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SUSTIPRINKIT NATO-GENEROL. GRUENTHER
Bolševikų pasigyrimai apie 

statybas okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — Bolševikai giriasi, kad pernai 

Vilniuje pastatytas plataus vartojimo elektrotechnikos reikmenų 
gamyklos pagrindinis korpusas, naujas medžio apdirbimo fabrikas, 
nauji „Elfos“ gamyklos cechai ir t.t. Antakalnyje dar labiau išau
gęs darbininkų miestelis.

Toliau bolševikai giriasi, kad 
šiemet bus baigti statyti „Lietu
vos Energijos“ rūmai, o šalia 
„valstybinio istorijos revoliuci
jos muzėjaus“ su laiku išaugs 
nauji 1,200 vietų žiūrovams ope 
ros ir baleto teatro rūmai ir 
augštų 120 butų „gyv. namas 
teatro darbuotojams“. Saltonų—
Žvėryno gatvių rajone šiuo metu 
statomi pienininkystės techniku
mo rūmai, Tauro kalne pradėti 
statyti „LTSR verslinės koopera
cijos tarybos kultūros rūmai“, 
kuriuose bus 1,000 vietų žiūrovų 
salė, kino teatras, sporto salės 
etc.

Šiemet bus nutiesta nauja 25 
m. pločio dekoratyviniais krū
mais apsodinta asfaltuota magis
tralė, kuri sujungs aero stotį su 
miesto centru. Bus baigta asfal
tuoti Antakalnio gatvė iki Vala- 
kumpių, dalis Kauno ir Pionierių 
g. iki Jaunimo sodo. Šiemet bus 
perduota naudotis 890 vietų vid. 
mokykla Smolensko gatvėje, 400 
vietų mokykla Pavilnyje. Stato
ma 980 vietų mokykla Mergytės 
gatvėje.

Grąžtų gamykla

Giriamasi, kad „šiemet Vilniu
je sparčiai statoma „stambiausia 
Tarybų Sąjungoj grąžtų gamyk
la“, gelžbetonių konstrukcijų ga
mykla, didžiulis linų kombinatas 
Panevėžyje ir daug kitų įvairių 
pramonės šakų įmonių“... ,•

Bolševikai skelbia ypatingai 
svarbią reikšmę įgaunant stam
bių silikatinių sieninių blokų ga
mybą. Černiachovskio vardo kol 
choze iš šlakbetonio blokų buvusi 
pastatyta parodomoji kolchozi- 
ninkų gyvenamojo namo staty
ba. Vilniaus priemiestyje Jaroza- 
linkoje iš stambių sieninių plytų 
blokų pstatytas vieno augšto 
technikumo bendrabutis.

Kaikuriuos darbus reikėjo iš 
naujo petrdirbti, buvo-daug bro
ko. Todėl pranešėjas kėlė mintį, 
kad — rusų pavyzdžiu — reikėtų 
„visas smulkias statybines orga- 

5 nizacijas likviduoti ir visą staty
bą mieste pavesti vienai ar dviem 
stambioms statybinėms organi
zacijoms“, pvz. Vilniaus mieste 
statybos trestui Nr. 1 ir valdybai 
Vilniaus statyboms. O dabar Vil
niuje, be statybos tresto Nr. 1, 
egzistuoja dar 14 „smulkių sta
tybinių organizacijų“; Kitur sta
tybos darbai traukiasi ilgus me
tus.

Keturi pareigūnai
žuvo lėktuve

VENECIJA, Italija, birž. 1. — 
Keturi pareigūnai, įskaitant Ita
lijos oro jėgų generoląir Ameri
kos moterų pagelbinės jėgos ma- 
jorę, žuvo, kai Italijos lėktuvas 
sudužo audros metu netoli Vene
cijos.

Nelaimės metu žuvo gen. Aris
tide dę.Vicenzi, Italijos vicead- 

zfmirolas sąjunginėms oro jėgoms; 
maj. Jacąueline Walter, ameri
kietė; Italijos oro jėgų pulkinin
kas ir Italijos lėktuvo pilotas.

Šiemet užplanuota pastatyti 
26 kolchozininkų namus iš šlak- 
betoninių blokų, iš plytų blokų 
— 4 gyvulininkystės, pastatus 
kolchozuose, bendrabutis Vilniu
je ir kt.

Kaikuriuos darbus reikėjo iš 
naujo perdirbti

TL pramonės ballko valdyto
jas Mofšovičius per Vilniaus ra
diją koakrečiais faktais įrodė, 
kad Lietuvoje „statybose dar iki 
šiol neišgyvendinti nesaikingumo 
faktai“. Pvz. Vilniaus elektro me
chanikos technikumo statyboje 
vestibiulio kai kurios dalys buvo 
apdailintos ąžuolų vietoj seniau 
numatyto dirbtinio marmuro. 
Vilniaus grąžtų gamykloje įren
ginių statyboje

Senatorius Stuart Symington grį
žo į Washingtoną iš Missouri vals
tybės demokratų suvažiavimo. Jis 
vadovaus Missouri demokratų dele- 
gaeijai nacionaliniame demokratų 
suvažiavime, jvykstanėiame š. m. 
rugpjūčio mėn. Chicagoje. (INS).

Jaunas Dulles - 
kunigas

NEW YORKAS, birž. 1. — 
Valstybės sekretoriaus John Fos 
ter Dulles jauniausias sūnus 
Avery bus įšvęstas kunigu birže
lio 16 dieną New Yorke. Kardino
las Spellman suteiks jam kuni
gystės sakramentą.

Avery Dulles tapo kataliku 
buvo įrengtos T®40 m -lan^ė Harvard teisių 

koklinės krosnys vietoj paprastų mokyklą. Jis yra jėzuitas, 
krosnių etc. Tai žymiai pabran-|
gino šių įrenginių statybą’— ir 
tai dabar laikoma bolševikinėse 
statybose „neleistinu nusižengi
mu“, nes „techninė mintis turi 
būti nukreipta į maksimalų kons
trukcijų suprastinimą, jų atpigi
nimą“. O šiais atžvilgiais okup.
Lietuvos statybinėse organizaci
jose „esama daug trūkumų“.

Blogiausiai uždavinius vykdo 
valstybinis statybos trestas Nr.
5 Klaipėdoje, paskum panašus 
trestas Šilutėje, Akmenėje ir ki
tur. Statybos trestas Nr. 5 1955 
m. „dirbo visai nepatenkinamai“, 
medžiagos buvo pereikvota už 2,4 
mil. rublių. Taip pat blogi gamy
bos darbai.

II

Vien tik griuvėsiai liko iš namo, kai graikai ir turkai susikirto 
Kipro saloje. (INS)

Tiesa" verkšlena, kad lietuviai 
nemėgsta okupantų spaudos
VILNIUS, okup. Lietuva. — K. Juzumas, LTSR Ryšių minis

terijos spaudos platinimo skyriaus viršininkas, š. m. „Tiesos“ nr. 
7$ nusiskundžia, kad, nepaisant visokios propagandos, Žagarės, 
Šeduvos, Klaipėdos ir kaikuriuose kituose rajonuose „spaudos pla
tinimas paliktas savieigai“. Rajonų ryšių kontorų viršininkai, ry
šių skyrių viršininkai, pašto agentūrų vedėjai ir rajoniniai spau
dos platinimo organizatoriai iki šiol nesugebėjo suorganizuoti rei
kiamo aktyvo spaudai (suprantama, tik komunistinei... E.) platin
ti... „Šeduvos, rajono Pociūnėlių ryšių skyriaus viršininkas drg. 
Pekminskas į spaudos platinimo darbą nekreipia jokio dėmesio...
N usiskųsdamaš laiškininkų, ,ne

sąmoningumu", kadangi tie ma
no, kad jų reikalas tik pristatyti 
spaudą, o ne platinti, toliau Ju
zumas taip dėsto: „Tarybinės vie 
nybės“ ir „Raudonojo spalio“ ko
lūkių valdybos išskyrė po tris 
laiškininkus, bet vien dėl ryšių 
skyriaus viršininko kaltės šių ko
lūkių laiškininkai išplatino vos 
po keletą egz. spaudos. Laiški
ninkai nežino spaudos platinimo 
užduočių, nežino net savo tiesio
ginės pareigos, mano, kad jų rei 
kalas tik pristatyti spaudą, o ne 
platinti.

Visiškai nusišalino nuo spau
dos platinimo ir Šeduvos ryšių 
kontoros viršininkas drg. Zarem
ba. Vilkaviškio rajono Keturva
lakių apylinkės vykd. komiteto 
pirm. drg. Mačiulis ne tik nesido
mi spaudos platinimu apylinkėje, 
bet ir pats neužsiprenumeruoja ir 
neskaito spaudos... Spaudos ne
prenumeruoja ir „Už taiką“ ko
lūkio pirmininkas drg. Jasinaus- 
kas. Jis net apibara laiškininką, 
kai šis pasiūlo jam laikraštį.

Spaudos neprenumeruoja taip 
pat ♦„Gižų“ kolūkio pirmininkas 
drg. Saras, šios apylinkės vykd. 
komiteto pirm. dr. Bivainis, tai 
ką jau ir bekalbėti apie jų para
mą ryšių įstaigoms, laiškinin
kams, apie jų rūpinimąsi spau
dos paskleidimu.

Blogi reikalai ir Dotnuvos ra
jone... Nemuno kolūkis yra už 7 
km. nuo Gudžiūnų ryšių sky
riaus, bet kolūkio pirm. Juodis

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Popiežius Pijus XII vakar jautėsi stipresnis. Popiežiui gy

dytojai įsakė ilsėtis, nes yra labai nuvargęs.

— Jungtinės Amerikos Valstybės yra susirūpinusios savo oro 
bazėmis Maroke. Amerikos bazės kainavo daug milionų •dolerių. 
Maroko nacionalistai atmeta JAV sutartį su Prancūzija dėl bazių 
Maroke.

— Ii Austrijos gauta žinia, kad kardinolas Minds&nty vėl 
areštuotas ir uždarytas Vengrijos bolševikų kalėjime.

— Prancūzijos kariai Alžirijoje nužudė 106 sukilėlius.

— Sovietų Rusijos užsienių reikalų ministeris Molotovas pa
sitraukė ii pareigų.

— Buvęs JAV prezidentas H airy S. Trumanas vakar išvyko 
iš Venecijos ir pasuko link Austrijos kalnų.

taip pat neranda reikalo paskirti 
laiškininkus. Todėl spaudos pla
tinimas šiame kolūkyje yra vi
siškai apleistas. Nenormali padė
tis platinant spaudą yra Vilniaus 
ir Panevėžio miestuose.

Sovietų “turistai”
Vyksta į Vakarus

MASKVA. — Sovietai jau iš
leidžia savo „turistus“ į Vakarus. 
Bet toje „turistinėj^ kelionėje“ 
tegalės dalyvauti tik bolševikinė 
aristokratija. Birželio mėnesį bus 
pasiųsti į Vakarus 425 Sovietų 
„turistų”, kurie iš Odesos iš
plauks laivu „Pobeda“. Minima
sis laivas yra komfortiškai įtai
sytas — su šokių salėmis, basei
nu, kino teatru ir t.t. Laive esa
ma 4 klasių. Vienam turistui 25 
d. kelionė atseis nuo 3,000 iki 
6,000 rublių. Pirmiausia bus su
stota Graikijoje, paskum aplan
kytas Neapolis, Roma, o iš Hav
ro uosto „turistai“ vyks į Pary
žių.

Grįš į Romą
WASHINGTONAS, birž. 1. — 

Valstybės departamento spaudos 
raštinė praneša, kad ambasadorė 
Clare Booth Luce grįš į Romą 
rugpjūčio 1 d. Dabar ji ilsisi ir 
gydosi New Yorke savo namuo
se.

Be pasekmių
ŽENEVA, Šveicarija, birž. 1. 

—> Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir raud. Kinijos ambasadoriai 
posėdžiavo 49-tą kartą praėjusį 
ketvirtadienį, bet jų pasikalbėji
mai nedavė jokių rezultatų. Ki
tas posėdis bus birželio 8 d.

Kalendorius

Birželio 2 d.: šv. Marcelinas; 
lietuviški: Ąžuolas ir Auksuolė.

Birželio 3 d.: šv. Klotilda; lie
tuviški : įminąs ir Develta.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:19.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj — dalinai 
apsiniaukę ir truputį šilžiau.

SSSR renka pinigus
iš lietuvių

MASKVA. — “Izvestijos” nr. 
117 deda savo korespondento 
pranešimą iš Vilniaus, kad Gri- 
giškių popieriaus fabriko dar
bininkai “su džiaugsmu” nešą 
savo pinigus naujai SSSR pas
kolai. Su savo nauja paskola 
Maskva vėl apiplėš taipgi ir 
Lietuvos žmones.

J

Erdvės satelitai
SAN FRANCISCO, geg. 31. — 

Laivyno vadovybė praneša, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
planuoja mažiausia šešis erdvės 
satelitus paleisti dar prieš 1959 
metus.

Žemė drebėjo
SALTA, Argentinoa, birž. 1.— 

Žemė drebėjo Salta mieste tris 
sekundes praėjusį ketvirtadienį. 
Salta miestas yra Argentinos 
šiaurės vakaruose. Didelių nuos
tolių nebuvo.

109 metų vyras
DULUTH, Minn. — Albert 

Woolson, 109 metų amžiaus, ci
vilinio karo veteranas, dabar yra 
šv. Luko ligoninėje ir jaučiasi ge
rai.

. Tito Rusijoje
LONDONAS, birž. 2. — Jugo

slavijos diktatorius Tito šiandien 
atvyko į Sov. Rusiją. Tai pirmas 
jo vizitas Sovietų Rusijoje, kai 
jis nutraukė santykius su Stali
nu prieš aštuonerius metus.

• Kambodijos delegacija atvy
ko į raud. Kiniją pasirašyti eko
nominės pagalbos sutartį.

N a to vyriausias vadas prieš 
Sovietų Rusijos šypsenas

WASHTNGTONAS, birž. 1. — Generolas Alfredas M. Gruen- 
theris įspėjo, jog „Sovietų šypsenos ir maloni kalba“ nepateisina 
nukirtimus Vakarų karinės pagalbos programoje. Jis palaiko visą 
užsieniui pagalbą, beveik 5 bilionus dolerių, kurių prašo preziden
tas Eisenhoweris.

Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijos jėgų vyriausias va
das daugiausia ginčijosi už tą 
programą, kuriai jis vadovavo 
paskutinių ketverių metų laiko
tarpyje. Jis kalbėjo Senato užsie
nių reikalų komiteto posėdyje.

Senatoriai, kurie klausėsi gen.
Gruentherio kalbos uždarame po
sėdyje gegužės 31 d., pareiškė, 
jog jo kalba buvusi įtikinanti.

Gruentherio liudijimu apklau
sinėjimai baigti dėl užsieninės pa 
galbos programos. Atstovų Rū
mai trečiadienį pradės svarstyti 
užsienių reikalų komiteto pasiū
lymą nukirsti vieną bilioną dole
rių iš beveik 5 bilionų dolerių už
sieninės pagalbos programos.

Gruentheris pareiškė, jog Jung 
tinės Amerikos Valstybės ir to
liau privalo stiprinti Šiaurės At
lanto Sutarties organizacijos 
(Nato) karines jėgas, kai Sovie
tų Rusija deda visas pastangas 
išardyti Nato jėgas.

Gruentheris neteikia reikšmės 
Maskvos paskelbimui, kad Sov.
Rusija ketinanti sumažinti savo 
* 1,209,000
Atominiame amlluje tai h 

nereiškia.

Kai Maskva paskelbė savo ka
riuomenės mažinimą, tai ameri
kiečių šaltiniai skelbia, kiek tos 
kariuomenės Sovietai turi. Esą, 
viso ginkluotų vyrų 4,2 mil. Iš jų 
2,5 milionų sudaro 175 divizijas.
Tuo tarpu Amerika turi 2,850,- 
000 kariuomenės. Iš jų 1,064,407

Amerikiečiai pasirengę kovai - 
įspėjo 8-fos armijos vadas

TOKYO, birž. 1. — šiaurės Korėjos Pyongyang radijo šian
dien pareiškė, kad Jungtinių Tautų vadovybė negali legaliai su
spenduoti Korėjos paliaubų inspekcijos ir įspėjo, jog „jūs būsite 
atsakomingi už visas pasekmes, kurios gali dėl to kilti“. 

SEOULAS, Korėja, birž. 1. —
Gen. Idesel W. White, Jungtinių 
Amerikos Valstybių 8-tos armi
jos vadas, šiandien pasakė, kad 
jo kariuomenė „gali per 15 sekun 
džių įdėti šovinį į patranką“, jei 
komunistai ką nors darytų dėl iš
vijimo paliaubų komisijos iš Pie
tų Korėjos.

White pasakė, jog ašturttoji 
armija yra pasirengus sutikti 
betkokią situaciją.

