar kupina gerų norų 
net su dideliu jautrumu kalba 
apie gerą valią tų, kuriuos ne
seniai smerkė, kalba apie taiką 
mylinčių grupių vienybės fron
tą, apie darbininkus, kurie per 
savo profesines sąjungas turi 
susijungti kovai prieš labai ne
didelę reakcionierių grupę. Tie 
bendri koliojimosi epitetai, ku
rie neseniai buvo naudojami pro

privedė prie kraštutinumo suda
rant sąjungą su nacizmu. Ji bu
vo pateisinama teorija, būk na
ciai ir demokratai esą vienodi, 
nes tos pačios reakcionieriškos 
masės dalys. O kai netrukus 
Hitleris griebė Sovietus už pa
karpos, komunistai visuose kraš 
tuose per vieną naktį virto “de
mokratais”.

Sekantis etapas buvo nuola
tinis puolimas Vakarų per išti
są dešimtmetį. Šiandien ir vėl 
naujas posūkis: “Ženevos dva
sia”, turistinės kelionės bei vi
sokių delegacijų siuntimai, tai
kos ir nusiginklavimo propa
ganda. Jau ketvirtą kartą mi- 
bonai Vakaruose klausia: gal-
būt kas nore gero ir yra. pa-, WASHINCTONAS , 26.
megmtame dar kart,, gal nore _ t,jo3 Psud
kaitą sovietai rimta, susigalvo- ,as specialus komitetas

' ūkio klausimams studijuoti vien-
Kokios gi yra tų vingių prie- balsiai pasiūlė partijai grąžinti 

žastys? — klausia minėtasai pastovių primokėjimų sistemą 
švedų dienraštis. Apie įvykių iki nemažiau kaip 90 pioc. pari- 
raidą daug prirašyta. Tačiau , teto.

Alto suvažiavimas Nevv Yorke.— Iš kairės j dešinę, pirmoje eilėje: 
P. Pivaronas, M. Rudienė, A. Devenienė, Dr. P. Karvelis, Dr. P. 
Grigaitis, L.Šimutis, generalinis konsulas J. Budrys, M. Vaidyla, 
V. Sidzikauskas, prel. J. Balkūnas, Dr. E. Turauskas, M. Kižytė: 
antroje eilėje: Dr. V. Viliamas, A. Žilinskas, K. Bielinis, J. Cin
kus, Dr. J. Pajaujis, P. Vainauskas, Vincas Kvetkas, Dr. M. J.

Vinikas, J. Grigalius, A. S. Trečiokas. Stovi: Jonas Kruze, Dr. A. 
Trimakas, V. Barčiauskas, S. Narkeliūnaitė, M. Brakas, Dr. K. 
Jurgėla, J. J. Bačiūnas, P. Dargis, J. Arlauskas, V. Michelsonas, 
S. Gegužis, V. Rastenis, K. Jurgeliūnas, A. Repšys, Dr. B. Nemic- 
kas, M. Andrikiūte, A. Aleksis, V. Bukšnaitis, J. Valaitis.

Demokratai palaiko 
seną ž. fikio politiką

Kai Chruščevas su Bulganinu ,Vakariečiiifrontas 

agituoja, Gromyko derasi

Tarpininku rengiamas
Jugoslavijos Tito

LONDONAS, lapkr. 26. — An- 
į gli jos vyriausybė užsikirto pada- 
1 ryti taiką tarp arabų ir žydų, bet 
žino, kad tarpininku negali būti 
nė Anglija nė Amerika.

Anglija netinka dėl savo arti
mų santykių su arabais (ji ką tik 
atnaujino ginklų davimą Egip
tui), o Amerika negali stipriai 
spausti žydų 1956 m., nes tais 
metais vyksta svarbūs rinkimai. ✓ 

, Bagdado pakto tarybos posė
dyje prieš kelias dienas tas klau
simas buvo stipriai apsvarstytas 
ir Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Macmillanas ta proga 

. patyrė, kad Anglijos planui įvyk
dyti nėra jau tokia bloga atmos
fera, kaip buvo linkstama many
ti. Prileistina, kad tame posėdyje 
ir konkrečių nutarimų ta krypti
mi padaryta.

Vienas tų nutarimų gali liesti 
būsimą tarpininką. Iš daug ko 

' sprendžiama, kad tuo tarpininku
arčiau Sov. Rusijos ibus prašomas būti Jugoslavijos 

J : Tito. Vos tik Macmillanas grįžo 
~ BAGDADAS, lapkr. 26.—Nau- ją Bagdado į Londoną, tuojau pas 
ja strategine apsaugos linija Vid. jį buvo pakviestas Jugoslavijos 
Rytų erdvėje parinktas Zagros ambasadorius, o Anglijos amba-

BOMBEJUS, lapkr. 26. — Kai Bulganinas su Chruščevu važi- kalnynas, einąs per rytinį Iraką sadorius Belgrade tuojau nuvyko 
nėdami po Indiją glosto vaikus ir sako gabias propagandines kai- ir vakarinę Persiją. Tokiu būdu j užsienio reikalų ministeriją.

galima pasakyti, kad viena iš
, . ... ... , stipriausių jėgų yra vidaus sun-p^įandai pnes vis, Vakarų p,-,klmlai M ir pa.

vojus iš kitų valstybių pusės. 
Griebiamasi žodžių “koegzisten
cija”, “vieningas frontas”, “at-

saulį, dabar rezervuojami tik 
tiems, kurie sistematiškai mė
gina nuplėšti komunistinių pla
nų kaukę.

Toji apraiška nėra nauja. 
Švedų laikraštis Dagens Nyhe- 
ter neseniai savo vedamajame 
pasiryžo dar kartą priminti tuos 
komunizmo vingius ir su jais 
susijusias išdavas. Anot dien
raščio, visa komunizmo istori
ja yra eilė vingių tarp atvirai 
agresingų periodų ir periodų, 
kada tariamu draugiškumu bu
vo mėginta sumaišyti, suminkš
tinti ir nuginkluoti savo prieši
ninką.

Pirmasis atslūgimo laikotar
pis buvo jau Lenino laikais. 
Tada diktatorius, ilgai kalbėjęs 
apie jau tarpduryje stovinčią 
pasaulinę revoliuciją, pareiškė, 
kad F'radikalizmas” yra “ko
munizmo vaikų liga”, ir įsakė 
bendradarbiauti su viso pasau
lio socialistų partijomis ir pro
fesinėmis sąjungomis. Leninas,

slėgimas”, kuriais norima su-
silpninti priešingąją pusę ir duo §^au m°kėjo.

Respublikonų įvesta kaitalio
jama primokėjimų sistema pa
smerkta kaip nedavusi lauktų re
zultatų nė ūkininkams nė žemės 
ūkio produktų vartotojams, nes 
ūkininkų pajamos mažėjo, o var
totojai už produktus dar dau-

ti progos komunizmui atsikvėp
ti ir įgauti jėgų naujiems puo
limams.

Visi, kurie tik priešinasi to
kiam bendradarbiavimui, apšau. 
kiami trockistais, socialfašistais, 
išdavikais, pasiutusiais šunimis .bazė Maroke gali ir likti be ka
ir pan. Tuo tarpu ne taip jau 
seniai visi tie, kurie norėjo to
kio bendradarbiavimo, buvo ti-

Viena bazė Maroke
apželia piktžolėmis

RABATAS, lapkr. 26. — Jei 
nebus karo pavojaus, ketvirtoji 
amerikiečių pastatyta aviacijos

bas, Nevv Delhi likęs Gromyko tyliai vykdo kitą kelionės progra
mos punktą.

Dar vis nežinoma, kokios ap-Į bettik todėl kad Vakarai atvyk0 
imties raudonąjį Mansio planą ne kaj , su , ju
atveie sovietų delegacija Indijon. ibet įsivaizduodami stipriojo 
bet vakar ir Vakarų spaudos zmo; adėt je indams pa
nės sužinojo, kad su Bulganinu ir
Chruščevu atvykęs Gromyko ir 
įvairūs ekspertai tyliai tariasi 
apie Indijai suteiktiną sovietų 
technišką pagalbą. Pirmoje eilė
je norima įtikinti indus, kad jie 
pasinaudotų sovietų patyrimais 
pritaikant pramonei atominę 
energiją. Sovietų technikai jau 
įpiršti naftos ir aukso jieškoji-

laisvųjų strateginis frontas pa-| 
slenka prie sovietų perimetro m “7^"^~ 
maždaug 1,300 myhų arc.au, jei emJHW kai jjs Un

o-alvA-ia Izorl i Lroiz\l tnoo tro_ v *
su jau sutartu vizitu* Galimas da-

Maršalas Tito būsiąs ragina

mu! organizuoti.
išBulganinas su Chruščevu 

Bombėjaus pasuko į pietus, kur 
reivio ir lėktuvo, nebent nauji yra Indijos derlingosios žemės 
Maroko santykiai su Prancūzija i visokiam augalui auginti, bet
leis pačiam Marokui tuos klau-

tuluojami tais pačiais vardais, simus su amerikiečiais tiesiogi-
O kelti klausimą atsisakyti ko- niai sutvarkyti.
munizmo visuotinės pergalės te- Bazės pastatymas kaštavo 23
galima bus tada, “kada” vėžiai mil. dol., bet 10,000 pėdų ilgumo
pradės švilpauti”, — jeigu jau takus jau baigia paslėpti vešliai
panaudoti paties Kruščevo žo- išbujojusios piktžolės. Įvairiai
džius. kalbama, kodėl amerikiečių įgula

. • i , .. .. dar neįsikūrė bazėje. Manoma,Neatsisakoma nė agitacijos, , , ,. . -..... ° J ’ kad svarbiausia priežastis buvonė nepasitenkinimo ugdymo, nė 
neramumų ir sukilimų, kurie

. „ . niošia kelią tai naujai strategi- vo išsemtas
reikia pasakyti, buvo mažesnis „ei ofenzyvai. Čia labai tinka uLZTnnn vvr,, kontinentas 
melagis su ta savo taktika, nes! Šekspyro “Henrike IV” pasaky- 11 8,00° g
pabrėžė, kad “koegzistencija” ti žodžiai: “Mano liežuviu šmeiž Pranrfiziig grįžta, 

tai vien joja, ir tai tariu aš dau- ®
geliu kalbų. Melais užkimšda- Alžyras išbrauktas

naldą primindamas, kad tas re- mag ausis žmonių, kalbu aš apie 
mimas yra tos pačios rūšies, taiką, kai neapykanta vylinga, 
kaip virvė pakartajam . i paslėpta už šypsnio malonaus,

Po to gi ilgus metus buvo iš pasalų pasaulį žudo”.
grįžta vėl prie marksistinės for- : _ . ..............
mulės, kad visi. nepriklausą kla- , Tac“““' are'. PaSa>-a“. *1 kar- 
siūlai susipratusiam proletaria- $ nekalbama r™^'’ Argi »■» !■«"« darbetvarkėn Prancuzi- 
tui, t. y. komunizmui, yra “re- *enų sovietų vadai negalvoja jos delegacija pasitraukė ,s da- 
akcionierių masė". Tai buvo tas !«* d«aa,k? Abso- bar vykstančios.Jungi. Tautų ge-
laikotarnis kada nacizmas Vo- lluc,ai tlkra' 1 sluoa klausimus "ėralines asamblėjos sesijos, 
kietijoj? buvo laikomas jygiu įsakyti vargiai ka s galėtų. Ta-. Vakar folitinis komiteUs vien 
orko rrorožocniu „s croio, 1 ciau galima vistiek pasakyti, balsiai nutarė Alžyro klausimą 

kantri «i kad var^ai taip gali įvykti, o išimti iš darbotvarkės neribotamdemokratiją adangi si pasta- labiau kad dabartiniu so- laikui. Tuo būdu Prancūzijos de- 
^lėtų legacija vėl gali sugrįžti i Jungi.

streikais ir nopromaio susiiun ‘ būti puoselėjamos toliau. Viena, Tautų sesiją. Tokį klausimo su 
streikais ir pogromais susijun- tikra kad tos užmačios tvarkvmo bū
gę su naciais kasė vokiečių de- f1 yra t* Kra kad tos užmačios
mokratijai duobę. ! tuo->au PranVkt^ Je, Vakarai ap

nuogi ntų savo gynybą arba at- 
P» skiii vėl naujas prie sočiai- gjgakytų bendradarbiauti “Tre-

demokratų ir iš viso prie demo- čia8į8 atslūgimo periodas pa-, . r 
kratų artėjimas: liaudies fron- darė dešimtį valstybių Rusi jos' kuri jau pradėta komplektuoti,

liTaUt+\^Unfą’ dalimis arba j°s pelitais, už mjėgos ant guminių pagalvių ir į
1936 m. Stalino konstitucija, tu- ketvirtąją atslūgimo ofenzyvą, 
rėjusi daugeliui duoti (ir davė) jeigu jj pavyktų, Vakarų Eu- 
iliuzijų ,kad liaudies valdžia žen ropa arba net pagauk ga. 
gia pirmyn. U užmokėti savo laisve”, —

Po to vėl atsisukimas į “ra- baigia savo įžanginį minėtasai 
dikalią” taktiką, kuri šį kartą švedų dienraštis.

prancūzų nenoras įsileisti Maro- 
' kan daugiau amerikiečių, kai bu- 

pirmu susitarimu

yra laikina. Jis ragino komu
nistus Anglijoje remti MacDo-

NEW YORKAS, lapkr. 26. — 
Indijos delegacijai pasisekė įti
kinti arabų valstybių atstovus, 
kad jie sutiktų atšaukti iš darbo
tvarkės Alžyro klausimą, kurį

Bombėjuje abudu buvo labai kal
būs ir labai švelnūs. Chruščevas, 
kad ir degtinės negavęs (Bombė
juje uždrausti svaigieji gėrimai), 
lenkė Bulganiną plepumu, drau
giškumu ir nediplomatiškumu.

Jis ir melavo ir nuogą tiesą sa
kė, bet medžiaga taip parinkta, 
kad niekas jo negalėtų sugauti 
meluojant ar tai todėl, kad nie
kas tos medžiagos nežino, ar to
dėl, kad jo medžiaga nepilna.

Imkim, pavyzdžiui, kad ir 
Chruščevo tvirtinimą, jog Sov. 
Rusija šiais metais visai panaiki
no geležinę uždangą, nes davė vi-

turėti galvoje, kad ikšiol visa va
kariečių jėga bazavosi Suezo ka
nalo erdve.

Nauja karinė padėtis susidarė 
sujungus Angliją, Turkiją, Ira
ką, Iraną ir Pakistaną Bagdado 
vardo paktu. Tų valstybių štabų 
viršininkai dabar tą naująją lini
ją parinko. Vietoje Viduržemio 
jūros krantų dabar sąjunginin
kai tarp Juodosios jūros ir Per
sijos įlankos turės augštokus 
kalnus, jei reikės toje erdvėje ka
riauti.

Šį kartę virsianti
Faure vyriausybe

lykas, kad vizitas bus paskubin
tas, kad klausimas jau būtų iš
aiškėjęs tam laikui, kada Bulga
ninas su Churščevu ir Molotovu 
turės atvykti į Londoną.

Darbiečiai prikišo Edenui, kad 
jis savo kalboje piršęs nuolaidas 
daryti tik Izraeliui, bet Edenas 
nesutiko su tokiu jo kalbos aiš
kinimu ir pareiškė, kad ir terito
rinių kompromisų turėtų pada
ryti abi pusės. Izraelis iš anksto 
atmetė tokį taikos planą, kuri3 
numatytų sienų pataisas.

Jei Maskva nebūtų pradėjusi 
veržtis į Vid. Rytų erdvę vykdy- 

™ -r, dama savo naująją diplomatinę
lapkr. 26. — Fau- taktiką tai ir vakarai nebūtų

sakė, kad toks vakariečių nusi
statymas sovietams labai nepa
tinka. Kol Vakarai to nusistaty
mo neatsisakysią, tol nebus pa
lankus oras susitarti. Sovietai 
pasirengę laukti ir gali ilgai lauk 
ti.

Koegzistenciją palietęs, Chruš
čevas buvo atviras:

— Kai aš kalbu apie koeg
zistenciją, tai šitai nereiškia, jog 
aš noriu kapitalizmo egzistavi
mo. Tai tik reiškia, jog aš tą sis
temą de facto pripažįstu. Socializ 
mas savo egzistencijai nereika
lingas leidinio. Mes egzistuoja- _ _
me, nes esame, ir savo egzistenci- re vyriausybė vakar vėl pareika- skuįįJ tvarkyti problemų, Itel 
ją ginsime. Jei kasnors mano lavo balsuoti pasitikėjimą, bet ir radusių dėl žydų vaistybės įsika. 
mus kitaip darysiant, tegul lau- Jis pats nebetiki, kad šį kartą ne- rimo Palestinoje. Dabar manyti- 
kia tol, kol vėžiai pradės kalbėti, butų nuverstas. Ir aną kartą jau na> kad Vakarai, anglų vadovau-

Bulganinas susilaukė aplodis- būtų virtęs, jei ne Ženevos kon- jami> pasiūlys logišką planą ir 
mentų, kai sugretino Leniną su fe^ncija\. v energingai dirbs, kad reikalas
Gandžiu kaip du didelius vadus Pasitikėjimas prašomas ry- bQtų sutvarkytas prieš kitos di- 
ir savo tautų laisvinto jus. įslum su partijų manevrais nukel-; desnės krizės atsiradimą.

