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LIETUVIU DELEGACIJA BALTUOSE ROMUOSE
Iš New Yorko latvis telefonu 

kalbėjo su Ryga
SALOMĖJA NARKĖLI0NA1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke 

NEW YORKAS. Netiesa, kai Pabaltijo respublikoms Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai sovietai rengiasi suteikti satelito statusą. Taip 
bent mano tarybinės Latvijos vicepremjeras Matiss Pludonis.

Su Pludoniu, esančiu Rygoje,
birželio 13 d. iš New Yorko tele
fonu kalbėjosi Latvių Laisvės Ko 
miteto narys ir jų spaudos sky
riaus vedėjas Alfred Berzinš.

Tas pasikalbėjimas įvyko tre
čiadienį prieš piet ir buvo gana 
trumpas. Berzinš pradžioje no
rėjo kalbėtis su premjeru Viliu 
Laciumi. Tai buvo, oficialiu ter
minu sakant, „Person to Person“ 
pasikalbėjimas, atseit: „Alfred 
Berzinš to Vilis Lacis“.

Bet, kai jau buvo sujungtas su 
Maskva, tenai telefonininke pra
nešė, kad Lacis sergąs. Tada Ber 
zinš pareiškė norįs kalbėti su jo 
pavaduotoju, ir buvo sujungtas 
su Ryga.

Rygoje vyriausybės patalpose 
atsiliepė Lacio sėkretorė Gel, ku
ri sakėsi .angliškai nemokanti, 
latviškai taipgi vos vos pakalbė
jo, ir todėl jai „geriausia kalbėtis 
rusiškai“. Ji painformavo, kad 
Lacis sugrįšiąs tik po poros sa
vaičių. Kai jai buvo pasakyta, 
kad Berzinš norįs kalbėti su jo 
pavaduotoju, tai ji paklaususi, 
su katruo. (Mat, yra du Lacio pa
vaduotojai: vienas tikras rusas 
ir jis vadinasi Skopkin, o antra
sis Rusijos latvis — Matiss Plu
tonis).

Klausimai Pludoniui

Sujungtas su Pludoniu, Ber
zinš prisistatė, trumpai tepasa
kydamas, kad esąs Alfreda Ber
zinš ir pareiškė norįs paklausti jį 
dviejų klausimų.

Pirmasis klausimas ir buvo 
maždaug taip pastatytas: Vaka
ruose yra gauta žinių, kad Lat
vija ir kitos Pabaltijos respubli- 
koš — Estija ir Lietuva — gau
siančios netrukus satelito statu
są. Ar tai tiesa?

Pludonis pirmiausia paklausė, 
ką tai reiškia „satelito statusas“, 
tai Berzinš paaiškino, jog tai 
maždaug tdks pats statusas, kokį 
dabar turi Lenkija, Čekoslovaki
ja ir kitos.

Pludonis atsakė, kad tai netie
sa, bet ekonominių laisvių gau
nama ir tai būsią ryšium su kai- 
kurių sovietinių ministerijų pa
naikinimu.

Antrasis Berzinš klausimas ta- s

teatro, o paskui operos teatro di
rektorių, bet jie nebuvę sujungti.

O kai dėl Pludonio atsakymo 
turinio, tai latviai mano, kad 
greičiausia tas tarybinis vice
premjeras ir nežinojo gerai su 
kuo kalbąs, kadangi Pludonis 
yra Rusijoje gimęs, augęs ir ten 
komunizmo mokyklą išėjęs. Jis 
galėjo ir nežinoti, kad Berzinš 
Ulmanio laikais buvo visuomeni
nių reikalų (tai būtų kaip ir in
formacijos ir propagandos) rei
kalų ministras ir ką dabar dir
bąs.

Maža vilčių pasikeitimams
Latviai prileidžia ir tai, kad 

Pludonis galėjo ir nuoširdžiai pa
sakyti, ką jis žino, ir būtent, kad 
jis žino tik tai, kaip dabar yra, 
vadinasi, kad politinių pakeitimų 
neįvyks. Bet kartu latviai pabrė
žia, jog, kaip ir viskas ateina iš 
Maskvos, tai ir toks pakeitimas, 
jeigu jis būtų, ateitų į vadinamo
sios respublikos vyriausybės raš
tinę tik paskiausiu momentu, ir 
todėl toks vicepremjeras, ar net 
ir premjeras, iš anksto galėtų ir 
nežinoti.

Apie ekonominių pasikeitimų 
prasmę iš lietuviškųjų sluogsnių 
teko išgirsti aiškinimų, jog, ži
noma, jie Latviją labiausiai pa
liestų. Taip pat ir Estiją, bet ma 
žiausiai Lietuvą. Ir tai dėlto, jog

Liepia atsitraukti
iš Islandijos

WASHINGTON. _ JAValsty- 
bės per savo ambasadorių John J. 
Muccio, gavo notą iš Islandijos 
užs. reik. ministerio Gudmunds- 
son, liečiančią JAValstybių kari
nės grupės padėtį šioje strategi
nėje Šiaurės Atlanto saloje.

Joje yra pažymėta, 'kad krąš- 
to parlamentas yra priėmęs re
zoliuciją su punktu, jog svetim
taučių kariuomenė Islandijoje 
yra daugiau nereikalinga, šis 
žingsnis motyvuojamas pasaulio 
situacijos pagerėjimu.

Pabaltijo meno
paroda Leningrade

MASKVA. — “Izvestijos” nr. 
114 praneša, kad Etnografijos 
muzėjuje Leningrade atidaryta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
liaudies meno paroda. Esą iš
statyti tautiniai drabužiai, au
diniai, drožiniai, gintaro ir si
dabro drožiniai. Aišku, kad toje 
parodoje nerado vietos turtin
giausia lietuvių liaudies meno 
šaka — smūtkeliai, kryžiai.

Lietuvių jaunimo delegacija
susilaukė didelio pasisekimo

WASHINGTON, birž. 15. — Šiandien lietuvių jaunimo dele
gacija lydima Alto pirm. L. Šimučio, sekr. P. Grigaičio LAIC’o red. 
M. Kižytės buvo priimta Baltuose Rūmuose. » -

Ją priėmė vyriausybės kabinę- .gienio paramai gkirtų gumų; 
to ir prezidento Eisenhoweno šig kiaugimag kaip tik būsią3 
sekretorius MaxwellRabb kuris igvarstomag šiomig dienomig 
priminė, kad, jai ne prezidento,^ Do uglas pianaa turi di.
liga, ši lietuvių delegacija tikrai pritarimo ir visi senatoriai,

Darbo partijos
pergale Danijoje

AMSTERDAM, Danija. — Da
nijos Parlamento rinkimuose da
nų Darbo partija nugalėjo Kata
likų žmonių partiją apie 60,000 
balsų persvara iš apie 5,600,000 
rinkėjų. Daug vietų parlamente 
nustojo komunistų ir kairiojo 
sparno partijos.

Darbininkų partija pelnė 4 vie- 
pastarosiose šalyse yra daugiau!tas daugiau negu ji iki šioliai tu- 
įmonių kurios priklausė visasą- r®j°» pakeldama savo atstovų 
junginėms ministerijoms. Tuo skaičh*ik* 34 iš bendro 100 atsto- 
tarpu Lietuvoje, kaip apskaičiuo-

Vakarų Vokietijos kancleris Konrad Adenaueris, po 10 minučių pa
sikalbėjimo sų prez. Eisenhoweriu,apleidžia Walter Reed ligoninę. 
Jį lydi Valstybės sekr. John Foster Dulles. (INS)

III • » . • v. | • • i •• •Lietuvio širdyje įsisakmjusi

meilė niekada nemirs" - Donohue
Kongreso stenogramų rinkinys „Congressional Record“ bir

želio 11 dieną išspausdino Massachussets valstybės-atstovo Harol
do Donohue pastabas kongrese, ir jo kalbą, pasakytą Worchester 
mieste, minint ir protestuojant prieš rusų okupaciją Lietuvoje. 

Savo pastabose kongreso atsto

1,13 Ld' jsikalbėjir 
rybinės Latvijos premjerą supyk 'tuoia aoi 
dė, nes jį atsakęs, jis nieko ne
laukdamas padėjo telefono rage
lį.

Berzinš jį paklausė, kur yra 
Karlis Ulmanis. Pludonis ir čia 
vėl teiravosi, kas jis toks būsiąs 
tas Ulmanis. Tai Berzinš jam pa
aiškino, kad tai Latvijos prezi
dentas. Tada Pludonis pasakė, 
kad, kiek jis žinąs, jis miręs, bet 
sakėsi nežinąs nei kada jis miręs, 
nei kur jis palaidotas.

Po šio pasikalbėjimo, apie kurį 
Berzinš papasakojo ir kitiems 
egzilams, imta komentuoti ben
drai pats faktas, jog toks pasi
kalbėjimas įvyko ir to pasikal
bėjimo turinys.

Nuomonės po pasikalbėjimo

jama, greičiausia į respublikines 
maisto ir žuvies pramonės minis
terijas pereis trys cukraus fabri
kai ir gal šeši mėsos apdirbimo 
fabrikai bei Klaipėdos žuvies kon 
servų fabrikas.

Čia pat betgi nurodoma ir tai, 
jog tų visasąjunginių ministeri
jų tarnautojai rusai iš Maskvos 
greičiausia atvyks į respublikas, 
ir jiems reikės duoti vadovaujan 
čias vietas atitinkamoje pramo
nėje. Tai vėl būtų savotiški šašai.

Berašant šias eilutes, buvo ži
nių, jog ir iš lietuviškųjų egzilų 
tarpo rengiamasi skambinti į Vii 
nių ir pasikalbėti su atitinkamais 
pareigūnais. Tokio pobūdžio pa

iniai iš New Yorko kaš
tuoja apie 25 dol. Jei toks pasi
kalbėjimas įvyktų, tai jis būtų 
pirmasis.

vų skaičiaus. Katalikai dabar tu
rės 33 vietas, viena daugiau negu 
iki šioliai.

Ne vergų stovyklos,
bet poilsio namai

ŽENEVĄ, Šveicarija. — Tarp
tautinės darbo lygos komiteto su 
sirin'kime, diskutuojant privers
tinį darbą, komunistinės Bulga
rijos atstovas užginčijo, kad Sov. 
Sąjungoje nėra tokios rūšies sto
vyklų. „Jūs nerasite jokių kon
centracijos stovyklų. Ten yra tik 
poilsio namai“ — užakcentavo 
Bulgarijos delegatas.

Traukinio nelaime 
Prancūzijojet

REIMS, Prancūzija. — Pary
žiaus — Luksemburgo greitasis 
traukinys netoli šios vietovės nu- 

Kala 83 metų amžiaus, būdamas ^^0 nuo bėgių ir to pasėkoje 
nepergeriausiame sveikatos sto- J ‘'eleiiviai bu™ “ž">uSti. o apie 
vyte, vistiek norėjo pradėti ve- 100 sužeisti ii kūnų 30 - gana 
dybinį gyvenimą. Jis ryte buvo sunkiai. Trys vagonai šioje nelai- 
pakrikštytas, po pietų įvyko jo -*>, apsivertė, o likusieji 7 nu- 
vestuvės, o vakare - mirė. ,puolė nuo bėgių, bet pasiliko ant 

• Jame; J. Nance, Studebaker ^tų. Nelaimes priežastys dar nė- 
Paekard korporacijos viršinin- ra išaiškintos.

• Entrocamento, Portugalijoj 
miesto gyventojas Domingos

kas, buvo perrinktas automobilių 
gamintojų sąjungos prezidentu.

Kalendorius
Birželio mėn. 16 d.: šv. Liut-

Susisiekimo streikas
New Yorke

NEW YORKAS. — Virš 1 mil.

Pirmiausia, latvių sluogsniuo- 
se manoma, kad šis iš viso ligi 
šiolei pirmasis pasikalbėjimas iš 
Amerikos su valdinėmis įstaigo
mis Krašte šįkart latviams buvo 
sėkmingas. Latviai jau yra ban
dę visą eilę kartų pasikalbėti su 
atitinkamais pareigūnais Rygo
je, bet vis nepavykdavę. Štai, ne
seniai Kanados latviai iš Toronto

garda; lietuviški: Kantigirdas ir jųew yorko miesto gyventojų ket 
Jūra. 'virtadienio vakare negalėjo lai

Bandė prisišaukti Rygos dramos nedaug pasikeitimų

Berželio mėn. 17 d.: šv. Adol 
fas; lietuviški: Daumantas ii
Liudgailė. ! traukinių aptarnautojai. Šis,

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:27. daUg 8Utrikimų atnešęs streikąs, 
Oras Chicagoje ankstų penktadienio rytą baigėsi

Oro biuras praneša: Chicagoje ir susisiekimas vėl įėjo į norma- 
ir jos apylinkėse šiandien — da- lias vėžes. „The New York Tran- 
linai apsiniaukę, galimas lietus, šit Authority“, imdamasi žygių
Temperatūra virš 80. Rytoj —'prieš streikininkus, suspendavo

ku pasiekti savo namus, kadangi 
,čia buvo sustreikavę požeminių

27 jų vadus,

vas Donohue nurodė, kad susi
rinkimo rezoliucija ragina Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriau
sybę panaudoti savo įtaką, kad 
„Sovietų ginkluotosios pajėgos 
būtų ištrauktos iš Lietuvos ir ki
tų okupuotų kraštų“.

Atstovas Donohue kalbėjo, kad 
„baisiosios masinės žudynės ir 
nežmoniškos tūkstančių nelai
mingų lietuvių deportacijos, ku
rias sovietai vykdė prieš 15 metų 
iškyla tarp juodžiausių lapų pa
saulio istorijoje. Tai siaubingas 
priminimas ir įspėjimas visiems 
žmonėms.