Jungtinių Tautų komanda ket
virtadienį pranešė apie keturių 
tautų paliaubų komisijos darbo 
suspendavimą Pietų Korėjoje. 
Paliaubų komisija buvo suspen
duota dėl to, kad Lenkijos ir Če
koslovakijos nariai neišlaiko ne

utralumo ir komunistai laužo pa
liaubų sutartį.

Lenkijos, Čekoslovakijos, Šve
dijos ir Šveicarijos nariams, su
darantiems Korėjos paliaubų pri
žiūrėjimo komisiją, įsakyta ap
leisti Pietų Korėją

Maskvos radijas pradėjo verkš 
lenti: tokiu veiksmu yra laužoma 
Korėjos paliaubų sutartis. Ir dar 
Maskvos radijas pridėjo, kad ko 
misija išvaryta dėl to, kad Ame
rika stiprina Pietų Korėjos armi
ją-

Jungtinių Tautų komanda turi 
duomenų, kad komunistai stipri
na oro laivyną Siaurės Korėjoje. 
O pagal paliaubų sutartį to netu- 
'rėtų būti.

Taip atrodo Sovietų Rusijon “meška” bombonešis, tolimųjų 
distaneijų lėktuvas. (INS)

yra 20 divizijų, 13 pulkų, 127 
priešlėktuviniuose batalijonuose.

Sovietai turi 700,000 jūrininkų 
ir 600 karo laivų, įskaitant 400 
povandeninių su 3,000 lėktuvų. 
Amerika turi jūrininkų 674,288 
su 402 karo laivais, 657 kitus lai
vus su 12,500 lėktuvų ir dar 199 
—800 vyrų marinų korpusus.

Sovietai turi 600,000 lakūnų su 
20,000 lėktuvų. Amerika turi 
911,544 vyrus aviacijoje su 25,- 
000 įvairių rūšių lėktuvų.

Sovietai labai pagerinę savo 
ginklus — atominę artileriją, 
tankus, radaru vartojamą prieš
lėktuvinę. šitas techninis pageri
nimas leidžia jiems apseiti su 
mažesniu vyrų kiekiu ir kovin
gumo nesusilpninti.

Trumpai iš visur
• Agrikultūros sekretorius Ez- 

ra Taft Benson pranešė praėjusį 
ketvirtadienį, kad jis pradėjo

,000 vyrų. vykdyti žemės banko programą.
• Dr. Alberto Gainza Paz iš 

Buenos Aires, „La Prensa“ re
daktorius, išrinktas į Tarptauti
nės spaudos instituto vykdomąjį 
organą.

9 JAV Senato vidaus saugumo 
pakomitetis pradės apklausinėti, 
ar dar yra Gynybos ir Valstybės 
departamentuose asmenų su pro- 
komunistiškais nusiteikimais.

• Adlai E. Stevenson kaltina 
respublikonų politikus, kad jie 
šaldo užsienių politiką.

• Okup. Lietuvoje labai pla
čiai garsinamas „valstybinių pen 
sijų įstatymo projektas“, pagal 
kurį valstybinės pensijos būtų 
skiriamos senatvės, invalidumo 
ir maitintojo netekimo atvejais. 
Jos neapdedamos mokesčiais. Tei 
sę gauti senatvės pensiją turėtų 
darbininkai ir tarnautojai: vyrai, 
sulaukę 60 m. ir turintieji ne ma
žiau kaip 25 m. darbo stažą, mo
terys, sulaukusios 55 m. ir turin
čios ne mažesnį kaip 20 m. dar
bo stažą. Minimalus pensijos dy
dis 300 rb. per mėnesį, didžiau
sias 1,200. Įstatymas įsigaliotų 
spalio 1 d. Ligi šiol šie reikalai 
Sov. Sąjungoje buvo visiškai ap
leisti.

B Spekuliacija namais ir skly
pais okup. Lietuvoje. Tuo skun
džiasi „Tiesa". Esą Palangoje 
sklypai buvo skirti sanatorijom, 
o jų vietoje išdygo privačios vi- 
lukės. Vilniuje dygsta šimtai pri
vačių namukų. Kompartijos liak- 
raštis klausia, iš kur tie visi bur
žujai gauna medžiagos, už kurią 
gi reikia griežtai atsiskaityti.

Pačiupo “šnipą”
VIENA, Austrija, birž. 1. — 

Pragos radijas praneša, jog Če
koslovakijos saugumo policija 
areštavo Jaroslav Doužimsky, 
kuris kaltinamas „šnipinėjimu“ 
Amerikos naudai.

Vis dar dirba
EL PASO, Tex. -— Mrs. Tirza 

Gonzalez atšventė 106 metų su
kaktį. Ji iaučiasi gerai ir atlieka 
siuvinėjimo darbus.



DĮBNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, birželio 2, 1956

VĖLIAVA LAiMfeTOJAMS

Gegužės 20 dieną, per Sek- Į tojiniu žodžiu. Pasidžia 
minės, keliai, vedą iš Londono I prasmingu Kongreso šūkiu, 
į Lietuvių Sodybą, ir taip bu-1 $
vo apgulti vasarotojų, tačiau e 
Jude dar labiau apgulė lietuvių \
Maldininkų autobusai ir maši- 1 
bos. Skubėjo žmonės ir arti- 1 
rrtesnių ir tolimesnių vietų, no- 1 
rėdami dalyvauti pirmajame {
D. Britanijos Lietuvių Katalikų {
Kongrese, kurio šūkis buvo — 1 
už geresnį pasaulį.

Iškilmingos pamaldos
Lietuvių Sodyboje knibždėjo 1 

tikras žmonių skruzdėlynas: J 
seniai nesimatę dalinosi savo 1 
įspūdžiais, pirmą kartą atvykę 1 
apžiūrirtėj0 didžiulius namus, 1 
žole sužaliavusią aikštę, ežere- 1 
lį, sprogstančius medžius. i

Atskirame kambaryje ėjo iš- 1 
pažinties tie, kurie norėjo nuo- ' 
širdžiai pasimelsti už tėvynę 1 
Lietuvą. Čia visą laiką klau- 1 
eyklose sėdėjo visi D. Britani- 1 
jos lietuviai kunigai — J. Gu- 1 
tauskas iš Škotijos, kun. V.
Kainaltis iš Manchestėrio, 
kun. J. Kuzmickis iš Bradfor- 
do, kun. A. Jonušas iš Romos, 
o aplinkui triūsėsi ir lakstė 
šeimininkai — kun. A. Kaz- i 
lauskas, MIC, ir kun. Pr. Dauk
nys, MIC.

Apgulti keliai truputį su
trukdė visiems laiku susirinkti 
ir iškilmingos Pontifikalinės 
Mišios prasidėjo patį vidurdie* 
nį. Jas laikė vysk. V. Padpls- 
kis, asistuojamas svečių kuni
gų. Šv. .mišių metu įspūdingai 
giedojo Škotijos lietuvių Šv.
Ce'cilijos choras, diriguojamas •
A. Varnaitytės-Mullen.

Mišių metu gerb. ganytojas 
prabilo nuoširdžiu žodžiu į lie
tuvius, pabrėždamas Šv. Dva
sios atsiuntimo šventės mintį Į 
ir prasmę. Ragino įsisąmoninti 
kat. tikėjime, būti stipriems 
dvasioje ir pasitikėti Šv. Dva
sios planais, kuriuose yra įrašy
ta ii* busimoji Lietuvos laisvė.

Šlamėjo pušys, dūzgė bitės ir 
vabzdžiai, paukščiai čiulbėjo, 
šiureno žolės, kai keli šimtai ti
kinčiųjų suklupo ant saliamo
niško kilimo, išrašyto žolynų 
raštu, ir į savo širdis priėmė 
Dieviškąjį Svečią.

Akademija

Pertraukos metu kiekvienas 
gaivinosi užkandžiais, ir Sody
bos valgomieji buvo perpildyti 
žmonių. Visi šnekučiavo, o lais
vu laiku ėjo į “Eur. Lietuvio” 
surengtą spaudo8 parodą ir 
mugę.

Vėliau, kai saulė ėmė riedė
ti į vakarus, bet vis dar šildė 
susirinkiusiūs, visi subrinko 
aikštėje iškilmingos akademi
jos. Ją trumpa kalba atidarė 
šeimininkas kun. A. Kazlaus
kas, MIC, sveikindamas gany
toją ir visus iš arti ir toli susi
rinkusius.

Paskui ėmė driektis sveikini
mų eilė. Visi' atsistoję išklau
sė J d Šventenybės šv. Tėvo Pi
jaus XII sveikinimo ir palaimi
nimo, paskui Westministerio 
arkivyskupo kard. Bernardo 
Griffino, šv. Tėvo Delegato 
ark. O’Haros Plymcuth arki
vyskupo, mūsų ark. Juoz. Skvi
recko, NoWnghamo vysk. E.
Ellis, Lietuvos ministerio Ba
lučio, prel. Krupavičiaus ir k.

Sekė esančiųjų sveikinimai.
Pirmiausia Kongreso dalyvius 
sveikino vysk. V. Padolsftis, 
dar kartą stiprindamas susirin
kusius lietuvius tėvišku gany-

giamog mokėti, Gildos tikslas 
yra daugiau moraliai remti 
Nek. Pr. Seseris: jleškoti dau
giau pašaukimų jų užsimotiems 
dideliems Dievo garbei ir Tėvy
nės Lietuvos gerovei darbams 
ir skleisti Marijos garbininmą 
lietuvių tarpe.

ne tik yra pasiaukojusios Die
vui, bet visišku savęs atsidavi
mu atlieka didelį lietuvių tau
tinį bei kultūrinį darbą. Bet jų 
skaičius negausus, o darbas di
delis, visų lietuvių pareiga ne 
tik materialiai jas remti, bet 

(Nukelta J 4 pusi.)
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Beverly Douglasš ir kariūnas Robert S. Cecil perduoda vėliavą laimėjusiam būriui per mokslo bai 
gimo iškilmes JAV laivyno akademijoje Annapolio mieste, Md. Juos lydi admirolas W. R. Smedberg.

MIC, pasiūlė sveikinimo ir pa
dėkos telegramas nusiųsti Šv. 
Tėvui, jo atstovui D. Britani
joje ark. O’Harai, Plymouth 
arkivyskupui, .mūsų ark. Skvi
reckui, min. B. K. Balučiui ir 
padėkoti visiems sveikinusiems 
D. Britanijos Lietuvių Katali
kų kongresą.

Pirmasis DB Lietuvių Kata
likų kongresas pasibaigė, kai 
saulė jau riedinėjo žeme. Mal
dininkai ėmė sklaidytis pasku
tiniam apsižvalgymui ir pasku- 
tihiems atsisveikinimo žo
džiams. Pradėjo urzgsti ma
šinų motorai.

Kongresas tikrai pavyko: 
susirinko gausus skaičius žmo
nių, buvo augštų svečių, oras 
buvo gražus, .maldininkai visą 
laiką buvo užimti.

Tikrai, giliai prasmingi 
vysk. Teofiliaus Matulionio 
žodžiai, rašyti iš Mordovskaja 
ASSR šių rrietų ::-balandžio 19 
dieną:

— Kur mūsų brolių lietuvių 
nėra! Nemalonus likimas iš
blaškė po platų pasaulį. Belie
ka maldauti Viešpatį, kad duo
tų visiems malonę ištverti, pa
guodą ir kuo greičiausiai grįž
ti į tėvynę pas savuosius....

J. K is

Z. ir ST. JURKŪNŲ
Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuette Park Purriers)
Parduodami geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už jtataisyiuą nieko ncekai- 
tome. Priimam kailinius jraltus iš
valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321

“Gera pradžia — pusė dar
bo”. Atvyk pas Gradinską, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998, susipažinti su 
paskutiniosios mados kamba
rių vėsintuvais. Kaina dabar — 
priešsezoninė.

Dabar jūs galite pirkti BABU9KA BRAND FARM S 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apj 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat

OMAHOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VAIDINTOJAI 
Birželio mėnesio 2 ir 3 dienomis Lietuvių Auditorijoje, Chicagoje,

Stato nafcfo GASPARO VELIČKOS voffcalę

Minija Vei Išsiliejo
. Trijų (3) veiksmų pjesę.
Režisierius......................... G VELIČKA

Dalyvauja 15 žmonių kolektyvas 
Dekoracijos . . . . PRANO TOTILO

DIEVO GARBEI IR TĖVYNĖS GEROVEI

Nekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų šventė

Gegužės 20 d. Nekalto Prasi-blausias Gildos susirinkimo tiks 
dėjimo Seserų, Putnam, Conn., las buvo kiek galima daugiau 
vienuolyne įvyko Naujosios surinkti aukų statomai švento- 
Anglijos Nek. Pr. Seserų Rėmė- vei materialiai remti Seseles, 
jų Gildos 10-sis seimas, kuris šiandien, kai paminklinė Mari- 
perorganizuotas į Rėmėjų šven-. jos šventovė, simbolizuojanti 
tę. Iki šiol, kol buvo ruošiama- lietuvių pamaldumą Marijai, pa- 
si ir statoma šventovė, svar- statyta ir statybos skolos bai-

tybos komiteto pirmininkas. Pa SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
mokslininkas plačiai, pailiūst-
ruodamas daugybe pavyzdžių Lietuvių bendrovė OVER- 
apibūdino pašaukimą į dvasinin ISEAS CARGO CO., atstovau- 
kų luomą ir jo reikšmę. Pašau- janti didelę anglų firmą HAS- 
kimas į dvasininkų luomą yra KOBA Ltd., Londone, siunčia 
tam tikra Dievo malonė suteik- į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
ta daugeliui asmenų, tik nedau- siuntinius su vilnonėmis me- 
gęlio tinkamai panaudota. Ypa- džiagomis, maistu, avalyne, 
tingai- šių dienų žmonių dėme- vaistais ir kit. 100% garantija 
sys nukreiptas į materialinio gy _ pilnas draudimas. Visus rei- 
venimo pagerinimą, į asmenis- kalingus mokesčius sumoka 
kų patogumų jieškojimą. Visi siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
šie dalykai nuslopina žmogaus nereikia siuntiniai siunčiami iš 
dyaa., ir nusteltaa Dievo bal- Anglijos, tad labai
s,, kviečiant, , dvasininkų luo- pris4atymaa.
mą. Jei žmones daugiau deme- ® r
šio kreiptų į dvasios įsikalus, Prašykite mus siunčiamų į 
jei ta kryptimi auklėtų savo LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

SVARBI NAUJIENA M€ 

TAUPYTOJAMS

NUOŠIMČIŲ BUS, MOKAMA 

UŽ JŪSŲ SANTAUPAS 

NUO LIEPOS f fS>S6 M.

Bendras 

Turtas Virš 

> šlnito Milijonų

Dolerių

Nariai

Federal Depoait 

InburatKe 

Corporation

OVERSEAS CARGO CO, 
4426 S. RockweU St. 

Chicago 32, IU.
TeL YArds 7-4337

Street & Askla n d Avinus • YArsFi 7-7000

Sirice 1883

Po vaidinimo šokiai. Groja Balio Pakšto orkestras. Geras bufetas 
Pradžia: šeštadienį 7:30 vak. sekmadienį 3 vai. p.p. Įėjimas $1 ir 2 

Pakvietimai gaunami Lietuvių Auditorijoje.

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoshaitlingiausiai dalyvauti šiame mūsų pa
rengime. " OMAHIEČIŲ KOLEKTYVAS

- ----------- ------------
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ITALIJOS RINKIMAI
Visas pasaulis domėjosi praėjusį sekmadienį buvusiais rin

kimais Italijoje. Nors jie buvo tik lokaliniai (savivaldybių) rin
kimai, tačiau iš jų galima spręsti, kokiomis politinėmis nuotai
komis šiuo metu gyvena to krašto žmonės.

Kadangi Italija yra vienas tų Europos kraštų, kur komunis
tai yra gana gerai organizuoti'ir gana plačiai veikia, daug kam 
buvo įdomu, kiek jų kandidatų sąrašai bus gavę balsų. Atrodo, 
kad jų įtaka krašte politiniu atžvilgiu bus gerokai nusmukusi. 
Jie surinko apie 15% mažiau balsų negu pirmiau buvusiuose 
panašiuose rinkimuose.
, Krikščionių demokratų ir taip vadinamos “vidurio keliu ei- 
načios” partijos gavo daugiau balsų negu pirmiau.

Krikščionys demokratai ir “viduriniai” būtų laimėję ir dau
giau balsų, jei kairiojo sparno socialistai būtų buvę nesusiblo
kavę su komunistais. Vieni komunistai, be socialistų pagalbos, 
būtų dar ryškiau smukę žemyn.

Komunistai ir kairieji socialistai smarkiai propagavo Ita
lijos neutralizmą, norėdami atitraukti italus nuo Vakarų de
mokratijų įtakos, NATO ir t.t. Tas jiems šį kartą nepavyko. 
Jų blokas šį kartą gavo tik 34.1% visų balsų, kuomet pirmes- 
niuose rinkimuose surinko 35.6%.

Krikščionims demokratams ir kitiems antikomunistams šiek 
tiek pasitarnavo ir Stalinas. Kremliaus išėjimas prieš jį, jo ir 
visų jo darbų smerkimas nemažai ir pačių komunistų suklaidino. 
Italijos komunistų vadui Palmiro Togliatti buvo labai sunku 
šią komplikuotą padėtį savo pasekėjams išaiškinti.

