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KIPRO SALOJ AUGA IR VYSTOSI NERAMUMAI
Okupuotoje Lietuvoje jau

lankėsi užsienio žurnalistai
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

VILNIUS, okup. Lietuva. — Vilniaus radijo pranešimais pas
taruoju metu Lietuvoje lankėsi Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Šve
dijos ir Belgijos laikraštininkai, akredituoti Maskvoje, šie laikraš
tininkai buvę apsilankę Kahųe, kitose Lietuvos vietovėse, gegužės 
pirmosios paradą ir „darbo žmonių demohstracijas“ žiūrėję Vil
niuje, taip pat kalbėjęsi su įmonių darbininkais ir kolchozinin- 
kais.

Smulkesnių žinių neduodama, 
kuriose įmonėse tie laikraštinin
kai lankęsi ir kuriuose kolchozuo 
se. Tačiau neteka abejoti, kad 
apsilankiusiem laikraštininkam 
tebuvo sudarytos sąlygos apsi
lankyti vadinamuosiuose pirmau 
jančiuose bei milionieriuose kol
chozuose, kurių Lietuvoje tėra 
visai nežymus skaičius, nesiekiąs 
nė šimtinės. <

pasirodančiais spėliojimais apie 
Maskvos politikos kurso naują 
kreivąją. Bene tikslingesnis bū
tų spėjimas, jog lig šiol bolševi
kai laisvųjų šalių laikraštininkų 
neįsileido dėl to, kad jie dar vis 
buvo įsitikinimo, jog gyventojai 
nebuvo pakankamai „perauklė
ti“. Taip pat dar vis buvo skaito
masi su „nacionalizmo“ likučiais, 
kurių su šaknimis išrovimas įvai 
riomis progomis buvo primena
mas tiek Sniečkaus, tiek Gedvilo 
bei Paleckio.

Kad galėtų per filtrus perleisti

Vykdytais trėmimais greičiau
siai okupantas jau tikisi priešiš
kai nusiteikusį elementą bus pa
laužęs. Taip pat jis gali būti pri
ėjęs prielaidų, jog tie trėmimai, 
nuolatiniai gyventojų suiminėji-

Negalėjo susidaryti vaizdo

Suprantama, kad apsilankiu
sieji laikraštininkai negalėjo su
sidaryti pilno vaizdo gyvenimo 
Lietuvoje, teturėję progos apsi
lankyti ten, kur jie vadovų buvo 
pristatyti.

Visai kitą vaizdą būtų galėję 
laikraštininkai susidaryti tuo 
atveju, jei jiems būtų buvusios 
sudarytos sąlygos apsilankyti ir 
atsilikusiuose kolchozuose, kurių 
žymiai daugiau, negu vadinamų
jų kolchozų miliorįięrių. Tuo at
veju laikraštininkai būtų galėję 
įžvelgti gyvenimo sąlygas kol
choze dirbančiojo. Taip pat ir 
įmonėse dirbantieji toli gražu 
gauna ne vienodą atlyginimą. Jei 
•laikraštininkams būtų buvę pro
gos apsilankyti Lietuvos provin
cijoje veikiančiose įmonėse — 
jie būtų susidarę visai kitą vaiz
dą, negu kad apsilankę gereles- 
nius atlyginimus dirbantiesiems 
mokamose įmonėse, kuriose dir
ba didžiuma specialistų.

Šia proga prisimintini Sovietų 
atstovų pareiškimai laikraštinin
kams, ankstesniais metais norė
jusiems apsilankyti Pabaltijo 
valstybėse, Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Tada laikraštinin
kams buvo pareikšta, jog „dėl 
santykių nenusistovėjimo“ apsi
lankymas negalimas.

Tik šiais metais pirmu atveju 
grupė Maskvoje reziduojančių 
laikraštininkų turėjo progos ipr- 
mą kartą apsilankyti Lietuvoje. 
Vargu ar sietinas šitas apsilan
kymas su kai kurioje spaudoje

Sovietinio okupanto rankos...
griauna kryžius Lietuvoje

VILNIUS, Okup. Lietuva. — Norėdami parsivilioti laisvojo 
pasaulio lietuvius į okupantų naikinamą Lietuvą, sovietai viską 
žada, neišskiriant nei religijos laisvės. Štai paskutiniajame ru
siškojo „Už sugrįžimą į Tėvynę“ leidinio lietuviško priedo nume
ryje rašoma apie katalikų bažnyčių restauravimą Lietuvoje. „Ugi 
amžiai ir karo audros apardė daugelį senųjų Lietuvos bažnyčių, — 
rašo šis sovietinės melo propagandos leidinys. — Dabar respubli
koje atliekami dideli jų restauravimo darbai“.

Bet užsienyje gyvenantieji lie
tuviai gerai žino, kad ne tiek nuo 
ilgų amžių ir karo audrų, kiek 
nuo bedieviškos sovietų okupaci
jos nukentėjo Lietuvos bažny
čios. Sovietinis leidinys toliau 
tarp kitko pastebi, kad apt šv. 
Kotrynos bokšto Vilniuje atsta
tytas kryžius. Deja, nerašoma, 
kas tą kryžių buvo nuėmęs ir ko
dėl tik po dvylikos okupacijos 
metų jis buvo atstatytas. Šian
dien niekam nėra paslaptis, kad 
ne kieno kito, o sovietinio oku
panto šventvagiškos rankos kry 
žius išretino ne tik iš Lietuvos

pakelių, bet nukilnojo ir nuo dau 
gelio bažnyčių bokštų. Kodėl oku 
panto leidinys užsienio lietuviam 
nieko nepapasakoja apie Vilniaus 
katedros likimą ir apie kitas Vil
niaus, Kauno ir kitų Lietuvos 
vietų bažnyčias?

Užsienio spauda neseniai pa
skelbė vieno lietuvio pabėgėlio iš 
Klaipėdos pasakojimus, kuriuose 
pateikiamos žinios, kaip komunis 
tai apiplėšė Kaukėnų ir Hein- 
richswalde bažnyčias, jų turtą 
panaudodami raudonųjų kampe
lių įrengimui. Panašiai įvyko ir 
Gilijoje. Veradainės bažnyčia bu 
vusi paversta aliejaus fabriku. 
Tie, kurie sovietinės propagan
dos leidiniuose rašo apie religijos 
laisvę okupuotoje Lietuvoje, pa
tys žino begales panašių pavyz
džių, tik apie juos nieko nepasa
koja laisvojo pasaulio lietuviams.

Laisvasis pasaulis jau pakan
kamai prisiklausė sovietinės pro
pagandos žodžių, šiandien jis lau
kia darbų. Kol geležinė uždanga 
dengia tragišką komunistų pa
vergtų kraštų gyvenimo tikrovę, 
tol visos sovietų kalbos apie re
ligijos laisvę neturi jokios vertės.

Penkiolika Lietuvos kančios
metų ragina į kovą už laisvę

CHICAGO, III. — Greitai sukaks 15 metų, kai Rusijos dikta
toriai pagrobę Lietuvą, pradėjo masėmis vežti jos žmones — vyrus, 
moteris ir vaikus — į Sovietų Sąjungos gilumą. Per kelias dienas 
birželio mėnesį gyvuliniais traukinių vagonais buvo išvežta į Sibi
rą, Turkestaną ir kitas tolimąsias Sovietų Sąjungos sritis Apie 
40,000 žmonių.

Lietuvos kančios tuo nepasibaigė, nes antrą kartą atėję į Lie
tuvą karo pabaigoje bolševikai ėmė vykdyti masines žmonių depor
tacijas dar didesniu mastu. Jie stengėsi sunaikinti lietuvių tautą. 
Sovietų žvalgybininkai gaudė neištikimus jiems žmones ir specia
lūs istrebitelių būriai žudė Lietuvos jaunimą, kuris su ginklu ran
kose priešinosi okupantams. Žmonių privatus turtas ir namai bu
vo konfiskuoti. Žemės ūkis sukolchozintas.

Laisvajame pasauly gyveną lietuviai kasmet rengia tų Lietu
vos nelaimių minėjimus, protestuodami prieš neteisėtą mūsų tė
vynės pagrobimą ir prieš žiaurią bolševikų genocido — tautos žu
dymo — politiką.

Taigi ir dabar, besiartinant birželio mėnesiui, mes turėsime pa
reikšti pasauliui, kad Lietuva tebėra pavergta ir bolševikinio oku
panto teriojama. Ruoškimės tuos baisiuosius birželio įvykius pa
minėti viešais susirinkimais, paskaitomis ir kitais tinkamais bū
dais. Minėjimų proga nusistatykime tęsti kovą už Letuvos išlaisvi
nimą ir paremkime šį reikalą gausiomis aukomis.

Aukas prašome siųsti Amerikos Lietuvių Tarybos centrui 
Chicagoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS

Kalendorius
Gegužės 12 d.: šv. Nerijus ir 

šv. Pankracas; lietuviški: Vai
dutis ir Viligailė.

Gegužės 13 d.: šv. Robertas ir 
šv. Zigmantas; lietuviški: Gar- 
dievutis ir Nergonė.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:00.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj galimas 
mažas lietus.

• Maryland oro sargybinis lėk 
tuvas sudužo Chespapeake įlan
koje, netoli Anapolio. Du vyrai 
išgelbėti, o trys dar nesurasti.
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mai ir kalinimai atitinkamai bus 
paveikę trėmimų ir suėmimų iš
vengusius, kurie gali būti jau 
tiek „perauklėti“, kad apsilankiu 
šiam svetimšaliui jau vengia iš
tarti komunistams nepageidauja
mą žodį.

Į kolchozus jungimo, vykdyto 
prievartinėmis priemonėmis, pro 
cesas, o taip pat jį lydėjęs visiš
kas ūkio suirimas pastaraisiais 
metais bent išoriniu požiūriu 
kiek užtušuotas. Jau randasi, 
kad ir palyginti nedaug, tačiau 
randasi kolchozų, kurie jau gali
ma svetimšaliui parodyti.

Šitie motyvai bene bus pa
grindiniai, įgalinusieji okupantą 
į Lietuvą įsileisti užsienio spau
dos atstovų, tačiau iš reziduojan
čių Maskvoje tarpo, kad jų pra
nešimus bei įspūdžius apsilan
kius Lietuvoje galėtų per savo 
filtrus perleisti Maskvos cenzū
ra, pastatyta akredituotų laikraš 
tininkų išsiunčiamos medžiagos 
kontrolei.

Įdomu bus pamatyti apsilan
kiusių laikraštininkų praneši
mus. Iš tų pranešimų jau bus ga
lima susidaryti vaizdą, ar tie 
laikraštininkai turėjo progos 
bent kiek plačiau ir išsamiau 
žvilgterti į gyvenimi sąlygas Lie
tuvoje, ar turėjo tenkintis vien 
tik pristatytų vadovų vykdoma 
režisūra.

j

Čia yra scenos Atėnuose, kai graikai studentai ir kiti sukilo dėl dvie
jų graikų pakorimo Kipro saloje. Viršuje: sužeistas riaušininkas ne
šamas dviejų draugų. Apačioje: policija sklaido sukilusią minią Atė
nuose. šeši asmenys riaušių metu žuvo ir daugiau 200 sužeista, 59 iš 
jų policininkai. , (INS)

Lenkijoje nepasitenkinimas 
kyla, kad visi suvaryti į partiją
MASKVA. — Jei Maskva anksčiau labai akcentavo dabartinės 

kolektyvinės vadovybės centre, tai dabar sovietų spaudoje užtinka
me stipresnių balsų, kad tokia vadovybė turinti būti ir kitose vie 
tose. . '

Ar taip bus?
PITTSBURGH, Pa., geg. 11.— 

Dr. Harold C. Urey, atomo pio
nierius ir Nobelio premijos lai
mėtojas, pareiškė, jog moksliniai 
atradimai ves „pagaliau į pasau
lio vyriausybę“.

\

60 asmenų areštavo
PHILADELPHIA, Pa. — Val

džios pareigūnai areštavo 60 as
menų, įtartų pardavinėjant nar
kotikus. Vadinasi narkotikų liz
delis išdraskytas Philadelphijos 
mieste.

• Gen. de Gautles pareiškė su
tinkąs grįžti į valdžią ir gelbėti 
Prancūziją iš chaoso, paruošda
mas valstybės reformą.

Antai, Lenkų Jungtinės Darbi
ninkų partijos sekretorius Edv. 
Ochab „Pravdos“ Nr. 20 rašo: 
„Svarbiausias leniniškas princi
pas yra kolektyvinė partijos va
dovybė visuose laipsniuose: nuo 
centro komiteto iki apskrities ko
miteto ir pirminės organizacijos 
biuro. Daug, labai daug praeity
je buvo aiškaus to principo lau
žymų net Lenkijos Jungtinėje 
Darbininkų partijoje... Ir dabar 
dar yra atvejų, kai kolektyvinės 
vadovybės principo laikomasi tik 
formaliai“.

Toliau iš minėto straipsnio ma 
tyti, jog yra nepasitenkinimų 
Lenkijoje, kad visi suvaryti į vie
ną partiją ir minėto autoriaus 
straipsnyje yra perspėjimas, kad 
„kritikos laisvė neturi būti pa
naudojama prieš partijos vienin
gumą“.

JAV armijos sekretorius Wilbur Brucker pasuka mikrofoną štabo 
viršininkui gen. Maxwcll D. Taylor, kai Taylor pasakoja senato pa
skirstymo pakomitečiui Washingtone, kad “mūsų prdfcrknioje yra silp
nų vietų, kurias reikia nuolat stebėti” ateinančiais fiskaliniais me
tais. Pakomitetis ajrklausinėjo sjiecialistus apsaugos biudžeto klausi- « 
mais. (INS)
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Stiprina karinę
kontrolę Alžyre

ALŽIRAS, geg. 11. — Reziden 
tas ministeris Robert Lacoste 
paskelbė karinio stovio įstaty
mus rytinio Alžiro trečdalyje, 
kur sukilėliai vėl pradėjo smar
kiau veikti.

Karinis komendantas pilnai 
kontroliuoja Constantine ir Bone 
apskričius — sukilėlių gimtinę.

Studentai prieš
švietimo ministerį

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 11. — Tūkstančiai Argenti- 
nds studentų užsidarė klasėse, 
reikšdami protestą prieš švieti
mo ministerį Atiho Dell Oro Mai- 
ni. Studentų streikas prieš minis- 
terį išsplėtė beveik visose augš- 
tesniosiose mokyklose ir kolegi
jose La Platoje, Buenos Aires

Kipro salos graikai pakorė
du Britanijos kareivius

NICOSIA, Kipro sala, geg. 11. — JCipro salos pogrindžio orga
nizacija Eoka pareiškė šiandieną, kad ji pakorė du britų kareivius 
už dviejų graikų kipriečių pakorimą gegužės 10 dieną.

Nicoaia mieste buvo išmėtyti 
lapeliai, kuriuose sakoma, jog po
grindžio organizacija pakorė 
šiuos britų kareivius: Gordon 
Hill ir Ronnie Shilton.

Eoka organizacijos lapeliai pa- 
žymiė du kareiviai, laikyti nelais 
vėje nuo lapkričio ir balandžio 
mėn., buvo pakarti gegužės 10 d. 
ir slapta palaidoti kaip atsilygi
nimas už nukankinimą „britų ka
rinės diktatūros aukų Graikijos 
saloje“.

Gegužės 10 d. britai pakorė 
Eoka organizacijos narius — Mi- 
chael Karaoulis, 23 metų, ir An- 
dreas Demetriou, 23 metų — už 
policininko nužudymą ir britų 
verslininko sužeidimą.

Lapeliai atspausdinti anglų ir 
graikų kalbomis. Graikų vaikai 
Nicosia miesto gatvėse išmėtė la 
pelius.

Lapeliai nesako kur pakarti 
britų kareiviai palaidoti, tik pa
žymima, kad jų lavonai nebus 
atiduoti giminėms, kadangi bri-

provincijos sostinėje, Roeario ^aį graikų lavonų neatidavė gi
minėms. Karaolis ir Dėmetriou 
tuojau buvo palaidoti po pakori
mo Nicosia kalėjimo kapinėse.

mieste ir kitose vietosoe.

Studentai kaltina švietimo mi
nisterį, kad jis neužtektinai vei
kia pašalinti buv. diktatoriaus 
Perono sekėjų mokyklos siste
mą. Trumpai iš visur

Hammarsk jokias 
optimistas

NEW YORKAS, geg. 11. — 
Dag Hammarskjold, Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius, neseniai 
grįžęs iš Palestinos taikos misi
jos, patiekė optimistišką praneši
mą apie Arabų — Izraelio nesi- 
šaudymo sutartį.

Svarbiausias „taikinys“ buvęs 
atsteigti vykdymą paliaubų susi
tarimų tarp Arabų valstybių — 
Egipto, Syrijos, Lebano ir Jorda
no — ir kaimyno Izraelio.

r
Kas galėjo manyti?

SAN DIEGO, Calif. — Kas ga
lėjo manyti, kad šaldytuve yra 
pinigų ? O gi vagiui tokia mintis 
šovė į galvą. Vagis šaldytuve ra
do $3,500. Jie buvo palikti mais
to krautuvės šaldytuve, kaip sau 
gioje vietoje.

37 vaikai sužeisti
PITTSBURGH, Pa., geg. 11. — 

Autobusas susitrenkęs į stulpą 
apsivertė. 37 antrojo skyriaus 
mokiniai liko. sužeisti. Nelaimė 
įvyko Pittsburgho gatvėje, kai 
autobusas su vaikais grįžo į Pat- 
ton Heights, Pa.

• Britų autobusų 11 tūkstan
čių darbininkų ir tarnautojų, 
streikavę 15 dienų, grįžo į darbą. 
Jie reiškė protestą prieš automa
tinę sistemą, ši žinia gauta iš Co- 
ventry, Anglijos.

