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SEKMINES TEJUNGIA VISUS TAUTOS LAISVE
Vanduo ir Ugnis

K A N. F. KAPOČIUS

'— Jei .Utie tylės, akmenys šauks!. ..
Tai buvo pranašingas Kristaus atsakymas tiems, 

kurie reikalavo, kad jo mokiniai liautųsi jį viešai gar
binę.

Prabėgo du tūkstančiai metų, o Išganytojo priešų 
taktika nepasikeitė. Jie tebemėgina nutildyti jo tiesos 
skelbėjus vis didėjančiu įnirtimu ir vis šiauresnėmis 
priemonėmis. Naikinant juos masinėmis žudynėmis, o 
gyvuosius grūdant į kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas. Ir štai. išmušė valanda akmenims prabilti!

Atpalaidojus atomus, akmenys sušuko tokiu garsu, 
jog sustingo iš baimės aršiausių Kristaus priešų krūti
nės. Mirties siaubo pagauti, klastingomis savo lūpomis 
jie pradeda kartoti dangaus angelų paskelbtąjį šūkį: — 
ramybės, ramybės ir taikos!. . .

Tuo tarpu klaiki naujųjų ginklų tyla baisiom akim 
spokso į ateitį ir nekantraudama laukia atsakymo: — 
kasgi suteiks žemei taikos?. ..

Ar dangaus atsiųstasis ramybės Žodis, ar astrono
miškos sumos, skiriamos tebeaugančioms atominėms 
laboratorijoms ?

Žmogaus prigimtis nepakeičiama! Nesuskaitomos 
kartos nukeliavo į kapinynus, apsivylusios belaukiant 
grįžtančio prarastojo rojaus. Kurį nesiliauja piršęs 
žmonių laimės vagis — žaltys melagis.

Tai jo senas, išmėgintas ginklas piktnaudoti žmo
nių širdyse užsilikusį rojaus atgarsį. Tarsi patyręs žve
jys, pakabinęs tąjį vylių ant savo meškerės, jis lengvai 
pagauna minias į savo melo ir apgaulės karalystę, pa
versdamas jas klusniais savo vergais. Kur nėra šešė
lio pasigailėjimo! Kur tiesa, taika ir ramybė tėra be
gėdiško pasityčiojimo garsai.

Senos istorijos tęsinys. Nuo pat momento kada 
buvo prikryžiuotas meilės karalystės Steigėjas:

— Jei tu Dievo Sūnus, nulipk dabar nuo kryžiaus! 
Mūsų laikais prafrazuojama:
— Jei tu Dievo karalystės kūrėjas, sutriuškink

mūsų nenugalimas armijas!
Apakinti savo tariamąja, jėga, jie pamiršta, kad

jųjų armijos gali dingti viena akimirka. Baisesniu būdu 
negu Egipto Faraono kariuomenė, kurią prarijo Rau
donosios jūros bangos. ‘ Nūdienei chemijai užteks su
sprogdinti vieną stiklą vandens, ir iš milioninių armijų 
teliks krūvos pelenų!

— Jei kas neatgims iš vandens ir šventosios Dva
sios Jas negalės įeiti į Dievo karalystę!. ..

Vargingam žmogaus protui reikėjo nesuskaitomų 
tūkstančių metų kol paaiškėjo paprasčiausia šventosios 
Dvasios kūrybos paslaptis: vanduo yra koncentruota 
ugnis!... Ugnis, kurią pati šventoji Dvasia pasirinko 
savo simboliu, susvisdama liepsnos liežuviais virš Apaš
talų galvų pirmose Sekminėse.

Atginti iš vandens?... Tai grįžti į pirmykščius 
šventosios Dvasios kūrybos kelius. Vienintelius, josios 
nutiestus į Dievo karalystę. Sukurtą pirmiesiems mūsų 
tėvams... šėtono išviliotą... ir grąžintą tik paties Dievo 
.Sūnaus!

Negirdėta technikos pažanga yra neabejotinas žmo
gaus veržimasis pasidaryti žemės, o gal ir dangaus 
erdvių valdovu. Bet štai, galvotrūkčiais lėkdamas į 
erdves, jis atsidūrė pasibaisėtinoj tamsoj. Sumišęs dirs
telėjo atgal, ir ėmė praregėti. . . Praregėti, kad jo di
dieji išradimai tėra mirtiese pranašai. Mirties — jam 
pačiam ir visai žemės gyvybei!

Ėmė praregėti... Tik, ar ne pervėlai?. ..

— Viešpatie, gelbėk mus, žūname!
Štai akmens liepsnoja ir vandenys virsta ryjančia

ugnim!
— Tu vienintelė — Dvasia, esi pasaulio Kūrėja!
Kuri žudančią ugnį paverti kūrybos liepsnom ir 

mirties spindulius — gyvybės šaltiniais!
— Ateik, Šventoji Dvasia!

Sęjungininkai nori 

suspenduoti Korėjos

paliaubų komisijų
WASHINGTONAS, geg. 18. — 

šešiolika sąjungininkų, kurie ko
vojo Korėjoje, nori suspenduoti 
dabartinę neutralią paliaubų pri
žiūrėjimo komisiją. Trys komisi
jos nariai turi uždavinį aplanky
ti Šiaurės ir Pietų Korėją ir pa
žiūrėti, ar,ten paliaubų sutartis 
vykdoma: jei laužoma — praneš
ti sąjungininkams. Paliaubų su
tarties prižiūrėjimo komisiją su
daro Švedijos, Šveicarijos, I*en- 
kijos ir Čekoslovakijos vyrai. 16 
sąjungininkų-atstovų posėdžiavo 
Valstybės departamente. Atsto
vai atmetė komunistinės Korė
jos pasiūlymus: ištraukti visas 
užsienines. kariuomenės ir su
šaukti naują konferenciją svars
tyti Korėjos sujungimą.

Maskva propaguoja
koegzistencijų

Ryšium su prezidento Eisen- 
howerio pareiškimu spaudai, 
kai buvo pastebėta, kad tarp
tautiniai santykiai krypsta ge
resne linkme, “Izvest/jos” nr. 
102 įsidėjo ilgą straipfenį, kuria 
me patvirtina, kad tarptautinis 
įtempimas sumažėjęs, skatina 
atsisakyti atgyvenusio savo am 
žiu “šaltojo karo”. Esą, tarp
tautiniuose santykiuose turinti 
būti priimta taiki koegzistenci
ja. Matyti, savų kėslų Maskva 
siekia labiau užsimaskavusi.

Bolševikai sušaudė

200 politinių kalinių
REUTUNGENAS, Vokietija, 

geg. 18. — Bolševikinis saugu
mas sušaudė per 200 politinių ka
linių Verešciagino, Vechne, Ima- 
batskoje ir Mimoje darbo sto
vyklose per darbo vergų sukili
mą, įvykusį š. m. balandžio pra
džioje. Šį įvykį pranešė vienas 
austras, neseniai grįžęs iš Sov. 
Sąjungos. Tačiau jo pavardė ži
nomais sumetimais viešai nesa
koma.

Smėlis laidoja
Kuršių Netingų

KLAIPĖDA. — Siauras žemės 
ruožas tarp Kranco ir Klaipėdos 
prieškariniais laikais buvo poe
tų, dailininkų, vasarotojų kara
lystė. Motorų ūžėsio ten nebuvo. 
Buvo leidžiama keliauti tik ark
liais, kad nedrumstų vasarotojų 
ir briedžių ramybės.

Padėtis dabar pasikeitusi. 
Kaip informuoja grįžę iš ten, jū
ros smėlis jau gresia užpilti du 
trečdalius buvusių žvejų kaime
lių. Anksčiau juos saugojo miš
kas. Sovietai, bestatydami tvir
toves, miško negailėjo. Vokiečių 
belaisviai ir priverčiamojo dar
bo lagerių vergai kirto ištisus 
plotus. Sovietų valdžia apsižiūrė
jo. Kirtimą sustabdė, bet buvo 
jau per vėlu.

Pasakoja, kad buvusio Nerin
gos vaizdo jau nepasiseks atsta
tyti.

atlieka pratybas. 15 viršaus žemyn: A.3DŠeši JAV laivyno lėktuvai
Douglas Skywriter, P3H-2N McDonėll Demon, F4D Dougla# Skyray, 
KI4 North American Fury, Fll-1 Grumman Tiger, A4D-1 Doinrlas 
okyhawk. ,

Sovietų Rusija ketinanti
pakeisti Iš pagrindų Sibiro veidą

BONNA, Vokietija. — Grįžusieji belaisviai iš Sovietų Rusijos 
ne vienas sakosi girdėjęs ar skaitęs taip pat apie sovietinius pla
nus, kaip jie norį pralenktiVa'karų mokslininkus. Sovietų žurnalas 
„Jaunasis inžinierius“ neseniai rašė apie projektą pagaminti tokį 
lėktuvą, kuris būtų varomas atomo jėga.

Skrisdamas 3,600 km. greičiu
’ per valandą, toks atominis lėktu
vas su 200 keleivių galėtų be su
stojimo apskristi aplink žemę. 
Bolševikai taip pat giriasi, kad 
statą ledlaužių, varomų atomine 
jėga. „Pravdos“ žiniomis, ateity
je būsią galima visai laisvai na- 
viguoti Šiaurės Ledjūryje. Profe
sinių sąjungų organas „Trud“ 
skelbia, kad jau šiais metais so
vietai turį pasiųsti į erdųę „sovie
tinį žemės satelitą“, kuris per 43 
minutes apsk risiąs aplink žemės 
rutulį. Tuo būdu jie pralenksią 
amerikiečius. „Vokrug Svietą“ 
rašo apie tokį orlaivį, kuris turė
tų per 10 dienų laiko tarpą ap
skristi aplink mėnulį ir vėl nusi
leisti į žemę. Vienu žodžiu, So
vietai mėgina įrodinėti, kad tik 
jie esą ir geriausi visur, ir pir
miausi.

Kalendoriai

Gegužės 19 d.: šv. Petras Ce- 
lestinas; lietuviškas: Skaistuo
lis.

Gegužės 20 d.: šv. Bernardinas 
Sienietis; lietuviškas: Auginan
ti.

Oras Chlcagoje

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:07.

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus šil
čiau.

• Nacionalistinės Kinijos Ap
saugos ministerija praneša: Kao 
teng salos garnizonas apšaudė iš 
artilerijos raudonosios Kinijos 
jėgas.

FBI keturis
j

vyrus areštavo
NEWARK, N. J., geg. 18. — 

FBI areštavo tris verslininkus ir 
oro jėgų seržantą ryšiumi su pa
vogimu valdžios dokumentų iš 
Brooklyn armijos stoties.

Štai Areštuotieji: sgt. Harold 
E. Brill, Sidney M. Stern, Sey- 
mour S. Hindman ir Bymat Er- 
nešt Schreiberi

Ar iškas tunelį po Beringo 
sąsiauriu v

„Komsomolskaja Pravda“ skif 
tyse akademikas Žukas rašo apie 
tokį projektą, kuriuo į šiaurę te
kančių upių: Pečioros ir Vyčeg- 
dos, prie augštutinio Uralo, tėk
mės būtų pasuktos į kitą pusę, 
būtent — į Kamą ir Volgą. Pa
našių planų turima ateityje ir Si
bire, kurio veidas „turės būti su 
laiku pakeistas iš pagrindų“.

Kaganovičius neseniai pareiš
kęs per diplomatų priėmimą, kad 
jis laikąs techniškai galimu iš
kasti požeminį tunelį po Beringo 
sąsiauriu, kuris sujungtų Alias
ką su Sibiru.

Inž. šumilinas siūlo Beringo 
sąsiauryje pastatyti galingą už
tvanką, kuri įgalintų užtvenkti 
šaltąsias vandens sroves ir ne
leistų joms prasimušti į Ramųjį 
vandenyną. Tada būtų „paveik
tas ir klimatas“. Su atominės 
energijoa pagalba, Šumilinas sa
ko, būtų įmanoma į Šiaurės led- 
jūrį pasiųsti dirbtinę Golfo srovę 
ir tuos visus kraštus atšaldyti.

Atomine bomba sprogsta!
U. S. S. Mt. McKINLEY LAIVAS, geg. 18. — Jungtinės Ame

rikos Valstybės rengiasi išbandyti vandenilio bombą Namu saloje, 
Pacifike. Jąu kelis kArtus atidėjo bombos išbandymą, nes oras 
buvo nepalankus. Jei šiandiėn sprogdintų vandenilio bombą, štai
koks vaizdas būtų: __________________________

Pasiruošimai šiam sprogdini- kritulius neš į šiaurę to-
'lyn nuo apgyventų Marshall salų.

Paleidžiamas į darbą papras
tas įtaisas — žadintuvas, kuris 
prikelia 80 kralikų ir keletą bež
džionių, kurie mato sprogdinimo 
šviesą, kad būtų galima nusta
tyti kaip atominė bomba veikia į 
akis. Majoro Dwight E. Dumer 
iš Charlotte, Mich., uždavinys 
yra, pamačius taikinį, pajudinti 
rankeną, kuri vandenilio bombą 
paleidžia žemyn.

Bombos kritimo greitis yra 
650 mylių per valandą ir ji taip 
nustatyta, kad turi sprogti už 90 
sekundžių po išmetimo iš lėktu
vo.

Vandenilio bomba sprogsta ke 
lių-tūkstančių pėdų augštyje ir 

loję bus matomas iš lėktuvo ir I sprogimo metu lėktuvai nuo jos 
kad visų augštumų vėjas radio- [turi būti mažiausia už 18 mylių-

Kom. Kinijoje darbo vergų 
stovyklose uždaryta 25 mil. žmonių

Šveicarų liberalų dienraštis „Neue Zuercher Zeitung“, ap
žvelgdamas tarptautines pastangas priverčiamiesiems darbams pa
naikinti, pastebi, (Nr. 102 1956), kad Rytų bloko valstybės sten
giasi įvairiais būdais priverčiamuosius darbus „legalizuoti .

Tiesa, iš kaikurių kraštų įsta-

tyminių normų terminai „priver
čiamųjų darbų stovyklos“ yra iš
nykę, bet vietoj jų ten yra įvesti 
ne taip baisiai atrodą panašūs pa 
vadinimai, kaip „pereinamosios 
stovyklos“ arba „pataisos na
mai“. Gyvenimo ir darbo sąlygos 
Rytų kraštų koncentracijos sto
vyklose yra labai žiaurios. Tenka 
dirbti nepaprastai sunkius dar
bus, o elgimasis su suimtaisiais 
yra brutalus, nežmoniškas. Tik 
vienoj Albanijoj 1944 - 54 m. vei
kė mažiausiai 40 politinių kalėji
mų ir koncentracijos stovyklų, 
kuriose buvo uždaryta apie 80,- 
000 asmenų, iš kurių 16,000 mirė.

kiekis vandenilio izotopų sprogs 
ta su jėga keletos milionų tonų 
dinamito. Iškyla ugnies kamuo
lys dviejų ar trijų mylių skers
mens.

Didysis sprogimas yra kulmi
nacinis punktas mokslininkų ir 
kariškių specialistų eilės mėne
sių darbo.,

Bandymai Pacifiko erdvėje, ku 
rių svarbiausias yra šis išsprog
dinimas, kainuoja 150 milionų 
dolerių ir 13,500 žmonių įtempto 
darbo.

Įsivaizduokime, kad sprogdini
mas vykdomas, kai oro specialis
tai užtikrino admirolui B. Hali 
Hanlon, kad taikinys Namu sa-

Lenkijoje dar ir šiandien tebė
ra 34 tikrosios priverčiamųjų 
darbų stovyklos, nekalbant Apie 
kalėjimus.

O Rumunijoje buvo nuo 1948 
m. įregistruotos net 96 tokios 
stovyklos.

Komunistinėje Kinijoje darbo 
vergų stovyklose yra uždaryta 
apie 25 milionus žmonių. Nors 
kai kur koncentracijos stovyklos 
ir panaikintos, bet vietoj jų įve
damas priverčiamasis darbas ki
tokiu būdu: sudaromos iš taria
mųjų „savanorių“ vad. „darbo 
brigados“ ar „technikiniai“ ba
talionai. Kitur policijos organai 
apskelbiami „darbo direkcijo
mis“, kurios numatytiesiems as
menims, kaip nepatikimiems re
žimui; „pasiūlo“ įsijungti į darbą 
ir prisidėti prie krašto ūkio at
statymo „realizuojant ūkinius 
planus“. Pvz. tokiu būlu visoj ei
lėj vad. „liaudies demokratijų“ 
vykdoma kelių statyba, o profe
sinės sąjungos įpareigojamos 
„palaikyti reikalingą darbo 
drausmę“ ir taip auklėti darbo 
mases, kaip „tat sutinka su so
cialistinės valstybės paskirti
mi“.

Mate slaptus
dokumentus Maskvoj
WASHINGTON, geg. 18. — 

Senato investigatoriai atskleidė 
buvusio Sov. Rusijos karinio ty
rinėtojo liudijimus. Buv. Rusijos 
karinis tyrinėtojas E. Andriyve, 
pabėgęs iš Sov. Rusijos, pareiškė 
senato komisijai, kad II Pasaul.

