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SOVIETU KAREIVIAI BRAUNASI AUSTRIJON!
Detroito kardinolo Mooney žodis 

Jugoslavijos Tito klausimu
Paskiausiu metu dideliai spaudos daliai pradėjus liaupsinti 

Tito ir visą jo pradėtąjį tautinio komunizmo sąjūdį, autoritetingu 
pasisakymu kiek prablaivina kardinolo Edward Mooney, Detroito 
arkivyskupo, viešas pareiškimas tuo klausimu.

Savo žodyje, šis Bažnyčios dig 
nitqrius nurodo, jog įvykiai Len
kijoje ir Vengrijoje jau yra tam 
tikras žingsnis į priekį. Bet ir 
tuose kraštuose, lygiai kaip ir 
Jugoslavijoje, civilinės ir bažny
tinės laisvės yra varžomos. Kar
dinolas sako, jog daugumas ko
mentatorių kalba apie titoizmą, 
kaip apie kokį laisvės pastangų 
triumfą. Neužmirština, kad Ju
goslavijos kardinolas Stepinač ir 
toliau yra policijos priežiūroje.
Už Jungtinių Amerikos Valsty
bių paramą reikėtų išsiderėti vi
sų žmogiškųjų laisvių. Kard.
Mooney pareiškimas baigiamas 
įsitikinimu, jog remti maršalą Ti 
to, tai tas pats kaip nustumti 
tautinę ir valstybinę nepriklau
somybę.

Čia parodoma tik dalis pasekmių,

užblokavus.
kurios atsirado Suezo kanalą

(INS)

Ralph F. Duby viename Michi- 
?ano valstybėje išeinančiame 
laikrašty. Jis rašo, kad esąs gi
liai susigėdęs, jog Amerika tiek 
mažai žmoniškumo parodžiusi 
dabartinėmis krizės dienomis 
Vengrijoje ir Egipte. Chamber- 
lainas savo metu grįžo į Londo
ną šaukdamas, jog iš Hitlerio 
parvežęs taiką visiems laikams. 
Gi dabar jau yra aišku, kad tai
kos pasauly nebus, kol komuniz
mas nebus nušluotas nuo žemės 
paviršiaus. Deja, tas tegali būti 
atsiekta tik ginklu. Reikėtų veik 
ti dabar, kol patys pavergtieji 
kovoja už savąją laisvę. Mes ne
galime ilgiau šūkauti už demo
kratiją ir kelti jos idealus ir tuo 
pat metu leisti žūti mūsų drau
gams, net nesuteikiant jiems jo-

Iranas su Vakarais kios vilties. Diėvas mus padalė
Atrodo, jog iš visų arabų vals- Aidžiausia jėga pasauly. Bet Jis 

vieną dieną tai ir atims, jei mes 
nenorėsime pagelbėti mūsų pri
spaustiems broliams. Ar mes jau 
likome tauta be jokio garbės

tybių, vienintelis Iranas lieka ir 
toliau draugingai nusiteikęs Va
karų valstybių atžvilgiu ir vaka
riečiais pasitiki kur kas daugiau 
negu sovietų beverčiais žodžiais. 
Tokias minits reiškė šiuo metu 
po JAV važinėjąs iranietis brig. j 
gen. Gaftary, Žymus'jų generali
nio štabo karys. Iranas ir toliau 
pilnai laikysis Bagdado pakto 
dvasios ir įsipareigojimų. Iranas 
taip pat dirbs su Jungtinėmis 
Tautomis, kad tik greičiau gali
ma būtų atstatyti taiką Egipte. 
Gi jei rusai pažeistų Irano erd
vės teritorialumą gabendami oro 
keliu savuosius „savanorius“ į 
Vidurio Rytus, Iranas būtų pri
verstas skubiai reaguoti per J. 
Tautas. Gen. Gaftary tikįs, jog 
taip neatsitiks, bet, reikalo atve
ju, Iranas imsis takių priemonių, 
kurias tik nurodys Jungtinės 
Tautos.

Tauta be garbės jausmo?
Tokį klausimą iškelia 

tautiečiams jaunas
savo 

amerikietis

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— 74 vengrai pabėgėliai jau atvyko į Mihoaukee, Wis.
— Indijos atominės energijos komisija pareiškė Indijos parla

mentui, kad kraštui yra didelis reikalas išvystyti uranijaus garny, 
bą.

— Buv. Vengrijos premjeras Imre Nagy, kurį laiką radęs 
prieglobstį Jugoslavijos ambasadoje Budapešte, išvyko į Rumuni
ją, skelbia paskiausios žinios. Nežinia, ar jis savu noru ten išvy
ko ar buvo ištremtas.

— Egipto vyriausybės laikraštis Al Gomhouriya vakar paskel
bė: Egvptas turėtą garantuoti laivininkystės laisvę visoms valsty
bėms Suezo kanale, išskyrus Britaniją ir Prancūziją.

— Pietvakariniame Izraelyje surasti nauji naftos šaltiniai.
’ — Egipto užsienio reikalą ministeris Jungtinių Tautų asam

blėjoje pareikalavo, kad Britanija ir Prancūzija tuojau ištrauktų 
savo karines jėgas iš Egipto. .

— Azijoos ir Afrikos valstybių blokas reikalauja Britaniją ir 
Prancūziją tuojau ištraukti savo kareivius iš Egipto teritorijos.

— Vengrų pabėgėlių skaičius vis didėja. Apie 60,000 vengrų 
jau pabėgo į Austriją.

— Vengrija tebėra streiko suparalyžuota ir darbininkai vie
nos valandos susikaupime pagerbė patriotus, kurie žuvo kovodami 
dėl laisvės ir nepriklausomybės. Vengrijoje yra labai įtempta pa
dėtis. Kiekviena valanda gali atnešti ką nors netikėto.

— Vengrijos komunistų kontroliuojamas Budapešto radijas 
paskelbė: Budapešto darbininkų taryba „pakeitė mintį“ dėl streiko 
ir kreipėsi į darbininkus, kad jie grįžtų į darbą.

— Prezidentas Eisenhowcris rūpinasi, kad ko greičiau būtų 
baigtas uostų darbininkų streikas rytinėje ir Meksikos įlankos pa
krantėje. 60,000 uostų darbininkų streikuoja palei Atlanto ir Mek
sikos įlankos pakrantes.

— Ceilono premjeras Solomon W. R. Bandaranaike sekančią 
savaitę atvyksta į Kanadą tartis su Kanados premjeru Louis St.
Laurent ir užsienio reikalų ministerių Lester B. Pearson

— Sovietų komunistų partijos laikraštis Pravda vakar vėl buvo išrinkti: V. Kleiza ir Bo-
puolė Tito dėl jo kalbos, pasakytos lapkričio 11 d. Tada Tito savo belis. Posėdžiai bus tęsiami šeš- 
kalboje pareiškė, kad sovietai padarė didelę klaidą naudodami savo Įtadienj nuo 9 vai. ryto Lietuvių 
kariuomenę Vengrijoje. auditorijoje.
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Prel. M. Krupavičiaus
atsiminimai

Nelės Mazalaitės romaną Pjū
ties metas jau baigėme spausdin
ti mūsų dienraščio atkarpoje. Jį 
seks labai įdomūs prel. Mykolo 
Krupavičiaus atsiminimai apie 
1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mą Lietuvoje. i

Vienuolika nužudė
ALŽIRAS, Alžirija, lapkr. 23. 

— Alžirijos sukilėliai nužudė vie
nuolika prancūzų kareivių netoli 
Palestro. Sukilėliai užpuolė pran 
cūzų karinį konvojų ir sukilėliam 
pasisekė pačiupti ginklų iš pran
cūzų sunkvežimių, įskaitant ir 
automatinius ginklus. ,

J A Valstybių lietuvių studentų 

sąjungos suvažiavimas Chicagoj
CHICAGO, lapkr. 23. — Apie 100 J. A. Valstybių LSS narių, 

susirinkusių į šv. Kryžiaus parapijos salę, penktadienio ryte pra
dėjo savo metinį suvažiavimą, kuris užtruks dvi dienas. 

Susirinkusius studentus ir sve
čius pirmasis pasveikino ir žodį 
tarė J. A. Valstybių LSS CV 
pirm. J. Karitlys, kurto pabrėžė, 
jog būtų geriau savo energiją 
nukreipti ne į ideologinius gin
čus, bet į patį sąjungos darbą.
„Mes atvykom pasidalinti minti
mis, pasitobulinti, išsiaiškinti rū 
pimaisiais klausimais ir paben
drauti“, kalbėjo J. Kurklys.

sfc
Išėjo iš ambasados,

bet negrįžo namo
BELGRADAS, J u g oslavija, 

lapkr. 23. — Imre Nagy, buvęs 
Vengrijos premjeras, kurį laiką 
gyvenęs Jugoslavijos ambasado
je Budapešte, garantavus Janos 
Kadar vyriausybei, kad jis nebus 
persekiojamas, išėjo iš Jugosla
vijos ambasados. Bet Nagy dar 
negrįžo namo. Bijoma, kad pa
keliui ar nebus tik patekęs į so
vietų rankas.

Lietuvos konsulo žodis
Lietuvos konsulas Chicagoje 

dr. P. Daužvardis savo žodyje už
akcentavo savo domėjimąsi LSS 
gyvenimu, jos tikslais ir darbais. 
Konsulas patarė studentams su
organizuoti spaudos ir propagan
dos komitetą, kuris rūpintųsi sve 
timųjų informavimu lietuviškais 
reikalais. Baigdamas dr. P. Dauž 
vardis palinkėjo susirinkusiems 
studentams iškilusius klausimus 
šaltai apsvarstyti, visada prieš 
akis turint savo augščiausią tiks 
lą — tautos ir valstybės reikalus.

Dr. J. Bajerčius, kalbėjęs LB 
Chicagos apygardos valdybos I 
vardu, studentus kvietė labiau 
susidomėti Lietuvių Bendruome
nės veikla, įsijungiant į jos eiles 
ar aktyviai dalyvaujant apylin
kių valdybose. „Aš tikiu Jūsų 
entuziazmu ir jaunatve ir tikiu, 
kad Jūs baigę studijas pavaduo
site senąją kartą“, baigė savo 
žodį LB Chicagos apyg. pirm. dr. 
J. Bajerčius.

Raštu studentų suvažiavimą 
sveikino JAV LB Centro valdy

Negaluoja
VATIKANAS, lapkr. 23. — 

Popiežius Pijus XII susirgo ma
ža influenza. Gydytojai patarė 
popiežiui ilsėtis ir sumažinti au
diencijų skaičių.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta.

rių parlamento narių grasina su
kilti prieš ištraukimą britų ka
riuomenės iš Egipto kol Londo
nas neturės garantijų, kad Sue- 

bos pirm. St. Barzdukas, kurio 20 kanalas bus išvalytas ir atida- 
laišką perskaitė suvažiavimo rytas tarptautinėje kontrolėje
rengimo komisijos pirm. J. 
Kregždys.

Pirmąją suvažiavimo paskai
tą: Sąjunga penkių metų per
spektyvoje“ paskaitė Saulius Ši- 
moliūnas iš Detroito, kuri sukė
lė nemažas diskusijas.

Popietiniame posėdyje vyko 
Centro Valdybos, Baltų Federa
cijos, Revizijos Komisijos ir Są
jungos skyrių pranešimai. Taip 
pat buvo išklausyta antroji pa
skaita, skaityta J. Šoliūno: „Sky 
rių veikla ir jaunųjų studentų 
įtraukimas į tą veiklą“.

Suvažiavimui pirmin nkauti
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Argentinoj pasalinti 
»keturi generolai
ir 20 kitų areštuota

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 23. — Karininkai, palaiką 
Argentinos prezidento Pedro 

; Aramburu režimą, išstūmė ketu- 
• ris generolus jš armijos postų. 
Dvideš mt augštų karininkų bu
vo areštuota.

Areštuotųjų tai-pe yra gen. 
Leon Justo Bengoa ir- gen. Juan 
Jose Uranga, abu katalikai ir 
stiprūs nacionalistai, kurie prie
šinasi Aramburu režimui.

Bengoa ir Uranga buvo gen. 
Eduardo Lonardi, nuvertusio Pe
rono režimą, ministerių kabinete. 
Vėliau ir pats Lonardi buvo nu
verstas Aramburu sąmokslu.

Lenkijos darbininkai
nori laisvų unijų

VARŠUVA, lapkr. 23. — Len
kijos darbininkai planuoja suor
ganizuoti unijas, kurios nebūtų 
priklausomos vyriausybės kon
trolės.

Darbininkai nori pasirūpinti 
žmoniškesnių gyvenimu ir įvesti 
40 darbo valandų savaitėje.

Darbininkai nori, kad jų uni
jos turėtų atstovus Lenkijos par 
lamente.

Jugoslavijos vyriausybe
neįsileidžia Hearsto

WASHINGTONAS, lapkr. 23. 
— Jugoslavijos vyriausybė neda
vė vizos William R. Hearst’ui, 
New York Journal American lei
dėjui. Hearst’as, kaip JAV sena
to komiteto atstovas, norėjo nu
vykti į Jugoslaviją ir ten pastu
dijuoti'užsieninės pagalbos pro
blemas.

Jugoslavija nepatenkinta Hear 
stu, kad jo laikraštis pasisakė 
prieš siuntimą 384 JAV spraus- 
minių lėktuvų į Jugoslaviją.

Pogrindis veikia
NICOSIA, Kipras, lapkr. 23. 

— Graikų kipriečių pogrindžio 
nariai numetė dvi bombąs į britų 
kareivius Nicosia mieste. Mote
ris buvo sužeista. Britų kareiviai 
nenukentėjo.

Pirmieji Britanijos kariuomenės 
daliniai apleidžia Egiptą

LONDONAS, lapkr. 23. — Išeiti iš Egipto britams beveik 
reiškia tą patį kaip numesti granatą į konservatorių partiją. 

Daugiau kaip 30 konservato- , „ .....
Gen. Charles Keightley, kuris 

vadovauja sąjungininkų štabams 
Kipre, pasakė: kaip greitai Jung
tinių Tautų policija atvyks, taip 
skubiai Britanija ir Prancūzija 
pasitrauks iš Egipto.

Prancūzai pranešė, kad jie jau 
trečdalį savo jėgų ištraukė iš 
Suezo kanalo.

Nežiūrint Keightley užtikrini
mo, Britanijos premjero parei
gas einąs P. A. Butler ketvirta
dienį Britanijos parlamente pa
reiškė, jog Britanijos ir Prancū
zijos karinės jėgos nepasitrauks 
kol nebus tikra, kad Jungtinių 
Tautų policijos jėgos jau gali at
likti savo misiją.

Kaikurie Britanijoj politikai 
ir diplomatai nepatenkinti Jung- 
tin ų Tautų gen. sekretoriaus 
Dag Hammarskjoldu, kad jis 
prašo tuojau ištraukti britų — 
prancūzų ir Izraelio karines jė
gas iš Egipto.

Tūli diplomatai įsitikinę, kad 
britams pasitraukus iš Egipto 
smarkiai padidės Egipto prezi
dento Nasserio autoritetas, o Bri 
tanija pergyvens pažeminimą — 
liūto nagai bus aplaužyti. 

„Beveik tuojau“ pasitrauks
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 23. 

— Britanijos — Prancūzijos jė
gų Egipte vadai šiandien prane-

Reikalinga pagalba
,NEW YORKAS, 
60,000 egiptiečių

lapkr. 23. - 
Suezo kanalo

šė, kad Britanija „beveik tuojau“ zonoje ir Kairo mieste reikalingi 
ištrauks vieną batalioną karei- maisto, rūbų, pastogės, medici- 
vių iš Port Saido apylinkės. nos. Mat, jie yra karo aukos.

Austrijos pasienio sargybiniai 
nušovė sovietų kareivį

EISENSTADT, Austrija, lapkr. 23. — Austrijos pasienio sar
gybiniai šiandien nušovė sovietų kareivį, kuris iš Vengrijos įžengė 
į Austriją gaudyti vengrų pabėgėlių.

Trys sovietų kareiviai įsibrovė 
į Austriją. Vienas iš jų krito nuo 
austrų kulkos, kitas pateko ne
laisvėn, o trečias paspruko į Ven 
griją.

Austrijos policijos pareigūnai 
praneša: trys sovietų kareiviai 
peržengė Austrijos — Vengrijos 
pasienį netoli Rechnitz.

Ginkluotus sovietų kareivius 
sulaikė Austrijos pasienio sargy
biniai, kai sovietai peržengė pa
sienio liniją.

Kai vienas sovietų kareivis pa
bėgo į Vengriją, kiti du buvo nu
ginkluoti.

Du sovietų kareiviai buvo ve
dami į artimiausią Austrijos ar
mijos būstinę. Pakeliui vienas so
vietų kareivis bandė pabėgti ir 
buvo pašautas vieno iš austrų 
sargybinio.

Pašautas sovietas mirė ligoni
nėje netoli Obenvarth.