Dienraštis Times of India stip- ib kaiP tobau parlamento
nai kritikuoja vyriausybę už lei lnnklm^. k™uos Faure norėjo I • Britai išbandę naują roboti-
imą sori^tųVada^p7na^doti Padaryti.dar Prieš Kalėdaa »inkk*’ kuris Pa»rodęs labai
Indijos parlamentą pulti valsty- bar gmclJamasi dėl rinkimų sis- tikslus, bet dar nenori atidengti 
bėms, su kuriomis Indija neturi ^os. Komisija pasiūlė diskusi- nė vieno to ginklo bruožo, 
jokiu ginčų J35 atldetl P° Kalėdų, o Faure • Istorikas Carcopino išrink-

.. . pareikalavo tuojau klausimą iš- tas Prancūzų Akademijos nariu
siems įvažiavimo vizas, kas tik rusce\as om J^jeyra ar tį Jei balsavimas bus nei- Andre Chaumeix vietai užimti.
JųZi. Lyg tas vienas taktas “ ^ų.ti“ij^ kI” ~

, .. ,, . j-- ■ -r. trauks.. be yra senoji Graikija ir Roma.dangi bolševikai yra oficialus Ru ______________________________ _______ *______ __
sijos vadai ir oficialūs Indijos . - .* ... . *» * *
svečiai, tai lauktina VVashingto- VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKAi no protesto. r

sudarytų geležinės uždangos są
voką! Bet apie kitus dalykus 
Chruščevas tylėjo, tuojau dary
damas Vakarams priekaištą, kad 
jie taip nepadarę.

Ženevos konferencijon nukly
dęs Chruščevas pranešė, kad jos 
i'ezultatai buvo

yra tikra, kad tos užmačios tvarkymo būdą parėmęs Azijos 
— Arabų blokas viliasi, kad pran 
cūzai duos Š. Afrikai nepriklau-! 
somybę.

• V. Vokietijos kariuomenė.

matracų.
Kalendorius

Atnauiiiv hardvniiis — s» *^11, Norvegijos kmrniivs Beako-uju .j uyu nas karaliauti Norvegijai nuo Švedijos karūnos atsiskyrus.
VVASHINGTONAS, lapkr. 26. Karalius tebėra ligoninėje, nes vasarą nusilaužė koją. Jam 83 me- 

mikroskopiški, — Patikimi šaltiniai vakar skel- tai amžiaus. Karalių žmonės labai mėgsta, jis gerai sugyvena su 
j bė. kad JAV Atominės Energijos socialdemokratų vyriausybe.
Komisija vėl bandys Pacifike — Interstate Commerce Commision vakar nutarė panaikinti 
vandenilio bombas, nes ryšium rasinę segregaciją traukiniuose ir autobusuose, kurie palaiko su- 

1 su panašiais įvykiais Sov. Rusi-, sisiekimą ne vienoje valstybėje, bet kerta valstybių sienas. Vakar 
joje nuspręsta tobulinti tą bai- pasitraukė ir tos komisijos pirmininkas, gavęs priekaištų iŠ kon- 

j sųjį ginklą. | greso, kad privačius biznius maišo su valstybine tarnyba.
Bandymą kartoti jau seniai bu — Adm. Byrd ičvykdamas į Antarktiką pareiškė, kad ten 

vo pasirengta, tačiau 1955 m. nuo įsteigtos bazės jau bus, turbūt, nuolatinės. Dabar ten moksliniams 
bandymų susilaikyta dėl dviejų t yrimams atvyksta ir rusai, todėl nereikia manyti, kad tik vieni 
priežasčių: tikėtasi šiokio tokio ■ amerikiečiai pastoviai Įsikurs Antarktikoje.

(susitarimo su Rusija ir norėta — Maroko sultonas vakar priėmė daug politiniu vadų, tačiau 
1955 m. skirti pastangoms panau neatrodor būtų stirastas premjeras pirmai visų politiniu atspal

vių vyriausybei sudaryti. Prancūzų ir regentų tarybos parinktas 
. premjeras pasitraukė, nes ne visiems nacionalistams buvo priimti- 
( nas.

— Vakar būta gando, kad JAV nebesipriešina Mongolijos pri
ėmimui į Jungtines Tautas, todėl lauktina, kad be penkių Maskvos 
satelitų j Jungt. Tautas pateks ir 13 antikomunistinių valsybių, jų 
tarpe Italija, Ispanija, Portugalija, Airija ir Japonija.

doti atominę energiją taikos rei
kalams.

Oras Chlcagoje
Joao Cafe Fllho, pareigų atslsa- 

Lapkričio 26 d.: Sv. Silvestras kęs Ir vėl panorėjęs jas pasiimti Dalinai apsiniaukus, tempera- 
ii Gozzolini. Lietuviškas: Dobi-1 P"jJd.eo?taa\ ko"^re8° tūra viršum 40 laipsnių.ll« ir SvitrijMU. lr ‘“kt>maa I Saulė tek, 6:53, leidai 4:23.

Z
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NE PILULEM, O BALZAMU VYRAI 

MUS GYDYS
Vyrai, ažtrinkit kardus,
Tempkit standžiai kilpines, 
Rusžkit buožes plienines, 
Šveiskite šalmus, skydus — 
Ryt, kai tik pradės dienoti, 
Kad būt žirgai pabalnoti!

Putinas

vyrų junginy įvairiomis progo
mis kreipiasi. Tai minėjime ne- rr.:.3

SO. BOSTONO ŽINIOS
Miesto valdžios rinkimai

rinkimus, kurie buvo š. besantį tvirtą, gerai nusiteiku-

ROBŲ ir AVALYNES
Europoje likusių tremtinių covntry

skurdas yra toks didelis kad Duokite savo mylimiesiems tokią 
. _ priežiūrą, kokią jie užsipelnS

kasdienines duonos kąsnis su- rąmshaW ' RETIREMENT
daro didžiausią rūpestį. Apran- HOMES
gra eina iau antroje vietoje ir vyrams ir moterimspasibaisėtinai prašu. 4odėl 6788

JUST LIKĘ L1VINO IX THE BEAUTIrUL HEART LOCKBT 

MEDALUONAS

mokamai dainuoti, tai Tautos m- lapkričio 8 d., bostoniškiai sį nenuvargusį ir pajėgiantį už-
šventėje ne už pinigus mus vi- turėjo protą £ intresuoU klausytojus kalba- f^ešfcSs
sus atstovauti jis neretai prašo- Vfb kokia retai pasitaiko šio mUoju klausimu. ■- ..»>»»*»««».
mas. O choro repertuaro gai- miesto gyvenime. Svarbiausia 

Taip ragino savo karžygius— dos pačios ant popierio nenušo- kova, aišku, ėjo dėl mero vietos.Į KARIUOMENES ŠVENTES 
Lietuvos laukų sveikai narsius ka Taip pat jokios laumės tų John B. Hynes jau valdė Bos-
vyrus — kunigaikštis Žvainys. chorui reikalingų gaidų neperra- tono miestą šešeris metus ir bu- . ■ „ . ...________ ___ _______
Jis savą tėvynę nuo jos terioto- go bei reikalingu vertimu nepa- vo kandidatas naujam keturių 10 val- bažnyčioje pamaldas lai-, sus Balfo skyrius, lietuvių pa-, 
jo pats narsiai gynė. Jis pakar- o kur dar tu šauniu metų terminui. Hynes yra įžy- kė ir pamokslą pasakė buvęs rapijas, visas organizacijas ir
totinai už savuosius mirtinan mdsu labui išleidžiami Di- mus do mkratų partijos narys karo kapelionas kun. V. Paulaus paskirus asmenis suorganizuoti ALOYZAS BARONAS 
pavojun stojo. .Jis savus vyrus nikais neįkainojami dalykai — ir šiuo metu yra visų šio krašto kas. Iškilmingas posėdis, į kurį savo kolom jose ir savo apylinke žaliūkus garbingo apsigynimo ^ian- miestą s-gos^inuiuinku. Bos-{ daug žmonią, tavo 2
kovon kvietė. Kurgi, — Žvai- dos kur kitf su tinkama tono miesto balsuotojų daugu-,vaL P-P-Jaut. namuose. Posėdi g»ss ir ^™^tas 8e^es siųst1 
nys jiems ir vadovavo. Jis vi- iietUvių reprezentacija, chore mą sudaro demokratai, todėl res pradėjo V. Kubihus ir pakvietė °^n™ Str.,
sad nuo reikiamo galo pradeda- dalyvaujant susiie nuostoliai’ publikonai visai nestatė savo 1 garbės prezidiumą visus sava- Brooklyn 11, N. Y. Balfo Cent- 
vo. Žvainys tik po darbo, tik 3 ’ . . . ’ • kandidato. Hynes varžovu bu-Į norius ir Vyčio kryžiaus kavalie ras gautus rubus ir avalynę tuo
po priešus nuo gimtosios že- -^^ku, kacLmes Chicagoj Lie- VQ Įaįp paį demokratas, demo- r*us- Garbės konsulas adv. A. Jau persiųs į Europą ir dalins

; siems ir vaikams, 
minėjimas įvyko lapkričio 20 d.' Balfo Centras labai prašo vi-

tingai prižiūrimi ir užjaučiami, pui- 
daiktas atneša didelį džiaugsmą kiausi patogumai, namų atmosfera ir 
ir didelį palengvinimą užaugu dideli kiemat

24 VALANDŲ "NCRSING” 
PATARNAVIMAS

SU VIEŠPATIES MALDA
įrašyta viduryje po mažutėliu padi

dinančiu stikliuku.
Tikrai tobula dovana, kurią jūsų 

speciali ponia-panelė vertins labai 
ilgai! Gražūs, blizgantys "rhine- 
stones”-akmenėliai puošia visuomet 
nejuoduojdntį rhodium. Paruoštas 
gatavas įteikimui gražioje dėžutėje ir 
sutaisytas lengvam pasiuntimui. Spe
cialiai žema kaina. .. sutaupykite 
C. O. D. pasiuntimą — su užsakymu 
siųskite čekį. , _

WHITE SALES 
1001 W. North Avė.

CHICAGO 22, ILL.mės atstūmusio mūšio apie pla- tuv”i Vyru Chorą tik dėl to tu- kratų vadas Mass. valstybės se- Šalna pasakė trumpą pasveiki-, labiausiai reikalingiems, 
čiose giriose taurų medžioklę rin}e’ kad ne visi dar suspėjom nate> John E Powers kuris bu- nimo žodį. Toliau minėjimui pri-j Siunčiant tas siuntas Balfo 
svaioio. Tai toks Dasisėrėiimo nužmogėti. Taip, nužmogėti! — va sudaręs dideli štaba ir wkd<svajojo. Tai toks pasigėrėjimo ^P, nuzmogeui — ■ VQ gudaręs dideų štabą ir vykdė1 taikintą gražų žodį pasakė dr. Centrui, transporto išlaidas pra
vertas, Putino tvirtinimu, buvo mat tikrai dar žmonių, ku-Jabai atkaklią rinkimų kampani-l p- Karvelis, trumpam atvykęs į some apmokėti vietoje, nes ki- 
mūsų krašto narsusis kunigaikš rie ne tik Pa^s ryžtasi kultu- Paskutinėmis dienomis iš tą minėjimą. Pulk. A. Stapubo- taip atsiranda sunkumų su pri- 
tis. Jis saviems, sunkiai dėl kas ringai gyventi, bet dar ir savo įjjrpųjų buvo sunku pasakyti, ku nis papasakojo savo atsiminimų statymu į sandėlį ir labai padi- 
dieninės duonos besigrumian- i broli tokin gyveniman grąžinti rj_ laimės, nes šalininkų skai- i® nepriklausomybės kovų. Pa
tiems neįtemptą darbą, ramų po į jame palaikyti ryžtasi. čiug> atrodė> daUnasį per pusę] skaitytas gen. P. Plechavičiaus 
ilsį ir besišypsančią senatvę lai
davo.

dina išlaidas.
• Pavalgydinkime išalkusius, ap

renkime nuplyšusius!
Balfo Centro Įstaiga

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai išėjusi knyga 

duodanti biografinių žir'ų iš žymaus 
Amerikos lietuvių veikėju

Prelato Igno Albavičiaus
gyvenimo ir pavaizduojanti jo nueitą 
kelią, supažindina skaitytoją su įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina $1.00; gaunama: 

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. '

CHICAGO 8. ILL.

lUiiiuiiuiuiminiutnttHHmuittriiiiiiii
i Jei turite parduoti ar išnuemo*

U, pasiskelbkite smulkių skettcmų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
mituinminniiminntiinniiittiiiitmim

Tik žvainiški vyrai minėtan cho į. nuiemti turėjo nedidelė dau-i s^khumas.
T*- guma. 81 metų James M. Cur-Į Meninę dalį gražiai atliko so-

------------- St Ji ir J. Gaidelio StatolM

New Delbi. — Indijos vyriau
sybės atstovai pareiškė, kad į 
krašto policijos įstaigoms yra 
duotas įsakymas nedaryti jokių 
kbūčių naujiems misionieriams, 
norintiems įvažiuoti į Indijos te 
ritoriją. Įvažiuojantiems misio-

__  _ nieriams yra statoma sąlyga
^ktosVi'amoT'iiklauiijliusiinž. A. Čaplikas, A. J. Na-1 valdybą. Į pirmininkus šį bondradabiauti krašto kuitūri-! 

.Jiems daina, o mums balzamas muksy ir kiti. Sį kartą rinki- nommimt, yra trys kan- mame pakėlime.
Ištieskime jiems šdtą ranką — ... . . muose jau dalyvavo daug iš dldatai — adv. Ant. Young, dr.

Juk jie sava daina mūsų į ® palaikyti Chicagos Lietuvių tremties atvykusių naujų pibe- C. Seymour ir inž. A. Čapli- Antikomunistinis frontas 
. nesveikatos kelius tiesina Vyrų Chorą yra už ką. Juk tų jų buvo įtraukta ir į ko- kas- Vicepirm. yra Alb. Nevie- ]

,. . r . . vyrų harmoningai suderintos mįtetą. Beveik visose vietose ra’ Ant. Matjoška iri
i ori vyrai tauruoiiai įr^Ame-. balso stygos mums visų geriau- jau buVo naudojamos balsavimo J- Kckys, kasin. — P. Baltrušū- j Antikomunistinis Frontas 

nepasimete. Jie ■ Sįu balzamu mūs;j taip didžioms mašinoS( todėi rezultatai paaiš- nas’ fin- sekr- J- Kersanske. Į Brooklyne, N. Y., lapkričio 13 
nei skilvio besaikiu prikimšimu, §lame krašte negalėms tapo.; kėi u Dat= vakara Hvnes bu- i direktorius surašyta eiiė papras d. supiketavo “Laisvės” dien- 
nesirupino, nei gerkbų skaidriu j Nieko kito — tik tuo balzmu ---- — - --- ------ =

viai
Lietuva dar ir daugiau tokių mą _ visomis keturiomis palai-; g,. tflrnp nehuvo nė vieno žv- u V» • , . , T .

kūno sveikatą puoselėjančių bei ko ■ iun t, /j— vyni choras. Parinkta aukų Lie
dvasios pabėgimą gydančių vy- ' , mesrno politiko. Powers dau-,tuvos karo invalidams.
Tų augino. Visais laikais Lietu-1 Ne^ mes’ >u čia gerokai ap- giau rėmėsi neturtmgesmais, ,
voje tokių asmenybių nestoko- šlię- rengiaman linksmavakarin kvartalais, Hynes daugiau pne- ] NOMINUOTI KANDIDATAI Į
io Paskutiniu laiku iu eibu kviečiami, jiems nugaras atsuk- miesčiais. Respublikonai paty- LIET. PILIEC. DR-JOS V-BĄSė/sTvolfemėi iX" Aud ime susiraukę’ Negi pajėgiam lom rėmė Hynes. Lietuvių dau- ♦
.... 3 k_ 3- r e • • - ' orkestrui pritariant mes su pa- gumas taip pat rėmė Hynes. Ketvirtadienį, lapkričio 17 d.,rai užėjus, nekune betuviai sau' pritariant, mes su pa & p r J g gogto-o r iet piUpA;,, r>r-ianuoBai, kaip paukičiai iš savo reprezentantais ne- Lietuvų komiteto as Hynes va- andidateTklf

lizdo vana^ išvyti, po sveti- Pasilinksminsiu, auktualijų per- dovybeje buvo adv. J. Gnga-1 nommayo kandidatus i kitų me 
mas šalis paskbdo.

• i k • i, i vo perrinktas 13,000 balsų dau-1 būnančių kandidatų, tik adv. > raščio metinį koncertą, į kuri
skysčiu vilgymu sielojosi bei ne-; skaudančias vietas gydytis, sa-! guma Jei išbus visa terminą _fK- Kabnauskas šįmet nėra kan- nesusirinko nė šimtas komunis- 
apskaiciuotu skubėjimu ar pne| VUs sopulius tildant, mums beb-, ketur^ metus
žabo stalo laiko gaišinimu neuž-; ko. O vienokių ar kitokių dva- 
sikrėtė. Jie mūsų dvasios bei' sios sopubų mūsiškis nestoko-

Hynes bus ii- didatu. Rinkimai bus gruodžio tuo jančių laisviečių. Piketais 
. ' man i labai domėjosi amerikiečiai,

Q|/|ES9C SELF OIXIr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — KALBROOK 5-8202 

Trečiad., penkfad, ir šešfad. Lapkr, 23, 25 ir 26 d. 

MARTELL 0R BISQUIT, Three Star Cognac $498
 Fifth

GRAIN fiLCOHOL 190 Proof U. S. P.