. karo metu jis matęs tūkstančius
— Nacionalistinės Kinijos ambasadorius Jungtinėse Tautose j^y radaro slaptų dokumentų 

apkaltino Indijos ministerį pirmininką Nehru ir jo patarėją V. K. Maskvoje. Pabėgęs iš Sov. Rusi- 
Krishna. Menon, kad jie darę „spaudimą“ į Egiptą, kad šis pripa- ’
žintų raudonąją Kiniją.

— JAV pripažino Tunisą nepriklausoma valstybe ir savo kon
sulatą pakeis ambasada.

Tada šiaurės Azijai ir- net šiau
rės Europai prasidėtu nauja era, 
jos būtų žymiai šiltesnės.

Sovietai planuoja sukurti Si
bire milžinišką Sovietų pramoni
nę imperiją, kuri būtų du kartu 
tokio dydžio, kaip JAV-bės, ir pa 
darytų Sov. Sąjungą pajėgiausia 
valstybe pasaulyje. Apie tokius 
planus jau rašoma ir užsienio 
spaudoje, nurodant, kad per ar
timiausius 5 metus Kremlius nu
mato investuoti per 520 miliardų 
rublių kapitalo pramonei kelti ir 
permesti anapus Uralo daugiau 
kaip 3 milijonus gyventojų. Iš jų 
norima sukurti naują „sibiriečių 
tautą“. Sovietai -apskaičiuoja, 
kad, išnaudoję 6 didžiules Sibiro 
upes ir pastatę prie jos galingas 
jėgaines, galėtų gauti apie 600 
miliardų kilovatų valandų, 3 kar
tus tiek elektros energijos, kiek 
šiandien pagaminama visoj Sov. 
Sąjungoje.

Ten yra taip pat % visų Sov. 
Sąjungos akmens anglių išteklių,

be to, dideli kiekiai geležies, apie 
60 proc. miško, labai daug kitų 
įžemio lobių.

Šiuo metu Sibire statomos 5 
didelės jėgainės, o vėliau numa
tyta pastatyti 10 panašių didžiu
liu jėgainių. Jos savo apimtimi 
primena pačias didžiąsias tos rū
šies jėgaines Amerikoje. Dabar 
iš naftos šaltinių naftą vamz
džiais taip pat teikiama į Sibirą. 
Dvi vamzdžių linijos buvo tūks
tančius kilometrų pravestos į 
Omsko miestą, kur pastatyti di
džiulė naftos rafinerijos stotis. 
Iš ten dar apie 2,000 km. nafta 
bus pravesta į Irkucką ir kitur.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atstovų Rūmų užsienio komitetas vakar pasuko į priešingą 

pusę ir balsavo prieš paskirstymą pinigų ir tokiu būdu gedi būti 
uždrausta toliau duoti JAV užsieninę pašalpą daugeliui kraštų.

— Šiaurės A frikoje sprogo armijos amunicijos sandėlis Tako- 
radyje, IŽO mylių vakaruose nuo Accra.

jos yra pakeitęs savo pavardę.

Kiprieciai giriasi 

nužudymais
NICOSIA, Kipras, geg. 18. — 

Kipro Eoka pogrindžio organiza
cija išmetė lapelius, kuriuose ra
šoma, kad ji nužudė 151 britų ar
mijos karį ir 217 sužeidė.

Britų oficialūs duomenys sako, 
jog nuo 1955 m. lapkričio 18 d. 
iki 1956 m. balandžio 30 d. eks- 

— Prancūzai bijo, kad nesukiltų garsūs Kasbah muzušmonai tremistai nužudę 78 asmenis, 30 
iš |ų britų iMtairiasi

— Ccilono naujas ministeris pirmininkas Solomon Bandarą- 
naike liepos mėn. vyks į Sovietų Rusiją.

— Vakarų mokslininkai, nuvykę į Maskvą į mokslininkė kon
ferenciją, apžiūrėjo atomo skaldymo laberatiriją. Jie nustebinti 
šauniu laboratorijos įrengimu.

Aliire.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Brooklyn, N. Y,

“ATEITIES” KONCERTUI 
TEBEAIDINT

Gegužės 12 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyn, N. Y., 
įvyko didingas 45 metų jubi- 
lėjinis “Ateities” žurnalo kon
certas. Koncerto išvakarėse pla 
čiausiai skaitomas katalikų sa
vaitraštis “The Tablet” (1956 
m. gegužės 12 d., Nt. 13) tal
pino stud. K. Skrupskelfc) 175 
eil. straipsnį apie ateitininkus, 
jų istoriją, veiklą ir 45 m. ju- 
bilėjinį koncertą. “The Tablet” 
yra labai atsargus nepažįstamų 
autorių atžvilgiu, bet prel. J. 
Balkūno lydraščio dėka labai ver 
tingas straipsnis buvo ištisai iš- 
spaued'ntas. Koncertui ruošta 
si, kaip visada, kruopščiai. Tai 
reto uolumo organizatoriaus 
kun. Viktoro Dabušio ir jo tal
kininkų nuopelnas, maloni me-

pianistė virtuozė Jul. Rajaus- 
kaitė - šušienė. Piano mėgėjų 
nėra daug, nes jo menas yra 
daug sunk au suprantamas už 
vokalinės muzikos meną. Pia
no rečitaliai dažniau yra ruošia
mi atskirai, specialiai publikai. 
Taigi buvo {domu, kaip pianis
tei pavyks mišrią auditoriją nu
teikti, kas ir virtuozui nevtea- 
da užtikrinta. Pirmiausia pa
skambino M. K. Čiurlionio “Pre 
liudą”, kuris jau sužadino klau
sytojų dėmesį. Toliau sekė Kha 
chaturlan “Toccata”, Chopin 
“Mazurka“ op. 17, Nr. 4, “Pre
liudas”’op. 28, Nr. 24, Debussy 
“Paskendusi katedra”, Liszt 
“Petrarcos 104 sonatas” ir “La 
Campanella. Ypač nuaidėjus 
“La Campanella” paskutiniams 
akordams, teko įsitikinti, kaip 
jautriai piano prabyla į žmogų.

Ir taip visi trys menininkai 
didingai pasirodė jubiiėjiniame

SOSTINES 1966 METŲ MOTINA

Mrs. Earl Warren, vyriausio teismo pirmininko žmona, sveikinama 
savo dukters ir marčios po išrinkimo 1956 metų motina Washingtone.

(INS)
?========-==========,

į Grand Rapids, Micb
Mokykla užbaigia mokslo metus
Mieste veikianti vienintelė šeš
tadieninė lietuvių mokykla ruo
šia mokslo metų užbaigimą ge
gužės 19 d., šeštadienį, Šv. Jur
gio Draugijos didžiojoje salėje 
(1513 Quarry Avė. N. W.) 6 
vai. 30 min. vakare.

Bus kartu paminėtos Lietu
vos motinos. Mokiniai suvaidins 
komedijėlę “Jonuko liga”. To
liau programoje seks vaikų cho
ras, muzika, šokiai, baletas ir 
t.t. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti. Įėjimas nemokamas. A.

Brockton, Mass.

. . . Ateities” koncerte, kuris ronlne staigmena vokalines ir m- dM vhj dar tebeaidj
--------------- muzikos gerbe_strumentalinės 
jams.

Koncertas pradėtas, griežtai 
nesilaikant “lietuviško punktu
alumo”. Stud. Ant. Sužiedėlis, 
trumpai Ir stilingai pasveikinęs 
auditoriją, apibūdinęs meninin
kus ir koncertą sujungė klau
sytojus su scena.

tos dienos reikšmę trumpą pa-' 
mokslą pasakė lietuviškai kun. Į VAJVIP 
P. Šakalys ir angliškai kun. J. Į For Boys 9 to 16 years of age 
Žuromskis. Po to prie įstatyto
Šv. Sakramento prel. Pr. Stra- 
kauskui vadovaujant vaikai su-J
kalbėjo rožančių ir pasiaukojo j 
N. Marijos Širdžiai.

Skelbkitės “Drauge"

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12 
Season Junc 25th 
to August 30th 

Six 11 Dav Periode 
Rates per
period . .

plūs 75c for insurance.
For Camp Folder eall or write 

JAMES MAHON, Director 
DUNCAN Y.M.C.A.

1515 West Monroe Street
Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms
ir kit. pareoutimams kreiptis į --------------------------------------
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo Perskaitę “Draugą’ 
spect 6-6584. kitiems!

#21.75

duokite

Taip pat susirinkimui buvo KenOfthd Wi&. 
patiekta patvirtinti Jaunimo te-1 
atfo spektaklio, įvykusio balah- 
džio 28 d-, apyskaita. Parengi
mas davė $427.86 pajamų ir 
$283.86 išlaidų. Mokytojai pa
reiškė padėką tiems, kurie savo
darbu ir suaukotomis gėrybėmis 

Audringi plojimai ir gausios1 bufetui prisidėjo prie to paren
gus menininkams liudijo klau-|gimo pasisekimo.
sytojų susižavėjimą. Sėkmės ir! Mokytojai taip pat pareiškė 

padėką seselėms, kurios mielai 
leido pasinaudoti susirinkimui 
gražiomis patalpomis nemoka

naujų laimėjimų mūsų meninin
kams! Šviesiausios ateities su
kaktuvininkei “Ateičiai”!

Vyt. Žarėnas mai. B. B.

Vaikiai meldėsi už Lietuvos 
laisvę

Gegužės 6 dieną Brocktone 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
iniciatyva, Maldos Atgailos die
nos proga, buvo suruošta Nau
josios Anglijos vaikučių Ma-

Kenoshos vietojai Gllbert & Simį rij<į8 d?na’. k“rJS "o™ T’ 
i. rinke dau£“u 1000 vaiku. Apie

Užsakė “Lituanus”

Kenoshos liet. komitetas už
sakė informacinį leidinį anglų 
kalba "Lituanus” 1956 metams

Pirmiausia krito j akis naujas 
ir turiningas scenos fonas, tel
kiąs savyje Apreiškimo parapi
jos klebono kun. Norberto Pa
kalnio specialiai “Ateities” kon
certui parodytą rūpestingumą 
ir dosnumą bei dail. Ados Kor
sakaitės moderniškai stilingą 
scenos įprasminimą. Pirmoji pa 
sirodė

solistė Aldona Stempužiernė 
(kontraltas). Pirmiausia solis
tė padvelkė į auditoriją savo sce 
nine kultūra. Padainavo E. Gai 
levičiaus, VI. Jakubėno, K. V. 
Banaičio, St. Šimkaus, C. Sas
nausko, A- Ponchielli ir G. Ver
di kūrinius. Malonu, kad dau
giausia dėmesio buvo skirta inū 
bu kompozitoriams: svetimuo
sius ir dar svetimoje kalboje iš
girsti kiekvienas mes turime už
tektinai progų.

Balso skalė santūri, gryna, už 
tikrinta; balso spalva labai ma
loni tiek lyrinėse, tiek dramati
nėse tonacijose; kūrinių inter
pretacija daugiau pasižymi in- 
tuityviniu tikslumu bei įsijauti
mu, kas labiausiai ir žavi klau
sytoją. Sol;stė pasirodė visais 
atžvilgiais didingai.

Nutilus audringiems ploji
mams, scenon ryžtingai įžengė 

solistas Vaclovas Verikaitis 
(bass-baritortas). Solistas pir
miausia paaiškino klausytojams, 
kodėl jam būtų patogiau be per
traukos padainuoti keturias K. 
V. Banaičio dainas: “Gieda gai
deliai”, “Už žaliosios girelės”, 
“Ei, užu gojaus” ir “Šėriau, šė
riau sau žirgeli”. Dainavo ga
lingai ir įtikinančiai. Kartais 
atrodė, kad “forte” bus pakeis
ta “fortissimo”, bet tik taip 
atrodė: solistas buvo iki deta
lių įsijaučiąs ir tikslus.

Toronto laikraštis “Teleg- 
ram” mūsų įspūdį lyg ir papil
do: “...Verikaičio balsas yra pui 
kios kokybės, liudijąs nepapras
tai gražų muzikinį išsilavinimą”.

Tokiu pat sėkmingumu solis
tas padainavo fit. Šimkaus, A. 
Agglinstoh, J. Karnavičiaus, G. 
Verdi ir W. A. Mozart kūrinius. 
Kadangi mums lietuviams hera 
įprasta svetimus libretto klau
syti svetima kalba, būtų labai 
pageidautina, jei mūsų solistai 
galėtų tą dėkingą tradiciją ir 
tremtyje išlaikyti, juo labiau, 
kad turime prityrusių libretto 
vertėjų, ir lietuvių kalba daina
vimui yra daug dėkingesnė už 
tokias anglų, prancūzų ar vo
kiečių ir t.t.; nepertoli mūsoji 
atsilieka ir nuo italų kalbos. 
Žinoma, tai nemažina solistų me 
ninio laimėjimo, bet tai būtų 
daug dėkingiau klausytojams ir 
patiems solistams.

Solistams akompanavo žino
mas pianistas Aleksas Mrozins- 
kas.

Toliau nuoširdžiai publikos bu 
vo sutikta

Chicagoje
PARVEŽKIME TĖVYNEI 

DIDESNĮ PROFESINĮ 
PASIRUOŠIMĄ

S. m. gegužės 13 d.,įvyko Lie
tuvių Mokytojų Sąjungos Chi- 
cagos skyriaus susirinkimas. 
Nors diena pasitaikė nepapras
tai krašta, bet į gražias Marijos 
augštesn. mokyklos patalpas su 
plaukė gražus būrys mokytojų 
svarstyti savo organizacinių rei 
kalų ir išklausyti V. Kasniūno 
paskaitos.
Motina — Dievo kūrybos tęsėja

Kadangi šis susirinkimas su
tapo su Motinos diena, tai susi
rinkime buvo pagerbtos moti
nos, į kurias jautrų ir gražų 
žodė tarė Al. Eivienė, iškelda-

Melrose Pade, Ilk
VelkU šeima

Petras ir Anna Metrikiai, 
Melrose Park, III., yra gražiai 
įsikūrę šioj kolonijoj. Petras 
yha Žemaitijos krašto sūhus ir 
čia atkeliavęs pačioje savo 
jaunystėje. Nors jau daug gra
žių metelių prabėgo, kaip jis 
paliko savo gimtąją 'tėviškę, 
bet dar ir šiandien gimtasis 
kraštai ir kalba tebėra bran
gūs. Dėl savo didelio takto 
Metrikis yra visų gerbiamas ir 
mėgiamas.

Turėdamas brangenybių krau 
tuvę ir būdamas užimtas, su
randa laiko ir vįsuomen'niam 
darbui. Du metu buvo AL Ben
druomenės apylinkės pirminin
ku, kur sugebėjo visus lietuvius

mohs bibliotekai ir Kenoshos 
dienraščiui “Kenosha Evening 
News”.

Parašų rinkimas Jauhimo Pe
ticijai eina gana sėkmingai. Pa
rašų rinkime vietos lietuvių ko
mitetui sutiko padėti Mrs. C. 
Stulgaitis ir žymus vietos SLA 
veikėjas Mr. J. Kasputis. J. Ge 
nys pažadėjo gauti parašų pe
ticijai ir Wisconsino šiaurėje, 
būtent — Rhinelander apylin
kėje, kuri Genys dirba kaip miš 
kininkas valstybinėj miškų ži
nyboj.

Birželio 10 d. Kenoshos Šv. 
Petro parapijos salėje yra nu
matyta surengti1 1941 m. birže
lio mėn. išvežtųjų minėjimą.

Ar Gaunate 
Slogas?

ma motinos, kaip Kūrėjo darbo įjungti į kultūrinį darbą.
tęsėjos, svarbą. Visos motinos 
buvo papuoštos vos išsiskleidu 
siomis rūtomis ir rožėmis. Mo
tinoms, kurios jau baigė savo 
žemiškąją misiją ir kenčiančiai 
Motinai Tėvynei buvo skirta su
sikaupimo minutė.

GaSmybės patekti JAV 
mokyklon

V. Kasniūnas papasakojo apie 
savąjį kelią į JAV mokyklą ir 
pirmuosius įspūdžius joje. Pa
gal prelegentą, patekti mokyto
jui į Amerikos mokyklą yra 
daug galimybių net ir ne su la
bai dideliu anglų kalbos žinoji
mu. Jei pradžioje sunkiau patek 
ti etatiniu mokytoju, gaEma ei
ti amatus dėstyti į ju augštės- 
nes mokyklas, ar bibliotekas 
tvarkyti. Prelegentas raginte 
ragino mokytojus veržtis į mo
kyklas dirbti, nes tas darbas 
materiališkai apsimoka, yra įdo
mus, lieka per atostogas daug 
laisvo laiko. O svarbiausia — 
galėsime parvežti tėvynei dides
nį profesinį pasiruošimą, kurio 
negausime dirbdami kitus dar
bus. Be to darbas mokykloje 
duoda progos susirasti daug 
draugų amerikiečių tarpe ir ga- 
l’mybių papasakoti apie Lietu
vą mokiniams, kurie užaugę 
jaus simpatiją tam kraštui.