Uždraudė gyvulių
įvežimų iš JAV

CANBERRA Australija lapkr. 
23. — Australijos vyriausybė už 
draudė gyvulių įvežimą iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, pa
skelbė sveikatos ministeris dr. 
Donald Cameron. Jis pareiškė, 
kad tam tikru laikotarpiu yra 
suvaržomas gyvulių įvežimas iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
dėl gyvulių ligų.

Suslovo kruvini žygiai
okupuotoje Lietuvoje

BONNA, Vokietija. —- Be Žukovo, prie vengrų skerdynių — 
užsienio spaudos nurodoma — ypač prisidėjo atgyją stalinistai, 
pirmoj eilėj — Suslovas, ryškiau pasirodęs viešumai per 39-sias 
spalio revoliucijos metines.

Jo nuvykimas į Budapeštą -----
prieš skerdynes, pažymima, ir į 
buvęs įsakymas be jokio pasigai
Įėjimo žiauriausiomis priemonė
mis užgniaužti kovojančios už 
savo išsilaisvinimą tautos pastan 
gas.

Suslovas savo karjerą pradėjo 
kaip Stalįno ir Ždanovo patikėti
nis, pasižymėjęs fanatizmu. Ofi
cialūs sovietų biografai Suslovą 
atžymi kaip „aktyvų kovotoją su 
visokiais trockininkais, Zinovjie- 
vo opozicija“. „Neue Zuercher 
Zeitung“ 1956. XI. 9 rašo, jog į 
Suslovo „nuopelnus“ reikia įskai 
tyti taip pat kruvinus sovietų 
žygius prieš lietuvius partizanus 
ir lietuvių liaudies kovotojų bei 
visos tautos persekiojimus. „N.Z. 
Z.“ rašo, kad Ždanovo pasiūlymu 
Suslovas buvo 1944 m. pasiųstas 
į Lietuvą kaip Sovietų Sąjungos 
kp ck „specialus patikėtinis“, ku 
riam buvo pavesta — bent taip 
oficialiai buvo paskelbta — „lik
viduoti karo padarinius“. Jam 
pasirodžius, kaip ir buvo galima 
laukti, prasidėjo lietuvių perse
kiojimai, deportacijos ir lietuvių 
tautos rusifikacija.

Suslovo įtaka vėl sustiprėjo. 
Jis eina su „stalininiu partijos 
sparnu“, ypač Molotovu ir Kaga- 
novičium. Matoma, kad šiandien 
Suslovas turi labai didelę įtaką 
į visos sovietų politikos naująjį 
posūkį, vedantį senaisiais Stali
no „išmėgintais keliais“.

• Saaro krašte gazolino racio- 
navimas irgi įvestas.
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PARYŽIUS, lapkr. 23. — Pran 
cūzijos komunistų partija vakar 
pašalino iš partijos rašytoją Jac- 
ques Francis Rolland, kad griež
tai pasisakė prieš sovietų įsibro
vimą į Vengriją. Komunistai su
spendavo šešiems mėnesiams 
adv. Gerard Lyon - Caen dėl tos 
pačios „kaltės“, o viešai pabarė 
rašytojus Claude Roy, Roger 
Vailland ir Claude Morgan.

Atviras laiškas

diktatoriui Titui
BELGRADAS, J u g oslavija, 

lapkr. 23. — Vladimir Dedijer, 
buvęs Jugoslavijos komunistų 
vadas, vakar pasiuntė atvirą 
laišką diktatoriui Titui.

Jis parašė, kad areštavimas jo 
draugo Milovan Djilas pažeidžia 
Jugoslavijos priešstalinizmo są
jūdį.

Djilas, buvęs viceprezidentas 
ir Jugoslavijos komunistų parti
jos politbiuro narys, pirmadienį 
buvo areštuotas, kaltinant jį, 
kad skleidęs nepalankią propa
gandą. Jis rašė straipsnius tarp
tautinės politikos klausimais už
sienio spaudai.

Įvykių pasienyje

• Pabaltiečių registracijos for 
mos. „The Baltic Review“-Nr. 
8 1956 nušviečia komunistų po
litiką ypač Pabaltijo kraštuose. 
J. Klesment rašo apie pabaltiečių 
rezistencijos formas, B. Kalninš 
— apie sovietinę propagandą, H. 
Brunavs — apie religiją ir ko
munizmą, V. Sidzikauskas apžvel 
gia sovietų vestosios Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu politikos met
menis ir kt.

• Sovietų Sąjungos autorite
tas pakilo Pakistano akyse. Pa
kistanas įsitikinęs, kad Bulgani- 
no „ultimatumas Britanijai ir 
Prancūzijai sustabdyti karinius 
veiksmus prieš Egiptą turėjęs 
didelės įtakos karo paliaubose.

• Anglija. Automobilių savi
ninkai jau įsigyja gazolino ra- 
cionavimo kuponus. Gazolino ra- 
cionavimas prasidės gruodžio 17 
d.

• Pietinėje Indijoje greitasis 
traukinys nušoko nuo bėgių. 68 
keleiviai žuvo ir 50 kitų buvo su
žeista.

Kalendori 3

Lapkričio 24 d.: šv. Jonas nuo 
Kryžiaus; lietuviški: Rambaudas 
ir Valdė.

Lapkričio 25 d.: šv. Kotryna iš 
Aleksandrijos; lietuviški: Vis
mantą ir Germė.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:25.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHJCACO. ILLINOIS

surengę ne vieną meno vakarą 
su solistais, rašytojais, akto-

RAUDONKAILIUS IKI VIENO IŠVAIKĖ
Iš tos pastogės jaunimas į TV išėjo

Lietuvių auditorijos rūmuose Dar nereikia pamiršti, kad L. 
turbūt kiekvienam Chicagos lie auditorijos šeimininkas su savo 
tuviui yra tekę būti. Tie rūmai ankstyvesniais partneriais yra 
jsigyti lietuvių lėšomis prieš
daugelį metų. Šį rudenį suėjo
penkeri metai, kai Lietuvių audi j riais. J. Malioriaus ir B. Pakšto 
toriją administruoja Genė ir Jo- I5OO dol. auka LRD literatūros 
nas Malioriai. ' premijai taip pat buvo vienas

Regis ir naujieji ateiviai dar ; gražiųjų kultūrinių gestų, 
prisimena tuos iaikus, kada L.
auditorijos rūmai buvo “baisūs”, 
nesimpatingi. Viena, kad ten 
rinkdavosi visokio plauko lie-

Lapkričio 24 d., šeštadienį, J. 
Maliorius švenčia 5 metų su
kaktį, kai jis administruoja tuos 
didžius

Inž. Antano Rudžio žodis | 5. Išleisti kelis mokslinės Ii- pildė S. Barzdukas, J. Ęreivė-
BanHete dalyvavęs žinomas ,teratūros leidinius, liečiančius' nas ir B. Babrauskas. Disputai 

visuomonininkas ir naujos Mar- (Lietuvos sienų klausimą, lietu-išiuo klausimu tęsėsi virš 1 vai. 
quctte Parke statomos bažny-(vių kalbą ir dr. Gimbutienės laiko.
ios Statybos Komiteto pirmi- veikalą apie lietuv. kryžius. Apskritai, šis K. Fondo val-
ninkas inž. Antanas Rudis sa
vo kiltoje pabrėžė Šiluva šven 
tovės reikšmę visiems Amerikos 
lietuviams katalikams. Baigia
mas statyti pastatas nėra tik 
eilinė, kita bažnyčia. Tai senų, 
gražių ir gilių lietuviškų religi
nių tradicijų atkūrimas čia A- 
merikoje. Kai lietuvių tauta pa 
vergta ir tėvynėje negali viešai 
reikšti savo prisirišimą ir pa-

Šiems nutarimams reikalingas 1 dybos posėdis buvo nepaprastai 
L. B. Kultdros Fondo tarybos gyvas, našus, pilnas ugningo 
pritarimas. Tarybos posėdis šau ryžto ir tautinio-kultūrinio ide- 
kiamas netrūkūs. , alizmo.

Prie vaišių stalo, parengto

šeštadienis, lapkričio 24, 1956
„ ~'l-r . —M,l Hiiy"  ■»■»->*

PATIKSLINIMAS deklaraciją”... Turėjo gi bū-
P. Stravinsko straipsny “Lie- t i atspausdinta šiaip: 

tuvių politinio bendiadarbiavi- “Sąjūdis š. m. gegužės 14 d. pri- 
mo reikalu” (“Drg.” 1956.XI. sistatė visai mūsų lietuviškajai 
19 d. Nr.), kur kalbama apie visuomenei, paskelbdamas savo 
Clevelando Lietuvių Demokrati- deklaraciją ir išdėstydamas jo- 
nes Grupes, per klaidą (įdėjus je, kas jis yra ir ko siekia' 
ne vieton pataisytą eilutę) iš

t

riimns Ta DVOHa ruo- •tuviai .atseit ir raudonieji, ant-• linksmavakParį su Sam[Sarbo’ mcs 4ia Amer‘-
ra — ten pasitaikydavo muš-, 
tynių, svečių užkabinėjimų ir tt.

Prieš 5 metus J. Maliorius, 
su savo dalininkais perėmęs L. 
auditorijos administravimą, vie
šai spaudoje deklaravo, kad 
raudonieji lietuviai tučtuojau 
bus iš L. auditorijos iššluoti, ir 
Lietuvių audtorijos rūmai bus 
paversti Chicagos lietuvių kultū
riniu ir pasilinksminimo centru.

Kokią pažangą padarė L. au
ditorija per tuos 5 metus ? Rau
donųjų nė su žiburiu ten nebe
rasi. Iššluoti visi ligi paskuti
nės dulkelės. Muštynių ir žmo
nių užkabinėjimų nėra. Vietoj 
trijų atsirado keturios salės, 
kasmet naujai perdažomo3 ir pa-1 
gražinamos. Antrame augšte į- 
rengta liuksusinis kokteilio kam 
barys. Pagrindiniai taisoma sce
na ir apšvietimo lizdai.

Savaitgaliais ir šiokiadienių

panų, šokių muzika ir menine 
programa, kurią atliks iš New 
Yorko atvykęs aktorius hu-

koje atgaivinsime Šiluvoje ste
buklingai pasireiškuaios Dievo 
Motinos pagerbimo tradicijas.

p. Kreivėnienės. įsikalbėta dar 
ir kitais įvairiais kultūriniais 
klausimais.

spausdinta: “Sąjūdis šiaip iš ei- . Tremtinys negali turėti nau- 
Lietuvių visuomenė, kuri jau- Į lės žymiųjų mūsų lietuviškai vi- }?s ^evynes> aiP J13 negali turė- 

čia savyje gimtojo krašto mei-1 suomenei, paskelbdamas savo 1 nei naujų evų. .Maceina 

lę ir liet. kultūros reikšmę atei-'
čiai, kviečiama bent materialiai

J. Bajerčius iškėlė dvi reikš- paremti šiuos K. Fondo nutari-
mingas mintis: a) ne sausa, bu
ka, “kovojanti” politika galuti
nėje pasėkoje lėmė ir lemia lie
tuvių tautos likimą, jos ateitį 
ir jos svorį tarp kitų tautų, o 
savita sąmoninga lietuvių kul-

j Inž. Rudis pareiškė, kad jau tūra ir tautinis kultūrinis susi
daromi žygiai suruošti iškilmin-! pratimas (ką aiškiai įrodė tau-moristas Vitalis 2ukauskas. Re

tai tas linksmas žmogus mus naujaį statomos bažnyčios, tinis atgimimas, prasidėjęs su 
teaplanko, bet, kai jau atkėliau- • pašventinimą į kurį gaiėtų at- j “Aušra" ir privedęs prie neprikl

mus, atsimenant gerai, kad... 
nei valstybės iždo nei Švietimo 
ministerijos su milijoninėmis su 
momis mes nūnai nebeturime.

Pirm. J. Kreivėno adr.: 1602 
So. 48th Ct., Cicero, III.; tel. 
Townhall 3-1987.

Sekr. S. Tamulaičio telf. SEe- 
ley 8-1412. Tam.

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

•z 73 Ea$t IO3rd St Tel. CO 4-1115
• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

ja, tai visada lūžta salė nuo 
žmonių ir plyšta sienos nuo juo
ko.

Tai taip atrodo L .auditorija 
penkeriems metams prabėgus.

A. Dr.

silankyti visos plačios Amerikos 
lietuviai. Inž.* Antanas Rudis 
jau anksčiau bažnyčios statybai 
paaukojęs $8.000. A. B.

Chicagoje
šv. Panelės Gimimo parapijos 

metinis banketas

Bus pagerbiamos ilgametės 

Šv. Teresės dr-jos narės s
Šv. Teresės draugijos narės 

Marąuette Parko parapijos bus 
gerbiamos per vakarienę minint 
šios draugijos įkurtuves. Pami
nėjimas įvyksta gruod. 4 d., 
1956 m., 6:30 vai. vak. New 
Martinąue restorane ir tuo lai
ku visos narės, kurios išbuvo 
draugijoje dešimts ir 25 metus,

Marąuette Parko lietuvių pa
rapijos metinis banketas, įvy
kęs sekmadienį, lapkričio 18 die
nos vakare sutraukė pilną pa-

, . . . _ rapijos salę svečių. Prie gražiai ’ bus pagerbtos,
vakarais ten renkasiparuoštų stalų buvo skaniai pa-Į Išbuvo draugijoje dešimts me 

vaišinti keletas šimtų parapie-,tų: J. Evans, Ben Speaker, į. 
čių. Programą gyvai pravedė i Sharauskienė, Fr. Lawrenoe, J. 

parapijos asistentas kun. Juo-, Kamiene. Joms bus įteikti kris- 
zas Makaras. Mokyklos vaikų Į talo rožančiai ir raudonos rožės.

Lietuvos); K. Fondo valdybai 
tuoj pat reikalingas reikalų ve- Į rx 
dejas, be kurio K. Fondas, nors' 
ir turį3 energingą pirmininką, 
visad jausis lyg galva-širdis be 
fizinių kojų.

S. Tamulaitis patiekė savo pro 
jektą apie efektingą viešosios 
nuomonės pajungimą kultūri
niams reikalams, šį projektą, 
galintį padaryti naują pervers
mą lietuvių kult. gyvenime, Ta
mulaitis buvo bandęs, pravesti 
prieš 3-4 metus, Chicagos Kultū
ros Taryboje,i.bet tada buvo ne
atkreipta į jį -reikiamo dėmesio.

Siūlomo projekto idėją kon- 
krečiai3 siūlymais parėmė ir pa-

S. M. LAPKRIČIO MEN. 24 D, “BEAUTIFUL 
RAINBOW GARDENS”, 1959 W. Annitage Avė. 

(20 blokų j šiaurę ir Damen Avė.)
— įvyks —

JAV LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS VAKARAS

Pradžia 7:30 vai. vakare. Gros B. JONUŠO orkestras

■- Visuomenė kviečiama
suomenininkai ir kultūrininkai 
posėdžių, prakaituoja šachmati
ninkai prie šachmatų lentų, po 
darbų pavargę piliečia ivarto lie
tuviškąją spaudą, nes visi lie
tuviškieji laikraščiai yra L. au
ditorijos šeimininko prenume
ruojami. i

Šeštadienių ir sekmadienių va 
karais ten aidi Balio Pakšto or
kestro garsai, ten renkasi lietu
viškas’ jaunimas pasilinksminti.

Bet, kai ateina adventas ar1 
gavėnia, L. auditorijos rūmus-su 
kausto lietuviška tradicinė rim
tis..

Beg'm the Neiv CHURCH YEAR iv/th
A simplified, English edifion of the Roman Breviary .

darželio mokinukai gražiai pa-1 
dainavo ir pašoko keletą šokių.- 
Mokytojo Stephens vadovauja-, 
mas mokyklos orkestras pagro
jo. Ypač gražiai nuskambėjo I 
DunojausJ valsas.

J « .
Šiluvos šventovės statybai

Metinio banketo proga Šv, 
Paneles Gimimo parapijos na
riai naujai statomai Marąuette 
Parke Šiluvos šventovei suaukoBeje. kaip Jor.as Maliorius pa- . . z^,., , . . . T . , . . i jo $7,400. Žinomi Chicagos lie-cija nėra labai tv.esi. Lietuviai, j . : 5

perm&žai ja domisi, jieško ge. uv,ai, namų statybos kontrak- 
dievų” ui savąjj. Bū.l ton« čia pat bankete Sv

indės Gimimo parapijos klebo
nui kun. Jurgiui Paškauskui

resnių •'dievų' uz savąjį, 
tent labai retai nuomuoja L. au 
ditorijog sales įvairiems paren
gimams. Repeticijų L. audito
rijoje po kelias per vakarą bū
na. Bet, kai koncertas ar va
karas priartėja, žiūrėk, jau jis 
kitoje salėje rengiamas.