Šia komunistų dilema pasinaudojo socialistai, bet tik jau

"AŠTUONI PUNKTAI"
DR. I. M. BAJORAS

Penktas punktas yra toks: Ir ateity ji neturėtų kenkti tam 
“Panaikinamas Vliko Komisijos pačiam šefui. Juk visi ž no šefo 
nutarimas Lietuvos diplomati-. silpnus pagrindus, ir jų nuomo-
jos šefo klausimu”.

Čia turima galvoje juridinė 
komisi ja, arba kaip ją pavad no 
Vliko Teisių "komisija, kuri nag 
rinėjo Lietuvos diplomatijos še
fo institucijos teisinę pusę ir ku
ri pristatė Vlikui savo nuomonę 
1950 metais gruodžio 16 d.

Stebėtina, kad. šefas tik dabar 
atsiminė šią komisiją. Ir tai po 
to, kai daug kartų jis vedė de
rybas su to paties Vliko atsto
vais. Bet tiek to.

ši komisija tada priėjo tokias 
išvadas: “1) 1940 m. birželio 2 
d. Urbšio telegrama Nr. 288 ne
įsteigė ir negalėjo įsteigti Lietu
vos diplomatijos šefo instituci
jos. Tos telegramos reikšmė te
buvo moralinės prasmės tam at
vejui, kai Lietuvos pasiuntiniai, 
vykdydami savo funkcijas būtų

nes panaikinimu nesustipi insi. O 
stiprinti nėra ir reikalo.

šeštas punktas taip skamba: 
“Vlikas atsiriboja nuo dr. Kar
velio pasiūlymo Altui padaryti 
S. Lozoraičiui visuomenės ar 
kažkokį kitą teismą”.

Labai mažai lietuvių žinojo ir 
Šį dr. Karvelio pasiūlymą. O 
jei kas ir žinojo, tai buvo ųžmir 
šęs. Bet jeigu jis nori vilkti vi
są susidariusį archyvą viešu 
mon, tai negi gali būti uždraus
ta žurnalistams tuo archyvu pa 
sinaudoti ir jį pakedenti. Rei-

Tikrai p. «.jt»zor aitis turi per
daug baimės. Tas gal ir yra 
gerai, kad jos yra. Reiškia, dar 
ne viskas yra prarasta. Bet- Vil
kas ir šito punkto neturėtų svar 
styti ir neturėtų duoti savo at
sakymo. Perdaug toli išvažiuotų 
į laukus.

Septintas punktas beveik pa
našus į ankstyvesniuosius, ku
ris taip skamba: “Vliko pirmi
ninkas atitaiso savo pareiški
mus, paskelbtus “Tėviškės Ži
buriuose” ir liečiančius d ploma- 
tijos šefą”.

Jie tilpo 1955 m. gruodžo 8 
d. Perskaičiau ir nieko nesupra
tau, kuo galėjo šie pareiškimai

ketų faktinai tuos visus pasiū-1 nepatikti diplomatijos šefui ir 
lymus, nuomones spausdinti iš- ką Vliko pirmininkas turėtų a-

ne centrinės partijos, kurios patraukė prie savęs balsų iš deši- priversti veikti moto proprio.
mųjų grupių.

Kai kas yra linkęs spėti, kad šiuo metu socialistai pradeda 
būti didesniais tolerantais santykiuose su centrinėmis vyriau
sybės partijomis. “The Chicago Times” mano, kad rinkimų 
duomenys paskatins juos būti nepriklausomesniais, visai atsiski
riant nuo komunistų. Tai išeitų į gerą visam kraštui. Tai su
stiprintų ryšius su vakarais, ypač Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis, kurių moralinė ir ypač ekonominė parama Italijai buvo, 
yra ir dar ilgai bus reikalinga. Jei ji pakryptų į neutralumą, 
tada jai susidarytų didžiausias pavojus įklimpti į komunistines 
balas, iš kurių tikrai būtų sunku išbristi. Komunistams paėmus 
krašto kontrolę į savo rankas, demokratiški ir laisvi rinkimai 
būtų panaikinti. Italija, kaip ir šiandieninė Rusija bei jos sa
telitai, turėtų tik vieną partiją — komunistų partiją. Visos 
kitos politinės grupės tuojau būtų likviduotos.

Taigi, nors ir ne taip jau žymus krikščionių demokratų ir 
kitų demokratinių partijų laimėjimas, bet vis tik jis kalba už 
tai, kad Italijos žmonės vis labiau ir labiau pradeda suprasti 
komunistų kėslus.

BIRŽELIS — NEUŽMIRŠKIME
Pradedame birželio mėnesį. Neužmirškime tragiškųjų bir

želio (13 — 14) dienų. Ir mes patys minėkime jas tinkamu bū
du, ir kitataučiams pasakykime (raštu ir gyvu žodžiu), kaip 
žiaurūs yra Lietuvos okupantai bolševikai, kiek daug mūsų tau
tiečių jie išžudė ir ištrėmė tragiškomis Lietuvai birželio dieno
mis. Tomis dienomis reikalaukime ne vien tik užuojautos, bet 
ir veiksmų, kad greičiau būtų išvyti bolševikai iš Lietuvos ir 
greičiau būtų atstatytas jos laisvas ir nepriklausomas gyvenimas.

2) Lietuvos diplomatijos šefo 
institucija galima buvo įsteigti 
įstatymų keliu”.

Vlikas šios komijos nuomo
nę savo posėdy svarstydamas 
nutarė “priimti dėmesin”. Tai 
ir viskas.

Dabar ir kyla klausimas, ko
kiu būdu ši nuomonė turi būti 
panaikinta? Nei jos sudeginsi, 
nei jos suplėšysi, nei jos išmesi 
į sąšlavyną.

Juk tokio dalyko, kaip nuo
monės, sykį pareikštos, panai
kinti negalima.

O kam pagaliau ją ir naikin
ti? Juk Vlikas daug kartų po 
to šnekėjosi su šefu ir derėjosi.

tisai, kaip dokumentus, bet re
daktorius gali užprotestuoti ir 
išbraukti, nes laikraštis nėra is
torinės medžiagos rinkėjas. To
dėl reikia tenkintis tik reikalin
giausiomis ištraukomis.

Po Bonnos aferos, kaip ją pa
vadino p. Lozoraitis, dr. Karve
lis parašė memorandumą ir pa
siūlė Amerikos Lietuvių Tary
bai, t. y. Altui, imtis iniciatyvos 
sudaryti vyriausiąjį tautos teis
mą, kuris būtų savo funkcijose 
kaip ir konstitucinis teismas ir 
kurio tikslas būtų išspręsti “kas 
turi teisę kalbėti ir veikti Lietu
vos valstybės vardu”. Padaryti 
teismą p. S. Lozoraičiui arba 
kelti jam bylą šiame teisme dr. 
Karvelis nesiūlė. Tad ir dabar 
gąsdintis šefui neverta. Ypač 
ten, kur niekas ir negąsdina.

Dr. 'Karvelio pasiūlymas su
daryti tokį organą, kuris iš
spręstų mūsų taip vadinamus 
konstitucinius klausimus yra vi
sai aktualus, ypač turint tokius 
nelemtus patyrimus,, kaip Vo
kietijoje. Ir jei laisvinimo veiks

ar stebėtumės, kad žmogui 
sunku pasakyti, kas yra Die
vas. Mozės klausiamas Die
vas, kas jis esąs, atsakė: “Aš . niai patys neranda visiems pri
ešu, kurs esu.” (Exod. 3, 14). | imtino susitarimo, tai būtų la- 
Tai yra tiksliausias lig šiol pa- bai sveika sudaryti tokį laiki-
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titaisyti. Pirmininkas ten tik 
konstatavo santykius, koki jie 
yra tarp Vliko ir diplomatų iš 
vienos pusės, pasakydamas, kad 
jie yra “aiškūs ir geri”.

Dėl diplomatijos šefo parašy
ta taip: “Visai atskiras klausi
mas yra su p. Lozoraičiu. Iš 
buv. Vliko pirm. prelato M. Kru
navičiaua nranešimo kuria na-1 Rep' Davis Juakiasi P° laimėjimo paviciaus pranešimo, Kuns pa prigš 8en WUey Wisconsin val 
sirodė ir spaudoje, padėtis yra stybės nominacijos į senatorius, 
aiški ir aš apie šio klausimo po | ■ .... , — , i, .i
budį nieko negalėčiau pridėti”, j mė. Čia atrodo yra tik prieka- 

Ką dabar Vliko pirmininkas bių jieškojimas.
turi atitaisyti, man yra visiš
kai neaišku, nes jis tik konsta
tavo esančią padėtį ir tai pasi
remdamas buv. Vliko pirminin
ko pranešimu Vliko sesijoje.

Kitas dalykas galėjo nepatik
ti, tai skirstymas diplomatų ir 
šefo. Bet prie šito skirstymo 
šefas nesikabina ir nereikalauja 
nieko atitaisyti, tai šiuo klau-

Nuo savęs nei pridėjo, nei atė- simu ir neverta kalbėti.

KULTŪROS KONGRESUI ARTĖJANT
8. K AUCKINAS, Chkago, III.

LB ruošiama Dainų šventė ir vių visuomenės laikymosi ar re-

ka aukotis religinams, tauti
niams ir šalpos reikalams. Tuo 
atveju Kultūros Kongreso dar
bai būtų sėkmingi, o jo nutari
mai įvykdomi. Tai būtų didelis 
kultūrinis laimėjimas, ūžt krinąs 
tautinio atgimimo spartesnę pa
žangą.

Bendrų pastangų dėka ligšiol 
.yra atlikta neįkainojamai didelių 
darbų. Ką tur me — visa su
kurta pasišventėlių organizato
rių ir plačiosios lietuvių visuo
menės aukomis. Bet pasitenkin
ti tuo, ką turime, negalima. Rei
kia tas brangias tautiniai kul
tūrines vertybes išlaikyti ir ša
lia jų kurti ir organizuoti nau
jas.

Lietuvių parapijos, bažnyčios, 
mokyklos, organizacijos, drau
gijos, chorai, ansambliai, teat
rai, spauda ir t.t. dabarties lie
tuvį įparegoja prisiimti atsako
mybę už jų išlaikymą ir išsau
gojimą jaunajai lietuvių kartai. 
Tad turimų lietuviškų instituci
jų išlaikymas ir naujų kūrimas 
yra šiand'eninis kultūringosios 
lietuviškosios visuomenės pirmų 
jų rūpesčių eilėje. Jų stiprini
mas, plėtimas, tobulinimas, jų 
lietuviškoje dvasioje atgaivini
mas yra vertas visų'dėmesio, vi
sų pąramos ir kiekvieno švie
saus lietuvio nuoširdžios asme
niškos aukos.

Lietuvių Bendruomenės šau
kiamas Kultūros kongresas ne
turėtų būti suprastas kai ap
rėžto kultūrininkų ratelio reika
las, bet kaip visų kultūringų lie
tuvių viena didžiųjų pastangų 
lietuvybei sustiprinti ir išlai
kyti.

JAV-bė'ms reikia atstovo
prie Vatikano

JAV spauda plačiai paminė
jo Trumano pareiškimą, kad 
JAV-bėms yra reikalinga am
basadorius prie Vatikano.

Pasaulis, žmogus, 
Dievas

I Vysk. V. BRIZGYS

Šiandien Amerikos katalikai 
mini Kristaus Kūno šventę. 
Nuo praėjusio ketvirtadienio 
visa oktava yra skirta šv. Eu
charistijos pagarbinimui. Eu
charistijoj paprastos medžia
gos priedangoje Dievas yra ša
lia žmogaus. Čia Dievas yra ne 
tokiu būdu, kaip yra bendrai 
visame jo sukurtame pasauly
je. Eucharistijoj Dievas yra y- 
patingu jo paties pasirinktu 
būdu. Eucharistiją galima lai
kyti ne tik ženklu meilės žmo
gui, bet ir ypatingo ryšio žen
klu tarp Dievo, jo sukurtos me
džiagos ir žmogaus.

Medžiaginis pasaulis

Koks kasdieninis mums šis 
žodis! Kokia jo prasmė?... 
Ar mes kuris nors pajėgtume 
pasakyti, ■ kas yra pasaulis, jei
gu kurs būtume jį visą matę? 
Viens Dotnuvos Akademijos 
profesorius Gabyjauros slapy
vardžiu buvo parašęs knygelę 
apie tai, ką jis matė, mikrosko
po pagalba, ant pūvančio ber
žo lapo. Apie jo aprašytų į- 
vairių bakterijų išvaizdą, 
grumtynes ir t. t. skaitai, tar
si apie kokius praeities dino
zaurų laikus. Kokio didumo 
veikalas išeitų, su kokiu įdo
mumu jį skaitytume, jeigu kas 
tiksliai aprašytų mūsų žemės 
paviršių, įvairių žmonių ir 
gamtos gyvenimą. Tos rūšies 
paveikslai yra f mėgiamiausi 
filmų teatruose. Astronomai

yra suskaitę milionus žvaigž
džių, tačiau žmogus dar nežino, 
kiek jų išviso yra. Mokslinin
kai yra susekę aplink žemę to
kiu jėgų ir tokių gamtos pa
slapčių, kad, kaip kadaisia 
mokslininkas Ampere, jie nors 
dvasioje puola ant kelių prieš 
pasaulio Valdovą tardami: 
“Didig esi, pasaulio Dieve”.

Žmogus
Iš žemės gyvių žmogus nėra 

nei didžiausias nei stipriausias, 
palyginamai trumpai gyvenąs. 
O tačiau visos lig šiol mokslo 
padarytos pažangos pagalba 
dar nenusimanome, kaip toli 
esame nuo pilno žmogaus pa
žinimo ir supratimo. Keista. 
Kokia daugybė net mokytų 
žmonių baigia žemiškąjį gyve
nimą nesupratę net kas yra 
žmogus; ar jis teisingai galvo
jo ir gyveno; kas seka po že
miško gyvenimo. Žmogaus 
protas yra galingas, tačiau pa
ties savo protui žmogus yra 
toks didingas, kad nenorintiems 
tikėti dievišku t apreiškimu, 
žmogus pats sau lieka paslap
tis. Ne tik eilinis žmogus, bet 
ir senatvės sulaukęs bei daug 
išgyvenęs filosofas sunkiai pa
jėgia išaiškinti savo kasdieni
nius proto, valios, organizmo 
veiksmus.

Dievas
Ir žmogus ir visas pasaulis, 

kartu paimti, yra tik apraiš
ka — tarsi atgarsis Dievo ga
lios, išminties ir gerumo. Jei
gu žmogaus išminčiai ir suge
bėjimui yra sunku suprasti, 
kas ji8 pats yra, kas ir koks 
yra medžiaginis pasaulis, tai

sakytas Dievo aptarimas. Ta
čiau tuos žodžius tik paskaity
ti yra permaža, kad Dievą su
prastume. Jeigu kasdien mąs
tysi apie ryšį tarp pasaulio, 
žmogaus ir Dievo, kasdien su
prasi apie Dievą ką nors nau
jo. Kiekvienam žmogui dera 
gyventi šv. Pranciškaus Asy
žiečio dvasia — iš savęs, iš ki
tų žmonių, iš mus supančio 
pasaulio skaityti apie Dievo 
galią, išmintį, gerumą ir giedo
ti jam garbinimo, dėkingumo ir 
meilės himnus, žmogui netin
ka gyventi ant žemės lyg mu
sei, kuri belaipiodama ant ati
dengtos knygos nesupranta, 
kas joje parašyta; belaipioda
ma ant paveikslo neturi nuo
vokos apie jo grožį. Juo geriau 
suprasime ryšį tarp pasaulio, 
savęs ir Dievo, tuo pasaulis at
rodys gražesnis ir mielesnis; 
tuo arčiau savęs jausime Die
vą.

ną organą iš mūsų pačių gar
bingiausių (jei tokių dar liko!) 
asmenų ir iš anksto nutarus pa
siduoti jo sprendimams, paban
dyti šiuo keliu sutvarkyti savo 
reikalus. Blogiausia padėtis su
sidaro, kada pas svetimuosius ei 
narna per kelias duris. Turi bū
ti vienos durys, per kurias eina 
vienas organas. Ir šito turime 
siekti.

Antras dalykas čia paminėti
nas tai, kad šis memorandumas 
buvo parašytas dr. Karvelio as
menine iniciatyva ir asmenine at 
sakom^be. Vlikas jo nesvarstė. 
Tai kodėl dabar Vlikas turi jį 
svarstyti ?

Vliko nariai yra laisvi žmonės 
ir gali savo nuomones reikšti 
taip pat laisvai. Nei kontrolės, 
nei cenzūros Vlikas savo na
riams neįvedė ir reikia manyti, 
kad neįves. Ir už jų pareikštus 
norus, sugestijas ar kitus pa
siūlymus Vlikas atsakomybės 
taip pat neneša,
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Kiekvienoj kryžkelėj stovi stulpas su medine len- 
tėle; ant jog nupieštas rodomasis pirštas ir įrašyta — 
„Persiuntimo punlktas“.