V. Kasniūno paskaitą papildė 
ir papasakojo apie savo kelią 
į Amerikos mokyklą susirinki
me dalyvavęs mokytojas Just. 
Skuodas, kuris jau daugiau me
tų dirba mokykloje.

Scenos veikalų konkursas
Susirinkusieji buvo painfor

muoti, kad Jaunimo teatrui skir 
tų veikalų konkursui gauta 12, 
kurių vardai ir autorių slapy 
vardžiai jau buvo paskelbti 
spaudoje. Dabar veikalai jau 
yra perduoti jury komisijai. 
Nutarta suruošti premijų įtei
kimo vakarą, kurio suruošimu 
pasirūpins komisija iš E. Vili
maitės, Gedvilienės, Stanevičie
nės ir -B. Račkausko.

Būdamas Tėvų Marijonų 
Chicagos apskrities pirmininku 
daug dirbo organizacinėj ir fi
nansinėj srity.

Žmona, čia gimusi lietuvaitė, 
gražiai kalba lietuviškai ir yra 
įsijungusi j lietuviškas organi
zacijas ir daug padeda vyrui 
biznyje.

Gegužės mėn. 26 d. įvyks 
sūnaus Petro vestuvės. Linkėti
na sūnui geriausios laimės nau
jame gyvenime ir pasekti tė
velių pėdomis. — A. M-kas

Visuomet kreipkite dėmesį 1 užkietėjusius 
vidurius. Pėl palengvinimo tūkstančiai pa
geidauja Dr. Pąter’s "Gomozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo Receptą, gaunamuose vais
tuose, jo sąstdtB yra keletas mediciškai 
užtvirtintų dalykį, kurte visi kartu veik
dami suteikia palengvinimu keliais būdais: 
1) ramina ir Šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
sutelkia neskubinanti palengvinimą, nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20,000,000 bon- 
kų. šeimos dydžio bonka |1.65 vaistinėse. 
Bandykite t>r. /JPAter’s “Gomozo".,, abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonką (su jūsų vardu kr ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Dept.
4541 N. Ravenmvood Avė., Chicago 40, 111.

SIUNTINIAI 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. 106% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad lakai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSLAS CARGO CO. 
4426 8. RockweU St 

Chicago 32, UI.
TeL YArdi 7-4337

VAUOHAN MOVERS
Local and long distance 

Insured
24 hour Service
YArds 7-8536

., jooooooooooooocooooooooooe
-1 Comptometro ■ Maiinra&fo

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama, pertiikė- 
lė į Gagc Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ha nusipirkti Ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas* 
5548 So. Albany. Tel. WAlbrool 
5-4815.
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PASIRINKITE NEPAPRASTA 
DOVANĄ 

TRAPPIST’Ų VIENUOLIU !
gaminti vaisių koservai ir vyninSs 
jellies — marmeladai. “Ideali dova
na bet kuriai progai”.
DSžS šešių įvairių vyųo jellies—mar

melado, 8 uncijų stikliniuose in
duose ........................ ......................... $ 4.25

DSžg dvylikos įvairių vaisių konser
vų, dvylikos uncijų stikliniuose 
induose. Graži dovaninė dėže $7.75 

GRAŽIOJE DOVANŲ DĖŽĖJE
Dvylika {vairių skonių, supakuotų 

atskiros trijų uncijų stiklinSs, tai 
dovana, kuri bet kam patiks.

GRAŽI DOVANA ....___ .... $3.95
Į kainas įskaitytos persiuntimo išlai

dos JAV-bese.
Siųskite užsakymus —

TRAPPIST PRESERVES. Dept. L 
St. Joseph’s Abbey 

Spencer, Massachusetts
Gamta ir pakiroju vieuoltai St. 
Josepti’s Abbey, Spencer, Mass.

< S T E I N TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.v
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams tiktai .......................................$1.89
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................98c.

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ..................... . ................................................. $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 Moko i pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

.Tel. MOnroe 6-8152.

We will make your 
drapanas

F R E E
Select your choice of fabries 

in your own home. Our decorator 
will call on you at your conve- 
nience. No obligations of course

Call TR 4-0930

NEPRALEISKITE PROGOS!
Naujai įsisteigęs VIENGUNGIŲ KLUBAS rengia 

šokių vakarą-pasilinksminimą, kuris įvyks gegužes 
19-tą dieną, 8-tą valandą vakare.

STEPO GOBIO SVETAINĖJE 
1600 S*. 49th Avė., Cicero, Illinois

Šokiams gros puiki muzika. RENGĖJAI

DIDELIS PAVASARINIS 
IIP AR DAVI MAS
GAUTAS DIDELIS KIEKIS NAUJŲ PAVA

SARINIU RCBU IR BALTINIŲ,

vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluoščių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

Joseph’s Ory Goods Store
3218 SO. HALSTED STREET 

' CHICAGO 8, ILLINOIS

7

SFINDROER

Jr

Lct Easy’s two big tubs do your 
week’s wash in less than an hour! 
One tub washes cleaner, while the 
other rinses, then spins another load 
25% drier than a wringer. Savęs 
work, savęs time, savęs on bot vvater, 
too!
• Nsw Power-Shifting Controls
• 6-Vano Aluminum Agitator
• Improvod Ouick-Drain Pump
• Twe 4-lb. Capacity Tubs

only
MALONIAI KVIEČIAME JUS su 
draugais it pažįstamais atsi
lankyti į mūsų 

KLEM’S KLUBO —
RAM B YNAS, esančio 718 W. 31st St. 
ATIDARYMĄ įvykstantį š. m. geg. men. 
18, 19 ir 20 dienomis.

Prie linksmos muzikos ir skanių užkan
džių, draugų būrelyje jaukiai praleisit laikę.

Savininkai—Klementas ir Antanina Stravinskai

A R B E
1746 W. 47th St.

Tel. Virginid 7-3377

T r a d e - i n 

$30.00

S, INC.
2442 W. 47th St.

Tel. Virginid 7-0700
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VERTINAME IR PAGERBIAME Manifestas už Pabaltijo tautų išlaisvinimą
Chieagos lietuviai rytoj turi daug parengimų, pobūvių ir 

susirinkimų. Bet, musų manymu, pirmauja lietuvių Prekybos 
Rūmų banketas, /vykstąs vakare Bismarck viešbutyje. Kodėl 
jis pirmauja, j tą klausimą atsakysime kitoje straipsnio dalyje.

Si mūsų pramonininkų, prekybininkų ir, kaip pas mus įpras- muose) sąryšy su augščiausio- 
ta sakyti, profesionalų organizacija įgyvendino gražią ir nau- jo sovieto delegacijos atsilan- 
dingą tradiciją— kiekvienų metų pavasarį suruošti banketą kymu Švedijoje įvyko didžiulis 
ir jame iškelti svarbesnįjį dienos klausimą, ar jis būtų politinis, protesto mitingas, didžiulė ma- 
ar kultūrinis, ar ekonominis, arba pagerbti vieną ar kitą žymų
asmenį (lietuvį arba Lietuvai ar lietuviams nusipelniusį). Ypač 
per pastaruosius penkerius metus ta kryptimi banketai buvo 
organizuojami.

Lietuviai pramonininkai bei prekybininkai savo šaunių ban
ketų metu yra pagerbę anų laikų Vliko vadus — prel. M. Kru
pavičių ir V. Sidzikauską, Lietuvos konsulą dr. P. Daužvardį,
Chicagos lietuvių laikraščių redaktorius, Chicagos didžiųjų dien
raščių redaktorius, gubernatorių Adlai Stevensoną, senatorių 
E. Dirkseną, šen. E. Douglas, kongresmaną Charles Kersteną! sausakimša 
ir kitus.

Pernykščiame bankete šen. Dirksenas pasakė labai svarbią 
kalbą, pažadėdamas padėti lietuvių tautai atkovoti teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 1953 m. kongresmanas Kers- 
tenas, bankete paryškino Amerikos Lietuvių Tarybos planą 
pravesti Atstovų Rūmuose specialią rezoliuciją, kuria remian
tis būtų sudarytas komitetas Pabaltijo pavergimui ir ten vykdo
mam genocidui ištirti. Į šį darbą, kaip labai gerai žinome, ak
tyviai įsijungė tuo metu buvęs Lietuvių Prekybos Rūmų pirm.
inž. Antanas J. Rudis. Jis drauge su Alto Vykdomuoju Komi- ...... . .. ,
tetų atliko daug žygių sostinėn, kad tik greičiau Kersteno re-, ^?8,zUwn3as ZU5fia,1,S. , ir 
zoliucija praeitų, kad kongresnis komitetas būtų sudarytas. re^aktorius anne s a lr 1311 
Sudarius šį komitetą ir Kerstenui vykstant Europon medžia
gos rinkti komiteto darbui, p. Rudis vyko drauge su juo, kad 
jam padėtų. Tai mes giliai vertiname ir džiaugiamės, kad da
bartinė Lietuvių Prekybos Rūmų vadovybė už šį ir visus jo nuo
pelnus Lietuvai ir lietuviams rytoj jį pagerbia.

JUOZAS IJNGIS, mūsų bendradarbis Švedijoje

Gegužės 12 d. Stockholme 
Medborgarhuset (Piliečių rū-

nifestacija už Pabaltijo išlais
vinimą. Tai didžiausias ligi šiol 
Švedijoje tokios rūšies mitin
gas, didžiausiomis antraštėmis 
nuaidėjęs per visą švedų spau
dą jos pirmuose puslapiuose. 
Žmonės netilpo didžiojoje salė
je, reikėjo įvesti garsiakalbius 
į šalutinę, kuri taip pat buvo

vėje gyveną pabaltiečiai sutin
ka su dideliu kartėliu ir skaus
mu, ypač kai rusai buvo tokie 
netaktiški prijungdami delega- 
cijon ir du vyrus (estų komu
nistą Kabin ir latvį komunistą 
Voltmaną), kuriuos reikia lai
kyti Pabaltijo kvislingais. “Mū
sų draugai pabaltiečiai turi 
jausti skausmą širdyje maty
dami švedų įstaigas, situacijos 
priverstas, priimant žmones, 
kuriuos reikia laikyti Pabaltijo 
tautų išdavikais ir prispaudė
jais”, tarė profesorius, žuvu
sieji Sibiro platybėse ir šiaurės

Rusijos provincijų pasidarė 
kultūringos, kūrybingos ir pa
žangios tautos. Per tuos lais
vės ir nepriklausomybės me
tus pabaltieč ai parodė mažų 
tautų stiprią valią ir sugebėji
mą. “Teisė laisvei yra nedalo
ma. Mes tftrime sukurti laisvę 
mylinčių žmonių tarptautinę 
bendruomenę. Pabaltiečiai yra 
parodę, kad dvasiniai jie yra 
laisvi žmonės ir belaisviais jų 
padaryti negalima. Nežiūrint 
visko, jie per tą ištisą eilę įlie
tų nė per nago juodimą nenu
sileido reikalaudami laisvės.

MES GALIME PIRMAUTI

Adm. Arthur Radford sako, kad Amerikos oro jėgos gali pirmauti 
prieš Rusijos oro jėgas, šalia gynybos sekretorius Wilson. (INS)

Mitingą ruošė Baltiška Kom- 
mitten (Baltų Komitetas), ku
rį sudaro tik švedų piliečiai. 
Mitinge kalbėjo vieni iš žino
miausių švedų politinių veikėjų 
— dešiniųjų (konservativių) 
partijos pirminįnkas ir parla
mento narys Jarl Hjalmarsson, 
parlamento narys (liberalų par-

ledyniuotojo vandenyno pa* Pabaltiečiai paty9 išsikovojo sau 
kraščiuose buvo pagertai tylia laisvę. Jie niekam negrasė,
minute atsistojant.

tenai visai kitokia ir daug rim- mes leistumėms savo sąžinėms

Rytoj bankete pagrindinę kalbą pasakys šen. Paul Douglas, 
kuris 1954 m. to paties A. Rudžio prašomas, paruošė svarbią 
rezoliuciją ir ją pravedė JAV Senate. Šia rezoliucija buvo pa
girti JAV prezidentai, kurie nepripažino Pabaltijo valstybių pri
jungimo prie Sovietų Rusijos, ir kuria nusistatyta žiūrėti, kad 
ir ateityje to nepadarytų, ši rezoliucija yra labai svarbi Lie
tuvos laisvinimo byloje. Ir už tai mes turime būti dėkingi šen. 
Douglas ir jos sumanytojui Antanui Rudžiui.

Šiomis dienomis įvairūs Senato komitetai svarsto užsienio 
paramai numatytas skirti pinigų sumas. Antanas Rudis ir 
Alto pirmininkas yra paprašę šen. Douglas pravesti priedą (am- 
endment), kuriuo tų sumų pusė nuošimčio būtų paskirta pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo reikalams . Šen. Douglas jau pa
ruošė rezoliuciją ir įteikė ją Senatui, pasakydamas labai gerą 
kalbą, ir jau gynė šią rezoliuciją Senato užsienio reikalų komi
tete. Koki kiti žygiai padaryti ir kokių vilčių esama šį priedą 
pravesti, apie tai pasakys pats šen. Douglas rytdienos bankete. 
Šis reikalas yra svarbus keliais atžvilgiais. Todėl rytoj šis di
dysis lietuvių bičiulis šen. Douglas bus pagerbtas ir bus nuo
širdžiai padėkota. Bus įvertinti ir p. Rudžio padaryti šiuo rei
kalu žygiai.

vęs senatorius, parlamento na
rys, rašytojas ir publicistas 
Ture Nerman (socialdemokra
tas). Įžanginį žodį tarė Komite
to pirmininkas, didelis pabal 
tiečių teisių gynėjas prof. Bir- 
ger Nerman, primindamas, kad 
šį augščiausiojo sovietų revi
zitą Švedijos parlamentui lais-

tautų taika ir nesantaika yra 
žmonių rankose. Vergijos nešė
jų Dievas žaibais nenaikins to
dėl, kad pacifistai galėtų be 
pastangų suteikti belaisviams 
laisvę. Kai De Valera vyko į 
savo tėvų žemę Airiją duoti 
tautai ir religijai laisvę, tai jis 
liepė airiui į kairią ranką imti

Demokratija praktikoj

“Sakoma, kad rusams sve
čiams švedų parlamentarai ne
turi priminti jų diktatūros. Ta
čiau žodžio laisvė neturi būti 
paaukota ant draugiškumo au
kuro. Jeigu sovietų apsilanky
mas čia turi kokią nors pras
mę, tai keliautojams iš rytų 
turi būti parodyta, ką čia žmo
nės mano ir ką galvoja ir kad 
mums leista galvoti kitaip”, 
pradėjo savo ugningą kalbą de
šiniųjų partijos vadas Hjal
marsson. “Tai ne nemandagu
mas, tai demokratija praktiko
je. Ambasadorių uždavinys yra 
būti oficialiai taip mandagiems, 
jog niekas ištikrųjų negali net 
žinoti, ką jie patys mano. Būti 
išrinktam į parlamentą nėvisa- 
da yra tas pats, kas būti pa
skirtam ambasadorium. Būti 
partijos pirminifiku dar nereiš 
kia atsisakyti teisės pareikšti 
savo asmeninę nuomonę. Mes 
nieko neužgauname, jeigu mes 
ramiai ir tiesiai į akis aiškiai

priešingai, buvo pasiryžę ben
drauti su pasauliu. Todėl būtų 
didžiausias pažeidimas, jeigu 
jiems būtų atimta teisė savi
tam gyvenimui. Todėl mes pri
valome tikėti, kad laisvos Esti
ja, Latvija Jr Lietuva bus vėl 
atstatytos. Kas dabar vyksta 

nėra rusų vidaus 
pabrėžė Hjalmars-

pabaltyje,
reikalas”,
sonas.