Todėl, esant augštai L. audi
torijos nuomai ir salėms per daž
nai savaitgaliais vakuojant, J.; 
Maliorius yra priverstas sales 
nuomoti ir kitataučiams, daž
niausiai vestuvėms. Taip į L. 
auditorijos rūmus ne šeimininko 
valia, bet egzistencijos reikalui 
verčiant, patenka ir kitataučių.

Yra organizacijų ir meno vie
netų. kurie su L. auditorija ko 
ne "krauju” suaugę... Tai Moks 
leivių Tautinis Ansamblis, LB 
Chicagos Apygarda, Chicagos 
Šaulių Klubas, L. Rašytojų Dr- 
ja, sportininkai, jūrų skautai, 
Balfas, “Pirmyn” choras, vyrų 
choras ir kiti.

Moksleivių Tautiniu Ansamb
liu gėrisi ir džiaugiasi kiekvie
nas lietuivs patriotas. Tai vie
na didžiųjų jaunimo mokyklų

įteikė stambias aukas.-John Jo
nikas aukojo $2,000, Matas Zi- 
zas — $1,500, Bruno Shukis, Sr. 
$1.000, Bruno Shukis, Jr., — 
$1,000. Laidotuvių direktoriai 
Mažeika-Evans paaukojo $1,000.

Per šią vakarienę sekančios 
narės, kurios išbuvo 25 metus, 
gaus sidabrinius rožančius: A.
Daunorienė. B. Pivoriūnienė, J. 

Počul pienė, S. Stasukaitienė, 

S. Vizgardienė, A. Yanchienė.
Komiteto pirmininkė šiam pa 

rengimui yra Idą Eičaitė. Pa
žymėjimus įteiks kun. Juozas 
Makaras, draugijos dvasios va
das, tuo laiku irgi naujoji val
dyba buvo įvesdinta ir pradės 
pareigas sekantiems metams, va 
dovaujant A. Paukštienei, kuri 
pirmininkaus antrus metus.

Tumas

Svarbūs K. Fondo valdybos 
nutarimai

Šeštadienį; X1.17 d., 5 v.v. 
p. J. Kreivėno bute, Chicago

Parapijos Šv Vardo Draugijos:-Cicero, III., įvyko nepaprastai 
iždininkas Oškeliūnas įteikė kle j reikšmingas L. B. Kultūros 
bonui draugijos vardu auką —, Fondo valdybos posėdis.
$600. J. J. Pharmacy $200 ir. Posėdyje dalyvavo: L. B. Cen '
Moterų Sąjungos 67-tos kuopos 
vardu Satunas aukojo $100.
Klebono kun. Paškausko padėka | dr. j. Bajerčius, K. Fondo pirm. 

Klebonas kun. Paškauskas 3U į J. Kreivėnas, Rašyt. D-jos pirm.
jaudintas savo parapiečių jau- j B. Babrauskas, archit. J. Mulo-, 
siomis aukomig dėkojo visiems, kas, dr. V. Manelis ir S. Tarnu- j 
kurie suprasdami naujai stato- laitis.
mos bažnyčios svarbą, nuošir- j Platų pranešimą svarbiais ak 
džiai didelėmis sumomis remia I tualiais kultūriniais klausimais 
jos statybą. Jis pranešė, kad padarė St. Barzdukas. Pritarimą 
statybos darbai jau baigiami. 1 savo siūlomiems projektams jis 
Liko tik vidaus įrengimo dar- atsivežė iš centro valdybos, iš į 
bai. Jau įrengiami ir sustatomi! Clevelando.
iš Italijos gauti bažnyčios alto- Posėdyje nutarta: 
riai. Netrukus bus sudėtos grin- - 1. Susitarus su “Terro3” lci-1 
dys. Visus darbus manoma už- dyklos sav. p. V. Civinsku, pra- 
baigti už kelių mėnesių. Jis pra-1 dėti leisti patrauklios ir pigios 

Chicegoje. Bet, kai reikėdavo šė Dievo palaimos visiems lietu- į literatūros leidinius jaunimui, 
mažiesiems pataipų repetici- viams, kurie padeda jam įvyk-į 2. Paskirti 500 dol. literatūros 

kas jas pasiūlydavo, kas ^yti svarbiausią gyvenimo už- premiją už gedausią ir Rašyt.' 
davinį — pastatyti lietuviškoje
sostinėje Amerikoje puošnią Ši
luvos šventovę. Klebonas taip 
pat padėkojo visiems, kurie pri-' 
sidėjo prie šio labai sėkmingo 
banketo paruošimo. Banketui 
ruošti stambią paramą suteikė 
urmo mėsos prekybininkas Ju
lius Kuzas, paaukodamas didelį 
kiekį skanių kumpių.

joms,
juos priglausdavo? Tiesa, pra
džioje mažieji pjaustydavo kė
des ir kitokių šelmysčių prikrės- 
davo. Bet L. auditorijos šeimi
ninkai J. Maliorius iškentėjo tą 
jaunųjų “persiorientavimo” lai
kotarpį (kaipgi neiškemės, pats 
būdamas trijų vaikų tėvu) ir 
šiandien negali atsidžiaugti jų 
drausme. Taip jaunųjų ansamb
lis ir užaugo L. Auditorijos pa
stogėje ir pagaliau j žmonos Ir 
gastroles išėjo, plačiai, net -į a- 
merikietišką publiką ir televizi
ją-

Ted, n<»rs L. auuitoriia ir ne
begali egzistuoti vien iš lietu
viškų parengimų, vienok yra ji 
įnešusi savo įnašą lietuvybės iš
laikymo ir lietuviškos kultūros 
tradicijų tęsimo kraitin. Tuo 
keliu J. Malonus pasiryžęs uiti 
ir toliau.

tro valdybos pirm. St. Barzdu
kas, LB Chicagos apyg. pirm.

D-jc3 pristatytą lietuvių litera
tūros knygą, išėjusią 1956 me
ta is.

3. Bendradarbiaujant 3U Ka
nados Kultūros Fondu, paskelb 
ti lietuv. misterijos konkursą.

4. Paskirti 1000 dol. stipendi
ją lietuviui studentui, kuris sie
kia likti lituanistikos specialis
tu.

Kiekvienas, svečiams rezer
vuotas staliukas, bus nemoka
mai aprūpintas šampano bon- 
ka, konietti ir serpentinais.

Programą atliks iš New Yor* 
ko atvykęs VITALIS ŽUKAUS
KAS.

A SHORT BREVIARY
published by Monks of St. John’s Abbey

Unlikc all other prayerbooks, the Divine 
Office has no individual human author or 
authors. The Breviary’s content was com- 
poted. direetly by the Holy Spirit with 
regarcf to portions from the Bible and in- 
directly through His guidance of the 
Church for the remaining parts.

A SHORT BREVIARY
enables you

■P to gain the grace, inspiration, and 
light flowing from the various liturgical 
seasons

•F to worship in unison with 70,000
priests and religious in the United
States as they praise and petition God,
thank Him and atone for sin »

•p to join that unceasing, universal song 
of glory ascending to heaven hourly 
day and night throughout the world 
from the lips of priests and eloistered 
nuns

Spiritually Inspiring
Elegant in Format

‘ Easy-to-U$e
A Short Breviary is as easy to ūse as 

your Missal. The necessary directions are 
inserted wherever needed. Five ribbons 
aid in correlating Feasts and seasons.
Extensive re-printing of prayers keeps 
paging to a minimum.

Breviary and Missal Inseparable
The Church’s Hours of prayer are, next 

to the holy Sacrifice and the Sacraments,
The chief sanctifying power in the Mystical 
Body. The Divine Office may well be re- 
garded as the radiation of the graces and 
-blessings from the holy Sacrifice, with the 
various Hours as the jewels in the crown 
surrounding the Mass. The Breviary has 
spontancously become the companion of 
the Missal, for the Missal inevitably leads 
to the Breviary, and the Breviary prepares 
for the Mass and completes it. Togcthcr 
Missal and Breviary constitute a full plan 
of Christian prayer and living.

Our HOLY FATHER POPE PIUS XII 
says:

“The Liturgical year is Christ Him- 
self who is ever living in His Church, 
continuing that journey of immense 
mercy which He lovingly began in His 
mortal life. In her prayers holy Mother 
Church asks for those gifts which would 
give her children the greatest possible 
share in the spirit of these mysteries; 
thus slowly and with persevering effort 
we can transform ourselves “unto the 
measure of the age of the fullness of 
Christ. —Encyclical Mediator Dei

A SHORT BREVIARY
gives you
1 all the Psalms arranged in a mean- 

ingful seųuence
2 a reading from the various Old 

Testament books liturgically re- 
lated to each day of the year

3 meditations from the Fathers and 
Doctors of the Church

4 scores of the Church’s finest hymns 
(not available elsewhere) to Christ, 
our Blcssed Mother, the Apostles 
and Saints

5 Collects, antiphons, responsories 
from the Church’s twenty century 
tradition of prayer

The DIVINE OFFICE is as much the.high PRIVILEGE
of the LAITV as it is obligatary on the clergy

A NEW SPIRITUAL EXPERIENCE
In fhis tacrad «xp«rience of living through 

each day and season at holy Mothar Church 
prašanti it in har offkiol proyarbook, the Bre
viary, untold numBert of Catholics have come 
to realiza the truth of St. Augustine'* words:

”How much did I weep during the hymns 
and vertes, greatly moved at the sweet singing 
of Thy Church. Their sound would penetrate 
my eors and their truth mėlt riy heart, sentiments 
of piety would well up, tears would flow—and 
that was good for me." (Conftuiont, book ix.)

f ST. JOIIN'S PRESS Itrpt. I..
Collegevllle. Mlnaeaora

___ Dear Fathers:
Ves, I wlsh to pray wlth the Chu/ch. Send Immedlatety 
.. copy(lea) of the SHORT BREVIARY at »*.00 per 
ropy (plūs malllng chargee). Save cxtra chartes by includ- 
in« $6:90 remltamrc witb order. tbua elimlnating boekk'-p- 
ing and billing coata.
Name

Addreas ___________________________

City__________________ Zone_ State.

nuęnipcent 
AS A

fOR A 
nūn

BRotheR

seminARian

Your choice 
wlH be 

appreciated

SHORT BREVIARY
♦ New format—neot, compact pocket size
♦ attractively produced: printed in red and black on creom 

tinted Bible paper
♦ Prayerboak size: 4% by 6% inches

■ Handsome, flexible leatherette binding
■ Rounded cornars, ribbons, purpia adges
■ Frontispiece and artistic illustrations
■ Compltte Psalter (150 Psalms) plūs the Cantidas

♦ Offlcial Confraternity Version of the Psalms
♦ Scripture readings for each day af the year
♦ Emphatis on liturgy of the saaton, in accord with the mind 

of St. Pius X
< New faasts, including North American Martyrs, S*. Francas 

Cabrini, Immoculate Keart of Mary

Lietuvių Auditorijos 5 metų sukaktuvių proga šeštad., lapkr. 24-tų d. rengiamas

ŠAMPANO BALIUSI
ŠOKIAMS GROS BALIO PAKŠTO ORKESTRAS

Svečių priimame tiek, kiek 
galima bus susodinti prie sta
liukų.

•
Pradžia 8-tą valandą vaka

ro. Staliukus galima užsisa
kyti iš anksto telefonu:

VICTORY 2-6172
J
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XX AMŽIAUS MORALĖ
Gėda gyventi “kultūringame” dvidešimtajame amžiuje, ka

da aplink matai pagrindinių krikilobybes dėsnių Viešą panie
kinimą. Padorus žmogus turėtų rausti iš gėdos dėl dabartinių 
pasaulio įvykių, prisipažinti kaltas dėl tautų žudymo ir neversti 
kaltės tik ant kaltųjų. Pasaulis puikiai žino, kas yra komunistai: 
gėdžiai, melagiai, cinikai, žmogžudžiai, banditai ir žulikai. Ta
čiau vis naiviai tiki jų melais, sutartimis, deklaracijomis ir kita 
propaganda. Ir elgiasi lygiai taip, kaip anie Dievo ir žmonijos 
priešai.

Sukilo prieš azijatiškus engėjus garbinga vengrų tauta. Su
kilo ne “aristokratija”, kuri pabėgo ar išmirė kalėjimuose, su
kilo jaunimas, darbininkai, raudonoji kariuomenė ir ūmai nušla
vė čekistus ir svetimas lėles. Vakarų spaudi paleido skambias 
antraštes apie vengrų laimėjimą, apie rusų kariuomenės pasi
traukimą: tų rusai turėjo padaryti pagal jų pačių taikos su
tartį su Vengrija prrieš metus! štai nevelitui šypsojosi rusų 
klounai pernai Genevoje: rusai darosi kultūringesni po Stalino ir 
Berijos nužudymo ir jų atminimo išniekinimo.

Kol pasaulio opinja buvo užimta Vengrijos laisvės kovo
mis, vadovaujančios Vakarų valstybės D. Britanija ir Prancūzija 
slaptai susitarė su Izraeliu ir užpuolė Egiptą, kad vėl pagrobtų 
Suezo kanalą. Iš istorijos žinome, kokiomis negarbingomis prie
monėmis anglai buvo įsiviešpatavę Egipte ir Sueze. Neseniai 
Egiptui pavyko išsivaduoti iš sunkios svetimos koncesijos. Egip
tas primygtinai prašė paskolos didelei užtvankai pastayti: 
pinigų negavo, koncesijos nesiūlė. Pasaulio banditai — komu
nistai — mielai davė skolon... ginklų už 400 milionų dolerių. 
Už tuos ginklus Egiptas turėtų atiduoti savo 10 metų ekspor
tą rusams.

jis negirdėjo nei Šeimoje nei mo j tokioje sistemoje ir dabar jakai-; gps, kaip ir pačios Lietuvos pri-
lytas taip piktadarių.

Kaip yra geriau: ar Dievo žo
džio ir gyvenimo mokyti vals
tybinėje mokykloje, ar taip pat 
valstybės išlaikomuos kalėji
muos ir už valstybės pinigus 
padėti kiekvienoj celėj Bibliją, 
kad galėtų ją pasiskaityti tie 
jaunuoliai, kuriems buvo drau
džiama mokykloje ją skaityti. 
Jeigu būtų patarta mokykloje 
tai daryti, kas dabar jam pa
tariama kalėjime, jis gal niekad 
nebūtų kalėjimo matęs.

blogo; ar vaikui palikti nerū-j. kaip yra geriau. ay mo"
™„k«in 1.1,v. „i M. kykloJe mokyt‘ D,evo ^kymų
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kykloje.
Žmonių gyvenime daug vertės 

turi šeimū ir tautų tradicijos. 
Tačiau, kas liečia jaunimo el
gesį, žmogaus gyvenimas nėra 
mūrinis namas, kurs kartą pas
tatytas gali tesėti kelias gent- 
kartes. Kiekvienas asmuo yra 
atskiras gyvenimas, kurį turi 
kas nors formuoti.* Klausimas 
yra tik šis: kaip yra geriau ar 
šeimoj ir mokykloj mokyti jau
nimą doros dėsnių ir praktikos, 
kad jį iš anksto apsaugojus nuo

pestingo paukščio laisvę, gi pa 
simokyti kas gera ir kas bloga 
palikti pačiam, kai jis, blogai 
pasielgęs, pateks policijai, pali

ir šventojo Rašto, ar laikyti po 
licijos kadrus, kurie sektų ir 
gaudyti tuos, kurie elgiasi taip,

cija atiduos teismui, o teismas kaiP cl»tis. dn?udSia šventasis
Uždarys į kalėjimą. Tada jis tu 
rėš laiko, tačiau kasžin ar tas 
laikas bus tinkamas mokytis, 
kas yra gera ir kas bloga. Dėl

Raštas, kurio jie nėra skaitę. 
Tokie klausimai kyla mąstant

apie vadinamus jaunamečius kri

sikėlimas naujam valstybiniam 
gyvenimui po daugiau kaip 100 
metų užsitęsusio rusų carų jun
go.

Sudarytoji antroji Lietuvos! 
vyriausybė,' matydama kad kraši 
tui neišvengiamas pavojus gre
sia, kad krašto apsaugos minis- 
terio įsakymų organizuoti ka
riuomenę neužtenka bet reikia 
imtis tikrai realesnių priemonių. 
Ministeris pirm. M. Šleževičius, 
persikėlęs iš Vilniaus į Kauną, 
ilgai nedelsdamas, 1919 m. sau
sio 2 d. paskelbė atsišaukimą į 
tautą, kviesdamas, kas tik gali 
pakelti ginklą, stoti į naujai at
kurtos kariuomenės dalinius sa
vanoriais ir gelbėti kraštą, sa
vąjį kraštą, kurį iš visų pusių 
priešai laiko apsupę. Šis šauks
mas pasiekė visus Lietuvos že
mės kampus. Išgirdę šauksmą

minalistus ir apie tai, kur ir ko tėvynę gelbėti, vyrai, palikę ark 
to," kad“ Wku jis nebuvčTinokyi į‘e buv0 m?k,omi bMami ,vien°-, lyr». IMmMjo jaisvės** ** IT 1 C f Imt Ik B I r\lxl »1 » I i Tl - AT a-v n » I r a-v »v *-»»

Jungtinės Tautos pripažino Britaniją, Prancūziją ir Izralelį 
agresoriais ir pasiuntė tarptautinę policiją sustabdyti karui. Bu
vo sakoma, kad Jungtinės Tautos yra organizacija, kurios tiks
las yra atgrasyti nuo karo mažas tautas. Jungtinės Tau
tos atsisako priimti raudonąją Kiniją, kaip agresorę Korė
joje. Kodėl jose toleruojami agresorių agresoriai — su jų lė
lėmis? Kodėl neišvaryti britai, prancūzai ir žydai?