Lauko platybė, tolimo miško melsvas žalumas...
Aš einu per tą pavasarišką žemę*— ir mano širdis 

pilna giedros ir džiaugsmo: kad turiu akis regėti, kad 
turiu rankas apglėbti, kad turiu kelius perklupti ir už 
visa tai dėkoti! Kad esu atbaigtas ir tobulas, kad esu 
nesudarkomas ir nemirtingas kūrinys.

, Ir žinau, kad tik dabar, kai nebeliko akmens ant 
akmens, kai viskas subyrėjo dulkėm ir išsisklaidė pele
nais — kad tik dabar, toj pačioj žemėj, aš imsiu kasti 
savo pamatus ir kelti savo sienas.

Dar negalvoju apie Dancigą, negalvoju net apie tė
vus. Rytoj... Rytoj...

šiandien aš švenčiu savo Velykas! Pačias didžią
sias Velykas.

Ir taip pereinu mišką. Kryžkelių ženklai kartojasi, 
kelias vėl išsuka į laukus. Pro kažkokio dvaro šoną, pro 
užtvanką su vandens malūnu — ir jau matosi barakai. 
Ant viduriniojo stogo tirta balta vėliavėlė.

Kelio pakraščiuose žydi gegužraibės ir aš mąstau

šaukiamas Kultūros kongresas agavimo šaukiamo Kultūros kon 
Chicagoje yra didieji ir reikšmin greso atžvilgiu. Tuo tarpu .Kul-' Anot Trumano, sudarymas di 
gieji JAV ir Kanados lietuviams
šios vasaros įvykiai.

Jau kiekvienas jų atskirai pa
imtas yra didelis įvykis ir ne
priklausantis vienos nuo kito

tūros kongreso pagrindiniu tiks 
lu bus ne kultūrinių vertybių 
demonstravimas, bet nustaty
mas gairių beį suorganizavimas 
priemonių sėkmingesnei kultū-

plomatinių ryšių tarp JAV ir 
Vatikano stipriai padėtų pa-i 
šaulio taikai. Trumanas tai pa
reiškė būdamas Italijoje.

Nė Dainų šventė kongresui, nė rinei pažangai ateityje užtikrin
ti.Kultūros kongresas Dainų šven

tei nėra koks nors priedas, vie
nas kitą papildąs. Kiekvienas į
jų yra savaimingai reikšmingas platesnės apimties mėginimas

Tai pirmi dideji šio konti
nento lietuvių žygiai, pirmasis

ir nepaprastos vertės įvykis.
Dainų šventė, bene pirmoji to

kios apimties, tai amžių bėgyje 
lietuvių sukurto turto pademons 
travimas. Dainos meno žodžiu 
bus prabilta į šio krašto savųjų 
ir svetimųjų visuomenę, supažin
dinant ją su lietuviškos dainos 
lobiu. Tai turim-o kultūrinio 
turto praskleidimas platesnei 
viešumai.

Kultūros kongreso kitokia 
reikšmė ir tikslas. Daugiau ar 
mažiau Kultūros kongresas bus 
sėkmingas, iš to nedarysime iš
vadų apie lietuviškosios visuo
menės kultūrinį lygį ar kultūri
nio subrendimo laipsnį. Panašūs 
sprendimai tikslingiau būtų da
ryti išeinant iš plačiosios lietu-

suburti lietuviškosios visuome
nės pastangas organizuotu bū
du paveikti kultūrinės veiklos 
raidą. Uždaviniui sėkmingiau at 
likti nepakanka vien pramaty- 
mo bei plano, bet kartu reikia ir 
plačios organizacijos ir apčiuo
piamų priemonių. Jei pramaty- 
mas, gairių nustatymas, planai 
daugiau įeina į vadinamųjų kul
tūrininkų veiklos sritį, tai pla
tesnės organizacijos sudarymas 
ir realių priemonių — lėšų str 
būrimas priklauso nuo plates
nės kultūringosios visuomenės 
pritarimo ir reagavimo.

• v
Jei visuomenė apsispręs, kad 

kultūriniai reikalai yra jos gy
vybinių klausimų pirmoje vieto
je, ji aukosis ir aukos, kaip mo-

Didžiausias odos 
eksporteris

D. Britanija tebepasilieka 
didžiausiu odos ir odos dirbinių 
eksporterlu pasaulyje; ypač 
daug eksportuoja batų; įdomu, 
kad pačioje Britanijoje tik 5% 
gyventojų užsiima žemės ūkiu. 
Gyvulių ūkio gaminių nemažai 
duoda dominijos. -

Švedijos gyventojai
Šių metų pradžioje Švedijo

je buvo 7,290,000 gyventojų. 
Apie pusė jų gyveno mieste, ki
ta pusė — kaimuose.

Kiekvienas žmogus yra savo 
išvaizdos dailininkas... Susi
mąstymas, ramybė ir papras
tumas puošia Veidą daugiau 
už grakščius prigimties bruo
žus.

— Hardy Schilgen

, apie žmogų, kurį kada nors mylėsiu. Man Dancigas iš-' 
augštino meilės slėpinį: dabar aš tikrai žinau, kad vyro 
ir moteriškės meilė šviesi visose apraiškose, nes švent
vagiška ranka nesikėsina į bevertę šukę.

Prie lagerio vartų nėra sargybinio ir aš ilgai stoviu 
už tvoros, nesiryždama pereiti kiton pusėn...

Staiga mano akyse vėl ima mirgėti raudonarmiečių 
šešėliai. Dar tolimi, dar neryškūs, bet tolydžio jie vis 
didėja ir artėja, tarsi norėdami aplink mane užsukti 
ratą. Plačios palaidinės, smarkiai suveržtos diržais, 
prastb audeklo kelnės, pro kurias aiškiai matosi dubens 
kaulai, siaurėjanti kojų linija ir priekin atsikišę keliai... 
Tarp jų galvų aš matau tą didžiulį, blizgantį veidą, kurio 
burnoj visi dantys metaliniai, ir ukrainiečio siuvėjo lū
pas, iškreiptas saldžia šypsena, ir vakarykštės nakties 
jaunuolį — purvina merle subintuotą jo kaklą...

Jų ir vėl — kaip amaro... kaip amaro...

Smarkiai užgriebiu oro ir peržengiu kiton vartų 
pusėn.

Einu bangžuvei tiesiai į nasrus, nes kitaip šitoj jū
roj paskęsiu.

Paskui pro smėlėtą aikštę į baraką, ant kurio stogo 
plazda vėliavėlė. Raštinėj sėdi šviesiaplaukė mergiotė; 
palangėn atsišliejęs stovi karininkas — jau senyvas vy
ras, augštas ir petingas, smarkiai pražilęs. Tik vėliau 
sužinojau, kad tai buvo lagerio komendantas, majoras 
Aleksiejevas.

Mergiotė užrašo mano vardą, pavardę, gimimo vie
tą, datą.a Datos ji dar kartą pasiteirauja, tarsi būtų

neteisingai nugirdusi, ir apžvelgia visą mano povyzą: 
perrištą akį, aulinius batus, ant galvos užmestą ant
klodę...

Aš žiūriu, kaip ji lėtai rašo mano pavardę, žiū
riu — ir pro tas rusiškas raides, pro tuos nebeatpažįsta
mus žodžius, matau apsnigtus Rytprūsius, matau savo 
motiną, klumpančią per sniegą, ir apžėlusį savo tėvo 
veidą, ir sartuką, ir linguojančią vežimo būdą...

Ir imu verkti.
Užsikniaubiu ant raštinės stalo, jaučiu, kad dabar 

nebegaliu nei valdytis, nei susiimti. Pamirštu ir žiląjį 
karininką, ir raštvedę mergiotę — verkiu balsu, lyg 
staiga būtų prasiveržę visos užglemžtos ašaros...

— Piliete, piliete... — juntu ant savo peties vyriš
ką ranką.

Ir pakeliu akis. .
Šalia manęs stovi žilasis karininkas.
— Jūs labai pervargot, piliete. Pervargot, štai 

kas...
— Eikit, nusiprauskit. Pirtį mes čia turim gerą. 

Nusiprauskit, o paskui — štai ten, — parodo jis ranka 
į kraštinį baraką, — ten yra virtuvė. Jums ten duos 
valgyti.

Yra jame kažkas mano tėvo! Ar rankoj, ar balso 
gaidoj, ar pečių palinkime... Yra kažkas panašaus...

Aš atsikeliu, pasiimu lazdą, mazgelį ir išeinu pro 
duris.

O gal dabar man visur — kiekvieno vyro šešėly — 
vaidinasi ir visuomet vaidinsi* mano tėvas, kurį aš Dan
cige nesugrąžinamai praradau...

(1 ) i

u. «?•.' •
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DIEVO GARBEI . . .
(Atkelta iš 2 psl.)

skatintji, kad kuo daugiau at
sirastų kandidačių j Nek.f Pr. 
Seserų vienuolyną.
Svetimtaučiai domisi šventove

Lietuvoje pasilikusios Seserys 
dirba su pasia/kojimu ir kan
čia, o čia gyvenančios yra ko
vojančios. Darbo daug. Jis daž
nai; vii'Šiji^žmogiškasĄ jėgas, būt 
Dievas stiprina. Todėl naujų pa
šaukimų klausimas nėra vien 
Seserų reikalas, bet visos lietu-

Po pietų 1:30 vai. įvyko aka-| vh* visuomehės. Baigdama, pra- 
demija. Gildos dvasios vądui, f6 melstis ir kitus paragnti, 
prof. St. Ylai atkalbėjus mal-1 kad atsirastų daugiau kandida- 
dą, Gildos Centro Valdybos pir i Nek. Pr. Seserų Kongre- 
mininkas prof. A. Vasaitis, ku-
ris vice-pirmininko Pr. Pauliu- 
konio padedamas, vadovavo vi
sam posėdžiui, garbės prezidiu
mą pakvietė Šventovės staty
bos komiteto pirmininką prel. 
Pr. Jurą, pirmosios Gildos Cent 
to Valdybos pirmininkę ir pir
mojo Gildos seimo pirmininkę
M. Karinauskienę iš Waterbu- 
rio, Gildos steigėją Tėvą J. Dam 
brauską, MIC, didelį Seselių rė
mėją A. Giraitį iš Worcesterio 
ir dvasios vadą prof. St. Ylą; 
į sekretoriatą O. Saulaitienę iš 
Waterburio ir M. Bandytę; į re 
zoliucijų komisiją prof. St. Ylą, 
K. Mockų ir Z. Kucinienę.

Prof. St. Yla skaitė paskaitą 
apie Marijos kulto paskleidimą
N. Anglijos lietuvių tarpe. Pre
legentas pabrėžęs paminkliniais 
Marijos Metais pastatytos Ma
rijos garbei Šventovės tikslą 
— kaipo N. Anglijos lietuvių 
religinį židinį, kur gilus Marijos 
garbinimas Lietuvoje turėtų 
skleistis malda ir prašymais į 
Mariją už pavergtą Tėvynę Lie
tuvą. šventovės vitražuose yra 
sukaupta ne tik gilus lietuvių 
pamaldumas Marijai, bet ir gar 
binga Lietuvos praeitis. Todėl 
ypač jaunimo ekskursijoms — 
maldininkams lankytina vieta. 
Iki šiol daugiausia dėmesio pa
rodė Worcesterio Aušros Vartų 
parapija ir Waterburis, bet N. 
Anglijoje yra dar daug lietuvių 
katalikų kolonijų, kurios taip 
•pat turėtų daugiau susidomėti 
šia šventove ir suorganizuoti 
maldininkų keliones. Tuo la
biau, kad svetimtaučiai tiek pa
vieniai tiek ir grupėmis įtnko 
šią Marijos šventovę išprašyti 
sau reikalingų malonių.

Baigdamas prelegentas primi 
nė, kad “dažnai mūsų dėmesio 
centras būna uždarbis, pragyve
nimas, poilsis, o dvasios reika
lai užmirštami. Mes gyvename 
iš dvasios... Sunkiomis mūsų 
tėvynei valandomis daug laiko 
pašvęsdami prie stalų įvairiems 
posėdžiams, bandykime atkreip
ti dėmesį į altorių, kunį savo 
aukomis pasistatėme”.

gaciją
Prelatas Pr. Juras prisiminė

Waterbury, Conn.
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS
'■■■■ Krikščionių denibMratų1 sky
rius gegužės 27 d. turėjo susi
rinkimą, kuriam pirmininkavo 
J. Šmulkštys ir sekretoriavo 
vald. iždininkas G. Žemaitaitis. 
Visada energingai veiklai nusi
teikusi vald.' sekretorė Norke- 
liūnaitė perska'tė porą CK 
pirm. Vainausko raštų ir ilgo
ką prel. Krupavičiaus raštą,

sunki, ir vargingą Seselių isi;kurlu0 jis ak>llM ja j val. 
kūrimo pradžią JAV-se, bet 
Seserys, Apvaizdos globojamos, 
įsikūrė ir šiandien dirba dide
lį religinio atgaivinimo bei tau
tinio auklėjimo darbą. Prelatas 
pareiškė: “Tikiu į Lietuvos pri
sikėlimą ir Nek. Pr. Seserys 
yra tarpininkės tarp atgimstan
čios Lietuvos ir čia tirpstančios 
Lietuvos. Dievas jas skiria di
deliems misijos darbams Lie
tuvos griuvėsiuose... Kas gali 
neremti Seselių? Tik ne lietu
vis, ne katalikas.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
. ; REAL ESTATE

CICERO. Gražus 5 kamb. mū
rinis bungalow, arti 22nd ii- Aus- 
tin. Gazu apšildymas. Geram sto
vy. $19,900. OLympic 2-6710.

BERWYN. Mūrinis 3-jų butų — 
4—5—3 kamb. Naujas centrinis 
apšild. 50 pėdų sklypas. 2 autom, 
garažas. $21,900; įmokėti $6,000.
OLympic 2-6710.

LYONS. Atdara apžiūrėjimui 
nuo 1 iki 5 vai. 2 m. senumo. 5 
kamb. “ranch type” namas. Ga
ražas. 50 pėdų sklypas. Tuojau ga- 

„ , x , Įima užimti. 4338 S. Fishermansves. Prelatas pabrėžė, kad Terrace.
skyriaus veikloje jaunimas la-1 nipUVX c , 7 .i _ BERĮVYN 5 kamb. namas arti

dybą dirbti dėl Lietuvos gero-

Pagerbta^ šventovės statybos 
komitetas

Statybos komiteto pirminin 
kas prel. Pr. Juras pareiškė, 
kadangi šventovė jau pastaty
ta, tad statybos komitetas sa
vo darbus yra baigęs ir atsis
tatydinąs. Bet jis ir toliau pa
liekąs Seselių globėjas-tėvas. 
Po statybos komiteto sekreto
riaus A. Vasaičio žodžio prel, 
Pr. Jurui ir A. Vasa'čiui buvo 
įteiktos dovanos: prelątui me
džio drožinys — šv. Pranciš
kaus, A. Vasaičiui šv. Antano 
stovy 1a.

Po Gildos skyrių pranešimų 
buvo išrinkta nauja Gildos Cent 
ro Valdyba, į kurią įėjo: A. 
Vasaitis (pirm.), Br. Mičiūnie- 
nė (virė pirm.), Pr. Pauliuko- 
nis (vice pirm.), Sesuo Augus
ta (iždininkas), Z. Kucinienė 
(sekr.), K. Mockus (koresp.) 
ir J. Giedraitis.

Padėkos ir pageidavimai

Rėmėjų seimas, įvertindamas 
didelį atliekamą Seselių religi
nį bei tautinį darbą, išreiškė 
padėką Seserims už rengiamas 
jaunimo stovyklas, uždaras mo
terims ir jaunoms mergaitėms 
rekolekcijas ir išreiškė pagei
davimą, kad N. Anglijos lietu-

vinsis dirbti Lietuvoje politinį 
darbą. “Kad senimas tiek ga
lėtų, o jaunimag tiek žinotų, 
būtų gerai”, pastebėjo prela
tas. Skyriaus pirm. A. Paliu
lis pranešė apie skyriaus veik
lą ir valdybos užsimojimus.
Baisiųjų birželinių minėjimui, 
kurį rengia Altas, Waterbu- 
rin atsilanko Vliko pirm. Ma
tulionis ir pasakys kalbą. Po 
to jam pagerbti krikščionys 
demokratai rengia viešą pobū
vį, į kurį atsilankys ir CK 
pirm. Vainauskas. Birželio 17 
d. bus laikomos krikščionių 
demokratų intencija už žuvu
sius ir mirusius krikščionis 
demokratus šv. mišios ir bus 
pritaikintas pamokslas.

Šiam pobūviui parengti su
darytas valdybai padėti platės 
nis komitetas, kurian įeina Že
maitaičiai, Valaičiai, Dielinin
kaitis, Šatas, Petrauskas iri3-jų butų specialus bargenas. Bay 
Meškūnienė. Kadangi reika- ,fr?nt-. k'amb: Karštu vand. apšild 
las susijęs su Alto veiklos ko-

16 th ir Oak Park Avė. Rūsys ir 
pastogė. 2 autom, garažas. Ga
zu apšildymas. $15,900. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.