• Darbiečių partija Anglijoje 
gegužės 10 d. provincijos savi
valdybių rinkimuose laimėjo 205 
vietas tarybose, o Konservatorių 
partija neteko 156 vietas. Darbie 
čių sekretorius Morgan Phillips 
reiškia pasitenkinimą rinkimų re 
zultatais, o „Daily Herald“ laik
raštis pareiškė, jog Anglija vėl 
grįžta į darbiečių pusę.

• J/50 metų. Popiežiaus gvar
dija, kurioje tarnauja šveicarai, 
susilaukė 45Q metų. Joje tarnau
ja 83 šveicarai, apsitaisę senovi
niais drabužiais ir ginklais.

• Robert J. Donovan, New 
York Herald Tribūne Baltųjų Rū 
mų korespondentas, rašo savo 
straipsniuose, kad užėmus Eisen- 
howeriui prezidento postą, jis ne
trukus įspėjo Kinijos raudonuo
sius, kad jie baigtų karą Korėjo
je, o kitaip susilauks atominio su 
naikinimo. R. Donovan išleis kny 
gą „Eisenhower — the Inside 
Story“.

• Indijos komunistų partija 
pasisakė už Staliną.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Amerikos vandenilio bombos bandymas vėl atidėtas. Bom

ba bus išbandyta Šiandien, jei oro sąlygos leis.

— Sprausminis V alioti t bombonešis — vienas iš Britanijos 
slaptųjų atominės bombos neSėjų — sprogo ir suduio netoli Skare
liam, Anglijoje.

— Britų darbiečiai kreipėsi į Britanijos premjerą Edeną, kąd 
būtų sušvelninta politika Kipro saloje. Parlamento posėdyje pir
madienį bus svarstoma Kipro salos klausimai.

— Britų lordas Reading tęsia derybas su rusų Andrei Grpmy\ 
ko Vietnamo klausimais. Jie paparašė, kad Prancūsiįa laikytų 
augštą komandą Indo - Kinijoje iki Vietnamo, dabar padalinto, 
ateitis paaiškės. Prancūzija pareiškė, kad negalima, bet sutiko, 
jog tarptautinė paliaubų komisija pasiliktų Indo - Kinijoje. Indija, 
Lenkija ir Kanada sudaro komisiją.

— Atstovų Rūmai nubalsavo 377 balsais apsaugos įstatymą, 
kuriuo Amerikos krašto apsaugos reikalams skiriama daugiau 
33 '/a bū. dolerių. Įstatymas siunčiamas į senatą.
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BENDRUOMENINIAI SVARSTYMAI
RYTINIAME PAKRAŠTYJE

Bendruomenės suvažiavimas Hartforde
A. SAULAITIS, VVaterbury, Conn.

JAV LB Centro Valdybos į- 
galiotos Hartfordo apygardos 
valdybos suorganizuotas rytinių 
JAV LB apygardų bei apylinkių 
atstovų suvažiavimas įvyko ge
gužės 5 ir 6 d. d. Hartforde, 
Conn.

Dalyvaujant LB padalinių at
stovams ir gausiam svečių bū
riui, pirmiausia įvyko iškilmin
gasis posėdis ir bendri pietūs. 
Suvažiavimo organizatorių no
rui įvykdyti, kad amerikiečiai 
svečiai būtų rimčiau įvesti į lie
tuviškąsias problemas, šitoje o- 
ficialiojoje suvažiavimę dalyje 
kažkurios kalbos bei pranešimai 
buvo išsakyti angliškai.

Mergaičių tautiniais drabu
žiais choreliui, rodos pasireiš
kiančiam vyresniųjų skaučių 
vardu, vadovaujant ir muz. J. 
Petkaičiui diriguojant, buvo su
giedoti abu himnai. Invokaciją 
sukalbėjo ir pirmasis iš svečių 
suvažiavimą pasveikino prel. J. 
Amtootas. Organizatorių vardu 
posėdį pradėjo Hartfordo apy
linkės pirm? dr. A. šerkšnas, 
kartu svečius ir dalyvius supa
žindindamas su suvažiavimo už
daviniais. Pirmininkas, ir sudė
tingas mintis sklandžiai išdės
tydamas angTų kalba, parodo 
gražų r pavyzdį inteligentams, 
kad pasistengus galima išmokti
kalbą ir ja tada pasinaudoti lie
tuviškajam reikalui santykiau
jant su kitataučiais.

Iškilmingo posėdžio progra
mai vadovavo Amerikoje gimęs 
lietuvis hartfordiškis advokatas 
L. Mašiotas. Buvo miela išklau
syti jo įdomiai ir išsamiai išdės
tytos lietuvių tautos istorijos 
apžvalgos, pasigėrėti sąmoningo 

j patriotizmo pareiškimais ir pa
sidžiaugti, kad Bendruomenės 
veikloje reiškiasi toki lietuviai. 
Vedėjas sumaniai pristatė gar
bės svečius, LB veikėjus ir kal
bėtojus.

‘Prel. J.Bn&ūnas pagrindžia 
lietuvybės teises Amerikoje

*
Bendruomenės Tarybos gar

bės pirmininkas prel. J. Balkū- 
nas skaitė svarbią lietuvybės 
klausimais paskaitą. Rūpestin
gai paruošta, gerai argumentuo 
ta ir įdomiai išdėstyta paskaita 
buvo' rimtai išklausyta ir gau
siais plojimais palydėta. ‘Ši, su
važiavime metrikuota, kalba tu
rėtų likti lietuvybės bei Bendruo 
menės problemoms suvokti nuo
latiniu šaltiniu angliškai kalban
tiesiems, ypač lietuviams.

Kalbėtojas išdėstė Bendruo
menės esminius tikslus, apžvel
gė lietuvių atvykimą į JAV bei 
jų čia kūrimąsi; plačiau išnag
rinėjo lietuviškosios šeimos ir 
lituanistinio švietimo pagrin
dus. Savo turiningą paskaitą pa 
skaitininkas baigė formuluoto
mis išvadomis Lietuvių Bendruo 
menės organizavimo, lietuviško
sios šeimos palaikymo, lituanis
tinio švietimo plėtimo, lietuviš
kųjų mokyklų stiprinimo ir vie
ningo visų lietuvių bei jų insti
tucijų bendradarbiavimo skati
nimo klausimais.

Labai įdomiai ir įtikinančiai 
prel. J. Balkūnas išryškino lie
tuvybės ir amerikietiikumo san
tykius, logiškai išvedė jų lygia- 
gretiškumą ir kategoriškai pa
brėžė, kad lietuvybė nėra prieš 
“amerikohiškumą”, kad šis sa
vo ruožtu nėra ir negali būti 
prieš lietuvybę; vaizdžiai įrodė, 
kad lietuvybė yra pozityvus į- 
našas į Amerikos gyvenimo tu
rinį ir atitinka šio krašto, de
mokratijos dvasią.

yra kilę iš okupuotų kraštų, vi
sa savo jėga prisidėtų prie rei
kalavimo rezoliuciją kongrese 
priimti, rezoliucija praeitų, iT 
tarptautinė politika greičiau ga

Ilgokas, bet nenuobodus, o 
ypač atvirai Ir iš širdies, Barz- 
duko dėstytas pranešimas išėjo 
kaip geras apniąstymas lietuvy
bės išlaikymo ir Bendruomenės

lėtų pakrypti pavergtųjų nau- veikimo klausimais. Savo turi- 
dai. Jis nurodęs pavyzdžiais, J niu, gilumu ir nuoširdumu šita 
kaip persekiojamas tikėjimas už suvažiavimo darbų dalis liko 

kaip pagrindinė.Paskaitininkas, visą kal'bą tu, .... ,tėjęs pasirąžytą, kaip tik žit,! Ęeležlnes Rangos ,r katp kan- 
_ r ..a _ _ Irmami vvsknnai vie-
labai svarbią ir gražią jos dalį 
pasakė papildomai be rašto, tu
rėtų tuos labai įtikinančius, lo
giškus ir puikius motyvus taip 
pat surašyti ir paskelbti.

Svečiai amerikiečiai remia s 
lietuvių kovą

Garbės svečių tarpe Connec- 
ticuto valdžios žmones atstova
vęs valstybės kontrolierius Mr. 
Zeller iškilmingajame posėdyje 
pasakė kalbą. Jis pasidžiaugė 
lietuviais, pabrėžė lietuvių įna
šus į amerikiečių gyvenimą ir 
plačiau pasisakė Lietuvos lais
vinimo ir lietuvių tautos liki
mo klausimais. Mr. Zeller griež 
tai akcentavo, kad Lietuvos lais
vė yra ir turi būti pagrindiniu 
laisvojo pasaulio politikos daly
ku. Jis atkreipė dėmesį, kad lie
tuviai jau daug daro savo tė

kinami vyskupai, kunigai, vie
nuolijos bei tikintieji, teigė, jei
daugiau kaip 30 milionų Amen- 
kos katalikų reikalautų, ianjau
vien tuo dalykai pakryptų ge
nui linkmėm

Nebereikia nė rašyti, kad a- 
biejų garbės svečių kalbos buvo 
palydėtos didelėmis ovacijomis.

Darbo posėdis

Darbo posėdį pradėjo Hart
fordo apygardos pirm. dr. M. 
Devenis, pasveikindamas sve
čius ir dalyvius, paaiškindamas 
suvažiavimo tikslus ir suvažia
vimui vadovauti pakviesdamas 
prezidiumą iš dalyvaujančių a- 
pygardų pirmininkų ar juos pa
vaduojančių ; prezidiume buvo 
J. Šlepetys, V. Dilis, dr. M. De
venis, K. Cikota ir V. Mačys, ku 
rie pakaitomis suvažiavime ir

vynėš laisvei atgauti, bet drau- pirmininkavo.
ge pareiškė, kad jie gali ir turi 
dar daugiau padaryti laisvajam 
pasauliui įtikinti. Garbės sve
čias pridėjo tvirtai tikįs Lietu
vos laisve ir laukiąs, kad tik 
greičiau pasibaigtų Lietuvos o- 
kupacija ir vergija už geležinės 
uždangos. Sveikindamas suva
žiavusius, palinkėjo suvažiavi
mui geriausio .pasisekimo.

Gražią kalbą pasakė ir kong- 
resroanas Mr. T. J. Dodd. šie- 

rfftimet numatomas demok 
didatu į JAV senatorius iš Con 
necticuto; jis tiesiai iš Wash- 
ingtono atvykęs į suvažiavimo 
salę, prieš tai nebuvęs tikras, 
ar galėsiąs tą dieną nebūti kong 
rese; tačiau pasisekė išvykti, 
todėl džiaugėsi galįs dalyvauti 
tokiame suvažiavime. Kaip ži
noma, Mr. Dodd tuoj po karo 
buvo Nuernbergo procese vy
riausiuoju prokuroru, o vėliau, 
būdamas jau kongrese, dalyva
vo garsiajame kongresm. Kers- 
teno komitete Lietuvos ir kitų 
kraštų okupacijai tirti.

Taigi Mr. Dodd didelę «avo 
kalbos dalį ir paskyrė šiam klau 
rimui, išaiškindamas, ko siekė 
buv. Kersteno komitetas, ką jis 
atliko ir koki sunkumai susida
rė to komiteto darbui apvaini
kuoti — JAV kongrese pravesti 
rezoliuciją, kuri Lietuvą ir ki
tus kraštus okupavusius sovie 
tus pripažintų agresoriais ir 
juos pasmerktų.

Mr. Dodd nurodė, jog šitoji 
rezoliucija esanti užkliuvusi At
stovų Rūmų taisyklių komitete, 
per kurį ji turinti pirmiausia 
praeiti, kad galėtų būti svars
toma pačiame kongrese. Iš tai
syklių komiteto Mr. Dodd tei
gia, patirta, kad rezoliucijos pra 
vedimui dabar nepritaria Vals
tybės Departamentas. Savo kai 
boję kongresmanas karštai prie 
šinosi rezoliucijos sulaikymo ar
gumentams ir reiškė savo ne
pritarimą iš Valstybės Depar
tamento ateinančiai tokiai po
litikai.

Bėt Mr. Dodd rankų nenulei- 
džiąs. Jis tiesioginiai prašė vi
sus lietuvius bei jų organizaci
jas pirmiausia laiškais atakuo
ti Atstovų Rūmų taisyklių ko
mitetą, kad rezoliuciją perduo
tų j plenumą; taip pat ragino 
spausti ir kitus atstovus bei se
natorius Washingtone tuo rei
kalu rūpintis.. Ji8 pabrėžė to
kios akcijos reikšmę ir prašė 
talkos.

Gerb. svečias sakė, jei tiek 
ir tiek čia esančių giminių bei 
žmonių, kurie patys ar jų tėvai

(Bus daugiau)

— Veikli moterų Ručine cho
ro narė Stasė Petrušaitienė mi
nėjo savo vardines. Ta proga 
sulaukė dovanų ir gražių svei
kinimų. Dalyvavo ir parapijos 
kunigai. P. Z.

Vidutiniškai amerikietis su
vartoja per metus 200 litrų pie
no. Prieš dešimtį metų tik 160.

Motinos dienos pusryčiai ir 
parengimas

Mūsų kolonija pagerbs savo 
motinas. Mišios i rbendra šv. 
Komunija bus 9 vai. ryte. Pas
kui salėje bus bendri pusryčiai 
atatinkamai pagerbti visas mo
tinas. Ypatingas pamokslas.

Bažnyčioje pamaldos 3 vai. 
Bus pagerbta mūsų dangiška 
Motina Marija.

Viešas minėjimas bus mūsų 
parapijos salėje 4 vai. po pie-

SIUNOTNIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš

— Jau 7 vai., o tamsta1 dar 
tik grįžti visą naktį nemiego
jęs...

— O jei būčiau miegojęs, tai 
ninkė, kuri juo labai rūpinosi, Į ar dar nebūtų 7 val ? _ pa.

Ar ne tas pats
Studentas po baliaus grįžta 

tik 7 vai. rytą. Senutė šeimi-

jam išmetinėja: stebi studentas.

ŠIRDINGAI AČIŪ SEIMO DALYVIAMS
Kiek daug malonumo pridavė 

mums Sv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų Dr-jos Seimas. Į šį Seimą su
važiavo kilnios dvasios asmenys 
ilni geriausių norų ir pasiryžimų, 
lekvieno veide matėsi šypsena, 

o akyse spindėjo ypatinga meilės 
šviesa. Žiūrint į šį tikrų Kristaus 
sekėjų būrį kilo mintis: “Ak, yieš-

taip šauniai pasirodė su praeitų 
metų nuveiktais darbais, ačiū ir 
visoms rėmėjoms, kurių bendra
darbiavimas atnešė gausius vai
sius. Rėmėjų tylus, kuklus, mažai 
kam matomas darbas ir pasiauko
jimas neša gražiausius vaisius už 
kuriuos tikriausioje pilnumoje bus 
atlyginta pas Aukščiausiąjį. Ačiū

patie, kaip džiugu, kad mūsų tar- Gary ir Indiana Harbor skyrių re
pe nestinga užsidegėlių, kurie kūr- mėjoms ir delegatams iš įvairių 
sto Kristaus meilės židinį.” Tą, draugijų.

Išrinktos ir komisijos: man
datų — V. Nenortas, Alb. Gra
žulis, J. Prapuolenis ir M. Raz- 
gaitis ir nutarimų — V. Alksni
nis, Pr. Pauliukonis, dr. S. Skrip 
kus ir Vyt. Vaitiekūnas. Su
darytas ir sekretoriatas.

Kaip buvo iš anksto prašyta, 
trumpai veikimo apžvalgas pa
tiekė apygardų valdybų atsto
vai už savo apygardas, tuo su
važiavimą bendrais apmatais į- 
vesdaml, kas padaryta, daro- 

ų kan Į ma ar numatoma daryti; kokių 
esama sukumų, koki pasiekti į- 
vairių darbų vaisiai; kaikurie 
pranešėjai čia pat pareiškė ir 
įvairius pageidavimus, tačiau šie 
buvo aptarti kitoje suvažiavi
mo dalyje.

Tą pačią dieną buvo Alto vi
cepirmininko komp. A. Aleksio 
pranešimas, patiektas vietoje į 
suvažiavimą atvykti nebegalė
jusio Alto VK L. Šimučio.

Išsamų Bendruomenės reika 
lais pranešimą patiekė JAV LB

tų. Garbės viešnios — visos pa- Londono, Anglijos, tad labai 
rapijos Motinos. Yra paruošta greitas pristatymas, 
graži meninė programa ir pa
skaita.

Visa programa gus gegužės 
13 d. Choras, Moterų kvartetas 
ir dr. talaičio'paskaita.

Kelionė į Holy Hills
Gegužės 20 d. lygiai 8 vai- 

rytą prie mūsų bažnyčios ren
kasi žmonės vykti į Holy Hills.
Tenai bus šventos mišios 10 
vai. rytą ir pamaldos po pietų.
Biletai į abi puses kainuoja 
$2.25. Kas rengiasi vykti, tai iš 
anksto prašoma įsigyti biletus.
Maldininkų kelionei vadovauja 
klebonas kūn. V. Andriuška,
MIC. Bus lietuvių ir iš kitų 
kolonijų. Padarykime lietuviš
ką šventę gegužės 20 d. Holy.
Hills.

TR'UMPAU
— Jonas Verbickas ir Alber

tas Mateika vaidino “Inteligen
tų” veikale, Kenoshoj, Wis.

— Padengti išlaidas, kurios 
susidarys ręngiant Dainų šven
tę Chicagoje^ rengiasi padėti ir 
mūsų kolonija. Tas aukas ren
ka Albertas Mateika.