J. T. toleruoja didžiuosius agresorius. Ką gi jos 
galėjo padaryti, kai žudoma vengrų tauta šaukėsi: gelbėkite 
nuo barbarų, ginkit 1,000 metų krikščioniškąją kultūrą nuo azi
jatų! Pavadinti rusus agresoriais? Pavadinti vengrų tautos žu
dymą genocidu, kai Jungtinės Amerikos Valstybės nesutiko net 
to vardo konvencijos pasirašyti?

Viso pasaulio opinija sukilo prieš rusus: moraliai jie daug 
pralaimėjo. Tačiau jie begėdiškai meluoja toliau, žinodami, kad 
Vakarų moralė mažai verta. Rusai jaučiasi lygiai toki pat 
agresoriai ir žmogžudžiai, kaip D. Britanija ir Prancūzija, todėl 
jie ir toliau varo savo politiką.

Spaud guodžiasi gandais, kad netrukus būsiąs pavarytas 
Chruščevas, jo vieton ateis maršalai. Buvo manoma, kad ka-1 
riškių valdžia likviduos komunizmą. Abejotina, nes Vengrijoje 
raudonoji armija laimėjo “nemirštančios gėdos vainiką”. Mar
šalas Žukovas pasielgė lygiai taip, o gal ir daug bjauriau, kaip 
Mikalojaus I generolas Paskevič, likvidavęs vengrų laisvės pa
stangas 1848 metais. Rusijoje lauktinas grįžimas prie Stalino 
metodų, jau yra ženklų, kad sumažėjo propaganda prieš Sta
liną. Lauktina, kad rusai atstatys Stalino paminklą Budapešte. 
Lenkai paskubino grąžinti Katovicų miestui — Stalinogradui — 
senąjį vardą. Jaučiama, kad postalininis “atlydys” baigiasi, 
ateina nauja šalčių banga.

Rusai deportuoja Vengrijos sukilėlius prekių vagonais į Si
birą. Mes gerai žinome, ką tai reiškia. Šiuo metu deportacija — 
tikra -mirtis. Nepadės joki streikai: rusai yra prityrę depor- 
tuotojai ir turi daug stovyklų taigose. Komunistai žada “lais
vus rinkimus” ,mes puikiai žinome tuos rinkimus, tačiau bus 
naivių žmonių, kurie tuo patikės.

Apie 30,000 vengrų pabėgo į Austriją. Naujuosius DP pa
siima įvairios šalys, dalį priims ir JAV. Tik mūsų įstatymai 
imigrantams įleisti yra be galo biurokratiški, tad stengiamasi 
juos forsuoti ypatingomis priemonėmis. Tačiau ir čia mūsų fi
lantropija lieka kiek šališka: bus stengiamasi atrinkti naudin
gesnius žmones ir dar reikės parūpinti garantijų...

Visai kita būtų pasaulio padėtis, jei Jungtinės Tautos at
liktų sav0 misiją. Agresorius turėtų būti smerkiamas ne popie
rine rezoliucija, bet visos padorios tautos turėtų tuoj nutraukti 
diplomatinius, prekybinius Ir kitokius santykius su taikos ar

tas tų dalykų, jaunas žmogus 
lengvai padaro klaidą, kuri ne 
vienam kainuoja visą gyvenimą. 
Kas už prarastą jo gyvenimą 
kaltesnis: ar tie, kurie jį, visko 
mokydami, neišmokė skirti gera 
nuo blogo, ar jis pats, augęs

kioje ar kitokioje mokykloje. Į 
šiuos klausimus žmonių protas 
ir patyrimas yra daug kartų at
sakęs, tačiau turbūt visada ras 
sau pritaikymą senovės Romė
nų pasakymas, žmonės, nežiną 
istorijos, visada pasilieka vai
kais.

MŪSŲ KARIUOMENES DIENA
P. DIRKIS, Chieago, UI.

Lapkričio 23 d. yra Lietuvos 
kariuomenės diena. Kolkas nie
kas nežino pasaulyje tokios vals 
tybės, kuri neturėtų kariuome
nės ir vargu kada tokia valsty
bė bus.

Lietuvos kariuomenė turi la
bai ilgą praeitį. Senovėje Min
daugas, Algirdas, Kęstutis ste
bino pasaulį savo kariuomenių 
nepaprastais žygiais ir jos nar
sumu. Senas Gediminas su sa
vo kariuomene Maskvos tvirto
vių vartus keliskart laužė. Vy
tautas Didysis sukūrė didžiausią 
Europoje Lietuvos valstybę su 
pagalba savo kariuomenės. Lie
tuvos kariuomenės dvasia išliko 
gyva iki 1863 m. Tais metais 
pulk. Sierakauskiui pavyko su
kurti net 9 batalionus — iš viso 
2,500 vyr. Gen. Tadui Kosciuš
kai atbėgus Amerikon ir įsijun
gus į kovą prieš anglus (1746 

1817) susiorganizavo keli bū
riai kariškai galvojančių lietu
vių, kurie įsteigė ir karinio po
būdžio organizaciją ir išleido pir 
mąjį karo statutą. Jie visi gal
vojo, kad jiems teks grįžti j 
Europą kariškai organizuo
tiems, bet deja... Lietuvos ka
riuomenės idėjos įgyvendinimas 
tegalėjo pasireikšti tik I Pasau
liniam karui atėjus (1914 — 
1918 m.).

Rusijos caro monarchijai žlu
gus ir paėmus Rusijos imperijo-

dytojais, ginti užpultąją Salį ne “savanoriais”, bet regularia ka- natrio
riuomene. šiuo atveju agresorius turitu žinoti kad jo žygi, to- 
lygus pasaulinio karo pradžiai, jei jig to siektų. Dabar gi pil
nateisis JT ir Saugumo Tarybos narys gali paeiliui skersti visas 
tautas ir tyčiotis iš pasmerkimo rezoliucijų. Negi mes pirmas 
akmenį tas, kuris pats ne be nuodėmės. Neaišku, kodėl užsi
gavo arogantiška Chruščevoįkalba ir išėjo britų, prancūzų ir ( 
žydų diplomatai, kai tas agersorius pavadino juos agresoriais per 
vienas Maskvos iškilmes... Prof. Steponas Kolupaila

se caro armijoje, pabudo ir jie 
pradėjo -organizuoti pėstininkų 
batalionus Vitebske, Smolenske,

Sibire ir Rovne. Be to buvo su
organizuoti karininko J. Mikuc 
kio du lietuvių raitininkų eskad 
ronai estų žmėje — Vaiki.

Lietuviai, remdamiesi “apsi
sprendimo lžtisve”, tikėjosi Su 
tais batalionais grįžti į Lietuvą, 
bet dejav.. Rusijos valdžią paė
mus Leninui, tie lietuvių bata 
lionai buvo ne tik išformuoti, 
bet Sibiro bataliono penki kari
ninkai ir 3 labiausiai susipratę 
lietuviai kariai suimti ir po di
delių kankinimų kardais suka
poti.

Dar galutiniai neužgesus I 

Pasaulinio karo liepsnoms ir ne 
spėjus išsiklaidyti dūmams, ank 
styvą 1918 m. pavasarį, kaip 
ankstyas griaustinis perėjo gan 
das, kad senojoje sostinėje Vil
niuje Lietuva paskelbta nepri
klausoma.

Nors Vilniuje Lietuvių Tary
ba ir buvo paskelbusi pasau
liui atstatanti neprikl. Lie
tuvą, bet tai buvo tik teorijoje; 
reikėjo teoriją pagrįsti jėga — 
ginklu. Ministeris pirmininkas 
Voldemaras 1918 m. lapkričio 
23 d. ir išleido kariuomenei įsa
kymą 1 nr., kuriuo buvo sudary
ta Apsaugos Taryba iš karinin
kų Chaleckio, Nastopkos ir Na
gevičiaus, paskirtas štabo vir
šininkas karin. Jurgis Kubilius 
ir kad organizuojamas 1 pėst. 
pulkas su vadu karin. Galvy
džiu - Bykausku.

1918 m. lapkričio 23 d. tikru
moje nėra kariuomenės atsikū
rimo pradžia, bet yra tik at
gaivinimas ginklo pajėgos. Jos 
prisikėlimas buvo tiek pat il

ginti. Nors ir susirinko apie 
15,000 savanorių, kurie, būdami 
neaprūpinti ir neapginkluoti, 
stojo į kovą gelbėti Vilnių, kurį 
buvo užėmusi rusų bolševikų ką 
riuomenė. Tačiau savanorių jė
gų buvo permaža, kad būtų ga
lima duoti smūgį visu frontu. To 
dėl buvo paskelbta mobilizacija, 
kuri savanorių pulkus -papildė. 
Tokiu būdu mes įsigijome savo 
kariuomenę, kuri apgynė kraš
tą nuo įvairiaspalvių užgrobikų.

Minėdami kariuomenės 38 me 
tų sukaktį, pagerbiame brolius 
Kalinauskus, kun. Mockevčių 
karį Povilą Lukšį, karininką Juo 
zapavičių, padėjusius brangiau
sią savo turt^ — gyvybę — ant 
tėvynės aukuro; taip gyvus pa
minklus — karo invalidus, Vy
čio Kryžiaus kavalierius ir sava
norius, kovose paaukojusius 
į tą tašką, kuriam buvom prieš 
Giedraičių didvyrius. Tai buvo 
nepalaužiamos dvasios, tvirto bū 
do, plieninio ryžtingumo ir be 
galinės drąsos vyrai.

Suprasdami kariuomenės šven 
tės prasmę, jaučiame, kad ypa
tingu, susikaupimu ją privalome 
minėti ir dabar, kada tiek daug 
herojizmo pavyzdžių, tiek dar 
vargo, ryžto ir narsos pareika
laus iš mūsų tėvynės išsilaisvini
mo žygis, nes pasaulinių įvykių 
banga vėl mus visus atbloškė 
į tą tašką, buvome pri veš 38 me
tus, ir Vėl mus stato pireš užda
vinį — vieningom jėgom, pasi
šventimu ir nepalaužiamu atkak
lumu užtikrinti savo tėvynei 
laisvę.

Moksleiviai prieš gėrėjus
Broadview akademijos, esan

čios La Grange, moksleiviai sa
vo lėšomis (tam sukėlę $150) 
atspausdino tokius plakatėlius, 
kuriuose užrašyta: “Saugumas 
reikalauja, kad vairuotojai bū
tų blaivūs”, šiuos plakatėlius 
atsiuntė policijos vadovybei 
prašydami, kad jie būtų uždėti 
ant policijos automobilių bum- 
perių.

124 tęsinys

ELĖ MAZALAITĖ

ROMANAS

PJUTIES METAS

Policija ir katekizmas
t VYSK. V. BRIZGYS

Nelabai senai spaudoje matė
me du teismo ir policijos spren
dimus. Jauniems nusikaltėliams 
įsakyta perrašinėti Dekalogą ir 
Šv. Raštą. Įdomu ir tai, kad tai' 
įvyko valstijoje, kur tie dalykai 
neįleidžiami į viešąją mokyklą. 
Tačiau anų teismo ir policijos 
sprendimų nieks neapskundė 
augštesnėje teismo instancijoje.

Ar valstybė ir religija savo 
tarpe bendradarbiaus, ar tik 
taip sau sugyvęs, ar nesutars, 
tačiau žmogaus siela ir kūnas 
vigtiek turi sutilpti tame pačia
me asmenyje. Jeigu valstybė ir 
religijas saugojančios instituci

jos savo tarpe nesutaria, tai 
jaūnimas lankąs valdiškas mo
kyklas ir tėvų ar visai neturįs 
ar turįs nerūpestingus tėvus, 
išauga be religinio ir iš to se
kančio moralinio išauklėjimo. Vi 
suomenės gyvenime ši tuštuma 
kartais pajuntama ir ten, kur 
nėra nesantaikos tarp valstybės 
ir religijos, bet nėra pakanka
mo bendradarbiavimo. O ta tuš
tuma pasireiškia pav. tokiu ne 
senai Chicagos kriminaliniam 
teisme pasitaikiusiu įvykiu. Tei
sėjas klausia nusikaltusį ber 
niuką, kodėl jis tokį piktą dar 
bą papildė. Jaunuolis atsakė, 
kad jis tik areštuotas iš polici
jos išgirdo, kad jo pasielgimas 
blogas ir draudžiamas. Pirmiau

MARCH OF DIMF.S

Atnrlene Olsen, 4 m„ gyv. Boston, 
Moks., parinkta 1957 m. March of 
Diroes mergaite. Ji yra paliesta po
lio ligos. Kovai šit poliu fondas pra
dės naują vajų.

NAMŲ VALYTOJAS
Valau siejas ir sienų popierius. 

Valau baldus ir nnpuliuruoju. 
Darbą atlieku sąžiningai ir ne

brangiai Rašykite ir kartu prisiųs- 
kite gavo antrašą (ne telefoną) —

JOHN G.
3.514 S. Emerald Avė., Chieago, 111.

Siuntiniai i Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia j LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maist>». siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos.

Bendrovė taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS. ,

Prašykite katalogų bei informa
cijų :

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

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

J. ’BODV & FENDER SHOP 
4500 S. Pulaski Rd.

IiA 3-5845 BĮ 7-0820
Specialistai Ilrsiy & Femier Patai

symams, Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechaniškus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus “tune-up” arba 
kitiems sutvarkymams jūsų, automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

VOKIETIJOJE
Lapkričio 3 d. gimnazijos šo

kėjai dalyvavo vokiečių invali
dų sąjungos parengime Hohen- 
sachsene, kurio pelnas buvo ski
riamas karo invalidams. Gimna
zijos šokėjai dalyvavo didesnės 
programos rėmuose, bet buvo 
Reichsbundo pirmininko ypatin
gai pasveikinti, pareiškiant pa
dėką, kad gimnazijos jaunimas 
aukoja šiam labdaringam tiks
lui savo laisvą šeštadienio va
karą ir pabrėžiant, kad gimna
zijos dalyvavimas kaip tik su
traukęs daugelį žiūrovų.

Kadangi programai ilgai už-,
sitęsus mokiniai negalėjo būti Kaina....................................... $300

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

640 puslapių: 3/, colio storumo

pavaišinti vakariene, tai jie bu
vo apdovanoti tortais

Paauksuota..................................$3.50
Tai viena iš pilniausių maldakny- < 

grių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų: visų sakramentų 
aiškinimai: psalmės; pilnos rekolek- 

, rijos; visų sekmadienių evangelijos 
£T JOHN’S PI AftF. HUTU ! tretininkų maldos susirinkimams ir 

™ *| aboiiucijai; maldos apaštalystės mal-
.. ... .. , dos; Sv. Valandos maldos: 33 giesm.:Offcrs a vacation with reasonableVelykų lr vėlinių apeigos; Kryžiaus

rates — Home eooked nieals. Cbapcl 
iri hotel. Near famous bath houses.

Pbone National 3-5172 or ivrite 
for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. Grand Avenue

Hot Springs, Ark.

LEWIE & JAN’S 
ITAI1AN GARDENS 

Piza Ir Itališki Valgiai
Vai. Nuo vidurlenio iki 1 v. r. kas
dien. įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatome nuo 6 v. v. iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. Halsted AT 5-9837

KAI REIKALINGAS
O RKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestavtau 
ir kit. naretudmams kreiptis I 
muz. BRONTU JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

Maldaknygė '’VieSpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chieago 8, Illinois

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb* 

PRospect 8-9842

Simo: Prakeikus! — Ir pavargęs susigūžė, dar la- tyta ir iipirkta — juk Dievas negalėjo nepaklau-

Aš turiu valdytis, aš turiu valdytis, — šnibžėjo 
jis, — visa kas tik nori, kad tiktai ne beprotybė. —
Argi tikrai nėra išgelbėjimo? Aš negaliu leisti sau 
nusiminti! — Bet jis negalėjo to nuveikti, smėlis sė
mė jį. jis grimzdo, jis jau buvo pragare — jis žinojo.

Jis sušuko garsiai, kad jo balsas padėtų jam, bet 
buvo dar blogiau — kiekviena plunksna dabar svėrė, 
kaip akmuo. Jis šnibždėjo, jis pradėjo kalbėti mal
das, jis atsiminė lotyniškų maldų, ir atsakinėjimų į mi
šių apeigas — šitai jį prajuokino, net ir dabar, kad 
jam pasirodė, jog tai gali pagelbėti: lotyniškai!