BERVVYN. Mūrinis 3-jų butų— 
4, 5, 3 kamb. Arti 16th ir Home 
Avė. Naujas centrinis apšildymas. 
50 pėdų sklypas $21,900; įmokė
ti $6,000. SVOBODA, 6013 Cer, 
mak Rd. BIshop 2-2162.

ordinacija, tai jau šeštadienį 
komitetas turės su Alto pirmi
ninku prof. Aleksiu bendrą po
sėdį.

Liepos 22 d. rengiamas Bąl-
■kauskų sode prie Haighland
Avė skyriaus piknikas.

Visi šie darbai valdybos bu
vo jau suplanuoti, ir tik pa
teikti susirinkimui jiems pri
tarti, tai susirinkime ir kilo 
balsų, kad ar ne perdaug val
dybai darbų ir buvo siūlyta il
gesni laiko protarpiai tarp pa
rengimų, nes neseniai valdyba 
surengė puikiai pavykusį jau
nųjų talentų vakarą. Tačiau
buvo priimta valdybos vistpro-

viai katalikai, skleisdami Mari- jektai( susirinkimui tik dėko- 
jos kultą ir melsdamiesi už pa-

REAL ESTATE REAL ESTATE

* brighTon.darkė
Prie pat įietuyftkos mokyk. mūr. 

su rūsiu' Ir pastoge — 6 (3 mieg.), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina $23,500.

Mūrinis au pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.). Savininko butas Sild. gazu. 
Švarūs butai. Kaina $22,500.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. Sild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQUETTF^PARKE1 mūrnis, 
bungalow stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5% k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. b sekmad.)

MARQUETTE PARKE — Mūri
nis 6 k. bungalow, centr. Šildymas. 
Švarūs kambariai. 66-ob ir St. Louls 
Avė apylinkėje. Kaina $16,800. Mū
rinis 4 butai po 4 kamb., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas* ir 
vieta. Kaina $46,000.

GAGU PARKE — Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymas. $510 
pajamų ir butas. I-abui gražus na
mas. 'Dideli kambariai. Kaina $63,000

BR1GHTON PARKE. Medinis 5 
kamb. ir 3 kamb. skiepe. Gazo šili
ma. Kaina $13,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas, šviesūs butai. 
Kaina $18,000 Medinis namas — 2 
po 4 kamb. Kaina $12,800. Mūrinis 
— 6 ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina $26,000 
Mūrinis — 3 butai ir maisto krautu
vė. Centr. šildymas, dvigubas kam
pinis sklypas.

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

HELP WAN’ŪEP — VYRAI

Skubiai reikalingas nuolatiniam 
darbui

KARPENTER1S
turįs patyrimo naujų namų statybo
je, gerai mokąs stambaus medžio ir 
užbaigimo darbą. Dėl susitarimo 
skambinti OL 2-8492.

TURREI LATHE OPERATORE 
No Sėt Ups

Steady Work. Good Pay. Ali 
benefits.

206 SO. JEFFERSON STREET 
Tel. — ANdover 3-5033

JIEŠKO DARBO

MOTERIS (tremtinė) apie 50 
metų, jieško mažoj šeimoj šeiminin
kės vietos, nedideliame miestely ar
ba farmojį bet kur. Rašyti—DRAU
GAS, Bok 5040, 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, 1X1.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

___________________ P. LEOHAS
BERVVYN. 5 kamb. bungalow REAL ESTATE

arti Ridgeland ir 35th St. Naujas I 2735 W. 71st St. — VVA1. 5-6015
gazu apšildymas. Garažas. Labai |-------------- -- ----------------------------------—
švarus namas. $16,900. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.

BUILDING & REMODELING

LENKŲ APYLINKĖJE — 22nd 
ir Galifornia. 6 ir 6 kamb. Gazu 
apšild. Pajamų $55, plius butas. 
Naujas karšto vandens tankas. 
$10,300. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

$10,500 PILNA KAINA 3 butai. 
Apylinkėje Sawyer ir 24th St. 4 
4-2 kamb. 2 auto. garažas. $2,- 
500 įmokėti. SVOBODA, 3739 VV. 
26tih St. LAwndale 1-7038.

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, UI.,

PRospeckt 41-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjas
Lietuvių Statybos BendrovB:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus, 

atlieka remonto darbus,
{rengia aluminijaus langus Ir 
duris.

e

Uždari porčiai. 2 autom, garažas. 
Geroj vietoj. Našlė turi parduoti. 
Nupiginta nuo $22,000 iki $19,900 
arba duokite pasiūlymą. SVOB'O- 
DA, 3739 W. 26th St. LAundaJe 
1-7038.

V. ŠIMKUS \
Įvairūs pataisymai Ir purdavlmas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užaa 
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo in iki 4 vnl

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

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

Paskolos. Nė j. Turtų Valdymas 
VISŲ RCšĄj APDRAUDIMAI 

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

AMTANAS LUKAS IR SŪNUS 
271749 West 7rst Street

BUILDING CftNTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Tėvu pareiga išmokyti vaikus 
pasiaukoti

Po paskaitos bendrabučio 
mergaitėms sugiedojus dvi Ma
rijos giesmes, kalbėjo S. Man- 
tautienė iš Brocktono. Jos kal
bos mintis buvo, kad pašauki
mai yra tėvų palaima. Savo 
trumpame, bet turin’ngai su
glaustame žodyje kalbėtoja iš
kėlė mūsų inteligentų, ypač vy 
rų klaidingą religijos suprati
mą. Tėvų ypač motinų egoiz
mas tramdo vaikus nuo pašau
kimo į dvasinį luomą, užmirš
tama, kad vaikai gyvens ne tė 
vų, bet savo gyvenimą, todėl 
reikia leisti jiems laisvai rink
tis jų gyvenimo kelią. Žmonės 
perdaug rūpinasi laikinu gyve
nimu, o užmiršta dvasios reika
lus, jei jie derintų savo žings
nius su Dievo valia, visai ki
taip gyventų. Tėvų pareiga iš
mokyti vaikus pasiaukoti, o ne 
savo egoizmą tenkinti, susival
dyti, o ne savo aistroms tarnau 
ti. Žmogaus gyvenimas skirtas 
ne sau, bet aukotis kitiems.

Po ponios Mantautienėp žo
džių harmoningai derinosi Wor- 
cesterio Meno Mėgėjų Ratelio 
choro, vadovaujamo muz. Z. 
S.narskio, dainos žodž’ai: Lie
tuviais esame mes gimę, Lais
vės varpas ir kitos dainos.

Tikiu į Lietuvos prisikėlimą
Vienuolyno viršininkė Moti

nėlė Sesuo Aloyza, pasveikinu
si susirinkusius ir padėkojusi 
už aukas, papasakojo apie Se
selių atliekamus vaikučių auk 
Įėjimo darbus Kanadoje ir apie 
kenčiančias Seseles pavergtoje 
Lietuvoje bei ištremtas į Sibirą.

vergtą tėvynę, organizuotų mal 
dininkų keliones naujai pas
tatytą Nek. Pr Seserų vienuo
lyne, Putnam, Conn., šventovę. 
Ragina visus lietuvius melstis, 
kad atsirastų dąugiau pašauki
mų į Seserų kongregaciją.

Pavargusius seimo dalyvius 
nuo ilgai užsitęsusio posėdžio 
naujai atgaivino Worcesterio 
choras savo gyvai ir meniškai 
skambiomis dainomis. Prie vi
sų kalbų ir pareikštų minčių 
reikšmingi buvo paskutiniai dai 
nos žodžiai: Namo broliukai... 
namo sesutės... pelyja-rudyja 
plieno daįgclis... baltos drobelės.

Suvažiavimas baigtas geguži
nėmis pamaldomis. Pr.

jant valdybai už intensyvumą.
Į Alto posėdžius buvo iš

rinkta skyrių atstovauti J. 
Šmulkštys, J. Žemaitaitis ir A. 
Petrauskas. Į Federacijos po
sėdžius atstovauti — pirm. Pa
liulis ir Meškūnienė. Narys

Racine, Wis.
PIKNIKAS PRIE 

PARAPIJOS
Apaštalystė rengia pikniką 

sekmadienį birželio 3 d., prie 
parapijos salės. Bus įvairumų 
ir daug gražių laimėjimų. Bus 
ir pirmas mūsų parapijoje 
š'.ais metais piknikėlis.

ĮSIGYKITE DABAR

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
Šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neoman- 
naitel.

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašyto) knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygojė yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
KeleČiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.09.

Pinigus su užsakymais siųsti:

LŲGAS”.
Oakley Avė.

8į IU.....
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VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

. Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypun; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skamblritt vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis — 

ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Insurance - 

2737 West 43rd Street

Vi&icins verta perskaityti istorini 
romanu

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietojo 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanus • skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažym6tina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

I tomas 324 pusi., kaina $3.00
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

R1GIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaua apianka
UBaakymus su pinigais siuskite:

260 pal., kaina 02.60
DRAUGAM. 2U4 & (tokie? Ava. 

Ohlcaco 8, m.

Jeigu dar neturite, tai bū* 
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 
KOMUNIZMAS BE 

KAUKfiS
Tai yra gyvai paraiyta 

knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
"DRAUGE,”.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

R,LUMMKG
Licensed^bonded piumbers 

Joks darbas nėra (Hdelig ar mažaa 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpubUc 7-O&44 
WA)brook 6-8461

Perskaitę “Draugą” duokite ■ •
kitiems!

HELP WANTED — FEMALE
dr

it*

•los nuostabios Ir nepaprarto. kny
gos peraonatu* Mtatp {vertina ra
šytoje. Gliaudai "...Welau — pa
niekinta. nteklntnjna h«t lurj. 
•avyje Fra Angelleo angelų varvų 
ra m a, Tatjana—neauprantantl .te 
Ina aąvokoa, bet myliatl akaMila 
meile. Pagaliau Jultua... pasiilgta 
■kautum o Ir naauvokiąe jo aemte, 
drąsus be drąsos, nesuprantą, pa
vojau. beprbiMJJmo

j „ 'jy

SECRETARY
To t,be giri wbo Ims exccllent stenographie skilia and wbo wnnta 

a job wilb n challenge: Ilo you type and take sbortband rapidly 
aini aecurutelyf l)o you buvę initiatiVo and ambition, and ean you 
aecept and liaudie resjauisibility f ltavc wc dcsci ibed you t lt so, 
tlien we buvę tbc job you bave bocn looking for. Wby don’t you 
eonie 10, or call, and talk it over- witb Mr. Macrcadyf

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
I’arūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDJ&CKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

P. STANKOVIČIUS
BBAL ĖST. ir IN8UR. KunKrora 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsfed St.

Ph. DAnabą 6-0790 
z*adeda pirkių . parduoU aamoa 
ūklua, biznius. Parūpina paakolaa 
draudimus ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Oflaas aMa
ras kasdien nuo 10—7.

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.

Į rytus nuo Marąuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel
ninga grosernė. Be biznio $32,000.00 
su bizniu $35,000.00. K. JUKNIS.

P. LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71 St.

WAlbrook &-6015

PARDUODAMA VILA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų. Visiškai nauja su mo
derniais {rengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. člurinskos, 4222 Eue.id Avė., 
Kast Chicago, Ind.

7y& akrai šėmės prie U.S. 30 kelio.
5 kamb. namas, vonia. 15x36 pėdų 
cemento bloksų vištidė, kiti pastatai. 
Medžių. $9,800. Išsimokėjlino sųly- 
gos. 40 akrų ūkis, 0 kamb. namaa— 
25 akrų “corn”, 7 akrai rugių. Įran
kiai. Turimo ir kiti, ūkių bei namų. 
HLAVACKK, Rcaltor, 1'^ist on U.S. 
30) Grovertown, Indiana.

Bungalow stiliaus mūrinis namas. 
2 butai — 4- ir 4 kamb. Centrinis 
apšildymas pirmam augštui 32 pė
dų sklypas. 4 kamb. namukas už
pakaly. 1 auto. garažas. Kreiptis 
po 5 v. v., visą dieną šeštad. ir 
sekmad. 2354 . Drake Avė.

KETURIŲ (4) BUTŲ MŪRINIS 
NAMAS MARQUETTE PARKE. 
Prašo $41,000. Įmokėjus $10,000, 
likusieji iš 4%.

K. MALONIS,

PRospect 8-2071

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
mad. nuo 1 iki 5 vai. 2-jų butų mū
rinis namas — 4 ir 4 kamb. 2301 
S. Kostner. Autom, gazu apšild. 
$3,500 įmokėti. LAwndale 1-7088.

ATDARAS AĘŽICRBJIMUI sek
mad. nuo 1 iki 5 v. 2-jų butų mū
rinis — 4 ir 4 kamb. Apleidžia 
miestą. 2646 S. Trumbull Avė. 
Gazu apšild. Nauja kanalizacija. 
Įmokėti $3,500. LAtvndale 1-7038.

IŠVYKSTA J FLORIDA- Turi 
pirduoti 2-jų butų — 4 ir 4 kamb. 
Apylinkėje 26th ir Kedvale Avė. 
Tuščias. $13,500. Įmokėti $3,500.
LAwndale l-7(^8.

CICERO. 2-jų butų — 5 ir 5 
kamb. (po 3 mieg.). $18,900; įmo
kėti $5,000. LAwnda|e 1-7038.

LYONS. 2-jų butų—5 ir 5 kamb. 
Naujas centrinis apšild. Platus 
sklypas. $21,900; įmokėti $5,000.
TOwnhall 3-2460.

APLEIDŽIA VALSTYBĘ; turi 
parduoti 3-jų butų namą — ne
brangiai, $9,900. 4—4 ir 3 kamb. 
Pajamų $110, plius butas. Gazu 
apšild. Apylinkėje 26th ir Homan 
Avė. Įmokėti $2,500. LAwndale 
1-7038.

BERWYNE. 5 kamb. namas. 
Arti 22nd ir Ridgeland Avė. Pas
togė ir rūsys. $11,900. OLympic 
2-6710.

“SHINGLE” ’2-JŲ BUTŲ NA- 
i MAS. Kaip naujas — 5 kamb., ir 
J 3 kamb. pastogėje išnuomuojami 
i už $80 į mėn. Automatiškai alyva 
apšildomas. 2 auto. garažas. $13,- 

(500; įmokėti $4,500. Labai spe- 
I rialus pirkinys. SVOBODA, 3739 
W. 26th SL LAwudale 1-7038.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuviškai kalbanti mote
ris namų ruošos darbui 1 kartų j sav. 

Skambinti — Ann Staslukaitis, 
GRovehil 8-3041

RESTORANUI reikalinga mote
ris dirbti virtuvėje ir už padavėją.

KEn.wood 6-8863

Reikalinga JANITRESS — 
VALYMO DARBUI. Kreiptis į 
kambarį 364 G. C. Station, Har- 
rison & Wells Streets, Chicago 
7, III. Tel. WAbash 2-2211.

W0RK NE AR HOME! 
SAVE TIME TRAVEUulNG

STENO-DICTAPHONE
OPERATORE

GOOD STARTING SALARY 
Company benefits

PRATT & WHITNEY CO., INC. 
4649 W. Fullerton Avė. 

HUmboldt 9-1626

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
5080 S. Ashland Avė.. Chicago 88. IIL

ŠILDYMAS' • v r • V ? * .
A. StenčIaoskM Ir A. Lapkų 

nstoliūoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondi- 
tionera) Ir atliek* visus skardos 
darbus. ' « A »
1546 8. 49th COURTk CIŲURO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo flkval. vak.: OLympl

2-6752 Ir OLympic 2-8492

J1ESKO NUOMUOTI

Jaunam vyrui reikalingas gražus 
kambarys, pageidautina atskiras {ė- 
jimas. Skambintt

GAnal 6-0540
po 5 v. v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

GERA PROGAI Groscrių ir mčsos 
krautuvė, itbdoj Vietoje. Biznis par
duodamas su namu ar be namo. I)i- 
flelS krautuv& su gerais (rengimais. 
Savininkas eina pensijon. Kaina nu
piginta. Galima apžiūrčti kiekvienų 
dienų, {skaitant ir sekmad. 25OU W. 
(lOtli St.

GRtlMMtlV IR M«SO!S KRAUTU
VE parduodama kartu su “delivery” 
sunkvežimiu. Labai judrioje gat\6je. 
Skambinti YAnls 7-5000, klauskite 
Lloyd.

4003 Archer Ąvc. >________ ' A 4 -
MARQUETTE PARKE parduo 

dama CASH 8$ CARRY LAUND- 
RY-SKALBYKLA & RCBŲ VA
LYKLA. Jokio išvežtojimo. Susi
tarimui apžiūrėti skambinti tarp 
7 v.r. ir 6 v.v. BIshop 7-9497.

HNUOMUOJAMA
Išnuom. 4 kamb. karštu vand. 

apšild. Nepageidaujami maži Vai
vai. HEmlock 4-1169. Povilas 2a- 
vadžius. 7185 So. Rockwell Str.