CHRRTREUSE (Grsen)

COINTREAU LIQUEUR

$489
Fifth

$698
Fifth

$409
Fifth

kūno ligas naikinti pasiryžo — • ja. Tad visi tų vyrų reiigiaman 
jie į Chicagos Lietuvių Vyrų linksmavakarin pasineškim. Juk 
Chorą, gabaus muziko, Kauno ne viena duona gyvename. Jau 
operos solisto Vlado Baltrušai- pats laikas mums pasimokyti iš 
čio vadovaujamą sustojo. • be laiko savas gėrybes dėl per- 

Kaip kadaise karžygio Žvainio temptų nervų pasilikusiųjų. Mes 
vyrai savas strėles, taip šiandien turime ir galime gėrybėmis gė- 
šio choro nariai savas balso sty rčtis savo sveikatos nepraras- 
gas mūsų kūno ir sielos sveikė- darni. Tad šiandien, lapkričio 
jimui įtempė. Jie talentingo ar-i ^6 d., punktualiai 8 vai. vak. 
tisto Baltrušaičio rikiuojami ne 'T3' ?yvi es4 ir atsigaivinti no- 
tik saviškius sava daina, kultu- iSakalų salėn pribūkim. idant 
ringu apsiėjimu bei išvaizda ža- ^en Baltrušaičio vyrų mums pa
lvi, bet ir kitataučių akyse vy- engtomis gėrybėmis pasigerėtu 
kušiai mus pavaizduoja. me' Vyrų choro pajėgumu be-

Nenuostabu, kad šis vyrų jun “džia“?dami. tik ir to-
ginys, nelyginant anas Rossini lau CnOr^ mUS SaT^inSai atstu- 
kirpėjas iš Sevilijos, šiandien vauti įgaliosime, bet ir savą la- 
čia. rytoj ten pageidaujamas, hą reikiamon augštumon pakel- 
Įvairios grupės bei grupelės į šį sime. Dr. J. Adomavičius

giausiai buvęs šio miesto gal-imėn- ^Os draugijos narių ban- 
va — 10 metų. Per savo valdy- ketas buvo lapkričio 20 d.
mą ligi šiol nesukėlė jokių skan
dalų, viskas ėjo tvarkingai. Hy 
nes santykiai su lietuviais taip

TRUMPAI

— St. Gabaliauskas, iš trem-
pat buvo geri. Pats būdamas tjgg atvykęs lietuvis prekybinin- 
airis, jis gerokai pirsidėjo prie kas vokįškų aparatų at-
airių ir lietuvių bendradarbiavi- j stovas šiame krašte> Čiurlionio 
mo išplėtimo. ansamblio koncerto proga nu-

Dėl kitų vietų į miesto tary- į pirko dovanas visoms ansamblio 
bą ir mokyklų komitetą didės- ] dalyvėiris moterims. Tuose vo
nių kovų nebuvo. Įdomu tik, keliuose, kurie buvo dalinami 
kad nemaža balsų dauguma į moterims scenoje po koncerto, 
miesto tarybą išrinktas vienas buvo gintariniai papuošalai, nu
ganą jauno amžiaus buvęs poli- ] pirkti St. Gabaliausko specia- 
cininkas. ljai tam reikalui. Suprantama,

kad tai kainavo nemažai pinigų.
! Tai gražus pavyzdys visiems pre 

kybininkams. kaip galima ir 
reikia pagerbti menininkus.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

įvyko International Institute pa 
talpose lapkričio 20 d. 3 vai. p. 
p. Vadovavo dr. M. Gimbutienė. 
Savo nuotaikingus atsiminimus

— Bendruomenės susirinkime 
lapkričio 19 d. "kalbėjo prel. Pr. 
Juras. Po to tartasi dėl veik-

CINZANO VERMOUTH
SVVEET OR DRV

$139
Fifth

jaunimas siūlėsi į pagali ą. Lai- 
sviečiai gi pyko ir Koliojosi.

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical - Techniąac Career

Register now fer Nov. 28 classes ] 
410 South Michigan Avenud 

Tel. HArrison 7-2493
----------- •■uu. imi h i i

Visokiausių žaislų Kalėdų dova
noms. Pirkitės laisvai. Lai jūsų 
vaikų svajonės išsipildo.

TOY V I L L AG E 
5019 Oakton, Skokie 

Puikiausias pasirinkimas žaislų ir 
dovanų. X-mas Lay-a-way Plan.

iš ankstyvos jaunystės skaitė į ’Os pagyvmimo ir išrinkti at- 
kan. M. Vaitkus. Jo keletą ei- į®tovai > apygardos suvažiavimą, 
lėraščių perskaitė Pr. Lember- • kuris bus gruodžio 4 d. 12 vai.
tas- — J. Vembre iš gautų nuo-

Pojo svečias iš Europos, Vii-1 traukų atpažino arti Bostono

VISI KVIEČIAMI Į “VYČIO” 40 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

Šių metų spalio mėnesį suė- ma, pakviečiant visus buvusius _ ______
jo 40 metų, kaip Amerikos lie- ir dabartinius Vyčio redaktorius ko užsienių tarnybos valdytojas, vįenos lietuvių šeimos netiesio-5 
tuvių laikraščių darželyje pra- prof. K. Pakštą, dr, A. Račkų, dr. P. Karvelis patiekė praneši-_ gjnju būdu iš rusų vergų stovyk 
žydo jaunimo (Lietuvos Vyčių) M. Zujų (“Garso” redaktorių), j apie mūsų tarptautinę padė- ios gautą H Malinausko laišką 
laikraštis “Vytis”. Per 40 me- vaist. K. Jonaitį, adv. A. La- M. apie laisvinimo organų veik- ir jo fotografiją. Paaiškėjo, kau 
tų jis buvo vadu jaunimo orga- pinską, adv. K. Savickų, kun. ’ bei susitvarkymą ir apie gy- tai Washington katalikų univer- ( 
nizacijos, kuri, burdama į save A. Valančių (Sv. Mykolo para-; venimą pavergtoj Lietuvoo. Pra- sjtcte dirbančio R. Zolubo žmo-1 

pijos kleboną), A. Skiriu (“Liei a^knas išklausytas dideliu dė-^noa brolis. Ta proga “Boston1 
tuvių Dienų” leidėją), adv. J. mesiu ir po jo buvo eilė klausi-, Globė” įdėjo J. Vembrės foto-' 

mų. j kuriuos Svečias davė rei- ’ ^fį& su atitinkamu paaiški-1 
kalingus paaiškinimus. Buvo ma_ njmu Iš Rpauda tam rei-5 
!onu matyti ir girdėti dr. P. kajui rodd daug dėmegio ir dėjo 
Karvelį po tiek veiklos metų te-

jaunimą, kartu kovojo su be
dievybe, nutautėjimu, skatinio 
prie kultūrinio veikimo, nariuo
se ugdė ir puoselėjo meilę lie-

Petraitį. Ed. Kubaitį (anglų k. 
žurnalo “The Leaves” redakto-

tuvių kalbai, savo gimtajam • riųh daH j. pjijpauPką. rašyt, 
kraštui ir t.t. žinias į pirmą puslapį viršuj.

— Šen. John F. Kennedy da-
Jrirmuosius jo žingsnius, nutarė ‘ “Vyčio” redaktorius; L. Šimutį.] spaustuvės vedėją. lyvavo latvių nepriklausomybės
paminėti tą reikšmingą nukakti Sr.. pirmąjį "V." adminintrato- , minėjimą j,* alvyltli daug! J n’tem a^
akadenttjn. banketu ir progra- ri«. V. Rukitalį. ilgametį Cmtt- 8vrtių K Waukegnn. Keuonh. ir1 mąjim J „T1

' 1 ■ ■- - -—' ir kitų miestų.

Vyčiai sendraugiai, kurie at- A. Vaičiulaitį, dr. J. Leimoną ir .. i ■ i ■
simena “Vyčio” gimtadienį ir j P‘ ^’rendelytę — dabartinius ro Vaidybos sekretorių ir Vyčių

D- JURJONAS & CO , INC-
3524 So. Halsted St. Blsbop 7-3371

Besiarfoančic-ttis Sv Kalėdų šventėms beveik kas 
dieną gauna dovaninių prekių, žaislu ir namu ruošai 
reikmenų vietinių ir iš užsienio. Besiruošiantieji Ka
lėdų proga ką apdovanoti, nelaukite paskutiniųjų 
dienų, užeikite dabar ir išsirinkite sau patinkamų 
prekių iš sandėlio kol yra didesnis pasirinkimas.

t mėjimas už nuopelnus baltų tau 
toms. Latvių šventė buvo Latin ! 
High Seool salėje, joje dalyva
vo apie 2.000 latvių. Lietuvių 
vardu kalbėjo kons. A. Šalna,

Minėjimas pyks rytoj, sek
madienį, lapkričio 27, Vyčių sa
lėje Minėjimas prasidės 6 vai. 
vakariene. Po to seks progra
ma ir nusipelniusiųjų organizaci-
.Hi _u»ri.) pakėlimą. į Traiiojo '“kaitą Y>.“ Vilniau. seimo 
ir Ketvirtojo laipsnio narius.

Visi vyičai ir “Vyčio" skai
tytojai. bičiuliai kviečiami daly-

— Dr. A. Kučas atvyksta į 
Bostoną gruodžio 4 d. skaityti!

mi-Į
nėjime.

— Romos sak aitė pradeda- 
vauti šiame minėjime. Vakarie-]ma Bostone lapkričio 27 d. At- 
nė asmeniui — $2.00. j vyksta augšti svečiai iš Italijos.

Rengimo Komisija'

KlfAFA WINE Fifth $1.49
FLORA. DELLE ALPI

112 PROOI ITALIAN CORDIAL

ASSORTED GERMAN WINES
194P YINTAGF

ASBACH URALT

IMPORTED FRENCH CHAMPAGNE

BUDWEISER, SCHLITZ, PABST, HAMMS.
or MILLERS 

CASE OF 24 CANS
j —frr............. ; ; .. —4

"t.

ĮSTOKITE I VIENA ŠRJ KLASIŲ: ’
81 i savaite per 50 savaičių ............. S50
82 į savaitę per 50 savaičių ............ 8100
85 į savaitę per 50 savaičių ......... $250

$10 į savaitę per 50 savaičių ........... $500

VALANDOJ
Pirmad. iki penktad. 9 ryto iki vai. p p. 
Ketvirtadienio v skarai?, 5 iki S \al. vak.Z

niųŲiį

1

$719
Fifth

$139
Fifth

$5*9
Fiftli

$298
Fifth

$389
Case

{STOKIT Į DROVERS

Kalėdiniv
Klubą

TURfisTTE PINIGŲ 
KITOM KALĖDOM TIEK

KIEK JUMS REIKftS.

Atsikratykite piniginių rūp3Svių ir tikrai pasi

džiaukite per šventes. Tai yra lengva. Pradėkite 

taupyti, įstodami į DROVERS CHRI§TMAS 

CLUB. Pridėkite keletą dolerių kiekvieną savai

tę ir jūs turėsite reikalingų pinigų pirkirauisi 

kelionėms, pasilinksminimui KITOMS Kalėdoms.

Daug'au kaip 4000 narių gauna -virš 
pusę miUoHo dolerių Šį metą.

it's easy to DEAL WITH DROVERS

ADrorers Banks
fOMSINfD »B0U»n>.OViR 

ONf HUND°fD MIlilON OOllASS

47th Stn9t A Ashland Avenua YArds 7-7000

Nariai. Federal Deposii Insurance Corporation
s

į
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Matter Marta 11, 1U1U. at Chlcaco, mtaato
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Uiraa

jM.ee per year in Canada 
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•1.71 
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11.16 
11.00 
fl.H

Senojo Advento 
liekanos

JAUNIMO LAIKRAŠČIO SUKAKTIS

pagražintais gandais aplėkdavo 
kelis sodžius.

Šiltai klausytojai sutiko
Roin. Spalį, kuris ypač mėgia
mas su gyvais, aktualiais felje
tonais. Tačiau šį kartą R. Spa
lis patiekė- satyrą — “Inteli
gentas”. Satyroje pynėsi gyva 
tremties dabartis, kur dvylika 
žmonių kuria tiek pat organiza

cijų, kur gerai pažįstami visi 
I veiklesnieji lietuviai — ar tai 
būtų L. Sąjungos pirm. M. Ba
jorūnas, ar laikraščio red. Br. 
Daunoras, ar paprastas eilinis 
narys.

' Trys kūriniai ir trys skirtin
gi pasauliai. Tačiau klausyto
jams buvo įvairiu, nenuobodu 
ir neperkrauta. Rašytojai gyvu 
žodžiu perdavė savo kūrinius, 

kuriančius

Tiesa, negarbinami neži- kų ir mus laiko tragedijos. Di- 
akmenittiai dievai mato-' desnė tragedija yra laKtas, kad 

muose panteonuose, tačiau di- tamsybėje klajoja ir žūsta tiek 
dėlės dalies žmonių širdys yra į daug sielų ir kad tiek maža yra 
tarsi panteonai, kuriose viešpa-i žmonių, kurie tai įvertintų ir 
tau ja daugybė įvardintų ir ne-jtuom sielotųs, kucm nors prisi- 
įvardintų dievukų. Kai kur tie-' dėtų nelaimingų artimą gelbė-

•aiog minios, ne kokių nors pri- ti. h sunku tikėtis, kad atsi- 
' mityvios kultūros, bet mus die- rastų daug apaštalu norinčių 
į nų intelektualų, tiesos jieško eiti gelbėti nežinomą pagalbos 

Vvsk. VINCF-NTąS BRI2GVS spiritizmo ir panašiuose " tie-.besišaukianti žmogų, kol tokiu 
j sos šaltiniuose”. Visa eilė klai- i didelė dalis tėvų ir kitų atsa-

Senojo advento t. y. laikų'įų, proto ir gyvenimo patirties į kingų už jaunimo dvasią yra
prieš Kristų prisiminti atskiras | atmestų, pavadinamos naujais yra tokie nerūpestingi savo
gyvenimo sritis, dabar žinomus vardais ii- sekamos tarsi kokia vaikų ir savo auklėjamųjų sie-

apreikšta naujiena. Ne tik ats-domis.
kiri įvykiai, o gyvenimo siste- i 
mos šiandien yra baisesnės už

skaityti Senojo Testamento Sename Testamente aprašomus . , . , .
Šventojo Rašto istorines kny-!žiaurius epizodus. . savo sielos gyvenimo kebų,
gas ir kitokius senovės ištori-į . . į nepajėgs uzbaig i ne 2emis
mus šaltinius Tamsios realybes konstata- gyvenimo tamsių kelių ir laikų.

vimas, smerkiamas patys sa- Tik tas katalikas

tų laikų atskirus įvykius malo
numo nėra, tačiau tai yra nau
dinga. Todėl naudinga yra

Savo laiku šioj vietoj kiek plačiau rašėme apie Lietuvos 
Vyčių, Amerikos lietuvių katalikų organizacijos, laikraščio “Vy
čio” 40 metų sukaktį. % šį kartą tik trumpai norime priminti, 
kad chicagiečiai vyčiai ir jų draugai rytoj paminės šią sukaktį 
banketu nuosavame name. Manome, kad tai yra labai gražus 
gestas iš chicagiečių pusės, nes “Vytis” buvo įsteigtas Chicagoje, 
daug metų jis buvo spausdinamas ir net savo spaustuvę bu
vo įsigijęs. Reikia manyti, kad į šį banketą susirinks ne vien tik 
vyčių senjorai, bet ir jaunieji. Būtų gražu, jei ir tremtinių jau
nimas dalyvautų.
bininkų ir jos rėmėjų. Lauks ir visų tų, kurie rūpinasi mūsų j prarado net žmogaus

Be dieviškos šviesos žmogaus 
protas niekad nesuras ne tik

Žmonija pamiršo 
Dievo apreiškimą,

Be to vyčiai lauks ir šiaip jau spaudos dar- savų nuodėmių įtakoje daugelis žmQgaus neparagintų j apa-

jaunimo organizavimu, jo globa ir jo lietuviškumu.
Lietuvos Vyčiai Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir jų laik

raštis “Vytis” labai svarbų vaidmenį yra suvaidinę ne vien tik 
mūsų jaunimo tautinės sąmonės ugdyme, bet daug padėjęs ir 
Lietuvai jos kovose dėl nepriklausomybės. 1914 — 1924 metais 
visas vyčių dėmesys, visos jų organizacijos jėgos buvo sukon
centruotos Lietuvos išlaisvinimui ir jos ekonominiam bei kultū
riniam stiprinimui. Visa eilė vyčių iš Amerikos vyko Lietuvon 
ir stojo kariuomenėn, kad drauge su Lietuvos vyrais gintų tė
vynę nuo piktų priešų. Ne vienas jų ir žuvo tose kovose. “Vy
tė” buvo pats stipriausias skatintojas, kad mūsų jaunimas at
liktų savo tautinės pareigas.

Tiek L. Vyčių organizacija, tiek jos laikraštis “Vytis” ir 
šiuo metu, kuomet Lietuva ir vėl yra okupuota, jungiasi prie 
visų mūsų tautos sąjūdžių, kad greičiau Lietuva būtų išlais
vinta. Vyčiai atlieka tai, ką labai giliai reikia vertinti. Jų laiš
kai spaudai, politikams, vyriausybės žmonėms, daug padeda 
garsinti šiandieninius lietuvių tautos vargus ir jos pastangas 
atkovoti savo teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Šiais laikais esama tendencijų nebekreipti daug dėmesio į 
senesnes lietuvių organizacijas, ar jos būtų skirtos jaunimui, 
ar būtų frateraalinės, ar kitokios. Jos laikomos lyg ir perpras
tomis. Rodoma tendencijos nurašyti iš lietuvių gyvenimo tuos 
lietuviukus, kurie tikrai ne dėl savo kaltės šiandien menkiau 
bekalba lietuviškai (arba ir visai nebekalba). Tai yra klaidingas 
ir žalingas kelias. Neatstumti nuo savęs juos reikia, bet arčiau 
prie savęs pritraukti. Jiems reikia duoti užsiėmimo mūsų or
ganizacijose, kuriose jie labiau prisiriš prie visko, kas yra lie- naujo iškilmingo pasakyti. Ta 
tuviška. Tai reikia daryti planingai Neužmirškime, kad mūsų čiau iš tų visų žmogiškos išmin

prigim
ties kelius. Anų laikų tamsusis 
taškas žmonijos gyvenime yra 
ne mūsų laikų civilizacijos ir 
technikos patogumų nebuvime. 
Senojo advento tamsioji pusė 
yra ta, kad žmonija prarado 
teisingumo supratimą, žmogaus 
vertės ir meilės jausmą. Žmo
nių santykius lėmė fizinė jėga. 
Kas jos daugiau turėjo, tas ją 
naudojo žiauriais būdais. Kokie 
baisūs tų laikų tautų santykiai. 
Kai viena tauta užpuldavo kitą, 
tai kova būdavo ne tik už suve
renumą, laisvę, bet už fizinę eg
zistenciją. Nugalėtieji turėda
vo arba žūti arba tapti betei
siais vergais. Iš tų laikų yra 
kilusi legalizuota prekyba ver
gais, tarsi žmogus stipresnio 
nugalėtas netektų ir savo natū
ralaus žmogiškumo.