Toliau atstovas Donohue pa
reiškė: „Mes turime patys įsidė
mėti ir priminti komunistų va
dams, kad veiksmai kalba bal
siau nei žodžiai. Yra veiksmų, ku 
riuos jie galėtų padaryti savo 
nuoširdumo įrodymui. Vienas iš 
daugiausia įtikinančių ir džiaugs 
mingų mostų, kuriuos jie galėtų 
rytoj padaryti, būtų — Lietuvos 
ir kitų mažų tautų išlaisvinimas.
Iki komunistų vadai nesugrąžins
Dievo duotosios laisvės, kurią jie e Buv prezidentas Harry s> 
išvogė iš Lietuvos ir kitų pajung Truman ir jo žmona aplankė 
tų tautų, mes negalėsime pasiti- gijoa Karahų Baudoin Jie kalbė. 
keti naująja rusų propagandine, jogi karališkuo8e rūmuose Briu-
politika, kuri vaizduoja atgailą ir 2Q minučių
pasitaisymą“

Krikščionybė Lietuvai teikia 
dvasinio atsparumo pergyventi 
betkurią bedieviškąją diktatūrą. 
Nėra jėgos pasaulyje, galinčios 
visam laikui pavergti žmones, ku 
rie yra tvirtai nusistatę visada 
būti laisvi.

Iš mano draugystės ir pažin
ties su Amerikos lietuviais aš ži
nau, 'kaip giliai kiekvieno lietu
vio širdyje yra įsišaknijusi lais
vės meilė, kuri niekada nemirs“, 
— baigė atstovas Donohue.

Kiniečiai paleis

du kunigus
HONG KONG. — Komunistų 

Kinijos užsienių reikalų ministe
rija painformavo anglus, jog du 
kalinti amerikiečių jėzuitų kuni
gai bus šiandien paleisti, kadangi 
jie jau atlikę savo „bausmę“. Pa
leidžiamųjų tarpe yra: kun. John 
W. Clifford ir kun. Thomas L. 
Phillips abu iš San Francisco, 
Cal. Raudonieji savo nelaisvėje 
dar laiko 11 kitų amerikiečių.

būtų jo pačio priimta
Tokiai audijencijai su prezi

dentu reikalas jau buvęs sutvar
kytas. Ponas Rabb pakartotinai 
pabrėžė, kad šiai liet. jaunimo 
delegacijai ir jaunimo peticijai 
su daugybe parašų prezidentūro-. 
jei bei Valstybės Departamente 
priduodama labai daug reikšmės 
ir tas klausimas nepasiliks be 
atatinkamo dėmesio.

Jis taip pat pažymėjo, kad vi- 
ceprez. Nixon delegaciją priėmė 
prez. Eisenhowerio vardu.

Pasikalbėjimas Baltuose Rū
muose užtruko apie 1 vai. laiko. 
Ponui Rabb už jo malonius žo
džius atsakė: L. Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, V. Adamkavičius ir R. 
Mieželis.

Drauge su lietuvių delegacija 
čia lankėsi ir plačiai žinomas žur 
nalistas W. Allen, kuris yra labai 
palankus lietuviams.

Delegacija aplankė ir senato
rių Knowlandą, kuriam įteikė jau 
nimo peticijos kopiją ir padėkojo 
už jo žygius Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų laisvinimo bare.

Senatorius pasisakė, Jog ir to
liau dirbsiąs Lietuvos labui ir se
kantį pirmadienį senate kalbės 
apie birželio mėnesio tragišką
sias dienas ir kels į Sibirą ištrem
tųjų grąžinimo klausimą.

Taip pat delegacija aplankė 
šen. Green, kuris dabar senate 
eina užsienio komisijos pirminin
ko pareigas. Jis, būdamas geras 
lietuvių draugas, ryšium su jau
nimo peticija žadėjo daryti ati
tinkamus žygius.

Birželio mėn. 14 d. delegaciją 
priėmė Atstovų Rūmų mažumų 
vadas Joseph Martin, kuris pra
džioje net kategoriškai paklausė 
— kuo jis galėtų padėti Lietuvos 
laisvinimo darbuose.

Su šen. Paul Douglas buvo pla-

su kuriais delegacijai teko kalbė
ti, jo mintį palaiko.

Delegacija matėsi ir kalbėjosi 
su daugeliu atstovų Rūmų narių. 
Taip pat ji aplankė ir Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone.

Apie šios delegacijos nuveik
tus darbus plačiau bus galima iš
girsti liūdnosios birželio mėne
sio sukakties minėjime, šį šešta
dienį, birželio mėn. 16 d, Maria 
High Scjiool, Chicagoje.

Romoje pabėgo

2 tigrai
ROMA. — Du tigrai, išsprukę 

iš cirko, pasileido bėgti žmonių 
pilnomis miesto gatvėmis. Tuo
jau buvo iššauktos gaisrininkų ir 
policijos grupės, kurios pradėjo 
žvėris gaudyti. Vienas iš tigrų 
buvo sugautas, o kitas, praėjus 
valandai laiko po pabėgimo, dar 
buvo laisvas.

• Suomių ,flelsfltgiil Sano- 
mat“ aprašė pabaltiečių studen
tų 1956. V. 16 prie Grand Hotel 
surengtas prieš Sovietų „parla
mentams“ demonstracijas. Ten 
sovietai buvo įkurdinti, bet tuo 
metu jų nebuvo. Apie 300 stu
dentų, pasirodę su įvairiais anti
kom. plakatais ir lietuvių, latvių, 
estų bei švedų vėliavomis, reika
lavo pavergtiesiems Pabaltijo 
kraštams ir Rytų Europai lais
vės. Latviai sugiedojo savo tau
tos himną, o estams jį baigti su
kliudė policija. Vienas iš studen
tų buvo suimtas.

• Armijos sekretoriaus Bruc- 
ker žiniomis komunistai turi virš 
8 mil. ginkluotų vyrų. Iš jų 2l/2 
mil. yra Kinijoje.

• komunistų laikraščiai, ėju- 
čiau išsikalbėta apie priedą dėl gjeji Prancūzijos provincijose,

dėl finansinių sunkumų, turėjo 
užsidaryti.

• Ukrainiečiai 1956 m. birže
lio 3 d. Muenchene minėjo Sima- 
no Petliūros, ukrainiečių armijos 
vyr. vado ir Ukrainos respubli
kos prezidento, 30 m. mirties su
kaktį. Ukrainiečių laisvės kovai 
solidarumo pareiškimą yra pa-

„Lietuvos ir kitų tautų kenčia
moji tironija“, — sako Donohue,
„yra nuolatinis balsas šio krašto 
ir Jungtinių Tautų sąžinei“.

Nereikia nusiminti
Toliau atstovas Harold Dono

hue nurodo, kad nors ir yra pa
grindo liūdėti, dėl Lietuvos pa
dėties šiandien, nusiminti nereti- 
kia. Priešingai — „Mes galime 
būti tikri, kad lietuvių tauta pa
ti niekada nenustos dėjusi pa
stangų nusikratyti komunistų 
vergijos jungo. Pakartotinai sa
vo istorijoje Lietuva įrodė, kad 
jos žmonės sugeba įveikti laikiną 
pralaimėjimą. Krikščioniškasis ti 
kėjimas, kuris pasireiškė ketu
rioliktame šimtmetyje ir kurisĮ
padėjo išgelbėti Europą nuo to- JAValstybių finansų sekretorius
torių antplūdžio ir barbarizmo George M. Humphrey patenkln-

. , . . i tas krašto ekonominiu stoviu,tebėra ir šiandien su ja. 1

Sučiupo Argentinos
sukilėlių vadę

BUENOS AIRES Argentina.
— Lengvaisiais kulkosvaidžiais 
apsiginklavusi gauja, įsiveržė į 
Haiti ambasados patalpas ir ten 
pačiupo vieną iš Argentinos su-l siuntę ir mūsų laisvinimo veiks-
kilėlių vadų — gen. Raul Tanco 
ir kitus 6 sukilėlius. Tačiau Ar
gentinos vyriausybė juos tuojau 
sugrąžino ambasadoriui, atsipra
šydama už įsibriovimą j amba
sados rūmus.

Šis sugrąžinimas buvo padary
tas prezidento Pedro Aramburu 
įsakymu, nes ambasadoriaus tei
sių negerbimas buvo Pietų Ame
rikos tradicinės politinės prie
glaudos įstatymo sulaužymas. 
Prezidentas tai įvykdė nežiūrint,

niai.
• Roy Rudolph Drake, 32 me

tų amžiaus nusikaltėlis, yra ap- 
kaltintas Indianapolio banko api 
plėšimu ir $66,546 pavogimu.

• Lord Ismay, NATO genera
linis sekretorius išsireiškė, jog 
Vakarai neturi ignoruoti nė vie
no padoresnio rusų pasiūlymo.

• Kairiojo sparno Londono 
laikraštis — „Daily Mirror“, 
penktadienio laidoje pasiūlė prez. 
Eisenhoweriui atsižvelgti į savo

jog gen. Tanco buvo vienas iš ligos faktus ir nekandidatuoti 
dviejų Argentinos sukilimo vadų. J perrinkimui.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Daugiau kaip 70 žmonių žuvo didžiausiame žemės drebėji

me Afganistano istorijoje.
— I Vieną, iš sovietų kalinimo, grįžtantieji austrai praneša, 

jog Rusija savo vergų stovykloje netoli Odesos laiko S amerikiečių 
kareivius.

— JAValstybių sekretoriaus pavaduotojas Wiūiam Sebatd, 
tęsdamas savo kelionę po Tolimuosius Rytus, atvyko j Manilą.

— JAValstybės vėl padarė pasiūlymą pagelbėti graikų — an
glų nesutarimuose dėl Kipro salos.
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VYSK. V. PADOLSKIS LIETUVIŲ TARPE
Vysk. V. Pedolskis, po pirmo

jo Didž. Britanijos lietuvių ka
talikų kongreso pailsėjęs Lon
done, su palydovais pasuko į Vi 
dūrinę Angliją aplankyti kelių 
stambesnių lietuvių kolonijų.

Gegužės 25 d. jį Nottingha- 
mo traukinių stotyje pasitiko 
vietos vysk. Ellis sekretorius, 
kolonijos kapelionas kun. J. 
Kuzmickis, kun. V. Kamaitis, 
klier. A. Jurevičius ir vietos baž 
nytinis komitetas su būreliu lie
tuvių.

šeštadienį, gegužės 26 d., St. 
Patrick’s bažnyčioje gausiai su
sirinkę lietuviai dalyvavo savo 
ganytojo pamaldose. Mažos mer 
gait'es barstė gėles, giedojo visa 
bažnyčia, apie klausyklas būria
vosi tikintieji. Įspūdingame pa-

kintas, sulaukęs 48 pietų am
žiaus.

Gegužės 27 d. lietuviai iš visų 
pusių rinkosi į St. Ann’s baž
nyčią, kuri vos sutalpino įvai
riomis susisiekimo priemonėmis 
atvykusius lietuvius. Kai keli 
kunigai klausė išpažinčių, vysk 
Padolskis, atstovaujamas sekre
toriaus kun. A. Jonušo ir brad- 
fordiškio klieriko A. Jurevi
čiaus atnašavo šv. mišias. Pir
mą kartą bažnyčioje giedojo J. 
Juškos suorganizuotas ir gra
žiai parengtas bažnytinis cho
ras. Solo giesmę užtraukė J. 
Kasperavičius.

Ganytojas prabilo j tikinčiuo
sius ir tėviškai mokė remti sa
vo gyvenimą krikščionybės prin 
cipais. Užtikrino, kad Lietuvai

PAS ŠVEDUOS KARALIŲ

Anglijos karalienė Elzbieta ir princese Margareta drauge su Švedijos 
karalium Gustav žiūri olimpinių arklių lenktynių Stockholmc. Lai
mėjo anglų komandą. Rugtynėse dalyvavo ir vienas čikagietis, maj. 
Burton iš Berwyn. - (INS)
s-as

»■« Automobiliai — žudikai
Per 1955 m. JAV-se auto

mobilių nelaimėse žuvo 39,969 
žmonės. Šių metų pradžioje 
mirtys dėl susisiekimo nelai
mių dar gausesnės. Iš viso 
praeitais metais buvo užregis
truota 9,000,000 automobilių 
nelaimių, kurių metu be už-

moksle ganytojas ragino nepa- bus vis ireikalingi, kad dėl to
miršti savo katalikiškų ir tau
tinių papročių, leisti vaikus mo
kytis, kad būtų naudingi tėvy
nei ir gražiai tarpusavy sugy
ventų. '**

Pietus vysk, Padolskio garbei 
surengė bažnytinio komiteto na
rys J. Šimkus su žmona. Jiems 
buvo malonu, kad augštas Baž
nyčios dignitorius' peržengė pa
prasto lietuvio slenkstį ir sėdo 
su visais prie jų stalo.

Po pietų Sycamour mokyklos 
salėje įvyko iškilminga akade
mija, kurią pradėjo bažn. komi
teto pirm. Kz. Bivainis. Pasvei
kinęs ganytoją visų lietuvių ka
talikų vardu, į gafbės prezidiu
mą pakvietė vysk. V. Padolskį, 
Nottinghamo vyskupo atstovą, 
prof. dr. Z. Ivinskį, kunigus ir 
DBLS apygardos pirm. Matu
laitį.

Pirmiausia pasidžiaugė vys
kupo atsilankymu vietos kape
lionas patiekęs suglaustą bend
ruomenės vaizdą. Po jo gražią 
sveikinimo kalbą pasakė kated
ros administratorius, pažymėjęs 
komunizmo ekspansiją ir atkak
lią lietuvių kovą su pavergėjais. 
Palinkėjo ko greičiausiai sulauk 
ti tikros laisvės ir tikėjimo at
gimimo Lietuvoje. Organizuotų 
lietuvių vardu sveikinimo kalbą 
pasakė apygardos pirm. Matu
laitis.