CICERO PARKHOLM 5 KAMB. 
ŠVIESUS IR DIDELIS BUTAS 
2 AUGŠTAS.1604 So. 50th Ot.

AUTOMOBUUE8 — TRVOK8 
Automobiliai — Sunkveštmial........... ........ .......

VIKTORO IO11OO8
lietuviška gazolino atotto Ir auto

atitekami motoro rvmontal, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalya.

CAU-ME-MOTORS C0.
575» S. WF*TF.RN AVĖ- PR M-053S

Remkite dien. Dranga!

f
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Asmenys, kuriems reikia garantijų
ADAS Juozas, gim. 1921. 1. 25., 

Skaudvilė, Lietuva, 104 Nord- 
laan, Wintersiag/Liege, Belgium, 
Ačas Elfsa, gim. 1925.1.21., t. Trui 
den, Belgium, Ačas Rita, g. 1951.
3.28., Eiaden, Belgija, Ačas Elly, 
gim. 1952.6.10., Waterschei, Bel
gija, Ačas Arletta, gim. 1954.8>-
23., Winterslag, Belgija, Ačas 
Jean Pierre, gim. 1956.1.10., Win- 
terslag, Belgija.

AMANAVIČIUS Vladas, gimęs 
1918. 6.15., St. Petersburg, Rusi
ja, 220. Lindeman, Zolder/Liege, 
Belgium. Amanavičius Skamara- 
kaite Marija, gim. 1916.6.15., Bu- 
nikiai, Lietuva, Amanavičiue Ed
vardas, gim. 1946.4.4., Munchen, 
Vokietija, Amanavičius Jūratė Ju 
zė, gim. 1947.6.24., Munchen, Vo
kietija,Amanavičius Vytautas, g.
1948.12.13., Heusden, Belgija, A- 
manavičius Algirdas, gim. 1953.
5.6., Heusden, Belgija.

ANDRIJAUSKAS Maria, gim.
1928.7.14., Munchen, Vokietija; 
siuvėja, Memmingen, Memelweg 
471, Grmany, Andrijauskas Jo
hann, gim. 1947.6.12., Haag, Vo
kietija, Andrijauskas Monika, g.
1949.7.14., Traunstein, Vokietija, 
Andrijauskas Peter, gim. 1951.12.
2., Memmingen, Vokietija.

BAGDONAS Juozas, gim. 1921.
1.26., Joniškis, Lietuva, 3 Rue Ly- 
on, Chatelefe/H., Belgium.

BERGGRUN Emma, gim. 1910.
5.10., Danski, Vokietija, Kaiser- 
slautern, Slevogstr. 66, Germany, 
Bėrggrun Edmund, gim. 1940.3.-
12., Kurkliai, Lietuva, Berggrund 
Reinhilde, gim. 1941.5.17., Wald- 
horst, Vokietija, Berggrund Rein- 
hold, gim. 1941.5.17., Waldhorst, 
Vokietija, Berggrund Regina, g.
1953.11.30., Ransweiler, Vokietija.

BULEVIČIUS Vladas, g. 1921.
4.13., Obeliai, Rokiškio apskr., 
Lietuva, Coppingen, Staatl. Wohn 
heim 2/4, Germany, Bulevičius 
Magdalena, gim. 1918.8.10., Zwa- 
czyn, Lenkija, Bulevičius Vytau
tas, gim. 1947.1.7., Kirchheim, 
Vokietija, Bulevičius Danutė Ma
rija, gim. 1952.9.8., Coppingen, Vo 
kieti ja, Bulevičius Vladas, g. 1955.
1.8., Coppingen, Vokietija.

CERNELIS Algirdas, gim. 1926.
9.4., Slinakiemis, Lietuva, 7 Rue 
de la Succrerie, Strepy-Braąueg- 
nie, Belgium, Cemelis Rūta, gim.
1935.2.11., Sugintai, Lietuva.

DAMBRAUSKAS Jonas, gim.
1905.4.13., Biržai, Lietuva, 141. 
Rue de la Providence, Marchienne 
au Pont/H., Belgium.

DAUKNYS Jonas, gim. 1918.
12.6., Naujamiestis, Lietuva; au-

tomechanikas, Moilen,/Ndi h.
Schlegierstr. 2., Germany, Dauk
nys Hildegard, gim. 1915.5.10., 
Breslau, Vokietija, Dauknys Sieg- 
fred, gim. 1951J..6., Blomberg, Vo
kietija, Dauknys Peter, gim. 1952.
10.10., Blomberg, Vokietija Dauk
nys Hans, gim. 1954.1.8., Detmold, 
Vokietija.

D2IAUGYS Juozas, gim. 1923.
12.3., Lietuva, 93. Rue de la Ma- 
deleine, Jumet/., Belgium.

GASPARAS Klemensas, gim.
1914.7.18., šukeliškiai-švenčionys, 
Lietuva, 1. Rue du Coron de Go- 
ffe, Chatelineu/H., Belgium.

GRIKIS Jonas, grm. 1907.9.25., 
Zalioji-Vilkaviškis, Lietuva, 220 
Lindeman, Zclder/L., Belgium.

GRUNTHAL Algimantas, gim. I
1937.8.3., Panevėžys, Lietuva, 
Huttenfeld h. Lampertheim, Lit. 
Gymnasiunr, Germany.

GUDAT Willi, gim. 1934.1.18., 
Minchenvvald, Vokietija, Uhler-, 
born/Kr. Bingen, 4204 LSCo., Ger1 
many.

HOHNIE Katarina, gim. 1923.
12.24., Ketsch, Vokietija 17a/ 
Ketsch, Gutengergstr. 39, Ger
many, Hohnie Helga, gim. 1944.
8.12., Ketsch, Vokietija.

JANIŪNAS Antanas, gim. 19-
14.10.19., Marijampolė-Prienai, Lie 
tuva, 39 FG. Hoeveweg, Lanklaar 
/L., Belgium.

JARUSAS Mykolas, .gim. 1914.
5.5., Kaunas, Lietuva, 132 Rue de 
Trazengnies, Monceau s/S., Bel
gium.

JUREVIČIUS Augustinas, gim.
1927.2.11., Gružlaukis-Kretinga, 
Lietuva, 342. Rue du Bois, Glain/ 
Lg., Belgium.

KAČINSKAS Eduardas, g. 1915.
8.9., Petersgrad, Rusija, 17/ 
Schvetzingen, 8591 LSCo., Ger
many, Kačinskas Irena, gim. 1938.
1017., Kaunas, Lietuva, Kačins
kus Raimund, gim. 1954.10.20., 
Ketch, Vokietija.

KAJfiNAS Danielius, gim. 19- 
18. 4.15., Melagėnai-Utena, Lietu
va, Kantine, Camp'l., Zwartberg/ 
L., Belgium.

KASPARAT Andreas, gim. 19- 
03.7.30., Varnaičiai, Lietuva; sta
lius, Dusseldorf, Aachenerstr. 83, 
Germany Kasparat Anna, g. 1906.
3.30., Kalniškiai, Lietuva, Kaspa
rat Johann, gim. 1940.9.7., Voluc- 
kai, Lietuva.

KAZAKEVIČIUS Viktorą?, g.
1910.7.17., Igliškėliai-Marijampo- 
lė, Lietuva, 18. Vievveide, Stok- 
keim,/ L., Belgium.

KILIKEVICIUS Alfonsas, gim.
1919.12.16., Marijampolė, Lietuva,

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIAIS | LIETUVĄ 

ir visas kitas Rusijos
iš naujų ar naudotų rūbų, avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir t.t. 

Visas išlaidas ir U.S.S.R. muitą apmoka siuntėjas.
Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. 

Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono.

GREITAS PRISTATYMAS
✓

Iš toliau ir iš Kanados siųskite siuntinius mūsų adresu, nedau
giau 21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes siuntinį perpakavę, pranešime Jums kiek kainuos 
persiuntimo išlaidos.

Dėl smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykite lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
Eitis Buikling, Room 14 Tol M 8-4764 

409 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON Z7, MASS
Šį skelbimą išsikirpkite

STEIN TEXTILE CO-
1306 South Union Avė.

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys 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 ......................................................................................$1.89

Grybų spalvų Fortisan ir Mctallic 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 kalnas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO. 
1906 SOUTH UNION AVEN4JE

1 likrkaa j rytos nuo Hafeted St., V/2 bloko j pietus nuo 

Kooaevelt Kd. Taip pat atdara šeštadieniais ir seknuuL 

Tel. MOnroe 6-8152.

5, Rue du Marche, Fontainel ‘E- 
veque|/H., Belgium.

KLUG-Liudžius Anna, g. 1896.
1.29., Kubiliai, Lietuva; virėja, 
Hofterstr. 22/17, Braunau a. Inn, 
Austria.

KUNICKAS Antanas, g.1925.-
8.15., Panevėžys, Lietuva. 37. Ven 
nestr. Winterslag/ L., Belgium.

LUŠAS Pranas, gim. 1926.10.-
5., Šiluva-Raseiniai, Lietuva, 134. 
Rue de Trazegnies, Monceau s/S., 
Belgium.

PARAPINAVICIUS Valentinas, 
gim. 1904.3.24., Kaunas, Lietuva, 
201. Leon Dubois, La Docheries/ 
H., Belgium.

PAUKSYS Augustinas, g. 1923.
8.23., Gelgaudiškis, Lietuva, 201. 
Leon Dubois, La Docheries/II., 
Belgium.

PILKAUSKAS Stasė, g. 1924.-
12.19., Vilkaviškis, Lietuva, 160 
Rue St. Fiacre, Mononau s/S., Bel
gium.

OLŠAUSKAS Zofija Zveigžde- 
lė, gim. 1946.4.6., Donauworth, 
Vokietija, (vyras išvykęs j Lietu
vą).

POVILAVICIUS Aleksandras, 
gim. 1924.3.24., Biržai, Lietuva, 
29. Rue de la Tour, Carnieres./fL, 
Belgium.

RIMKUS Bronius, gim. 1923.-
3.15., Marvenka, Lietuva, Worms 
am Rhein, 4204 LSCo., Germahy.

SELYS, Pranas gim. ? Salan
tai, Lietuvą, 7. Rue Pecluse, Lie- 
ge, Belgium.

SPRINGELLES Bruno, gim. 19-
20.5.30., Vilkaviškis, Lietuva, 
Schweinfurt/Main, Oberer Wall 
17, Germany.

SRUOGA Vladas, gim. 1926.8.-
26., Kėdainiai, Lietuva, 62. Rue 
du Goffe, Chatelineau/H., Bel
gium.

SULCIUS Jonas, gim. 1903.10.-
5., Šiauliai, Lietuva, 17 Pres, Bel- 
Saules, Forchies la Marche, Bel
gium.

TAUJANSKAS Antanas, gim.
1924.11.22., Svėdasai, Lietuva, 
Place dės Combattants, Marchien
ne au Pont, Belgium.

UMARAS Bronius, gim. 1913.-
9.17., Utena-Užpaliai, Lietuva, 9. 
Kantine Bre&rii, Zwartberg/L., 
Belgium.

URNIEZA Petras,’ gim. 1916.12.
24., Rietavas, Lietuva, 7 Rue de 
la Succrerie, Strepy-Braquegnies, 
Belgium, Urnieža Marija, gim. 19-
23.10.. 14., Sugintai, Lietuva, Ur
nieža Elena, gim. 1948.11.6., Brac- 
quegr.ies, Belgija.

VIENAŽINDIS Jonas, gim. 19-
23.6.17., Rokiškis, Lietuva, 24. 
Cite Nouvelle, Pieton/H., Belgium, 
Vienažindis Lisetta, gim. 1930.3.-
17., Kempton, Vokietija.

Juozapas Young (Jurgelaitis)
Gyveno 3152 S. Emerald Avė.

Mirę geg. 31 d., 1956, 9 vai. vak., sulaukęs .62 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marianųiolčs apskr. Amerikoje iš

gyveno 40 m. •
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Juozapas Young, su 

žmona Emma ir šeima; giminaitė Ida Schmitz su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pąžistami.

Priklausė Chieagos Liet. Draug, ir Teisybės Mylėtojų D-jai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3303 Li- 

tuaniea Avė.
Laidotuvės įvyks birž. 4 d., iš koplyčios 8.30 vai. ryto bus 

atlydėtas į Šv. Jui-gio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direktorius Antųnas M. Phillips. Tel. YA. 7-3401

PADĖKA

A. A.

HELEN ZALATORIS

Mnno mylima žmona mirė 1956 m. gegužės mėli. 26 d. ir pa
laidota birž. mėli. 1 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chieagoje.

Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį jattar- 
navimų ir jialyilėjo į jos poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gnrb. kunigams: kini. kleh. kan. J. 
Paškauskui, kun. J. Makarui, kun. V. Zakarauskuii ir kun. P. P. 
f’iiiikui, MIC, kurio atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielų. 
Dėkoju kun. J. Makarui, kuris palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielų. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė vdiofiei gelių.

Dėkoju grabnešiams ir visiems, kurie jmii riškė mums toje lifi- ’ 
desio valandoje užuojautų.

Dėkoju laidotuvių direktoriui A. Petkui, kuris maloniu pa
tarnavimu atėmė man rūpesčius tosn liūdesio ir skausmo valan
dose. 1 ,

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturėjau galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

VYRAS DR. P. Z. ZALATORIS

Pittsburgh, Pa.
Lietuvės tautų festivaly

Pittsburgho lietuvės moterys, 
susitelkusios į visų tautų First 
Folk Festival skyrių, kuris yra 
Pittsburgh The Syrla Mosąue 
auditorijoje, turės savo lietu
višką patalpą, kurioje bus kelių 
rūšių lietuviškai pagamintų val
gių. Vakarais lietuvės moterys, 
pasipuošusiuos tautiniais rūbais, 
pašoks lietuviškų tautinių šokių 
ir padainuos lietuviškų dainų. 
Tai įvyks birželio 9 ir 10 d. Lie 
tuvės moterys nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius minėtame fes 
tivalyje, kuriame pasirodys apie 
18 tautų, atsilankyti.

Fr. Žilionis

» G

Melrose Park, 111.
BENDRUOMENES

GEGUŽINE
Lietuvių Bendruomenės Mel

rose Park Apylinkė š. m. bir
želio 3 dieną, sekmadienį, ruo
šią gegužinę, Maywood Grove, 
Lake ir lst gatvių kampas.f 
Pradžia 1 vai. po pietų. Šo-Į 
kiams gros geras orkestras, i 
Geriausiai šokančiai porai ski-, 
riama dovana. Be šokių bus 
virvės traukimas ir kitos įvaį- 
rios pramogos. Laimėtojams; 
virvės traukime skiriama dova
na: Burtų keliu bus padalin
tos 4 dovanos, be to, kiekvie
nas gegužinės dalyvis turės 
progą burtų keliu laimėti spe
cialią dovaną (door prize).

LBA Valdyba

«

London, Ont.
«

Aukso medalis lietuvaitei

University of Western Onta- 
rio šiais metais, tarp 500 univer 
siteto graduantų, yra ir du lie

ŽEMAITIS Leonas, gim. 1920.-
9.12., Šimkaičiai-Raseiniai, Lietu
va, 22. Rue de la Station, Chate- 
lineau, Belgiuių.

tuviai studentai. Universiteto 
Board of Governors šių metų 
konvokacijos proga paskelbė me 
dalių ir apdovanojimų gavėjus. 
Aukso medaliu apdovanota Gra
žina Narakaitė, baigusi “Eng- 
lish and Latin (Major)” baka
lauro laipsniu. Pabrėžtina, kad 
mokslus ėjusių pačių kaandiečių 
nuomone "Honors English and 
Latin” kursas v-enas sunkiau
sių ir čia gimusiam asmeniui.

Taipgi auks0 medaliu nebuvo 
apdovanotas joks studentas aug 
čiau minėtame kurse kelerių me
tų bėgyje. Gražina Narakaitė 
bene iš viso bus pirmoji iš stu
dijuojančio naujai atvykusio lie
tuviškojo jaunimo Šiaurės Ame
rikoje, gavusi šitokį atžymėji- 
mą. Laikraštis “The London 
Free Press” atžymėjo šią pro
gą įdėdamas gavusių aukso me
dalius nuotraukas.

Antrasis gracfuantas, baigiąs 
chemiją griežtųjų mokslų baka

a.+ a.

KAZIMIERA JESEVICrūTfi
Gyveno Kank&kee, III. 

Ankščiau gyv. 4415 S. Fairfield
Avė., tel. LAfayette 8-6874.
Mirė geg. 29 d., 1956, sulau

kus pusės amžiaus..
Gimė Iaetuvoj, Tauragės apsk., 

Skaudvilės parapijoj ir mieste.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sesrno Stefanija Nikrošius, 
Švogeris Stanislovas, sesers sū
nus Walter, jo žmona Magda
lena ir jų šeima, sesers duktė 
Florence Smith, jos vyras Dr. 
William ir jų šeima, sesers sū
nus Edward, jo žmona Marce- 

- lė ir šeima, sesers duktė Ida 
Farovich, jos vyras Bill ir šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko se
suo Elena Skarbalienė su šeima

Kūnas bus pašarvotas po 5 
vai. vak. Petro Bieliūno kop
lyčioje, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
birž. 4 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią., kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už - velio
nės sielą. Po pamaldų bfis nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sesuo ir kt. giminūs.
Laidotuvių direktorius Pet- 

; ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-357 2.