— Chicagąs Lietuvių Tauti-

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO OO. 
4426 S. RockweU St 

Chicago 32, I1L 
TeL YArda 7-4337

Motinos Dienos proga Terros 
knygyne, 3333 S. Halsted St., 
Chicago 8, III., visos dovaninės 
prekės: puošniausias vokiečių 
ir švedų kristalas, gintaras, 
Heger Royal ir italų keramika, 
tautodailės audiniai, medžio 
drožiniai, odos dirbiniai, klasi
kinės muzikos: operų, operečių 
ir simfonijų plokštelės ir jų al
bumai, visos lietuviškos knygos 
pačiomis prieinamiausiomis kai
nomis. Speciali nuolaida mokyk
liniam jaunimui.

didžią misiją gražiai atlieka Šv 
Kazimiero Seserų Draugija ir mū
sų geradariai.

Matydamos skaitlingai susirin
kusius mūsų rėmėjus, ir jausda
mos jųjų pasiaukojimą ir nepa
prastą prisirišimą prie šio vienuo
lyno, iš gilumo širdies norime vi
siems padėkoti.

Dėkojame Jo Ekscelencijai Vys
kupui V. Brizgiui už Jo gražius ir 
pamokančius žodžius pareikštus 
mūsų jaunimui, o popietinėje se
sijoje- vyresniesiems. Ačiū Gerb. 
kapelionui kun. Zakarauskui už įs
pūdingą pamokslą ir Marijos 
Augš. -Mokyklos kapelionui kun. 
J. Malin už pasakytą kalbų. Dė
kui. Gerb. kanauninkui J. Paškaus- 
kui, kun. P. Cinikui, kunigui Rim- 
šeliui ir kunigui Budzeikai už da
lyvavimą su mumis.

Gilia • padėka reiškiame mūsų 
brangiai centro pirmininkei poniai 
A. Nausėdienei, kuri savo nepa
prasta asmenybe ne tik idealiai 
gali vadovauti bet ypač moka į- 
kvėpti tą kas kilnu ir gražu. A- 
čiū visam prezidijumui už atsa
kingą pareigą, kurią taip tiksliai 
ir tvarkingai atliko.

Nuoširdžiausiai dėkojame rėmė
jų skyrių pirmininkėms, kurios

Šių metų Seime ypatingai gra
žiai pasirodė vyrai, kurie atsto
vavo vyrų draugijas, tad ir jiems 
ypatingas ačiū.

Tariame ypatingą ačiū visų dr- 
jų, brolijų ir sodalicijų delega
tams už sveikinimus ir aukas. A- 
čiū mūsų alumnietėms ir Marijos 
Augš. Mokyklos studentėms, ačiū 
parapijinių mokyklų mokiniams, 
sodalietėms ir ministrantams. Te
gul gerasis Dievas visiems atlygi
na kogausiausiai.

Gilūs dėkingumo žodžiai veržia
si iš mūsų širdžių visiems ir kiek
vienam atskirai, kuris buvo atvy
kęs į šį seimą. Labai įvertiname 
Jūsų buvimą su mumis, Jūsų nuo
širdų bendradarbiavimą ir jūsų 
paramą mūsų reikalams. Ačiū vi
siems ir visoms už sudėtas aukas, 
kurios padės mažinti dideles sko
las.

Reikšdamos šį mūsų dėkingumą 
Jums, mūsų brangios rėmėjos ir 
visiems esamiems mūsų gerada
riams, maldaujame kad Visagalio, 
visų malonių Davėjo palaima nu
bengtų ant Jūsų ir pasiliktų vi
suomet.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Teofilė.

Generalė Vyresnioji

AUTO FMANCING
% discount 

per year

Valdybos pirmininkas St. Barz- nis Ansamblis koncertuos Mil
čiukas.

Vakare svečiai ir dalyviai da
lyvavo Hartfordo naujojo vyrų 
choro koncerte.

Centro valdybos apyskaita
Gausiam apygardų ir apylin

kių atstovų bei svečių būriui 
JAV LB Valdybos pirm. St. 
Barzdukas, atvykęs iš Clevelan- 
do, Ohio, patiekė išsamų, įdo
mų ir turiningą pranešimą apie 
Valdybos darbus, apie pagrindi
nes Bendruomenės veikimo tu
rinio, organizacijos bei pinigi
nes problemas; pirmininkas 
tam tikrais atvejais paaiškino 
Valdybos ar ir savo nusistaty
mą įvairiais aktualiais klausi
mais, iškilusiais buvusiame Ta
rybos posėdyje ar čia suvažia
vime, bet nuoširdžiai pagilino ir 
motyvus.

Po savo pranešimo St. Barz
dukas perskaitė taip pat įdomų 
ir platų Valdybos iždininko J.

waukee gegužės 20 d. Mūsų 
kolonijoje taip pat platinami 
biletai. Girdėti, kad rengiasi 
dalyvauti geras skaičius mūsų 
muzikos mylėtojų. Biletai gau
nami parapijos klebonijoje.

— Altas jau rengiasi minėti 
birželio mėn. įvykius birželio 
10 d. šiais metais pirminin
kauja Petras Petrušaitis, sekr. 
S. Budrys ir kasininkas J. Gie- 
drikas

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETU V A
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl ji? tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų. ’

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N, Y.

Kaina 6 doL

from

įrengiame krautuvėms vitrinas — 
pastogėse Ir • rflsyse butus. Taisome 
porėtus. Įtaisome plieno stulpus Ir 
balkius. Atremontuojame virtuves Ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų ‘‘tlles’'.

J. IPTGLITO & SON 
BRaiuwick 8-2708

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreiptis į 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-4584.

47fh Street and Ashland Aveeue
' ' ,' »f ”Y r* -

• JOKIO EKSTRA PRIMOKSIMO:
' Mes skaitome tik 4% diskonto metams, kuomet 

jūs finansuojate iki 50% jūsų naujo automobilio 
kainos. Jei finansuojate virš 50%, mūsų kaina vis- 
tiek yra žema, 5% diskonto metams. Jokio pa
tarnavimo mokesčio; jokio “mortgage fee”; jo
kių buhalterijos išlaidų. Palyginkite šį planą su 
bet kuriuo kitu.

• GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:
Didžiausia gyvybės draudimo bendrovė Pasauly
je... Metropolitan ... sumokės balansą jūsų sko
los, jei jūs įnirtumėte. Jūsų automobilis liktų jūsų 
šeimai, “free and ciear”. ši apsauga jums nekai
nuos nei vieno cento daugiau.
Vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi mūsų že
mos kainos, apsaugotu planu pirkdami naujus au
tomobilius. Kodėl ne jūs?

• TIPIŠKI PAVYZDŽIAI DROVERS ŽEMOS KAINOS 
PLANO

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame Žodžiu ir raštu pil- 
Staniškio finansiniais reikalais ,na’ apmokėtus medžiagų, ava
pranešimą — referatą, kuris bu 
vęs paruoštas neseniai įvyku
siam Bendruomenės Tarybos po 
sėdžiui Clevelande ir kurio iš
klausyti Taryba neturėjusi lai
ko. Teisingai pasakius, iždinin
ko pranešimas integraliai papil
dė paties pirmininko gerą pra
nešimą.

Pradėdamas savo pranešimą, 
St. Barzdukas klausytojams pa
sakė, kad jis ir Valdyba šiam 
suvažiavimui skiria daug dėme
sio ir labai vertina, progą susi
tikti ir atvirai išsikalbėti su pa 
tį Bendruomenės darbą dirban 
čiais žmonėmis.

lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome Ir persiunčiame varto-

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI
Jau išėjo iš spaudos Kan. Al. 

Sabaliausko paruošta maldaknygė

VIMPtTIES ANGELAS
Maldaknyge bus ypač patogi Jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu Įriftiniu prilygsta kitomis kal
bomis išleistom maldaknygėms.

Nors maldaknyge turi 288 pusla
pius, bet yra spausdinta taip gera
me popieriuje, kad gali tilpti lieme-

tus drabužius į Lietuvą, SSSR į n6’1‘1Se"6Je• Maldaknyge mūsų poeto buvo pa-
teritorijas ir visą Europą. Tu-1 ruošti atstžveigiant j naujausj įttur- 

,n.aw,«!g;nl s»JQdi ir miSlų gledomoslos da- dldelį patyrimą visame j |y8 bei ^įtos svarbesnes maldos buvorime
Ameriko. žemyne. Garantuoja-I 
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GOT PARCEL OO. 

8741 W.28th Street, 
CĘICAGO, 1LL.

Tel. CRawford 7-2126

tuvems Įdėtos tų dienų kintamosios 
•v. mlAių maldos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių. •

Kalbų lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknyges kainos:

Orios lux auksuoti kraštai . . 84.50 
(Mos Imitacija auka. kraštai . . 82.50 
Olos imitacija raudoni kraštai t'MHI 

Išleido Edvardas VUutis, 
3808 Alder Street,

EAST CHICAGO, IND.

12
Menth,

18
Month,

24
Menth,

30
Menth,v

Amount
Wanted

Monthly
Paymunt

Monthly
Paymunt

Monfhly
Poymunt

Morithly
Paymunt

50% or 
leu finonced 
(4% Ditcevnt 
ger Year)

S 1000.00
1200.00
1500.00

$ 86.66 
104.00
130.00

$58.88
70.66
88.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
55.00

More than
50% Flnanced 
(5% Mtceunt 
per Year)

$1000.00 
, 200.00 
1500.00

$ 87.50 
105.00 
131.25

$59.72
71.66
89.58

$45.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

DĖMESIO: Jūs galite finansuoti didesnes ar mažesneH
_ sumas pagal reikalų. (Vartotų automobilių rūtos propor

cingai žemos)

Atvykite, rašykite arba telefonuokite dėl pilnesnių in
formacijų apie Drovers žemos kainos, apsaugotą, auto 
finansavimo planą... Pasiųskite kuponą:

Thė Drovcn Bank, —- - '
47th Street A AaMand Avenue “ •
Chicago 9, Ulinei,

Gentiemem
9iea»e tend, wlthout obligatlon, IhformaKon regardtng yovr new flnance plan

Fhone YArd, 7-7000

(T)

Name.

AddreM.

City. .State.

I ptan te buy
□ MtW CAB
□ UM0 CAR 
(Ckeck OmJ

i

J

GEGUŽĖS T a D. (ŠEŠTADIENY) LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJE, 3133 SOUTH HALSTED STREET 
BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PAČIŲ SKAUTŲ IŠPILDOMA, 
PROGRAMA IR KITOS ĮVAIRENYBES.

atsilankyti į ruošiamą VAKARĄ -ŠOKIAI

mėn

STALIUKUS GALIMA UŽSISAKYTI PASKAMBINANT
VICTORY 2-6172
Pradžia 7:30 vai. vak. ŠOKIAMS gros BALIO PAKŠTO orkestras 

RENGĖJAI

ėUrtė'i'iiMnv « ■aMK



S^tadieius, gegulės 12, 1&56

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
“This is it!”, amerikietis sušuktų šiuo atveju, apie kurį 

mes čia pasiinformuosime.
Senatorius Paul H. Douglas (demokratas iš Illinois) vykdo 

savo pažadą ryšium su siūlomu priedu prie užsienio paramai ski
riamų didelių pinigų sumų. šio priedo reikalas jau buvo svars
tomas Senato užsienio reikalų komiteto posėdyje ir gegužės 10 
d. priedo autorius šen. Douglas buvo to komiteto narių apklau
sinėjamas. Senatorius išdėstė savo planą, pateikdamas komi
tetui visą eilę įtikinančių argumentų, kodėl Jungtinės Amerikos 
Valstybės kasmet turi skirti bent pusę nuošimčio užsienio para
mai išleidžiamų sumų pavergtųjų tautų išlaisvinimui.

Senato užsienio reikalų komitete šen. Douglas tarp kitko 
kalbėjo:

‘‘Aš atvykau čia, p. Pirmininke, pasiūlyti, kad iš užsienio 
paramai skiriamų fondų pusė nuošimčio būtų paskirta palaiky- 
kymui gyvos laisvės tarp pavergtųjų tautų už geležinės už
dangos. Ypač aš turiu galvoje rusų pavergtas tautas, būtent — 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Albaniją, Bul
gariją, Vengriją ir Rumuniją. Be to, p. Pirmininke, aš siūlau, 
kad Kongresas rekomenduotų ir įgaliotų panaudoti ir kaikuriuos 
kitus fondus”... >

Senatorius rekomenduoja, kad būtų įsteigta nepriklausoma 
vyriausybės agentūra, kuri būtų išskirtinai prezidento žinioje. 
Jis pasiūlė ir tokios agentūros pavadinimą — “Laisvės Administ
racija”, kuri paskirstytų turimas pinigų sumas pripažintiems pa
vergtųjų tautų laisvės komitetams šiems reikalams:

Išlaikyti ir plėsti radijo programas tautoms už geležinės 
uždangos.

Plėsti jau esančias korespondencijos programas tarp ame
rikiečių ir pavargtųjų žmonių, siekiant išlaikyti juose gyvą lais
vės viltį.

Padėti vykdyti kįtas tautinių grupių programas, kaip 
spausdinimą ir platinimą brošiūrų, informacijų, kurios palaikytų 
laisvę ir gyvą viltį pavergtose tautose.

Finansuoti programas ir padrąsinti tuos, kurie rizikuodami 
savo gyvybe pabėgo arba nori pabėgti iš komunistinio pasaulio 
į laisvąjį pasaulį, kad tuo būdu būtų atremta komunistų kam
panija priversti pabėgėlius grįžti į jų tėvynes.

Duoti paramą rezistencinėms grupėms, kurios siekia ne
priklausomybės pavergtoms tautoms.

Garsinti vardus tų anapus geležinės uždangos esančių tautų 
demokratinių vadų, kurie vis dar laikomi kalėjime ir koncentra
cijos stovyklose, kad pasaulis žinotų apie jų likimą ir jų ve
damą kovą.

Padėti ugdyti ir palaikyti programas, kurios pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą yra pasirinkusios savo tikslu.

Tokia yra septynių punktų “Laisvės Administracijos” prog
rama. Ją siūlydamas šen. Douglas iškalbingai priminė, kad ji 
yra pateikiama 1952 m. rinkimų kampanijos iškilmingų pasi
žadėjimų dvasioje (pavergtųjų tautų išlaisvinimo politika). To
dėl jis tikisi, kad vyriausybė šią programą priims atviromis 
rankomis, nes ji padės jai įgyvendinti 1952 m. įsipareigojimus.

Ta proga šen. Douglas cituoja rėspublikonų partijos rin
kiminę 1952 m. platformą (programą), kurioje labai aiškiai 
pasisakoma už pavergtųjų laisvinimą. Taip pat yra cituojami 
valstybės sekretoriaus Dulles pareiškimai, prez. Eisenhowerio 
žodžiai. Senatoriaus manymu, negali būti abejojimų, bet eina
ma vykdyti pasižadėjimus ir visus tuos principus, už kuriuos 
tiek kartų gražiai buvo pasakyta ir už kuriuos šis kraštas stovi.

Kaip jau esame rašę, prez. Eisenhoweris prašo Kongresą pa
skirti užsienio paramai $4,900,000,000. Tos sumos pusė nuošim
čio sudarytų maždaug $24,000,000, kurie būtų naudojami augš- 
čiau minėtų tautų laisvinimo reikalams. Šen. Douglas Lietuvą 
mini pirmoj vietoj, nes šio priedo sumanymą iškėlė lietuviai 
(Alto narys A. Rudis) ir Alto vadovybė jį remia.

šiuos žodžius rašant dar buvo nežinoma, ar Senato užsienio 
komitetas šį šen. Douglas pasiūlymą priėmė, ar ne. Reikia ma
nyti, kad taip. O jei taip, tai neliktų abejonės, kad ir Senato 
plenumas jį patvirtintų. Pavergtųjų tautų kovoje dėl laisvės tai 
būtų stambus laimėjimas.

Mftausns MUtMAfi, aSKAtHj, ItUMdlS

MŪSŲ MOTINA
VLADAS MLNGftl. A, Detmit, Mich.

lietuvišką dainą, mūsų garbin
gos ir d’d’ngos senovės pada
vimus: pasakas ir kitokius is
torinius pasakojimus apie Lie
tuvos kunigaikščius, apie ro
mantinę Lietuvos galybę ir di
dybę.

Nepalaužiama
Jokie Lietuvos priešų gink

lai nepalaužė ir nepakirto lie
tuvio jėgų, kadangi tos, moti
nos įkvėptos, dvasinės jėgos, 
valia ir ryžtas ir už plieną bu
vo kietesni. Amžių amžiais kiek 
viena mūsų kaimo troba ir joje 
gyvenanti šeima buvo tikra tvir 
tovė. Visokie okupantų perse
kiojimai tik ugdė tėvynės mei-l 
lę, visokie neteisingi priešų 
priespaudos žygiai — ugdė 
jiem neapykantą ir didino lie
tuvišką atsparumą.

Kieno tai buvo nuopelnas?
Ogi mūsų motinos! Ji mokė 

kūdikį lietuvių kalbos, ji mokė 
skaityti ir rašyti, ji stiprino jo 
dvasią ir guodė, ji įdiegė jam 
savo krašto meilę — tautinę 
sąmonę.

Tai mūsų patriotės motinos 
lietuvės nuopelnas. Jeigu mes

Kiekviena kultūringa tauta, 
kiekvienas kultūringas žmogus 
ar šeima, turi savo įvairiausius 
minėjimus, sukaktis, vadinasi 
— šventes.

Šiuo atveju, JAV, gegužės 
mėn., kiekvieną antrą sekmadic 
nį, vieną kartą metuose, iškil
mingai švenčiama Motinos Die
na. Tiesa, nepriklausomoje Lie
tuvoje Motinos Dieną švęsda- 
vome gegužės mėn., kiekvieną 
pirmą sekmadienį.

Motinos šventės diena — tai 
didžiulės reikšmės diena. Visas 
kultūringas pasaulis tą dieną 
mini bei iškelia socialinio gyve
nimo reiškinius, ši diena turi 
tautinį atspalvį — visuomeninį 
pobūdį. Kaip motina šeimoj yra 
nepakeičiama karalienė, taip 
pat ji, toji motina, yra nepa
mainomai svarbi auklėtoja kiek 
vienoje šeimoje bei tautoje, 
kiekvienoje valstybėje.