Vysk. V. Padolskis visiems 
gražiai padėkojo už nuoširdų 
priėmimą bei sveikinimus, pasi
džiaugdamas tremtyje kuriamo
mis lietuviškomis šeimomis ir

jaunimui reikia siekti mokslo ii 
auklėtis religiniai tautinėje 
dvasioje.

Po p:etų pertraukos visi susi
rinko didžiausioje Bradfordo St. 
Mary’s bažnyčioje, kurią taip 
pat kupinai pripildė. Prie išsta
tyto Švč. Sakramento buvo su
giedota Švč. Marijos litanija, o 
po to padarytas iškilmingas pa
siaukojimas Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai. Gale keturiems 
suaugusiems lietuviams gany
tojas suteikė Sutvirtinimo Sak
ramentą.

Iš bažnyčios visi perėjo į di
džiulę salę, kur iškilminga a- 
kademija buvo pradėta giesme 
“Marija, Marija”. Atidaromoje 
kalboje bažnytinio komiteto pir 
mininkas J. Juška pasveikino 
ganytoją ir pakvietė su prof. I 
vinskiu ir kunigais į garbės pre
zidiumą. Vyskupą sveikino kun. 
kapelionas, Bradfordo apygar
dos pirm. V. Ignaitis, Roehdalės 
lietuvių vardu — mokyt. Banai
tis, Sheffieldo — J. Lūža, Hud- 
dcrs-fieldo — p. Sinkevičius ir 
Halifaxo — A. Balsys.

Po gražios vyskupo kalbos pa 
skaitą skaitė prof. dr. Z. Ivins
kis. Pavaizdavęs tremties gy
venimo kreives, lukšteno du 
klausimus: ką katalikybė davė 
Lietuvai praeityje ir koks turi 
būti jos vaidmuo ateityje. Jo 
išvada: kol nebuvo krikščiony
bės Lietuvoje, nebuvo čia nei 
rašto, nei lietuviškų knygų, nei 
mokyklų. Apgailestavo, kad dar 
ir šiais laikais pasitaiko net ra-

sitiko klebonas kun. Scannell su ir drąsos ginti tiėsą ir už ją 
vikarais ir būrelis lietuvių su) kovoti.

Kitą dieną vysk. Padolskis su 
sekretorium kun. A. Jonušu iš
vyko į Škotiją, palikdamas gra
žiausius atsiminimus. j. k.

daugiau susisiekimo nelaimių, 
kaip asmenys 45—50 metų. 
Nuo 1948 metų apdraudos ben
drovės iš jaunesnių kaip 25 m. 
vairuotojų ima didesnį mokes
tį ir tėvai kasmet turi sumo
kėti $125,000,000 ekstra, kad 
jų jauni vaikai galėtų vairuoti 
automobi!/us. JAV-se yra 

x. . „ , , . „ 21,621 augštesnioji mokykla;
X bU™ ,dar . 'uzelat,i. 2'- ii jų 6,191 turi reguliarų muši- 

i ra nno Motorinių vežimų158,000.
JAV-se yra 58,589,863, o 1956 
metais numatoma jų būsiant 
apie 80 milionų. Turinčių šofe
rių leidimus, žmonių JAV-se 
yra 62 milionai. •

Mašinų vairuotojai, jaunes
ni kaip 20 metų per paskuti
nius 10 metų turėjo 5 kartus

nų vairavimo kursą.

Mirė sakydamas kalbą
Kun. Raymond J. O’Callga-

han, 58 m. amžiaus,' klebonas 
Šv. Onos bažnyčios Hamdene, 
Conn. sukrito besakydamas 
prakalbą savo draugo kun. D. 
Barry sidabrinio kunigystės 
jubiiėjaus iškilmėse ir mirė.

Pasaulio gyventojai
Pagal Jungt. Tautų demo

grafinę knygą už 1955 .metus, 
jau 1954 m. viduryje pasauly
je buvo 2 bilionai 652 milionai 
gyventojų. Paskutiniu metu 
gyventojai auga didesniu tem
pu.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

savo vaikučiais. Ganytoją gra
žia kalba pasveikino St. Jackū
nas, pavaizdavęs klaikią dabartį 
ir prašydamas, kad katalikų Baž 
nyčios vadovai ir toliau nurody
tų kelius į teisingesnę ateitį.
Vyskupas, priėmęs mergaičių1 Kiekvienas planas ar kiek-ygi EVI7IIU lėmpnmiuif 
gėles, padėkojo už sveikinimus, viena progrwna turi būti įkvėp- 21 c CBS SteH^SSO 95^ 

ir pažadėjo visuomet rūpintis sa tį (jėsnįo žmogus, kaip 21 c. Zenith Stelinė $119.95

ragindamas tautiniu atžvilgiu 1 šytojų, kurių vienas bandė iš 
mišriose šeimose ugdyti lietuviš Kelti pagonybę, nusigręžti nuo 

istorinių faktų ir pagonybę pakus papročius ir naudoti savo 
gimtąją kalbą..

Po to sekė prof. dr. Ivinskio 
paskaita apie krikščionybės 
reikšmę Lietuvai. Prelegentas 
gilia erudicija ir tikslia doku
mentacija gražiai pavaizdavo 

'* krikščionybės reikšmę mūsų li
teratūrai, kalbai bei tautiniam 
susipratimui. Kartu pabrėžė, 
kad Europos tautose visa kul
tūra vystėsi taip, kad ji galėjo 
ateiti tik per Bažnyčią, ir tai, 
ką dabar vadiname Vakarų Eu
ropos kultūra, galėjo išaugti tik
Bažnyčios prieglobstyje.

Po paskaitos sekė meninė da
lis, kurią atliko Stoke-on-Trent 
jauni skautukai ir vietos lietuvis 
Matulevičius.

Ganytojas Brgdforde

Tą patį vakarą gausiai susi
rinkę Bradfordo lietuviai stoty
je pasitiko svečius vysk. Padols
kį, prof. dr. Z. Ivinskį ir kuni
gus ir apdovanojo gyvomis ro
žių puokštėmis. Staigmena bu
vo prof. Ivinskiui, kai niekam 
nežinant čia pat jis buvo pasvei-

statyti kaip pozityvią vertybę 
Priekaištautojai tačiau pamirš
ta, kad pagoniškoji didžiųjų ku
nigaikščių Lietuva jau naudojo
si krikščioniškos kultūros tei
kiamomis gėrybėmis.

Meninėje dalyje pasirodė vie
tos skautės, vadovaujamos R. 
Bružinskienės, ir pašoko Druge
lius, Blezdingėlę, Kubilą ir Kal
velį. Staigmeną padarė apylin
kės rašytojai — R. Spalis pa 
skaitęs liaudies motyvais nuaus 
tą novelę, Kz. Barėnas, davęs di 
desnės apysakos ištrauką ir po
etas VI. Šlaitas, pabėręs tikrų 
poeaijol perlų.

Akademiją padėkos kalba už
baigė kun. kapelionas, o visi 
susirinkusieji sugiedojo Tautos 
himną.

Iškilmės Keighley, Leedg Ir 

Halifaxe

Sekančią dieną vysk. V. Pa
dolskis su kunigais nuvyko į 
kaimyninį Keighley miestelį. 
Bažnyčios šventkiemyje jį pa-

vo krašto žmonėmis.

Lietuviams labai palankus St. 
Anne klebonas pavaišino garbin
gąjį svečią, ir netrukus visi nu
vyko į kapines, kur ganytojas 
pašventino a. a. pik. ltn. Leono 
Valkūno ir Juozo Tamošiūno pa 
minkius. Pamokslą pasakė ka
pelionas kun. J. Kuzmickis.

Vakare našlė Valkūnienė su
rengė jaukią vakarienę, kurioje 
dalyvavo savi svečiai ir Keigh
ley bei Silsdeno klebonai.

Gegužės 29 d. vysk. Padols
kis aplankė didelį lietuvių drau
gą ir užtarėją, Leeds vyskupą 
J. C. Heenan.

Vysk. Padolskis nušvietė susi
domėjusiam ordinarui tikėjime 
padėtį Lietuvoje, padėkodamas, 
už ganytojinį laišką, iškėlusį 
komunistų okupuotų kraštų kan 
čias ir prašė taip pat ateityje 
neužmiršti Lietuvos, atkreipiant 
pasaulio dėmesį į jos kančias. 
Vysk. Heenan atsake gynęs ir 
ateityje ginsiąs pavergtų tautų 
teises ir klausė, kuo dar galėtų 
padėti lietuviams.

Netikėtai vysk. Padolskio iš
leistuvės vįyko kaimynniam Ha 
lifaxe, jaukiuose Juozapavičių 
namuose. Vaišinantis prie gau
siai apkrauto stalo, atsisveikini 
rao ir padėkos kalbas pasakė 
kun. ' J. Kuzmickis, rašyt. R. 
Spalis, Manchesterio lietuvių 
kapelionas kun. V. Kamaitis 
sekretorius kun. A. Jonušas ir 
šeimininkų vardu — jų žentas 
A. Balsys. Vyskupas nuošii 
džiai padėkojo už šiltą priėmi
mą, už geras širdis, kvietė atsi
lankyti kitąmet Romoje su eks
kursija ir paprašė pasimelsti už 
jį, kad ir ateityje turėtų jėgos

žmogiškųjų vertybių subjektas, 
saugotojas ir ugdytojas, yra 
daug svarbesnis, kaip daktai ar 
praktiškasis mokslinio progre
so pritaikymas —Pijus XII

Janius
ŠVIEŽI 

: UŽŠALDYTI 
i (tarkuoti)
KRIENAI
labai stiprūs.

Skanesni ir aš
tresni. Pagerina 
bei pastiprina 

| skonį žuvies 
, produktų, mė- 
1 sos, padažų ir 

salotų
Jieskokite Raudona, 
Balta ir Mėlina 
Spalvom nuspalvin
tų konservų dėžu- 

u^iy (cąns) šaldyto 
maisto skyriuj Na
tional Food Stores, 
Centrella ir Mid- 
west maisto krau
tuvėse arba pas sa
vo krautuvininką. 

JUNIUS fOOD 
PRODUCTS CORP. 

c^icago, m.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, k»s kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Wilioughby Ava.
BROOKLYN 21, N, Y.

21 c. Admirai. Console $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Philoo $189.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Console $189.95 
24 c. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radio ir Phonogra
fas kombinacija $149.95 
21 c. Adtmiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų ir F.M. radi
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
Stalinis (3 speed) automatiškas 
phonografas ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7. colių, vienas po 
7 centus.
Budrikas viską garantoja ką par 
duoda.
Televizijas ir radijas { 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

THOUSANDS SATISFIED 
OUR 10TH 'YEAR — 

CUSTOMERS
EXPRESS GIFT-PAROELS

Fzoter Service Anynhere
Wp guarantee, tliat parcels are shipped out in 4 days.

Medicinas delivered by Air Mail in 8 days.
Also duty free Gift-Parcels to West and East Germany, Poland, 

Hungary and Jugoslavija.
L0W DUTY Parcels to Czechoslovakia.

Ask for our price list D.-C

GRAMERCY SHIPRING COMNNY
777 LMingtM A**., N*w Ynrit 21, M. Y.

betw. 60.-61. str. — Tel. TE 8-5462-5463
J

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės.

UNITED OVERSUS PARCEL SERVICE 
I2GS R. Halina St., Chicago 22, III. Tai. NU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga- 
l^posiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išldfdos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 2 vai. dienos Iki 9 vai. vakaro. 
Sekmadieniais- nuo 10 vai. iki 11 vai. ryto.

PALATINE BARGAIN BASEMENT
Tose pat pąjalpose yra pagarsėjęs "Palatine Bargain Base- 

ment", kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir moterų kos 
tiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinkimas 
įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti igr jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos. t

THANK YOU
THE PUBLIC OFFERING 0F SHARES IN 

i Painted Desert Uranium 8č Oil Co. 
725 Payton Bldg.

Spokane 1, Washmgton

OVER SUBSCRIBED

'ji

Only Norelco has rotary blades ... 
eleetrie shaving's first basic 
improvement in 22 years

Looks different... IS different... 
and what a wonderful difference it is

1. shaves occording to beord's natūrai growth pattern
2. catches vvhiskers whkhever way they grow
3. face needs no break-in period
4. self-sharpening blades
5. lubricated for life, ne ve r needs oil
6. quietest of all 4 leading eleetrie shavers
7. easiest shaver to clean — rio fumbling with ports 

Gel your NORELCO. today on a 15-day Free Home Trial

Uoreico
ROTARY BLADE SHAVERS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. ¥1 7-0700

NAUJOS ANGLIJOS
a. \ • V < į * / ,

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS
t

MARIA NA POLY J E 
♦

THOMPSON. CONN.
” • 9

• Šiais metais sueina lygiai 25 metai kai a. a. vysk. P. Bū
dys pašventino Marianaipolį.

• Iškilmingos šv. Mišios 11-tą valandą. Pamokslas.
• ‘ Šv. Kazimiero Parap. choras iš Worcesterio, Mass.
• Worcesterio Lietuvių Drum ir Bugle Corps.
• Bob Zinkus Orkestras—Šokiai.
• įėjimas į pikniką — 25c. FREE PARKING.
• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!

Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren

gime. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais iš 

kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.
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MŪSŲ VIENYBĖS KLAUSIMU kė pilną tinklą žuvų. Tuo įvy
kiu Petrui ir kitiems Kristus 
tarsi parodė, kokia bus gausi 
ta žadėtoji žmonių žvejyba. 
Taip ir vyko. Juo Petras ir ki
ti apaštalai dėl Jėzaus vardo 
buvo daugiau žeminami, juo 
daugiau dėl to teko jiems ken
tėti, tuo didesnė buvo jų įtaka 
į žmones. Tai visa matydamas 
ir šv. Ignacijus kankinys galė
jo pasakyti, kad kankinių 
kraujas yra krikščionybės sėk
la.