A A
MYKOLAS LEGECKIS, JR.

Gyveno 2249 W. 24 St.
Mirė birž. 1 d„ 1956. 1:30 v. 

ryte, sulaukęs 36 m. amžiaus.
Gimė Chicagojo, III.
I’asliko dideliame nuliūdimo 

žmona Olga (merg. pav. Cos- 
ta), i sūnus Juozapas, motina 
Veronika - Goėtautaitė, tėvas 
Mykolas, brolis Jonas ir jo 
žmona Julija, sesuo Stanislova, 
jos vyras Edvardas Balaban, 
teta Morta BuroStenė ir šeima.

Kūnas pašarvotas Anzilottl 
koplyčioje, 2433 Ko. Oakley.

laidotuvės įvyks pirmad., 
birž. 4 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugujr'ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nnlifidp: 'Žmona, sūnus, mo
tina, tėvas, brolis, s<*su<> Ir teta.

Laidotuvių direktorius Anzi
lottl. Tel. VIrginia 7-6868.

M

FRANK ŽILINSKY
Gyveno 4358 8. California Avė. 

Tel. ABerdccn 4-6120
Mirė geg. 31 d., 1956, 2:26

v. popiet, sulaukęs 67 m. auiž.
Gimė Ltetuvoje. Kilo iš Tra

kų apskr., Žežmarlų parapijos, 
Antakalnių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko di<A>liame nuliūdimo' 

2 pusbroliai; Mykolas Hiago, 
jo žtnona Borą; iv Matthevv 
Btago, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. ,

Priklausė Liet. Baltos Žvaig
ždės Klubui ir Amalgamated 
Clothlng Workcrs of America, 
Lotai 39.
, K finas pašarvotas lAtckawlcz 
koplyčioje, 2424 W. 69th 8t.

laidotuvės įvyks pirmad., 
blvž. 4 d.. *lš koplyčios 8:30 v. 
ryto biiH atlydėtas j švč. Pane- 
nelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: (ibuinės. 
laidotuvių direktorius Ste

ponas I.ackawlcz. Tel. KEpub- 
llc 7-1213.

lauro laipsniu, yra Arvydas Gu
delis, kuris pasilieka tame pa
čiame universitete tolimesnėms 
studijoms, Master laipsniui gau
ti V.

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKOMI; 1. IGNAS PET

RAITIS, s. Jono, kilęs iš Kivylių 
km. Jieško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Motiejo, kilęs iš Pašvi
tinio miestelio. 1926 m. gyvenęs 
Hammoiul, Indiana. Abu Pašvitinio 
valsčiaus. Pranešti — G. Šakočius, 
98 Tunix Hill, Bridgeport, Oonn.

V1KTOR ANANJEV, gimęs 1921 
m., arba žinantieji kur jis gyvena 
prašomi pranešti: lt. Stulpin, 3756 
W' 71st St., Chicago 29, III. Telef. 
PO 7-7294.

Pajieškomi VALENTINAS RI 
BOKAS, s. Vinco, gimęs 1926 m., 
ir ALFREDAS RIBOKAS, gimęs 
1923 m. Jieško motina Lietuvoje. 
Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi rašyti adresu: O. Ščiu- 
kas, 3958 S. Rookwell St., Chioa- 
go 32, III.

Barzdaitis Stasys, s. Stasio, su 
žmona yra pajieškomi giminių iš 
Lietuvos, Šilavotas, Marijampolės 
apskr. Atsiliepti: Jonas Tumosas,

t
A. A

JUOZAPAS BALCHUNAS
Gyveno 2212 W. 23rd St.
Mirė geg. 31 d., 1956, 2 vai. 

popiet, sulaukęs jsenatvės.
Gimė Lietuvoje.- Kilo iš Pa

nevėžio apskr., ir parapijos, 
Pašėlių- kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Prapciškus, jo vaikai 
Kotryna Copek su šeima ir 
Pranciškus su šeima, švogerka 
Kotryna Balchunienė su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko 2 broliai: 
Motiejus ir Antanas.,

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place

Laidotuvės Jvyks pirmad., 
birž. 4 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies, sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis Ir kiti gimi
nės.

laidotuvių direktorius ' Ste
ponas Lackawicz. Tel. VIrginia 
7-6672.

P A DEK A
A- f A.

VINCBNT COZEN 
(Kuizinas)

Mūsų mylimas sūnus ir brolis 
mirė 1956 m. geg. mėn. 3 d.^ ir 
palaidotas geg. mėli. 14 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse, Chieagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į jo poilsio 
vietą- - .

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. 
kunigams: kun. klcb. kan. J. Paš
kauskui, kun. L. Vaišvilai ir kun. 
J. Makarui, kurie atlaikė gedulin

gas pamaldas už jo sielą. Dėkoja
me kun. J. Makarui, kuris paly
dėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie 
užprašė šv. Mišias už jo sielą. Dė
kojame visiems, kurie prisiuntė 
velioniui gėlių. Dėkojame vargo
nininkui A. Giedraičiui ir vargo
nininkų chorui už giedojimą.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Mažeikai - Evans, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums rū
pesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
turime galimybės padėkoti. Vi
siems, visiems nuoširdus dėkui.

Tėvas, brolis, seserys

ANELE KUZMICKTENE
(VADINSKAITE)

(Pagal pirmą vyrą Dudonienė)
Mano mylima žmona mirė 1956 m. geguž. mėn. 11 d. ir 

palaidota geg. mėn. 15 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicdgoje.
Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. tkunigams: kun. kleb. 

kan. J. Paškauskui, kun. J. Makarui ir kun. V. Zakarauskui, 
kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkoju kun. 
L. Vaišvilai, kuris palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkui visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dėkoju A. 
Giedraičiui, vargonininkų chorui ir Elenai Zapolis už giedo
jimą. Dėkoju grabnešiams. Chieagos Liet. Draugijos nariams 
ir visiems, kurie pareiškė man toje liūdesio valandoje užuo
jautą. Dėkoju laidotuvių direktoriui Mažeika-Evans, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė man daug rūpesčio tose liūde
sio ir skausmo valandose. Dėkoju visiems laidotuvėse daly
vavusiems, kurie atskirai neturiu galimybės padėkoti. Vi- siemą visiems nuoširdus dėkui. VYRAS

65 Northcote Avė., Toronto, Ont., 
Canada.

Pajieškomas Juozas Pakalnis, ki
lęs iš Juodajai vilkių vuk., Gelvonų 
valse., Ukmergės apskr.

Pajicško Stasys Jurkūnas 
6727 So. Campbell Avė. 

Chicago 29, III.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

GU2AUSKŲ
BEVERLY RILLS GRLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2413 WEST «3IID STREET.
TeL PKospect 8-0833 Ir PR 8-0834

JOHN J. RAŠINSKAS
Gyveno 10530 S. May St.
Mirė geg. 30 d., 1956, 6:30 v. 

vak., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Kaltinėnų para
pijos, Gaidėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Paulikaitė), 
duktė Frances Janush, žentas 
John, brolienė Julia Hachens- 
ke su šeima, brolio duktė Ruth 
Du Meile, jos vyras Peter ir 
šeima, pusseserė Pauline Bu- 
chus su šeima, kiti giminės, 

/ draugai ir pažįstami. Lietuvo
je liko 3 broliai ir 3 seserys.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., 
birž. 4 d., iš koplyčios 8:45 v. 
ryto bus atlydėtas į Visų Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir
žentas.

laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. CO. 4-2228.

Vieneriy. metų mirties 

sukaktis

f
A. A-

JUOZAPAS S. BUKALTAS

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų. Netekome savo mylimo 
1955 m. gegužės mėn. 31 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis birželio mėn. 4 d. 
7:45 vai. ryto. Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose įmmaldosc 
dalyvauti ir kartu su mumis 
jiasimelsti už a. a. Juozapo 
sielų.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė ir žentas.
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/ mus
X J. Em, kardinolas Samuel 

Stritch praėjusį ketvirtadienį 
priėmė delegaciją Dainų šven
tės reikalu. Kardinolas mielai 
sutiko būti šventės garbės pir
mininku ir taip pat dalyvauti 
bankete, būsianč.am liepos 1 
d. vakare Sherman viešbuty. 
Jo Eminencija džiaugėsi lietu
vių veržlumu išlaikyti savo ge
rąsias tautines savybes, labai 
dėmėjosi Dainų švente ir ste
bėjosi tokiu gausiu chorų da
lyvavimu. Delegaciją sudarė: 
prel. Ig. Albavičius, kun. P. Ci
nikas, MIC, Ant. Rudis ir L. 
šimutis.

X Dainų šventės plenumą 
sudaro įvairių organizacijų bei 
draugijų ir chorų valdybų na
riai: dr. Jonas Bajerčius, dr. 
Steponas Biežis, inž. Leonas 
Bildušas, Elena Blandytė, mok. 
Teodoras Blinstrubas, žurn. 
Vladas Būtėnas, Juzė Daužvar- 
dienė, Albinas Dzirvonas, No
ra Gugienė, komp. Vladas Ja- 
kubėnas, Agnė Jasaitytė, Ber- 
nice Jonikienė, Jurgis Jonikas, 
Juozas G. Kaminskas, Kazys 
Kleiva, muz. J. Kreivėnas, muz. 
Aleksandras Kučiūnas, muz. 
Justas Kudirka, stud. Antanas 
Laucius, muz. Adolfas Mondei- 
ka, Dale Murray, Pranas Ne
dzinskas, bank. Jonas\Pakel, 
Jonas Paštukas, žurn. Vytau
tas Radžius, Marija Rudienė, 
inž. Antanas J. Rudis, adv. Ed
vardas Stasiukaitis, kun. Adol
fas Stašys, Elena Strikienė, 
Alice Stephens.

Teresėlė Pautienytė, kuri drauge 
su savo tėveliu baigia išplatinti 
lietuviškų knygų už tūkstantį do
lerių. ši “knygnešė” lanko Šv. 
Antano lietuvių parapijos moky
klą Cicero.

X Mindaugas Vygantas, gy
venąs su tėvais 2027 S. Union 
Avė., sėkmingai baigė katalikų

X Great Lakęs Spring kom
panijoje dirba daug lietuvių. 
Be visų kitų žinomų mums 
rinkliavų (viešojo ir privataus 
pobūdžio), šelpia Vasario 16 
gimnazijos blokinius, aukoja 
tos gimnazijos namų išpirki
mui ir 1.1. Tat neįiuostabu, kad 
jie visi ir po peticija pasirašė.

Nuostabu, kad svetimtaučiai 
mu8 entuziastingai remia. Šjo 
fabriko vieno skyriaus^ bosas 
Edis Galatka, perskaitęs petici
ją, paręikalavo parašų lapo. 
Gavęs lapą sušaukė darbinin
kus nuo darbo (ne pertraukos 
metu) ir trumpai paaiškinęs 
reikalą, prašė visus pasirašyti. 
Neatsirado tame skyriuje nė 
vieno svetimtaučio, kuris būtų 
atsisakęs savo patašo taip 
svarbiam- mūsų reikalui; Petici
jos parašu rinkimu rūpinasi 
Stasys Grigaravičius.

X Vilniaus Krašto Lietuvių

KAN. ZAKARAUSKO SUKAKTIS
Gabus ir energingas kultūri-i nazijas kun. kan. Zakarauskas 

ninkas, veiklus lietuvis kan.! vysk. V. Brizgio skiriamas ką 
tik įsikūrusioje Augsburge lie
tuvių gimnazijoje tikybos dės-

Vaclovas Zakarauskas šį sek
madienį švenčia savo kunigys
tės s dabrinį jubilėjų. Sukaktu-! tytoju ir kapelionu, šiose sun- 
vininkas yra kilęs nuo Rumšiš-j kiose stovyklinio gyvenimo a- 
kių: gimė Pievelių kaime, 1906 pystovose nepailstamai dirbo
m. lapkričio 6 d 

Mokėsi Rumš:škių pradžios
mokykloje ir Kaune, Aušros 
gimnazijoje. Vėliau Kauno Met
ropolijos Rungų seminarijoje. 
1931 metais baigė Teologijos 
fakultetą Vytauto Didž. univer
sitete. Ir tais pačiais metais ge
gužės 31 d. J. Skvirecko buvo 
įšventintas kunigu.

Jo pirmoji darbo dirva buvo 
Kauno bazilika, kame šalia ki; 
tų pastoracinių darbų visą lai
ką teko dirbti Kauno miesto 
pradžios mokyklose k. a. Jono 
Jablonskio, Saulės. Vėliau bu
vo paskirtas Aušros Mergaičių, 
paskiau Aušros Berniukų gim
nazijų tikybos dėstytoju ir ka-

gimnazijoje iki ji užsidarė dėl 
mokinių sumažėjimo. Stovyklo
je gyvendamas šal'a gimnazi
jos dar dėstė tikybą Technikos 
augštesnėje mokykloje. Bo to, 
uoliai dalyvavo kultūriniame 
stovyklos gyvenime, kaip ir po
litiniame, dalyvavo jų suvažia
vimuose. Įvairių švenčių proga

Pataisė blogą širdį
Chicagos vaikų ligoninėje 

operacijos keliu buvo pataisy
ta 11 mėnesių senumo Kana
dos berniuko širdis, nuo gimi
mo — nenormali: jis gimė su 
sukeista aorta ir plaučių arte
rija ir dėl to kraujas, grįžtąs 
į širdį iš kūno nebuvo siunčia
mas į plaučius gauti deguonio. 
Operacijos keliu kraujo apyta
ka buvo pataisyta.

Byla dėl milionų
Chicagoje vyksta tardymai 

ir gali būti iškelta byla prieš 
sakė pamokslus, gaivindami Mo“ie Netcher Bragmo, 29 m. 
prislėgtas tremtinių šrdis vilti- ™oterj’ Paveldeto^ senosios

laikomą šv. Ignato mokyklą ir S-gos Chicagos skyriaus valdy- _ ____ ____
buvo atrinktas į geriausiai bai- ba pas dr.-Vl. Blažį šio mėn. 27' pelionu. jose mokytojavo iki 
gūsių mokinių skaičių. Didy- turėjo posėdį, kuriame^ amui-i bolševikams Lietuvą okupavus.
sis Chicagos dienraštis •“The 
Chicago Suday Tribūne” pla
čiai aprašė katalikų mokyklų 
mokslo metų baigimo iškilmes 
ir paskelbė geriausiai baigusių 
ir atrinktųjų mokinių pavar- 

! dės, kurių tarpe randame ir lie
tuvio Mindaugo Vyganto pa
vardę. “The Chicago Sunday 
Tribūne” rašo, jog Mihdaugas 
Vygantas buvo mokyklos laik
raščio foto skyriaus redakto
rius, vienos sporto grupės ka
pitonas, foto klubo pirminin
kas, klasės vadovas ir dauge
lio draugijų narys ir pavyzdin
gas mokinys.

Mindaugas Vygantas vaiko 
amžiuje su tėvais prieš septy
netą metų atvyko į Čikagą iš 
tremties Vakarų Vokietijoj, 
tuojau griebėsi mokslo, kartu 
aktyviai reikšdamasis lietuviš
kose jaunimo organizacijose ir 
sporto klubuose. Tolesnes stu
dijas žada tęsti Chicagoje.

Miela, jog lietuviškas jauni
mas pavyzdingai mokosi, gra
žiai reiškiasi jaunimo organiza
cijose ir džiugius darbo vaisius 
atženklina didžioji Amerikos 
skauda.

kiai išnagrinėjo ir aptarė atei-1 Jiems atėjus iš šių pareigų bū
ties veiklos planus. Be kitų 
svarbių reikalų nutarta šį atei-

X E. Vilimaitė, Švietimo 
sekcijos komisijos sekretorė, 
sudarė ALM S-os skyrių sąra
šą ir šiomis dienomis išsiunti
nėja kvietimus į Kultūros Kon
gresą. Tikimasi, kad mokyto
jai aktyviai dalyvaus Kultūros 
Kongrese, o ypač Švietimo sek
cijos darbuose. Mokytojai iš 
tolimesnių apylinkių, kurie pa
siryžę atvykti ir neturi kur ap
sistoti, prašomi kreiptis į E.
Vilimaitę, 5610 So. Winchester 
Str., Chicago, III. Tel. PR 6- 
9801,

X Konstantas ir Marijona 
Raikai, gyveną 716 E. 90th st., 
šįmet liepos 1 d. švenčia savo 
vedybinio gyvenimo 40 .metų 
sukaktį. P. Balkienė 1937 me
tais lankėsi Lietuvoje, šie tau
rūs lietuviai yra visų gerų dar 
bų rėmėjai ir “Draugo” skai
tytojai. Jie tikrai gali pasi
džiaugti savo pavyzdingai iš- &au kursų baigimo 
auginta šeima: sūnumi ir trimis mus _ Lituanistikos 
dukterimis (visos kazimierįe- išdavė tik penkiems 
tės seserys): sės. Konstancija 
Scranton, Pa.; sės. Eucharisti- 
na Baltimore, Md.; sės. Im- 
maculita Chicago.