Tamsios realybės _ __
Dirmini ’*mas> smerkiamas patys sa- Tik tas katalikas šiandieninę iš Tenn.) pareiškT apZudosTatsto^ skaitytojai pamatė 

“T . . . vyje būtu beprasmiai, ar galėtų padėti tinkamai įvertina ir da- vams Chicagoje, kad jis praneš ir pamatė, kad ir jie jų buities
““ lyvauja jos sprendime, kurs ISSSs ?JAV

apaštališka. .... gyvena apaštališka dvasiastalinį uolumą. Vergijoj ken-! .................___ skleisti žmonijoj Dievo keliųciančiųjų ir žūsiančių tautų, j . . .
kurių tarpe yra ir mūs tauta, šviesą ir sieloja-i artimo Sielos 
tragedija yra tik dalis visų lai- likimu.

LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

RAŠYTOJAI TARP SKAITYTOJŲ

Senatorius Estes Kefauver (D.

Anglijos lietuviai nenuleidžia
nuleidę rankM- Galbūt proporcingai ir 

špagai savo išgales pralenkia
salelių lietuviai nesėdi 
rankų.

Štai lapkričio 5 d. Manches- nevieno krašto žymiai
terio Socialinio Klubo valdyba 
surengė kuklų, bet jaukų lite
ratūros vakarą. Kuklų, nes be 

■solistų ir be pijanino melodijos, 
kai ir čia trūksta tos Dievo do
vanos. Tačiau jaukų, nes susi
rinko beveik visas vietinis lie-; čio 17 d. 
tuviškas jaunimas, o vyresnio švenčiant

geriau
įsikūrusius tautiečius.

J. Kuzmionis

Auksinė sukaktis
šeši kardinolai, 200 vyskupų 

ir daugybė kitų svečių lapkri- 
dalyvavo iškilmėse,Nekartą spaudoje nusiskun- ryžę įsigyti namus ir kokie trys 

džiama, kad mūsų literatūra šimtai Bradfordo lietuvių. Nors 
skursta, kad nesą kas perka ir žmonių nedaug, bet žmonių 
skaito naujų kūrinių. Tiesa, dosnumas ir sutarimas gali ir Į
mūsų knygos tiražas gerokai kalnus nuversti. _ savo kūryba dalyvauti K. Barė- illllllHIlllIlIlIlIimmilimiillllllIlillllllll
krito. Knyga tarsi neranda ke- Nedaug Anglijoje ne rašyto-, u -2 !lio į skaitytojus. jų. Londone turime F. Nevera-K R^SPalls’ X1* šla* a\, ir -------

Va, iš Amerikos vienas kny- vičių, S. Laucių, B. Daunorą; jfonas Xaį,ls’jrtačia^LX1' l**1'

popiežiaus delegato 
amžiaus žmonių net iš kaimy- arkiv. A. Cicognani auksinį kū
ninių miestų suvažiavo. ! nigystės jubilėjų.

Literatūros vakare turėjo su ________ ;_________________

sun-gų platintojas rašo, kad žmo- Manchesteryje — K. Barėną, b nepasiro e. a u 
nės mielai skaitytų ir parsineš- VI. šlaitą; Halifaxe — R. Spa-j 1OS a^ ° sąygos ir a na
tų knygą ar žurnalą namo, jei- lį; Bradforde — Al. Dičpetrį... i ir s aP m a ury mius

., x i-a- sparnus karpo; galbūt uzian-
gu... nereiktų už tai mokėti. Turime ir jaunesnių. Gražiai čios mašincs ir negali įkvėpti
Dar aiškiau tą mmtj pabrėžia iiteratūros vakaruose ir perijo- vadinamo “poezijos šišo”.

dikoje pasirodo Laim. Švalkus Pirmas su “Veronikos ska- 
su eilėraščiais ii* dramos kūri- Į ros” novele pasirodė J. Gailius.

Ir anų laikų žmonija ilgėjosi' kitas knygos bičiulis iš Kana- 
tiesos. Graikų ir romėnų mies- dos, atvirai tvirtindamas: “Pas 
tuose žmonių minios su dėme-; mus žmonės pergerai įsikūrė ir
siu klausydavosi 
kurs pasisiūlydavo

niais. Gražių vilčių dedame į
kiekvieno,; dėl to nelabai perka knygų. Pas studentę Danguolę Sadūnaitę,
ką girdžiu

visų pareiga yra daryti visa, kad daugiau jaunimo įtraukus į 'ties skelbėjų tik tiek buvo is- 
lietuvišką veikimą. Pigu yra savo netaktais ar šiurkštumais mokta, kad graikai ir romėnai 
jannus žmones nuo savęs atstumti, tačiau labai sunku yra juos 'savo panteonuose pristatė šim-

tams dievų aukurų ir statulų, 
pastatė aukurą net “nežino
mam dievui”, o kai jų tarpe

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVAKMENS

atgal pas save grąžinti.
Lietuvos Vyčių organizacija šiuo atžvilgiu tikrai daug gali 

padaryti. Bet ji yra reikalinga nuoširdesnės ir stipresnės vi
suomenės paramos. Manytume, kad JAV Lietuvių Bendruomenė (apaštalas Povilas pradėjo skelb 
ypatingą dėmesį turėtų kreipti į vyčius, per kuriuos labai daug ti Kristų ir Evangelijos tiesas,

nors jus, Anglijoje,
tuo atžvilgiu, nes ten 
netokie turtingi...”

Tikrai, paradoksiška mintis. 
Pas mus, Anglijoje, vos vienas 
kitas turi automobilį; mažai

geriau
žmonės

kurios poezijoje jausti ir talen
tas, ir įsijautimas —
Ak, jeigu Tu kaltes man dova

nosi, —
džiaugsis žiedai, rugienos klo

sis...kas turi televizijų; dar mažiau Į 
šaldytuvų. Deja, nedaug kur ir i Yra vienas kitas ir daugiau 
knygų, lentynų pamatysi. Ta- mėginančių rašyti ir gal po ku-

galėtų nuveikti lietuviškumui palaikytu
Ryt, susirinkus į “Vyčio” sukaktuvinį banketą, būtų pra

vartu kiek plačiau pasvarstyti mūsų jaunimo organizavimo, auk
lėjimo ir globos problemas, šio sukaktuvinio banketo rengėjai 
pelno pagarbą, kad jie ėmėsi iniciatyvos ir stengėsi rytdienos 
pobūvį suorganizuoti.

PAMINĖTINAS DEŠIMTMETIS

kurių žmonija ilgėjosi, klausy
tojams tai buvo peraugėti daly
kai. Vieni skirstėsi sakydami:

čiau knygas, laikraščius visdėl- 
to perka; ne tik perka, bet ir 
skaito. Geriausiai apie tai liu
dija Nidos Knygų Klubas, su
telkęs didžiąją dalį lietuvių;

“Pasiklausysime apie tai tavęs apįe tai liudija ir du savaitraš- 
kitą kartą”, kiti, kaip pvz. ro- jįaj bei keli žurnalai, kai lietū-
menas Festus, net nusigando 
Povilo kalbų ir sakė, kad Povi
las girtas ar nenormalus (Ap. 
Darbai, 26, 24).

Kadangi ir lig mūsų laikų
Jackson parke, Chicagoje, yra kolosalinio didumo Mokslo ir 

Pramonės Muzėjus. Jis yra lankomas daugelio tūkstančių žmo
nių. Jį lanko ne vien tik chicagiečiai, bet ir iš kitur atvykę, i dar daug žmonių nesurado se- 
lanko ir užsieniečiai, šis parkas ir yra vienas populariausių novėje prarastos tiesos, kiti ją
Amerikoje dėl to, kad čia yra šis garsusis muzėjus.

Ir Jackson parką, ir muzėjų dar labiau išpopularino kas
met rengiamos įvairiausių tautų kalėdinės eglutės ir jo gražioj 
auditorijoj rengiamos programos. Šiemet jau dešimti to ypatingo 
sąjūdžio metai. Ir tikrai malonu yra konstatuotti, kad šiame 
sąjūdyje Chicagos lietuviai vaidino ir tebevaidina pirmaujantį 
vaidmenį. Nuo pačių pirmųjų metų lietuviškoji Kalėdų eglutė 
labiausiai atkreipė lankytojų dėmesį, kaip tautiniu atžvilgiu tipiš
kiausia, kaip pati originališkiausia. Tame lygyje ji išsilaikė per 
visus tuos metus. Lietuvių surengtos kalėdinės programos taip 
pat pirmavo ir, reikia manyti, pirmaus ir šiemet

Šiandien šių kalėdinių programų pradžia. Ir lietuviams, 
kaip ligšiol kiekvienais metais geriausiai pasirodžiusiems, už
leista pati pirmoji diena, visa diena, leidžiant duoti net kelis 
spektaklius, ir duodant galimumus ir vietą lituanistikos paro
dėlėms surengti.

Kalėdinę lietuvių eglutę puošiant, programas rengiant yra 
bendradarbiavę visa eilė asmenų, chorų ir kitokių meninių vie
netų. Kasmet eglutės puošime ir programos atlikime dalyvau
ja lietuvaičių Marijos augštesnioji mokykla. Bet šio sąjūdžio de
šimtmečio proga norime pastebėti, kad stambiausių nuopelnų 
turi p. Juzė Daužvardienė, Lietuvos konsulo Chicagoje žmona. 
Ji pradėjo rūpintis lietuviškos eglutės puošimu ir programomis, 
ir kasmet nuoširdžiausiai stengiasi, kad lietuvių vardą iškeltų, 
kad jie pirmautų. Jos rūpestingumu ir uolumu to pasiekta visa 
pilnuma. Todėl tenka ją nuoširdžiai pasveikinti ir taip pat pa
dėkoti. Bet ji labiausiai džiaugsis, jei šiandien jos tautiečiai 
Mokslo ir Pramonės (Science and Industry) Muzėjų plūste
užplūs. n fpr

AR JIE SUTARIA?
Taip Sovietų Rusijos ir komunistinės Kinijos pastaruoju 

laiku yra tam tikrų nesutarimų ekonominiais reikalais. Kinie
čiai prisispyrę reikalauja iš Kremliaus, kad jiems duotų daugiau 
ekonominės pagalbos. Kremliaus valdovai mano, kad jie dabar 
tokios pagalbos Kinijai negali suteikti, šis reikalas gali gero
kai apardyti santykius tarp šių dviejų komunistinių diktatūrų.

pažinę prarado, tai nesibaigė 
tie tamsūs dalykai, kurie žmo
niją slėgė prieš Kristaus atėji-

vių čia skaitome ne dešimtimis, 
bet vienos rankos pirštų tūks
tančiais.

Nedaug nė rašytojų...

rio laiko ir platesnei visuome
nei prisistatys su savo kūryba. 
Taigi, bendras balansas nėra 
nei pesimistinis, nei aliarmą ke
liantis. Kai mūsų gyvenimo 
sąlygos sunkios, kai mažai kas 
gali mokytis, o dar mažiau sa
vo profesijoje dirbti, — kažin 
kokių stebuklų nė nelauktina. 

Tarp skaitytojų
Nedidelės yra lietuvių salelės

Vos keli tūkstančiai lietuvių j Bradforde, Manchesteryje, No- 
kažin ko negali padaryti, o vis ttinghame, o netgi pačiame 
dėlto turime savo spaustuvę, j Londone. Joks parengimas, 
namus Londone, Manchestery- i joks pobūvis nesuburia tūks- 
je ir gražią sodybą. Dabar pas? ! tančio. Tačiau ir mažesnių

POPULAR

7V<%Z/Z//ZŽZ//
RECIPtS

Naudodamasis šv. Rašto moty
vais, atkūrė Veronikos asmenį 
— pirmą ligonę, paskui nuosta
biai Viešpaties pagydytą ir pa
galiau šluostančią Jo prakaitą.

Klausytojai itin atidžiai! 
klausėsi, ir Klubo salėje buvo 
pasigėrėtina tyla su protarpi
niais atsidūsimais. Katutėmis 
nulydėjusi skaičiusį, šiltu ploji
mu publika sutiko vietinį plun
ksnos darbininką Kz. Barėną.
Ramiu epiniu bangavimu plau- Tai nepaprasta knyga, virs 200 re-
kp “Karališkom Hipnnm” lvriški ceptų 8T>'nai UetuvlSkų valgių gaml- Ke KaransKos aienos lyrisai nimul angl^ kaIboje. ponia Daužvar-
vaizdai: paprastas, nuoširdus dienS, kuri dažnai pasakodavo apie

. . Z. X- T-i i • lietuviškus valgius per Chicagos ra-
ukininkas Širmulis Klevelap?ų dijo ir televizijos stotis, surinko pa- 
bažnytkaimyje, generolo duktė SS
traukinyje su pąršiuku krep- labai parankioje formoje. Pirmų kar- 
, . . . .. tų tokia knyga pasirodo knygų rln-šyje; paršiukas paoega, Širmu- kOje.
lis Stabdo traukinį, gaudo gene- Gera dovana kitataučiams ar ang- 
rolo paršiuką; žmonių kalbos, ’iškal ^^tantiems lietuviam.. 
Šimulio “sarmata” ir kaimietiš- Kaina — $2.00
kas atkaklumas. Kūrinėlis Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

nukėlė visus į ramų laisvos Lie- “DRAUGAS”
tuvcs bažnytkaimį, kurio ne- 2334 So. Oakley Avenoe, 
drumstė jokie “spirginantieji” CHICAGO 8, ILL.
reikalai, kur paprastas įvykis |H||H|||ninii,ii!iiiiiniiminuiiniiininil

VLADAS RAMOJUS

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
KARO NUO1VKIAI

to augšto gluosnio, kuris vienintelis liko tuščių namų 
saugoti? — klausiu savęs.

— Turbūt, tuščia ir mirtinai tylu? Nei tėvo, moti- 
švenčių. Kad šventės būtų iškilmingiau atžymėtos, vo- nos, nei sesers ten. Tikriausia nebesugrįžo iš Žemaiti- 

j kiečiai duoda kiekvienam kareiviui po pusę bonkos deg- i jos atgal, bet patraukė į vakarus. Kaip surasti dabar 
tinės, kiek sausainių ir saldainių. „Hauptmanas“ užpra- juos, kaip susižinoti, kaip susitikti?
šo Montwitzo katalikų kunigą, kad Kalėdų rytą lietu- Vėjas, stipriau pūstelėjęs, pakelia šaltas sniego 
viams atlaikytų šv. mišias. Taip pat „hauptmanas dulkes. Kažkur skliautu nubėga žvaigždė ir staiga pra- 
kuopai praneša, kad jis asmeniškai aplankysiąs kiek- nyksta. Man kažkas šnabžda:
vieno skyriaus patalpas ir kiekvieną kareivį pasveikin-

žįsta Kalėdų šventes, nors savo prasmėje vieniems jos 
tik paprastos žiemos šventės, kitiems — Dieviškojo Kū
dikėlio užgimimo diena ir kartu viena iš didžiausių

Tęsinys 58
Ateina Kalėdos. Ruošiamės šventes kiek iškilmin

giau praleisti. Greito bolševikų atėjimo sąskaiton nu- 
tempiam į Lenkiją dalį gauto valdinio turto.

— Nei jie spės patikrinti ar viską, ką davė, tebe
turim, nei ką...

Kalėdų išvakarėse Montwitze pasirodo „Gross- 
deutschland“ divizijos kariai. Kareivių tarpe daugumo
je 16—17 metų vaikinai.

siąs su šventėmis. Tai tikrai kažkas didelio ir šventiš
ko, kad tu, žmogau, kęsdamas sunkią vergo dalią ir bū
damas toli nuo savo namų, nors valandai kitai išnirtum 
iš juodos kasdienybės. Matom, kad sutikom pirmąjį vo
kietį, turintį gyvą žmoniškumo jausmą.

Sutemsta. Balti sniego plotai išsilieja į tolumas ir 
toli atsiremia į juoduojančius miškus. Danguje mirga 
žvaigždės. Virš baltų sniego plotų, virš apšarmojusių

— Blogai, — sprendžianti žiūrėdami į kareivius, — medžių jos atrodo.šaltos, ledinės. Iš muitinės pašiūrės
matyt, Kalėdų švenčių proga tėvas Stalinas ruošiasi nusileidęs žemyn, klaidžioju po laukus. Kambaryje per 
pirtį užkurti... tvanku, kad galėčiau šį vakarą pabūti. Kažkoks dūsu-

— Tad valiai! Ton sąskaiton grūskim lenkams vis-' lys spaudžia, kad nei kvapo negaliu atgauti. Prisimini- 
ką, ką vokiečiai davė: veltinius, vatinius, megztinius, mai širdį taip suspaudžia, kad net maža oro. Lauke ge-
marškinius. Vistiek nebeilgos mūsų dienos čia! riau. Ten mėnuo, žvaigždės ir vėjas. Ten platumos to- •

— Tuoj po švenčių iš Hillfstelles Berlyne tau ateis 
didžioji dovana. Tu sužinosi adresą motinos. Tu džiaug- 
siesi ir būsi laimingas. Tu ją susitiksi Vokietijoje ir 
namų bei tėvynės praradimas tau nebebus toks skau
dus...