Vienybės reikalu mūsų visuomenėje reiškiama įvairių nuo
monių, kartais tokių, kad mums jokių politinių ar pasaulėžiū
rinių organizacijų nereikia, bet vardan vienybės turime visi pri
klausyti tik vienai lietuviškai partijai. Taigi manoma, kad mūsų 
skirtingų politinių bei pasaulėžiūrinių pažiūrų išblėsimas su
stiprintų mūsų lietuvišką solidarumą.

Man atrodo, kad šitokia savanoriška unifikacija būtų mums 
visai pražūtinga. Tikrai, atsipalaidavę nuo savo politinių pa
žiūrų, vadinas, nustoję nuovokos, kurios politinės ar socialinės 
santvarkos mes demokratiniais būdais sieksime Lietuvoje, kai 
ji bug išlaisvinta, mes susilpnintume savyje patį laisvės troški
mą ar ir visai jį apgesintume, neg jisai neperskiriamai siejasi 
su tikslu, kuriam atsiekti laisvė reikalinga.

Laisvė be konkrečių troškimų, be jokių svajonių, laisvė I voti prieš nekaltų žmonių per- 
dėl laisvės yra nesąmonė. Tiesa, tie troškimai gali būti mumyse sekiojimą yra mūsų pareiga

MAŽ. LIETUVOS LIETUVIAI 

EINA IŠVIEN
G. 3. JAKON1S, Vokietija

Nors ir taip yra, tačiau ko-

skirtingi. Bet kol jie yra, jie pas kiekvieną mūsų savaip gaivina 
laisvės troškimo ugnį ir todėl šis troškimas lieka mums visiems
bendras l

PASAULftŽlfrRA
Dar labiau pražūtingas mums būtų mūsų pasaulėžiūrinių 

pažiūrų išblėsimas, mūsų nupasaulėžiūrėjimas, nesirūpinimas į- 
prasminti gyvenimą, vadinas — nužmogėjimas. Nors ir įvai
riai sprendžiame gyvenimo įprasminimo klausimą, nors ir skir-

Kadangi visa žmonija sudaro i 
vieną mistinį Kristaus kūną, 
tai visoks nekaltų žmonių per
sekiojimas yra šis tas pana
šaus į pavojingos ligos atsira
dimą žmogaus organizme. Ne
kaltų žmonių persekiojimai sa
vyje neša dar kitą blogybę.

Mažosios Lietuvos lietuviai 
nėra separatistai, jie eina iš
vien su visa lietuvių tauta. Tai 
buvo deklaruota lyg ai prieš 10 
metų, 1946 m. gegužės pabai
goje, kai Vakarų Vokietijoje su
sirinko Maž. Lietuvos veikėjų 
grupė, įsteigusi, ar tikriau sa
kant atgaivinusi, Mažosios Lie
tuvos Tarybą ir ėmusi nustaty
ti ve.kimo gaires ateičiai.

, Už nedalomą Lietuvą!

Toji veikėjų grupė 1946 m. 
gegužės 24 — 25 d. vienbalsiai 
priėmė nutarimą, kuriame tarp 
kitko pabrėžiama:

tingais būdais stengiamės artėti prie Tiesos, kuri juk yra viena, Nekaltas kraujas, nekaltos na-
bet kaip tik dėl tų savo pastangų mes daromės giminingi ir visai 
natūraliai kits kitam pakantūs. Tad tik tarpusavio meilės ir 
pakantos dvasia gali būti patikimu lietuviško solidarumo pagrin
du. Šiuo principu mes prieš trisdešimt kelerius metus buvome 
pradėję tvarkyti mūsų nepriklausomos valstybės gyvenimą. Ne 
kitaip ir šiuo metu mes bandome konsoliduoti mūsų visuomenę.

Šiuo atžvilgiu labai gražiu žygiu pasireiškė Clevelando de
mokratinės minties lietuviai, sudarę iš visų demokratinių grupių 
atstovų vietinį vienybės komitetą, kad derintų savo veiklą Lie
tuvos laisvinimo darbe ir bendradarbiautų tautos reikaluose vi
sur, kur mūsų visų, kaip lietuvių, politinės aspiracijos sutampa.

Mums visiems yra bjaurus totalizmo siautėjimas Lietuvoje, 
kur okupantas, aprėpęs visas gyvenimo sritis, smurtu primeta 
savo valią tautai ir pretenduojąs teisę visur jai atstovauti. Mūsų 
pareiga suderintomis jėgomis apeliuoti į laisvų tautų sąžinę, 
stengiantis atidaryti laisvojo pasaulio akis į okupanto vykdomą 
smurtą mūsų krašte.

SKIRTINGI KELIAI, BET VIENAS TIKSLAS
Aišku, kad čia reiškiasi mūsų skirtingos pasaulėžiūros ir 

mes Lietuvos laisvinimo darbą dirbame įvairiai įdvasinami.
Tikįs į Dievą religingas lietuvis laiko žmogaus laisvę Dievo 

dovana, kurios nevalia išsižadėti. Jis maldoje semiasi stiprybės 
laisvinimo darbui, o, jei katalikas, Fatimoje duotais Šv. Motinos 
Marijos pažadais remia viltį, kad jo darbas nebus tuščias, kad 
jo pastangos neliks bergždžios.

Laicistiniai nusiteikęs mūsų tautietis, to ar kito liberalinio ar 
socialistinio sąjūdžio dalyvis, remia laisvinimo darbą tikėjimu 
į žmogų, į jo prigimties augštąjį kilnumą, įsitikinimu, kad žmo
gaus kilnus pradas nugalės jo žemus polinkius, ir todėl žmogus 
yra vertas laisvojo gyvenimo. Nežiūrint tokio pažiūrų skirtingu
mo, kiekvienas demokratiniai nusiteikęs lietuvis gerbs ir mylės, 
nors ir skirtingų pažiūrų, savo brolį, net ir tą, su kuriuo jam 
tenka ideologinę kovą vesti, jei tik jo pažiūros yra nuoširdžios 
ir neišeina iš visuotiniai priimtos moralės ribų. Tai ir yra vie
nintelis kultūringas ir krikščioniškas būdas lietuviškam solida
rumui ugdyti, kurio be abejo ir laikosi demokratinių grupių vie
nybės komitetas.

KOVA SU TOTALBZMU
Tad tenka palinkėti, kad lietuviai suskastų visur sudarinėti 

demokratinių grupių vietinius vienybės komitetus suderintam 
Lietuvos laisvinimo darbui, o taip pat kovai su. totalistinėmis ten
dencijomis mūsų pačių tarpe, kurios, jei mums sugrįžus į Lie
tuvą, išbujos ir praplis, galės sužlugdyti net ir išvaduotos iš bol
ševikinės vergijos tautos laisvę ir atnešti naują priespaudą.

Julius Gravrogkas

šlių ir našlaičių raudos iššau 
kia dangaus kerštą, ne tik po
mirtiniame bet šiame laikinam 
gyvenime. Kaip senovės, taip 
Ir mūsų laikų nekaltų žmonių 
kraujas, ašaros ir kančios pas
kui save neša dideles nelaimes. 
Nelaimes ne tik kaltiesiems, 
nes mūsų santykiai jų kaltai
siais yra perdaug artimi, kad 
kada nors vien tik kaltasis ga
lėtų būti nubaustas. Nesenai 
mirti pasmerktas kaltininkas, 
susprogdinęs orlaivį, kad nužu
dytų motiną, bus ne jis viens 
nubaustas: jo nekalta žmona 
lieka našlė; vaikai našlaičiai ir 
jie turės visą savo gyvenimą 
jausti gėdą dėl sav0 vyro ir tė 
vo pasielgimo.

Tačiau ir mūsų laikų krikš
čionių žudymai krikščionybės 
nesunaikins. Ji greičiau nyksta 
tada ir ten, kur laisvieji kri
kščionys praranda krikščioniš
ką dvasią ir krikščioniško gy
venimo kelią. Reikia sukilti ko
vai ginant nekaltai persekioji
mus; tačiau reikia žvejų-apaš- 
talų gelbėti laisvus nukrikščio- 
nėjančius. Apsižiūrėkime, kad 
mūsų laikais plačiai linksniuo
jama tolerancija iš artimo mei
lės neišsigimtų į Kaino pasitei
sinimą, būk mes nesame mūsų 
brolių sargai. Kovokime už 
persekiojimus, tačiau neleiski
me šalia mūsų žūti ir laisvėje 
gyvenančiam broliui.

“Lietuvių iš senų senovės gy 
venamos žemės yra vienas ne-. je. 
dalomas, politinis, etninis, eko
nominis vienetas. Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės suvere
numo vykdymo atstatymas yra 
pagrindinis ir švenčiausias vi
sų lietuvių sekimas, visvien kur 
jie būtų gimę ir kur jie šiandien 
gyventų. Drauge su visa lietu
vių tauta Maž. Lietuvos lietu
viai kategoriškai ir bekompro
misiškai atmeta Sovietų Sąjun
gos pretenzijas į lietuvių gy
venamas žemes ir jos pastan
gas įjungti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą”.

pastangomis, į kuras Maž. Lie
tuvos lietuviai kvieč ami akty
viai įsijungti. Tiesa pasakius, 
tie solidarumo dėsniai jau ir 
prieš tai, tuoj po karo ir vėliau 
visur buvo vykdomi ir prakti
koje. Ir šiandien pvz. Vokieti
jos lietuvių bendruomenėje Maž. 
Lietuvos kilmės organizuotų na
rių nuošimtis yra gana didelis.

Kurį laiką buvo neišspręstas 
Maž. Lietuvos lietuvių atstova
vimo Vlike klausimas, dėl kurio 
buvo paplitę ir nemažai viešų 
diskusijų. Bet jau ketvirti me
tai, kaip Maž. Lietuvos lietuviai 
yra atstovaujami ir Vliko pil
naty ir jos Vykdomoje Tarybo-

Nėra pirkios be dūmu

Dėl Maž. Lietuvos atstovų lai 
kysenos Vlike bei Vykd. Tary
boje ir apskritai dėl Maž. Lie
tuvos Tarybos politinės takti
kos kaikuriais klausimais vie
ningos nuomonės Maž. Lietuvos 
lietuvių veikėjų ir visuomenės 
tarpe nėra. Ryšium su tuo ir

Žvejai
Vysk. V. BRIZGYS

I
Žvejo vardą Kristus pritai

kė ne tik žuvų gaudytojams, 
bet ir žmonių jieškotojams. Ne 
tik tiems, kurie tykoja įvilioti 
žmogų į kokias nors žabangas, 
bet ir tiems, kurie kitų žmonių 
jieško geriausia intencija...

Nedaug yra tokių žmonių, 
kurie išeidami į pensiją jau su
degino visus savo tinklus. Dau
guma žmonių žvejoja vieni ki
tus. Ne tik praeityje žmonės 
pirko tokias žemes, aukso ka
syklas, kurių niekad nebuvo ir 
nebus. Ir šiandien' visi miestai 
panašūs į Romos Campo dei 
Fiori, kur gražių žodžių lietum 
yra hipnotizuojami minkštašir
džiai žmonės, kur aukso žo
džiais išgirstus menkniekius 
parduoda už gerus pinigus. 
Žmogus sužavėtas daiktą pir
ma nusiperka, o paskui namo 
parsinešęs galvoja, ar jo reikia 
ar ne. Tai juokingoji gyvenimo 
pusė. Tų žmonių nei negiriame 
nei nepeikiame: jų nayvumas, 

jų ir pinigai.
Yra tačiau blogesnių žemiš

kos naudos žvejų, padariusių 
begalinės žalos ištisoms tau

toms. Tokiais daugumoje buvo 
ir dabar yra politikos ir pini
go biznieriai iš kitur atvykę į 
Azijos, Afrikos, Pietų Ameri
kos kraštus. Ir čia Amerikoje 
indėnus jie nesukultūrino, o iš
naikino. Jie save vadino kri
kščionimis, bet neturėjo tos 
dvasios. Iš jų apie krikščiony
bę vietiniai gyventojai susiku
ria tokią nuomohę, kad jie ver
čiau pasilieka stabmeldžiai su 
savo primityve kultūra, negu 
susižavi krikščionybe ir atėjū
nų civilizacija. Ir krikščionybę 
ir civilizaciją ^tie žmonės tik 
tada priima, kai nusikrato ne
tikusiais tų dvasinių gėrybių

Maksimalinė programa

Būdinga anometo Maž. Lie
tuvos veikėjų nuotaikoms, kad 
jie, kalbėdami apie Maž. Lietu
vos žemes, savo tame nutarime 
išryškino tokią maksimalinę 
programą:

Religinės organizacijos ge
riausiai patarnauja savo laikų 
reikalui, kada, pagal aplinky
bes, neatsižadėdamos savo ypa 
tingos dvasios, prisitaiko besi
keičiančioms sąlygoms.

— Pijus xn.

ARTISTAS ĮDUKRINA KORĖJIETĘ

Dr. Pierce, prezidentas World Vision draugijos rankose laiko korė
jietę 3 metų amžiaus, kurią įdukrins filmų artistas Roy Rogers. Ar
tistas laiko savo 4 m. dukrą Dodie, viena iš šešių vaikų, kuriuos 
jie turi. šalia stovi jo žmona Dale Evans. (INS)

NEKROLOGAS MANO MOTINAI
(Vietoj gėlių ar žvakutės aait josios kapo) 

PRANYS ALšfi NAS, Toronto

Šiame modernizmo laikmety
je ir atomo amžiaus gadynėj — 

dėl kaikurių kitų priežasčių eilė laisvasis pasaulis tarpusavy su
Maž. Lietuvos veikėjų stovi nuo 
šaliai nuo Maž. Lietuvos Tary
bos.

Tuos nuomonių skirtumus ga
li išdildinti laikas, apstovos ir, 
svarbiausia, visapusė gera valia.