Susiimk, — tarė, gėdinkis, pamėgink būti toks, 
kaip' skelbei, matai, tau yra duota proga geresnė 
negu tiems, kurie susitaikino su Bažnyčia, tu netu
ri nė paguodos: negali! — Bet jį patį pykdė tas pa
tarimas. — Tylėk, — uždraudė, bent tylėk. — Tu 
galėtum garbingai baigti, be bravūrų — tyliai nu
sibaigti. Atsimink, kad pasauliui liks geras pavyz
dys, kaip netinka gyventi. Tavo parapija visada 
minės šitą prakeiktą — — — O! prakeiktas! aš
esu prakeiktas, prakeiktas! — jis šaukė iki uždu- būtų su manim. Ir nebus — neišganytoji, nekrikš-

biau įsiglaudęs prie klausyklos kampo. Tarytumei 
snaudė. Tarytumei rimo. — Kalėdos — galvojo, 
mintys buvo lėtos, jis gromuliavo jas, kaip nesuma
lamą pašarą. — šešios dienos. Dievas sutvėrė pa
saulį per šešias. Paskui žmogų. Kodėl man Jis pa
gailėjo septintos, kad atsikelčiau?—Kuo aš-----------

j jis sulaikė save, kad neištartų — nusikaltau, — 
žmogus pirmiausia tai pasako, — kuo aš kaltas.— 
Kuo aš nekaltas? Jeigu aš galėčiau būti išklausy
tas pro šį langelį, man tereiktų pasakyti tiktai: tik 
tiek tėra kuo nekaltas, visą kitą padariau. Bet ,Tu 
išvesk mane Dieve iš Egipto! Tu išvedei žydus. 
Mano žmona buvo žydė. Mano žmona buvo rusė. 
Aš neturėjau žmonos. Judita, — jis graudžiai pagal
vojo, — vargšė Izraelio paklydusi dvaselė, klaidžio
jimo tyruose ainė — ji patiko man, kad ji klydo, 
manydama daranti didelius dalykus. Ji buvo gra
ži. Ji buvo turtinga. Ji buvo elegantiška. Aš leidau 
save mylėti. Ji man atnešė sūnų. Aš ją išvariau. Ji 
mylėjo — ji mylėjo, ji buvo žmogus, ji buvo trapi 
ir pavargusi,, ji buvo gėlės augštas stiebas, ji kaip 
stiklo taurė, ir ant jos buvo uždėta meilė, kaip uola. 
Ji sugniužo — mano kaltė, aš gailiuosi. Aš jos ne- 
jieškojau, kad ji man atiduotų savo sielą, tokios 
moters man nereikėjo, kur aš norėjau stovėti, man 
tereikėjo, mano motinos, bet Judita nuėjo manęs 
laukti. Ji nuėjo — ar nesakė mano motina, kad 
Judita troško išganymo paskutinę minutę? — kad

syti mano motinos. — Mama! — sušuko jis, ir kri
to ant kelių, — mama, gelbėk- Gelbėk! Paslėpk ma
ne už savo drabužių! Gelbėk, gelbėk! Tu skelbei 
gailestingumą. Užtark mane prieš Tėvą, motin! Aš 
bijausi, mama! <ij.H R<t

Aš neturiu tokio didelio balso, kad peršaukčiau 
duobę, iki karsto — yra įšalę. — Jis nusišypsojo ir 
palingavo galvą. — Ir sninga, pro debesis danguje ne
girdi. Aš prarėkiau savo balsą mitinguose. Aš gai
liuosi. Palaiminti nužemintieji, ir nuolankios širdies, 
palaiminti aštuoneriopai. Jiems bus išlaisvinta jų že
mė, ir jų sūnūs augs be nusiminimo. Aš esu apsem
tas iki burnos, aš gailiuosi. Aš gailiuosi. Mano Dieve, 
aš gailiuosi. Aš niekuomet nenustosiu jutęs Tavo rūs
tybės pragare, ir niekuomet nebūsiu pamatęs Tavęs, 
Dieve! Aš nematysiu Dievo, aš nematysiu — niekuo
met. Aš gailiuosi, mano Dieve.

Jis snaudė įsikniubęs į savo kelius — kartais jis 
pakeldavo ranką — tiktai taip sau, kad justų, ar ji 
tikrai čia pridėta prie jo kūno. Kartą jis pakėlė galvą 
ir pamatė, kad temsta.

Jis nusišypsojo: jam pasirodė, kad atidaro duris 
— jis vėl pakėlė ranką ir pamojo — kaip juokinga, 
jam pasigirdo, kad čia atėjo! — Aš gailiuosi, mano 
Dieve, — sumurmėjo ir vėl nuleido galvą.

Tačiau tuojau jis išgirdo: DURYS TIKRAI AT
SIDARĖ. Žengė vyriškos, sunkios, sniegais aplipusios 
kojos.

(GALAS)
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

MISS AMERICA
17 Jewels, 

unbreakable 
malnspring, 

tzpanslon bracelet
$3575

j

L

lūT PRESIDENT
17 jewels, 

'unbreakable mainspring,
sbock resistanL

$4950
(also available with 

charcoal dial)

AMERICAN GIRI
Bracelet and watch 

combined in one 
gi a more.-s ensemble,

i 17 jewels, 
unbreakable malnspring. 

$4950

PAY AS * 
LITTLE >

AS

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. l’as Budrikų Deimantai, Brili- 
jantai. Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
mantcurn Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Aus
karai, Gintaro išdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Hlanketai. 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Kadios 
F. M., A. M., Hi-Fi, Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis ltadio už 
619.95.

Gražus Automatiškas • Patefonus ir 
ltadio vertės 69.00, už ............ 49.00.

Gražus I‘ortakio Televizija S9.0O
ir augščiau. Zenith, Phllco. .General 

Electric, Adndral, B. C. A. Victor, 
Travler, l’udrtk laipel T.V.

Pirkėjui Televizijų gaus dykai laik
rodėlį Dėl Televizijų Pataisymo pa
telefonuokite (’Alumet 5-7237,
Nauji Baik indėliai 17 akmenų ver- 
tė(j |30.00, už s 14.50.

BUDRIK’S,
3241 $o. Halsted Si.

Krautuvė atiilaru ir sekmad. nuo 
10—c. Pirmadienio ir Ketvirtadienio 
vakarais iki 9:30. nudriko ltadio 
Valanda I* Kloties W.H.'E.C. 1150
Ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. va
karo. Su gyvais Talentais ii dideliu 
nauju oike-trn.

Įfąe

Melrose Park, III
Kukli dvasinė tvirtovė

1952 m. vasario mėn. 2 d. 
Melrose Park ir apylinkių lie
tuvių kolonijose kukliai, be triuk 
šmo ir iškilmių pradėjo darbą 
šeštadieninė lituanistikos mokyk 
la. Jon susirinko lietuvių vaikai 
iš Maywood, Behvood, Melrose 
Park ir kitų vietovių. Prieš tris 
metus kuklusis lietuvybės me
dis davė pirmuosius vaisius — 
pirmąją abiturentų laidą.

Kūdikio globėjai

Visur vienodi sunkumai, pa
našios kliūtys, tačiau visuome
nei pritariant, tėvams remiant, 
mokytojams pasišvenčiant, jau
nimui paaukojant poilsį po kitų 
mokyklų darbo dvasios tvirtovė 
sulaukė gražius skaičiaus jau
nuolių. Šiandien, kada visos kliu 
tys nugalėtos, mokykla-kursai 
oficialiai atidaryta ir pradėjo 
savo pirmuosius žingsnius, liko 
rūpesčiai jos tolimesnei egzisten 
cijai išlaikyti. Šią naštą pasiė
mė nešti, kartu su S. Vidman
tu, sudaryta Švietimo komisija: 
P. Kavaliauskas, kun. Jakulevi- 
čius, A. Jarienė, B. Murinas ir 
K. Markus. Tėvai ir komisija 
neša tiesioginę naštą. Visuome
nė ir visi geros valios lietuviai 
negali likti abejingi.

Istorinis aktas pradėtas lap
kričio 17 d. Secret Heart baž
nyčios salėje. Minėjime buvo 
ALB Chicagos Apygardos Švie
timo Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas prof. įM. Krikščiūnas, 
mok. D. Velička, visa vietos 
Švietimo komisija, gražus būrys 
jaunimo. Nuotaika buvo rimta 
ir pakili. Trumpą kalbą pasa
kė ALB Melrose Park skyriaus 
švietimo vadovas S. Vidmantas, 
pakviesdamas prof. M. Krikščiū 
rfą, kaip oficialų asmenį pasa
kyti krikšto kalbą. Jo kalba bu
vo trumpa, sultinga ir užde
ganti. Jis sugretino žmogaus fi
zinę ir dvasinę galią. Baigdamas 
pastebėjo, kad ši mokykla-kur
sai yra toji kalvė, kuri paruoš 
dvasios milžinus, tuos kovoto
jus, kurie pakeis senesnius, tęs 
Lietuvos laisvės kovą iki garbin 
gos pergalės. Komisijos ir tėvų 
vardu trumpai kalbėjo B. Muri
nas. Bendruomenės skyriaus I 

i vardu kalbėjo senas lietuvybės i 
šulas, veteranas ir žymusis vi
suomenės veikėjas A. Jonča. Jis 
pagyrė jaunimą, kuris siekia 
augštesnių idealų, pirmoje eilė
je lietuviškų, linkėjo sėkmės ir 
paramos mokyklai. Mok. D. Ve
lička trumpai pasveikino su lai
mėjimu ir pasižadėjo dėti pas
tangas, kad įskiepytų jaunimui 
tą lietuvybės galią, kuri nebijo! 
nei audrų, nei stipriausių prie
šų, nei nepalankios aplinkos. Jis 
ir pravedė pirmąją pamoką, už
vardindamas ją “Lietuvių kal
bos istorija ir Lietuvių kalbos 
vieta kitų kalbų tarpe’’. Pamo
ką kantriai išklausė mokiniai, 
tėvai, svečiai ir visi susirinku
sieji.

Programa ir lektoriai

Smulkesnė programa bus su
daryta Vėliau. Pamokos-pas- 
kaitos bus kas antra savaitė. 
Joje lektoriaus Lietuvių kalbai 
— D. Velička, lietuvių literatū
rai — B. Babrauskas, lietuvių 
tautos istorijai — V. Liulevi- 
čius, krašto pažinimas — V. 
Kasniūnas ir lietuvių liaudies 
menas — B. Murinas. Aišku, 
kad tai pagrindiniai dalykai. Ta 

i čiau bu3 dėstoma ir kitų, apie 
' kuriuos teks pakalbėti kiek vė
liau. Šiandien mažosios koloni
jos — Maywood, Melrose Park, 
Bclhvood ir kitos pagrįstai di- 
džiuojasis, nc8 nugalėjo visas 
kliūtis, atidarė augštesnę litu
anistikos mokyklą-kursus. Savo 
kultūros istorijon įrašė ypatin
gos reikšmės aktą, kuris belie
ka saugoti, globoti ir stengtis 
3mžiams išsaugoti jo tęstinumą 

, arba iki tol, kol ateis laikas 
' garbingai parvežti prie Nemuno 
' ir Duhysns ir jį atiduoti Lietu
vai. K. Tautkų*
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DEPT. OF

THE JET DIV.
Thompson Products, Ine.

COIT ROAD

* Has Openings or

ENGINEERS 

DESIGNERS 

D RAFTS M E N
AND

other qualified persodinel in the 
follovvng fields:

Prccess PSanning Engineering 

Estimators

Opportunity for PROCESS PLANNING ENGINEERS in the 

field c f EXPERIMENTAL MANUFACTURING c f Advanee 
TURBO JETS, MISSILE ENGINE PARTS and ASSEMBLIES. 
Exp3rience is desirable in Processing methods for Brazing, 

Grinding and Machining. Applicant.-. should have two or more 
yearff experience in one or more of the afcove mentioned fields.

TOOL DESIGNERS
F;r programs in eonneetion with EXPERIMENTAL TURBO- 
JET ENGINE and MISSILE parts and assemblies. Design and 
manufacturing experience reąuired in the field of Fixtures. 
Shoet Metai Tooling, Machining and Grinding Fixtures.

INDUSTRIAL ENGINEER
Experienc3 in Methods and Time Cost 

Analysis Schedules.

PRODUCTION CONTRCL

Schedulers — Dispatchers 

Tool Expeditors

Exc;lcnt oportunitica cxist for personnel with previous 

cxpcrieni 2 in field PRODUCTION SCHEDULING, PLANNING 

£nd manufaduring FOLLOtVUP.

Ali Replies Considered Crcifi&ntial
✓

Please Bring Proof of Citizenship and Sočiai Šecurlty Card. 

KXPKRIENCE to PERSONNEL MANAGER.

Apply in person or wnd resumo at your

' Apply at
12818 Coit Road Cleveland 8, Ohio 

Phone ULster 1-5000 Ext. 329 or 330
I'nip'c; m. nt ffice upėn 8 am.m. to 6 p.m. 

Saturdiy and Suiuloy Nov. 10 and 11, 8 a.m. to 4 p.m.

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
{sik raustyti

BRIGHTON PARKE
Mūr. 3 butai ir maisto kraut., 

ccntr. šild., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai Ir taverna, centr. šild. 

gar., geras biznis.
Mūr. 4 butai: 2 po 6 Ir 2 po ,4, 

centr. šild., gar., gera vieta.
Mūr. 2 po 5, ccntr. šild., garažas.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. sfclepe, 

garažas, c. šild., tik 511,600.
Mūr. 7 kamb., /4 mieg. ir viršuje 

4 kamb., platus sklypas., ■ garažas, 
prieinama kaina.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

įrengtas.
MARQVETTE PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, centr. šild., garažas, 
516,500.

KITUR:
Mūr. 2 butai Ir baldų dirbtuvė, 

170 paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 VVest 43 St
CLtffsido 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VVest 51 SL 
WA1 b riko k 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir oekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” itcal 1-s ta te
General Insurance, Notary PubUc 

51118 S. AVestem Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

$12,000 FIT.L PRICE
i 2 Hedroorn attached Itesidcnce.

Auto. Oil Heat; Tile Hath; Tile 
! C'ablnct Kltchen; Electric stove;

Carpetiug. 58th & Pulaakl 
$3.500 down.

McCARTHY BROTHERS 
2 412 \V. «3rd Str.

REpublic 7-5000

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

BARGENAS — 4 kamb. namas. 
$7,800 pilna kaina. Apylinkėje 31 
ir Pulaski. Įmokėti $2,000. LAtvn- 
dale 1-7038.

ROOMING irOUSE. 36 kamb. 
Arti 26th ir Pulaski. $12,000 me
tinių pajamų. Kaina $46,000; j- 
mokėti $15.000. LAvvndale 1-7038.

2-.IŲ BITŲ MfllIMS NAMAS.
Bargenas. 5 ir 5 kamb. Rūsys. Cent- 

i rinis apšild. Spintos virtuvėje. Gara- 
I žus. $15,900; įmokėti $4.000. Apylin
kėje 26th ir Pulaski. |,AvviMial<-
SVOBODA, 3730 \V. 2«tli Si. LAwn-
1-7(138.

5 kamb. mūr. namas arti 31 st ir
Pulaski. Karštu vand. apšild. Gara
žas. $12,100 arba duokite pasiūlymų.
SVOBOIIA, 3730 W. 2«th Si. LAun- 
dnle 1-7038.

7312 S. WASflTI.NAW AVĖ.
Atdarus sekmad. nuo 10 iki 6 vai., 

kitom dienom po 4 vai. popiet. 6 di
deli Kami), tinieg.į, 1 vonios. 
Gazu apšild. Didelis sieteiluis užda
rytas porčius. Lentom iškultas rū
sys. •'Rccreatlon” kambarys. "Natū
rai flrcplacc.” 2 automobilių gara
žas. 47 pėdų sklypas. Arti Marųuette 
Parko, arti liet. mokyklos ir bažny
čios.

SPECIALI BARGENAS. 4 ir 5 
kamb. Mūrinis. Karštu oru alyva ap- 
šild. 2 autom, garažus. Mod. vonia. 
"A rcbeS”. Arti 24th ir Kolin. $14,50!)
SVOBODA, 3730 \V. 2<ltli SI. LAmii- 
lluli- 1-7038.

810,500 PILNA KAINA. 3-jų Imlų 
namas. 6py*linkšje Sawyer ir 2 Itli 
St. 4 4-4 2 kandi. 2 autom. gura.
žus. $2,500 įlinkėti. SVOBODA. 373!) 
W. 201b SI. LAundnlc I-7O3K.