Vėlai vakare ir mūsų skyrių aplanko „hauptma
nas“. Jis pasveikina kiekvieną kareivį, ramindamas, 
kad paslaptingi ginklai dirbtuvių jau pagaminti, kad jie 
greitai bus panaudoti frontuose, kad jie užtikrins greitą 
pergalę ir kartu kiekvienam grįžimą į savo žemę, savo 
namus.

— Kitds Kalėdos bus tikrai šviesesnės ir laimin
gesnės visiems, — tėviškai guodžia „hauptmanas“ tau
rę degtinės išlenkdamas.

__O naskui be kelnių čer RvtDrūsius Der snieea ir kios bekraštės, kad net nulekia iki Lietuvos, kur tavo i ^am atsidustam, gera tau žmogau gyventi:
Wti iki ^ki : "‘"‘y* Si Švėnų vakar, vieki. Tu kiaušiai kiekvieno j «">*>.

-AiSkui Vis geriaubusi Kai proleUn, bolievi- l~o Hanjeafc^atne^o«^li"^
k^pagaua, ,, pala.kya savo draugu ,r vetoje nesusau- X P™“™ kanii, ir ilgėsi. Kaiėdu anksty ryt, bigėm i

Kūčių dieną anksčiau paleidžia iš darbovietės, kad skambučiai iš pasiilgtos Lietuvos. Taip. įpuolęs į aun- Montwitao šokių salę mišių išklausyti ir pasimelsti už 
rūpestingiau pasiruoštumėm tam šventam vakarui, kią skausmo ekstazę, net pamiršti, kokie nuotoliai tave 
žmonėms atnešančiam ramybę, jaukią šeimos židinio skiria nuo Lietuvos ir kokiam pasvietyje esi... 
žilumą ir skaidrią šventišką nuotaiką. Vokiečiai pripa- — Kas šį vakarą ten, gimtuosiuos namuos, prie

tuos, kurie žuvo, pakelyje pasimetė ar Lietuvoje pasi
uko.

(Boa d a u g i s n )
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KAREIVIS APDEGS CLASSIFIED & RELPWANTED AUVmiSEMms
HELP WANTED MOTERYS

CASHIER
For currency exchange 

Part time 
2 days — 9-6:30 

2 days — 1:30-6:30
BR 4-3444

CASHIER
General Office and Credit Intcr-1 

vieuiug. Exi>erienec helpful būt not Į 
necessary. will train capable giri. į 
Casliiering is main position. 5-Day! 
Week — 40 Hours. Retail Furnitūra' 
Co. Call Miss Daly for intcrvieiv. 

DElaware 7-0212

HELP YVANTED — VYRAI I PROGOS — OPPORTVNITIES

JIG BORE OPERATORS 

DIE MAKERS

Job shop ezperience 
45 bour week 
Full benefits 

See Marvin Wrisht

KRASBERG & SON MFG. CO. 
2501 W. Homer St.

TAVERNA IR PIZZERIA 
Lietuvių apylinkėje. 
Gerai einąs biznis
Apleidžia miestą, 

nori skubiai parduoti. 
VIrginia 7-8265.

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YVashington Street 

Tek DEarborn 2-2434

REAL ESTATE

ISNUOMUOJAMA

l __

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640 ; 7-6641
S=OE3OE==COZ

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
AL G. BUDRECKAS 

REALTY
1839 W. 47 St. Tel. LAf. 3-3384 

Ilr sekmadieniais)

REAL ESTATE

, . , . o , -X . Oi «SVOM « K- BITAS su halilais.
1 block South of Aniutagc Avė & Koklio vonia, apšildomas karštu 

į vand. $75.00 j mfn. Kreiptis dieno-1 block \Yest of Westera Avė.- mis 2-nie augšte.
732 \V. Ccmiiik Jtoail

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
t Iki 5 vai. Moderniškas 2-Jų butų 
namas. 4 ir 3 kamb. Gazu apšild. 
Mūro garažas. 2051 S. SjKiulding Avė.

P. STANKOV1CIUS 
REAL ĖST. ir INSTJR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted St 

Fh. DAnnbe 6-8798

B £ M K S 1 O

Sgt. Frederiek Hudson iš Clay, Xew York. slaugomas Seattle ligoninė
je gailest. sesers (nursčs) Margaret Fleming. Kareivis smarkiai apde
gė lėktuvo katastrofoje, įvykusioje Seattlėje. Wash. (1XS)

ENGLISH SPEAKING TYPIST
i Pleasant \vorking conditions. Many 
i Company benefits. 5 day weck. 

Contaet Mr. Proza
SOMMER AND MACA G LA S S 

MACHINERY CO. 
j 3600 S. Oakley LA

DII>21VL£S GARBAM OTOS 
NA 6 i. A I T £ S

Mes tuoj pristatom —
Mūsų našlaitės nepaprastai gražiai 

žydės kovo. balandžio ir gegužės ntė-
•I nėšiais, jei jas dabar pasodinsite. Au

ginimo instrukcijos siunčiamos su
kiekvienu užsakymu. Mūsų plansai

IŠNUOM. butas viengungiui. Mais
tas pagal susitarimą. 5216 South 
Hermitage Avė. Kreiptis po 6:30 v. 
vak.

lšnuom. 6 k. butas. Yra alyvos pe
čiai apsišildvmui. Uždari porčiai, sau
lėti kamb. 2 augštas. $75 į mėn.
1755 S. AVcstern Blvd.

Padeda pirklti . parduoti raunat 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
tmigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

T0WN OF LAKE —
ROOMING HOUSE

Mūrinis namas. Metinių pajamų 
$8,450. Našle parduoda už mažesnę 'Jeigų ieškote pirkti namų, tūžmų, 
kaina negu 21/> met. pajamų. ! sklypų, ūkių, arba norit ką par

duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą*

{vairios Žinios 1>AJ IEŠKOJIMAS

Pajieškoma ZOSE BRUŽAITĖ- Į 
i MEŠK1EX£ (gal Meskis?), kilusi iš I 
i Tytuvėnų vis.. Raseinių aps., į JAV 1

SUE-ALLYN
NEEDS

Housewives & Working Girls 
TO SH0W 

ATTRACTIVE 
RHINESTONE JEWELRY 

Liberal Commission

i yra stiprūs ir nereikalingi specialios 
apsaugos žiemą.

3-1838 Įvairių spalvų. 50 plansų $2.00:
----------  j 100 plansų — $3.50. Mes apmokame

persiuntimą.
ATLTON FANNY F A KM S 

P. O. Bok 285 
Jenks, Okkvhoma

PARDAVIMUI

$800.000 universitetui . atvykU8i prieš I<H ras karJ, h ,
_ , __ _______ ' nusi New Yorkc ar jo apylinkėse. :Pangbom šeima, pramommn- ■ knr turėjo nuosavus namus. Pajieš-

kai iš Hagerstovvn Md., paau- ko giminės iš Lietuvos. Ji pati, josi
. ° . palikuonys arba žinantieji apie jų ! .

kojo Notre Dame universitetui prašomi kreiptis šitokiu adresu: .Ant. ' Sundavs or vveekdavs after 6 p. lu- ' 
i----- vvaterbnry 8,

GLastone 5-0585
3800,000, ir už tą sumą buvo.Bcr” 83 Arnold st- 
pastatytas studentų bendrabu
tis aukotojų vardu.

Conn.

PRANEŠIMAS

Plečiamos ligoninės Chicagoje steigiama lietuvių 
Šiame krašte stipriai plečia-'stambi Prekybos akcinė bendro- 

mos katalikų ligoninės. Pvz. Da- vė- Norintieji pirkti akcijas ir 
venpo'rte neseniai pašventintas • gauti informacijų kreiptis raš- 
naujas ligoninės priestatas, kai- i tu nurodant kokią sumą norite 
navęs pustrečio miliono dolerių, i investuoti — DRAUGAS, Bcx •

GADAMSKAS
2236 S. Califomia Av. BIshop 7-7033

$1,500 įmokėti — 4142 W. 90th 
Placc. Ruples, 5 metų senumo. 2 
mieg. kamb. Karštu oru apšild. aly
va. Aluminiai žieminiai langai. 1’A 
autom, garažas, iš šono privažiuoja- į 
mas. Pilna kaina $10,700. Honic- 
tovvn'c. Tel. BEverly 8-7771.

žmingai patarnauja
. P. LEONAS

REAL ESTATE
£736 W- 71st- St. WAtbeOOk 16

Prieš pirkdami ar parduodami 
, namus, biznais, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-nrSDKANOB 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 ivak. tr sekasad.)

Parduodama iš privačių rankų, ge
rame stovy, mašina. 1953 CHRYS
LER, NEW YORK DE LUXE. Išva
žiuota apie 39,000 mylių. Apžiūrėti ir 7 kamb. rezidencija. Gazu apšild. 

Atremontuota. Geroj apylinkėj. Pri- 
teirautis pas Stanevičių, Sinclair Gas • einama. kaina. Pamatę įvertinsite. 
Station & Garage, 2643 W. 71st St. --------------------------------------------------------

WHOLESALE SALESROOM
TOYS

DOLLS GAMĖS
Chicago's Greatest 

Toy and Xmas Decorations 
Pleasant Shopping Conditions 

OPEN STOCK 
Join the thousands who shop 
here and save 30% or mor<> ,

Hours 9-6 Mon. to Fri.. Sat. 10 a. ! Statybai 
m. - 3 p. m.

Xaujas medinis 5 ir 4 kamb. 59-os 
Apleidžiame Chicagą, parduodam ir Keeler apylinkėje. Centr. šildymas, 
baldus; pilnas mieg. kamb. setas Garažas. Tuojau galima užimti 4 k. 
—su 2 lovom. Valg. kamb. setas J butų.

Kas. perkant arba parduodant na
mus. norit sąžiningo Ir Uetuvtfkal 
nuoširdaus patarnavimo krolpkttėa 1

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, teL LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—13 Ir 4—T oaL 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. v.

Trečiadineials uždaryta

<KXXXXXX>OO00000«t0000O<X><MM 
Kas Nori namų, farmų ir biznių 

pirkti bei parduoti. kas nori gauti 
paskolas — morgičius, apdraudimus
— inšuransus, kas nori biznių kny
gas suvesti ir Jums nuoširdžiai pa- 

I tarnaus ir pagelbės.

i JUOZAS STANAITIS
Telef. HUdson 3-7828

Namų tel. l’Rospect 8-2530
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Ave^

Chicago

,iš 9 gabalų: 3 knygų spintos į-, Mcdinis 6 kamb S1.os ir Oakley^ 
. vairaus dydžio. Aliejiniai paveiks- . Centrinis šildymas. Tuojau 
i lai. įvairių reikmenų namams ir i užimti. Kaina $10,000.

(lumber).

GI R L S 
EXPER!ENCED PERSONNEL 

CLERK
Good Typist — Good Phone Voice

SPECIFIGATION
CLERK-TYPIST

To Do Statistical Typing
e
be

galima

CASEY-HOFELLER CORP.
620 W. JACKSOX, 5th floor

2 blocks from CB&Q (Union Station)

H E M 0 R 0 I D A I
Ligoninei vadovauja Mercy se-: 2746, 2334 S. Oakley Avė., Chi- i ronditioned ^office Cafeteria i £ci jQs kankinat§s nuo niestinčių 

« Yllinnie ' U cont?ltlon®“ OlIlCe. UatetC-ria ! kraujuojančių arba paviršiui esančiųLago o, Illinois. on premises. Many company
-------- ------------ • ■— ■ — nefits. Steady work.

seserys. hemoroidų (pilės) jūs galite gauti 
geroką, kiekį Page’s Palliative Pilė 
Preparation visiškai nemokamai, 
vien tik pareikalavus, šie vaistai yra 
suteikę pagalbų, šimtams ir tflkstan-

______ _____ ‘ čiams kenčiančių per virš 60 metų.

Los Angeles diecezijoje jau j Cargo Co. siunčia j Lietuvą ir : CONTAINER CORP • . šite*: prisieisime visai nemokamai be
veikia 43 katalikų augštesnės kitus Europos kraštus siun-į į jok'o įsipareigojimo pirkti dabar arr A >rui %v/ J iii------- i vėliau. Nemokamai išbandymui --

rašykite šiandien. Iiašvkite angliškai.

PAGE CG„ Depi, X,
MARSHATxL. MICH’GAV

Los Angeles augštesnės ! Siuntiniai į Lietuvę
mokyklos Lietuvių bendrovė Overseas

izijo je jau ; Cargo Co. siunč
kraštus siun-:

mokyklos. Dabar pradėta sta- į tinius su angliška medžiaga kos- 
tyba dar vienos naujos. 1 tiumams, maistu, avalyne, vais-'

tais ir kt. su pilna 100Gį Į 
Mirė dailininkas garantija. Visi mokesčiai suma- j for dignified saleswork. No can-

Paryžiuje mirė 71 metų'am- kami čia — gavėjas nieko ne-> assing’ 110 deliveries or collec-į 
žiaus dail. Maurice Utrillo. Jis moka. Siuntiniai siunčiami iš, ^°ns , F°r inter"
palaidotas Montmartre Šv. Pet- Europos sandėlių — tad greitas ivie^’ ca ____________________
ro bažnyčioje. Dailininkas ture- pristatymas. Prašykite mus siun ‘ 
jo didelį dievotumą prie Mari- tinių sąrašų. Overseas Cargo 
jos ir jos garbei turėjo privačią Co., 4426 So. Rockwell, Chicago 
koplyčią. « 32, Hl.. Tel. YArds 7-4337. 1

STONE

4200 W. 42nd Place
AMBITIOUS NOUSEWIVB

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMORALIAI!
Didefii Bų dienų įtemptam*, tauto ir kito* gatanybi* veriSa rito* atndčja* 

aekti kasdienini įvykio*. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybė.
Mais metais sueina 50 metų kaip iškovota spaudos laisvė. Tas ju- 

hBėjns tebūnie minimas šūkio: kiekvienuose lietuviškuose namuose ‘iietuvii- 
ka*” laikrašti*, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis “Draugas”, 
pat* švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo pusė* 
auką: naujiems skaitymams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tft 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi.

“Drangas” yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų ir in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe- 
dalba įkyrius: moterų, jaunimo (ateitininkų, skautų, studentų), sporto, svei
katas patarėją; krsmet duoda 81,000 premijos geriausiam romanui fe 
atkarpoje spamdina rinktinius kūriniai.

"Draugas” turi savo bendndarbras Kanadoje, Kolumbijoje, Venecueioje, 
BrasSjoje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net fe AratraBjoja.

aetnokamal “Draugą” mėnesini Ji* niekao ne|ripardf(ųate, a 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei “Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurie 
jo dar neskaito it mes per mėnesi laiko .Dra’^ę” tiesime be užmokesfio.

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

chicago s, naJNoa

medžiagos 
ENglewood 4-5840 
ENgleuood 4-5883

AVTOMOBII.es — TRUCKS 
Antontobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
\tliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

ŠIMAIČIAI
Realtv, Bnilders, Insurance

2737 (VEST 4.lrd ST. 
CLiffside 4-2390

« MARQUETTE PARKE — netoli
Maria High Schooi: S butai. Vienas 
7 k. — 4 mieg.. antras — 4 k., tre
čias — 3 k. ‘Tile" vonios ir virtuvės, 
alyva šildoma. Dideli saulėti k., gra
žus kiemas, garažas. Nantas labai 
gerame stovy ir geroje vietoje. $<50 
pajamų i mėn. ir veltui 7 k. butas sa
vininkui. StS.SOO. Z. VMBItAZCNAS, 
PO 7-2009.

CALL-ME-MOTGRS G0.
5739 s. WESTEKX AVĖ., BE 7-9533 j CICERO Bargenas. 2-jų butų mū

rinis 5 ir 4 kamb. Apylinkėje 16th 
ir 50th Avė. $15,500. Garu apšil
domas. SVO3ODA, 6013 CER- 
MAK RD. BIshop 2-2162.

I.

OC-OOOOOO 0<XXXX3<XXX5000000<X

X0 FEE
■ SECR ET ARIES ............. $300-300
j STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
1 BILL TYPISTS ............ $240-280
t TYPISTS .......................  $216-260
t File clerks and page riris — Open 
' in The Xew World §uilding.

, • 109 N. Dearborn — Saite 702
STate 2-7480

Catholic -co-operative in India offers 
hand-carved ivory crib sėt. five fi
gūros (Mary 3"). $10.00.
Also six hand-carved and paintrd 
vvood angeis. $6.00. Bolh sets for 
$ 15.00.

Mako clieck payable to

MISCELLAN JEG L S
Įvairūs Dalykai

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA

Gyvybes, ligoninės, automobilių, 
namų ir visos kitos apdrau-

cios - - asinčiitiito, pi'Olvoioiiaiaxiio ir 
biznio įnvgigoms. Valstybės patvirtin
tos kainos.

AGENTAMS »R BROKERIAMS 
AVUŠCIAVSI KOMISAI

AUTOMOIJILIV FINANSAVIMAS 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti 6%

VEIKIA NOTAR1ATAS. Smulkes- 
niai ir nemokamai informacijai gau- 
i skambinkite, rašykite, užeikite.

BUILDING & KEMODEIJNG 
NAMU STATYBA

PORCHES REPLACED 
AND REPAIRED

S<) AKR.V C'KIS pačiame Aaeri- 
! kos pieno centre. Didelis namas su 
! bėgančiu vandeniu ir elektra. Fuikūs 
' ūkto pastatai. Kartu su traktorių- ir 
; kitais įrankiais. Kaina 89,500. 
i 4OH\ KIONOWSK1

lteal Estatc ■
Rudotph, \Visconsin

ĮSIGYKITE DABAR !

MRS. E. KRAVIS 
8 Watcrvtay, Manhassct, N. i .

P O W E R BOISE D E L E NE 
ELEKTRINIS GRĄŽTAS

Eoner atid RuRg<*d. Pisto! grip. Loek- 
tng-trigger. Switch. ’.į" capactty chuek.