Kitos Mažosios Lietuvos 
organizacijos

Iš Maž. Lietuvos veikėjų tar
po, jų geram skaičiui emigravus 
į užjūrį, išaugo kelios organiza- 

“Iš šio karo bandymų, parei-' ei jos: M. Lietuvos Rezistencija 
kalavusių iš lietuvių tautos ne-1 su veikimo centrais Jungi. Ame
proporcingai daug aukų, išėjusi 
Lietuvos valstybė turi sujungti 
visas lietuvių gyvenamas že
mes, taipgi ir pietinę Maž. Lie
tuvos dalį su Geldupe, Girduva 
ir Karaliaučium bei Piliava. Pa
galiau atėjo laikas, kada turi 
būti atitaisyta kryžiuočių ordi
no ir jo įpėdinių Prūsijos valdo
vų lietuvių gentims padarytoji 
istoriškoji skriauda. Maž. Lie
tuvos Taryba įpareigojama da
ryti visus reikiamus žygius, kad 
Maž. Lietuvos klausimas būtų 
tinkamai iškeltas ir apgintas 
sprendžiamuose pasaulio politi
niuose centruose ir taikos kon
ferencijoje”.

Solidarumas dėsniuose Ir 
praktikoje

Tolimesniuose to nutarimo

rikos Valstybėse ir Kanadoje ir 
turinčioje savo eilėse stiprių jau
nų jėgų; toliau Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugija su padaliniais 
JAV, Kanadoje ir Australijoje, 
kuri labiau rūpinasi kultūros ir 
šalpos reikalais. Chicagoje dar 
veikia Maž. Lietuvos Lietuvinin
kų Draugija. Beje M. L. B. Dr- 
joje yra pasiektas labai džiugus 
Didž. ir Maž. Lietuvos lietuvių 
solidarumas, kuris dar ir atei
čiai gali įgauti labai gilios pras
mės.

Simonaitis — simbolis 

Per visus tuos 10 metų Maž.

dar puoselėjau viltį kada nors 
ją dar gyvą pamatyti.

Taip. Nebėra Tavęs, Brangio
ji mano Mamyte, gyvųjų tarpe. 
Tu suklupai grubiame gyvenimo 
kelyje, nebesulaukus Tėvynės 
padangės nusiblaivant...

Tai liūdna, skaudi ir tragiš
ka žinia. Ne be reikalo Bismar
kas anais laikais buvo taręs: 
“Ko verta vaikui motina, pažįs
tame'tiktai tada, kai jau pervė- 
lu, kai ji jau būna mirusi”...

Ir hūdien stojasi prieš mano

sižino, pasikeičia žiniomis, die
nų ar net valandų bėgyje, ne
žiūrint iš kurio ir į kurį konti
nentą tas žinias reikėtų perduo
ti. Deja, šioji pažanga tarytum 
neliečia tų kraštų, kurie yra 
pakliuvę anapus “geležinės už
dangos” — raudonojon prie- 
spaudon. Iš tenai skubos keliu 
į laisvąjį pasaulį tepersiunčia- 
mos tik propagandinės žinios.
Visi kiti humaniškieji reikalai , . .. . . . . *. • akis Tavo vargų išvagotas vei-—tenai tarytum neegzistuoja. , . .' i das, prisimena neišsakytai įl-

Todėl ir mane, gyvenantį lais
vojo pasaulio krašte, tepasiekė 
laiškelis tik dabar, po dešimties 
su viršum metų, kuriame pra
nešama, jog mano brangi ma
mytė mirė 1945 m. O visą laiką

lankymas Amerikoje ir žygiai 
Amerikos vyriausybėje Maž. Lie 
tuvos ateities reikalais gali į- 
gauti dar ir vėliau istorinę reikš
mę.

Tam tikrų Maž. Lietuvos tra
dicijų tęsimo simbolinė išraiška 
buvo ir laikraščio “Keleivio” at- 
gaivinimks Vakarų Vokietijoje.

Bet pats pagrindinis Maž. Lie- 
Lietuvos Tarybai vadovavo ir tuvos tradicijų tęsėjas — tai pa
tebevadovauja žinomas visai lie
tuvių tautai Maž. Lietuvos vei
kėjas Erdmonas Simonaitis. Jis 
yra pasidaręs lyg ir visų Maž. 

punktuose pabrėžiamas solida-j Lietuvos tautinių ir politinių šie 
rūmas su Lietuvos laisvinimo kimų simbolinė asmenybė, nors
veiksniai^ lietuvių tremtinių 
bendruomenės o r ganizacijomis 
ir jų tautinėmis ir kultūrinėmis

ir ne visi jo politiniai ėjimai 
pvz. Vlike buvo visų Maž. Lie
tuvos lietuvių užgirti. Jo apsi-

čių Maž. Lietuvos lietuvių tau
tinis gyvumas ir gaivumas — 
šiapus ar anapus Atlanto, šia
pus ar anapus geležinės uždan
gos. Maž. Lietuvos lietuviams 
buvo ir yra dideli pavojai. Bet 
jie neišmirs, o atgis kartu su 
visa lietuvių tauta, gyvenančia 
viltimi ir laukime.

gos nemiegotosios valandos ir 
naktys, kurias praleidai beau
gindama, nešiodama ir liūliuo
dama mus keturis.

Tavo malda į Augščiausiąjį 
nuolat pindavosi su lopšinės 
gaida, Tavo rūpestis vaikų liki
mu — buvo visuomet augščiau- 
siuoju gyvenimo tikslu.

Ir kas belieka man? Telieka 
tarti kartu su didžios atminties 
Kantu: “Aš niekuomet neužmir
šiu savo motinos, nes ji augino 
ir maitino pirmąjį gėrio diegą 
manyje; ji pradarė mano širdį, 
kad pajusčiau gamtą; ji paža
dino ir praplėtė mano supra
timą, ir jos pamokymai turėjo 
ir turi nepaliaujamos įtakos 
mano gyvenime”.

Dievo Motina Marija paženk
lino herojizmo žyme ir mūsų — 
lietuvių motinas, kartu ir Ta
ve, mano brangi mamyte. Tu 
išmokei mane melstis, išmokei 
mylėti savo gimtąją žemę, sa
vo tėviškės mėlynąjį dangų...

(Nukelta į 4 psl.)

EDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė 

. (Tęsinys)

Tuo tarpu stalo pašnekesniai darėsi vis gyvesni. 
Linksmi ir sąmojingi anekdotai kėlė juoko audras, ir 
aš stebėjausi, kad tų anekdotų temos dažniausiai lie
tė bepročius ir jų tragikomišką elgesį.

— Kartą mes čia turėjome vieną pacientą, — kal
bėjo storas, mažutis ponas mano dešinėje, — kuris 
vaizdavosi esąs arbatinukas. Argi ne keista, kokios 
fantastiškos mintys įlenda į bepročio galvą! Taigi, jis

— Leiskite man, mon ami, — kreipėsi į mane tuo 
metu M. Maillard,—- įdėti jums gabalėlį šitos puikios 
veršienos a la St. Menehoult. Jūs pamatysite, koks tai 
skanėstas!

Jam bekalbant, trys stiprūs liokajai vargais ne
galais užkėlė ant stalo didžiulę lentą su milžinišku 
patiekalu, kuris mažų mažiausia turėjo vadintis “mon- 
trum, horrendum, informe, ingens, cui lumen ademp- 
tum”. Geriau įsižiūrėjęs pamačiau, kad tai buvo tik

įsitikino esąs arbatinukas, ir ponai, ne bet koks a-r*ma£aa keptas veršiukas paklupdytas ant savo kaulė-
Iš tikrųjų šitos komnaniios Darėdai buvo tiek kei- ^atin'n^as’ ^et gryno Britanijos porcelano. Ir žinote, t kelių ir laikantis obuolį atviruose nasruose, įs uarųjų, anos Kompanijos parėdai buvo tiek kei-..s šveisdavo save kiekvieną rytą su odos gabalu ir , AAi-, KT............ ,*4- n j x ... ,, . ..i . .jis šveisdavo save kiekvieną rytąsti, kad aš negalėjau nusikratyti,mintimi apie rami- kreida! 

namąją sistemą” ir buvau įsitikinęs, kad M. Maillard 
tyčia leidžia man pietauti kartu su savo pacientais, 
nieko apie tai nesakydamas. Bet kai atsiminiau, ko
kie juokingi ekscentrikai yra mūsų pietinių provinci
jų gyventojai ir persimečiau pora žodžių su artimiau
siais stalo kaimynais, mano klaidingi įsitikinimai 
dingo.

Stalas buvo padengtas karališkai. Jis lūžo nuo 
lėkščių ir delikatesų. Perkrovimas buvo tiesiog bar-atstovais. Ame žmonių žvejai .... . -x .... . . . 7 i -banškas, ir vientik įvairiomis mėsomis butų galėję pair krikščionybei ir tautų civili- . , . tsisotinti hunai. Tikrai, niekad savo gyvenime nebuvau 
matęs tokio bereikalingo Dievo dovanos eikvojimo.

Nors pietūs vyko liuksuso ženkle, bet tas liuksu 
sas buvo labai neskoningas. Begalybė degančių žvakių 
sidabrinėse žvakidėse žilpino mano akis. Žvakidės sto
vėjo netik ant stalo, bet išmėsytos po visus kambario 
kampus. Pačiame valgomojo gale sėdėjo aštuoni mu
zikantai su smuikais, trombonais, dūdomis ir būgnu. 
Jie mane baisiai kankino savo "muzika” — nuolatiniu 
besikaunančių garsų triukšmu, kuriuo visi valgan
tieji nepaprastai žavėjosi. Trumpai, šitam valgoma
jame viskas, ką aš mačiau, buvo perdaug įtartina ir 
keista, bet būdamas gerokai išalkęs, neturėjau noro

zacijai yra padarę neapskai
čiuojamų nuostolių. Ir dabar 
didžiausi krikščionybės trukdy
tojai yra tie, kurie nešiodami 
krikščionies vardą, neduoda 
krikščioniško gyvenimo pavyz
džio.

Kristus Petrui ir jo drau
gams žadėjo ir liepė būti žmo
nių žvejais, žodžius: “Nuo da
bar tu žmones žvejosi” (Luk. 
5. 10) Kristus pasakė Petrui, 
kai Petras su draugais, pa
klausę Kristaus žodžio, iširau-

— Ir dar, — nukirto jį liesas vyras sėdįs prie
šais, — mes turėjome ne taip seniai vieną žmogelį, ku
riam šovė į galvą, kad jis yra asilas. Iš tikrųjų, ale
goriškai tariant, tai buvo tiesa. Be to, jis buvo nera
mus pacientas, ir mes turėjome su juo nemažai vargo. 
Įsivaizduokite tik, ilgą laiką jis nieko kito nevalgė, 
kaip tik usnis! Bet mes vargšelį pagydėme iš tos nesą
monės paliikdami jį vien tik ant usnių dietos. Be to, 
jis amžinai spardydavosi, ot šitaip... ir šitaip...

— Ponas DeKock! Ką jūs darote! Valdykitės— 
nutraukė jį greta sėdėjusi sena ponia.

— Nustokit spardytis! Jūs sutepėt mano suknios 
brokadą! Argi jūsų pasakojimas reikalingas tokio 
iliustravimo? Mūsų jaunasis svečias gali jus suprasti 
ir be to. Pagaliau, jūs ištikrųjų atrodote, kaip didelis 
asilas, ir vaidinate, pasakysiu, labai natūraliai. Labai 
natūraliai.

— Pardon, Madamoiselle, pardon!!! —susiner
vavęs atsiprašinėjo ponas DeKock, — tūkstanis par- 
donų! Aš nenorėjau jūsų įžeisti, M-lle Laplace!

Čia Monsieur DeKock žemai nusilenkė, su dide-
ilgiau stebėtis ir, šaltai užėmęs vietą šeimininko deši- lėmis ceremonijomis pabučiavo M-lle Laplace ranką 
nėję, ėmiau valgyti; iir sumušė stiklus.

— Ačiū! Ne, ne, ne! — skubiai atsakiau, — žino
te, aš nelabai mėgstu veršienos. Aš geriau pamėgin
siu zuikio.

— Petrai! šuktelėjo šeimininkas liokajui, — pa
keisk ponui lėkštę ir įdėk gabalėlį to zuikio a la 
katinas.

— Zuikio — kokio? — paklausiau išsigandęs.
— Zuikio a la katinas.
— O-o-o! Ačiū labai. Ačiū labai. Aš nutariau 

geriau paragauti... hmm ... paragauti... kumpio.
Žmogus niekada negali žinoti ką valgai patekęs 

pas tuos mūsų provincijos gyventojus. Geriau jau su
silaikyti nuo to jų zuikio a la katinas ir nuo visų ki
tų katinų a la zuikis ...

— Ir tada, — prabilo vienas lavoniškai išblyškęs 
žmogutis gale stalo, sumegsdamas nutrukusį pdkalbį, 
— ir tada, tarp visų tų keistenybių buvo čia toks pa
cientų, kuris užsispyrė esąs oškos sūris ir vaikščiojo 
aplink su peeliu rankoje prašydamas savo draugų pa
ragauti nors gabalėlį iš jo šlaunies.

— Be abejo, jis buvo baisiausias kvailys, — už
tvirtino kažkas, — bet visdėlto ne toks kvailas, kaip 
vienas tipelis apie kurį, išskyrus mūsų jauną svečią, 
visi žinome. Aš turiu galvoje tą vargšelį, kuris įsivaiz
davo esąs šanmapo bonka ir traukdavo kamštį su di
deliu triukšmu, ot šitaip. —

,(Bua daugiau)
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KANADOJE ,
NAUJA RELIGINE IR KULTŪRINĖ 

ŠVENTOVE TORONTE
IK. M-TĖ, Canada

Vienas iš didžiausių laimė
jimų Kanados Lietuvių gyveni
me yra naujo religinio bei kul
tūrinio centro sukūrimas To
ronte.