(•RAŽUS. 2-jų Imlų mūrinis mi
mas. 6 ir 6 kandi. Karštų vunil. aly
va apšild. 2 antuin. garažais. Geros 
pajumoM. Tik $7,50o. Arti Keeb r ir
2 4th. SVOBODA, 37311 XV. 25lli SI. 
LAundnlc I-7O3H.

|,XONS. 6 kunib. anglišku stiliaus 
rezidencija. Karštų vand. apšild. 4o 
pėdų sklypas, arti upes. Tile vonia. 
$23,900; ar|»a duokite pasiūlymų.
SVOBOpA. OIII3 Cci-muk Ibi. III- 
sliop 2-2102.

O Iviimb. mūrinis bimgalon. 5735 
S. < amphcll Avė. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo I iki 5 vai, HEm- 
lo«-k 1-1350.

i GĖRIAI S|<IS BI.KOM I N DAt l.ll

Per 25 metus mes buvome nuo
mininkui kol Mr. Svoboda mums 
pardavė gražų namą adresu 2852 
S. Kedvale Avė. Esame laimingi 
l>er jo gerą patarimą. Jo raatihė., 
yra adreHU: 3739 VVest 26tb St., 
Chieago ir 6013 VV. Cirmak Rd., 
Cive roję

Mr. A Mi s, diu-ob G. OI to

REAL ESTATE

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

>IaLTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californtjos g-vės) 
LAfnyettc 3-3384

HELP VVANTED — VYRAI

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tcl. Prospect 8-5454

Moderniškas 5 kamb. mūro namus 
Marųuette Parke. Antras augštus, 
paruoštas įrengimui 4 kamb. buto. 
Aut. šildymas gazu. Kartu parduo
damas tuščias sklypas. A. Sirutis.

Oak lsiun prie 05 gatvės. 2 augš- 
tų 4 butų namas. 3x4, 1x3 kamb.
Sklypas 100x125 pėdų. Pajamų $260 
į mėn. Kaina $22,500. A. Rėklaitis.

Originalus 4 butų mūras prie 59 
ir California Avė. Visi butai po 4l,į 
kamb. Aut. šildymas alyva. Plieno 
konstrukcija. Alium. langai. Tik 
$39,000. Savininkas finansuos 15 me
tų 4’/j%. Jmokėti $ 15,000. Volodke- 
vičius.

2 mimai ir verslo įmonė. $16,000 
inet. pajamų, (dėtas kapitulas grįžta 
per 3 metus. įmokėti $10,000. Savi
ninkas duoda morglčių iš 4%. J. 
šaulys.

Naujas 5 kamb. mūro namas arti 
Marųuette Parko. 2 dideli kambariai 
rūsyj. Kilimai nuo sienos iki sienos. 
Gazo šilima. 1 ‘į auto garažas. 
$21,000.

Geras mūrinis 10 metų bungalovv 
į Vakarus nuo ' Marųuette Parko. 
Rūsyj puikiai įrengti'2 kamb. su 
tualetu ir dušu. Gazo šilima. Rūsyj 
palieka geri baldai. Visa kaina tik 
$18,500. A. Linas.

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygint
um atvykite bent pažiūrėti! K. Juk
ins. .t X i0t.

P LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street
Visi telefonai: VVAlhrook 5-6015

SOVTH CICERO. 2 jų Imtų—1'j 
ir 4kamb. Karstu vandsąapšild. 
Garažas. Mokesčiai tik $70. $19,911"
arba duokite pasiūlymų. SVOBODA, 
0013 ( iTinak ltd. Illshop 2-2162.

AUTOMOBILE!" — TKICR8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K02ICOS
iiecuvVUuh gauolliMj •totu ir auu 

UUkynuu
Atliekami motoro remontai, lyginime
la-z-jUiu <ia.r ua.1 ir aciciKuioa

CALL-ME-MOTORS CQ.
17MI S WI*'VTI‘ BV *1 1-' l'P u «v>-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAVDŲ šGtJirtKA
Vlaų rūšių apdraudoo. Automob- 

llų finansavimas. Notarlatai Vatetj 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* aitu 
pasiteiraukite pas mus.

44 INAS KIRVAITI* 
WAIhrook 5-5471

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
(UOS S. Ashland Avė- Chicagn 3A, ll>

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III 
Statome naujus namuB ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, sknbiai. 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnubc fl-27#3 nuo * vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol.yinpie 2-5121 nuo R vai. 

vakaro Iki I I vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. StanėJauskas instoliuoja vi 

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air conditioners) ir atlieks 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COU14T, CICERI 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympic 2-6752 
~PAK 1)A~\jXH f ’

PARVAVIMUI
Scnli b<rx spritiš; 
moderniška medinė 
siimitl'’ stalas: 1

l’ibio d\dž o 
I pilim dydžiu 
Imsi; I • ‘oeca- 

saliniai mAiikšLi
kėdė. \ iskas
4-3197.

piųini. HEmlock

1‘aidu'slam.i-. Ii kamli. apšihlsitit s 
nlyv. įvėlus su visais priedais. G1 -i-a
me stovyje.

I’l lis pert li-2llll

PAHDAVIMI I f.'oig- Llektrinė. 
virltnri krosnis su •'deop uell mok
ėt-" Ir automatišku •'tiiiur elock". 
$65.ila. Tel. l*i;os|M-i't tt-0077.

* ISNUOMUOJ AM A* ’

• C(('EK(I. (šlitiniu, b k. ;i|.Šild. In: 
Uis. 1216 S. 57 Ct. Tel. OLympit 
6-1398 po 5 \al.

lšntio«iiiH>Jomii> Imto-. 5 kitiuh.. 
apštldouiūS. sillas miikI., galinut su 
garažu 5335 So. ( alil'nriiiit Ale.

Išiiuoiu. iiiii.ih 3 jų kaiul) suaugu 
HleiiiM. AltskiraM ĮejiiiiaM, gazo apMlld.. 
puri i’l" lll.iM 1,-illi.lUo it loma
232ti S llojlle A»e. l/lioiilier Ii 22o8.

Reikalingas prityręs

TOOL 
DE SI G N E R

Nepaprastai gera proga

SCULLY JONĖS ft COMPANY 
1901 So. Rockwell St.
Tel. BIshop 7-5900

Susitarus interview vakarais

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY C0. 

2250 West 57th St.
Tel. HEmlock 4-7400

GENERAL MACHINISTS
EXPEK1ENCED OPERATOR 

Sėt U p Job — Uwn Tools 
Exeelleut \Vorking Conditions

TOP WAGES
5051 S. Western Avė. 

PRospect 0-8036

HELP WANTED — FEMLAJLE

STENO —
GENERAL OFFICE

2 gili ot'fiee ncar Union Station. 
Eull company benefits. — $65 
to start.

ANdover 3-7216

Excellent Opportunity
Immediate Opening 

BOOKKEEPING 
MACHINE OPERATOR

— Expecienced — 
Intcrcsting varied work. Genči
ai officc dėtai]. Hours 8:30 t< 
5:00. 5 day week. Good start 
ing' salary. • ,

4501 W. flDDISON ST.
Call for appointment:

KILDARK 2-7211

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidigicinius ir komercinius 
tanius, pasiūlo sklypus; rekomen- 
luoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
-rba rez. tel. III 7-3310. Kreiptis —

A I M A I C I A I 
P.caltv - Builders - Insuraoo*

2737 VVest 43rd Street
llllllllllllllllllllllllllllllllilllfllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 W2st 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo- 
a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
IHIIllllllIllllllllllllllLUlIlIlIllilUlUlllllli  

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMj 

Į LIETUVIŲ STATYBOS 
= BE. (DROVI

Į MORAS
į Ituilders, Gen. Contractors
g Atlieka planavimo ir staty- 
Z bos darbus gydytoji; ofisų, gy- 

l“ veriamųjų ir viešųjų pastatų.
|S Namų įkainavimas ir Įvairūs 
(S patarimai nemokamai, 
g Kreiptis šiuo adresu:

|IOMAS STANKUS
— Kasdien nuo R vai. ryto iki 

Į s 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= Tek UkosDect 8-24)13 
£ 6800 80. CAMPBELL AVĖ, 
r Chicago 29, Illinois

Statome

NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekamo visus statybos ir per
tvarkymo (remodcllng) darbus.

MASTER BUILDE-’Sv
Gnrieral Contracting Co.

(Kav. V. Sodeika ir .1. Skori’bskaa)
I 1600 S. 4STII CT., CICERO BU, 11,1,. 

Tel. OLymplo 2-7381: TO 3-I23A 
£. -3MC2 3

PLUMBING
Licenacd, bonded plumbers

loks darbas nėra didelis ar mažas. 
Aauklte dabar. Kalbamo lietuviukai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAIhrnnk 5-R451

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARfjUETTE PARKE 2417 VVest 
69 at. pardtiodamaa

ltESTORANAS-VALGV KLA
i Gausi klijentūra. Teirautis vietoje 
arini telef. GRovehilI 6-9504.

IIV DU N EB. I'OR SALE 
siHMMI- A 4 IIU M .N ( ABBA-GI I 
Mm»e> Maker for A oimg t 'ouple. U iii 
•sicrlflee, Icuilng lomi. Mušt mcc (o 
api>i*ei'iale. i.imhI S. U Izieiition.

> Cioscd .Monilai's — Open Daily ai 
t p oi.

Ii I ptllilll 7 VI i i



Šeštadienis, lapkričio 24. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLENOU

=£=9

Worcester, Mass.
Motery sąjungos susirinkimas

mininkė Balčiūnienė, vicepirmi
ninkė M. Pateckaitė, sekretorė 
M. Maslauskienė ir iždininkė

Miami, Fla.
Užuojautos mitingas

įsikūrimo dienų. Nežiūrint, kad /Aurora III 

yra motina aštuonetos vaikų, 
visados remdavo s avo kuopą 
darbais ir aukomis.

Aukos tremtiniams

Kaip ir kiekvienais metais, 
Balfo įgaliotiniai Vytas Vizgir
da ir B. Jablonskis prieš Šv. 
Kalėdas rinks pinigus ir drabu
žius tremtiniams Europoje ir 
išvežtiems į Sibiro vergų stovyk 
las lietuviams. Vėl prašome vi-

pramoga paskirta 10 dol. irJ50 ! jr už įnirsią s“šąjun-įsi Auroras lietuviai paremti sa-
centų tėvams marijonams. De- . . ...
lionienė pranešė, kad Vaikšno

Lapkričio 5 d. įvyko 5-tos 
kuopos mot. sąjungos susirinki
mas.

Dvasios vadas kun. J. Jutke- 
vičius pasveikino ją ir jos šei-

Susirinkimą atidarė su malda mą, nurodydamas sąjungietėms,
p. M. Watking kuopos pirminin
kė.

kaip gražiausią pavyzdį.
Tw , ». , Kun. J. Jutkevičius priminėIs 17 spalių men. paruostos i.. . . „ , ___r r 1 sį menesį melstis uz mirusius ar

1 vus tautiečius aukomis. Ne vie
nas iš mūsų turime ten giminių,

Alto ,pirm. A. Skudzinskienėi ^en^-

rienė, Galevičienė ir Pyragienė 
yra ligonės.

Brangi, sese, lietuve.

Artinasi Kūčios ir Kalėdos.
“ Tavo šeimos nariai susirinks

prie Kūčių stalo. Tu jausies lainešimą davė Delionienė ir Sidab 
rienė.

Daukantienė davė platų pra
nešimą iš federacijos seimo mo
terų konferencijų.

Per seimą ALRK Mot. Są
junga labai įvertinta, kaip pa
grindinė organizacija.

Buvo prašyta, kad Moterų 
Dirva pasikeistų: būtų įdomes
nė ir patrauklesnė savo straips
niais.

Watkins pranešė, kad per vys 
kupijos buvusių ir esamų kat. 
mot. organizacijų pirmininkių 
posėdį vyskupai? prašė daugiau 
melstis.

Nutarta: 18 lapkričio suruoš
ti maisto išpardavimą kuopos 
naudai; turėti tuojau po sekam

draugų ar pažįstamų. Ne vie
nas iš mūsų irgi galėjo sulaukti 
panašaus likimo, jei būtume dėl 
nesveikatos negalėję išemigruo-

minga ir patenkinta savo šei- ar Pa^kę Lietuvoje.
mos tarpe.

Nepamiršk pasidalyti tuo 
džiaugsmu bent mažyte dalimi 
ir su vargstančiais bei kenčian

Tegul mūsų aukos praturtins 
tą liesą Kūčių ar Šv. Kalėdų 
stalą ar padidins duonos kąsnį 
badu mirštančių Sibire. Jei ką

čiais lietuviais, likusiais Vokie-| Balfo įgaliotiniai neaplankys na 
ti-ioje< muose, prašome pašaukti Vytą

^Būk dosni ir geraširdė skirk Vizgirdą tel. 6-5749, 70 So. 
kur dosni ir geraširde, sRirK Chestnut str arba B. Jablonskį 

mažą dalelę to, ką turi Euro- 6 568g 224 go Highland
pos vargšams našlaičiams savo 
tautiečiams. -

Per 5-tos kuopos Mot. S-gos 
kalėdinę vakarienę ta intencija 
bus dedamos po eglute aukos.

Atiduok ir Tu, sesute, savo 
duoklę!

Visų pavardės bus paskelbtos

Avė., tai jie paims iš jūsų au
kas.

čio susirinkimo kalėdinį balių-1 sPau^3je
ką-vakarienę, užprašyti šv. mi
šias už a. a. Antaniną Jakaity- 
tę ir antras — už mirusias kuo
pos nares, suruošti Užgavėnių 
balių su menine programa. Se
kantis susirinkimas ir kalėdinė 
vakarienė bus 3 d. gruodžio 
7:30 vai. vakare, parapijos sa
lėj.

Pagerbimai

Per susirinkimą pirm. Wat- 
kins pasveikino Viktoriją Siniau 
skienę jos 50 m. vedybinio gy
venimo proga. Jubiliatė yra tau 
ri ir nuoširdi lietuvė motina ir/ 
sąjungietė nuo pirmųjų są-gos.

Nuoširdžiai patartina ir ki
toms kuopoms šv. Kalėdų pro
ga — kreipti ypatingą dėmesį 
į gerų darbų veiklą, nes be to 
— tušti gražūs žodžiai. A. R.

CHICAGO RAVIOLI C0.
JNC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6459

For real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce.

Specialios Vaišės šventėms — 
Ravioli Pietūs 1

CHICAGO RAVIOLI BRAHD
"MAMA MADE"

KAS KĄ IR KUR
— Marąuette Park lietuviams.

Š. m. gruodžio 2 d. 11:45 vai. tuo
jau po sumos, maž. parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Avė., 
šaukiamas L.B. Marąuette Parko 
apylinkės visuotinas narių susirin
kimas. Būs svarstomi svarbūs 
klausimai, todėl visi kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Apylinkės valdyba
— Tėvai Saleziečiai (Cedar : 

Lake, Ind.) lapkričio 25 dieną ruo' 
šia kalakutinę savo naujoj sve-į 
tainėje ir laukia juos aplankyti sa 
vųjų rėmėjų ir bičiulių. Galima1 
bus skaniai užkąsti ir užgerti. Mi-Į 
šios 12 vai.

— Krikščionių demokratų stu
dijų klubo susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį lapkr. 25 dieną 3-čią 
vi. p.p. Lietuvos Vyčių salėj (2451 
-53 W. 47th St.). Programoje a p 
valaus stalo diskusijos politiniais 
klausimais. Diskisijų moderatorius 
kun. dr. V. Bagdanavičius, dis
kusijų dalyviai: dr. K. Šidlaus
kas, A. Balčytis, J. Končius, Pr. 
Povilaitis. Ed. Vitkus ir O. Stan- 
kaitytč.

Kviečiame vyr. krikščionis de
mokratus, klubo narius, jų bičiu
lius ir visus besidcminčius politi
ka susirinkime dalyvauti.

Klube valdyba
— šv. Kazimiero Seserų rėmė

jų 6 sk. Brighton Park rengia 
pramogą šį sekmadienį lapkričio 
25 dieną, 4348 So. Artesian Avė., 1
2 vai. p.p. Jau iš patyrimo žino- I 
ma, kad rėmėjų pramogos gausios 
dovanomis ir ištaigingomis vaišė- f 
mis, tai ir šį kartą neapvils at- 
silankusių, o be to savo dalyva- | 
vimu paremsit seselių darbą.

Rengėjos
—• Kun. Jonas Vyšniauskas,

Nck. Pras. Pan. Šv. parap. vika
ras, bus vakaro vedėju rengiamo 
Tėvų Jėzuitų statybos fondui. Va
karas įvyks lapkričio 2 5d. 6 vai. 
vakare Vyčių salėje, 2543 W. 47 
St. Vakarienė bus labai gera, taip
gi ir programa. Kviečiame skait
lingai atsilankyti visų Tėvų Jė
zuitų draugus ir geradarius. Lauk 
eime svečių ir ir iš visų kolonijų.

— šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų I skyrius lapkričio 25 d.
3 vai. p.p mūsų parapijos vieti- 
tinėms seselėms rengia Pantry 
party, seselių namuose. Prašoma 
visų prisidėti, atsilankyti, atnešti 
maisto arba prisidėti piniginėm do 
v anom.