• Motor Rugged Fairchild 
812.95 VniversaI 110—120 volt 50/60- t

•■yele A-O/D-C. Postpaid 
• Bearings Overslze oil lees 

Impregnated Bronze 
Reguliari kaina buvo 319.95
• Garantuojama 1 metams 

' TOASTER is ar GRANTAS”
Duosime naują arba. pataisysime be jo

kio mokesčio, jei ims koks brokas

DE LUXE MODEL AUTOMATIŠKAS POP E P 
TOASTER'ta

• Chrome Firnsh • Bi-Meta! Termostatas • Iš
imamas trupiniu indeh9 • B*kolite Mygtukai
• Su f> pėdų viela ir Stopseils • 115 voltų AC 
ar DC • SoO \Vatt*. 1 M GARANTIJA $10 95 
Pos»pAid Si kaina galioja ik! Gruod. 1 d.

JON-E HA>'D VčaRMER — Kinkoms soidytu- 
- as JAV 'gamintas Chromuotas. Flanelima u2- 
ralkalo* Uždega eigai etes Veikia gerai vėjuje. 
Standartinio dydžio, Šildo 71 talandaš .$2 95

Giant" dydžio ....... . . $1,95
Poatpaid

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 

\ kokia kalba bekalbėtų, nes albumo į 
; vaizdai kalba apie Lietuvą visiems Į 
suprantama kalba. Antroji albumo 

| laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdų.

( Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
; savo draugui p a s i u 1 y ti. ;

Lietuvos vaizdų albumas LIK- į 
TUVA ,vra geriausia kalėdinė do- : 
vana. Kaina $6.00. Jį galima už- 

■ sisa ky ti

! ‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

ir pas platintojus .
•Sk“

Johnson’s Enterprises* 605 Weiis SU Paul. Minu. 
Mūsų rekomendacija: DUNN&BRA P G T R E E T

Also o\c:hcn»l garage doors and 
alnminum stonu vvindotvs

Custom built garage and overhead j 5 m. geriausios konstr. mur.
doors ; "ranch” rezidencija. Gazu centr. šjl-

Work gnaranteed. Eroe estiniates iymas. 2 dideli miegami. salionss, 
į •'den". virtuvė, "utility room“. -— mo- 
i fierr.ūs patogūs. Apie akro kalne
lis apsodintas vaismedžiais ir gėlėms. 
Cemento privažiavimas prie 2-jų ma
šinų mūr. garažo Už namo 3 ark
liams moderni arklidė ir spec. viš
toms namelis. Arti krautuvių, mo
kyklos ir bažn.. 29 min. kelio iki 
Marąuette Parko, 30 nitn. .traukiniu 
iki miesto centro. Puikūs liet. kai
mynai. Savininkas miesto pareigu- 
nas — turi parduoti už prieinamų 
kainų.

K. VOLODKEVICIUS 
MeCarthy RrOs. Kcal Estete 

2112 W. 63rd St.
REpublic 7-5000

Namų REpublic 7-8534

GRAŽUS — NORTH PALOS

TIIOMAS MONTANARI 
Carpenter Work aHd 

Remodeling
NEvada 8-1101

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY
5900 S. Ashland Avė., Chicago 30, III 

\VAlbrook 5-5671

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

mstoliuoja visų geriausių Amen 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tionersl ir atlieka visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492

(.vairus ttalsymai ir pardavimas 
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukit REUance 5-8203

V. ŠIMKUS
nuo 5 vai. p. p. kasdien fe 

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Vdresas: 4645 So. Keatinz Avė., 

CHICAGO 32; IEL

Remkitc dien. Draugą!

P LU M B I N G Į
Licensed. bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. ; 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0814 
WAlbrook 5-3451

«asgr.x. -«. '

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės:

T. L HEmloek 4-5881

C U E R M O X T, FLORIDA. New
i Shady Nook Lak>‘ sųbdivision home- 
; srtes. Every site has>lakc front on 
; iakv vi.'w, eight. to «.wenty yeara old 
■ ritrus tre«s, tlir«e blocks from ncw 
i schooi, five minutes from bustness 
i seetion. Temis as low as $10.61 
i down and a lik« amont monthly.
) Write for map and bronchure. G. Y.

MIDDLETON, lioz 108, Clermont, 
I Florida.

LAVVNDALE. Geriausias pirki
nys. 3 butai po 4 kamb. JJždari 

t porčiai. Geros pajamos. I blokas
■ nuo 26th ir Millard.

BSE

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: L Senatvės

pensijos Ir palikuonių pašalpos. ! 
U. Nelaimingų atitikimų konĮBenan- ! 
rijos. Spaudai paruošė Pr- Maltis

šioj knygelėj atspausdinus JAV į 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi- ; 
sala naujausiais papildymais fe pa
aiškinimais. Be to, čia įdėta JAV , 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steituose paaiškinimai 
su lentelėmis.

Kama 69 %entų.

Jau laikas užsisakyti

LIETUVIŠKAS ATVIRUTES 
KALĖDOMS

DRAUGAS turi paruošęs ypatingai gražių spalvotų lie
tuviukų atviručių Kalėdoms. Paveikslėliai patrauklūs, teks
tai skoningai redaguoti. Yra 16 atviručių dėžėje. Jų kaina 
$1.00.

Siųskite užsakymus:

2334 South Oakley Avenue 
DRAUGAS 

CHICAGO 8, ILLINOIS

JJIlllltIMIIIIIIIItimiimiiminntnmilIltt biarn pardavimui
5 LIETUVIU STATYBOS s mokėti $5,00C. SVO1
= BENDROVE

I MŪRAS I

= W. 26th St.

Kaina sku- 
$18,500; į- 

SVOBODA. 3739 
LAnndale 1-7938.

BUILDERS, INC.
i— St3to gyvenamuosius na- s 
' 2 mus, ofisus ir krautuves pa- £ S gal standartinius planus ar — 
5 individualinius pageidavimus. £ 
2 Įvairūs patarimai staty- £ 

■5 bos bei finansavimo reika- s 
E lais, skieiniai planai ir na- 5 
E mų įkainavimas nemokamai. S 
E Statybos reikalais kreiptis S 

. s į reikalų vedėją Šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS|

i £ kasdien nuo 4 vai. popiet. £
£ Tel. FRosjtect 8-2013 arba £ 
= LUdlow 5-3580. =
2 9800 SO. CAMPBELL AVĖ., i 
2 Chicago 29. Illinois 2 
7iiiiiiii:iiiitiiiuiiiiiniiiniui:ni!!U!iiiti£

KITAS DIDELIS BARGENAS. 3 
butai: 4 ir 4 kamb. ir 3 kamb. rū
sy. Automatiškai alyva-karitu 
vandeniu apšild. 2 autom, gara
žas. Geriausioj vietoje arti 30th 
ir Springfield. $19.9000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAtvndale 
1-7038.

Savininkas parduoda 4 butų po 4 
kamb. mūrinį namą. Didelė pa
stogė ir rūays. 2 autom. mūr. ga
ražas. Arti mokyklų, bažnyčių ir 
transportacijos. Pajamų $lSfc į 
mėn.. plius savininkui butas. Kreip 
tis tik šeitad. ir sekra. 1432 S. 48 
Court , Cicero, U k 2-ras augštas 
K priekio.

Savininkas parduoda C-lų butų 
mūrini namą 5 ir 5 k. Gazu apšild. 
2 autom mūr. garstas

ROckvreU 2-27P9

SUitykitf ir platinkite feiraštį ‘ Dranji" <

Pinigus su užsakiniais siųsti:
Draugas", 2334 So Oaklez Ata 

Chtaagc 8, UI.

Biznieriams Apsimoka skelbtis dienr. “Braune". |
—

' Perskaitę dienr. Brangą", duokite jį kitiems.;
raaBsacaBs

SHOPPING
W'EEKS IEFI

Help Figh» TB — -j
Ic

II ,
U I9BCBCSTMAS1

1 I • Zi- į

CICEROJE GERIAUSIAS PIRKI
NYS 2 hutų mOrln:* 5 Ir $ kimh. 
Autom alyva apšild 2 autom, gara
žas Ap- linkėfe 50th ir I2nd St. Tik 
i21.9f'C. įmokė’i $6.000 SVOBGDa. 
6A13 CERMAK RI>. BIshop 2-Ž162.

82.000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mQH- 
m»—t fe 4 kamb. Arti 25th ir Hatn- 
lin Avė. 50 pėdų ikl\ pas. i autbib 
garažaa Uite adai o 1-7038

3-jų butų mūrinta— s 
KxrStu vand apfclll

Ihib6 ir S kihib
U«.6Cė

AVTOMOBII.es


i /

Šeštadienis, lapkričio 26, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAC-O, ILLINOIS 5

Lapkričio mėn. 26-tą dieną - šeštadienį — 8-tą valandą vakaro 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

įvyks tradicinis

Šampano Vakaras

Prie kiekvieno staliuko sėdintieji asmenys gaus šampano banką 

nemokamai. Programa vyks salės viduryje. Šoks gastraliuojan- 

tieji ispanai šokikai. Akompanuos ir šokiams gros Br. Jonušo or

kestras. Šokių metu dainuos refrenus Algis Dumbrys ir Vytautas 

Rusteikis. Staliukai užsakomi iš anksto tel. VIctory 2-6172.
■ .................. .. --------- - r f

vai: Pr. Pauliukonis, J. Rauk- loni jos lietuvių pasirodymas su LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
tys, E. Meilus, kun. J. Steponai-į didesniu ir t uriningu veikalu, 
tis, A. Ancevičius, J. Sviklas,' Be mažesnių scenos vaizdelių ir 
B. Žemaitis, P. Bloznelis, K.1 komedijų, prieš penkerius me- 

Š. m. lapkričio 27 d. ruošia- karo invalidų rytmetinėmis ir jonaįtis. V. Mačys, J. Pipiras,1 tus vykusiai buvo suvaidinta
mas generolo gyd. Nagiaus - Į vakarinėmis maldomis, vėliavos j Naikelis ir P. Alavošius. Au-^Vyt. Alanto “Buhalterijos Klai-
Nagevičiaus, mirusio 1954 m. j pakėlimo ir nuleidimo apeigo- bus renkamos aukų lapais.' da”. Vietos lietuviai, tiek se- galėtų įsigyti ir tie, kurie dėl ko- 
rugsėjo 15 d., paminėjimas. Šis mis ir malda tapo lietuvių tau-; Bus kreipiamasi atskiru raštu nosios kartos emigrantai, tiek kių nors priežasčių jos dar ne-

tos šventove. į į visas organizacijas prisidėti “ —~ is cnUn.mt,, on *M
Užsibaigus kovoms už Lietu-lgavo aukomis> ir bus renkami

GEN. GYD. NAGIAUS-NAGEVIČIAUS 
PAMINĖJIMAS

žmogus savo gyvenime yra pali
kęs gilius pėdsakus Lietuvos vi

ir paskutiniojo dešimtmečio

suomenėje ir yra daug pasidar- vos nepriklausomybę, atsirado į Vajus bus vykdomas iki
bavęs Lietuvos labui įvairiose 
darbo srityse.

be kojų ir be rankų daug karo j Naujųjų Metų.
invalidų, kuriais reikėjo pasirū 
pinti. Gen. gyd.Nagius - Nage

lio’lTT Kretingoje;XmokslusI V1^i;s Pirmas atėi° >ms į pa- misija sudaryta iš P. Bloznelio, 
ėjo Palangos progmmazyoje,! vaUdų >msį J So“

Velionis gimė 1881 m. birže-;
Numatytas surengti didesnį 

parengimą, kurio rengimo ko

Rygos Aleksandro gimnaz>Me ivaWas dirbtuves,
Peterburgo Karo Medicmos sau

Akademųoje, kurią baigęs 1910 ^,„0.
metais buvo paskirtas karo gy
dytoju į Rusijos Baltijos jūros Gen. gyd. Nagius - Nagevi- 
laivyną. 1 čius buvo ir vienas iš Karininkų

Tr . ., ... • . T • ! Ramovės įsteigėjų — iniciato-Kunantis nepriklausomai Lie-; 7 . . , ox . -T . XT I nų ir Lietuvos Jurininkų Są-tuvai, gen gyd. Nagius - Nage-; . ....
viciuos įstojo į Lietuvos kariuo
menę savanoriu ir buvo paskir
tas Karo Sanitarijos viršininku.
Nagevičius iš nieko su nepapras
ta energija ir patyrimu suorga-l ,v. , . ,
nizavo Sanitarinę Tarnybą, ligo-i «e'lc,“s drauge su TO Čiurlionio
nines, medicinišką personalą, su-; . k-*ne nenorėjo bolševikų certe Bostone.

x , a. * 1 vergais tapti 1944 metais paėjo 1 kontaktą su Amerikos . 5.J 1 trauke į Vakarus ir 1949 metais
„ , _ . atvyko į laisvės šalį — Jungti-,pulk. gyd. Ryanu, K kūno gavo, Amerikos Vab b i

irv^stų^rkitofaųnepnldauso-, ^o Clevelande, kur jis:
mybes kovų metu labai reikalin- “r. .. . • - -J 1954 m. rugsėjo 15 d. ir mirė.gų mediciniškų reikmenų © j 1

Trumpai

— Gen. P. Adamkavičius vėl 
sunkiai susirgo ir gydomas Šv. 
Vincento. ligoninėje.

VAJUS
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI

JA iki šiol buvo spausdinama 
su tam tikra atsarga, kad ją

nauji; mašinų
FONDAS

tremtiniai, savo padėką už pa
aukotas poilsio valandas scenos 
mėgėjams stengiasi pareikšti 
gausiu atsilankymu ir nuošir
džiais plojimais. Baigus staty
ti naują bažnyčią, atrodo, gal 
turėsime daug erdvesnę ir pato
gesnę sceną didesniems pasta
tymams. Pavykęs “Aušros Sū
nų” spektaklis tebūnie E. St. 
Louis scenos menininkams pa
skatinimu dažniau viešumoje pa

— Trys woroesteriečiai yra 
Lietuvių Enciklopedijos skyrių 
redaktoriai. Prof. J. Rauktys

turi. Iš suplanuotų 20 — 21 to
mo šeši jau atspausdinti, sep
tintasis išeis gruodžio mėn., o 
VIII ir IX jau ruošiami. Darbas 
eina visu įtempimu.

Tolimesnis atsargų darymas 
per daug apsunkina leidyklą. 
Todėl nuo VIII tomo LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA bus spausdi
nama be atsargų, t. y. tik pre
numeratoriams.

Kad norintieji dar galėtų įsi-
sirodyti su' didesniais ir įdėto &37i pilnug komplektus, skelbia- 
darbo bei pastangų vertais pa- mas LIETUVIŲ ENCIKLOPE-
statymais.

Šis vakaras buvo rengtas E.

DIJOS užsirašymo vajus. 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI-

Ištikus mūsų tėvynę didelei. redaguoja miškų skyrių, L. Ka- St Louis Balfo skyriaus ku- JA ~ didžiausias lietuvių kul- 
nelaimei ir žiauriems priešams čmskas _ matematikos ir Pr. įam jau eiię metų sėkmingai tūrinis darbas Lietuvos sie' 
bolševikams ją okupavus ir pa-' pauliukonis — senovės Rytus. į vadovauja Juozas Juodakis 1 nų’ Iš 3°s ateities kartos semsis 

j vergus, gen. gyd. Nagius -Na-' _ 150 worcesteriečių dalyva- Jam dėkingi ne tik šios’ koloni- žinių apie lietuvh* kuItūros lai-
ansamblio kon- į jos lietuviai už tokį drąsų žings- ; mėjimus. Joj jaunimas ieškos

Raudonojo Kryžiaus atstovu; i?~ “ i EdSt St. LOUIS, 111.

“Aušros Somas” tremtinių 
šalpai

: nį. imantis organizuoti “Aušros ^esos aP*e saĄ 0 tėvų žemę. 
Sūnų” pastatymą, bet ir Euro-; LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI-!

, poje varge ir trūkumuose tebe- 
I skurstą rtemtiniai. K-a.

Lapkričio 20 d. šios kolonijos { Perskaitę Draugą”, duokite
Gen. gyd. Nagius - Nagevi-

i Todėl Lietuvos visuomenė pager 
bimui gen. gyd. Nagiaus - Na- lietuviai turėjo gražią kultūrinę ’ kitiems!
gevičiaus nuopelnų ir jo atmin-, šventę, kurių čia vis rečiau ir 

organizavo Karo muzėjų, kur ties kviečiama gausiai dalyvauti • reėiau bepasitaiko, nors lietuvių
su Nežinomojo Kareivio kapu ir minėjime. P. Plechavičius būrelis šioje apylinkėje yra ga-;

na gausus. Lietuvių parapijos’
—........... - ■ . ------------------- salėje tą vakarą suvaidinta S.