Kokia yra motina, tokia yra 
ir tauta, kokia yra tauta — to
kia valstybė. ,

Jeigu mes jaučiamės lietu
viais esą, jeigu mylime savo 
tėvynę Lietuvą, — tas viskas 
mumyse, mūsų sąmonėj ir pa
sąmonėj juk gimė neatsitiktinai 
Toji tėvynės meilė, kieta lietu
vio kovūno valia, atsirado tam 
tikroje atmosferoje, kurioje 
žmogus gimė, augo, brendo... 
Į tą atmosferą reikia būtinai 
įpinti: gimtąją kalbą, gražią

neturėtume tokios didvyrės-ko- 
vūnės motinos tai šiandien gal 
būt nebūtų lietuvių. Šiandien 
vėl Lietuva — kankinė, vergi
jos pančiais surakinta, jos žmo 
nės žiaurių priešų be pasigailė
jimo naikinami ir kripta jie že
mėn, kaip rudens lapai pagel
tę...

Ir vėl mūsų motina visa sa
vo didybe: meile ir pasiaukoji
mu, visame pasaulyje ugdo lie
tuviškumą, ugdo nepalaužiamą 
valią būti lietuviais ir 3iekti 
nepriklausomos Lietuvos ilea

šyje su tuo buvo ruoštasi Lie
tuvoje iškilmingam lietuvių tau
tos pavedimui Šv. Marijos Ne
kalčiausios Širdies globai. Bu
vo tikėtasi, kad bus galima tai 
padaryti. Pasaulio įvykiams su 
sikomplikavus buvo tai padary-jlo. Tai motina auklėtoja
ta už Lietuvos, pasinaudojant 
Marijos metų proga.

Mes linkėtume ypatingai mū
sų jaunimui gerai susipažinti 
su viso to įvykio prasme ir kuo 
arčiausiai susigyventi su šv. 
Marija. Jaunimo prieteliški san 
tykiai su šv. Marija, ugdant 
savyje į ją pamaldumą ir įsi
gilinant į jos asmenį, yra vie
na iš sėkmingiausių priemonių 
auklėti jaunimo dorovingumą ir 
vispusišką kilnumą. O kai jau
nimas yra doras ir degąs idea
lizmu, tai nieks nepajėgia su
naikinti ir nustelbti tautos, 
kaip neužgesinamos ugnies. Jei 
gu kada ir atrodo, kad tautos 
gyvybė yra prislėgta, tai savo 
laiku ji vėl suliepsnoja ir tuo 
galingiau, juo daugiau ji buvo 
slopinama.

JAV gegužės 13-ji tai mūsų 
meilės motinai diena. Šioji die
na — visos šeimos šventė. Dar 
daugiau, ši diena yra visos tau 
tos šventė, šiandien mes turime 
prisiminti ir tas motinas, kurias 
nukankino rusų bolševikai pa
čioj pavergtoj Lietuvoj arba 
Sibiro plačiuose šaltuose plo
tuose.

Nepamirškime gyvas ir mirų 
sias. mūsų motinas. ‘Gyvas pa
gerbkime, parodykime joms sa
vo meilę ir prisirišimą bei pa
dėką. Mirusioms? — ogi tik 
savo gilia malda galime išreikš
ti padėką ir liūdesį jų netekus: 
atsiduokime į Dievą, mallau- 
kim dangaus malonės.

Kenčiančioj! motina

Minėdami Motinos Dieną —

žiamą ryžtingumą. Tą dieną 
mes ypatingu būdu pajuntame 
prasmę Vinco Kudirkgp žodžių: 
Iš praeities tavo sūnus te stip
rybę semia.

Mes negalime rasti mūsų jau pakviestame į prezidiumą se

Gegužės 13-sios proga
t VYSK. V. BRIZGYS

Mūsų tautos įvykiuose gegu
žio 13-ji yra laiminga diena. 
Tą dieną formaliai įsteigta pir
moji ir savarankiška •— tiesio
giniai Apaštalų Sosto priklausau 
ti Lietuvos diecezija. Po kelių 
šimtų metų tą dieną įsteigta 
savarankiška Lietuvos bažnyti
nė provincija. Tremtyje esan
tieji Lietuvos vyskupai 1951 
metų gegužio 13-ją atliko Lie
tuvių tautos paaukojimo aktą 
šv. Marijos Nekalčiausiai Šir
džiai. Tie visi trys faktai turė
jo ir turi mūsų tautai dauge
riopos reikšmės.

Labai linkėtina, kad gegužio 
13-ji virstų mūsų tradicine šven 
te. Savos šventės turi dauge
riopos reikšmės tautai. Be ii 
gesnių aiškinimų šia proga ga
lima priminti, kad senovės Žy
dų šventės, kurias visa tauta 
visame pasaulyje stropiai švęs
davo. Jos yra labai daug pasi
tarnavusios sukurti tautoje fcra 
dicijas ir dvasią, kuri lig šiai 
dienai išlaikė ją vieningą ir są 
moningą.

Yra ir liks brangi lietuviui 
vasario 16-ji. Tą dieną mes at

nimui gražesnio linkėjimo, o 
jaunimas negali rasti sau kil
nesnio kelio, kaip įgyvendinti sa 
vyje Marijos dorybes ir tapti 
tų dorybių skleidėju aplink sa
ve.

nesnio amžiaus ir daugiau nuo
pelnų lietuvybei turėjusias mo
tinas. O kankinei: Sibiro vergi
jos ir baisių kančių — gyva
jai ar mirusiai motinai — pas
tatykime scenoj, tarp gyvųjų

BlltUTi PCKRLKVlčIOTt

Tačiau, kaip senovės žydų 
tautai, taip ir mums šiandien 
reikia viršžmogiško ryžtingumo 
ir vilties paremtos ne tik žmo
nių jėgomis. Tokio ryžto mums 
gali duoti gegužio 13-ji. Kad 
geriau suprastume, Įdek gali 
ta diena turėti reikšmės mums, 
būtų labai pravartu pažinti, kas 
buvo Portugalija 1910-1925 me 
tų tarpe ir kas jinai yra šian
dien. Pasibaigus pirmajam Pa
sauliniam karui pasaulio bolše
vikai buvo beveik tikri, kad 
jiems pavyks sukurti savo tvir
toves ant dviejų Europos ribų: 
tamsioje ir suirusioje Rusijoje 
ir tada Europos tamsiausiam 
ir vargingiausiam krašte — 
Portugalijoj. Portugaliją išgel
bėjo Fatimos įvykis. Portugali- 
jos visas gyvenimas ir dvasia 
šiandien yra tokie, kad antika 
talikiški sluogsniai nemėgsta 
apie- tai kalbėti.

Šv. Marijos paraginimas Fa- 
timoj tautas pasivesti jos šir
dies globai ir su tuo sujungti
tautoms pažadai domina viausJ.

98 tęsinys

Tai, ką jis man pasakoja apie savo miestelį, skam
ba dar baisiau už bancigą. Visur taip esą! Visur! Skė
rių antplūdis...

Aš sunkiai prisėdu ant suolo. Ir nežinau, ką man 
veikti dabar? Ar eiti su savo bendrakeleivėmis "į Grau
dentą, ar pasilikti kur nuošalioj sodyboj ir laukti, kol 
viskas aprims. Ar gal — grįžti į Dancigą? Jieškoti 
tėvų?

Senis išsiima pypkę iš burnos:
— Na, jeigu Jūs esat lietuvė, tai eikit į lagerį. Sa

vo piliečiams jie turi lagerius. Ten žmonės apsaugoti 
nuo kareivių sauvalės.

Pasirodo, už penkiolikos kilometrų nuo čia esąs 
toksai lageris — persiuntimo punktas. Jame grupuo
jami transportai ir žmonės vežami namo.

— Bet aš nesu sovietų pilietė! — surinku seniuį 
tiesiai į veidą. — Aš jums sakiau, kad esu lietuvė!
I

si mename mūsų tautos nepalau o ypatingai mūsų tautą. Sąry-

Kai lėtai grįžtu atgal, mano ausyse tebeskamba 
paskutinysis senio žodis:

— Namo...
Ir keičiasi, ir persipina, nušvisdamas kas kartą 

naujais pavidalais.
Nes Kaune jampavasaris.
Po virtuvės langu, turbūt, prasikalė ankstyvosios

motinų, bent tuščią, vainikais 
ir gėlėmis špuoštą, gedulo kas
pinu perrištą, pagarbos išreiš
kimo kėdę. Tegu toji tuščia kė
dė mums primena mūšų kanki- 
nės-kovfnčs ir.otino.i žiaurų li
kimą...

Juk tauta ir lietuvybė gy-! 
vens tol, kol bus stiprus šeimos 
pagrindas, kol mot nos pajėgia 
laiduoti auganč’oms kartoms 
tuos lietuviškos kultūros tėvy
nės meilės dvasinius pagrin
dus.

Mums turi rūpėti mūsų moti
na. Mes privalome jai bent Mo
tinos Dienos proga išreikšti kur 
kas daugiau pagarbos ir meilės. 
Met tas nereiškia, kad mes tik 
kartą metuose turime mylėti ir 
gerbti savo sengalvėles. Taip 
galvodami ir darydami — la
bai klystume. Savo motiną tu
rime pastoviai gerbti ir mylė
ti. Motina tą mūsų dėmesį tu
ri jausti nuolatos. Jeigu mes 
esame tautiniu požiūriu susi
pratę ir kultūringi privalome 
visad atsiminti, jog Geroji Mo
tina yra tautos atrama, Lietu
vos nepriklausomybės laidas, 
tautos išsilaisvinimo viltis.

Mūsų Motinos šventė, tai mū 
sų dvasinių jėgų koncentraci
jos ir gilaus susikaupimo diena. 
Kalbose turėtume prisiminti 
mūsų didvyres motinas. Turė
tume jas pagerbti: turėtume jų 
nuopelnus iškelti, žodžiu, toji 
diena tegul mum primena mū
sų pareigas Motinai ir antrajai 
Motinai — savo tėvynei Lietu
vai.

Neturime pamiršti, jog moti
nos didvyrės, savęs atsižadėji
mo didybe, savo vaikams rodo 
šviesius, užkrečiančius ir neuž
mirštamus pavyzdžius. Motina 
turi (ji taip ir daro) mokyti 
savo vaikus žiūrėti į gyvenimą 
ne kaip į smagumų jieškojimą, 
bet kaip į sunkią būtiną ir atsa 
kingą pareigą, kaip į apaštalavi 
mą Dievui ir Tėvynei. Menka 
toji motina, jei ji neišmokytų 
savo vaiko lietuviškai kalbėti. 
Menka būtų toji motina, kuri

Perskaitę “Drauge” straipsnį 
“šešių Milionų Armija”, buvo
me painformuoti, kad daug lie
tuvių įsijungė į kalbamąjį są
jūdį, tapdami Mėlynosios Ar
mijos kariais ir tuo būdu pasi- 
žadėdami vykdyti Marijos pa
reikštus 1917 metais Fatimoje 
prašymus. Jei pasižadėjusių lie-

kad kiekvienoje didesnėje mū 
sų parapijoje jų turime ne ma
žiau kelių šimtų. Vykdydami 
Marijos nurodymus, jie be ko k: 
to pasižadėjo kiekvieno mėnesio 
pirmą šeštadienį priimti Šv. Ko-

pirmaisiais mėnesių ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadie
niais atlikti išpažintį, prieš pri
imant Šv. Komuniją.

Galima „pastebėti, kad tomis 
dienomis skaičius mūsų žmonių, 
priimančių šv. Komuniją ar at
liekančių išpaž’ntį, nors ir yra 
didesnis, negu kitomis dienomis, 
bet ne toks didelis, koks jisai 
turėtų būti. Tai rodo, kad toli 
gražu ne visi, įsijungę į Mėly
nosios Armijos sąjūdį lietuviai, 

užmirštų savo uždavinį. Menka' ne^ *r ateitininkai, yra veiklūs
ji būtų jeigu ji nukryptų iš tie
saus, nors ir erškėčiais nuklo
to, gyvenimo kelio. Bloga ji bū
tų motina, jeigu savo vaiką mo 
kytų žiūrėti į gyvenimą, kaip 
į smagumų jieškojimą ir vien 
pilvui tarnavimą.

Akademija Hiroshimoje
Japonijoje, Hiroshimos mies

te, jėzuitai pastatė naują aka
demiją, į kurią beveik penkis 
kartus daugiau jaunimo ver
žiasi įstoti, negu yra vietų 
juos priimti.

Atsivertė anglikonų 
dvasininkas

Žymus anglikonų teologas 
Peter Hacker benediktinų vie
nuolyne Domnside, Anglijoje, 
buvo priimtas į katalikybę.

tos armijos nariai, kad dalis jų 
figūruoja tik popieriuje. Tad 
tenka manyti, kad ir kiti įsipa
reigojimai, kaip kalbėjimas kas
dien rožančiaus ar susietos su 
atgaila pastangos tobulinti sa
vo gyvenimą, labiau reiškiantis 
labdaringumu ir pūko jautis už 
nusidėjėlius ir 1.1., ne visų pa
sižadėjusių yra vykdomi. I

Kokia gi yra tokio apsileidimo 
priežastia^ Ji negali glūdėti ne
pasitikėjime ‘ šv. Motinos apsi
reiškimo Fatimoje tikrumu po 
to, kai popiežius Pijus XII pa
aukojo Rusiją Marijos Nekal
čiausiai širdžiai, įvykdydamas 
Marijos Fatimoje pareikštą pra
šymą. Katalikas negali netikėti 
Bažnyčios autoritetu, kai ši pa
sisako tikėjimą liečiančiais rei 
kalais. Todėl minėto apsileidi
mo priežasties reikia jieškoti ki 
-tur. Greičiausiai apsileidžiama

tulpės... Kažin, ar šįmet atskrido varnėnai į naująjį kitų sienų — dabar visas kambario vidurys tuščias, ratu 
inkilą kriaušės medyje?... „ x apstatytas gultais.

Dar spėjam pavalgyti ir jau temsta.
Aš neisiu į tą lagerį. Neprisiimsiu pilietybės, įbruk- Mane vėl apima baimė; aš išeinu kieman apsižval- 

tos nagano pagalba. Raudonasis pasas yra kalinio žen- gyti. Aplinkui nei gyvos dvasios. Kažkur loja šuo, pro 
klas, persekiojamojo žymė — slapstoma, dangstoma, už- pakriaušės beržą kyla bazganas delčios veidas — viskas
siginama...

Jau matau savo vokietes, tebesėdinčias ant griovio 
krašto. Ir dar labiau sulėtinu žingsnį.

Tarsi mane staiga būtų užgulusi apsisprendimo at
sakomybė, kuri iki šiol slėgė kitus. Tuos, kurie tą ne
lemtą dieną sėdėjo Kauno teatre, kurie pakėlė rankas, 
kurie nepratarė nei žodžio... Tarsi šiandien man būtų 
duota balsuotojo pasirinkimas, tarsi būtų suteikta valia 
aną neatšaukiamą dieną paneigti ir išpirkti jos išprie
vartautą kaltę.

Aš neisiu į tą lagerį.

Pavakarėj mes imam žvalgytis nuošalesnės vietos 
nakvynei. Pagaliau lyg ir surandam tinkamą užeigą. 
Namukas stovi augštai, ant kalno, pakriaušės šonu veda 
vingiuotas kelias — aplinkui nėra daugiau jokių tro
besių.

Ir užlipam į kalną.
Namukas iškoneveiktas visu naikinimo beprasmiš

kumu: langai suskaldyti, paveikslai prarėžti peiliais, 
pagalvių plunksnos paleistos, stalai apteršti pačiame 
vidury... Prie lauko durų slenksčio guli pamesta avies 
galva, apkepusi musėm.

Mes išsivalom vieną kambarį — išmetam viską vir
tuvėn, paliekam tik siaurutę sofą pačiame pasieny. Ant 
jos miegosiu aš. .. Paskui iš miegamojo atsinešam dvi 
lovas: jos bus mane senėms, Levas pristumtam prie

KOMPANIJOS GALI SUSIJUNGTI

Hurley (kairėje), pirmininkas Curtis-Wright Corp., ir Nance, pirm. 
Studebaker-Packard, planuoja sujungti abi kompanijas'į vieną. (INS)
=s===jti========

GEGUŽES 13 D. IŠVAKARĖSE
JULIUS GRAVBOGKAS, Cleveland, Ohio

dėl nenoro galvoti apie tai, kas 
galėtų nors kiek sudrumsti kas
dieninio gyvenimo tvarką, įsi
pareigojant tam mažam pasiau
kojimui, kurio prašo Fatimos 
Dievo Motina Marija.

Visai paskendę savo materia
linių reikalų tvarkyme mes ven
giame pažvelgti blaiviai, kiek

tuvių skaičius, kaip buvo pra-, įuo kietaširdiškumu nusižengia- 
nešta, siekia iš viso kelioliką j me savo sąžinei. Tikrai neįtikė- 
tūkstančių, tai galime būti tikri, ,tįnag būtų mūsų egoizmas, jei

žinodami, kad pašventę tik pus
valandį kasdien Šv. Motinos Ma
rijos prašomam pamaldumui ir 
parodę norą nors ir mažam laips 
ny tobulinti savo gyvenimą, 
mes galime priartinti Lietuvos

muniją. Mūsų lietuviškos baž- j iaigVės dienas ir palengvinti mū 
nyčios paprastai duoda progas, Sų brolių ir seserų sunkią dalią

Lietuvoje, atsakytume jiems net 
ir tą mažą auką.