— L. B. Rosclando apyl. visuo
tinas narių susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį lapkričio 25 d. 11 vai., 
Visų šventųjų parap. salėje 10806 
So. Wabush Avė., susirinkimo me
tu bus rengami atstovai į L. B. 
Chicagos apygardos suvažiavimą 
ir aptariami vietos švietimo rei
kalai.

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur siun

čiami be eiles per lietuvių kontorą ,;LĖVUO” — 

Overseas Parcel and Gift Service, Marquette Parke,
6653 So. Artesian Avė., Chicago 29, Illinois

Tel.: PRospeet 6-6848. Kasdien ir šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. 
vak. Kitu laiku ir šventadieniais, pašaukus WAlbrook 5-8715. 

Visi mokesčiai sumokami vietoje.

sušaukė lapkričio 17 d. mitingą 
pasmerkti Sovietų Sąjungą ir 
užjausti kovojančius vengrus. 
Kalbėjo Balfo pirm. A. Jankū
nas. Alto sekretorė L. Jankū- 
nienė perskaitė rezoliuciją A- 
merikos prezidentui ir Kongre
sui dėl įvykių Vengrijoje. Ven
grijos kovotojai buvo pagerbti 
susikaupimo minute. Peticiją pa 
sirašė Alto valdyba: A. Skudzin 
skas, B. Bukauskas, A. D. Kau

Rockford, III.„
Antkapio pašventinimas

A. a. dipl. miškininko Mečio 
Jameikio, mirusio rugpj. mėn. 
1955 m. antkapio pašventinimas 
įvyko lapkr. mėn. 18 d. Už ve
lionį vietos bažnyčioje 8 vai. 
buvo atlaikytos šv. mišios. 2 v. 
po pietų katalikų kapinėse vie
tos klebonas kun. Reikus pa

FOR THE
FIRST TIME!
A simple, complete 

explanation of the Mass 
on record!

lakis, L. Jankūnas, J. Sodkin ir, šventino gražios išvaizdos pagal 
architekto Muloko projektą pa
statytą paminklą. Dalyvavo di
delis būrys giminių ir draugų iš 
Rockfordo ir Chicagos. Miški
ninkus atstovavo atvykę iš Chi
cagos, St. Bakutis ir L. Miški
ninkų sąjungos tremtyje pirm. 
Vincas Žemaitis, kuris prie ka
po jautriais žodžiais prisiminė 
velionį ir visų vardu padėkojo 
velionies šeimai, kad taip gra
žiai granite įamžino šio didžio
jo miškininko atminti. Dalyvis

Chas Braze.

Hartford, Conn.
Parengimas seselių naudai

Š. m. gruodžio mėn. 2 d. 3 vai. 
p. p. Švč. Trejybės mokyklos 
parapijos salėje, Hartford,
Conn., įvyks Nekalto Prasidėji
mo Švč. M. Marijos seserų vie
nuolynui paremti, Seserų rėmė
jų Gildos Hartfordo skyriaus 
parengimas.a

Programą atliks minėto vie
nuolyno Pensijonatės, kurios 
suvaidins šią proga parašytą 
Nelės Mazalaitės vaidinimą 
“Žvaigždės”. Be to, bus dar dai
nos ir lietuviški tautiniai šokiai. Jieškomas Petras Bakšinskas, sū- 

• tj„ .r . ...... 'nūs Juozo, gimęs 1925 in. šakių km.,Visi Hartfordo ir apylinkių lie PajevonilJ vaksč„ Vilkaviškio ipskr! 
tuviai kviečiami atsilankyti. I Jieško sesuo Bronė Miliauskieuė-

Hartfordo -Gildos skyriaus ^akšinskaitė iš Lietuvos. Atsiliepti 
valdybą sudaro sius nares: pir- Dougla, st.. Sudbury, Ont, Canada.

12-inch, . 

33/3 rpm. I 

long playingĮ

1300 I

Now, you and your fumily can reallv know the 
Mass . .. enjoy full participation in The Holy I 
Sacrifice. "This Is The Mass,” produced 
professionally under guidancc of theCarmelite I 
Fathers, is a step-by-step commcntary on an ' 
actual Sunday Mass. You will understand it I 
all—ritual... vestments . . . movements!
Ideal Christmas Gift—This new, exclu- 
sive record is perfect for everyone on your 
Christmas list—family, friends, converts, in- 
ąuirers. Order in time for Christmas. Send 
cash, check or money order today to:

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas BARTIS BONIFACAS.

Kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. Win- 
chester Avė., Chicago 20, III.

MAIL TODAY,

THE
CARMELITE FATHERS 

GUILD
55 Demarcst Avė., Dept. L. 

Engclvvood, N. J.

Enclosed find $............ pleasc
send . ... . copies — post-paid 
of tlic 12 inch 33>/į rpm. long 
playing record. “This is the 
Mass“.

THE CARMELITE FATHERS GUILD !_
55 OEMAREST AVENUE . ENOIEWOOD, N. J.

Namo .

Address

City . . . . State.

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė
Motekaitienė

Gul Šiandieną ir Liksim, Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis. Švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudie.-, daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatcs Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

žvaigždelės ir Tem-ta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė. *

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Mariješius.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pakirstu Berželį ir Žygis į Vilnių, Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga, Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Salo Šabaniauskas.
Nutilk, Širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauską--.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lictuvišjtų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetą.-, su Orkestru.

Rekordus siunčiamo ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio vilstyb<»s. Amerikoj? pašto ir supakavimo iš
laidoms siūskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. , kitas pasaulio 
valstybes pr purvingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Moncy orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po idc. viena. Už 
$1.00 gau-ite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. BVDRIk FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

KOTRYNA WITKOWSKI
Gyveno 10945 S. Tripp Avė., Oak Lawn, III. Telefonas 

Garden 4-8770.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Merkinės parapijos.
Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanley Witt, 2 švo- 

geriai Alexander Witkowski ir Stephen Milewski, švogerka 
Kotryna Witkowski, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas J;s. M< Phee koplyčioje 7133 South 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks pirma d. lapkr. 26 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapine-,.

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

Nuliūdę: sūnus ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Joseph McPhee. Tel. PRospeet 6-0777

Dr. PETRIKUI ir šeimai, jų mylimam sūnui
A. f A.

RYMANTUI PETRIKUI

tragiškai žuvus, giliausiu užuojautų reiškia

Budrionių ir dr. Skaudžio 
šeimos

Tragiškai minis
A\ f A.

RYMANTUI PETRIKUI 

daktarę PETRĄ, ir jo šeimą giliai užjau

čia ir kartu liūdi
Dr. čerškus ir šeima

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. | A.

BONIFACAS VAIŠNORAS
Jiiu suėjo 10 metų kui negailestinga mirtis atskyrė iš įaūsu 

tarpo mylinių vyrų ir tėvų

Netekome savo mylimo l!J4ti iii., lapkričio mėn. 27 d. Nor.-t 
laikas tęsiasi, met tmC jo niekados negulėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dietas suteikia jam amžinų rntnybę.

I ž jo sielų iiip, užprašome 3 gedulingas šv. Mišias. \ ienos 
bus atlaikytos Tlumipsou, Conn., antros TT Murijontj koplyčioje 
ilinsdale, III., ir trečios su egzekvijomis Ims lapkričio 27 dieną 
H \al. rylą š\ė. Paneles Gimimo parapijos bažnyčioje (Munpiette 
Park j.,

.Maloniai kviečiame tisus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Bonifaco Vaišnoro sielų.

Ilsėkis mosią mielas vyre ir tėveli, mes 'la\ęs nebesulauksime, 
pas mus nebeateisi; lauk mus ateinant.

Nuliūdę: Žmona Barbora Vaišnorienė, du sūnus: kun. Boni
facas, M. I. C., ir Edvardas su šeima, dvi dukterys: Bernico si 
šeima ir Emilija su šeima.'

fimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiicMiiiiii

PER PASAULJ KELIAUJA 

ŽMOGVS
Bernardo BrazdLonio poezijot 

rinkinys. Nedidelis Bkaičius iiot 
knygos gautas šiomis dienomit 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
llllllllllllllllllllllllllilIlIlHIIIIIIIIIIlUUHi
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Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Draugi, 2334 South 
Jaktey Avė., Chicago 8. m

t

A.
MARIJONA RIMKUS 

Auškalnytė
Gyveno 963 \V. 35th PI.

MirS lapkr. 22 d., 1956, 5:45 
vai. popiet. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Raseinių apskr.

Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 dukterys Marle Corven, 
žentas Jonas: Ona Doljamin. 
žentas Mlchael; ir Patricia; 3 
sūnūs: Pranciškus, marti Rosc; 
•Juozapas ir Bruno; 14 anūkų; 
2 proanūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. I,i- 
tuaniea Avė.

laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkr. 26 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
žentai, marti, anūkai Ir proanū- 
luti.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. 1 hillips. Tel. Yards 
7-3401,

A. A-
JOSEPHINE MASENAS

(po tėvais Kimkutė)

Gyveno 3230 So. Lowe Avė.
Mirė lapkr. 21 d.. 1956 m.,

2:45 vai. popiet, sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Naujamiesčio 
parap., Berčiūnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Adeline Novak. žentas 
Chcster, anūkai Chestpr (USN), 
Mary Adele, C'arrol, Ann ir 
Holen Suzunne; du sūnūs Sta
nislovas, anūkai Theresa ir I’a- 
triek (VSN), ir sūnus I’etraj, 
marti Magdalen, anūkai George 
ir Christina, trys broliai Povi
las Rimkus, Jonas Rimkus (gy
vena Thorp, Wlsc.) ir Adomas 
Rimkus, pusbrolis Stanislovas 
Skruzdts, šyogeris Domininkas 
Stuckus ir jo žmona Patricia ir 
penki proanūkai ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Maldos Apaš
talystės' druugijos.
Kūnas pašarvotas Jurgio Rud- 

mino koplyčioje, 3319 S. Litu
anika Avė. Laidotuvės įvyksta 
pirmad., lupkr. 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto Ims atlydėta 
į šv. Jurgio (par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.
• Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę llelut: duktė, sūnūs, 
anūkui, broliai ir kiti giminės.

Lairi.. direkt. Jurgis Itudmin- 
as, tel. YArds 7-1138.

f
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JUOZAPAS AU6KALNIB
Gyv. 4509 S. Hermftųgi-

Mirė lapkr. 22 d.. 1956, 5 
vai. ryto, sulaukęs pusės ainž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Žvin
gių parap., Gulbiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 sūnūs: Riehard, marti 
Adela, ir Joseph, P. S. A 
Japonijoje; sesuo Sofija .. 
mauskas, Cvogeiis Jurgis ir 
šeima, brolis Antanas, pusse
serė Domicėlė Yajčikauskleaė 
su šeima, kili giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John 
Eudetkio koplyčioje, 46o', 
lt-'iinlta.go Avė

Laidotuvės pyks pirmadienį, 
japkrlčlo 26 d . Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Kiyžians parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų 
pamaldų bus nulydėflis 
Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstu 
mus dalyvauti šiose laidotuvč 
se.

Nuliūdę: sūnūs, nuirti, 
ir Imdis.

Isildotuvlų direktorius 
F. Eu.lelkti. t vi. k Anie

t
A. A.

... K.,
Jaki

ji)

P.
So.

J
Po
Šv.

visus

sesuo
Jobu1.41

LIUDVIKA KRIŠčIUNIENfi 
(po tėvais Vodeokaitė)

Gyv. 3 260 W. 1081h Street..
Mirė lapkr. 22 d., 1956 m.. 

1:30 vai. rrte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Na- 
muksčių parapijos. Amerikoje 
išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs Petrus Bajorlnus, marti 
Florence, ir Juozas Bajorinas, 2 
anūkės Erunees ir Anna Jeun; 
brolis Amanas Vedeekis (Ma- 
dusa) su šeima; sesuo Monika 
Mikalajūnas ir šeima ir daug 
kitų giminių, diaugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Lakawicz 
koplyčioje, 2424 Wcat 6 9th 
Street. Laidotuvės įvyks pir
madienį. lapkričio 26 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J Gimimo Panelės švč. 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vcllo- 
ntes stelų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giinines, draugus Ir pužįstuiuus 
dulyvn.iiti šiose, laidotuvėse.

Nullfidę liuką, sūnūs, marti, 
unūkės, brolis Ir visi kiti gimi
nės.

lald. direkt. H., laiekavv lež te
lefonu* LLpubliv i-1213.
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X De Paul universiteto lie

tuvių klubo ruoštas šokių va
karas praėjo su pasisekimu. 
Jame dalyvavo nemažas būre
lis lietuvių studentų, o taip pat 
ir kolegų amerikiečių. Dalyviai 
vakam buvo patenkinti ir 
Grandies šokėjus, išpildžiusius 
programą, palydėjo gausiais 
plojimais.

Tik tos amerikiečių universi
tetų organizacijos įsigyja gerą 
vardą savo universitetuose, ku
rių vieši pasirodymai susilau
kia pasisekimo. De Paul Uuniv. 
lietuvių klubas to pasiekė dėka 
gražios paramos iš lietuvių 
spaudos, Sophie Barčus radijc 
programos, Šilingienės vado- 

Grandies šokėjų

X Chieagos Lietuvių Fullto
lo Klubo — “National Soccer” 
lygos II divizijos meisterio ko
mandą atstovavo šie žaidėjai: 
Jonas Perkūnas, Kazys Baltra- 
tnonaa, Vacys Omilijonas, Ro
mas Koženiauskas, Leonas Po- 
vilaika, Evaldas Leifertas, Al
bertas Martinkus, kapitonas, 
Juozas Linartas, Albinas Stul
ga, Algimantas Malinauskas, 
Jonas Kaunas, Albinas Blan- 
dis, Romas Gavėnia, Jonas 
Snarskis, Vytautas Sipavičius, 
Tomas Remeikis, Edvardas Sa
dauskas ir A. Libus. Komandos 
vadovu buvo Vytautas Micei- 
ka. Klubo valdybą sudarė: Ed
vardas šulaitis, pirmininkas, 
Kazys Baltramonas, vice-pir- 
mininkas, Algimantas Mali
nauskas, sekretorius, Jonas 
Perkūnas, iždininkas, Regina 
Redvilavičiūtė, moterų sekcijos 
vadovė.

CTtl!?ntAj|fT& DRaOGaB, ČffiCAOO, fLJJNOft

Amerikos Lietinių Tarybos sin«iia\hito New Vorke I9.K1 m. 11 užmušta, 4 prigėrė,
3 sudegė

Per Padėkos dieną Illinois 
valstybėje susisiekimo nelai
mėse žuvo 11 žmonių; virtame 
krašte žuvo apie 120. Dvyniai 
— brolis ir sesuo, abudir 60 m 
amžiaus, mirė liepsnose degant 
jų namui pietinėje Chicagoje, o 
viena jauna moteri.s žuvo eks
plozijoj ir ugnyje netoli Auro
ros, kai jų šeima ruošėsi va- 

į lyti automobilio benzino tanką; 
jos vyras ir 3 vaikai sužeisti 
Keturi medžiotojai prigėrė, kai 
stiprus vėjas apvertė jų laive
lius.

Šovė į fazaną, pataikė 
| berniuką

James T. Elliston, 12 m. am 
žiaus, gyvenąs Lake apskrity
je, buvo sužeistas šratais arti 
akies ir į dešinę koją. Jis degi
no šiukšles lauke ir tuo metu 
neatsargus medžiotojas Anta 
nas Lerch, 44 m. šaudamas į

X Chicagos Baleto Gildijos j- kairės j dešinę pirmoje eilėje sėdi: A. Aleksis, E. Mikužiūtė. V. Kvetkas, dr. P. Grigaitis, L. šimutis, 
rengiamame baleto spektakly-I V. Sidzikauskas, prof. J. Kaminskas, J. Matulionis, min. Roberts Liepinė, Antroje eilėje: S. Gegužis, 
ie lankr 25 Eie-ht Street 'pulk. J- Slepetis, A. S. Trečiokas, S. F. Bakanas, dr. M. J. Vinikas, dr. M. Devenis, P. Vainauskas,vaujamų Grandies šokėjų ir J “P _ £ f Thomas Matas, Stovi: dr. K. Jurgėla, J. Tysliava, J. Audėnas, P. P. Dargia, dr. A. Trimakas, J. Gri- fazana nutaikė i berniuką Ov‘

lietuvių studentų dalyvavusių Theatre, <41 So. Wabash Ave.,^ gajU3t j. Arlauskas, J. Petrėnas, M. Vaidyla, K. Bielinis, dr. M. Brukąs, A. Morkus. Pata . 1 berniuką. Gy
dalyvaus apie 20 įvairių Chi- --------------------------- - -- - .. ■■ ■ — _____ dytojas tvirtina, kad sužeidi-

~~ mas nėra sunkus.vakare. Klubo valdyba ir na
riai entuziastingai dirbdami ir 
vesdami propagandą sutraukė 
ir gausų amerikiečių būrį.