Sovietijoj šiurpus vaizdas

eiti diplomatų keliu”, tęsė jis 
toliau. Jis priminė kaip Bran- 
tingo laikais Švedijos socialde
mokratai smarkiai protestavo 
prieš Rusijos carą — tų laikų 
tironijos atstovą Rusijoje — 
kai jis 1909 m. lankėsi Švedi
joje. Ir tada daug kas laikė de
monstracijas nepatogiomis są
lygomis. “Tačiau laisvė turi tei
sę pasirinkti sau laiką kalbėti. 
Jeigu mes tylėsime ir tupčio- 
sime prieš neteisę ir smurtą, 
tada viskas aptems ir ateis die
na, kada kiti taip pat be ato
dairos tylės, kai budeliai min
dys mus pačius. Jungtinių tau
tų žmogaus teisių deklaracija 
ragina mus tai ofenzyvai. Pa
baltiečiai tremtyje turi nuola
tos mus informuoti, kas vyks
ta jų kraštuose, tai jų pareiga, 
kitaip jie nusikalstų savo kraš
tui. Tas praranda laisvę, kas
nekovoja už ją kas dieną ir

tesnė, negu kitur Sovietų Są
jungoje. Pabaltyje visur jau
čiamas beteisiškumas. Tai ru
sų dvasiniai izoliacijai pralauž
ti ir rusams įrodyti jų daromas 
niekšybes prelegentas numato 
tris kelius: sustiprinti Jungti
nes Tautas, pakelti Sovietuose 
mokslo lygį, nes dabartinis, 
ypač akademinis, yra labai že
mas, padidinti tiesioginį tarpu
savį bendradarbiavimą tarp 

į tautų, ką ir Jungtinės Tautos 
rekomenduoja. Kai dėl antro 
punkto, tai kalbėtojas jau pa
stebėjo šitokių pozityvių simp
tomų beviešėdamas Sovietuose 
— akademinis jaunimas prade
da rimčiau susimąstyti ir ima 
reikalauti augštesnio mokslo 
lygio, jis ima darytis abejutiš
kas partijos politikai, šiaip 
prelegentas deda daug vilčių į 
Jungtines Tautas, kurių sustip 
rėjimas gali ir pavergtoms tau
toms grąžinti laisvę. Pabaltijo 
istorijoje,
pavyzdžių,

Ir antrasis mitingo kalbėto
jas Stahl pritarė Hjalmarssono 
nuomonei, kad Pabaltijo lais
vės klausimas turi būti iškel
tas kaip tik dabar, kada vado
vaują sovietų žmonės čia lan
kosi. Jis papasakojo keletą epi
zodų iš savo kelionės pt> Rusi
ją, mat, jam teko priklausyti 
tai švedų žurnalistų grupei, 
kuri neseniai buvo įsileista į 
Sovietų Sąjungą. Iš tos kelio
nės jis susidaręs šiurpų vaizdą 
— kaip cenzūra ir dvasinė izo
liacija gali pasiekti visą tautą, 
jam buvo tiesiog sunku suvirš
kinti, kaip dėl dvasinės izolia
cijos žmogus pasidaro klusnus 
įrankis savo valdovų rankose. 
Toje savo kelionėje jis buvo at
virai paklausęs ne vieną, kodėl 
negalima sujungti Vokietijos. 
Visi kaip vienas atsakydavo, 
kad amerikiečiai to nenori ir 
visaip trukdo. Nekartą jis 
klausė, kodėl sovietai okupavo 
Pabaltijo valstybes ir leido 
raudonajai armijai ten įžy
giuoti. Ir vėl visi kaip vienas — 
sovietai jų neokupavo, jos pa
čios prašėsi,^ kad sovietai atei
tų ir jas išlaisvintų. Kad tai 
tiesa, esą liudija kad ir ta dau
gybė paveikslų ir kitokių me
no kūrinių, kuriuos Pabaltijo 
tautos atsiuntė sovietams atsi
dėkodami už išlaisvinimą.

kas valandą. Propagandinė ko- 
anot jo, yra daug va už laisvę, teisę ir žmogaus 
kada net negalimi vertę yra šventa kova, ji nie-

dalykai virto realybe. Teisę sau, kada neturi pasibaigti, šian- 
lemti likimą turi kiekviena dien tatai liečia Pabaltijo tau-
tauta. To reikalavimo negali
ma išleisti iš akių ir leisti jam 
nutilti, “šiame klausime mes 
esame solidarūs su Pabaltijo 
tautomis. Tas reikalavimas tu
ri nugalėti. Nenustokime tikė
ję ir būkime kantrūs, anks
čiau ar vėliau Pabaltijis atgaus 
savo laisvę”, baigė Stahl savo 
kflbą.

tų laisvę, tačiau visada yra ta
tai aktualu visų tautų lais
vėms”, baigė savo žodį senato
rius Nerman.

Mitingui buvo atsiųsta daug 
telegramų, laiškų, sveikinimų 
iš visos Švedijos, tiek iš studen
tų, tiek iš darbininkų bei pro
fesorių. Visi ypač protestavo 

minėtų dviejų komu- 
Pabaltijo atsilankymą

rožančių, o į dešinę ginklą.t 
De Valera teisingai suprato po- pasakome savo nuomonę. Mes 
šakį: melskis ir dirbk. Bene Į įžeistume tiek čia viešinčius 

rusus, tiek kitus žmones, rei
kalingus mūdų vaišingumo, jei
gu mes tylėsime ir nuduosime, 
kad su Pabaltijo kraštais yra 
viskas taip, kaip turėtų būti.

1944 metais Bemard Shaw 
spaudos atstovai klausė, kokius 
kelius jis mato grąžinti laisvę
pavergtoms Europos tautoms.

Ryšium su A. Rudžio pagerbimu, norimė pabrėžti šį mo- Į Rašytojas atsakė: “Apie tai 
mentą: kaip yra svarbu lietuvių išeivijai Amerikoje (ir visur' pasiklauskite De Valera.” Var-
kitur) išauginti, išmokslinti ir išauklėti jaunų žmonių iš čia 
gimusių ir čia užaugusių tarpo, kurie mūsų visuomeniniame ir 
tautiniame gyvenime taip stipriai reikštųsi, kaip reiškiasi An
tanas Rudis ir kaikurie kiti, kurie šiuo tragingu Lietuvos mo
mentu eitų drauge su visa tauta į jos gelbėjimo ir laisvinimo 
darbus. Todėl mes džiaugiamės, kad A. Rudis rytoj yra pager
biamas. Tokios pagarbos susilaukia ir visi kiti jauni veikėjai, 
kurie eina ar eis Antano pėdomis. Jau laikas pradėti vertinti 
ir pagerbti ne vien senatvės sulaukusius jubiliatus, bet ir jaunus 
žmones, kurie savo darbais nusipelno tinkamo įvertinimo ir pa
garbos.

giai ginčysimės, kas teisingiau 
tą klausimą suprato — Ber- 
nard Shaw ar besąlyginiai pa
cifistai.

Tačiau tik tas veiklusis ga
li rasti kelius į pasaulio ramy
bę, kurs žino kelius į žmogaus 
sielos ramybę. Be tų kelių 
žmogus pats sau yra klajūnas. 
Jis nebus vadu ir kitiems.

Keliai į žmogaus sielos ra
mybę, į tą ramybę, kurios pa
saulis negali nei duoti, nei at
imti, nėra nei komplikuoti, nei 
simkūs. Jie tačiau yra neat
skiriami nuo tikėjimo. O apie 
patį tikėjimą pakalbėsime se
kantį kartą.

Pabaltijo kraštų vianintėlis nu 
sikaltimas yra tas, kad jie yra 
galingųjų politiko* sankryžoje 
ir apgyventos mažų, tačiau 
laisvų tautų”, tęsė prelegentas 
Paskui jis karčiai prikišo tiems, 
kurie glosto sovietų užgrobimo 
politiką skelbdami, kad Pabal
tijo valstybės nebuvo gyvybin
gos ir demokratinės.

Teisė laisvei nedaloma

Čia jis priminė savo įspū
džius besilankant tuose kraš
tuose ir pabrėžė, kad žmonės 
tuose kraštuose naudojosi žmo
gaus ir socialinėmis teisėmis ir 
kad ilgų amžių stagnacija bu-
vo pralaužta ir iš

i Taika, taika, taika....
f Vysk. V. Brizgys

Žmonijos žemiškame gyveni
me nėra vertingesnio dalyko už 
ramybę ir taiką: taiką žmo
gaus sieloje, šeimoje, visuome
nėje. Ir Kristus, prieš atsiskir
damas nuo apaštalų, jiems pa
žadėjo, kaip didelę malonę, to
kią ramybę, kokios negali duo
ti pasaulis. Pasaulis ramybe ir 
taika vadina laikus, kada nėra 
karų. O tačiau tokios taikos 
metais ir senovėje buvo ir da
bar yra labai tamsios ir sun
kios vergijos; buvo ir yra tai
kos ir ramybės neturinčių bei 
irstančių šeimų, ramybės netu
rinčių individų. Žmonių vadina
moje taikoje nėra ramybės, 
kurios pasaulis negali duoti.

Be jokios abejonės, žmonija 
niekad taip garsiai ir visuotinai 
nešaukė visuomenei taikos, kaip 
dabar šaukia.

“Taika, taika, o taikos ne
bus” (Jerem. 6, 14). Kadangi 
“Nėra taikos nedoriems, sako 
Viešpats” (įsai. 48, 22; 57, 11). 
Negali būti taikos, kai jog šau
kia tie, kurių rankos suteptos 
nekaltų žmonių krauju, kurie 
šaukia taikos tik taikiesiems 
užmigdyti, kad ir dar budin
tiems nužudyti. Negali būti tai

kos, kai jog šaukia tie, kurie 
savo valstybėse toleruoja ne
teisingus įstatymus.

Tačiau ir dorieji veltui šauk
tų taikos, ramybės, nesidarbuo- 
dami taiką ir ramybę sukurti. 
Jeigu pav. mes misijų intenci
ja tik melstumemės, tik rinktu
me atliekamus pinigus, o ne- 
siųstume žmonių dirbti misijų 
darbo, tai kiekvienam aišku, 
kad tik maldos ir kur nors 
banke misijų intencija deponuo
ti pinigai stabmeldžių krikščio
nimis nepadarys. Viltis tokiu 
būdu stabmeldžius išmokyti 
krikščionybės būtų pasityčioji
mas iš pačios misijų idėjos. O 
ar kitaip būtų, jeigu už taiką 
tik melstumės, lipintume ant 
sienų taikingus plakatus, bet 
nieko nedarytume naikinti už- 
silikusios vergijos. Pacifistinės 
nuotaikos skleidimas be akci
jos kurti taiką laisvėje yra la
bai naudingas dalykas tiro
nams palaikyti taiką vergijoje. 
Pacifistiniai šūkiai be akcijos 
yra savotiškas nesąmoningas 
vergijos stiprinimas ir aproba
vimas.

Dievas yra taikos Viešpats. 
Dievas užtikrino priemones 
žmogaus vidaus ramybei, ta
čiau tomis priemonėmis pasi
naudoti turi pats žmogus. Ir
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104 tęsinys

Tas nuotrupas, tas smulkias skeveldras, Vyga go
džiai rinko, tarsi bandydama sau nusipiešti Vladą, ku
rio jinai nepažinojo: ne vyrą, bet vaiką, Seirijų berniu
ką, užaugusį po šituo stogu.

Ji vis atveždavo man kokį nors dailų niekniekį: ar 
apmegztą nosinaitę, ar stiklinį laimės drambliuką, ar 
raštuotas pirštines.

— Kai žiūriu tau į akis, man vis rodos, kad tai 
Vlado akys... — kartodavo ji beveik kiekvieną kartą.

Aš taip pat pamilau tą tylią, šviesiaplaukę merginą. 
Man taip pat — ji buvo paskutinis ryšys su Vladu.

• •

Mes jau buvom Liaušiuose, pas tetą Antosę, kai 
Vyga atbėgo iš Kėdainių į Kauną. Ir, mūsų neradusi, 
nedvejodama atvažiavo į Liaušius.

Aš gerai prisimenu tą sekmadienį. Ne vien tik dėl 
to. Tą sekmadienį aš įsibroviau į savo tėvo sielą.

Bažnyčion niekas nėjo, nes ant visų kelių vokiečiai 
gaudė žmones apkasams kasti. Visa vienkiemio šeimy
na, dėdė Mikas ir mama giedojo, suklaupę didžiojoj tro
boj ; daržely sėdėjo teta Antosė su savo vaikais ir Skaitė 
mišių maldas; Diedukas vaikščiojo po sodą, atsivertęs 
seną breviorių.

Aš kažko įbėgau klėtin ir nustebusi sustojau ant 
slenksčio. Prie lovos klūpėjo mano tėvas ir meldėsi.
Užsidengęs abiem rankom veidą.

atsilikusių
d

Prelegentas skaitmenimis pa
iliustravo, kaip viskas Pabalti- 
joj rusinama ir sovietinama ir 
taip pat pabrėžė, kad Stalino 
įvaryta baimė Pabaltijoj dar 
tebeviešpatauja, kad nuotaika

Tas praranda laisvę, kas 
nekovoja

“Šiandien, kai mes rodome 
tiek daug supratimo Azijos ir 
Afrikos tautų laisvės reikala
vimams, tai kaip mes galime 
užmiršti savo artimiausius kai
mynus”, pareiškė savo kalbos 
pradžioje žilagalvis kovotojas 
už darbo klasę, didysis kovoto
jas už tiesą, teisę ir teisingu
mą senatorius Ture Nerman 
“Mandagiai apsieiti su diktatū
rinėmis valstybėmis priklauso
diplomatų amato pažeminimui,; šių 
o būtų tikra pražūtis, jeigu

prieš tų 
nistų iš 
čia.

Rezoliucija

Mitinge visų vienbalsiai bu
vo priimta ši rezoliucija: 
"Milftig šiame nuomonės pa
reiškimo mitinge susirinku
siems atrodo, kad reikalauti 
laisvės pagrobtoms ir nekaltai 
pavergtoms tautoms nebus nie
kada perdažna: ir perdaug. 
Itin svarbu, kad šis reikalavi
mas statomas šiomis dienomis, 
kada Švedijoje vieši oficialūs 

dienų grobuoniškiausios 
(Nukelta į 4 pusi.)

Gal jis užgirdo, kaip girgžtelėjo klėties durys, kad 
staiga pakėlė galvą.

Ir atsistojo, ir droviai prisėdo ant lovos krašto.
Aš net klėties prietėmoj mačiau, kad mano tėvas 

paraudo -------------
Staiga apsisukau, užtrenkiau paskui save duris ir 

išbėgau — pro sodą, pro beržyno kapinaites — į liūliuo
jantį rugių lauką.

Ką aš žinojau apie savo tėvą ?
Apie jo dvejones, Dievo ilgesį, bergždžią santaikos 

jieškojimą?
Lėtai ėjau ežia, tarp plaukiančių rugių ir, turbūt, 

taip pat meldžiausi, žodžių nereikėjo, nes malda buvo 
viskas: tylus akuotų šnarėjimas, auksinė varpų spalva, 
mano žingsniai...

Kas bus, jei aš neteksiu savo tėvo, jo net nepa
žinusi ?

Mano kryžkelės bus ten, kur mano tėvo kryžkelės, 
mano neramybė tebus tąsa nesibaigiančios mano tėvo 
neramybės. Tos pačios, kurioj aš prasidėjau.

Kaip aš išsigelbėsiu, jei niekuomet nesužinosiu sa
vo tėvo kelrodžių?

v • **
Vyga atvažiavo su savo tėvais. Jos tėvas buvo sta

lius — kuklus, užguitas žmogulis. Jis tuoj pat puolė 
bučiuoti Diedukui rankas ir Diedukas, klebonišku dos
numu, ją atkišo. Vargšas Diedukas!

O į Vygos motiną man tereikė.jo žvilgterėti ir aš iš 
'karto pajutau, kad mudvi būsim priešais. Tai buvo 
augšta, sudžiūvusi moteriškė, jau visai žila, bet dar daili 
ir labai tiesios povyzos. Aš nežinau, kas mane taip at
stūmė. Gal jos dantis — geltonas iltinis dantis, smar
kiai prasikišęs pro kitus ir net užsilenkęs ant apati- 
niųjų.

Taip, turbūt, tas dantis, nes mudviejų neapykanta 
buvo tikrai kūniška: neapčiuopiamai nepaaiškinama,

slypinti kažkur toli, juslių raizginiuose. Tai buvo stip
rus gyvulių pyktis, svetimos kaimenės erzinantis kva
pas, kai išsitempia visi raumenys, kai norisi kąsti ir 
kibti nagais.

Aš jutau, kaip ji mane stebi per pietus. Kaip net 
dreba, matydama mano jauną alkį, matydama, kad man 
skanu, kad aš gardžiuojuosi duona, pienu, mėsa... Ju
tau tas rudas akis ant kiekvieno savo kąsnio. Ir val
giau, ir gėriau — dar godžiau.

Vyga dabar atrodė man labai graži.
Tokia ji buvo tada, kai ją pirmą kartą atsivedė 

Vladas...
Ji jau šypsodavosi, kartais net paniūniuodavo, o 

kai mudvi uogaudavom, pasiūbuodamos po mišką, jos 
balse aš girdėdavau šviesią gaidą — augštą ir auksi
nę — vasaros vidurdienio skambėjimą, jaunos merginos 
nerimą... Ir jis atsikartodamas aidėdavo po visą girią, 
lyg jieškodąmas sau atgarsio.