Artėjant gegužės 13 d. Šv. Mo 
tinos Marijos apsireiškimo su
kakčiai pakilkime iš moralinio 
apsnūdimo, gausiau įsijunkime 
į Mėlynosios Armijos eiles, o į- 
sijungę būkime veikliais jos ka
riais, nes jokia armija, kuri eg
zistuoja tik popieriuje, nieko 
negali atsiekti.

Tvirtai pasitikėdami Dievo Mo 
tinos pagalba, žinodami, jog 
mums vykdant Jos prašymą, Ji 
užtars mūsų kenčiančią Jtėvynę 
prieš Dievą, užsidegsime nauju 
entuziazmu Lietuvos laisvinimo 
veikloje ir su nauja energija 
stengsimės suderintai kiek gali
ma su kitomis suinteresuotomis 
tautinėmis JAV grupėmis dary
ti įtaką JAV ir kitų laisvų vals
tybių užsienio politikai, kad ji 
aiškiau negu ligšiol .pakryptų 
pavergtųjų tautų laisvinimo 
link. Būkime tikri, kad laisvas 
pasaulis laimės. pt.ie& $lytų ti
roniją, nes Marija yya pareiš
kusi, kad Jos Nekalčistusioji Šir 
di? pagaliau triumfuos. Tad 
melskimės, kad Viešpats priar
tintų tą triumfą ir stenkimės 
išeiti laisvinimo veikloje į pla
tesnį kelią, imdamiesi iniciaty
vos palaipsniui organizuoti re
prezentuojančių pa v ėr g tąsias 
tautas tautinių JAV grupių ben 
drą laisvinimo frontą.

atrodo ramu ir taikinga.
Kai grįžtu atgal, mano vokietės jau sugulę. Išsitie

siu savo sofoj ir aš.
Pro išdaužytus langus dvelkia vėsus nakties oras, 

girdisi, kaip keliu rieda sunkvežimiai, mano blakstienos 
pamažu merkiasi...

Nubundu nuo triukšmo priemenėj. Ir dar nespėju 
susivokti, kur esu, kai staiga man į akis švysteli kiše
ninės lemputės skaudus pluoštas. Nežinau, kas tie žmo
nės, kur tik ką įėjo pro duris. Kalba rusiškai, bet aš 
girdžiu ir moters balsą.

Dabar jie uždega žvakę ir pastato ją ant grindų.
Du vyrai ir viena moteris, žydai.
Kalbasi apie kažkokį traukinį, kuris sustojo lau

kuose, kad jiems teksią pėstiems eiti net iki Dancigo... 
Ir tuojau pat ima versti vokietes iš lovų:

— Mes čia turim visi susitalpinti! Girdit! — Šau
kia žydė. — Sugulė į lovas, kaip karaliai!
. Vokietes suverčia į vieną lovą, vyrai sugula kitoj, o 
ant manęs tiesiai užgriūva toji žydė. Užpučia žvakę.

Aš pasitraukiu, kiek galėdama, sienon, juntu, kad 
ir mūsų sofa slenka. Dar, užsirėmusi sienon, ją stum
teliu, ir dar... Man lieka geras tarpas — ten aš nuleidžiu 
pusę savo kūno, atsiremiu kairiąja koja žemėn ir, šitaip 
pakibusi, užmiegu.

(Bus daugiau)

X
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas JUOZAS GENYS. 

Jieško sesuo Oua Lauriuskieuė. Ka
syti: O. Miniatas, 4237 S. Washte- 
uaw Avė., Chicago 32, UI.

Arkanglienė - Makauskaitė Jadzė 
pa j ieško Amerikoje savo tetos ir 
krikšto motinos ŠPOKIENĖS MA
RIJONOS, duktės Petro. Pranešti 
adresu: Akranglienė, 3049 S. Throop 
S t,, Chicago 8, IU.1

(IASSIFIED AND HELP WANTED ADS HELP VVANTEU —- VYRAI

REAL ESTATE REALESTATE REAL ESTATE

Pajieškomas ROKAS PETRU-
ŠAITIS, sūnus Juozo, gimęs Jurbar
ko parap. Pa.jieško sesuo Petronėlė. 
Kreiptis — M. Babickas. Tel. LA
fayette 3-8444.

PARDAVIMUI

Pigiai parduodama graži vaikų 
lovytė.

PRospect 9-2781

f
every need for the 1

YOUNG CAMPER
• Trunks
• Wool Blankets
• Towels
• Duffle Bags
• Sheets
• Laundry Bags
• Wash Cloths
• Toilet Kits
• Name Tapęs

PERSONAUZED TEE SIIIRTS
(Your name or camp name)

C1IARGE ACCOVNTS INVITED

YOUNG GENTLEMEN, Ine.
509 W. ūiversey

Open Mon. & Thurs. until 9 P. M.
FREE PARKING Tel. EA 7-4892 <

STEIN TEXT1LE
1306 South Union Avė.

co

MARQUETTE PARKE
23-jų butų mūrinis apartamenti- 

nis, kampinis namas parduodamas 
už 6(4 metines nuomas. Dideli butai. 
Gera proga.

Geras kampinis mūrinis 4 butų. 2 
po 5 ir 2 po 4 k. Centralinis įšldy- 
mas, stokeris. Visi butai šviešūs. Ga
ražas. Kaina $42,500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Centra

linis šild. alyva. Rūsys ir pastoge.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

taus sklypo. Centralinis šildymas —■ 
stokeris. Kaina $23.000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb.. krautu-

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 i>o 5 (3 mieg.), centr. du

jomis karšt. vand. šilti. 50 pėdų 
sklypas, graž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bung. 6 kamb. ir vienas pa

stogėje, kabinot virtuvė. Centralinis 
karšt. vand. stokeriu šilti. 33 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 po 5 (2 miegam.)

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 kainb. (3 mieg.) ir v ė Ir didžiulis garažas, 50 pėdų skly-
3 kamb. sklope, garažas, namas 4 
metų.

Mūrinis, 4 butai t' 2 po 4 ir 2 po 3 
kamb., centr. šildymas alyva, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL, ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-3579 (vak. ir selunad.)

pas. Nuomos $240 j mėnesj. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., automat. šild., gar. $15,700
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil.,
dvigubus lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su Jreng. $6,000 
Vasarvietė su jreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — $2,200.
Parūpinant gerom sąlygom luiskolus

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3884

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. L E 0 N A S
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — WA». 5-6015

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kai
nų: Geriausios angliškos bei “vvorsted medžiagos kos
tiumams,* kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik 
$4 .50- 60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriš
kiems ir moteriškiems kostiumams tiktai $1.89. Viso
kiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas ir 
plaunamas “Sil-O-Chan”, “antique taffeta”, paprastai 
$1.98, dabar tiktai 98c 48 colių užuolaidoms bei uždan
galams medžiagos, vertės iki $2.98, tiktai $|.39. Grynų 
spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $ j .09. 
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakonis, 
kaip tai — “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shan- 
tung, ir t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už 
baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su 
kiekvienu pirkiniu virš $20 gausite vienai suknelei me
džiagos kaipo dovaną.

STEIN TEXT1LE CO., 1306 SO. UNION AVĖ.

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 

Rooscvelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom ’ krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite Blshop 7-7864. arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oaklcy Avė., Chicago, III.

SPECIAL LAWND.ALE BAR- 
GENAS. Mūrinis 3-jų butų 5, 5, 
ir 3 kamb. rūsy. Karštu vandeniu 
alyva apšild., 2 autom, garažas. 
Mokeščiai tik $118. Gerame sto
vy. Nepaprastai pigiai tik $16,900; 
įmokėti- $4,000. SVOBODA, 3739 
VV. 26th St. LAvvndale 1-7038.

NEW BUFFALO, MICNIGAN
65 mylios nuo Chicagos parduoda

ma 10 akrų žemės, arti U. S. 12 ke
lio Ir Lake Michigan. South Shore 
autobusas eina kas valandų. 11 kam
barių moderniškas visiems metams 
gyvėirti namas. Geneva virtuvė. Au
tomatiškai alyva apšild. Taipgi yra 
atskiras 4 kamb. namas su 24x28 
pėdų garažu. Savininkas turi parduo
ti. Vienų namų bus galima tuojau 
užimti, su baldais ar be baldų. Kaip 
važiuoti: Ant U. S. 12 sukite j deši
nę, privažiavus J’s Cafc, antras na
mas dešinėje pusėje. Niek Dudiak,' 
tel. Lakesldc 4134 ar SI’ 2-0001 po 
6 v. v.

BROOKFIELD SPECIAL. 2
kamb. medinis namas. Gazu apšild. 
50 pėdų sklypas. $11,900. OLym- 
pic 2-6710.

TIK PAMANYKITE. $10,500 
pilna kaina. Mūrinis 2-jų butų — 
5 ir 4 kamb. Garažas. Gerame sto
vy. Apylinkėje 2Sth ir Sawyer 
Avė. Įmokėti $2,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAvvrtdale 1-7038

PARDUODAMI 2 NAMAI. Vienas 
namas naujas — 5 kamb., alyva ap
šild. 1 autom, garažas. Sklypas 
150x150. Antras namas — 4 kamb. 
apačioj, 3 kamb. viršuj. Garažas. 
Vištidė. 4 akrai žemės. Vaismedžiai. 
4 blokai nuo miesto centro. Alex Yo- 
kubaitLs, 210 East Clay St., Nevv 
Butinio, Mieliigan.

MARQUKTTK PK.-2 butai—5 Ir 
3 kmb.—mūrinis, centrai, šild. aly
va. Rūsys, pastogė, garažas. Gražus 
sodas. Tik 16,500.

GAGE PARKE — 4 mod. butai, 
geltonų plytų mūras, karštu vand.— 
stokeriu šildoma. Tik 33,500.

BRIGHTON PARKE 2 butai po 6 
didelius kamb., mūras, centrai, šild. 
$22,500.

.MARQUETTE PARKE — pirmos 
eilės pajamų nuosavybė, 24 butai. 
Metinių , pajamų $28,000. Kaina 
$180.000.

Z. UMBRAŽCNAS 
lt) 7-2009 — RE 7-3400

CICERO EXCUUSIVE. 2-jų butų 
bungalovv, geltonų plytų. 2 butai po I 
5 kamb. Air conditioned. 39 pėdų 
sklypas. Arti 22nd Ir Austin. 2 au
tom. mūro garažas. $27,500. SVO
BODA, 0013 Cernuik Rd. Blshop 
2-2102. >4 ,4*

Reikalingi

VYRAI
iki 40 m. amž.

kurie gali naudoti rankinius 
įrankius. Išmokysim PLASTER 
MODEL MAKING (Gipsinių 
modelių gaminimą). Devynias- 
dešimts septyni doleriai į sa
vaitę pradžiai.

2-ra pamaina. Antvalandžiai. 
Gera ateitis. Reikia kalbėti ang
liškai. Atdara šeštad.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria - 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS
REIKALINGI REAL ESTATE

SALESMEN.
Gera proga uždirbti $10,000 j 

metus. Reikalinga turėti automobilį 
ir kalbėti angliškai. Komiso sąlygo
mis, alga mokama vėliau. SVOBO
DA 3739 W. 26th St.

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rante pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoa) 

Telef. LAfayette 3-3384
BERWYN SOUTH, 2-Jų butų 

"shingle”. 5 kamb. ir 4 kamb. pas
togėje. 2 autom. garažas, “side 
drive”. 42 pėdų sklypas. Arti 35th ir 
Ridgeland. $19,500. SVOBODA, «0t3 
Cernuik. Rd. OLyniple 2-6710.

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti,

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

PROGOS — OPPORTUNITIES

IfiNUOMUOJAMA

Išnuomojamas butas 2440 W. 62 
str. Kreiptis tel. DAnubc 6-4240 įw 
5 vai. vak.

Išnuom. gražus didelis kambarys, 
Marąuette Parke. Kreiptis po 6 v. 
vak. 6841 S. Washtcnaw Avė.

Our lOth Year — Thousands satisfied eustomers

100% INSURED - RECEIPTS 
FURNISHED

GIFT PARCpLS of Food and Clothing to Litbuania, Latvia, Esto- 
nia and ali parts of tlie USSR. Medicincs sent by air niail (7-8 dnys)

We also ship your own self packed parcels with 

food, nevv and used clothing.

ALL DUTIES PREPAID
DUTY FREE PARCELS to West and East Germany, Poland, Hun- 

x gary, Yugoslavia, ete. Low duty parcels to Czechoslovakia. Ask for 
oi our detailed priee lists.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
777 Lexington Avė., Ntw York 21

Tel.: TE 8-5462, 5463

as

DIDELIS BARGENAS. Sav. ap 
leidžia miestą. Parduoda 3-jų butų 
namą, 3 po 4 kamb. 2 kam. pas^ 
togėje. Arti 24th ir Christiana 
$10,500; įmokėti $2,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.

CICERO. 3-jų butų. Arti 31st ir 
52nd Avė. 2 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
pastogėje. Pajamų $229 į mėn. 
$16,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blshop 2-2162.

BROOKFIELD 2-jų butų po 5 
kamb. Įmokėti $4,500. Rūsys ir 
pastogė. 2 autom, garažas. $16,900
Blshop 2-2162._________________

CICERO APARTMENT BAR- 
GAIN. 3 po 3 kamb. ir 1—4 kamb. 
butas. Karštu vand. alyva apšild. 
Geros pajamos. $33,500; įmokėti 
$10,000. OLympic 2-6710.

$2,800 įmoikčti. Mūrinis 3-jų butų 
po 4 kamb. Arti 26th ir Millard. 
Skolą mokėti kaip nuomą. LAwn- 
dale* 1-7038.

Išnuom. mieg. kamb. moteriai ar 
mergaitei; be virtuvės, $6 į sav. 
Taip Imt išnuom. apstatytas kamb. 
vyrui, rūsy. Galimybė naudotis vir
tuve, $15,00 į mėn.

reTkalTingas butas

Vienam asmeniui (vyrui) reika
lingas Marąuette Parke butas be bal
dų iš: dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos (su vonia). Pageidauja
mas garažas. Rašyti šiuo adresu: 
“Draugas”, Box 4704, 2334 S. Oak- 
ley Avė., Uhicago 8, III.

CICERO arti Western Electric 
— 2 butai, 5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 
3 autom, garažas. Karštu vande
niu apšild. $19,900; įmokėti $5,000 
Blshop 2-2162. ________ ____

LYONS. 5 kamb. “rajtch type 
bungalow”. Autom, alyva apšild. 
Garažas. Sklypas 49x164. Spintos 
tile virtuvėje. $16,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162.

ALTOMOltlLEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

rilnji kaina. 3-jų butų, % 
butai po 4 kum b. ir 2 

kamb. pastogėje. Garažas. Įmokėti 
$2,000. l<Awndąlu 1-7038.

2-Jų butų hurgenas. 4 Ir 4 kamb. 
Arti 26th ir I’ulaski. Centrinis apšild. 
Rūsys Ir pastogę. $13,500. LiAwndulc 
1-7038.

— TT rf*~ m- J
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,

Room 1100, 39 S. La Šalie
Namų PRospect 8-2071

Savininkus aprduoda namą — 2 bu
tai po 4 k. Brighton Parke, 2422 W. 
46tli St. Pastogė. Garažas. Aluminum 
"awnings”, žieminiai langai, siete
liai Ir durys. Automatiškai gazu ap
šild. (Šildytuvai sienoje). Veneciškos 
užuolaidos, spintos. Kaina $12,500.

Fltontlcr 6-2051 « 

Atominiam amžiui tinkanti 
rezidencija perleidžiama tik už 
pusę kainos.

K. MALONIS
-_____________PRospect 8-2971

Tikini $16,500. Geltonų plytų 
3-jų butų narnąs. 5 ir 6 kamb. ir 
3 kam!b. rūsy. 2 autom, garažas. 
Tile virtuvė. Karštu vandeniu ap
šild. Apylinkėje 24th ir Hamlin.

BUILDING & REMODELING
KONTRAKTO RIU8 

OTANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, UI.,

PRospcckt 8-3792
A. GINTbPERlS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

Susitarti šaukite Rlšllance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7 Irt Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

VIKTORO 
lietuviška gazolino atotla Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir kelčlamoa dalya

CALL-ME-MOTORS 00.
5750 8. WE8TERN AVĖ.. PR 8-IMJ

Pajamų $137, plius butas. $5,000 = 
I įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th i = 

K O 2 I C O S st. LAwndaie 1-7038. =

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIU: 
= LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE ~

GINEERS

Naujas mūrinis 2-Jų augštų Brigh
ton I’arke 5 — 3 ir 2 dideli kamb. 
Stilingas kumpinis namas.

Medinis namus 5 ir 3 kamb. Ga
zu šildąina, švarūs butai. Kaina 
$13,500.

Mnr<|uette Parke naujas mūrinis 
bungalow 5 k. (3 mieg.) Ir skiepe 3 
k. butas. Kabinetinės virtuvės. Ga
ražas. Pamatyti sektnad. tarp 1—5 
vai. 7131 S. Talman Avė. Kitu laiku 
tik susitarus.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

Apply
Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
Evansville, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid insurance 
and retirement plan

WHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Divisiom

jgmgaaBaa

Persikelia } Wlseonsln. Parduo
da 7 kamb. mūr. rezidenciją. 4 
mieg. k. Autom, karštu vand.-aly- 
va apšild. Naujas 2 autom, gara
žas. l>/2 tile vonios. Pušinem len
tom iškaltas rūsys. Nebrangiai už 
$13,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwTi<hU( 1-7038.__________

Parduodamas namas 2824 S. 
SPRINGP1ELD AVĖ. Labai priei- 
nama kaina. Tel, STanley 8-8101.

Geriausiai Rekomenduojame

VIK8A REKOMENDACIJA Mr. 
Mvabodal, 3739 W. 26th St.; Cicero 
skyr. 6918 W. Cermak Rd. Mes
Ksr jį pirkome 1309 S. 59th Avė.

ekomenduojame jį geram "real 
estate” patarnavimui.