čius su nepaprasta energija su-
APŠVIESTAS JŪSŲ NAMO 

NUMERIS

GIFT

jose bei lanko šeštadieninę mo- Kymantaitės - čiurlionienėnės 
kyklą) tik 60%. Vis tik tenka 4 v. drama “Aušros Sūnūs”, 
apgailestauti, kad dar yra daug! Nors veikalas nėra labai sudė- 

.. , ., _ , i nesusipratusių lietuvių tėvų. tingas ir lietuvio sielai yra la-1 Spalio 30 d. Meno Ratelio pa-; Daromi paruošiamieji darbai bai artimas, ypačiai šiais lai-
talpose jvyko Lietuvių Bendruo-. -steigti Worcesterio lietuvių or- kais, kuomet raudonasis caras 
menes Woreesterio apylinkes na, ganizacijų tarybą, kuri pagy- ir v?l mūsų Lietuvoje siautėja i 
nų susinn imas, uriam pirmi |.yjnįų vietos visuomeninį ir kul- ir dar su didesniu įniršimu, ne- 
ninkavo J. Pipiras. Susirinki- o-yvenimą. ?u tada, smaugia betkokį lietu-
mui pranešimą apie praėjusią, “Amerikos Lietuviui” nusto- viškos dvasios pasireiškimą, ta- 
įr numatomą bendruomenes, vietog informaci;jos rei. čiau iš aktorių mėgėjų vis tik
wGlk»? _patie^ valdybos pirm. kaJui pradėtas leisti dvisavaįti- reikalaujantis ilgo ir kruopštaus
, ’. + .acyS’ ‘ ne 1S..irįnis mimografu spausdintas vie- darbo. Jo šios kolonijos scenos
kultūros reikalų vedėjas A. Va- tog informaci;jos biuletenis. Su-, mėgėjai, režisuojami Vlado Ma- 

p, . a , ar . ! sirinkimas mielai pritarė šiam tulevičiaus, nepagailėjo. “Auš- 
y28!1 d 1 i.ar ^ rnar^1?! valdybos sumanymui ir valdy- ros Sūnūs” repetuoti nuo pra- 
ti, kad LB Worcesteno apylinke pirminihką v Mačį įgaliojo ’ ėjusio pavasario, o po vasaros

Worcester, Mass.
LB apylinkės susirinkimas 

. Spalio 30 d. Meno Ratelio pa- #4.98
APMOKANT Iš ANKSTO 

CK ar M. O.
MES APMOKAME 

PERSIUNTIMĄ 
PLUMMEU MFG. CX>. 

Dept A. f, 
Altoona, Iowr,

jau tikrai yra įsitraukusi į sa
vo tiesiogines pareigas — lietu
vybės išlaikymo ir lietuvių kul
tūros puoselėjimo veiklą.

Tenka sveikinti valdybos pa
stangas organizuojant šeštadie
ninę lituanistikos mokyklą. Ru

t

JA — kiekvienos lietuvių šei- į 
mos neatskiriamas draugas, lie
tuviškos šilumos šaltinis. Neli- 

1 kitę be jo!
Vieno tomo kaina $7.50 pluši 

‘ persiuntimo išlaidos. Suradu- i 
šiam 6 naujus prenumeratorius [ 
vienas komplektas duodamas I

i kaip premija. Užsisakiusiam ir 
i įmokėjusiam bent už vieną to- 
! mą, visi 6 tomai siunčiami iš 
karto. Už juos likusią sumą bus
galima mokėti dalimis susitarus i 

■ su administracija. Tolimesni to- i 
’ mai siunčiami aDSimokėjus iš
anksto arba išpirktinai.

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja' už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

J. Raudv s .......................  $5.00 į
Albert. Repšys, M.D. .. 4.00!
Petras Bloznelis............. 3.00
Kun. Pr. Kuras............. 2.00 Į
VL Ališauskas ........ 2.00!
Vyt. Budreričius........... 2.00 ;|
Helen Chappas ............... 2.00
V. Urbonas ......................2.00
S. Šimutis......................... 2.00
Agn. Sadauskienė ........... 2.00
I>r. P. Stančius...............2.00, j
Vincas Šidlauskas........  2.00
Kolosovas Borisas........  1.00
Kun. S. Santaras........... 1.00
Juozas Pilipavičius .... 1.00
Pranas Sutkus........ .. 1.00
Juozas Šniuolis............... 1.00
V. Blazaitis...................... 1.00
Pranas Gobis................... 1.00
Juozas Naujelis............. 1.00
Mrs. Mary Krns ........... 1.00

Užsakymus siųsti šiuo adre
su:

J. Kapočius, Lietuvių Enciklo
pedija 265 C Street, South Bos- j

ton 27, Mass.

VIENERIV METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVES

A. A.

DOMININKAS PUČKORIUS

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mOsų tarpo mylimą, tėvą
a. a. DOMININKĄ PVCKORIŲ

Netekome savo mylimo tėvo 
lapkriiėo 28, 1954 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami jo liūdną pa
sitraukimą iš mūsų tarpo, už
prašome 3-jas gedulingas š\'. 
Mišias pirmadienį.. lapkričio 
28 d.. Šv. Petro ir Povilo, šv. 
Thomas More bažnyčioje Ir Se
nelių Prieglaudos koplyčioje.

Nuliūdę:
Ituktč. žentas, sūnūs, nuir- 

čios, anūkai ir proanūkai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Širdingai užjaučiame

ONĄ IR TITĄ GILIAUSKUS
liūdesio valandoje dėl mylimos dukrelės 
a. a. GABRIELĖS tragiškos mirties ir dėl 
mirties sesers a. a. ELENOS MARKVAL- 
DAITĖS

Jurjonai, šmaižiai, Pationiai

pasirinkti sau tinkamus bendra-, karščių pertraukos repeticijos 
darbius biuletenio leidimo rei- suintensyvintos, kol pagaliau iš- 
kalui. Norima, kad tos “Wor- i vesti į rampos šviesą. Įtemptas 
cesterio Lietuvių Žinios” apimtų ’r kruopštus mėgėjų darbas 
visų Worcesterio lietuvių gyve- ryškiai buvo matomas veikalą 
nimą ir teiktų vietos žinias. Me- ’ stebint. Mėgėjai aktoriai: Te- 

. ....... % tins prenumerata $2. i resė Stančiūtė, Marija Grigoravi
deni valdyba buvo issiuntmejusi ; čicnč Marija Vaitkienė, Alfon-
visiems tremtiniams tėvams at- Praėjusią vasarą surengtos 5 sas Gcrčys Zigmas Grybinas 
sišaukimą, raginantį lietuvius te, gegužinės *(piknikai) surinkti; juozas ju<xiakis, Vladas Matule 
vus susirūpinti savo vaikų tau- daugiau pinigų įvairiems kultu- vif;ius Česlovas Vilčinskas vaid- 
tiniu auklėjimu ir leisti vaikus riniams darbams, tačiau dėtos, menįs atųko gerai kiekvienas 
į šeštadieninę lituanistikos mo-i viltys nepasiteisino: valdyba į-!jų įdėdamas į personažus visus 
kyklą, kurios organizavimui ir dėjo daug darbo ir sugaišo daug Savo sugebėjimus ir širdį. Kuk- 
išlaikymui daug rūpesčio ir šie- laiko gegužinėms rengti, o pa- lutę parapijos sajės sePrią TOe. 
los rodo Aušros Vartų parapi- jamų. palyginti, nedaug. Atro- niniaj apjpavidalino kolonijos i 
jos klebonas prel. K. Vasys. do, kad ne tik bendruomenės daii. Stasys Grigoravičius

Valdybos rūpesčio dėka įtrauk valdybai, bet ir visoms organi- jaj p gt y^ouįg ko>
ti nauji mokytojai į mokyklos žarijoms reikėtų gerokai pa- ——
darbą ir suorganizuotas mašinų svarstyti ir pajieškoti naujų ke- 17 « n 17 a m vrim
tinklas atvežti vaikams iš toli- lių bri būdų lėšoms surinkti. KAiV IV' Iii Kljft
mesnių vietų. Tai pirmą kartą “Worcestcrio Lietuvių Žinios"
taip organizuotai ir rūpestingai pastebi, kad iš gegužinių turi foT-čb^^s Bridgc“ skei 
LB apylinkės valdyba ėmėsi ini- didelį pelną svaiginamųjų gėri- bia RŪBŲ VAJAU? SAVAITĘ; 
eiatyvos šeštadieninės mokyklos mų bendrovės. Jų apskaičiavi- nuo lapkričio mėn. 28 dienos iki I 
reikalu. Ir visuomenė suprato, mu VVoreesterio lietuviai vasa- hus”priimamrkasdien šv.,
kad šeštadieninė mokykla yra rą piknikuose išleidžia apie ket-i Jurgio parapijos salėje nuo 8 vai J 
visų lietuvių reikalas. Iki šiol virtį mfliono dolerių, o draugijų ik* k . vakaro ir šeštadienyje 
šeštadienine mokyklą organiza- grynas pelnas būna labai mpn-: n’' j’olo^0; ijPtuVj,,r 
vo paskiri asmenys: 1950 — 52 kas • prašome patikrinti savo rūbu at-

A. A.
KAZIMIERAS WABALAS

Gyveno 3635 S. Emerald Avė. 
Tel. BIshop 7-7921

Mirė lapkr. 21 d.. 19.'..',. 8:45 
vai. va k., sulaukęs 72 r>i. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskričio.

Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 podukros Stelfa Stankus: 
Susan Smifh. žentas Edwin: ir 
Heleri Spitzer. žentas \VilIiam. 
3 posūniai: \VaIter Stankus, 
marti jean: Charles Stankus, 
marti Aldona; ir. Anthonv 
Stankus. 15 anūku, kiti gimi- 
nfs. drauęai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
S. Lituaniea Avė. Laidotuvės 
įvyks pirntad.. lapkr. 28 d„ iš 
koplyčios P> vai. ryto Irus atly
dėtas : Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, ir bus nulydėtas Į 
šv. Kazimiero kapines.

Gedulingos pamaldos įvyks 
už veDonies sielą Sv. Jurgio 
baž. treč.' lapkr. 30 d. 9 v. ryto 

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

Nuliūdę: Podnkros, posūniai, 
marčios, žentai ir anūkai.

l>atdotn»iu direKlorius Ania- 
na:. M Philliy v Ą. 7-3

URŠULA CIBULSKIENfi 
RAČKAUSKAITE

Gyveno 4592 S. Honore St.

Mirė lapkr. 25 d.. 1955. 9 v. 
ryto. sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vincentas, marti Helen. 
3 anūkai: Ronald. Robertą ir 
Bobby, kiti giminės, drangai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 180į gp. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lapkr 28 d., iš koplvėtos S:«ū 
vai. ryto bus atlydėtą į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldą bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visos 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nnliwlę: sūnus, marti ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1711

A. f A<

ONAI MARKVALDAITEI 
Vokietijoje mirus,

liūdesio valandoje širdingai užjaučiame jos 
brolį inž. JONĄ MARKVALDĄ su šeima 

Jurjonai, šmaižiai, Paiioniai

a. t a.

Inž. JUOZUI SIRGĖDUI mirus, 
žmonai Onai, sūneliui Vytui, Polikaičių ir 
Neverauskų šeimoms gilię užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Roma Siderevidiote

A. -Į- A.

INŽ. JUOZUI SIRGĖDUI mirus, 
žmoną Oną ir Polikaičių šeimą užjausdami 
dalinamies didžiu liūdesiu

M. V. Kupriai

Gilaus liūdesio valandoje, poniai Birutei, p, p. 
Vincui, Kaziui Bukauskams ir p-lei Aldonai Šuma- 
kerytoi, mylimam uošviui, tėveliui ir diedukui

A. | A
JONUI BUKAUSKUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame
Cicero Lietuvių Choras

Skausmo ir liūdesio valandoje
A. "j* A.

JUOZUI SIRGĖDUI mirus,
Mielai Onutei Sirųedienei, sūneliui Vytukui, jos 
tėveliams, seserims, broliams ir švogeriui, reiškia
me giliausią užuojautą.

Irena ir Tadas Vandauskal 
Regina ir Balys Bakevibiai 
Certrada ir Albertas Rtfibiai

Margas ir. visuomet kas nors atsi
ras. ką galima paaukoti O daug 
nelaimingu brolių Vokietijoje lau
kia

Ralfo 3-rio bkveiaub 
v»Wv ba

B» Lfa.% pradeda rudens 
atikų vajų

ru. Pr. Pauliukonis. o 1954 —
54 m prof. J. Rauktys. Dėl to 
j tą mokyklą kaikuric lietuviai
žiūrėjo kaip j paskirų asmenų Lapkričio 5 d Aušros Vartų 
užmačias. parapijos salėje įvykęs Balfo

Iš A. Vagėlio išsamaus pra- skyriaus susirinkimas patvirtino - S'fettme Tarybos pilnaties 
nosinio paaiškėjo, kad Worcesto tą pačią valdybą ateinantiems Sąkva’k’^p. 'u
rio lietuvių tremtinių mokykli- metams: pirm. A. Vagelis, sekr. t. jėzuitų namuose, 5541 S. Pati
nk) amžiaus vaikų įsitraukę j P. Babickas, ižd. St. Jasutis. T liną A-e
lietuvišką darbą (dar-auja at- atiku ’.ajaus komitetą išrinkto p.Smrrinkimai^km’reS- 
fc?.»umkų ir skautų crgamzaci valdyba ir organizacijų atato-.

Perskaitę dienr. "Ikaugą", duokite jį kitiems.



M

te
6 MENEASflS DRAUGAS. CIuCAGO. ZLLTNOLS Šeštadienis, lapkričio 26, 1555

X Dailininko K. Žoromskio
parodos atidarymo proga gruo-

Jdžio 1 d. 8 vai. vak. (ketvirta
dienį) rengiamas specialus su
sibuvimas lietuviams “Riccar- 
do” meno galerijos patalpose 

! (437 N. Rush st.). Vakaro šei- 
Imininke pakviesta Juzė Dauž- 
įvardienė, o šeimininku Dan Ku- 

X Kun. dr. V. Bagdanavi- j raitis, ALT Čikagos skyriaus

i mus
čius, prof. G. Galva, E. Naubu-! pirmininkas 
ras, B. Babrauskas ir kiti jau { Galintieji tą. vakarą susibu- 
sutiko skaityti savo paskaitas' vime dalyvauti, prašomi pa- 
apie Mažosios Lietuvos ir Klai- r reikšti savo valią ir asmenų 
pėdos krašto pajūrio problemas' skaičių dail. K. Žoromskiui (tel. 
kiekvieną penktadienio vakarą, PRospect 6-4278), A. Daugir- 
7 vai. vak. Lietuvių auditorijo-: dui — “Draugas” (telef. Vlr- 
je, 3 augšto salėje. Pirmoji pa-'ginia 7-6640), M. šileikiui — 
skaita įvyksta gruodžio mėn.' “Naujienos” (telef. HAymar- 
2 d., kurią skaito prog. G. Gal-'ket 1-6100).
va tema: “Lietuvos krašto pa-i Kiekvienas vaišinsis pagal 
jūris”, o paskaitų ciklo atida-'savo norą: kas vakariene, kas* 
rymo proga įžanginį žodį paša- kavos užsisakys. Minėtam va-; 
kys Lietuvos konsulas Dauž- karui specialiai rezervuota pa-; 
vardis. Lietuvių visuomenė talpa antrame augšte šį pobū-: 
kviečiama pasiklausyti įdomių vj darys šeimynišku ir jaukiu, 
paskaitų. i Kaip į parodą, taip ir į tą pobū

vį įžangos mokesčio nebus. 
x Danutė Žygaitė, gyvenan-; .

ti Brighton Parko liet. koloni-! x PavBas Dlrk^’ L-. S-.Ra’ 
joje, Šiuo metu mokosi Dlinois >»<>’« Chicagos skyr. praumn- 
College of Commerce. Ji anka- ^as. savanons-kurejas lapkn-
ilau yra studijavusi Illinois «° 20 d- P“?1“ *“lbą. ap;e 
un-te (Navy Pier), bet vėliau “etuvos kariuomenes šventę

............ L. Bendruomenes susirinkime,
SU. ki“as -ko, įvykusiame Mel.se Park ko,o- 

yra augštai pastatytas ir kole- nl3°Je-
gijos atmosfera gana jauki. x Antanina Jarienė, Melrose 
Danutės tėvelis, buvęs “Drau- park kolonijos gyventoja, yra 
go” bendradarbis, mirė praeitą! £jet. Bendruomenės Melrose

DIENA RŪSTI, DIENA ANA...
ariu

i šią akademiją 
i kruopščiai

tikrai; tuvių rašytojų, pradedant Mai- 
Miela vydu ir baigiant B. Brazdžio.

vasarą Chicagoje.
X Ramūnas Bužėnas ir Ed

vardas Sadauskas, pasižymėję 
futbolininkai, buvo vieni iš pa
grindinių žaidėjų, kurie padėjo 
lenkų “Falcons” rezervinei fut
bolo vienuolikei laimėti apylin
kės meisterio vardą. Jie yra 
aktyvūs Chicagos Liet. Futbo
lo Klubo nariai ir dalyvaus ar
timiausioje šio klubo išvykoje 
VVindsore, Kanadoje.

Park apylinkės sekretorė ir 
šeštadieninėje lietuvių mokyk
loje mokytoja.

X Jonas Maliorius, L. Audi
torijos šeimininkas šį šeštadie
nį (lapkr. 26 d.) rengia tradi
cinį šampano balių. Bus pro
grama, svečiai nemokamai bus 
vaišinami šampanu, šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. 
Pradžia 8 vai. vakare.

X Muz. Vladas Baltrušaitis 
diriguos šį šeštadienį Chięagos 
Lietuvių Vyrų chorui, kuris So- 
kolų salėje rengia šaunų links- 
mavakarį. Linksmavakario pra
džia 8 vai. vak. Akompanuos

X Kun. St. šantaras, Chica
gos Balfo apskr. pirmininkas, 
lapkričio 27 d. 4 vai. dalyvaus 
Roselande Balfo parengime ir 
po vaidinimo vakarienės metu
padarys pranešimą broliškos j muz. Aleksandras Kučiūnas.
šalpos reikalu. Taip pat paren-j, ... - ---------
gimė žada dalyvauti kanaunin
kas F. Kapočius ir visa eilė sve-! 
jių iš Chicagos ir apylinkių. ISARTIIRTOLl

X Don Varnas posto pasku-j 
tinė pramoga — polkų vakaras 
Ir kalakuto traukimas, įvykęs 
lapkričio mėn. 19 d., sutraukė 
nemaža lankytojų. Čia matėsi 
nemaža veteranų iš naujųjų 
ateivių tarpo, kurių arti 80 jau 
įsijungė į šio posto narių eiles.

X Beatričė Monstaričiūtė, 
studijuojanti Roosevelto un-to 
Muzikos mokyklos pianino kla
sėje, yra jau bebaigianti studi
jas. Po to yra numačiusi vyk
ti Europon gilintis muzikos sri
tyje.