X Tėvams Jėzuitams, nemo
kamai teikusiems patalpas 
Augšt. Lituanistikos Kursams,
Lituanistikos Institutui už tų 
kursų suorganizavimą, lekto
riams dr. P. Jonikui, dr. Sruo- šokiams muziką.

nantį rudenį suruošti didelį 
linksmavakarį, kurio pelną ža
da skirti kultūriniams reika
lams.

Malonu, kad šiai svarbiai or
ganizacijai vadovauja atsidėję 
ir pasišventę asmenys: mok. 
Aleksas Dundulis, Valerijonas 
Šimkus, Bražienė, Antanas 
Stankus ir Juozas Truškūnas.

X “Minija vėl išsiliejo” Gas

paro Veličkos pjesėj, kurią sta
to Omahos lietuvių vaidintojai 
šį šeštadienį ir sekmadienį Lie
tuvių auditorijoje, dalyvauja 
šie pasižymėję omahiečiai: Z. 
Adomonytė, G. Konrodaitė, F. 
Pabilionytė, O. Ogilvytė, J. 
Šarkaitė, J. Jablonskis, St. Ra
džiūnas, V. Sederavičius, A. 
Neliubavičius, ( K. Stonys, R. 
Drukteinis, N. Grigaitytė, J. 
Agurkis ir G. Velička.

• *
X Šakių Apskrities Klubas 

birželio 3 d. A. Bruzgulienės 
darže, 8724 Kean Avė., rengia 
šakiečiams ir jų draugams pa
vasario šventę-gegužinę. Visi 
zanavykai ir jų bičiuliai prašo
mi atsilankyti ir linksmoje 
nuotaikoje praleisti laiką ža
liuojančioje pavasario gamto
je. Turėsime šiltų ir šaltų val
gių, įvairių gėrimų ir puikią

vo jų pašalintas.

Visuomeninė veiklai

gienei, dr. J. Adomavičiui, dr. 
J. Baliui, prof. St. Kolupailai, 
Al. Plateliui, prof. Adomui 
Varnui, be jokio atlyginimo 
skaičiusiems paskaitas, Augš; 
tųjų Lituanistikos Kursų di
rektorius Benys Babrauskas 
reiškia padėką. Kursų klausy
tojų buvo daugiau kaip 20, ta- 

pažymėji- 
Institutas 
klausyto

jams, pastoviai lankiusiems ir 
išklausiusiems visa3 paskaitas.

X Kun. Teofilis Palukaitis, 
1100 Santa Cruz avė., Menlo 
Park, Calif., Chicagos mokslei
viams ateitininkams padovano
jo televiziją, kurią jis buvo lai
mėjęs tų pačių ateitininkų su
ruoštoje

X Petras Šest&kanskas, 
Town of Lake apylinkės val
dybos vicepirmininkas, įvertin
damas Dainų šventės reikšmę 
mūsų kultūriniame gyvenime, 
pats savanoriškai pasisiūlė pa
rinkti tai šventei aukų, pagal 
prisiųstus aukų lapus, ir surin-

.X Ignas Malūnas, ALB Cent
ro Valdybos švietimo reika
lams narys Kultūros Kongre
se, Švietimo sekcijoje darys 
pranešimą apie dabartinę litua
nistinių dalykų dėstymo padė
tį-

X J. Gradinskas, J. G. Tele- 
vision Co., 2512 W. 47th Str., 
Chicagoje, paskyrė Balfo pik
nikui lempą su statulėle prie 
televizijos aparato, ši dovana 
bus paskirta birželio 10 d. Bu
čo darže.

X Tėvų Marijonų Seminari-

Jau gimnazijoje būdamas bu
vo uolus ateitininkų, taip pat, 
skautų organizacijų nariu. Įšvęs 
tus kunigu jo visuomeninio dar
bo ribos dar daugiau prasiplė
tė. Daugiausiai laiko skyrė Kau 
no miesto jaunimui — pavasa
rininkams, moksleiviams ir stu
dentams ateitininkams, Kauno 
zitietėms ir kit. Įsisteigus “Pa
vasario” Vyrų Sąjungai, arki
vyskupas jį paskyrė šios sąjun
gos vyriausiu dvasios vadu.

Spaudos darbininkas

Jau gimnazijoj suole sėdėda
mas mokinių leidžiamuose laik
raštėliuose nemažai rašydavo. 
Vėliau 1bendrada)rbiavo “Lais
vėje”, XX amž.” ir kit.

1944 m. kartu su kitais kuni
gais palydėjo vokiečių gestapo 
tremiamą arkivyskupą Skvirec
ką iki Vienos, kur kan. Zaka
rauskas Vienos kardinolo buvo 
paskirtas priemiestin pastora
ciniam darbui. Čia darbavosi iki 
bolševikai įsiveržė į Vienos mies 
to apylinkes. Iš čia pasitraukė 
į Bavarijos miškus, apsigyveno 
mažytėje parapijėlėje pas labai 
malonų ir simpatingą bavarą 
kleboną, kuriam nemažai pagel
bėjo parapijos pastoraciniame 
darbe.

Auklėtojas.

1945 m. pradėjus organizuo
tis lietuvių tremtinių stovyk
loms ir pradėjus kurti stovyk
lose pradžios mokyklas ir gina

mi laisvės patekėjimo.

Žiburių redaktorius

Lietuvos vyskupai būdami 
tremtyje įsteigė “Lux” knygų 
leidykla, kuri tremties metu Vo
kietijoje yra išleidusi labai ver
tingų knygų, kurių tarpe ir 
Šventą Raštą, prie kurio išlei
dimo darbu yra prisidėjęs kan. 
Zakarauskas. Išsiskirstant trem 
tiniams lietuviams iš stovyklų 
į užjūrio kraštus teko pasiimti 
Žiburių redaktoriaus pareigas 
ir būti jose tol, kol šis laikraš
tis turėjo užsidaryti dėl suma
žėjimo skaitytojų.

1948 m. Kauno arkivyskupas 
pakėlė jį Kauno kapitulos gar
bės kanauninku, įvertindamas 
jo uolumą auklėjime ir vadova
vime kat. Lietuvos jaunimo, o 
ypač tremties metu, kartu pa
brėždamas jo sėkmingą per ra
diją pamokslavimą iš Kauno ar
kikatedros bazilikos.

Augsburge tremtinių stovyk
loje gyvendamas greitai užmez
gė ryšius su vietine- dvasiškija, 
jų. tarpe surado ne vieną gerą 
lietuviams prietelių, o kunigų 
visuotiniuose susirinkimuose bū 
davo kviečiamas skaityti pas
kaitą apie kat. Lietuvos būklę 
Rusijos carų priespaudoje. 

Amerikoje

1950 m. emigracinių įstaigų 
atvežtas kaip paprastas darbi
ninkas Amerikon. Chicagoje 
prietelių priglaustas, po kiek 
laiko apsigyveno Marąuette 
Parko lietuviškoje klebonijoje, 
kurioje iki šio laiko dirba para
pinį darbą. Pradžioje tik ką at
vykus teko metus laiko reda
guoti kat. vargoninkams leidžia
mą “Muzikos Žinių” laikraštį. 
Be to, be pastoracinio parapi
jos darbo mokytojauja litua
nistinėje mokykloje. Praeitais 
metais Chicagoje buvo išrinktas 
lietuvių Bendruomenės Tary
bom

Boston krautuvės. Byla — dėl 
jos laimėto palikimo $16,844,- 
808. Kaltinama, kad nebuvu
sios išpildytos visos testamen
to sąlygos ir norima jai palikti 
mažiau negu pusę to turto.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Koz. Seselių rėmėjų fi- 

tas skyrius (Brighton Park) tu
rės mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, birželio 3 d., 3 vai. p.p., mo
kyklos kambaryje. Prašome na
res susirinkti. J.R.

Užsienio studentų 
parengimas

Užsieniečiai, studijuoją Lo- 
yolos universitete, vakar, penk
tadienį, turėjo savo parengimą 
Loyola union rūmuose, 6525 
Sheridan rd. Dalyvavo apie 100 
studentų su savo/tautiniais rū
bais.

Medicinos biblioteka
Vakarinės Chicagos medici

nos centre paaukoti 9 akrai 
žemės medicinos bibliotekai. 
Tas žemės plotas įvertinamas 
pusė miliono xlt įtarių. -

Areštavo bandiię

Chicagoje areštuota 26 metų 
bandite Irene La Mont, gyve- nuotrauka 
nanti 3806 W. Lexington. Ji 
prisipažino apiplėšusi 25-kias 
vietas, ir dar ji tardoma — ar 
tik nebus apiplėšusi dar 25 (ki
tų. Policija ją sugavo pastebė
jusi įsilaužusią į Rose Rosen- 
berg butą, iš kurio ji jau buvo 
beišeinanti.

Susižiedavusios 29 
, studentės

Chicagos laikraščiai įdėjo 
29 bebaigiančių 

Mundelein kolegiją studenčių, 
kurios jau yra susižiedavusios.

, .__.. . ko $13.50. Pastebėtina, kad irloterijoje. Chicagos; kitatau{ial _ ukralniciiai 4iim
apygardos moksleivių ateitinin-, .... , , ..... . ,kų valdyba reiškia jam už tai!re,kalul auko’a irlaba' d“m,M 
širdingą padėką. organiv.uojama. Damų

X Jonui Milvydui yra atėjęs 
laiškas iš Lietuvos. Adresatas 
prašomas laišką atsiimti 1436 
So. 50 Avė., Cicero, III., telef. 
TOwrihall 3-1253.

X Viktorui ir Kaaperiii Jo- 
deliams yra laiškas iš Lietuvos, 
Panevėžio miesto. Prašoma 
kreiptis į Draugo administra
ciją.

švente.
X Konsulas P. Daaižvardis

dalyvav0 Didžiosios Britanijos 
konsulo priėmime karalienės 
Elzbietos gimimo dienos pro
ga.

X labdarių ūkyje piknikai 
prasideda šį sekmadienį ir tę- 
si8 per visą vasarą kiekvieną 
sekmadienį.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiii

Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka

nados Lietuvių Dainų šventėj liep. 1 d. Chicagoj. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiniNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

CHICAGOS ŽINIOS
Alkoholis ir džiova

Illinois Viešosios Gerovės 
įstaigos direktorius dr. O. L. 
Bettag, kalbėdamas jų įstaigos 
konferencijoje Sherman vieš
buty, Chicagoje, paskelbė nu
statytą faktą, jog priimant at

joję kasamas maudymosi ba- koholikus į miesto ligonines, jų 
seinag (swimming pool). Visi tarpe rastas , žymiai didesnis 
įrengiamieji darbai truks dvi procentas džiovininkų. Jis taip- 
savaites. Baseinas daromas t6- gi pažymėjo, kad 90% Cook 
kio dydžio; kad jame galėtų apskrities alkoholikų yra iš 
maudytis 100 žmonių. ,• , Chicagos miesto. Dabar bus

daromos studijos siekiant nu
statyti alkoholio ir džiovos ry
šį su kitomis protinėmis ir fizi
nėmis ligomis.

Lakūno šeimos tragedija
Eglin aviacijos bazėje, Flo

ridoje, lakūnas Louis R. Milaz- 
zo, 30 m. amžiaus, gyvenęs 
3104 S. Green str., Chicagoje, 
nušovė savo žmoną, sunkiai su
žeidė jos motiną ir nusišovė 
pats. Su žmona buvo tik ką per- 
siskyręs.

6,000 jaunuolių parade
Vakar Chicagos centre įvy

ko mokyklų klasinio parengi- 
X J. Sakalauskui, 4064 So. Į mo dalinių paradas, kuriame 

Artesian, už 19 dienų sugaištų dalyvavo daugiau kaip 6,000 
ligoje namuose Leonardas Jan- karinį apmokymą gavusių 
kauskas įteikė $132.50 čekį. moksleivių.

J. P&kri rezidencijoje, 123-144 So 
Oak Park Avė., rytoj. 4 vai. p.p., 
įvyksta Dainų šventės plenumo ir 
visų komisijų svarbus pasitari
mas.

I

Arabai derasi dėl 
nuošimčių

Chicagoje lankosi Arabų 
banko Jordane direktorius 
Wasfi Anabtawi. Savo praneši
me reporteriams jis suminėjo, 
kad jo krašte indėlininkai de
rasi dėl nuošimčių. Labdaros 
organizacijoms esą mokama 
didesni nuošimčiai už indėlius. 
Apskritai indėlininkams ten 
nuošimčiai svyruoja tarp l’/2 
ir 2^%. Jo atstovaujamas 
bankas išaugęs iš $50,000 iki 
$140,000,000.

Iškas nužudytuosius' 
berniukus

Chicagoje nusistatyta iškas
ti kūnus trijų pernai nužudytų 
berniukų, jieškant naujų davi
nių jų žudikams surasti. Iška
simas bus pravestas slapta.

Nešiojamos televizijos 
metai

Elektroninės pramonės spe
cialistas E. N. Greenbaum pra
našauja, kad šie metai pasida
rys nešiojamos televizijos apa
ratų metais. Nešiojami TV apa
ratai rinkoje pasirodė prieš 14 
mėnesių ir jie smarkiai plinta. 
Jų pagaminimas žymiai atpi
gęs. 1955 metais JAV-se buvo 
pagaminta 7,700,000 televizijos 
aparatų ir fabrikuose jie kai
navo apie bilioną dolerių.

Gary — 50 metų
Birželio 9 d. Gary, Ind., mies

telis iškilmingai švęs savo 50 
m. sukaktį. Tai plieno pramo
nės miestas, įsteigtas 1906 m. 
U. S. Steel bendrovės. Sukak
tis bus paminėta paradu, ku
riame žygiuos apie 3,000 žmo
nių su gyvaisiais paveikslais ir 
dūdų orkestrais.

Policija griebs dėl sąšlavų
Sudarytas naujas policijos 

dalinys iš 25 vyrų, kurių užda
vinys bus prižiūrėti, kad būtų 
vykdomos taisyklės dėl sąšlavų 
tvarkymo. Tam daliniui vado
vauja policijos leitenantas Fred 
Janks. Nusikaltusieji galės bū
ti baudžiami iki $2,000.

Nutrenkė elektra
Vėjas palenkė geležinį stul

pą prie laidų ir srovė nutrenkė 
darbininką Harold Resneder, 
32 m., o kitam darbininkui — 
Albert McNutt, 19 m., elektra 
apdegino ranką ir koją. Nelai
mė įvyko prie statybų Chica
goje.

$2,000 pabaudos dėl 
mokesčių

Rock Island naktinio klubo 
savininkas W. W. Cather, 40 
m. amžiaus, nubaustas $2,000 
ir atiduotas policijos priežiū
rai už nesumokėtus $1,800 mo
kesčių už 1950 metus.

Carson Pirie Scott pelnas
Carson Pirie Scott bendro

vės pelnas per 13 savaičių (bai
giantis bal. 28 d.) pasiekė 
$104,446; šie metai krautuvei 
žymiai geresni.

Daug investuoja pramonei
Chicagos apylinkėse į pra

monės fabrikus per penkis pir
muosius 1956 m. mėnesius in
vestuotas rekordinis kiekis ka
pitalo:

AUTOMOBILIŲ LENKTYNES

Chicagos Parkų distrikto 
Labdaros draugija, kuri rūpi
nasi šelpimu našlaičių ir našlių, 
ypač žuvusių ar mirusių polici
ninkų, birželio 2 d., šį šeštadie
nį, 8 vai. vak. ruošia automo
bilių lenktynes Soldier Field 
stadione.

Atsargus Jurgutis
Mamytė nuvedė mažąjį Jur- 

gutį į lovą ir paprašė, kad bū
tų geras yaikas ir miegotų.

— Kad aš bijau, mamyte!— 
skundėsi vaikas.

— O, visai be reikalo, — at
sakė motina. — Juk žinai, kad 
Dievas su savo angelais saugo
ja tave.

Jurgutis pradžioje nurimo, 
bet paskui kreipėsi į išeinančią 
motiną:

— Žinai ką: tu pabūk šia su 
Dievu ir angelais, o man leisk 
pabūti su tėveliu...

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Verti lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKviRECKAS — Katino Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarto 
620 puaL Kaina $1.50. Gaunama 

“DRIUGE” 

2384 So. Oakley Ava. 
Chicago 8, Illinois

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama Tfivfy JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje Watorvliet, Michigan 
Priimami berniukai nuo 7 — 14 metų.-

Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki rugpjiūčio 6 

dienos. Registruotis:

REV. J. BOREVICIUS, S. J.

5541 South Paulina Street Chicago 36, Illinois
Telefonas — HEmlock 4-1677

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

ignas Šlapelis 
Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba. . 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

UUakymui kartu au pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2884 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ELL.