Mr. & Mrs. Forkberg

MORAS I
= BUILDERS. INC. Ę
= Stato gyvMUunuoatua na- = 
5 aaua. ofisus ir krautuves pa- = 
g gal standartiaiua planus ar 5 
g individualinius pageidavimus. = 
g įvairūs patarimai staty- = 
a bos bei finansavimo reika- 5 
= tais, skiciniai planai ir na- £ 
g mų įkainavimas nemokamai. E 
~ Statybos reikalais kreiptis _ 
S i reikalų vedėja šiuo adresu: 3
|IORASSTANKUS f
s kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
s Tel. PRospect 8-2613 -
= <806 SO. CAMPBELL AVM. = 
= Chlea<o 29. IlIUoh E 
niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiir 

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contraetor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja pienus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BĮ 7-3840. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Insurnnce '

2737 Wrst 43rd Street

PLU M B I N G
Licenscd, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar matas 
Aanldte dabar. Kalbame lietuviškal 

Tel. REpubtto 7-0844 
WAlbrook 5-3451

GRINDERS
PRECISION

Experienced
Also

Interviewing ųualificd applicants 
for on tlic job training. Progressive 
lncreasc. Higher starting rates.

Immediate openings for:
★ UNIVERSAL MILLING

MACHINE OPERATORS
★ CYLINDRICAL GRINDER

OPERATORS
★ NO. 2 CINCINNATI TOOL

& CUTTER GRINDERS
★ NO. *13 BR0WN & SHARPE

FORM GRINDERS
★ ENGINEERS AND

DRAFTSMEN
★ Day & night sliif't openings •
★ 10% Bonus for night workcrs •
★ Ali Benefits.

Apply in Person or write.

GLENBORD
TOOL MFRS.

* 216 No. Glinton
CHICAGO, ILLINOIS

PUNCH PRESS
EXPERIENCED HEAVY PUNCH 

PRESS OPERATORS.
$2.00 per hour 

7:30 A.M. to 4 PJtf.
5 day tveek

LIBERAL EMPLOYEE 
BENEFITS

BORG & BECK 
DIVISION 0F 

BORG WARNER CORP. 
5950 W. 66th St.

LABORERS
GENERAL SHOP LABORERS

Sweeping, Hauling Machine Chips, 
Collecting Scrap Material, 40 hr. 
Week. Libcral Employee Benefits. 

$1.69 Per Hour to Start.

BORG & BECK 
DIVISION 0F 

BORG WARNEB CORP. 

SUSO W. MUi $1.
Šaltukas parduoda 2-jų augštų 
mūrnĮ namą. 2 butai po 4 km. ir 
pastogė Gazu apšiįd. Karštas van
duo. Susitarimui skambinti Bl
shop 7- 5966.

D Ym"Ė"sT’o

ACCEL-O-REST
for

ORIVING COMFORT

Parduodamas namas su sklypu, ir 
gerai einančiu maisto ir gėrimų 
bizniu. Dėl informacijų skambinti
VIrgtnia 7-8492._________________

Valgykla,. nerūdijančio plieno 
įrengimai, gerame stovy. Biznį 
galima pirkti su namu ar be na
mo. Gyvenimui patalpa užpakaly. 
Kreiptis — 2649 W. 43rd St. 1-as 
augštas, po 4:30 vai.; savaitga
liais visą dieną.

GROSERIŲ krautuve. Labai švari, 
moderniška ' self-service krautuvė, 
judrioje biznio gatvėje. Labai daug 
prekių. 4 kamb. butas užpakaly. Pri
einama nuoma. Teisingai Įkainuota. 
PKosi>ect 6-3026.

PAKOVODAMA TAVERNA. Pri
einama kaina. Išslmokėjimo sąlygos.

3517 S. Halstcd. Virpinta 7-8112.

PARDAVIMUI TAVERNA IR RE
STORANAS. 4 kamb. butas užpaka
ly. Gerai einąs biznis liet. kolonijoje. 
Parduodama dėl ligos. COnunodore 
4-9598._________________________________

Mitderniška taverna, pilnai Įreng
ta su virtuve ir 5 tonų air-condi- 
tioner. Kampinė vieta ant 63rd St. 
Įrengimai verti $10,000. Pajamų 
$3,500 Į mėn. Pilna kaina $6,500, 
nebrangiai. Galima tik pusę įmokėti. 
PRospect 8-9240.

HELP WANTED MOTERYS^”

WANTED

Ilousekceper and cook for Rec- 
tory in Peoria Diocese — 2 priests. 
Refercnccs reąuircd. Apply —

815 Schuyler St., Peru, Illinois 
TeL La Šalie 718

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui bei skalbimui. 3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dieną ir kelionpini
giai. WHitehall 4-1188.

SECRETARY
For exciting job in a busy 

executive’s Office. Mušt be effi- 
cient in shorthand, electro-ma- 
tic. typing and the ūse of the 
dictaphone. An excellent oppor- 
tunity for a giri who likęs res- 
ponsibility and who is able to 
handle a good amount of detail. 
Please, send a campiete resume 
to —

DRAUGAS,

Box 4750,

2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, IU.

z MISCELLANEOUS

Įvairūs Dalykai
LIET. APDRAUDŲ AGENTTRA
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITK, 
WAlbrook 5-6671

INTEROTATE INSURANCE AflENCT 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. IU.

"Automatic Foot Tbrottlt"
Automatiškas kojinis “Throttle” 
—įsijungia ir išsijungia tik koja 
paspaudus, Nustatykite savo va
žiavimo greitį.

"Atsiloškite ir ilsėkitės.’’ 
Specialus pasiūlymas susipaži

nimui ....... ^2.49
Jei dėl betkurios priežasties bū

tumėte nepatenkinti, pinigai bus 
gražinami laike 60 dienų. Duoda
me garantija raštu.

Siųskite čekį ar pašto perlaidą
(money ordrr); siunčiant COD 
priskaitomoR persiuntimo išlaidos.
The Dow Meehanical Corp

DEPT. F
THOMPSONVILLE, CONN. >

P. STANK0VIC1US
REAL ĖST. iv niSUE. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St n. DAnnbe S-S7U
Padeda plrkltl . parduoti Barnus, 
ūkius, btsnlas. Parūpina paskolas,
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
migracijom dokumentus. Ofisas atda- 
*aa kasdien nuo 10—T.

ŠILDYMAS
A. Stančiaunkas Ir A. Lapkui

mstoliuoja visų geriausių Ameri- 
koi firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečiui (fumaoes), vigų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tlonera) ir atliepe, visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto Iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI 
2-6752 Ir OLympio 2-8492

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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VYRAI, TAUTOS ŠVENTE 
BUS CHICAGOJE

Pats didžiausias įvykis šiais 
metais lietuviškojo gyvenimo 
plotmėje yra Dainų šventė. 
Šventė yra tokio masto, kokios 
nebuvo lietuviškosios dainos sri 
tyje šiame krašte. Joje daly
vauja Kanados ir JAV Uetuviš- 
kieji chorai. Ji apima visus lie
tuvius, todėl drąsiai galima sa
kyti, kad bus tikra tautos šven
tė, nes į ją įuošiasi suvažiuoti 
masinis tautiečių, skaičius iš vi
sų kraštų. Ir anksčiau būdavo 
rengiamos dainų šventės, tačiau 
dažnai jos būdavo vietinio po
būdžio. »

šienapjūtės metas

Dainų šalies sūnūs myli ir 
savas dainas. Lietuvoje dabar 
ateina tas metas, kai broliai ei
davo su dalgiais šieno pjauti, o 
vakarais grįždami po kaitrios 
dienos užtraukdavo šienpjovių

klausas. Daug pažįstamų vei
dų, o dar daugiau nepažįstamų, 
prašomi prisidėti prie mūsų tau
tinio reikalų. Iš jūsų, vyrai, 
nieko daugiau neprašoma, kaip 
tik balso ir truputį laiko repe
ticijai. Kviečiami ir tų chorų 
vyrai, kurie neruošia vyrų cho
ro dainų, bet norėtų dalyvauti 
jungtiniame chore, ateiti į jung
tinio ehoro repet cijas. Dainų 
šventės komitetas ragina jus vi
sus.

Tautinė pareiga

Tam kilrviajn reikalui retą 
progą sudaro mūsiškis Chica- 
gos Lietuvių Vyrų Choras, va
dovaujamas muz. VI. Baltrušai
čio, apie kurį norima suburti 
didelį skaičių vyrų. Atėję į re
peticijas, išmoksime vyrų cho
ro dainas ir galėsime dainuoti

kai, priklauso liet. skautų drau
govei ir šiuo metu baigia liet. 
Šv. Jurgio parapinę mokyklą.

— Naujas verslininkas. Liu
das Reivydas neseniai nupirko 
Paps svetainę, kurią stengiasi 
padaryti jaukią ir visiems pri
einamą.

grojo akordeonais duetą ir at
skirai. Toliau Carol Adomaity
tė (Adams), Beverly sesutė, pa
šoko baletą. Liudas Bajorinas 
scenoje pasirodė kaip puikus a- 
kordeonistas, laimėdamas ant
rą vietą, o pabaigai publiką su
žavėjo tikra baleto artistė — šo

_ B. SherHb, Jr., gabus R“ta?“ iš Bri^’
port, Conn., pašokdama įspamš-jaunas pianistas ir Jėzuitų 

augštesn. mokyklos studentas, 
šiomis dienomis išvyko atlikti 
karinės prievolės. Jis buvo ak
tyvus liet. studentų skyriaus 
narys ir choro dalyvis.

— Kongresm. Keating pri
siuntė Alto skyr. pirm. P. Nor- 
keliūnui laišką, kuriame jis pa
lankiai atsiliepia dėl pavergtų 
kraštų kilmės tautybių komite
to vertingos antikomunistinės 
veiklos. XY

ką Šokį ir laimėdama pifmą vie
tą.

Tenka džiaugtis matant šio 
amžiaus jaunimą taip entuzias
tingai nusiteikusį, taip gražiai 
atliekantį programą, kurios ly
gį tenka pripažinti gana augštu. 
Kas matė, tikrai buvo sužavėti 
ir jau pageidauja, kad ir atei
tyje būtų šitokių paunimo pasi
rodymų, tik daugiau tautiniais 
motyvais.

POLICIJA SU AM Š

Dr. Maser, buvęs 14 m. Philadel- 
phijoj, Pa., policijos gydytojų ir 
turėjęs savų kabinetą 26 m. šiuo 
metu areštuotas už nelegalų vais- 
ti’ pardavinėjimą.

bantis (Self-employed) ir esa
te Socialinio Draudimo aprūpi
namas, jei jūs verčiatės amatu 
ar prekyba, kaip pavienis as
muo ar bendrovės narys. Į šį 
apibrėžimą įeina kiekvienas 
amatas (trade), prekyba, užsi-

DĖMESIO, DĖMESIO!
Gauti naujausi 1956 metų 

fotografijos aparatai.
Reto gražumo vaikams veži

mėliai dvigubi, t. y. kartu spor
tinis ir nesportinis. Dar nebu-

i ėmimas arba, profesija, išsky- Į vo tokių rašomų mašinėlių, 
rus advokatus, gydytojus, den-' kurios turi net 4 raidynus ir jų 
tistus ir kitus susijusius su me- tarpe pilną lietuvišką, o kainos
dicinos praktika asmenis, iš
skirti atliekantieji viešąją tar
nybą (public. office) — paskirti 
arba išrinkti asmenys (majo
rai, teisėjai, šerifai, notarai) ir 
panašūs asmenys.

Pirkit Apsaugos Bonus!

prasideda nuo $60.00.
Siuvamos mašinos su nau

jausiais patobulinimais. Visas 
paminėtas prekes galite pasiųs
ti ir savo artimiesiems Lietu
voje.

Visas informacijas .gausite 
pas J. Karvelį, 33?2 S. Halsted 
St., Chicago 8, III., tel. Y A 7- 
0677.

dainas. Visa .tai buvo tėviškės I šventės metu. Tik negalvoki- 
laukuose. Šiandien prieš mus, me, kad Dainų šventė apsieis
kasdien £ideli mūrai ir dulkėtos 
gatvės. Bet ir dabar dar visa 
tai galima pajusti, jei tam mūsų 
širdyse liko nusiteikimo ir tė
viškės vakarų svajingo ilgesio. 
Dainoje galima vaikščioti tėviš- 

1 kės laukais.
Busimoji Dainų šventė ir yra 

pažadinti tam ilgesiui, kuris mus 
turi parvesti į Lietuvos klonius 
ir miestus. Šventės repertuare 
yra nustabiai gražių dainų. Ir 
vyrų choras turi tokių dainų. 
Todėl Chicagoje yra kviečiami 
visi vyrai, kurie tik galį dainuo
ti, sudaryti šiai šventei vieną 
vyrų chorą ir išmokti gražią
sias dainas. Chicagoje yra šim
tai vyrų, kurie turi balsus ir

ir be manęs. Šiam kilniam tiks-

Tarp kitų kultūringų paren
gimų šis jaunuolių pasirodymas 
yra graži bei džiuginanti naujie
na tiek pačiu pasirodymo pobū
džiu, tiek ta prasme, kad šios 
rūšies užsiėmimas jaunimą ska- 

Jaunųjų talentų vakaras, su- tina į kultūrinio meninio gyve
nimo pasiruošimą ir bent dali
nai atitraukia nuo nenaudingų 
televizijos ar kinų teatrų prog
ramų bei nuodingų komikų.

Waterbury, Conn.
Puikiai pavyko jaunųjų talentų 

vakaras

Reikia ir visuomenei prie to
kios vienos ar kitos organizaci
jos gražios iniciatyvos prisidė
ti bent atsilankymu. Tiek prog
ramos dalyviai, tiek rengėjai y- 
ra idealistai. Didžiausias jiems 
atlyginimas — visuomenės ver
tinimas jų įdėtų pastangų. Šį 
kartą tik maža visuomenės da- 

. lis tai suprato, nes atsilankė
Krikščionių demokratų sky- i tik apje pusantro šimto gausios 

riaus valdybai tenka didelis nuo Waterburio publikos. Pakenkė

A. a. JUOZUI LIUBINSKUI mirus; jo 

žmonai, sūnui ir dukterims reiškiame gi' 

lios užuojautos.

Filatelisty Draugija “Lietuva”

lui turime aukotis visi. Mūsų ruoštas krikščionių
skyriaus, įvyko balandžio 28 d. 
Tą dieną skoningai papuoštoje 
lietuvių auditorijos scenoje su
sirinko 17 jaunuolių, pradedant 
pradžios mokyklos mokiniais ir 
baigiant jau studijuojančiais, 
mylinčiais muzikos ar baleto 
meną. Prieš uždangai pakylant, 
programai vadovaująs stud. A. 
Žemaitais trumpu žodžiu api
būdino vakaro reikšmę ir svar
bą jaunimui ir skatino rengėjus 
ateityje vėl suruošti panašų jau 
nimo talentų pasirodymą. To
liau jis iš eilės kvietė scenon 
puikiai pasiruošusius programos 
dalyvius, kurie lengvai užimpo
navo publiką. Programos eigo
je pats vakaro vedėjas publiką 
linksmai nuteikė įpindamas a- 
nekdotų.

Programos įvadui Sigute Vait 
kūtė drąsiai ir gražiai padekla
mavo tėvynės ilgesį išreiškiantį 
eilėraštį. Jos sesutė Regina pa
skambino pianu. Romualda ir 
Audrė Keniausytės puikiai su- 
tardamos davė piano duetą, o 
taip pat paskambiho ir atskirai. 
Akordeonu pirmas pagrojo Jur
gis Valiulis. Puošniai pasipuo
šę puikiai pašoko baleto kvarte
tą Nijolė Balčiūnaitė, Zuzana 
Miklinęvičiūtė, Geneveve Marte- 
reli ir Elaine Buckingham. Ra-

sesės subruzdo ir nutarė pra
lenkti vyrus. Neatsilikime ir 
mes! I

Tad. vyrai, tiesiog apeliuoja- 
jama į jus visus, kurie Lietu
voje dainavote dainų šventėse, 
ir čia dainuojate, ateikite į pa
galbą tautai su daina.

Repeticijos vyksta trečiadie
niais ir penktadieniais Marąuet 
te Parke, 2348 W. 69th Str. Jų 
pradžia — 7:30 vai. vak. Šį 
kartą nelikime šiam žygiui a 
bejingi ir atlikime tautinę pa
reigą, o mūsų dainų garsai per 
“Amerikos Balsą” pasieks ir 
brolius Lietuvoje. V. B.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Rochesterio universitetas 

aiškinasi

Ryšium su pavergtų kraštų 
kilmės tautybių komiteto pro
testu dėl Sov. Rusijos taria
mų mpkslininkų lankymosi Ro- 
chesterio universitete ir kitose 
mokslo tyrimo įstaigose, balan
džio 16 d. Rochesterio universi
teto prezidentas

' pasikvietęs 7 tautybių po du 
atstovus,, plačiai paaiškino kas
ir kodėl Sov. Rusijos tariamus 
mokslininkus įsileido Ameri
kon ir nurodė Rochesterio 
mokslo įstaigas. Atrodo, kad 
abi pasės šiuo susitikimu buvo 
patenkintos. Pasikalbėjimas ir 
abipusių nuomonių pasikeiti
mas užtruko dvi valandas. Pa
sikalbėjime dalyvavo ir Ro
chesterio amerikiečių spaudos 
atstovai, kurie vėliau plačiai 
rašė apie kalbamą susitikimą.