X Jonas Kiaunė, savanoris- 
kūrėjas, gyv. Melrose Park ko
lonijoje, III., sunkiai serga. Pa
daryta vidurių operacija. Jam 
reikalinga medžiaginė parama.

X Kazys Skinkys atliekąs 
įvairius staliaus darbus, nese
niai pirko namą 18-toje koloni
joje ir ten apsigyveno. Jo vy
resnysis sūnus talkina jam sta
liaus darbuose.

J. A. VALSTYBĖSE

Įspūdžiai iš spaudos metų uždarymo akademijos Chi-goj 

Albina*: Valentinai ir Vladai Būtėnas, Chieago, III

parengė
,----- r------ ir vykusiai.
[buvo stebėti, kai garbės prezi- niu, kūryba. Montažą pastatė 
diume susėdo ne buvę garsūs akt. A. Rūkas, režisavo akt. 
karvedžiai, valstybininkai arA. Dikinis, dekoracijos J. Ko- 

i politikai su visuomenės veikė- i vos, apšvietimas St. Gasiūno. 
jais, bet 21 Chieago je išeinan- .Techniškai montažas buvo vyPasaulio lietuvių sostinėje Taip pat iš keturių šiame inies- 

Chicagoje neretai Įvyksią nuo- te esančių lietuviškų knygų lei- 
stabių dalykų. Bet pats nuosta- , dyklų irgi ne visi leidėjai pasi- 
biausias dalykas ivyko sekma- rodė garoės prez.diume.
dienj, lapkričio 20 d. LB čika-i r, _ . . . 'Lietuvos konsulas dr. Daužvar-
gos Apygardos Kultūros Tary-į..o~..Uį,“a^SeJial net,un dis, L. B. pirm. S. Barzdukas

čių lietuviškų laikraščių ir žur- i kušiai pastatytas. Skoningas
nalų redaktorius, trijų lietuvis- scenos apipavidalinimas ir meis 
kų knygų leidyklų savininkai,' teriškai pritaikytos šviesos pa-

darė gerą efektą, fasiruošta

ba tą sekmadienį suruošė Ma
rijos Augšt. mokykloje spau
dos metų uždarymo akademiją.

Lietuviškosios sostinės lietu
viškoji visuomenė teikėsi neap
vilti rengėjų, mūsų idealistų ir 
kultūrininkų, kurie į šios iškil-

Aleksandra. KuSiūus >tom Į mingos akademijos surengimą 
panuos solistams, kvartetui ir cho- • įdėjo tiek daug DaSiŠVentimo, 
rui “Dainavos” ansamblio koncerte ■ triūso, rūpestingumo ir rimtu- 
išpildant Juozo Žilevičiaus • t .'tauto mQ Nuvažiavę dar gerą pusva- 
Didziojo Kantata s. m. gruodžio , ®

Marijos landį prieš iškilmių pradžią, jau 
■ “sunkiai teradome” vietos pa- 

==- statyti savo automobiliui milži- 
sesijoje, • niškoje mokyklos automobilių

mėn. 4 d. 3:30 vai. p. p. 
Aaugšt. mokyklos salėje.

tųjų Europos Tautų 
gruodžio 2 d. išplaukia į 
pą.

— Dr. P. Karvelis^
sienių reikalų valdyt’ 
kydamasis didesniosiose

- i aikštėje. Laimei, vienas gera
širdis tautietis “papušino” sa- 

i vo karą ir padėjo mums “įpar- 
lan- kinti” į tarpelį. Jau beveik vi- 

JAV 803 1200 sėdimos vietos šios
lietuvių kolonijose, susitvarkęs modernios salės buvo užimtos

“siūto" užsivilkti arba ant bu-' t
so neturi. .. — pasigirdo salėje 
aimanavimai ir užuojautos.

Rašytojų draugijos pirminin
kas B. Babrauskas pareiškė :

— šį kartą ir aš kalbėsiu 
trumpai...

ir rašytojų atstovas rašyt. B. 
Babrauskas. Visi garbės prezi
diumo nariai buvo papuošti lie
tuviškų rūtų šakele, kuri sim
bolizavo Kultūros tarybos pa
dėką spaudos darbininkams.

... . Mažai chicagiečių gal žinojo,Minia šukele kalbėtojui mil- , , . . .. . ,,. ... J kad Chieago je išeina du žuraa-žmiskas ovacijas. i..,. . ... .„ , , , . lėliai “Jaunosios“Draugo” red. dr. kun. J. mintys” ir

buvo tikrai rimtai ir nuošir
džiai. Montažo pastatymas pri
minė tikrą lietuvišką teatro 
spektaklį.

Minėjimo-akademijos įspūdis 
liko gilus ir gerit neišdilsiantis: 
lietuviškai spaudai ir knygai 
dar tikrai garantuotas 50-ties, 
jei ne viso šimto, metų amžius. 
Tai paliudijo minios žmonių ir

Prunskis, pradėdamas savo 
šaunią kalbą, pareiškė, jog šį 
kartą jis įgaliotas atstovauti 
dienraštį “Draugą”, "Naujie
nas” ir kt. ,

Salėje pasigirdo saldus juo
kas ir šauksmas:

— Valio vienybė! Bravo. .. 
Diena rūsti, diena ana . ..

-Gairės”, kuriuos redaguoja ir nuotalka
prirašo musu mokyklinio am- s0.tuo3iu3 jubuijiniU3 lietuvis-prirašo mūsų mokyklinio am 
žiaus atstovai. Tiems jaunie
siems redaktoriams, lietuviškos 
spaudos ateities laidui, buvo į 
sukeltos nuoširdžios ovacijos.

kos spaudos atgavimo metus. 
Tegu Chicagos pavyzdžiu pase
ka ir kitos lietuvių kolonijos.

_ , Red. pastaba: Skaitytojai
Tenka pabrėžti, kad pačios t atkreipti dėmesį, kad 

iškilmių kalbos_ praėjo didelės {i4 humoriatai. daug
demokratinių jėgų vienybės ir

Kas toliau spaudos akademi-, solidarumo ženkle. Kun. dr. J.
joje atsitiko, nežinau. Mat, be-i Prunskis, kalbėjęs “Draugo”, 
sigrūsdama ir besitraiškydama • “Naujienų” ir kitų laikr. vardu,

vizos reikalus, netrukus aplan-0 publika dar vis ištisom sro- minia mane išspaudė lauk pro labiau nei kada visus šaukė
kys ir Kanados lietuvius. Į Eu- Į.vėm grūdos: vidun. 4 vai. salėn
ropą jis ketina grįžti tuojau poį )au u°das snapo nebegalėjo
Vliko sesijos New Yorke. įkišti.

į Stovintieji su viltimi žiūrėjo 
— Kan. J. Meškauskas, pir- į ^alia laimingą sėdintįjį — gal

masis ir paskutinis Lietuvos;^ pakvies i prezidiumą?.. Ta- 
• kariuomenės kapelionas, lapk. j galės užimti sėdimą vietą.
23 d. New Yorke laikė pamal- Reiškia. lapkričio 20 d. nie- 
das už buvusius Lietuvos ka-
nūs.

kas Chicagoje nepirko naujų 
automobilių, nei fumičūrų, nei

— Trejopa skautų švente 
įvyko lapkričio 19 d. naujose 
New Yorko skautų būklo patal
pose, 195 Grand St., Brooklyne. 
Tai buvo būklo šventinimas, 
Tauro tunto krikštynos ir Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimas. Dalyvavo gausiai 
skautų ir svečių.

Pradėta iškilminga sueiga. 
Įžodį davė 12 skautų. Pulk. J. 
Šlepetys kalbėjo apie Lietuvos 
kariuomenę ir jos šventę. Pre
zidiume dalyvavo ir kalbas pa
sakė visų New Yorko jaunimo 
organizacijų atstovai. Meninėje 

'dalyje buvo rodomi du filmai 
i iš skautų .ir skaučių Dainavos

ką dėl linksmumo kitaip nusa-
kydami ir išpūsdami. “Draugo” 
atstovas kalbėjo visų Chicagoje 
leidžiamų laikraščių vardu.

atsargines duris, jau suspaus-
tą į grikinį blyną. Nė pro jokią 
skylę salėn nebebuvo įmanoma 
patekti. Todėl, kas ten dėjosi 
toliau, papasakos mano kolega

vienybėn, ir jo kalba net de
šimt kartų buvo nutraukta plo
jimų. Knygų leidyklų atstovas 
V. Civinskas pradžioje paminė
jo, kad mes visi esam knygų

O VIS DĖLTO

V. Būtėnas, kuris buvo laimin-' leidėjai. Įspūdis gavosi kuo pui- 
gesnis ir minia jo pro “Exitą” i klausias — netoli dviejų tūks-
neišspaudė.

o —
A. Valenti- 

dalykai.

tančių žmonių salėje, taigi apie 
2000 lietuviškos knygos rėmė
jų ir pirkėjų vien Chicagoje. 
Kur dar kitos lietuvių kolonijosbaiiuosna vaikščiojo. Visi su-! an°t -

bruzdėjo į spaudos akademiją 0 nuostabūs Įaįsvajam pasauly? Todėl ne-
Marijos Augšt. mokykloje. Ži- Įjos augs . mo yklos sale nuostabu kad N. Mazalaitės 

prigužėjo sausakimša. Kitaip
ir būti negalėjo. Juk lietuviško
ji spauda ir jos darbininkai pa
tarnauja dešimtims tūkstančių 
mūsų tautiečių. Kas, jei ne 
spauda, iškelia mūsų meninin
kus, solistus, artistus, ansamb- 

’lius, chorus, kas garsina kon- 
traktorius, graborius, prekybi
ninkus, pramonininkus ir apie 
juos gražiausiais žodeliais čiul-, ateitį. ..

noma toks subruzdimas tik ir 
galėjo atsitikti Chicagoje, pa
saulin lietuvių sostinėje. Doras 
lietuvis, kiekvienas geras pat
riotas supranta spaudos, kaipo 
septintosios pasaulio galybės, 
reikšmę, ypač lietuviškosios 
spaudos, kuri yra labai didelis 
rikiuojantis veiksnys šiandien 
mums, išsisklaidžiusiems po šią 
plačią ašarų pakalnę. Kiekvie
nas dorasis tautietis aiškiai su
prato ir įvertino tas aukas, pa-

“Negestis” jau išparduotas, 
kad J. Karvelis džiaugiasi bai
giąs išparduoti tik ką išėjusią 
Vaižganto monografiją. Tikrai 
kažkoks didelis dvasinis lietu

Reikia pripažinti, kad rašo
moji mašinėlė OLYMPIA turi 
labai gerai sutvarkytus raidy
nus: Pilną lietuvišką ir dar 4 
svetimų kalbų. Savo grožiu, 
stiprumu ir kainos pigumu pra
lenkia visas esamas mašinėles 
rinkoje. Rasite didelį pasirinki
mą pas J. Karvelį, 3322 South 
Halsted St., Chieago, III. Telef. 
YArds 7-0677.

VAKAR Iš VILNIAUS

Vakar klausiau Balio Dvar- 
jono ir Švedo koncertą iš Vil- 

jvių atgimimas justi Chicagoje. niaus, labai gerai girdėjau, šį 
i Todėl nenuostabu, kad ir rašyt.' radio pirkau pas J. Karvelį, 
Babrauskas trumpai tekalbėjo, ■ 3322 S. Halsted, Chieago, UI. 
nes nebebuvo reikalo žmonių
graudenti apie liūdną knygos

Petras Vilkickas

ba? Tiktai spauda. Jei ne ta 
galybė, kas juos žinotų, kas Akademijos antroje dalyje 
koncertu osna kviestų ir kas jų buvo pastatytas literatūrinis

miiiiiiiimiiimmniimiiiiiMiHiiiiitiuih
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas

— Dr. Jurgis Balčiūnas, gy
dytojas ir chirurgas, iki šiol 
gyvenęs 130 So. lOth St., Cam- 
bridge, Ohio, nuo š. m. lapkri
čio 16 d. persikėlė į 410 So. 
VVooster Avė., Strasburg, Ohio 
(telef. 4163). Čia jisai įsigijo 
nuosavą erdvų namą su butu 
bei apstatytu gydytojo ofisu ir 
priima ligonius.

Vietos spauda dr. Balčiūno 
atvykimą . sutiko labai palan
kiai, įdėdama jo atvaizdą ir gy
venimo aprašymą.

Strasburg, Ohio, yra nedide
lis, bet švarus 1,500 gyv. mies
telis su gana pasiturinčiais ūki
ninkais artimose apylinkėse. 
Jis yra ant 21 kelio tarp Mar- 
silion ir Dover. Dr. Balčiūnas 
yra vienintelis gydytojas šiame 
miestelyje.

sišventhnus, kuriuos sudėjome fjų ; pavytas meumnuB, o „1^^,
grumtynėse už spaudos laisvę:koncertų eita kibyti, kas pas;montažas “Trylika žiburių”, prSSm. visiems,

stovyklos sukti dr V Avižo- ir todėl tokios nesuskaitomos P>rk«» >r jų patarnavimo riame praskambėjo trylikos lie- •
^7r G PeX minios žiandien susirinko į aka- Jodė. nenuostabu, —

demiją. Čia mane ir paėmė pa- “ sran ^ademyon susirinko -nio ir G. Peniko.
Šventėje dalyvavo ir skautų

svečių iš Bostono, Waterburio, 
VVorcesterio ir kt. New Yorko 
skautai veikia jau 7 metai Tau
ro tunte yra apie 100 skautų, 
jiems vadovauja R. Kezys. 
Naujose savo būklo patalpose 
skautai įsikūrę visiškai pato
giai. Buvo reiškiama padėka

gunda pakaltinti seseris kazi- 
mierietes, kam jos tepabūdavo- 
jo salę tik dėl 1200 žmonių, 
kuomet Chicagoje yra 100,000 
lietuvių... Kur turi dingti na 
bagėliai?..

visi musų meno žmonės, an
samblių ir chorų pirmininkai, 
dirigentai, prekybininkai, pra
monininkai ir eilė kitų garbin- 

Jgų žmonių, kurių pavardės bū- 
, na minimos laikraščių kroniko-

JONAS GRADINSKAS

— Min. Ed. Turauskas, ku
ris iš Paryžiaus buvo atvykęs 
į New Yorką dalyvauti Paverg-

SLA vadovybei, kuri nemoka 
mai leidžia tomis patalpomis no chicagoje išeinančio laikraš 
naudotis. i čio redaktorių arba redakcijos i

— BrooklynieČlai gausiai tai- atstovą. Tačiau ne visi atvyko. Į

|se. ..
Akademiją atidarė kultūri- L. B. Kultūros prezidiumas

ninkas Domas Velička. Prezi- 
diuman pakvietė dvidešimt vie-

Specialiai Kalėdoms Dumont, RCA Zenith, General Electric, 
Admiral, VM ir kiti.

J. G. TELEVIS1ON CO.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atidaryta ir sekmadieniais

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE įvyksta ĮDOMUS

LINKSMA VAKARIS
Programoje: Populiarios choro dainos 
Diriguoja....................YL. BALTRUŠAITIS

kininkavo Apreiškimo parap. 
mokyklos lituanistinės grupės 

ivakarui, įvykusiam lapkr. 6 d. 
j Apreiškimo parap. klebonas 
į kun. N. Pakalnis leido nemoka
mai naudotis sale,
garsino per radiją, J. Ginkus 
davė aukų. Be to, visa eilė vie
tos prekybininkų skelbėsi ir 
vakaro programos leidinyje. 
Vaidino V. Kidolio vadovauja
mi vaidintojai. Biletus platino 
ar kitaip uoliai

Sandanavičiai, P. Kleiza, S. 
Kreivėnas, I. Jankauskaitė, J. 
Krušinskas, M. Jankauskas, P. 
Navickas, E. Padvarietienė ir

J. Stukas E AndriušieAe. Šokių metu 
laimėjo paruoštą stalą Micke
vičiūtė ir antrą dovaną — Joe 
Thomas, kuris savo dovaną pa
skyrė konkursiniam šokiui. Va
karą rengė mokinių tėvų komi
tetas, kuris yra dėkingas vi-

talkininkavo sienas už tokią gražią talką.

Prie fortepiono . 
Oktetas, kupletai 
Vadovauja...........

A. KUČIŪNAS

Jumoristiniai pasakojimai
ALT. GEČAS

Šokiams groja Balio Pakšto orkestras

Linksmavakaris įvyksta lapkričio 26 d. 
SOKOLŲ SALEJE, 2339 S. Kedzie Avė.

Pradžia 8 vai. vak. punktualiai 
Veiks gardžiai ponių paruoštas bufetas

Studentams ir moksleiviams įėjimas 
papigintas.

Visus kviečia
Chicagos Lietuvių Vyry Choras

"DAINAVOS" ANSAMBLIO KONCERTAS
MARIAHIGH SCHOOL SALĖJE—6727 So. Californ:a Avė. . Į1,?! . Sekmadienį,š. m. gruodžio mėn.4d. 3:30 vai. popiety
Programoje: ^B? 11 ffBg' Dirigentas........................................................................................... STEPAS SODEIKA

I “VESTUVES be PIRŠLYBŲ” A. Merkelio vieno veik- Režisorius.................... .... ...........................................................................alpi BRINKĄ
smo muzikinis vaizdelis iš lietuvių kaimo buities. Dekoracijos ........................ dail. JONO TRIČIO

II Juozo Žilevičiaus VYTAUTO DIDŽIOJO K ANT A- kainos: $1.50 — $2.00 — $2.50
TA, kurią išpildo solistas Algirdas Brazis, Metropolitan O- Čikagos ir apylinkių lietuvišką visuomenę nuoširdžiai kviečiame atsi-

peros baritonas, dvigubas kvartetas ir mišrus choras. jElillSlk lankyti į mūsų koncertą „DAINAVOS” ANSAMBLIS