Gedulo metas buvo pasibaigęs.
Ir gerai, kad buvo taip. Gerai, kad buvo pasibaigęs.
Nes savo karčią duoklę ji sumokėjo iki paskutinio 

grašio.
Aš nežinau, kiek jai dabar buvo metų. Gal — dvi

dešimt aštuoni?...
Mudvi miegodavom klojime, ant šieno.-Kai vaka

rais kopėčiom užlipdavom į kvepiantį savo gultą, Vyga 
dar ilgai gulėdavo, atmetusi rankas už galvos, ir žiūrė
davo pro sąsparų plyšius į nakties dangų. Ten mirkčio
davo žvaigždės: balzganos liepos mėnesio žvaigždės, 
paskui didžiulės, virpančios — rugpjūčio, paskui jau 
melsvos, krikštolinės — rugsėjo pabaigos...

Meilė niekad neateina vagies žingsniais. Ji ateina 
tik tada, kai visos durys būna jai plačiai atvertos.

(Bu daugiau)
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■ I L L E R - T Y P I $ T
Tired of the trip each ųioming and 
night/ Work closer to kome. 5 day 
40 hour week. Excellent working 
conditious, free insurance, 10 day 
siek leave per year, paid legal ho- 
lidays, 2 week vacatiou with pay 
ai'ter 1 year. Top salary. Apply

EUREKA FURNITURE 
MFG. CORP.
5949 S. Lowe

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas TITO BUTĖNAS.

J ieško Vasiliauskienė. Žinantieji 
apie jį arba jis pats prašomas pra
nešti adresu: 4542 So. Western Avė. 
Chicago B, III. Telef. OLliffside 
4-0079.

DĖMESIO!

Mary Janavičintė-Griūnienė, ki
lus iš Rinktinų km., .Garliavos valse, 
jieško pusbrolio JUOZO PAŽĖROS, 
s. Antano, kilusio iš Garliavos mies
telio. Prašomas atsiliepti, arba apie 
jį žinantieji pranešti šiuo adresu— 
Mary Granas, 11945 Indiana St., 
Detroit 4, Michigan.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Grocerių krautuvė. 3 kamb. užpa
kaly. Labai geras biznis, prekės 
ir įrengimai. Turi būt tuojau par
duota už žemą kainą.

EMERALD FOOD MART 
3001 S. Emerald Avė., DA 6-1917

MODERNIŠKA maisto krautuvė.
Geriausioje apylinkėje, pietvaka
riuose. Nori skubiai parduoti; ne
brangi kaina. Sav. — R. Kirian. 
TeL Hinsdale 1973.

CLASSIFIED AND HELP WAN1ED ADS HELP WANTED — VYRAI

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Ii FLORIDOS
grįžta į Chicagą, s. m. birželio 4 — 
5 d.d., tuščias kraustymo sunkveži
mis. Jei būtų norinčių su baldais 
ar kitu inventorium labai pigiai at
vykti į Chicagą prašome atsiliepti 
iki geg. 30 d. šiuo adresu — N. Ka- 
Lavinskas, 4546 S. Wood St., Chica- 
go 9, III. ,

Patartina išsikirpti
Rūpesčiai ir sunkios mintys — be 

reikalo graužia sveikatą. Tai ne tik 
padidina ligas, bet padeda atsirasti 
ir visai naujoms (širdies, nervų, 
bkrandžio, net reumatizmo). Juoko 
reikšmė sveikatai ne taip jau maža 
(kaip žmonės mano).

Juokis — būk linksmas!

Apie juoko reikšmę tuoj Įsigyk 
(dabar labai atpigintą)

VAIVOS
“JUOKTIS SVEIKA

300 juokų rinkinys, I ir U dalis

Dvi paveiksluotos, elegantiškos, 
modernaus kišeninio, formato juokų 
knygelės, už abi tik 'du doleriai Rei
kalauk, kad jums išrašytų, jeigu dar 
nėra artimiausiam kioske.

Gaunama
DRAUGAS,

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.

Autorių atstovas:
NAPOLEONAS JONUŠKA,

15 Cotton St.
RoslindaJe 31, Boston, Mass.

Jieškomi: INŽ. STASYS RU
DOKAS, s. Silvestro, 60 m. Kilęs 
Panevėžy

ELENA NAUJOKAITIENfi-JA- 
SIUKAITYTfi, d. Juozo, kilusi nuo 
Linkuvos.

JUOZAS JASIUKAITIS, s. Juo
zo, taip pat nuo Linkuvos.

Apie šiuos asmenis teiraujasi mo
tina — Aleksandra, gyv. Panevė
žy. Kreiptis: E. Praninskas, 6718 S. 
Union Avė., Chicago 21, Illį Tel. WE 
6-6512.

STASYS PUNIS, sūnus Petro, 
gyv. Kanadoje, prašomas atsiliep
ti šiuo adresu — Jonas Jankūnas, 
2425 Sheron St., Detroit 9. Mi- 
chiga.m Yra žinių iš Lietuvos .

ACTOMOlULESs — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

J?

VIKTORO KOJICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALLME-MOTORS CO.
5758 S. U ESTI .RN AVĖ.. PR 8-8533

GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS

Geriausios rekomendacijos dėl 
gero pirkinio. Mes pirkome per Mr. 
Svoboda, 3739 W. 26th St, Chica- 
go; Cicero skyrius — 6013 W. Cer
mak Rd., gražų 3 butų namą ir jis 
mums parūpino ir pinigų. Reko
menduojame jį visiems naujiems 
ateiviams kaipo gerą ir patikimą 
asmenį.

Mr. & Mrs. Kiudules 
2627 S. Drake Avė.

Remkite dien. Draugą!
Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

GEORGE’S WATER SKI RESORT
• Sceniškas Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Ski pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• Smėlėtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems $1.00 — Vaikams — $1,50

37 W. GRANT iAVE F0X LAKE, ILL.
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.S. route 12 į piet
vakarius iki Fox l^ake miestelio šviesos, tada 
pasukito į kairę du blokus. Apie 50 mylių nuo 
Chicagos “loop”.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

Naujai atremontuotas, air-condi- 
tioned, kombinufttas TAVERN- 
RESTORANAS. Įsteigta prieš 36 
m. Savininkas eina pensijon. Įver
tinimui reikia pamatyti. Sorini’s 
Parkholme Inn, 5020 W. 16th St., 
Cicero, I1L

PARDUODAMAS bižniavas na
mas. Galima pirkti biznį ir bo namo, 
arba išnuoniuoti. Arti fabrikų. 549
W. 18th St. ir 1818 S. Canalport 
Avė. Tel. CAnal 6-5388. Savininkas 
—1820 Canalport Avė.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDBAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
. WAlbrook 3-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCTi 
5800 S. Ashland Avė.. Chicago 38. UL

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui 

Instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atliek* visus skardot 
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 OLympic 2-8492

PLU M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška

Tel. REpubUc 7-0844 
WAlbrook 6-3451

BUILDING & REMODELING
KONTRAKTO RIUS 

STANDARD BUILDERS, INO. 
3523 W. 00 st. Chicago 28, 111.,

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNER1S — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjai- 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• irengia alumtnijaus langus ii 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas

Jei norite pirkti ar užsakyti name 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
žus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas ,

Susitarti šaukite REllunce 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 1 e Iki 4 "oi

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
štato naujus namus, atremontuo 
įa senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija |

1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Ronianas turi
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. ,

5. Kūrinius siųsti adresu: Romkno Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7? Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laido* teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

.. LIETUVIŲ KOLONUOSE .. 
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.,
dvigubas lotas, garažas .... $23,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800 

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

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

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

P. STANK0YI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted St 

Fh. DAnnbe 6-I7M 
Padeda pirktu - parduoti namo* 
ūkiu*. biznius. Parūpina paskola* 
draudimu* ir daro vertimu*. Tvarki 
imigracijos dokumentu* Oflaaa atda
ras kasdien nuo 10—7.

’JIIIIIIUlUIIIHIIIHIIIUIIIIHHIIIIHlllKIIUę 
1 LIETUVIU STATYBOS | 
= BENDROVS

I MORAS
BUILDERS, INO.

__ Stato gyvenamuosius na- 5 
s mus, ofisus ir krautuves pa- S 
= gal standartinius planus ar = 
= Individualinius pageidavimus. = 
~ Įvairūs patarimai staty- c 

bos bei finansavimo reika- s 
laia, skiciniai planai ir na-S

Brigliton Parke. Medjnis namas 
ant 50 pėdų sklypo. 2 po 4 kamb. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas. Kai
na tik $13,000.

Marųuette l’arke prie parko, bažn. 
ir mokyk, parduodamas puikus apar- 
tamentinis namas — 2 po 5 k. ir 3 
po 4 k. Centr. šild. Namas vertas 
dėmesio.

82ntl Ir Kedzie apylinkėje puikus 
šviesių plytų 2 m. 1% augšto — 5 
ir 3 kamb. Platus sklypas, 2 pilnos 
vonios, air-conditioning ir daug kitų 
priedų. Turi būti greit parduotas.

Guge Parke pigiai parduodamas 6 
kahib. mūrinis bungalow. Rūsys, šil
dymas, 2 autom, garažas.

OO-os ir Halsted apylinkėje pigus 
6 butų mūrinis.

Netoli 18-os kolonijos parduoda
mas mūrinis 12 butų namas, šildo
ma pečiais. Labai mažos išlaikymo 
išlaidos. Kaina $24,000. $600 paja
mų j mėnesj. • ■

Skubiai reikalingas 2-jų butų mū
rinis namas Marųuette Parke arba 
Brighton Parke.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

STICKNEV. Bargain. 4 kamb. 3 
iii. senumo, mūrinis bungalovv. Au
tom. alyva apšilti. Geriausioje vie
toje. Turi būti parduotas. $16,900.
BIshop 2-2182

BERWYN, EXTRAI Naujas 2-jų 
butų — 5 ir 5 kamb. Tile vonios. 
Labai modeniškas. Paruoštas 3-čiam 
butui. Savininkas parduoda nebran
giai — $36,900; įmokėti $12,000.
BIshop 2-2162.

CICERO. Mūrinis 3-jų butų na
mas. Arti 50th ir 22nd St. 5, 4 ir 2 
kamb. Karštu vandeniu alyva ap- 
šild. Pajamų $146 j mėn. plius butas. 
Garažas. $20,500; įmokėti $5,000. 
OLympic 2-6710.

BltOOKFIEIJ) SPECIALI 2-jų 
butų — 5 i 5 kamb. Apšid. 50 pėdų 
skypas. Garažas. $16,900; įmokėti 
$4,500. Rlshop 2-2162.

LYONS. Naujas 4 kamb. “ranch 
type” bungalow. Patio, garažas. 50 
pėdų sklypas. Gražus — tik $18,800.
OLympžc 2-6710.

CICERO. Arti Western Electric. 
2-jų butų — 5' ir 5 kamb. (3 mieg. 
kamb.) 3 autom, gaaržas. Karštu 
vandeniu apšild. $19,900; įmokėti 
$5,000. Rlshop 2-2162. .
------- ,-----------------------------------------------------

Erdvus mūrinis pajamų bungalow 
3 blokai iki visų mokyklų. Nupigin
tai parduodamas pasiteiravus —

REpublic 7-6232

Atvykite pamatyti parduodamų 
65 namų (bargenų) nuotraukas iš
statytas mūsų lango vitiinoje. 
SVOBODA, 6013 W. Cermak Road, 
Cicero ir 3739 W. 26th St., Chicago.

Savininkas parduoda 4 kamb. me
dinį namą apkaltą “asbestos sid- 
ing’u”. Pilnas rūsys. Karštu vand. 
apšild. Arti 68-tos ir Claremont.

WAlbrook 5-9187. 
MAKQt'ETTE l’AKKE

5 butų mūrinis narnas — 3 pd 4 , 
kamb. ii' 2 po 3 kamb. ir dar 2 ats
kiri mieg. kamb. Centrinis šildymas, 
stokeris. 2 autom, mūro garažas. Spe
ciali kaina 39,500. Atdara apžiūrėji
mui šeštad. nuo 10 iki 12 vai. 72041 
S LVlOZ.AltT ST. Klauskite p. Plct- 
kievticz, 2-raine augšte, už.(ukalinia- 

Į ine luito.

MA14QI'ETI’E l’ARKE
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 

2 iki 4 vai.
7128 S. Oakley Avė. Moderniškas 

mūrinis 5 kanfb. bungalow. Gazu 
apšild. Tile virtuvė ir vonia. Gara
žas. Už geriausį pasiūlymą. Mr. Au- 
stoa.

Marųuette Panke pajamų bunga- 
low. Alyva apšild. 3o pėdų sklypas. 
Prieinama kaina. M r. Au-ston.

Gage Parke — Mūrinis 6 kamb. 
I»ungalow, uždari porčiai, karštu van
deniu apšild. 2 autom, garažas. Duo
kite. pasiūlymą. Mr. MlkAis.

E. T. MITCHELL REAL ESTATE 
2501 W. 69th St. 
WAlbrook 5-5431

Apžiūrėkite šį sekmad. nuo 1-5 
vai.:

Marųuette Parke 7305 S. Rock- 
well, 7 kamb. (5 mieg.) naują pui
kų mūrinį bungalovv, $24,500 vertės 
arba
Brighton Parke: 4450 S. Mozart — 
5 ir 3 kamb. medinį gražiai įrengtą 
namą $13,500 vertės.

Abu namai lietuviams geroj vie
toj. Kitu laiku apžiūrėti reikia su
sitarti. Informacijai kreiptis

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

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

KUTRA-MORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAI. 5-6015

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 BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

STtCKNEY SPECIAL—5 kamb. 
namas. Karštu vandeniu gazu ap
šild. 2 autom, garažas. 50 pėdų 
sklypas. Mokesčiai tik $60. $14,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd., BI
shop 2-2162.

GERIAUSIAS 3-JV BUTU PIR
KINYS. Gražūs 3 po 4 k. Uždari 
porčaii. Geros pajamos. 1 blokas 
nuo 26th ir Millard. Skubiam par
davimui tiktai $17,900; įmokėti 
$2,800. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAtvndale 1-7038.

5 mų įkainavimas nemokamai „ 
s Statybos reikalais kreiptis 5 
S i reikalų vedėja šiuo adresu. 2
i lONAt STANKUS f
s kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= Tel. PRoapeH 8-2011 =
= 8800 SO. CAltPHELL AVĖ. = 
= Chicago 29, IUlnola ~ 
Hiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiauiiuiuiiuiiiuiiim

BEVEIK NAUJAS 4 butų kampl-Į 
nis namas unt 50x125 sklypo. 3 l»u-, 
tai po 4 k. ir 1—3 k., visuose bu- I 
tuose naujos tile vonios su "medieine Į 
cablnets”, su spintomis virtuvėse, 
ąžuolinės ir tile grindys; , 2 autom, 
centriniai alyva apšild., aluminum 
žieminiai- langai ir durys, pastumia
mos durys rūbinėms, pilnas cemen- 

, tuotus rūsys su tinkuotom lubom. 
Kad įvertinus, reikia pamatyti. Su- 
siturtniui skambinti — Haymai-ket 
1-5506 tarp * v. r. ir 5 v. v.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS NA
MAS su jų kambarių butu beis- 
mente.

Parduodamas tik už $27,300.
K. MALONIS 

Tel. pRospect 8-2671

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contraetor

Siuto rezidencinius Ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Mkamtilntl vak.: VI 7-1226 
ariat rez. tel. 141 7-3340. Kreiptis —

SIM ŠIČIA I 
Realty • ltulhlers - InsnrAnoe 

2737 YVest 43rd Street

iiiiniiiiitmiifittiimimmmiiinnniiiii 
Skelbti* “DRAUGE" apsimoka 

lietuvių dienraštis, o skslbimr 

nes ji* yra plačiausiai skaitoma* 

kaina yra prieinama visiems, 

luillllllllllllllllllliuiuiliuuuilliuiuuil)

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTV BUSINESS 

BROKERS
8618 8. Cottage (irote Avė., Chicago 

Tel. Hl ilson 3-7828 
Namų PKzMpetA 8-2530

ERGI N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitoso artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė bospitalizaclja 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS 
RĘSTA URA HT
PRUDENTIAL BUILDING 

(Randolph prie Michigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

ltcikniiiga moteris prie vaikė. $25 

savaiten ir pilnas išlaikymas. Skam

binti GRoveiU 6-8503.

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFG. COMPBNY 
213 W. Schiller

REIKALINGAS BUTAS

Suaugusiai ir dirbančiai 2-jų as
menų šeimai reikalingas 4-5 kamb. 
butas Brigliton Parke, Gage Parke ar 
Marųuette Parke. Praneškite tel.
— SEeley 3-2870 po 6 vai. vak.

IŠNUOMOJAMA

l.šnunin. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybė naudotis virtuve. 7030 So. 
Mapewooil Avė.

HEmloek 4-3563

$2,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir 

/Hamlin. 50 pėdų sklypas. 4 au
tom. garažas. Pajamų $100 į mėn.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAtvndale 1-7038. j

Cicero 2-jų butų — 5 ir 5 kamb. 
apkaltas namas. Didelis kamb. pa-l 
stogėje. Skambinti TOtvnhall — 
3-5029,

$2,800 įmokėti: Mūrinis 3-jų butų 
po 4 kamb. Arti 26th ir Millard. 
Skolą mokėti kaip nuomą'. I,Awn- 
dale 1-7038.