Bendrhi, Rochesterio ameri
kiečių spauda ne tik Sov. 
Rusijos svečių priėmimui rodė 
daug dėmesio, bet ir tautybių 
tuo reikalu nukreiptai veiklai 
rodė daug palankumo. Del to, 
buvo atspausdinti ir keli laiš
kai, kuriuose kaikas bandė ne
palankiai atsiliepti s dėl prieš- 
komunistinės veiklos, bandyda
mi skaitytojų dėmesį nukreip
ti į Baltijos ir Lenkijos valsty
bių prieškarinį režimą, atseit, 

'kad šių tautybių žmonės dar ir 
dabar svajoją apie “gerus lai
kus”. Žinoma, iš pačių ameri
kiečių atsirado keli asmenys, 
kurie teisingai vertino paverg
tų kraštų kilmės žmonių pa
grįstas pastangas prieš komu
nistinę veiklą. Gaila, kad lietu
viai šią retą progą pražiopsojo, 
nepasinaudojo vietos spaudos 
palankumu ir nestojo teisin- 
gon bylon dėl pavergtų kraštų.

Rochesterio pavergtų kraštų 
kilmės tautybių komitete lietu
vius atstovavo AL pirmininkas 
P. Norkeliūnas ir Bendruome
nės pirm. Juozas Jurkus.

T R U M P A I

— Tradicinė Lietuvių Diena

įvyks rugpjūčio 5 d., Corbett’s 
Glen puikiame slėnyje, per ku

rį teka nedidelis upelis ir pats 
slėnis yra apsuptas medžiais 
apaugusių kalvų. Važiuoti iš 
East Avc.

— Motinos Dienos minėjimas 

įvyks gegužės 13 d. 8 vai. šv. 
mišios, 3 vai. p. p. šv. Jurgio 
liet. parapijos salėje iškilmin
gas motinų pagerbimas ir dr. 
A. Musteikio paskaita. Po pa
skaitos — arbatėlė motinoms

De Kiewet, pagerbti. Įėjimas nemokamas.
Rengia Bendruomenės valdyba.

— Birželio įvykių minėjimas 
yra rengiamas birželio 10 d.

— Liet. Enciklopediją užsi

sakė kleb. kun. Pranas Valiu
kas. Bendrai, naujasis klebo
nas kun. Pr. Valiukas, kaip ir 
pensijon išėjęs kun. J. Bakšys, 
lietuviškai knygai skiria daug 
dėmesio ir per trumpą laiką 
yra nupirkęs liet. knygų už 45 
dol.

pelnas už naują sumanymą ug
dyti busimuosius talentus.

Tai yra ne tik gražus suma
nymas. Talentams reikia padrą 
sinimo. Kitas, nors ir gabus,

dar ir tai, kad tą pačią dieną 
neišvengiamu supuolimu įvyko 
skautų suvažiavimas su laužu 
ir šokiais. Ateityje vietos or
ganizacijos turėtų parodyti dau 

bet, neturėdamas drąsos, nu- bendradarbiavimo bei to
džiūsta plačiau nepasireiškęs 
Kas žino, gal ir šis vakaras pa* 
žadins sielos gelmėse slypinčius

lerancijos vienos kitoms, kad pa 
našių supuolimų būtų išvengta, 
nes praktika parodė, kad du vie

meninius gabumus kurio jauno-1 ru metu įvykstą parengimai Wa 
jo programos dalyvio ir išves 
kokią lietuvišką žvaigždę.

terburyje yra neįmanomi, o 
svarbiausia tai, kad skaldomas 
jaunimas. G. Kerdž.

A. f A.

JUOZUI LIUBINSKUI 

mirus, jo žmonai ONAI, sūnui JUOZUI ir 

dukterims gilią užuojautą reiškiame

Jadvyga Lemberenė,
Juzė ir Stasys Ramanauskai

sa Eidukaitytė iš New Haveno
deklamavo eilėraštį.’

* *
Antrąją programos dalį pra

dėjęs gabus ir daug žadantis 
piano srityje jaunuolis Zenonas 
Seliokas jau su patyrimu atli
ko porą dalykų pianu. Beverly 
Adomaitytė (Adams) puikiai pa 
sirodė balete su lazdelėmis, o 
publika buvo sužavėta, kuomet 
ji užtemdytoj scenoj pasirodė su 
lazdelėmis, kuriose buvo švie
čiančios lemęutės. Adomaitytė 
pagal balsų daugumą laimėjo 
trečią vietą. Algis Paškevičihs 
ir Juozas Kažlajskas gražiai pa

— Šv. Pranciškaus liet. sese
lių vienuolynas nupirko liet. 
knygų. Lietuviškos spaudos va
jaus proga, šv. Pranciškaus 
liet. seselių vienuolyno virši
ninkė motina Loyola ir jos pa
dėjėja, lankydamos Rochestery 
Šv. Jurgio liet. parapijos mo
kykloj dirbančias seseles mo- cedented heights of popularity in 

the United States, and has won its 
status thruogh sodai climbing.

For garlie lovers
During the past 25 yeafs, garlie 

, has worked its way up to unpre-1

JOS. F. BUDRIK
H'RNITLRE, INC.
9241 S. HALSTED ST.

Tel. CAlumet 5-7237

Jewelry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longbies-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radlos. Lagaminai.

Šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgin.

Vertės $39.95 už S9.95
Šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti j kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta-, 
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

Socialinio Draudimo 

reikalais
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

KL. Kas yra laikomas pats 
sau dirbantis (Self-employed) ?

AT. Jūs esate pats sau dir

se :3»er.

“TĖVYNĖS GARSŲ"
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS j

•1203 E. 74TH STREET 
develand 3, Ohio, tel. EX 1-2296,

3
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JUOZUI LIUBINSKUI 
mirus, jo žmonai ONAI, sūnui JUOZUI ir 
dukterims gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Vitalis Damijonaitis, 
Aldona ir Vitas Vaitkai

P A D Ė K A

Oment at $1.015 per bag of 94 

lbs. net duty paid, f. o. b. Mont- • 

real. YVilliam J. van As, 760 

25th St.. Dėtroit 16. Mich. TA 

6-6214.

kytojas, > aplankiusios liet. 
spaudos kioską, nupirko įvairių 
knygų už 100 dol., o taip pat 
užsisakė ir Liet. Enciklopediją.

Knygos ir L. Enciklopedija 
nupirkta vienuolyno knygynui, 
kuris visą laiką yra aprūpina
mas naujausiomis liet. kalba 
knygomis.

— Didėja susidomėjimaH lie
tuviška knyga. Gegužės mėn. 
paskelbus liet. knygų platinimo 
mėnesiu, L. Spaudos kioske, 
kuris yra šv. Jurgio liet. para
pijos pradžios mokyklos rašti
nėje, šiuo meta yra žymiai pa
didėjęs lietuviškos knygos pa
reikalavimas. . . . . Al■> a Imarket cverywhere throughoutĮ

— K. nenlicIOM Aqumas ka- the country. A ąuarter century 
tai. augštesn. mokyklos laimė- ago you could get garlie only in I
jo 700 dol. stipendiją. Algis i J* natural. fo™- #8«\bS5 which’ .... ... .... . . 6 ,1 breaks up in eloves. Būt today youMusteikis išlaikė labai gerai can find not only garlie salt and

and garlie powder, būt also garlie

(Jntil fairly recently, the principai 
garlics eaterg in this country were 
those families: GREEK, 'ITALI- 
AN, FRENCH, JEWISH, MEXI- 
CAN, SLAVIC, CHINESE, who 
were accuštomed to using garlie 
in their typical national dishes. 
Then during the early 1930h, gar
lie was taken up by gourmets in 
all 'paris of the country. And fi- 
nally;, just before World War II 
and especially during the war 
cooking wlth garMc became a 
vogue in the kitehens df millions 
pf housewives. It's all been a part 
of the nations recent, pheinomenal 
inereased interest in fine cooking 
and itg emphagis on herbs and 
spices as seasoners.

The over-all popularity of the 
plant is shovm by the im presai ve 
assortment of food produets fea- 
turing garlie which are now on the

egzaminus į Jėzuitų augštesn. 
mokyklą su pripažinimu, kad 
savo gabumais tinka Siekti 
universitetinio mokslo. Abu 
jaunuoliai yra tremtinių vai-

vinegar, garlie julce, garlie pašte 
and sliced garlie.

In this eonneetion there is stock 
offerd in the Escalante Garlie 
Corp.

-Read this ad u today'i edition.

A. A.
VIN0BNT OOZEN 

’KuIciuls

Gyveno 6530 8. Damen Avė.

Mirė gegužės 3 <1., 1956, su
laukęs 44 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me ttvas PranciSkus, 2 seserys: 
Eleanor ir Patrleia, brolis 
Krank, Jr., brolienė Clara, Jų 
sūnūs: James ir Robert, teta. 
Marijona žvagždls. Jos vyras 
Autanas ir Jų Šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažjstaml.

Kūnas pašarvotas Mažeika- | 
Evans koplyČibje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės ivyks plrmad.. 
gegužės 14 d., Iš koplyčios 8:30' 
vai. ryto bus atlydėtas J Svč. 
Penelėa Gimimo parap. baž
nyčią, kurtoje ivyks gedulin
gos pamaldos už vellonles sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
1 tv. Katimiero kapines.

Nuoširdžiai kvtečianie visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 1 
dalyvauti šloae laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, wserys, bro
lis, ir iH-olienė Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ma- 
lelka-Evana. Tel. REpublic 7- 
8600.

VERA POLYANSKAS 
(Rutkauskaitė)

Gyveno 56h8 S. Laflin St.
Tel. GRovehlll 6-5935 ar 6-4449

Mirė geg. 10 d., 1956, 6 vai. 
ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Pocenėlių para
pijos, Gasčiūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 dukterys: Albina. Josephine 
Lakas, žentas Julius, Klorence,
Ir Lillian Allard, žentas Mar- 
vin, podukra Berta Stoškus, 3 . 
posūniai: I/o, martj Ethel, 1|
Jurgis, martt Mary ir Augus
tas, marti Miriam, 8 anūkai, 
brolis Domininkas Rutkauskas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Chicago Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Ll- 
tuantea Avė.

Laidotuvės jvyks pirrnad., į 
geg. 14 d,, iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta 1 šv. Jurgio: 
parapijos bažnyčią, kurioje , 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Sv. Kaziibiero ka- 

_ pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 'J 

gimines, draugus Ir pažįstamu* 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
podukra, |M»HŪntal, marčios, 
žentai ir anūkai.

. Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

WALTER YUKNE
kuris mirė Geg. 3 d. ir tapo palaidotas Geg. 7 d., o dabar il
sis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo pasitraukimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. kleb. Pet
rui Malinauskui, MIC., kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą ir Vargonininkui J. Mačiuliui.

Dėkojame graboriui Steponui Lackawicz, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, Posūniai ir Marčios

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A. *

JOHN T. ZAYNER
(1908 — 1955)

Sekmadienį, gegužės 13-tą dieną, 1956 m., sueina 
vieneri metai, kai Visagalis Dievas Išskyrė iš mūsų tarpo 
pavyzdingą, mylimą vyrą ir tėvą, JOHN T. ZAYNER, 46 
metų amžiaus. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, gegu
žės 16-tą dieną, 1955 m. Lai Geraširdis Viešpats suteikia 
jam ramų ir amžiną poilsį Dangaus Karalystėj.

Laikas niekad neišdildys iš mūsų atminties jo meilę 
ir pasišventimą savo šeimai.

Nntlūdę: Žmona Genovaitė, sūnūs Robertas ir Jonas, 
ir kiti giminės.
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X Knygos mėnesio proga 

leidėjai tariasi, ką daryti su to
kiais knygų platintojais, kurie ]nuo 
ne tik metų metams užmiršę 
atsiskaityti už knygas, bet net
gi ignoruoja atsakyti į laiškus 
ir iš viso nekalba apie atsiskai
tymą. Kai kurios leidyklos to
kių “talkininkų” turi iki 20 ir 
jų padaryta žala didelė. Kelia
ma mintis tokius platintojus 
surašyti į vieną sąrašą ir mė
nesio užbaigimo proga paskelb
ti per visus laikraščius.

X Emilija Vilimaitė, vyr. 
giedrininkių pirmininkė, yra 
ateitininkų šeimos šventės ko
miteto sekretorė. Jos pastan
gomis šiomis dienomis visus 
at-kus sendraugius pasiekė ko
miteto kvietimas, kuris supa
žindina su švente ir prašo tuo
jau visus registruotis. Pirmą 
kartą organizuojama at-kų šei
mos šventė, kurioje drausmin
gai dalyvauja visi sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai at-kai, 
jų šeimos bei artimieji iš Chi- 
cagos ir visų apylinkių, šventė 
įvyksta š. m. gegužės 20 d., 10 
vai. ryto Marijos augšt. mo
kyklos gražiose patalpose.

X Jaunimo stovyklos darbai

Saleziečių įsteigtoje vietoje jau 
vykdomi ir š. m. birželio mėn. 
24 dieną (sekmadienį) įvyks 
jos pašventinimas.

Berniukų stovyklavimas pra
dedamas šių metų liepos mėn. 
7—8 dienomis ir' bus tęsiamas 
iki rugpjūčio mėn. pabaigos. 
Šiais metais tegalės priimti 
stovyklauti tik 100 berniukų, 

8 iki 16 metų amžiaus. 
Jaunesnio ar vyresnio amžiaus 
berniukai gali būti priimami 
pagal atskirą susitarimą.

Stovyklos mokestis savaitei 
$25, įrašymas $5, vietos užsa
kymas stovyklavimui jau pri
imamas.

Kreiptis: Salesians of St. 
John Bosco, Crown Point, In
diana. Telef. Cedar Lake, In
dianą — 3101.

X Lietuvių filatelistų susi
rinkime parašus Lietuvių Jau
nimo Peticijai surinko studen-l 
tas J. Liubinskas, o vaidinimo 
“Kepėjo Sūnus” pastatyme 
Chicagoje — P. Bagdonas ir 
Mieželis. Chicagos studentai K. 
Dirkis ir R. Vėžys rinko para
šus Lietuvių Jaunimo Peticijai 
Gailestingų Seserų baliuje, Chi
cagos Balfo apygardos, Suval
kiečių draugijos ir Marąuette 
Parko namų savininkų draugi
jos susirinkimuose. Jų pavyz
džiu turėtų sekti ir kiti stu
dentai.

X Arūno Zailsko pranešimą 
apie Jaunimo Peticiją ir pa
stangas sulaikyti 100,000 jau
nuolių deportaciją iš Lietuvos 
į Sovietų Aziją paskelbė Cham- 
paign-Urbana dienraščiai News 
gazette ir Courier. Jo patiektą 
žinią taip pat išsamiai perdavė 
WILL - Radijas. Komentato
riaus Marlow Froke pakvies
tas, Zailskas pasirodė vakarie
nėje WILL-TV žinių progra
moje ir pranešė apie peticiją.

X A. a- kan. Fabijono Ke
mėšio minėjimas, ruošiamas 
vyčių sendraugių, įvyks sek
madienį, gegužės 27 d., per su
mą (10 valandą) Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, prie 
18-tos ir Union gatvių. Pats 
klebonas kun. A. Martinkus 
laikys - iškilmingąsias mišias. 
Jam asistuos kunigai B. Grinis 
ir S. Šantaras.

X Kun. dr. Juozas Vaškas,

Tėvų Marijonų vicegenerolas, 
gegužės 8 d. atvyko kongrega
cijos reikalais iš Romos į New 
Yorką “Queen Mary” laivu. Į 
Chicagą jis atvyks kitą savai
tę.

X Rita ir Daina Baranaus

kaitės ir Birutė Gustaitytė

švęs savo gimtadienius inž. 
Vyt. Jonyno žydinčiam^ sode. 
Skautė Gr. Budrytė praves lie
tuviškas dainas ir žaidimus sa
vo jaunesniosioms draugėms.

Elzbieta ir Bronius Jonušai,

Beverly Shores, Ind., išnuoma
vo šiam sezonui “Palanga”, va
sarvietę. Dėl rezervavimo kam
barių ir kitų sąlygų prašome 
skambinti tel. Prospect 6-658Jf.

Šios dienos “Draugo” kultū
riniame priede telpa platus 
K. Mockaus straipsnis apie di
dįjį romėną Kajų Julijų Cezarį, 
nuo kurio mirties šįmet sukan
ka 2,000 metų. Straipsnyj Ce
zaris parodomas, kaip genialus 
karo vadas, valstybininkas ir ra
šytojas, savo darbais išlikęs 
nemarus iki riiūsų dienų, o taip 
pat kaip viena dramatiškiau
sių asmenybių žmonijos istori
joje. Bet koks tai žmogus ir kaip 
sukovotos jo kovos, pilną vaiz
dą susidarysite tik iš Mirko Je- 
lusič istorinio - monografinio 
romano “Cezaris”, kurį trim 
tomais išleido Terra. Visų trijų 
tomų daina — $6.00. Gausite 
Terros knygyne, SSSS 8. Hal
sted St., Chicago 8, IU. ir pas 
visus lietuviškų knygų platinto
jus.

X LRKSA straipsnių kon

kurso teisėjų komisija, kurią 
sudaro P. Cinikas, K. Kleiva ir 
A. Poškienė, jau baigė peržiū
rėti* visus gautus straipsnius 
ir šiandien padarys sprendimą. 
Rytoj, sekmadienį, 3 vai. p. p 
Liet. Vyčių salėje įvykstančia- 
me Kat. Susivienijimo apskri
ties susirinkime bus viešai 
pranešta, kas yra straipsnių 
konkurso laimėtojai ir kam 
teks piniginės premijos. Centro 
sekretorius V. Kvetkas pada
rys svarbų pranešimą.

X Chicagoje į knygų plati
nimo darbą yrą įtrauktos visos 
LB Apylinkės. Kiekviename 
bute paliekamas lietuviškų 
knygų katalogas ir duodama 
pasirinkti jau atneštų knygų 
pavyzdžiai. Kitas galima tuo
jau užsisakyti per knygų pla
tintojus, kurie už poros dienų 
pristatys kiekvienam į butą. 
Juk knyga, tai yra kiekvieno 
lietuvio sielos ir kultūringumo 
veidrodis.