1953 m. kovo mėn. 7 d. To
ronto kardinolas McGuigan 
ypatingu dekretu įsteigė antrą 
lietuvių parapiją Toronte ir ją 
pavedė tvarkyti tėvams pran
ciškonams. Savo dekrete To
ronto arkivyskupas taip rašo 
T. Jurgiui Gailiušiui, lietuvių 
pranciškonų provinciolui:

Matydami tėvų pranciškonų 
didelį darbą ir gausius dvasi
nius vaisius lietuvių emigrantų 
tarpe JAV-bėse nusprendėme į 
Torontą pakviesti tėvus pran
ciškonus, kad jie dirbtų lietu
vių tarpe, kurių čia po karo

Toronto kardinolas J. McGuigan, palydimas T. Provinciolo ir dail. 
T. Valiaus, lanko meno parodą.

privažiav0 labai didelis skai
čius.

Todėl šiuo dekretu tėvams 
pranciškonams leidžiame To
ronto mieste steigti vienuoly
ną ir jam priklausančią baž
nyčią.

Be to, geisdami lietuviams 
dvasinės pažangos bei para
mos, Toroųte įkuriame naują 
tautinę lietuvių parapiją ir pa
vedame viršminėtam vienuoly
nui pilnomis teisėmis ir visam 
laikui.”

Šv Sostui pageidaujant ir 
pranciškonų Ordino vadovybei 
sutikus įsteigta lietuvių Prisi
kėlimo parapini Toronte. Iki 
tėvų pranciškonų atvykimo į 
Torontą Šv- Jono Krikštytojo 
lietuvių parapijos maža bažny
tėlė neįstengė didžiulės lietuvių 
masės sutalpinti pamaldose nei 
aptarnauti kitų su parapija su
sijusių tautinių bei kultūrinių 
reikalų

Todė1 Toronto lietuvių vi
suomenė keletą metų vargda- 
ma be tinkamų parapijai patal
pų su dideliu pasitikėjimu ir 
meile priėmė tėvų pranciškonų 
pasiūlymą sukurti naują para
piją.

Staiga didelė masė visuome
nės atsiplėšė nuo senosios baž
nytėlės ir kibo kurti naujosios. 
Tokia parapija negali lygintis 
su tuo žmonių entuziazmu, ku
ris yra rodomas tėvams pran
ciškonams lankant pamaldas ir 
atliekant didžiąją jų statybą 
bei organizuojant kitą, su pa-

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomi Juozas ir Pranas Gu

žai, kilę iš Marijampolės, gyvenę 
Chicagoje. Jiems yra svarbių ži
nių iš Lietuvos. Kreiptis: E. Ra
dzevičiūtė, 4337 So. Fairfield Avė., 
Chicago 32, UI.

rapija susijusią kultūrinę veik
lą. »

Naujoji parapija buvo pava
dinta Prisikėlimo vardu, kuris 
turi reikšti išeivijoje ne vien 
lietuvių dvasinį prisikėlimą, bet 
ir mūsų tautos prisikėlimą, bei 
išsilaisvinimą iš dabartinių kan
čių ir neaprašomos vergovės.

Statybos pradžia

Prisikėlimo parapijos klebo
nu buvo paskirtas T. Bernardi
nas Grauslys OFM, o jo padė
jėjais: T. Placidas — Barka, T. 
Petras — Baniūnas ir Tėvas 
Paulius — Baltakis, atvykęs iš 
Belgijos. x

Nauja parapija neturėjo nei 
bažnyčiai patalpų nei kleboni
jos.

Jieškomi Simonas ir Antanas Bu
čai. Jieško Bučaitė Ksavera, duktė 
Juozo Bučo. Jos adresas: 15 Kęele 
St., Toronto, Ontario, Canada.

PAJIEŠKOJIMAS
Juozo Vaitkevičiaus jieško svai

nis Vincas Staniulevičius, 1644 
Wabansia Avė., Chicago, III.

BBAL ESTATE

Jo Em. Toronto kardinolo su
tikimu Parkdale kino teatro 
salėje 1953 m. gegužės mėn. 31 
d. buvo atlaikytos pirmos. Pri
sikėlimo parapijos šv. mišios.

Vėliau pamaldų vieta buvo 
surasta irgi kino teatro salėje 
College — Dovercout g-vių 
kampe.

Netoli nuo šios vietos irgi 
prie College g-vės buvo nu
pirktas sklypas, o jo kampe, 32 
Rosholle Pk. Cr. klebonijai na
mas 1953 m. liepos mėn.

Statybos darbus planuoti bu
vo pakviestas arch. Dr. St. 
Kudokas iš Clevelando, o sta
tybos darbus pravesti inž. J. 
Augustinavičiurf iš Clevelando.
' Naujojo pastato , paruošia
mieji darbai pradėti 1954 m. 
rugsėjo mėn. 1 d.

Viduje sklypo iškilo pilka 
lenta su kukliu kryžium ir už
rašu, kad čia bus statoma 
‘‘Lietuvių Rymo katalikų Prisi
kėlimo bažnyčia”.

Statyba buvo atlikta su ste
bėtinu pasisekimu ir greitumu. 
Dievas laimino lietuvių žygį. 
Tų pačių metų gavėnios metu 
Šv. Antano bažnyčioje T. An- 
driekus kalbėjo: “Užmigo Jo
kūbas dykumoje, padėjęs gal
vą ant akmens, ir sapne regė
jo, kaip balti sparnuoti Dan
gaus angelai laiptais nuo dan
gaus leidosi žemėn”.

Tėvai pranciškonai Dievo 
vardan iškėlė miesto centre sa
vo kuklų užrašą, o po dviejų 
metų iš lietuvių krūtinių aidėjo

(Nukelta į 5 psl.)

RETAS PIRKINYS!
2 augšt. mūr. namas su 2 butais 

ir erdvus kambarys krautuvei ar ofi
sui prie Cermak Road; 2 autom, ga
ražas.

Tik *14,000.
----- o----

$250.00 MENESIUI PAJAMOS 
UŽT1KJIUNTOS!

2, 4 kamb. butai; mūr. namas, gy
venamajame (rezid.) rajone; prie 21 
PI. ir Wolcott.

Tik $20,000.00
ir daug kitų pirkinių pasirinkite pas

LESKOVAR REALTY 
1846 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

VIrginia 7-6679

Savininkas parduoda Marųuette j 
Parke 4 kamb. med. azbesto gontais ' 
apkaltas. Pilnas rūsys. Karšt. vand. 
apšild. Notoli 68th ir Clarcmont.

WAlbrook 5-9187
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 

1 iki 5 vai. 2-jų butų mūrinis — 4 
ir 4 kamb. 2430 S. Homan Avė.

7 kamb. mūrinis namas. 4 mieg. 
kamb. /Gazu apšild. GaiVžas. Tile 
vonia. $11,500. UAwndale 1-703*.

2-jų butų — 6 ir 6 kamb. Gazu 
apšild. Garažas. Apylinkėje 22nd ir 
California. Šv. Kazimiero parap. 
$10,300; įmokėti $2,000. UAwndale 
1-7038. „ ,

BROADVIEW SPĖČIAU. 3 m.
senumo. 4 kamb. “ranch” namas. 
Alyva apšildomas. 60 pėdų sklypas. 
$15,900. Blshop 2-2102.

CICERO, HAWTHORNE SPĖ
ČIAU. 2-jų butų medinis namas —
4 ir 4 kamb. Garažas. $12,500; jmo-I 
keti $4,000. Pečiais apšild. Blshop

'2-2152.
NORTH R1VERSIDE. 5 kamb., 3 

mieg. Gazu apšild., 2-jų autom, ga
ražas. 3 m. senumo. $22,900. Daug 
priedų. Blshop 2-2102.

1SNUOMUOJAMA

Išnuomojamas 6 kmb. apšild. bu
tas. Koklių vonia, su ar be baldų.
732 W. Cermak Rd., Chicago, III. 
Teirautis OLympic 2-0205.

71st St. ir Maplewood Avė. iš-
nuom. atskiras namukas iš 5 kamb. 
ir 2 autom, garažas.

HEmloek 4-7644

IŠNUOMOJAMA VAISTINĖ — 
visi įrengimai. Įsteigta prieš 30 me
tų. 66th St. ir Kedzie Avė. Skam
binti REpublic 7-3127.

Išnuom. 3-jų kamb. butas. 
6454 S. Talman Avė.

WAlbrook 5-5396

DĖMESIO !

PLU MB I NG
Lleenaed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar maža*, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

AOrOMOBCUEb -> TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOM 
UMuvUka gaaollno stotis Ir auto 

taisymas
Atliekam) motoro remontal.^lyglnlmo. 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

MLL-ME-MOTORS C0.
9759.fi. WESTERN AVK. PR 8-9***

OPPORTUNITY TO SECURE 
70DR FOTURE

MEN
Part Time

Who Are Interested in Incroasing 

Their Eamings
Sėli the vvorid’a Famous Gillette Bluc Bladcs and Red Blades 
through our new autouiatic merehutidising dispensers. Millious of 
dollarz spent yearly to advertisje the Gilctte Blue and Red Blades 
on rajdio, television and newspapers. »

Business is sėt up for you, No soliciting. Depreasiou Proof. Ūse 
your honie as your office. — To ųualify you uiust have:

• 1,309.00 cash available for iuveutory.
• 5-7 spare liours weckly.
• Mušt be able to atari at once.
• Have desire to expand in 6 įuonths.

For personai interview in your city, writc —

VEND-O-PEN PRODUCTS 
7933 Clayton Blvd St. Louis 17, Mo.

Please iuclude Phone Number.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS HELP WANTED — MOTERYS

REAL ESTATE

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-1NSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. b sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia a pd rauda, nota rija tas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WAL 5-6015

VIKTORAS SIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis — 

ŠIMAIČIAI 
Realty . Huilders - Insuraaoe 

_______ 2737 West 43rd Street

5‘Zs akrų farma prie U.S. kelio 
(Hwy) 30. Pastatai. Traktorius. 
$8,750.

6 akrų farma. 5 kamb. namas. 
Pastatai. $6,000.

40 akrų farma. 6 kamb. namas. 
Pastatai. Traktorius. $7,000. 

HLAVACEK REALTOR, 
į Rytus nuo U.S. 30 kelio 

Girovertovvn, Ind.
Gražus 2 a. 4 miemag. kamb. na

mas. Apskrit. met. gyv. "Powder 
room" viršuje, vonia apačioj. 100 
pėdų atstu nuo Michigan ežero. Mo- 
dern. virtuvė, židinys. Sandelys (ap
šildomas, “bottled gas”). Ger. pre
kybos rajone, lietuvių kolonijoje. 
Savininkas parduoda, nes jam per 
didelis. Gera proga įsigyti šį vertin
gų turtą.; taipgi sklypas pardavimui. 
Telefonuokit savininkui BEVERLY 
SHORES, Ind., TR 4-6082.

Savininkas priverstas parduoti 5
kmb. modern. namą. Vonia ir kt. 
pried. Automat. alyva apšild., aiumi- 
num “storm”• langai ir sieteliai. 5 
akrai žemės įskaitant 2 akr. kulti
vuotų mėlynių, jau prinuokusių. Ge
ras pajamų šaltinis. J rytus nuo 
Sawyer, Mich. Dėl informacijų tel. 

Van Buren 6-2722

SAVININKAS parduoda vasarvietę 
Watervliet, Michigan’e, apylinkėje 
Lietuvių berniukų stovyklos. Patal
pos 100 vasaruotojų. “Cottages”, pri
vati žaidimo aikštis, kombinuota 
“souvenir” ir groserių krautuvė bei 
piknikams stalai. Kreiptis telefonu: 
VVatervlIet — Ingersoll 3-4620 arba 
rašyti Gust Sigalas, Itoutol, Water- 
vliet, Michigan.

CICERO. 91 H,300 
MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ — 5 ir 6

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-9589

REIKALINGI 
2 egzaminuoti 

neki’nojamo turto 
PARDAVĖJAI

Siūlykite sąlygas konfidencialiai

E. KURŠIUI
6817 So. Oakley Avė.

Chicago 36, Illinois 
REpublic 7-6232

P. STARKOVIAIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

lietuvių auditorija 
3133 So. Halsted St.

Pk. DAaabt 6-1798 
Padala pirktu - parduoti namo* 
Skloa, Mantu*. Par«ptna paokoloo 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
Imlgraeljoa dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 19—1.

PLATINKITE “DRAUGI”

WOMEN

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
Medinis, 8 kamb., centr. šlld. Ant 

Western ir 72-os. Gali būti pritaiky
ta bizniui ar raštinei.
..Mūrinis — 2 po 5 kamb., centr. 
alyva šlld. Gražus skiepas. Kaina 
$31,600.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. švarūs 

butai. Augštas skiepas. Kaina $21,500
Medinis, 7 kamb. Centr. šildymas. 

Moderni vonia Ir virtuvė. Platus skly
pas. Kaina $15,000.

G AG E PARKE
Mūrinis bungalow 5 kamb. Gražus 

erdvus. $17,600.
7 kamb. mūr. rezidencija. $30,000.
Turime įvairių namų visose apy

linkėse. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.

CUifside 4-2390

.. Savininkas parduoda. Marųuette 
Parke netoli 72 ir California 
a. mūr. namą: 4—3 kamb. Abu 
butai su atskirais įėjimais. Alyv. 
šild. 1 autom, garažas. 15 m. se
numo. Pigi kaina.

HEmloek 4-3497
Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 

arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
I’arūpinam gerom sąlygom paskolas

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

MARQUETTE PARKE
Dėl ligos parduodame labai gerą 

biznį daranti MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

14 įvairaus dydžio butų 2-a. apar- 
tamen. mūrinis namas. Dalis butų 
su baldais. Pajamų $18,000 J metus. 
Kaina $85,000.

6 kmb. gražus mūr. “bungaiow”. 
$16,800.

— o —
81 ir Kedzie apylinkėje naujas 

šviesių plytų 1% a. 5—3 kmb., 2 
tile vonios, tile kabinetų virtuvė. Pla
tus sklypas. Dėl ligos skubiai par
duodama nupiginta kaina.