$10,500 pilna kaina. 3-jų butų, % 
mūrinis. 3 butai po 4 kamb. ir 2 
kamb. pastogėje. Garažas. įmokėti 
$2,000. LAwn<lal<* 1-7038.

2-jų butų iHii-genas. 4 Ir 4 kamb.. 
Arti 26th ir l’ulaski. Centrinis apšild.' 
ltūsvs Ir pastogė. $13,500. LAtvmlale
1- 7038.

GRAŽI 7 kamb. rezidencija. 
Centrinis apšild. 2 vonios. Pajamų 
$80 į men., plius butas. Apylinkėje 
26th ir Drake Avė. Mokesčiai tik 
$85. Turi būti parduota. $14,200. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAtvndale 1-7038.

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

CICERO. 2-jų butų po 6 kamb. j 
Arti 30th ir 50th Avė. Rūsys. Cen- j 
trinis šildymas. $17,900. SVOBO- 
®A, .6013 .Cermak Rd. BIshop
2- 2162.

PAKULODAMI 2 ŠAMAI. Vienas 
natųas naujus—5 kamb., alyva ap
šild. 1 autom, garažas. Hklypaa 
150x150. Antras namas — 4 katnb. 
apačioj, 3 kamb. viršuj. Garažas. 
Vištidė. 4 akrai žemės. Vaismedžiai. 
4 blokai nuo miesto centro. Alcx Y«>- 
kiibitiUs, 218 Kast clay St., Actt 
Bulfalo, Mletilgau.PaBkolos. Nej. Turtų Valdymas 

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI

s«ue , Pirkit Apsaugos Bonus!
Namų PRo»i>ect 8-2071 i_____________________________

Reikalingi
VIRĖJAS 
IR VYRAI

virš 21 m. amžiaus 
mokytis valgių gaminimą 

traukinio restorane. 
Atlyginimas nuo $308 į me

nesį, pagal patyrimą. 
Ligoninės draudimas nemo
kamai. Darbo metu valgis, 
nemokamai Nemokama ii
nakvynė pakely.

SARTA FE RAILROAD
2014 S. Wentworth Avė.

Reikalingas
DŽENITORIUS
iki 50 m. amž. Dirbti nuo 2 v.S\
pp. iki 10 v.v. Bus kiek ir šešt. 
antvalandžių.

Darbininkų priedai. Nuolati
nis darbas. Turi būti blaivus, 
patikimas ir mokėti angliškai.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

900 W. 18th Street 
CAnal 6-3712

IŠNUOMUOJAMA

•Išnuom. kamb. su atskiru įėjimi 

ir kitais visais patogumais. 7143 S 
Talman Avė. GRovehill 6-3069.

Gražioje vietoje išnuom. didelis 
kamb. $9 sav. 7259 S. Sacramento 
Avė. PRospeet 6-5277.

Išnuom. puikus kamb. prie mažos 
suaugusios šeimos Marųuette I’k.. 
rimtam vyrui ar moteriai. Skambin
ti PRospeet 6-4081 po 6 vai. vak., 
šešt. ir sekm. visą dieną.

Likę Oufboard Motors?

DESIGNERS...
...DRAFTSMEN

Intercsted in cxciting work on America’s most ad-
vanced outboard motors? Positions are available in the

i
Dcsign Department of leading .manufacturer, located in 
the heart of YVisconsin’s vacationland. Experince on internal 
combustion engines desirable būt not necessary. For details 
or intervievv, write, wire, or phone:

P. D. HUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine. 

Fon du Lac, Wis.
A-

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE 53.37 V* PER HOūR 
9 HOUR DAY — 533.75 PER DAY

6 TO 8 WEEKS O E WORK 
BUS TRANSPORTATION PAID BOTU WAYS

APTEK COMPLET1ON OF JOB

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE BASE

Omaha, Nebraska

Biznieriams apsinttika skelbtis dienr. “Drauge'*
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Racine, Wis.
Atšventėme Motinos dieną
Gegužės 13 d. mūsų kolonija 

gražiai atšventė Motinos dieną. 
Ryte buvo šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias motinas. Labai gy
vą ir jautrų pamokslą pasakė 
klebonas kun. dr. V. Andriuš- 
ka, MIC.

Po pietų bažnyčioje buvo šv. 
Marijos statulos apvainikavi
mas. Apvainikavimą atliko E. 
Plečkaitytė. Jos palydovėmis 
L. Mikalkevičiūtė ir Arlene Rho 
dy. Taip pat dalyvavo R. Bud
rytė, J. Petersen, J. Jurgaitis, 
B. Pliurytė ir L. Vindašiūtė.

Viešas minėjimas salėje itin 
gražiai pavyko. Klebonas kun. 
V. Andriuška, MIC, pasveikino! 
visas motinas ir pakvietė prog

kiasi vietos šv, Kotrynos mo- Penkiolikos metų sukaktis KANADOJE
kykios gyvenime. A1 , ,• Aleksandras Šimkūnas prieš

rovų, kaip iš mažųjų pasaulio, Draugas draugo akivaizdoje Turtas, išvaizda, galybė

Kalbės kongresmanas Sinith

Birželio 10 d. Altas rengs 
skaudžiųjų biržel’o įvykių minė
jimą. Kalbėti atvyksta kongres
manas Lawrence Smith. Jis y- 
ra daug pasidarbavęs Lietuvos 
reikalui. Laiške atsakė, kad tik 
rai bus lietuvių minėjime. Kal
bės ir kitas miesto augštesnis 
pareigūnas. Minėjimas įvyks 
birželio 10 d. parapijos salėje.

Gardner, Mass.
Klubo gegužinė

Lietuvių Piliečių Klubas ruo
šia metinį pikniką liepos 15 d. 
lietuvių parke. Rengimo komi
tetą sudaro Adomaitis, Karlo-

15 m. (1954 m.) pirko WEST- 
WOOD LIQUORS parduotuvę, 
kurią ir dabar tebelaiko. Jis 
skelbdavosi ir “Drauge”. 
“Draugas” gi būdavo godžiai 
gaudomas Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių, kurie buvo išbėgę 
iš Lietuvos. Jie, pasiskaitę 
skelbimus, radę Al. Šimkūno 
adresą, rašydavo jam ir prašy
davo pagalbos. Al. Šimkūnas 
gelbėjo kiek tik galėdamas —

taip ir iš suaugusiųjų. Mažuo
sius palydi tėveliai ar mamy
tės — taip ir susidaro glėbys 
mišrios publikos.

Šį pastarąjį kartą vaikų dar
želio vaikučiai išpildė gana gra
žią programą mamyčių garbei 
— Motinos dienos proga. Minė
jimas įvyko, kaip ir kitais kar
tais, Prisikėlimo parapijoj pui
kioje salėje, gegužės mėn. 13 
d., 3 vai. p. p.

Programoje buvo patrauk
lus vaikučių vaidinimas, šokiai, 
eilėraščiai, o pabaigoj — jų

Toronto, Ont.
Iš mūsų akadetnikų veiklos

Gegužės 28 — 30 d. Montrealy 
įvykstančiame "39th Annual 
Conference and Exihibition, The 
Chemical Institute of Canada” 
suvažiavime, Sheraton - Mount 
Royal Hotel skaityti paskaitą 
pakviestas chemijos inžinierius 
K. Astravas, tema — “Extrac- 
tive multicomptoment Destilla- 
tion”.

K. Astravas yra Toronto uni- skonlui pritaikintas filmas, 
versitete chemijos inžinerijos de Scenoje matėme žvėrelių vai

dinimą, gražų mažyčių mergai-

yra beginklis: jis neturi skydo viskas yra bepru^miž';* ir nie- 
prie krūtinės nė šarvų prie šir- • kinga prieš širdies didyh?. 
dies. — Thea von Habou ___ rtiiler

,. , , nas, Prunskiš, Daukantas, Dir-ramą vesti kun. K. Vengrą, , ’ _. ’ . . i; da, Vysniauskas, Dopkantas, 
Dėrda ir Uiska.

— Kačėnai minėjo 45 metų
MIC.

Moterų kvartetas, vedamas 
R. Šraderienės, gražiai padai
navo liaudies dainų. Dainavo 
Petrušaitienė, Tamuliūnienė, Ka 
žemėkaitienė ir Plečkaitytė.

Deklamavo Regina Palaitytė 
ir L. Vindašiūtė.

Vertingą paskaitą skaitė dr. 
Palaitis.

Parapijos choras, vedamas 
Albertos Mateikos padainavo ke 
lėtą dainelių.

Pelnas buvo skiriamas naujų 
scenos užuolaidų įrengimo išlai
doms apmokėti.

Trumpai

— K. Jurgaitis yra išrinktas 
Memorial Hali vedėju (Chair- 
man). Be to ir didelis “Eagles” 
klubas išrinko jį finansų sekre-

vedybinio gyvenimo sukaktį.
— Vaškevičiai gegužės 9 d. 

paminėjo 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį šeimos ir arti- A šjmkCNAS
mųjų tarpe. . , ... .

— Pranas Kraskanskas su- slunte 3,untinlus- dara I™1™8 
sirgo ir guli vietinėje ligoninėje., dokumentus 'PUdS atfidevitus

— Monika Ramanauskienė - 
Navickaitė mirė gegužės 11 d. 
sulaukusi 66 m. amžiaus.

— Barbora Vaitiekienė sugrį
žo iš Floridos, ten prabuvus vi
są žiemą. Taip pat grįžo ir Nar
butas. V. V.

So. Boston* Mass.
— Kultūros Klubo susirinki

mas bus birželio 2 d. vakare, o
toriumi. Jurgaitis yra labai vei | paskutinis sezono susirinkimas
lūs parapinėje veikloje.

— Feliksas Šimkus susirgo
ir jam padaryta operacija Šv. 
Marijos ligoninėje. Taip pat pa
daryta operacija gail. sės. Ant. 
Lekalis ir Rimutei Kažemėkai- 
tytei.

— Skirmuntaitė gražiai reiš-

numatomas birželio 23 d. p. Nor 
vaišienės vasarvietėje.

— Motinos dienos proga Pr. 
Lembertas skaitė savo eilėraš
čius A. Kne'žio radijo progra
moje gegužės 13 d. Gražiai pa
minėta Motinos diena ir “Lais
vės Varpo” programoje.

yanĮ^nt^llk
• • • •

MIGHTY ENGLMOOD OATS!

SUIT VALU ES
FOR THE SE4SON AHEAD!

Puikūs kostiumai kurie kiekvienas 
tikrai verti $35.00 ir daugelis 
$39.50. Daugelis iš šių kostiumų 
yra kaip tik tokio sunkumo, kad 
juos norėsite dėvėti ištisus metus. 
Jie visuomet bus geros formųs, to
dėl, kad jie taip sukirpti ir pasiū
ti, kad ir karštame ore jie pasiliks 
formoje. Didelis spalvų pasirin
kimas paskiausios mados. Turime 
pasirinkimą augštiems — žemiems 
ir reguliaraus augščio. Atvykite 
ir pasirinkite sau tinkamą.

BUVO
PAGAMINTI 

PARDUOTI
|Mi $35.00 ir $30.50

dabar gi tik

28’5
DUODAME IŠSIMOKEJIMUI 

PATYS PASIRINKITE • 
MOKĖJIMO TERMINUS.

Convenicnt Easy Parking—FREE for Our 
Custotners—In Any of the Six Englevood 

Loti—Just Ask for Frce P ar kiti g Stickfrs.

/

'7"!

8

6222 S. HALSTED ST.

partamento mokomojo persona- 
i !c narys, kartu ruošiąs diplomi

nį darbą magistro laipsniui. Pra 
ėjusiais mokslo metais intruk- 
tavo tame pač ame inžinerijos 
departamente Iš pilotinių plantų 
konstruktavimo ir operavimo 
srities. Šią vasarą rengiasi iš
vykti į Albertą prie naftos eks
ploatavimo šaltinių vienoje Tex-
as kompanijoje.

Dalis universtiteto publikaci
jos, skaitytos The Chemieal In
stitute of Canada Sarnijos su
važiavime, buvo parašyta K. As
travo išdirbant komplikuotų du
jų kondensavimo apskaičiavi
mą, turintį reikšmę rafinerijų 
konstruktavime.

Platesnė jo paskaitos apžval
ga yra išspausdinta “CIC” ofi
cioze “Chemistry in Canada” 
balandžio mėn. laidoje.

Torontmensis

vėliau darbo ir buto garanti 
jas), kad tik didesnis skaičius 
lietuvių, nors jam visai ir ne
pažįstamų, galėtų atvykti į šį 
kraštą. Ir atsikvietė jis tikrai 
daug tremtinių šeimų. Todėl 
dabar pas jį dažnai susirenka 
daug lietuvių, kurie ir kitus ten 
sutinka, pasidalina mintimis, 
pasikalba su savo geradariais, 
kuris jiems buvo oagelbėjęs.

Aleksandras Šimkūnas yra Torontietis inžinerijos stu
joniškietis. J Ameriką jis at- dentas G- M,talas vasaros me’ 
vyko po pirmojo pasaulinio ka- ‘U1 iSvyksta į Ottawą. kuri kvie- 
ro 1929 metais. Lietuvoje jis cla”as d‘rkt‘, valdzlos ‘5™»<1
buvo atitarnavęs Lietuvos ka-, ,T .. .. ’■ ,., . . ... _. — Naujieji torontieciai geofi-nuomeneje paskirtą laiką. J«|fi2ikai j An ir D S1*vins, 
pats matė ir aktyviai dalyvavo
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavime ir todėl ir dabar jis la
bai atjaučia ir remia tas orga
nizacijas, kurios rūpinasi Lie
tuvos laisvinimu. Al. Šimkūnas 
yra vedęs lietuvaitę Elvyrą 
Stulpinaitę, atvykusią Ameri
kon 1929m. ir augina du sūnus: 
Algimantas yra jau 16 metų ir 
antrus metus lanko Leo High 
school. Rimantas yra 14, metų 
ir šiais .metais baigia Gimimo 
Švč. parapijos mokyklą, o da
bar yra jau priimtas į Tėvų 
Jėzuitų vedamą St. Ignatius 
Highschool. Algimantas yra 
linkęs į chemijos ir technikos 
studijas, o Rimantas dabar da
lyvauja mokyklos bene ir gro
ja trombonu. Jis turi dar dau-

Perskaitę dienr. "Dranga”, duokite jį kitiems.
,1

i

čių šokį, o taip lygiai jautrius; 
vaikučių deklamuojamus eilė
raščių žodžius.

Tokie gražūs seselių vienuo
lių parengimai, be abejonės, 
neša daug naudos mažųjų dar
želio “studentų” Letuviškajam 
brendimui, jų meilei kūrybinga
jam žodžiui ir t. t.

Vaikučių tėveliai yra nuo
širdžiai dėkingi seselėms už 
įdedamą vargą ir triūsą paren
giant mažuosius scenai, nes jų 
parengimas yra daug sunkes
nis, negu paaugusių ar suau
gusių. — Pr. Alš.

Kaimyniškas atlaidumas
— Kaimyne, meldžiu atleidi

mo, nes mano višta nulesė ta
vo salotėles.
. — Neimkis, kaimynėli, gal- į 

von! Neseniai manasis šuo ta-į 
vo vištelę sudorojo. į-

— Bemaž malonu girdėti, j 
kad vargšas šunelis turėjo tą , 
paskutinį malonumą, nes visai 
neseniai jį pabraukiau po sa
vo automobiliu.

P A D E K A

A. a. mūsų brangiui įnamy* 
tei

VERONIKAI
PUODZICNIENEI

mirus ir jų palaidojus bal. 21 
d. reiškiame širdingiausiu pa
dėkų. Vokietijoje p. Laukai- 
čianis už siuntinių telegramų 
ir už nudeisinių palaidojimo 
ligi mes nuvyksime, už didžiau
sių rūpestį bei sutvarkymų lai
dotuvių.

Dėkojame kunigui Tautkevi- 
čiui už atlaikymų šv. Mišių ir 
palydėjimų į Mueneheno ka
pus, o taip pat už taip gražų 
pamokslų.

Dėkojame vienuolėms sese
lėms ii- visiems žmonėms taip 
skaitlingai susirinkusiems ir 
palydėjusiems j amžino poilsio 
vietą.

Taip pat dėkojame čia Ame
rikoje visiems giminėms ir pa
žįstamiems, kurie mums reiš
kė taip skaudaus liūdesio va
landoje žodžiu ar raštu nuošir
džių užuojautų.

Visiems, visiem? širdinigau- 
siai ačiū!

Puodžiūnai: dukterys ir sū
nūs, anūkas Antanas Zelenka, 
žentas Leonas Kuzmickas ir 
nuirti Matilda Puodžiūnienė.

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

i kaina yra prieinama visiems.

kas išvyksta į vakarines pro
vincijas dirbti neseniai atras
tuose naftos laukuose.