X Chicagos Augštesntosios 

Lituanistikos mokyklos moki
niai iš savo kuklių santaupų 
paaukojo 15 dol. “Eglutės” 
prenumeratoms neturtingiems 
tremtinukams Vokietijoje. Šis 
gražus darbas sektinas kiek 
vienam geros valios lietuviui.

X Dainų šventėje dalyvaują 
chorai Chicagoje jau turi būti 
šeštadienio rytą, nes prieš re
peticijas dar reikės sutvarkyti 
kai kuriuos reikalus, kad re
peticijų metu nebebūtų truk
domas laikas. Chorai turi sku
biai pranešti komitetui savo 
atvykimo laiką, stotį, nes rei
kės visus pasitikti ir suteikti 
informacijas.

X Maj. Stasys Dabuleviėius
nuo širdies smūgio staiga mirė 
Sao Paulo, Brazilijoje.

diEnrasto draugas, dffrCAGo, ilunois

PRIIMA 1056 M. MOTINĄ

Mrs. Eisenhower kalbasi Baltuose Rūmuose su 1956 m. motiną Jane 
M. Pritchard. ' (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Novena Motinos dienoje

Šeštadienis, gegules 12, 1956

X Moterų Sąjungos Centro 
Valdyba savo posėdyje geg. 5 
d. peržiūrėjo prisiųstus pieši
nius naujam viršeliui. Atida
rius vokus paaiškėjo, kad kon
kurso pirmą premiją laimėjo 
čikagietis dail. Jonas Pilipai^s- 
kas, antrą premiją $15 laimė
jo Seselės Nukryžiuotojo Jė
zaus, Brockton, Mass.

“Moterų Dirva”, Moterų Są
jungos leidinys, išeina kas mė
nesį. Numatoma papuošti nau
ju viršeliu birželio numerį. 
Šiam posėdžiui atvyko iš Wor- 
cester, Mass., Centro Valdybos 
pirm. Julė Mack ir II Vicepirm. 
Genovaitė Kaneb.

X Adomas Vaitkevičius nors 
savo vaikų, kurie dar maži, 
neleidžia mokytis į Chicagos 
Augštesniąją Lituanistikos mo
kyklą, turi gilų supratimą lie
tuvybės palaikymo jaunimo 
tarpe. Kai tėvų komitetas ruo
šė koncertus, kurių pelnas bu
vo paskirtas mokyklos išlaiky
mui, Adomas Vaitkevičius vi
sokeriopu būdu prisidėjo prie 
koncerto labai gražaus pasise
kimo. Dėkingas tėvų komite
tas įteikė A. Vaitkevičiui gra
žų albumą papuoštą lietuviš
kais ornamentais.

X Aukoms rinkti dėžutės, 

Balfo vykdomai rinkliavai 'Ci
cero mieste, gegužės 12 d., bus 
išduodamos rinkliavos dieną 
parapijos bibliotekos kambary 
nuo 6 vai. ryto.

X Chicagos jūros sakutai ir
skautės maloniai kviečia Chi
cagos visuomenę atsilankyti į 
tradicinį “Jūros Dugne” vaka
rą š. m. gegužės 12 d. Lietu
vių auditorijoj.

IŠARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Vasario 16 gimnazija nu
sipirko naują autobusiuką. Jos 
skolų sumažėjo, finansinė pa
dėtis paskiausiu metu kiek ge
resnė. Gimnaziją šiuo metu 
remia apie 180 būrelių. Nese
niai gimnazijoje lankėsi didelis 
jos rėmėjas šveicaras p. Tho- 
mas, kuris išsamiai susipažino 
su jos veikla. Dalis mokinių 
per vasaros atostogas (apie 
15) vyks į Norvegiją, dalis — 

i į Šveicariją ir Italiją.
— Vokietijos LB pirminin

kas Pr. Zunde gegužės mėn. 
vyksta atostogų. Tuo metu pir
mininko pareigas eis vicepirmi
ninkas E. Simonaitis.

BRAZILIJOJE• z
— Lietuviškas radijo pusva

landis nuo kovo 4 d. vyksta 
per Sao Paulo radijo stotį “No
ve de Julho” 540 mtr. ilgomis 
ir 25 .mtr. trumpomis bangomis 
kiekvieną sekmadienį 14 vai. 
(Brazilijos laiku).

Pusvalandžiui vesti yra iš
rinktos iš S. Paulo lietuviškos 
visuomenės dvi komisijos: pro
gramos ir finansinė. Progra
mos komisiją, kuriai vadovau
ja tėvas J. Bružikas, SJ, suda
ro: J. Kaseliūnas, H. Mošins- 
kienė, E. Vasiliauskas ir P. Mi
kuckis. finansų — P. Šimonis, 
inž. Z. Bačelis, J. Lukoševičius, 
J. Januškis ir J. Matelionis.

Tuo tarpu lietuviški pusva
landžiai praeina gana sklan
džiai ir S. Paulo gyvenantieji 
lietuviai rodo nemažo susido
mėjimo jais, prisidėdami pata
rimais, moraline bei materia
line parama.

Gegužės mėn. 13 d., Motinos 
dieną, prasideda iškilminga no
vena Mažosios Gėlelės švento
vėje, 6401 S. Woodlawn Avė. 
Novena bus ryšium su sukak
timi šv. Teresėlės kanonizaci
jos, kuri įvyko 1925 m. 17 d. 
Novena vyks kasdien 3 vai. 30 
min. 7 vai. ir 8 vai. vak.

Persikeliantieji
balsuotojai

Šiuo metu daug čikagiečių 
persikelia į kitus butus. Rinki
mų komisija perspėja, kad pa
keitę adresą balsuotojai turi 
pranešti Rinkimų komisijos ta
rybai — 308 kambarys, miesto 
rotušėje. Rinkimų įstatymas 
reikalauja, kad balsuotojai rin
kimų metu būtų įregistruoti 
tuo adresu, kur tikrumoje gy
vena.

Du milionai aguonėlių

Gegužės mėn. 24—25 d. Chi
cagoje bus rinkliava invali
dams karo veteranams, parda
vinėjant raudonas aguonėles. 
Jas padarė patys pacientai 
Hines ligoninėje. Už tai jiems 
buvo mokama, ir daugeliui tai 
buvo vienintelis būdas bent 
kiek užsidirbti. Per pusdienį 
vienas asmuo galėjo padaryti 
apie 1,000 aguonėlių. Rinklia
vos metu tų aguonėlių Chica
goje bus panaudoti du milio
nai.

Apstatė plėšikę
Ryžtinga bankelio tarnauto

ja apstatė plėšikę, kuri įėjusi į 
Chicago Federal Savings & 
Loan Assn. įstaigą, 100 N. 
State str., Chicagoje, pasakė 
turinti nitroglicerino butelį ir 
gąsdino visus išsprogdinsianti, 
jeigu jai nebus duota pinigų. 
Ji taip kalbėjo į kasininkę 
Jeanette Foellmer, 25 m. am
žiaus. Kasininkė sušnabždėjo 
kitai tarnautojai, kad plėšikė 
reikalauja pinigų. Ta antroji 
paleido aliarmą. Foellmer ban
dė užlaikyti plėšikę, bet ši, pa
jutusi pavojų, išsinešdino tik 
keliasdešimt • sekundžių prieš 
policijos atvykimą.

Airiai grumsis su 
amerikiečiais

Į Chicagą yra atvykusių 10 
airių boksininkų, to krašto 
čempionų, kurie Chicago Sta- 
dium patalpose rungsis su pir
maujančiais amerikiečiais bok
sininkais.

Vaduos 13 amerikiečių
Iš Kinijos kalėjimo - išvaduo

tas kun. Rigney pradėjo akci
ją — išlaisvinti dar 13 ten ka
linamų amerikiečių. Neseniai 
kreiptasi į 400 katalikiškų mo
kyklų Chicagos arkidiecezijoje, 
kad moksleiviai rašytų laiškus 
Mao Tze-tungui, primindami 
jam jo pažadą išleisti ameri
kiečius ir reikalaudami, kad 
jis savo pažado nelaužytų, šio
se pastangose pažadėjo talki
ninkauti dar ir Illinois Moterų 
Klubų federacijos 1,500 vado
vių.

199 metai moterų 
užpuolėjui

Wille J.z Evans, 22 m. am
žiaus, gyvenąs 6020 Harper 
avė., Chicagoje, gavo vieną iš 
sunkiausių bausmių už moterų 
skriaudimą: nuteistas 199 me
tams kalėjimo. Jis, peiliu gra
sindamas, nuskriaudė 43 m. 
amžiaus moterį. Prokuroras 
Gutknecht pareiškė: “Aš prie
vartavimą laikau taip pat sun
kiu nusikaltimu, kaip nužudy
mą. šis piktadarys neturėtų 
išeiti iš kalėjimo.”

Policija šį nusikaltėlį suga
vo, kai jis atėjo antra kartu 
pas tą pačią moterį, radęs jog 
adresą iš jos atimtame ranki- 
nuky, ir ėmė ją šaukti vardu.

Naujos vietos 
automobiliams

Chicagos miestas iš varžyty
nių atiduoda nuomon tris nau
jus garažus: ties Grand avė. ir 
Rush st. — dėl 969 mašinų, 
kainavusį $1,993,781; ties Su- 
perior ir St. Clair, kur sutilps 
1,206 mašinos, ir kurio pasista
tymas kainavo $3867,958; tre
čią — 265 mašinų talpos, kai
navusį- $764,175, įrengtą ties 
1130 Lawrence. šie garažai 
numatomi užbaigti iki liepos 
mėn. 1 d. ir tada Chicagos 
miestas turės. 10 garažų ir eilę 
parkinimui skirtų aikščių, kur 
bendrai galima bus sutalpinti 
8,179 automobiliai.

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių susirinki

mas įvyks ateinantį antradienį, ge 
gūžės 15 d. 8 vai., Vyčių salėje. 
Dienotvarkėje: kun. F. Kemešio 
minėjimo ruošimas. Kapinių lan
kymo dieną ruošiamo išvažiavimo 
reikalai ir kiti pranešimai bei 
svarstymai. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Valdyba

— šv. Barboros mergaičių ir 
moterų draugijos susirinkimas į- 
vyks 7 vai. 30 min. vakaro pirma
dienį, gegužės 14 d., P. Šv. Gimi
mo parapijos salėj. Kviečiamos 
narės dalyvauti.

Žuvo studentė
Nakčia į penktadienį dvi 

mylios į šiaurę nuo Elgin, 
esant rūkui, susidūrė dvi maši
nos ir toje nelaimėje buvo už
mušta Mundelein kolegijos stu
dentė Marian Carol Tafel, 19 
amžiaus. Trys kiti asmenys bu
vo sužeisti.

Nebegalės važinėti mažina
Teisėjas J. Butler visam lai

kui atėmė šoferio leidimą iš 
Allen L. Lind, kurs ketverių 
metų laikotarpy jau trečią 
kartą pakliuvo į teismą už vai
ravimą įsikaušus. Padėtį blogi
no, kad jis rastas vairuojant 
be leidimo.

Penki sužeisti ugnyje

Užsidegus apartamentiniam 
pastatui 342 W. 65th str., Chi
cagoje, buvo sužeisti penki 
žmonės, o 50 gyventojų turė
jo bėgti iš savo butų. Gaisras 
kilo, kai užsidegė garai gazoli
no, vartoto valant. Nuostolių 
— apie $1,800.
Studentas laimėjo $6,200

Joseph Kennedy fondas duo
da moksle pasižymėjusiems 
jaunuoliams stipendijas, šie
met iš to fondo $6,200 laimėjo 
Loyolos akademijos mokslei
vis William Moran, 18 m. am
žiaus. Tą sumą jis nusistatęs 
panaudoti teisės studijoms 
Notre Dame universitete.

Lavonas ežere
Ties 8 gatve Michigan ežere 

rastas lavonas gražiai apsivil- 
kusio žmogauš. Iš dokumentų 
nustatyta, kad tai buvo Louis 
Kostoff, 39 m. amžiaus, iš Det
roito. Spėjama, kad lavonas iš
buvo ežere visą parą. Nema
tyti jokių prievartos žymių.

X “Dainavos” Ansamblio

nariai Chicagoje organizuotai 
pasirašė Lietuvių Jaunimo Pe
ticiją. Kviečiame kitas organi
zacijas pasekti "Dainavos” an
samblio pavyzdžiu.

X Striokui Juozui yra laiš
kas iš Lietuvos pas Izabelę Mo
tiekaitienę, 714 West 30 St.,
Chicago 16, III. Tel. VIctory bei; Kiti^rajonaiJ garbės lentą 
2-4324,

LIETUVOJE
• — Eišiškių rajono mašinų ir 
traktorių stotis įrašyta į gar
bės lentą, kadangi išvežė mėš
lo ir durpių normas. Atrodo 
tai padaryta kompartijos gar-

išveži-

Dabar knygos mėnenuo, to
dėl neužmirškit bent pusvalan
džiui stabtelti Terros knygyne, 
3333 S. Halsted St., Cihcago 8 
III. Ten visos naujausios lietu
viškos knygos, kaip Jurgio Sa
vickio “Žemė dega”, V. Ramo- 
jaus “Lenktynės su šėtonu”, 
Andriaus Valucko “Nemuno 
sūnus” ir ikt., ten taip pat dide
lis pasirinkimas jaunimui kny
gų, kaip “Grimų pasakos”, 
“Naktys Karališkiuose”, Jurgio 
Jankaus "Senas kareivis Mata- 
tutis” ir d. kt., jau nekalbant 
apie šimtus anksčiau išėjusių 
leidinių, kaip čia, taip ir Euro
poje.

įrašyti tik už durpių 
mą.

X šv. Antano parapijos, Ci- __ Radviliškio čarniakovskio
cero, BĮ., karnavalas prasidės vardo kolūkis pereitais metais 
gegužės 17 d. Parapiečiai kvie- dalį paršelių išpjovė 2 mėn.

amžiaus. Šiais metais numa
toma sukergti 64 veislines

čiami prisidėti darbu.
X Dail. J. Pautieniaus meno 

parodos ruošėjai New York, 
Almus galerija praneša, kad 
pageidaujant lankytojams ir 
dėl pavėluoto kelių paveikslų 
gavimo, paroda pratęsiama iki 
gegužės 19 d. Paroda įruošta 
Great Neck, 77 Steamboat Rd.

kg. grūdų. Galima įsivaizduo
ti buvusių laisvų ūkininkų ne
apykantą bolševikams kai bu
vęs ūkininkas šiandien gauna 
ubagiškas normas.

— Tiesa skelbia ištisą pusla
pį laiškų, kuriuos parašė į 
Lietuvą lietuviai daugiausia iš 
Pietų Amerikos. Yra išspau
sdinta iš Chicagos Stalinui ir 
Berijai tarnaujančios Vilnies 
pora žinučių apie nužudymus, 
kurie esą įvykę dėl materiali
nių sunkumų.

— Bolševikiniai poetai, kaip 
A. Jonynas ir Br. Mackevičius, 
Švyturio žurnale baisiai išgar
bina kompartiją ir Leniną, nie
ko nebeužsimindami apie Stali
ną. Pagal jų poeziją kompar
tija, ir sąžinė, ir laisvė, ir jė
gos, ir išganymas. Visi garbi
nimai paimti iš Stalino poemų. 
Kažin ar neištiks toks pat ga
las, kaip Stalino ar Berijos.kiaules ir tikimasi sulaukti 

apie 400 paršelių. Taigi, nuo 
kiekvieno dirbamos -žemės šim
to ha. bus pagaminta 25 cent
neriai kiaulienos. Vargšai Lie
tuvos gyventojai tiek "daug” 
mėsos gaudami.

— Kauno rajono Karolio Po

žėlos vardo kolchoze išduoda- 
Jei turite parduoti ar išnuomo- mi avansai grūdais po 2 kg.

telefonu: VIrginia 7-6640. > pasižymėjęs kolchozinmkas
1 Stankevičius gavo avanso 107

PROF. J. BALČIKONIO 
ŽODYNO REIKALU

Prof. J. Balčikonio “Lietuvių 
kalbos žodyno” paruošiamieji 
spaudai darbai baigiami ir žody- 
nos jau spausdinamas. Knyga 
mums neįprasto dydžio, virš 1,000 
psl., paruošiamojo darbo daug, to
dėl vėlavimo nebuvo galima iš
vengti. Manome, kad iki vidurva
sario žodynas bus prenumeratorių 
namuose.

Leidykla dėkoja visiems užsi
prenumeravusiems už kantrybę, 
žodyno belaukiant. Už tai prenu
meratoriai bus kompensuoti gra
žiu veikalo išleidimu ir tvirtu įri
šimu. Yra daug prenumeratorių, 
kurie iki šiol dar nesumokėję pre
numeratos mokesčio. Toki prenu
meratoriai prašomi paskubėti.

Žodyno prenumeratą priimsime, 
kol paskutinis lankas su prenume
ratorių sąrašais bus atiduotas 
spausdinti, todėl dar nesuspėju- 
sieji žodyną užsiprenumeruoti pra
šomi padaryti tai dabar. Prenu
meratoriams žodynas visu trečda
liu pigiau. Be to, vengdami dides
nės rizikos, žodyną spausdiname 
labai ribotu tiražu, todėl tik pre
numeratorius galima užtikrinti, 
kad žodynų jiems nepritruks. Žo
dyno prenumerata — $8.00.

Visais žodyno ir visų lietuviškų 
knygų reikalais kreiptis į knygų 
leidyklą Terra, 3333 . Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. LA 3-0427.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užaakymus kartu au pinigais siųskite:
‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, I1L

f

Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje Watervliet, Michigan 

Priimami berniukai nuo 7 — 14 metų.
Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki rugpjiūčio 6 

dienos. Registruotis:
REV. J. BOREVICIUS, S. J.

5541 South Paulina Street Chicago 36, IHinois

Telefonas — HEmlock 4-1677
-S*-*

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku svenkinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2834 80. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