PIETVAKARRIUOSE ant 60 pė
dų sklypo apynaujis mūr. 4 po 3 
kmb. Tinka ir “rooming house”. Pa
jamų $430 į mėn. Nebrangiai.

47 ir Western apylinkėje 8 butų 
medinis. 4 ir 7 po 3. Labai geros pa
jamos. Kaina $24,000.

Mūr. 12 butų. Pajamų $586 į mėn. 
Kaina tik $15,000.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881
Trečiadieniais uždaryta

Atvykite pamatyti parduodamų 65 
namų (bargenų) nuotraukas išstaty
tas mūsų lango vitrinoje. SVOB0- 
D.A, 6013, W. Cermak Road, Cicero 
ir 3739 W. 26th St., Chicago.

2-JŲ BUTŲ NAMAS. Apylinkė
je 26th ir Keeler. Gerame stovy. 
4 ir 4 kamb. Tuojau galima užim
ti. Naujai atremontuotas. Barge- 
nas, tik $13,500; įmokėti $4,500. 
Apžiūrėkite šiandien. SVOBODA, 
3789 W. 26th St Lavvndale 1-7038.

FOREST VIEW, EKSTRA! 7
kamb. “shingle” namas. 40 pėdų 
sklypas. Pečiais apšildymas. Mo
kesčiai tiktai $50. Kaina $11,900.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI 
shop 2-2162.

LYONS. Naujas 5 kamb. Ranch 
type bungalow. Patio. Garažas. 50 
pėdų sklypas. $18,800. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162.

STICKNEY, BARGENAS! 4 
kamb. 3 m. senumo, mūr., bunga- 
low. Autom, alyva apšild. $16,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

CICERO, APARTMENT BAR- 
GAIN! 3 po 3 kamb. ir 1—4 kamb. 
Karštu vand. alyva, apšild. eGros 
pajamos. $33,500; įmokėti $10,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

$2,000 ĮMaKBTI. Mūrinis 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir 
Hamlin. 50 pėdų sklypas. 4 autom, 
garažas. Pajamų. '$100 į mėn. 
SVOBODA, 3739 W. 25th Street. 
LAwudale 1 7038.

* —

$8,800 PILNA KAINA. 3-jų bu
tų mūripis. Apylinkėje 28th ir 
Savvyer. 4—3—2 kamb. Įmokėti 
$2,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7088.

MCRINIS “ROOMING HOUSE” 
arti 26th ir Sawyer Avė. 6—5—3 
kamb. Pajamų $200 į mėn. Gazu 
apšild. $16,500; įmokėti $5,000.
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAwndaie 1-7088.

Netoli naujųjų "DRAUGO" ir MA
RIJONŲ pastatų. Pulkus fi kamb. 3 
mieg. modernus mūro namas, lty 
augšto, garažas, gazus. Prieinama
kaina. A. Sirutis, P. Ijeonas, Kcal 
Katate, 27S5 W. 71»t St. WAIbnuok 
5-9019.__________________________ _____

Mūrinis — 4 butai ir taverna, 
Brighton Parke. Kaina $ 16,000.

a-Jų didelių butų mūrinis namas. 
Gaga Parke. Pajamų $300 m«neslui. 
Prato $28.000.

Didelio judėjimo <*entrc mūrinis 
namas — 2 krautuvės ir 6 kamb. 
butas. Prašo $15,500.

K. MAUONIS 
PRaapect 8-2071

Remkile dien. Draugą!

HELP VVANTED VYRAI

GRILL MEN
— 4 Stores; top pay. White Palace, 

1159 S. Canal; Huddle Hse„
3637 Irving Park 
ART OR GENE

VYRAI IR MOTERYS

BROIL C00KS
expcrienced,’ reliable men eonsidered. 

Also VVAITRESESS
Experienced only

for the most beutiful “Open Hearth 
Room in Chicago”. Applications 
taken daily from 2 to 6 in the after- 
noon.

KOFIELD’S 
2758 W. Devon Avė.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
6900 S. Ashland Avė.. Chicago 39. III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa Ir A. Lapkų

Instaliuoja visų geriausių Ameri 
coa firmų gazu ir alyva kūrena 
<nua pečius (furnaces), visų dy 
ižių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo? 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

Teief. nuo 5 vai. vak.: OLympi
2-6752 ir OLympio 2-8492

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

BY OWNER
RESTAURANT

Acr. from Amphitheatre; 
Spot for couple

4329 S. Halsted St.
DRexel 3-8909

PRIVATE 0WNER
GKOCERY & DELICATESSEN.

Lawndalc Vicinity.
5 Rooms in rear. Very good lo- 
cation. Well estab. 20 yrs. Selling
due to iii health. Reasonable.

Tel. ROckwell 2-0282
Parduodama likerių krautuvė ir 

taverna. Gerai einantis biznis.
Priežastis — liga.

• Skambinti:
INterocean 8-5879

fakduodamas biznis

Miesto centre parduodama rūkalų 
krautuvė už $3,500.00. Gerai išdirb
tas biznis; gali būti gražus pelnas 
tinkamam asmeniui. Matykite:

IIUVIN IUI GEIi 
125 8, Wabash Avė.
Tel. ANdover 3-8910

BVILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
BTANDARD BUILDERS. INC. 
2023 W. 60 st. Clllragn 29, III.,

PItospeckt 8-3792 
A. GINTNKRIB — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Behdrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaue langus h 

duris.

PAKELIAMI NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai - 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripillmai 
Bendri pataisymai. *

JONAS KOSINSKIS
BOulevard 8-2788

IIIIHIIIIIIIItlHllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlHItlI
ANTANAS LUKAS IR JONUS 
2717-19 West lįst Širsti

BVILDING OONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
iiiiuiiUHiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiimm 
. ..................................................

LIETUVIU STATYBOS = 
BENDROVE

I MŪRAS |
BUILDERM, IMO.

Stata gyvenamuosius na =
mus, ofisus ir krautuve* pa- = 
gal standartiniu* planus ai š 
Individualinius pageidavimus. =

Įvairūs patarimai staty- ; 
bos bei finansavimo reiks- 9 
lala, sklcinial planai ir na- 5

_ mų įkainavimas nemokamai. = 
s Statybos reikalais kreiptis a 
c J reikalų vedėja šiuo adresu: g
ĮlONAS STANKUS|
a kasdien auo 4 vai. popiet =

g“ TeL PRospect 8-2013
3800 SO. CAMPBELL AVU. =

Chlravn 29, Illinois 
nllllllIIIIIIIIIII'UIIIIIIUlUIIUUlUIlUUItff

WEST AND NORTHWEST
RESIDENTS — ATTENTION ;

ROSARY COLLEGE
has need for

- Cook and General Kitchen Help 
Days and Supper Service 

Mušt speak. and understand 
English — Steady Work 

Apply
ROSARY COLLEGE ,

DivUion St. River Po,e»t. III.

WILL TRAIN •
JUNE GRADUATES

for
deriesi Posftions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings with Fast 
Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benefita—Good Starting 
Salaries—40 hr. week—Time and 

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

C0 0F AMERICA 
5316 Sheridan Road

Tel. RAvenswood 8-1000
RLIKALINGA moteris lengvam 

namų ruošos darbui mažame bute. 
Geras atlyginimas, plius transporta- 
cijos išlaidos. Viena diena savaitėje. 
Rekomendacijos reikalingos. Kreip
tis tarp 8 ir 10 vai. ryto arba tarp 
5 ir 6 vai., vak. Klauskite Mr. Shay 
arba Mrs. I rankiin. Apartment 805- 
W. GB 7-7000.

HELP WANTED — VYRAI

Jr. DRAFTSMAN 

TOOL & DIE 

MAKER
• Precision die work
• New eąuipmpnt
• Excellent working 

conditions
• Plenty of overtime

Apply

BERNS AIR KING 
CORPORATION

3050 No. Rockwell
YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply ~
______________606 W. 18th St.

Reikalingas KEPĖJAS prie
Grill ir garu virt. pečiaus.

• Pastovus darbas
• Gera alga

CAMEO GRILL 
5906 So. Western Avė.

REIKALINGAS KEPĖJAS
prie Grill ir garų virt. pečiaus.
• Pastovus darbas
• Gera alga.

CAMEO GRTT.L 
5000 So. Wegtern Avė.

Experieneed
Armature & Stator Winder
Well estb. Co. Permanent

DANL ELECTRIC
274G N. PNLASKI RD.

Tel. Otpitol 7-3170

DETROIT RESIDENT 
SALES & SERVICE MAN

Atrankos būdu bus samdomi: 1 
iki 3 vyrų atsižvelgiant į jų suge
bėjimus: technikoje ir pardavime 
(Sales). National Mfgr. atidaro 
naujus Bkyrius metropol. Detroito 
apylinkėje. Nemokėjimas anglų 
kalbos nėra kliūtis. Pamatykite 
Mr. George Jakobson, anradienį 
tarp 10 ir 11 vai. prieš piet. arba 
trečiadienį tarp 8 ir 9 vai. po pie
tų — 17214 VVyoming Avė.; Det- 
roit, Michigan.

REIKALINGI

VYRAI
AUTOMOBILIŲ 

“BODY & FENDER” 

TAISYMO 

DARBAMS. 

KOMISAS ir BONUS

Telefonas:
VIrginia 7-7060

9759.fi


I

šeštadienis, birželio 16, 1956

KANADOJE
NAUJA ŠVENTOVE 

TORONTE
(Atkelta iš 4 pusi.)

lietuviškas “Pulkim ant kelių”. 
Ir dangaus galingi angelai sa
vo sparnais apgaubė šios Pri- 
Bikėlimo parapijos darbus. Čia 
Toronto lietuviai kas sekma
dienis karštai meldžiasi ir stip
riai organizuotai dirba didelius 
darbus. Čia gyva religinė it 
tautinė dvasia.

Po dviejų metų šiame sklype 
išaugo tarytum išplaukė iš erd
vės kaip gulbė baltas jaukus 
pastatas, su Šv. Jurgio simbo
liu.

Pastatas turi dvi didžiules 
sales. Augštutinė su maždaug 
700 sėdimų vietų naudojama 
pamaldoms, o žemutinė su 800 
sėdimų vietų ir kavine įvai
riems parengimams, koncer
tams, sportui bei parapijos su
sirinkimams.

Statyba buvo pravesta su 
nuostabiu pasisekimu ir greitu
mu. Čia būtų sunku išskaičiuo
ti, kiek žmonių prisidėjo savo 
darbu, kol išaugo šis gražusis 
pastatas.

Reikia priminti, jog prie šios 
statybos prisidėjo ne vien To
ronto lietuviai, bet visas Ame
rikos kontinentas, o ypač JAV- 
bių lietuviai. Keletas gerada
rių buvo į iškilmes .atvykusių 
net iš Baltimorės.

Šventinimo iškilmės

Visas pastatas su sklypu 
kainavo apie pusę miliono dole
rių. Šią sumą įdėti į šiuos To
ronto Prisikėlim0 pastatus* lei
do Pranciškonų provinciolas T. 
Jurgis Gailiušis. Jis visą laiką 
nuolat lankėsi Toronte tvarky
damas su klebonu T. Bernardi
nu — Grausliu visos statybos 
finansavimą.

Bažnyčiai statyti buvo suda

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOIB
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Toronto lietuvių kultūros židinio, Prisikėlimo parapijos naujasis pastatas.

Jų organizuotumas ir darbš
tumas vertas pasigėrėjimo.

Tėvai pranciškonai atnešė į 
Toronto lietuvių visuomenę-sa
vo augštas ir šventas idėjas, o 
žmonės juos suprato ir su at
vira ir karšta širdim priėmė.

Pereitą sekmadienį š. m. bir
želio niėn. 3 d. įvyko trejetos 
metų nenuilstamo darbo ir di
delių pastangų apvainikavi
mas — pradinės statybos šven
tinimas.

Prie šių iškilmių Tėvas Ber
nardinas su parapija ir. tėvais 
rengėsi labai planingai ir or
ganizuotai.

Nors diena buvo apsiniau
kusi ir lietinga, bet pamaldų 
metu salė nebesutalpino žmo
nių. Buvo daug svečių ir iš 
JAV-bių.

Šventinimo apeigas atliko J. 
Em. Toronto kardinolas J. 
CcGuigan. Pamaldas laikė tė
vas provinciolas Jurgis Gailiu
šis. Pamaldose dalyvavo Mon- 
trealio Aušros Vartų klebonas 
T. Kubilius, S. J., Toronto šv. 
Jono Krikštytojo parap. klebo-

uždavinius. Toliau sveikino ta stambesnės sumos bažnyčios 
Montrealio Aušros Vartų kle-' statybai. Neatsiliko ir jauni- 
bonas t. Kubilius S. J. ir To-I mo, moterų bei sporto or-jos. 
ronto Šv. Jono kr. p. kleb. P. Į Ypač žavėtinas yra jaunųjų į- 
Užubalis prisimindamas Pran- sijungimas į kultūrinę parapi-
ciškų Asižietį ir jo meilę staty 
ti bažnyčias,

Banketo oficialiąją dalį bai
gė ilgesne kalba Bažnyčios k-to 
pir-kas Viktoras Užupis, iš
ryškindamas nuveiktus dar
bus ir žvelgdamas į parapijos 
ateitį. Jis parapiečius pavadi
no, tarytum apsvaigusius nuo 
vyno. Dideliems darbams atlik
ti, reikalingas dvasinis apsvai
gimas ir įkarštis.