Mažieji pagerbė savo mamytes 

Toronto lietuviškasis Vaikų 
darželis, vadovaujamas lietu
vaičių seselių vienuolių, jau ne 
pirmą kartą surengia itin įdo
mius parengmus, kuriuose pro
gramas išpildo patys mažieji
“pipiriukai” — darželio auklė- j rena. 
tiniai i Jieškomie.ii arba apie juos ži-

Gražiai paruoštos progra-1 gJ“tiejl maloniai prašomi a,siliep' 
mėl’ės ir puiki parengimų vieta ■
kaskart sutrauk a nemaža ž&-

Pojieškojimai
Stankūnas, Jurgis,
Stradniska, Konstancija, 
Stravinskas, Mykolas, sūnus 

Juozo,
Švembergienė-Vilkavickienė, Irę 

na,
Urbanavičius, Stasys, 
Vaitiekūnas .Aleksandras ir Vai 

tiekūnaitė, Julija, iš Kupiškio, 
Valaitis, Adomas ir sesuo Ieva, 

iš Vieviržėnų vai.,
Vilkavickienė-Švembergienė, I-

Manifestacija. . .
(Atkelta iš 3 pusi?

'diktatūros atstovai ir kada j'e 
giau laiko apsispręsti, į kurį1 su savimi yra demonstratyviai
dalyką norės daugiau gilintis ir atsivežę du Pabaltijo išdavi- 
pasiirnkti studijoms. Linkėti- kus.
na Šimkūnui ir toliau sėkmin Dabar, kai Stalino .nebėra ir 
gai verstis prekyba ir, kaip ir kai jo įpėdiniai patys randa jį 
ligi šiol, neužmiršti lietuvių buvus didž ausią tironą, istcri- 
tautinių ir kultūrinių reikalų. j°s suklastotoją ir smurtininką, 

kokio šiame pasaulyje nebuvo, 
kai naujieji valdytojai Krem
liuje skelbia teisybę ir teisin
gumą tautoms bendradarbiauti, 
tai mes be jokių užkul'sų priva
lome jiems priminti visoms 
trims Pabaltijo tautoms pada
rytas kruvinas neteisybes. Mes 
reikalaujame, kad Sovietų Są
junga darbais įrodytų savo 
meilę laisvei ir savo susidomė
jimą kitų tautų laisve ir pa
leistų visus kalinamus ir į Si
biro gilumą ištremtus • estus, 
latvius ir lietuvius. Kartu pri- 
migtinai mes kreipiamės į viso 
pasaulio laisvas tautas, kad jos 
nenustotų arba nenusigąstų be- 
kovodamos už Sovietų Sąjun
gos pavergtų Pabaltijo ir kitų 
ne rusų kilmės tautų greitą iš
laisvinimą ir laisvą apsipren- 
dimo teisę. Panaikinti nežmo
nišką Sovietų tironiją tautose 
turi būti tendias mūsų visų 
reikalas.

Gaila, jei netuščia
Mergina giriasi, kad jai pir- 

šęsis tas ir anas, o jis vis atsi
sakiusi. Pagaliau prisipažįsta, 
kad dėl paskutinio pametusi 
galvą.

— Po šimts pypkių Tai nuo
stolis, jei buvo dar netuščia,— 
nusistebėjo jos kalbos klausę
sis vaikinas.

LIETUVIS IŠ SIBIRO 

ČIKAGOJE

Virš 10 metų išbuvęs Sibire 
ir tik dabar atvykęs į šį kraš
tą, lietuvis pataria, knd lietu
viai, vietoje prabangai skirtas 
išlaidas, išleistų siuntiniams 
savo tautiečiams, esantiems 
Sibire ar Lietuvoje. Tas jiems 
sudarytų didelį malonumą. Ge
riausia atsiklausti kas reikalin
giausia. Geros sąlygos pasiųs
ti: Laikrodžius, akordeonus,
foto aparatus ir visą eilę kitų 
prekių, yra didelis pasirinki
mas pas J. Karvelį, 3322 So. 
Halsted gtr., Chicago, III. Tcl. 
YArds 7-0677.

P. S. Čia pat yra atvykęs 
laikrodininkas šveicarų mokyk
los ir su specialiomis mašino
mis nustato-patikirna laikro 
džio ėjimą NEMOKAMAI.

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
Nei York 24, N. Y. '

A. A.
VERA POLYANSKAS

kuri mirė gegužės 10 ir tapo 
palaidota gegužės 14, 1 956, o
dabai- ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų Ir palydėjo jų į tų 
neišvengiamų amžinybės vie
tų. •

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos pasitraukimų iš mū
sų, tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. 1’. 
Kelpšai. J. Kuzlnskui ir B. 
Būdvyčiui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielų 
Ir kun. P. Kelpšai už atkalbė
jimų rožančiaus ir dalyvavimų 
kapinėse. Dėkojame varg. B. 
Baltrušaičiui. Dėkojame šv 
Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojume laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips. Dė
kojame grabnešiams Chieagos 
Lietuvių Drauglojs nartams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje Ir paga
ilos dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę lieku: Dukterys, žen
tai, iMsIiikra, |M*sūniui anūkai 
ir brolis.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

kelionė-
V. Adamkcvičiaus apianka 

Uisakymus su pinigais siųskit*:
M® P*l. kaina 82.60 

DRAUGAS, 1U4 R Oakley Are-,
a. ul

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personatus lltatp Įvertina ra
šytojas Gliaudą: **...W«laaa — pa
niekintas niekintojas, bet tur)s 
savyje Fra Angeltoo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet myliatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo ssmSs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
vojaus beprviljttno prooese”.
•........... - , /

A. A
WILLIAM VINCENT 

Y O K S A S
Gyveno 6843 S. Campbell Avė. 

Tei. WAlbrook 5-8285

Mirė geg. 17 d., 1956, 12:05 
vai. ryto.

• Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Minnie (Jonikaitė), 3 
sūnūs: Wiiliam, John ir Antho- 
ny, jų žmonos, 5 anūkai, kiti
giminės, draugai ir pažįstami.i

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai, švenč. Panelės Gimimo pa
rapijai.

į Kūnas paašrvotas koplyčioje
s 2424 W. 69th St.i

Laidotuvės {vyks pirmad., 
geg. 21 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona,
marčios ir anūkai.

sūnūs,

Mielam tėveliui ir uošviui mirus,

JUOZUI IR RUŽENAI TAMULEVIČIAMS
nuoširdžią užuojautą reiškia

Genė Draugelienė 
Birutė Rygertienė

Juozas Truškūnas 
Pranas Be i noras

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A.
ALFONSAS 

KVLVINSKAS
Sekmadienį, gegužės 20 d., 1956 m. sueina vieneri me

tai, kaip negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvą. Nors laikas bėga, bet mes Jo niekad neuž
miršime.

Už Jo sielą pirmadienį, gegužės 21 d. 6:30 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios su egzekvijomis Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose.

Nuliūdę: žmona ELENA ir sūnus KLAUDIJUS.
4543 So. Troy St.

Vieneri u Metų Mirties Sukaktuvės

A. A.

KAZIMIERAS BAJORINAS
Antradienį, gegužės 22 d., 1956 m. sueina vieneri metai, 

kai Visagalis Dievas išskyrė iš mūsų tarpo mylimą Dėdę KA
ZIMIERĄ BAJORINĄ. Paminėti šias liūdnas sukaktuves už 
jo sielą esame užprašę Šv. Mišias Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cere, III. gegužės 22 d„ 1956 m., 7:30 vai. ryto.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus šiose 
pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už mūsų 
brangaus Dėdės sielą.

Lai gailestingas Viešpats suteikia jam amžiną ramybę.
Nuliūdę: Brolvaikiai, Ona Klivegzda, Josephine VVastok, 

Alke Mikutis, Sonia Kew, Antanas, Kazimieras ir Stasys 
Bajorinai ir jų šeimos.
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X Steponas ir Stanislava 

Vgenskytė-Viščiai praeitą sek
madieni pakrikštijo savo pir
mąjį sūnų Stepono-Rimanto 
vardu. Naujagimiui krikšto sa
kramentą suteikė kun. St. šan- 
taras Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje, o krikšto tė
vais buvo Antanas Kiesylis ir 
Malvina Kumpik. Po krikšto 
apeigų Viščių bute įvyko šau
nios krikštynų vaišės, kuriose 
dalyvavo daug jų‘draugų ir pa
žįstamų, tarp kurių ir senas
Viščiaus draugas Petras Moc-) 
kaitis, tik prieš kelias dienas 
Chicagon atvykęs iš Australi
jos.

Ponai Viščiai yra naujieji 
ateiviai, įsikūrę pas savo dėdę

X Marijos aukštesnioji mo
kykla stato operetę "Slip of 
the Slipper”. Fabula yra imta 
iš gerai žinomos pasakos “Pe
lenės". Operetėj dalyvauja virš 
250 vaidintojų ir pilnas orkest
ras, vadovaujamas Mačiuko.
Berniukų roles vaidina Šv. Ri
tos gimnazijos berniukai. Re
žisūra yra Saurienės, vokalinė 
dalis paruošta seselės M. Ber- 
nardos ir Alice Stephens. Ope
retė statoma keturis vakarus l Joną, Andrešiūną, seną Bridge- 
Marijos auditorijoje (kampas porto biznierių, uolų veikėją ir

DIEKRA5TO OTUUOAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gegužės 19, 1956

CHICAGOS ŽINIOS IŠARTI IR TOLI) KAS KĄ IR KUR

67 gatvės ir California) penk
tadienį, šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį (gegužės 18, 19, 
20, 21 d.) 8 vai. vakaro.

X “Dainavos" ansamblis ge
gužės 20 d., Sekminėse, išvyks
ta koncertuoti į Milwaukee, 
Wisc. »

Dalis ansamblio choro gie
dos pamaldų metu 11:45 vai. 
Šv. Gabrieliaus parap. bažny
čioje, vadovaujant muz. Algir
dui Šimkui (žinomojo kompozi
toriaus St. Šimkaus sūnus).

3 vai. p. p. ansamblis duos 
koncertą Jefferson Hali, kur 
bus išpildoma “Vestuvės be 
piršlybų" ir Vytauto Didžiojo 
kantata su Metropolitan ope
ros solistu Algirdu Braziu. Pia
ninu akompanuos prof. Vladas 
Jakubėnas. Dirigentas muz. 
Stepas Sodeika.

X Chicago Ralfo Apskrities

gegužinėj, kuri įvyks birželio)

nepailstamą lietuviškų reikalų 
rėmėją. Be naujai pakrikšty
tojo sūnaus Stepono-Rimanto, 
jie dar augina tris dukreles: 
Mildą, Nijolę ir Vidą.

X Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv . Marijos parapijos 
klebonui prel. D. Mozeriui su
tikus, Balfo 6 skyrius Brigh- 
ton Parke š. ,m. gegužės mėn. 
20 d. per 7, 8, 9 ir 10 vai. mi
šias prie bažnyčios durų išda
lins vokus, kurie ten pat ir tuo 
pat laiku bus surenkami kitą 
sekmadienį, gegužės 27 d. Tuo
se vokuose bus prašymas aukų 
Balfui.

Maloniai prašome visų, ypa
tingai Brighton Parke gyve
nančių gausiai paremti auko
mis mūsų pastangas surinkti 
kiek galima daugiau lėšų var
gingųjų lietuvių šalpai Euro
poje.

X Dipl. ekonomistas Alfon-

Inž. Antanas Rudis, penkis me
tus garbingai pirmininkavęs Lietu
vių Prekybos Rūmams, rytoj pa
gerbiamas šios organizacijos .meti
niam bankete Bismarek viešbutyje. 
Pagrindinis banketo kalbėtojas šen. 
Paul H. Donglns.

10 d. Bučo darže, Willow Kulvinskas, kuris 1955 me- 
Springs, III., meninėje progra- tų gegužės 20 d. mirė būdamas
mos dalyje bus suvaidinta A. 
Lekečinsko linksmas scenos 
vaizdelis “Stovyla Parke” ir 
sudainuoti mus supančią aplin
kumą liečią A. Lekečinsko hu
moristiniai kupletai. Progra
ma bus tikrai įdomi ir kad ji 
gerai pasisektų, kruopščiai dir
ba visi Town of Lake Balfo 
skyriaus valdybos nariai.

X Maž. Lietuvos Lietuvių 

Draugija Chicagoje savo pa
skutiniame narių susirinkime 
paskyrė 100 dolerių Vasario 
16 gimnazijos namų pirkimo 
fondui. 25 dol. paaukota Mar
tyno Jankaus aklojo sūnaus 
sušelpimui. Baigiama iš narių 
surinkti antrą 100 dol. Maž. 
Lietuvos “Keleivio” parėmi
mui.

pačiame amžiaus stiprume, 
mirties .metinių proga bus pri
simintas ir už jo vėlę bus atlai
kytos pamaldos. A. a. Alfon
sas Kulvinskas, Suvalkijos ūki
ninko vienturtis sūnus, baigęs 
ekonominius mokslus, dirbo 
Kauno pašte. Būdamas gero ir 
švelnaus būdo, visados links
mas, nuotaikingas, kur tik jis 
dirbo, visų buvo gerbiamas, 
mylimas ir tiek viršininkų, tiek 
bendradarbių tarpe įsigydavo 
pasitikėjimą. Liūdi žmona ne
tekusi vyro, sūnus — tėvo, tė
vynė — tauraus patrioto lietu
vio, o draugai — gero bičiulio.

X Antanas Markauskas,

Melrose Park, III., Lituanisti
nės Mokyklos vedėjas, jau ke
letas metų, kaip sėkmingai 
vadovauja šiai mokyklai. Bir
želio mėn. 9 d. šios mokyklos 
tėvų komitetas mokinius gau
siai apdovanos už gerą moky-

.. _. . , ,. masi. Be to, vasaros metu nu-išvaz,avime bus pageriamus | u mokiniam8 įj.
MA A. « s 4-I m X • a **

X Moterų sąjungos 46-ji 
kuopa, kuriai vadovauja Vik
torija Leone, gegužės 20 ruo
šia išvažiavimą į Labdarių ūkį;

močiutės. Išvažiavimą ruošia 
Virginia Balnis, Marija šrup- 
šienė, Dorothy Clark ir Helen 
Gedutis.

X Pirmieji knygų platinto
jai, knygos mėn. proga, pradė
jo knygas platinti po namus ir 
gyventojų yra sutinkami pa
lankiai. Knygų pirkimas, kaip 
praneša knygynai ir leidyklos, 
taip pat knygos rpėnesio proga 
žymiai padidėjęs.

X Ona švirmickas, aktyvi 

Chicagos Suvalkiečių d-jos val
dybos narė, balandžio mėn. 25 
d. Hollywood salėje gražiai at
šventė savo gimtadienį, kuria
me dalyvavo per 70 svečių. Ta 
proga suaukota 15 dol. sene
liams Vokietijoje.

X Gražina Sahaliūnaitė, gyv. 
1835 So. Canalport, vadovauja 
Jūros skautų "Neringa" tauti
nių šokių grupei, kuri šoks LFK 
“Vainutas" vakare šį šeštadie
nį, 7 vai. 30 min. Lietuvių au
ditorijoje.

kylu. Mokyklą gausiai remia 
vietos AL Bendruomenės apy
linkė ir paskiri asmens.

X Town of Lake Balfo sky
riaus korespondencijai ir infor
macijai nustatytas adresas yra 
šis: Anatolijus Lekečinskas,
4834 So. Wolcott avė., Chicago 
9, III., telef. YArds 7-2419. 
Norintiems' ką nors paaukoti 
Balfo šalpai, kreiptis iždininko 
adresu: A. Kasparavičius. 4435 
So. Wood St., Chicago 9, III. 
Valdybos ir jos posėdžių būs
tinė randasi N. Zajančausko 
maisto krautuvėje, 4551 So. 
Hermitage Avė., Chicago 9, 
III., telef. YArds 7-4301.

X Antanas Jonc.ha, Melrose 
Park, III., Lietuvių Klubo ilga
metis pirmininkas ir vietos ak
tyvus veikėjas šių metų pra
džioje buvo iškilmingai pagerb
tas už 40 metų visuomeninę 
veiklą. Jis ir toliau gana ryž
tingai reiškiasi lietuvių veiklo
je.

X Chicagos šaules moterys. 
Mūsų tautos ' patriarcho a. a- 

Martyno Jankaus dukrai Elzei 
susilaužius koją, Chicagos šau
lės ryžosi jos neapleisti. Trum
pu laiku surinkta jai aukų 305 
doleriai. Pinigai jau pasiųsti 
Elzei Jankutei į Torontą. Rink
liavą suorganizavo Chicagos 
šaulių moterų vadovė š. A. Ky
bartienė. Dalyvavo šios šaulės: 
K. Končienė, surinkusi 105 dol. 
70 et., G. Šilingaitė — 75 dol., 
J. Varaneckienė — 35 dol., A. 
Norbutienė — 31 dol., K. Rožė- 
nienė — 26 dol. 10 et., E. Gri
galiūnienė — 17 dol., N. Šapa- 
ląitė — 12 dol ir A. Koverienė 
— 3 dol.