CHICAGOS ŽINIOS
cagos baletų studijų, atstovau
jančių įvairias šio meno šakas 
bei žanrus.

Kaikurias iš šių studijų lan- 
X šv. Petro ir Povilo para- ųo jr keiįos lietuvaitės. Ber-

pijos (West Pullman) metinis nįce Holmes baleto studijos 
banketas įvyksta rytoj, lapkr. programoje vyraujančias roles 
25 d., 1956 m., parapijos salė- atliks jaunos baleto pajėgos — 
je. Kun. Pranas Juškevičius, j vįoieta Karosaitė ir Irena Ve- 
kuris šiuo laiku darbuojasi pa- leckytė
rapijoje su kun. A. Bendžiunu
ir klebonu Petru Gasiunu, pra-, x Juozas Dudėnas, 1330 S. 
neša, kad šių metų banketui 49 ct- buvo ^nkiai susirgęs

Kaip pigiau pasiųsti vaistus 
Lietuvon

Daug kas juos siunčia per

10,000 gyvulių parodoje
Vakar Chicagoje, Interna

tional Amphitheatre patalpose.
agentūras, turėdami bereikalin- buvo atidaryta gyvulių paroda,

yra daug entuziazmo, nes pa- 
rapiečiai tikisi greit susilaukti 
naujos bažnyčios. Visi buvusie
ji ir dabartiniai parapiečiai yra

tačiau po sėkmingos operacijos 
gražiai sveiksta ir tikisi vėl 
greit grįžti į Taylor Forge fab
riką darbui. Dudėną gydė dr.

kviečiami atsilankyti į šį ban-: Kisielius. Pacientas dakta-
ketą rytoj 6 vai. vakaro. už sėkmingą gydymą labai

dėkingas.
X Kun. St. šantaras, Chica- 

gos Balfo apskrities pirminin
kas, gruodžio mėn. 2 d. Lietu-

gų išlaidų, nes vietos pašto agen 
tūros dažnai, nežinodamos siun
timo tvarkos, atsisako juos pri
imti arba priima klaidingai. 
Spalio mėn. pasiųstas iki 2 sva
rų vaistų siuntinėlis iš Chicagos, 
Pilsen Post ofice 19th So. Ash
land Avė., oro paštu, kaip re
gistruotas pirmos klasės laiškas 
(ne siuntinys), neapmuitintas, 
buvo už poros savaičių gautas 
Lietuvoje, tesumokėjus vietoje 
vos keletą rublių, muito. Yra 
žinių, kad turintieji ten dakta
ro pažymėjimą, būk už tokius 
siuntinėlius muito nemoka. To
kiu būdu pasiuntimas vaistų

X Dain. Stasys Cdvaras iš
pildys meninę programą Balfo 
rengiamam bankete gruodžio 
mėn. 2 d. Lietuvių auditorijo
je. Jam akompanuoja prof. VI I yių auditorijoje įteiks atžyrnė- kaįnuoja apie 50% pįgiau. 
Jakubėnas. Pažymėtina, kad; 3imo lapus ilgamečiams Balfo 
abudu atsisakė nuo bet ' kokioj veikėjams Chicagoje, kurių tu 
atlyginimo už darbą, kaip šal- i rimą apie 50 asmenų ir visi yra
pos organizacijai talkininkauja 
ir ją paremia savo menine da
limi.

Pakvietimai jau baigiami 
platinti ir manoma, kad Balfo 
bankete, kuris rengiamas pa
gerbti ilgamečius veikėjus ir 
išklausyti Balfo direktoriaus 
prof. kan. J. Končiaus prane
šimo, dalyvaus 500 Chicagos 
Balfo ir visuomenės veikla be
sidominčių asmenų Chicagoje.

X Praėjusį sekmadienį įvy
ko Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventės komiteto posėdis. Ligi 
šiol jau įsiregistravo šventėje 
dalyvauti keli šimtai šokėjų. 
Šventėje gausiai dalyvauti ren
giasi Chicagos lietuviškosios 
mokyklos, kurios turės atskirą 
programą. Šventę manoma

senesnės kartos lietuviai. Jie 
rengiamo banketo metu bus 
viešai pagerbti ir apdovanoti.

X Kostancijai Lukošaitei

Moterų Sąjungos Cicero sky
rius suruošė vaišes, per kurias 
buvo įteikta dovanėlė. Apdova
notoji dėkinga sąjungietėms 
už dovaną. Rengimo komisijoj 
buvo B. Jakaitis, Srubas ir B. 
Tumavich.

X šv. Antano parapijos Ci
cero, III., vakarienė įvyksta ry
toj 6 vai. parapijos salėje. Pro
gramoj dalyvauja parapijos 
mokyklos mokiniai. Klebonas 
prel. I. Albavičius kviečia visus 
dalyvauti.

X šv. Antano draugija tu
rėjo savo metinę sueigą lapkri-

rengti Chicagos universiteto I čio 17 d. J. Budriko salėje. Na- 
aikštėje. Šventei tinkamiausias rių ir svečių susirinko nema- 
laikas birželio 16 diena. Tiksli, žai. Tai pastangos pirmininko 
šventės data ir vieta bus pa- Į M. Jakubausko. Parengimas 
skelbta artimiausiu laiku, kai duos gražaus pelno, 
bus nugalėtos paskutinės kliū-
tys.

X Lietuvių Prekybos Namų

— Fumiture Center, Ine., 3224 
S. Halsted st., šiemet valdybą 
sudaro: A. Gintneris — pirmi
ninkas, J. Lieponis — vicepir
mininkas, Edm. Rudaitis — 
sekretorius, J. Šklėrius — ka
sininkas ir A. Gaška — valdy
bos narys, kurie visuomeni
niams, kultūriniams ir šalpos 
reikalams nesigaili paskirti 
stambesnių aukų, neskaitant 
eilinių labdaros darbų.

X Už a. a. Vlado Vlrkėčlo 

sielą metinės Šv. Mišios bus 
atlaikytos rytoj, lapkr. 25 d. 
12 vai. Tėvų Saleziečių Vienuo
lyno “Šiluvos" koplyčioje, 
Cedar Lake, Ind.

X Kun. Petras Gašlūnas, 

klebonas šv. Petro ir Povilo 
parapijos (West Pullman) pra 
eitą savaitę buvo nugabentas 
Šv. Kryžiaus ligoninę.

X Kan. V. Zakarauskas š. 

sekmadienį išvyksta į East St. 
Louis, kur pasakys pamokslą ji
mokslo draugui kun. dr. A. 

X Ralph Perry šeima, 5836. Deksniui švenčiant i sidabrinį
S. Artesian avė., lapkričio 25 
d. minės savo vedybinio gyve
nimo 25 m. sukaktj. Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje tą 
dieną 11:30 vai. bus jų inten
cija padėkos mišios, kurias už
prašė jų svainė Sophie Wardis 
Navickas. Perry ir Navickų 
šeimos yra plačiai žinomos

kunigystės jubilėjų.
X Petras Norkaitls, “Girio* 

Aido” mišk. žurnalo administ 
ratorius, po jį ištikusio širdies 
smūgio, grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta.

X Mary Lidgus pagrindi 
niam sveikatos patikrinimui ii 
pasigydymui atsigulė į South

veikloje, jos yra didelės gerų town ligoninę, 5701 S. Wood, 
darbų rėmėjos. {kambario nr. 210.

į kurią atgabenta 10,000 galvi 
jų, kurių bendra vertė siekia 
apie $5,000,000. Atgabenti jie 
iš 38 šio krašto valstybių ir iš 
Kanados. Parodos patalpos yra 
Halsted gatvėje ties 42 gatve; 
paroda atdara kasdien nuo 8 
vai. ryto iki 11 vai. Įėjimas 75 
ct., vaikams — 40 ct. Į cirko 
ir kitokių arklių parodą bei 
programą įėjimas 8 v. vakare 
nuo $2 iki $3, o 2 vai. popiet — 
nuo $1.50 iki $3. Paroda tęsis 
iki gruodžio 1 d. imtinai.

Moksleiviai itebės dirbtinį 
mėhulį

Chicagos moksleiviai jau da-
Sugavo smuikininko Žudiką bar planuoja, kaip įtikinti sa

vo tėvus, kad sekančiais 
(1957) metais, kada bus aplinkChicagos detektyvai, dirbda

mi atsidėję beveik dvi paras, 
sugavo žiudiką smuiMniinko 
Jay G. Grace, 55 m. amžiaus.
Pasirodė, kad jį nužudė 21 m.
nusikaltėlis, išleistas iš kalėji- A ... , . x.... .... _ tronomine sąjunga, kun tarsis,mo policijos pneziuron, James , ...„ A ... , . . . , J kaip ji, drauge su orgamzuo-Golden. Žudikas teisinosi, kad > . e J ° . ., ... . . . jamų 200 kitų moksleivių gru-jo revolvens iššovė pripuola- J. f.pių visose JAV-se. geriausiai

Žemę paleistas dirbtinis mėnu
lis, leistų grupei apie 3 vai 
nakčia stebėti tą mėnulį. Yra 
įsisteigusi Chicagos Jaunių As-

mai, kai jisai grūmėsi su smui 
kininku. Areštuotasis pasako
jasi, kad jiedu su smuikininku 
išsigėrė ir tada nuėjo į jo kam
barį, kur ir kilo jų ginčai. Žu
dikas paaiškino, kad jisai re
volverį įmetė į upę, o savo su-

galėtų atlikti stebėjimus tokio 
dirbtinio mėnulio.

61,295 atsargos karininka
Vidurvakarių srityje, api

mančioje 13 šio krašto valsty-
kruvintus drabužius sudegino, bių, universitetuose ir kolegi- 
Anksčiau jisai buvo kalintas jose įsiregistravo 61.295 stu-
už automobilio vogimą.

X Lietuvos Kariuomenės 38 j 

metų sukaktį minint lapkričio 
25 d. L. auditorijoje meninėje 
dalyje dalyvauja: trio Bobinie 
nė, Poškienė ir Mačytė. Moks
leivių Tautinio Ansamblio kan
klininkės, vadovaujamos Kir 
vaitytės; skautų šokėjai Grar. 
dis, vadovaujami šilingienės ii 
pianistas M. Motekaitis.

X Draugystė Lietuvos ka

reivių Cicero, III. turėjo savo 
mėn. susirinkimą lapkričio 18 
d. Seniūnai pranešė, jog V. Va- 
ranauskas ir A. Navickas ser
ga. Pastarasis nuo pašalpos 
atsisako. Sekančiam susirinki
me bus renkama valdyba se
kantiems metams. Draugijos 
pirm. Kazys Šimkus jau išbu- 
bo du terminus ir tikimasi, kad 
pasiliks ir toliau.

X Vysk. Brizgys, konsulas 

Daužvardis ir Alto pirm. L. Ši
mutis tars sveikinimo žodžius 
lapkričio 25 d. Lietuvos kariuo
menės minėjime.

X Balfo direktoriai Nora 

Gugienė ir P. Grybienė ketvir
tadienį lėktuvu išskrido į Det
roitą dalyvauti Balfo seimo po
sėdžiuose.

dentai į atsargos karininkų 
kursus, sutrumpintai vadina
mus R. O. T. C.

į

fe

Kaip praėjo Padėkos diena

Chicagoje Padėkos diena bu
vo šalta ir vėjuota. Daugelis 
žmonių buvo euėję pasimelsti į 
bažnyčias, jų tarpe ir Chica
gos meras Daley su savo šei
ma. Paskiau meras grįžo į sa
vo namus Bridgeporte, kur val
gė kalakutą. Į svečius pas me
rą buvo atvykęs ir jo tėvas 
Mykolas. Net ir Chicagos kali
niai gavo pagerintas viščiukų 
porcijas. Buvo dalinamas šil
tas maistas ir miesto valka
toms Madison gatvėje.

y
38 gailestingųjų seserų 

mokyklos
Chicagoje ir artimose apy

linkėse veikia net 38 gailestin
gųjų seserų mokyklos. Surin 
kils statistines žinias iš 31 Chi
cagoje esančios gail. seserų, 
mokyklos, rasta, kad šiemet 
jose yra 1,533 studentės, o ga
lėtų priimti dar 207 daugiau.

Aligatorių medžioklėI
Šį šeštadienį, lapkr. 24 d., 10 

vai. 30 min. ryto Gamtos Isto
rijos muzėjuje vaikams bus ne
mokamai rodomas filmas apie 
aligatorių medžioklę fotografi
jos kamera.

KAS KĄ IR KUR
Lietuvių Tautinis Akademinis 

Sambūris Chicagoje rengia links 
mą tradicinį Naujųjų Metų su
tikimą Westem Ballroom salėje, 
3504 So. Western Avė. Gros Jur 
gio Akelio orkestras.

Staliukus iš anksto užsakyti 
ir pakvietimus gauti galima bus 
nuo gruodžio 1 d. sekančiose 
vietose: “Marginiuose”, 2511 W. 
69 St. — Marąuette park; J. 
Karvelio prekybos namuose, 
3322 So. Halsted, Br. Siliūno 
maisto krautuvėje, 4600 So. Fair 
field ir Stangenbergų maisto

Vairuotojų mokykla
Chicagoje veikia vairavimo 

mokykla, kur pamokos duoda
mos nemokamai. Ji veikia ant
rame augšte namo, kur yra Su
sisiekimo teismas — 320 N. 
Clark. Į ją galima įstoti pali
kus prašymą tų namų kamba
ry 128 arba pašaukus telefonu 
DE 7-5252. šia mokykla jau 
pasinaudojo apie 500 žmonių. 
Apie pusė jų atėjo savu noru, 
o apie 250 atėjo todėl, kad su
sisiekimo teismas įsakė jiems 
šioje mokykloje pasitobulinti 
vairavime.

Ilgiausia ligoninės lova
Turbūt pati ilgiausia pasau

lyje ligoninės lova yra įtaisyta 
Michael Reese ligoninėje, Chi
cagoje — net 7 pėdų 8 colių. 
Pirmas pacientas, kuris į ją 
atgulė, yrą George Tremaine, 
49 m. amžiaus, 6 pėdų 5 colių 
augščio. Tokią lovą ligoninė 
panorėjo turėti ypač krepšinin
kams gydyti, kurie dažnai bū
na augšto ūgio.

Ugniagesio drabužiai
Ugniagesių darbo drabužiai, 

avalynė ir apskritai visa gais
rui gesinti apranga kainuoja 
apie $400. Vien tik šalmas kai
nuoja $24. šiuos reikmenis ug
niagesiai patys turi įsitaisyti. 
Į namus atlyginimo per mėne
sį jie parsineša vidutiniškai 
$340.

IŠARTI IR TOLI
Knygų išpardavimas. Gabijos lei

dykla nuo lapkričio 1 d. iki gruo
džio 31 d. paskelbė savo ir kitų lei
dyklų knygų išpardavimą. Knygos 
nupigintos nuo 25% iki 90%. * Di
delis pasirinkimas. Knygų sąrašas 
siunčiamas nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija, Straiglit- Patb, 
Wyandanch, N. Y.

Planuojama miesto centre ati.'kraut“''ėjc Cicero, prieš šv. Ap
daryti informacinę įstaigą, ku- ano aznV *3- 
ri duotų patarimus mergaitėms,
besidominčioms šia profesija.

Klebonijoje reikalinga 
ŠEIMININKE

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad. 
Nr. 7674 “Draugas”, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Hodge čekis gembleriui
Susekta, kad buvęs Illinois 

valstybės auditorius Orville 
Hodge buvo įteikęs čekį $5,000 
vienam restorano savininkui 
Havanoje, III., žinomam gemb
leriui. To išeikvotojo Hodge 
nusikaltimai tiriami toliau.

Daugiau autobusų
Palengvinant prieš šventes 

vykstantiems į miesto centrą 
apsipirkti, Miesto Susisiekimo 
vadovybė greit paleis 200 papil
domų vagonų iškeltuose trau
kinėliuose ir taipgi autobusų.

MALDAKNYGE

“ JAUNUOUU MALDOS"
Kurią paruoM 

Kan. P. Klrvelaltto 

Kaina: $1.50 ir $2.50

Clsakyinnu adresuokite
D B A U O A S

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE'
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimij korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siijskito 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 
LAUREATAS?!

Šeštadienį 12 d., sausio mėn., 1957 m.,
7:30 valandą vakare,

SOKOL SALEJE 
2345 South Kedzie Avenue,

Chicago, Illinois
naujas Laureatas bus supažindintas su 

Amerikos visuomene.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai parašė kūrinius laimėti $1,000.00, kurį kiek
vienais metais parūpina Dienraščio Draugo Bendradar
bių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyksta koncertinė dalis prog
ramos. Dainuoja ALDONA STEMPUŽITNfc, garsi 
Člevelando dainininkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO konkurso užbąig- 
tuvėm8. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visi omą.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE

Clarendon Hills, III.%
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

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

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

Visus maloniai kviečia:
TT. Marijonai, 

Clarendon Hills, Dl.

&