Šaulė Elzė Jankutė, jau virš 
60 mt. amž., buvo ir tebėra 
veikli moteris. Nežiūrint per- 
sunkaus jos jėgoms namų va
lytojos darbo, dirba Šaulių Są
jungos Centro Valdyboje, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijoje ir kitose organizacijose.

X Al Kumsldo Golfo Day 
ruošia Lietuvių Demokratų 
League of Cook County birže
lio 20, Cherry Hill Country 
Club, prie 191 ir So. Kedzie 
avenue. Demokratų Lyga ruo
šiasi visus golfininkus nepa
prastai priimti. Po žaidimo bus 
vaišės ir įvairi programa. Da
lyvaus vyriausieji Cook apskri
ties ir Chicagos miesto valdi
ninkai. •. ....... V.... “* A ..

>< Sophie Barčus pirmadie
nio vakaro radijo programoje, 
f vai. v., “Tėviškės vaizdų" pa
sakojimuose keliaujant po Že
maitiją bus aplankyta mūsų 
žymiojo humoristo rašytojo 
Alb. Valentino tėviškė ir klau
sytojai išgirs ką ir kaip pats 
rašytojas rašo apie tą garsiąją 
Žemaitijos vietovę.

X Mes esame painformuoti, 
kad raudonasis propagandos 
lapas “Už Grįžimą į Tėvynę", 
kurį gauna kažkurie lietuviai, 
yra juodajam sąraše. Gaunan-

Gauta angliška EKa
Chkagą pasiekė pirmas nu

meris anglų kalba išleisto El
tos biuletenio. įleidžiama New 
Yorke. Adresas: 233 Broad- 
way, Room 3014, New York, 
N. Y. Biuletenio įžangoje pa
žymima, kad Elta praneš lais
vajam pasauliui, kas darosi 
Lietuvoje, užimtoje Sovietų są
jungos ; kas yra komunizmas 
tikrovėje ir kaip jis reiškiasi 
užkariautų ir pavergtųjų kas
dieniniame gyvenime; ko iš ko
munizmo gali tikėtis tautos 
Azijoje, Artimuosiuose Rytuo
se, Afrikoje, Pietų Amerikoje 
ir kitur. Angliškoje Eltos lai
doje pabrėžiama: “Mes duoda
me šią laidą laisvajam pasau
liui vardu Lietuvos, kuri prie
šinasi Sovietų okupacijai, tikė
damasi, kad laisvasis pasaulis) 
atneš išlaisvinimą ir laisvės 
triumfą, nugalint komunistinę 
vergiją.”

Biuletenį stengiamasi reda
guoti praktiškai, paduodant 
kaip galima naujesnių, neilgų 
informacijų, panaudojant Lie
tuvos radijo pranešimus ir už 
Geležinės Uždangos leidžiamą 
spaudą. Rašoma apie politinius 
įvykius Baltijos valstybėse, at
skleidžiami sovietinės propa
gandos melai, informuojama 
apie religiją, pramonę, staty
bą, žemės ūkį, eksportą oku
puotoje Lietuvoje.

Biuletenis gausiai duoda 
naujos informacijos, suglaus
tos į 20 puslapių, ir daro gerą 
įspūdį.

Perstatys pietinę dalį?
Planuojami dideli pastatai 

pietinėje Chicagos dalyje. Vi
sų pirma — ties Roosevelt it 
Michigan gatvėmis — 40 augš- 
tų geležinkeliu stoties rūmai ir 
trys apartmentiniai pastatai 
Paskiau — numatomas gatvių 
perplanavimas, nauji viešbu
čiai ties 23 gatve prie ežero, 
kur būtų statoma didžioji su
važiavimų salė. Tarp 16 gat
vės, Cerrhak, State ir Clark 
numatomas didelis pramonės 
centras. Paliai Chicagos upę 
nuo Van Buren iki Harrįson 
numatomas požeminis garažas 
dėl 10,000 automobilių. Iš viso 
tos statybos pareikalautų apie 
228 milionus dolerių.

Advokatai reikalauja 
$201,000

Trys Chicagos1 advokatai — 
B. Ehrlich, D. Hayes ir A. 
Cohen reikalauja $201,000 iš 
Eileen Ragen ir jos dukters 
Maureen. $ios moterys jieško- 
jo dviejų milionų dolerių iš 
Mont'gomery Ward Thorne pa
likimo, nes Maureen buvusi jo 
sužieduotinė ir velionis jai už
rašęs paveldėjimą. Dabar Ra
gen susitarė su velionio moti-tieji jį gali ir turi grąžinti jį 

paštui, perbraukiant adresą ir ™ M“™ Jhorne, kad bus

užrašant žodį Refused. Paštas lSmoketa $350,000. Tuo susi-

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją!

turi būdus, kaip su tokiais 
šlamštais pasielgti.

į X Dainos radijo ir televizi- 
zijos krautuvė, vadovaujama 
inž. A. Semėno, plėsdama savo 
veiklą’ greitu laiku persikels į 
didesnes patalpas 3321 South 
Halsted St.

X A. a. J.. Brazdžionio pa
minklo šventinimas šį sekma
dienį, gegužės 20 d., neįvyks. 
Šventinimas nukeliamas į ge
gužės 30, Kapų puošimo dieną.

X Sv. Jurgio parapijos kar
navalas prasidės gegužės 25-tą 
ir tęsis ligi birželio 3-čios die
nos. Kiekvieną vakarą bus 
duodama 50 dol. dovanai.

X Dailininkų ir Architektų 
Sąjunga norima atnaujinti ir 
ta proga šį šeštadienį 5 vai. p. 
p. Lietuvių auditorijoj šaukia
mas susirinkimas.

Skelbkitės “Drauge”!

taikymu nepatenkinti advoka
tai kelia savo tą didelį jieškinį.

Kariuomenės paradas*
šeštadienį švenčiama kariuo

menės diena ir ta proga Chi
cagoje 2 vai. p. p. ruošiamas 
paradas State gatve nuo Wa- 
cker drv. iki Congress str. Pa
rade bus Nike — skrendančios 
bombos, kurios ore susprogdi
na priešo lėktuvą. Sį savaitga
lį bus atidaryta 15 kariškų 
įstaigų civilinių apžiūrėjimui.

Nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p. 
O’Hare aerodrome bus didžiu
lė aviacijos šventė.

Džiova tebekankina žmones
Dr. E. Piszczek, Cook ‘Ap

skrities Tuberkuliozės sanato

rijos direktorius, kalbėdamas 

gydytojų suvažiavime Chica

goje pareiškė, kad nepaisant 

naujų vaistų, džiova dar ganą 

plačiai siaučią JAV-se Ir tebė

ra reikalas susirgusius izoliuo- 

I ti, kad jie neužkristų.

Sumažės susirgimai poliju
Vaikų Paralyžiaus fondo di

rektorė Frances Karlsteen pa
reiškė, kad polijo liga Cook 
apskrityje stipriai sumažės, jei
gu bus įskiepyta dar 25% as
menų, kurie gali tuos skiepus 
gauti. Į šią grupę įtraukiami 
vaikai iki 14 metų ir kūdikių 
laukiančios motinos. To fondo 
šių metų biudžetas bus dides
nis kaip pusė miliono dolerių

Maudymosi kostiumas 
$106,000

Pirmadienį Marshall Field 
krautuvėje, Chicagoje, bus ka
rališkų drabužių paroda. Jų 
tarpe bus maudymosi kostiu
mas, pasiūtas Monaco prince
sės vestuvių proga. Išpuoštas 
brangiais akmenimis jis kai
nuoja $106,000. Pagal Faruko 
užsakymą pasiūtas kitas mau
dymosi kostiumas — kainuoja 
$100,000.

Žudikas prie motinos 
lavono

Vakar buvo palaidota moti
na, kurią peiliu nudūrė jos tik
ras sūnus John McKiernan, 15 
m. amžiaus. Prieš laidotuves 
teismas leido žmogžudį nuvež
ti prie motinos lavono. Jis iš 
karto nenorėjo, bet tėvo įkal
bamas sutiko. Velionės laido
tuvės įvyko iš bažnyčios.

Atšventė teisių sulyginimo 
sukaktį

Orchestra Hali patalpose bu
vo susirinkę apie 1,000 žmonių 
atšvęsti sukaktį nuo tos 1954 
m. gegužės 17 d., kada JAV 
Augšt. teismas skelbė nuosta
tą prieš segregaciją valstybi
nėse mokyklose. Tas teisių su
lyginimas įvairiose įstaigose 
atšvęstas su maldomis, ku
rioms vadovavo 11 dvasininkų.

Privatus atominis 
reaktorius

Pirmą pasaulyje privatų ato
minį reaktorių įsigyja Illinois 
Technologijos institutas, talki
namas Armour Tyrimų fondo. 
Reaktorius baigiamas įrengti 
ir numatoma, kad už septynių 
savaičių jau pradės veikti.

Pabrango kelionės į šiaurę
Chicago North Shore and 

Milwaukee geležinkelio linijai 
leista pakelti važmą 15—25%. 
Pakeliama nuo trijų iki trijų 
su puse cento už mylią. Tačiau 
tas pabrangimas neliečia ke
lio tarp Chicagos miesto cent
ro ir Great Lakęs.

Žiedai parkuose ir 
miškuose

Chicagos parkuose ir miš
kuose šį savaitgalį žydės dau
gelis gėlių ir dekoratyvinių 
krūmų, medelių. Patartina pa
sigrožėti gausiais žiedais.

Lavonas ežere
Chicagoje iš ežero ištrauk

tas lavonas vyro, kurs jau po
rą savaičių išbuvęs vandeny. 
Kūne nerasta prievartos ženk
lų. Lavonas buvo be viršutinių 
drabužių. Iš karto jo nebuvo 
galima atpažinti.

• Pabrangs pyragai
Daugumoje Chicagos kepyk

lų pabrangs bulkutės ir pyra
gai, nes pagal naują sutartį su 
darbininkais, pakeliamas jiems 
atlyginimas; be to — pabran
go kiaušiniai, kepimui vartoja
mi riebalai.

J. A. VALSTYBĖSE
— Amerikiečiai draugai pa

vergtų tautų (The American 
Friends of the Captive Na- 
tions) naujai įsisteigusi orga
nizacija, kuri savo vyriausiu 
tikslu laiko laisvinti kraštus 
esančius už Geležinės ir Bam
buko uždangų iš komunistų 
priespausdos, šaukia masinį 
Laisvinimo susirinkimą, Town 
Hali, 123 West 43rd Street, 
New York City., penktadienį, 
gegužės 25 d. 7:30 vai. vakare. 
Tas susirinkimas svarbus ypa
tingai lietuviams ir kitiems 
pabaltiečiams, nes jame bus 
paminėti baisiojo birželio įvy
kiai, trėmimai. <

Tame Laisvinimo susirinki
me kalbės Senatorius William 
F. Knowland, žymus republiko- 
nų narys užsienio reikalų ko
mitete; taip pat kalbės gene
rolas William J. Donovan, ku
ris tik neseniai grįžo iš Euro
pos kur tyrinėjo komnistų 
pastangas paveikti tremtinius 
grįžti į pavergtas tėvynes. Be 
to, žodį tars generolas Wla- 
dyslaw Anders, buvęs lenkų 
armijos vyriausiu vadu perei
to karo metu. Susirinkimui va
dovaus ambasadorius ! Angier 
Biddle Duke. Laisvinimo su
sirinkimą surengti talkininkau
ja katalikų ir žydų veteranų 
organizacijos, veteranai karia
vę užjūriuose, International 
Rescue Committee, o taip pat 
dešimties pavergtų tautų di
desnės organizacijos, jų tarpe 
lietuviai, latviai, estai, ukrai
niečiai, lenkai, albanai, bulga
rai ir kiti. '

Laisvinimo susirinkime invo- 
kaciją skaitys Prelatas Jonas 
Balkūnas Amerikos himną ir 
God Bless America giedos ope
ros solistė Barbara Darlys. 
Pertraukos metu trumpam pa
sirodys garsusis New Yorko 
Ukrainiečių vyrų choras. Į šį 
Laisvinimo susirinkimą jau pa
sižadėjo atvykti daugelis žy
mių amerikiečių. Svarbu, kad 
lietuviai gausiai jame dalyvau
tų, juo labiau, kad tą dieną 
bus paminėti baisieji birželio 
įvykiai, o taip pat keliamas 
balsas už išlaisvinimą paverg
tųjų.

URUGVAJUJ •
— Montęvideo lietuvių kolo

nijoje susidomėjimo sukėlė ži
nios, kad tarp besirengiančių į 
“tarybinę tėvynę" esą ir “dak
taras” Pr. Šačikauskas, savo 
laiku triukšmingai garsinę3is 
kaip Gabrio įgaliotais “minis
tras visai P. Amerikai". Pasku
tiniais metais Pr. š. dirbo prie 
tam tikro laikraštuko ir, kaip 
agentas, laiškais varė propa
gandą “už grįžimą į tėvynę”... 
Taip pat, tvirtinama, dirbąs 
prie žinomųjų įstaigų Uragva- 
juje. Šio “daktaro" veikla at
skleidžia vieną svarbią šaką 
griaunamojo veikimo tarp P. 
Amerikos lietuvių. Skaldymas, 
padorių lietuvių šmeižimas 
spaudoje ir laiškais, raginimas 
grįžti į komunistinę vergiją į- 
eina į Lietuvos okupantų pro
gramą visame pasauly.

Lietuviai turi ir parodo 
daug geros valios. Tačiau šis, 
kaip ir visa eilė kitų pavyz
džių, parodo, kad visiems rei
kia dar gerai pasidairyti, ar 
nevaromas ir kitų taip mūsų 
tautiečių kurstomasis darbas, 
ir būtent kas tai daro.

4 “-Ch,caKo"
*'en'* yra reta šventė, organizuo-
lanT-pi[mą, kartt»- rengiamės,

Ji išjudino at-kus. Iš tikro.
Kas yra brangiausio už savo šei
mą. Tas vertas šeimOs nario var
do, kurte dalyvauja šeimos veik- 
mJe- Ačiū visiems, kurie jau už
siregistravo, tačiau komiteto pa
siruošimą šventei apsunkina tie, 
kurie dar nepraneša apie savo da
lyvavimą. Mielas ateitininke, akam 
bmk būtinai šiandien A. Repšiui 
telef. WEntworth 6-4846 ir užsi
registruok.

Šventė pradedama geg. 20 d., 
sekmadienį, Marijos augšt. mokyk 
l°j> įėjimas iš pietvakarių kampo. 
Visa programos eiga gražiai su
derinta: pradžia 10 vai. ryto pa
maldomis. Nevėluokime. Pamaldas 
laiko kun. J. Kidykas, S.J., pa
mokslą sako J. E. Vysk. V. Briz- 
gys. Po to, vaišės, motinų, tėvų 
ir gausios šeimos pagerbimas.

Programoje dalyvauja: sol. Iz. 
Motekaitienė, sol. D. Stankaitytė, 
prie vargonų ir piano M. Motekai- 
tis, rašytojas A. Baronas, kvarte
tas — A. Jasaitytė, O. Stankaity
tė, I. Ausiukaitytė, E. Blandyte; 
dėklam. V. Krištolaitytė.

Algirdas Urbonavičius padekla
muos eil. apie tėvą.

Kviečiame visus at-kus, jų šei
mas ir artimuosius gausiai ir drau 
smingai dalyvauti at-kų šeimos 
šventėje.

Ateitininkų šeimos šventei 
ruošti Komitetas

— Kvietimas, š.m. gegužės mėn. 
26 d. 5 v.v., šeštadienį, šaukiamas 
visuotinis Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjungos susirinkimas 
Lietuvių auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., kuriame visi kolegos kvie
čiami dalyvauti ir būti šios orga
nizacijos nariu.

Šio susirinkimo tikslas yra at- 
steigti Lietuvių Dailininkų ir Ar
chitektų Sąjungos veiklą.

Dienotvarkė: pastovios valdy
bos rinkimas ir einamieji reikalai.

P.S. Neturint adresų nevisiems 
kolegoms kvietimai buvo pasiųsti.

Laikinoji Org. Valdyba ,

— Pranešimas, š.m. gegužės 20 
d., sekmadienį, L. Auditorijoje 
3133 S. Halsted St. yra šaukiamas 
L. S. Ramovė Chicagos skyriaus 
natrių susirinkimas, kuriame bus 
gerb. P. žylio paskaita, informa
cijos apie skyrių atstovus suva
žiavime ir S-gos 5 m. sukakties 
minėjimas , atstovų rinkimai ir 
Kultūros fondo reikalai. Kviečia
mi visi skyriaus nariai atvykti ir 
prašomi nevėluoti.

Skyriaus Valdyba

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

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.

5641 South Paulina Street Chicago 36, Ilinofo
Telefonas — HEmlock 4-1677

MARIJOS MENESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMEJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu daii. J. 
Pilipausko virželiu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.

/