Pamaldų metu ir

jos veiklą, kas užtikrina šios 
parapijos augimą.

iPifsikėlimo parapija mielai 
leidžia ir buria' naudotis jos

spalvingas. Jo temos aiškios ir 
^ūrcvams greičiausiai pagau
namos. Nuostabiai veikia kon
trastingos juodos ir raudonos 
spalvos. i

Šioje parodoje pirmą kartą 
pamatėm Valių spalvose iš jo 
naujausių kūrinių atsivežtų iš 
Paryžiaus. Rodos jis parsivežė 
gana gražų kraitį -— apie 100 
paveikslų. Valiaus sukurti dar
bai Paryžiuje reiškiami spal
vuota litografija, akvarelė ir 
tempera su pastele. Valius sa
vo tematikoje palieka tas pats 
gilus ir dramatiškas, naujo len
gvumo ir giedros matyti jo 2 
ekvarelėse.

Be šių dviejų dalyvavo dar 
šie dailininkai: Augius JAV., 
Dorušaitis — Afrika, skulpto
rius Dagys Torontas, Antanas 
Tamošaitis tapyba ir tempera, 
Ratas Australija grafika, Gal
dikas New Yorkas tempera, 
Vilimas tapyba — JAV, Va- 
leška tapyba — JAV., Račkus 
tapyba — Paryžius Prancūzi
ją, Vizgirda tapyba — JAV. 
Ši paroda yra viena iš stipriau
sių tapybos parodų visoje Šiau
rės Amerikoje.

Reikia pažymėti lietuvių dai
lininkų meninį pajėgumą ir jų

daromą pažangą. Nėra palan
kių menui kurti sąlygų šiame 
kontinente. Mūsų menininkai 
aiškiai pasisak0 už tautos ide
alus ir lietuvišką meną puikiai 
atstovauja pasaulio tautų tar
pe.

Tikiuosi, jog šio dailės pa
rodos proga sulauksime jos į- 
vertinimo iš šios srities!

Z. ir ST. JURKŪNŲ 
Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuette Park Purriers)
■ Parduodami geros rūšies mdteriški 
rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymą nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizgininiui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321

r a n era
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVES

Lygiai prieš metus birželio 
18 dieną mus amžinai paliko

A A
JUOZAS ŽYGAS

ir birželio 21 d. palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Pamaldos už a. a. Juozą 
Žygą bus birželio 18 d. 7 vai. 
ir 21 d. 7:30 vai. Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je.

Neužmirštą ir nuliūdę Žygai 
ir giminės

rytas ii parapiečių Statybos,p-
dvasininkų iš JAV-bių bei Ka
nados.

komitetas, kuris labai daug pa
dėjo, atlikdamas daug smulkių 
uždavinių ir padaręs 26 posė
džius

Prie parapijos veikia ir Pri
sikėlimo Bažnyčiai Remti Mo
terų būrelis, kuris organizuoja 
loterijas, bazarus ir atlieka 
didelius parengimus ir paruo
šia puošnias ir skanias vaišes.

MOTINAI
(Atkelta iš 3 pusi? 

Nūdien, kada Tavęs nebėra gy
vųjų tarpe, visu ryškumu sto
jasi F. Weber’io pasakyti žo
džiai: “Ranka, kuri laimina, 
tvarko ir ugdo, širdis, kuri my
li ir kenčia — bus tik tada su
prasta, kai ilgesys pašauks iš 
kapo motinos vardą”...

Ir, štai, dabar nebeturiu dvie
jų motinų: Motinos Tėvynės ir 
Tavęs, brangi mamyte... Ir iš 
lūpų veržiasi maldos žodžiai:

Po pamaldų kalbėjo Toronto 
kardinolas* sveikindamas čia 
susibūrusius lietuvius ir dėko
damas visiems prisidėjusiems 
prie naujosios statybos. “Jūsų 
gyvenimas čia yra geresnis, nei 
tų, kurie pasiliko tėvynėje? 

i Savo kalboje ragino lietuvius 
I laikytis savo tikėjimo ir auk
lėti vaikus katalikiškoje ir tau
tinėje dvasioje. '

Po jo trumpą kalbą pasakė 
tėvas Bernardinas.

patalpomis ir parama visiems ======================
lietuvių ,'sambūriams ir or- į tilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli’

joms. Šis naujasis židinys nie- (D£mesįO Vasarotojams 

kam neatsako lietuviškame rei-i J
kale. . Cape Cod, Mass., prie gar-

Su šiomis iškilmėmis buvo si°j° Craigville Beach , atida- 
sujungtas dar vienas didelis roma nauja vasarvietė Ban- 
kultūrinis įvykis III-joje vir-

programą papuose parapijos 
choras, vadovaujamas sol.'Vac
lovo Verikaičio.

Kardinolo garbei buvo sugie
dota trys himnai: Ecce sacer- 
dos magnus, Christus vincit ir 
Ad multos annos, specialiai ta 
proga sukurto Toronto arki
vyskupijos kan. J. S. Ronan.

Programa buvo paįvairinta 
jaunimo pučiamųjų instrumen
tų orkestro, kuriam dirigavo 
taip pat V. Verikaitis. Orkes-

banketo' šutinėje salėje, muzikos studi-
joje dvi dienas buvo atidaryta

Meno jiaroda

Šilta Golfo srovė, geras pri
vatus paplūdymis su kabina, 
dušu ir kitais patogumais. Mė
gėjams žuvauti arba irkluotis 

Jos organizatorius buvo dail. Į laiveliu čia pat yra didelis, gra-
Telesforas Valius, neseniai! žus ežeras, prie kurio turime 
grįžęs iš savo meno studijų iš; nuosavą priėjimą, apaugusį pu- 
Paryžiaus ir Belgijos. Jam tal-Įšimis. Vasarvietę supa 18 ae. 
kininkavo dail. Juozas Bakis. dydžio nuosavas pušynas. Yra 

Buvo išstatyta 41 paveikslas į žaidimo aikštelės. Šalia gerų 
tapybos ir keletas skulptūros ; kambarių pačioje viloje turime 
kūrinių. - , J ir keletą atskirų kabinų.

Tai jau antras didelis įvykis
Toronto meno gyvenime. Pir

timi t. Gailiušis yra padovano- j moji dailės paroda Toronte bu- 
jęs 3000 dol. vertės instrumen- j vo suorganizuota 1954 m. rug

sėjo mėn. 5—6 d. d. II-sios 
Lietuvių Dienos metu. Pirmo
sios Dailės parodos rengėjai 
buvo Toronto Apylinkės v-ba. 
Jai talkininkavo Lietuvių Dai

tus.
Šis jaunas muzikinis viene

tas po vienerių metų mokymo
si neblogai sugrojo keletą mar
šų.

Solo dainavo sol. Vacį. Veri
kaitis ir vyrų kvartetas.

Banketas praėjo pakilusioje 
dvasioje labai drausmingai ir 
kultūringoje dvasioje, taip kad 
svečiai nenorėjo skirstytis.

Banketo metu buvo paauko-

Banketas ir meninė dalis

Antroji iškilmių dalis vyko 
banketo metu žemutinėje salė
je dalyvaujant J. Em. Toronto 
kardinolui ir Uitiems augš- 
tiems svečiams. Salėje prie pui
kiai paruoštų valgių ir pa
puoštų gėlėmis vaišinosi apie 
penketas šimtų svečių. Buvo 
pakviesta apie 50 Toronto or-1

“Viešpatie, kuris valdai že- jų atstovų ir jiems rezervuo- 
ines, salas ir vandenis, kurio tos vietos. Pamaldose ir ban-
rankose yra žvaigždžių takai, 
kalnų viršūnės ir amžių slėpi
mai, kuris esi gyvybės, šviesos 
ir laisvės šaltinis, ir kuris leidi 
teisingumą ir tvarką tarp tau
tų, pažvelk į mūsų brangią ša
lį, stiprink ir guosk išblašky
tus ir pavergtus jos vaikus, 
globok juos savo budinčia aki
mi, penėk badaujančius, drą
sink kovojančius, būk jų vadas, 
tėvah ir rarrfntojas, grąžink 
mums laisvės, džiaugsmo ir 
apstumo dienas ir surink visus 
mūsų tėvynės sūnus ir dukteris 
iš tyrlaukių, salų, iš tremties zir 
kentėjimų ir parvesk juos po 
išvaduotos tėvynės sparnu, kad 
amžiais eitume laisvėje, garbė
je teisingume ir meilėje”.

Tik tuomet galėčiau suklupti

Traukiniais ir lėktuvais rei
kia vykti iki Hyannis, Mass. 
Ta vietovė yra 3 ml. nuo mūsų 
vasarvietės. Iš Bostono eina au
tobusai.

Adresas: “B a n g a” Great 
March Rd., Centerville, Mass.

Dėl smulkesnių informacijų
lės Institutas. Šių metų dailės u^sa^tymU kreiptis.
parodoje dalyvavo iš viso pa
saulio 14 žymių lietuvių daili
ninkų.

Visoje parodoje dominavo 
dail. Kasiulis, išstatydamas 11 
paveikslų, žavėtinai ryškus ir

O Šlepavičienč, 250 Columbia 
Rd., Boston 21, Mass. Telef. 
G.A. 7-4560,

arba A. Pakštienė, 15 Wen- 
dover St., Boston x 25, Mass. 
Telef. A.V. 2-8046.
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WALTER ŽEMGULIS
Mūsų mylimas brolis mirė 

1956 m. geguž. mėn. 28 d. ir 
palaidotas 1956 m. birž. mėn. 
2 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą, ir palydėjo J jo
poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. Abroma- 
wicziui iš Holy Name (Šv. Var
do) Katedros, kun. Petrui Ged
vilai, kun. Ed. Abromavičiui, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypač dėko
jame kun. Petrui Gedvilai, ku
ris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių. Dėko
jame grabnešiams ir visiems, 
kurie pareiškė mums toje liū
desio valandoje užuojautą. Dė
kojame laidotuvių direktoriui 
Petrui Bieliūnui, kuris maloniu 
patarnavimu atėmė mums rū
pesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. VisieflB, visiems nuošir
dus dėkui.

Nuliūdę: Broliai, dėdės, dė
dienės ir brolių vaikai.

Remkitc <lin" Draugą!

Sukaktuvinių Metų Dovanos Tapytojams

kete dalyvavo Kolumbo vyčiai, 
kaip kardinolo garbės sargyba. ‘ 
'Banketo programos tvarkyto
jas buvo inž. P. Razgaitis. 
Banketo metu vėl buvo pasa
kyta kalbų:

Toronto kardinolas savo kal
boje pareiškė didelį džiaugsmą, 
matydamas naujosios parapi
jos kūrybingą dvasią ir prisi
rišimą prie katalikų tikėjimo.

Dar kartą iis palinkėjo tikė
jimo ugnies, nepamiršti savo 
pavergtų brolių ir auklėti jau
nąją kartą tėvų tikėjime ir 
tautinėje dvasioje.

Po jo kalbų pasakė Kanados 
generalinis konsulas Gylys, iš
keldamas parapijos reikšmę iš
eivijoje, kaip kultūrinį ir tauti-

prie Tavo, mamyt, kapo smilčių l n'° atKimirn° 
kalnely ir galėčiau nunešti gė-[ Kardinolui buvo sugiedota 
lių puokštę, išaugusių laisvos Į *lgiau8*U metų ir įteikta rožių 

puokštė.
Jam išvykus ilgesnę

Lietuvos palangės daržely. 
Ilsėkis ramybėje, mano bran

gi mamyte, o aš Tave nuolat 
prisiminsiu savo maldose ir ato
dūsiuose...

kalbą
pasakė t. J. Gailiušis plačiau 
paaiškindamas tėvų pranciš
konų ir Prisikėlimo parapijos
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=-— < įįum 1

_ Am » | IA
b* • Iii

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 įmetu 
sukaktį, šia proga bendrovės vadovybė nutarė, 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau* 
py tojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 1 
daugiau, tai gaus dovanų bendroves laktą su termometru 
arba puikią piniginę. ’

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipnj ir parankų 
plastikinį arba imiloninį sliopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku- I 
nieutains laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 W«t 47tli Stoti Ufiy lite 3-1083
B. R. Ptctkiewicx, proz.; E. R. Pietkiesrics, sekr. ir advokatu

Mokame Aukštus dividendus. KoAiuojame čekius. Parduodame 
Ir tAperkaine valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA UANDUCN. APIIRAISTA IKI $10.000

DARBO VALANDOS: ptrmad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

Dvejerių metų mirties 
sukaktis

t
KAZIMIERAS YUOIS

Jau sučjo dvejert metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų, vyrų ir tė
vų. Netekome savo mylimo 
1964 m. birž. mėn. 16 d.

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

Už jo sielų mes užprašėme 
šv. Mišias birželio mėn. 17 d. 
10:30 vai. ryto šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a: a. Kazimiero 
sielų.

Po pamaldų kviečiame gimi
nes ir pažįstamus atsilankyti į 
namus adresu: 1731 N. Albany 
Avė.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, 
žentas ir anūkai

A. A.

WBLLIAM S. MELE ''t. K
... ... kJK.ų . . rB
(Abromavičius) .

Gyveno 435 E. 109th St.
Mirė birž. 15 d., 1958, 4 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje^ Kilo iš Telšių apskr., Žarėnų parapijos, Gc- 

dikėnų kaimo. Amerikoje! išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 pusbroliui: Vaclovas Pocius, 

jo žmona Ona ir šeima; Stanley Pocius, jo žmona Kazimiera; 
Jonas Vaišvilas su šeima; ir Petras Vaišvilas su šeima. Pusseso- 
rė Barbora Jankauskas, jos vyras Jonas ir šeima ir krikšto duk
tė Lillian Butėnas, kuri rūpinasi laidotuvėmis.

Kūnas bus pašarvotas sekmad. ryto Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., birž. 19 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas. Tel. COmmodore 4-2228.

PADĖKA

ANTHONY GROUSE-GRONSKIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1956, bir. 7, ir palaidotas 

birž. mėn. 9 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku

tinį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 

Šaulinskui, kun. A Stanevičiui, kun. A. Saudžiui, kun. J. Bo- 
revičiui ir kun. Tikuiiul, kurie atlaikė gedulingas pamaldas 
už jo sielą. Ypač dėkojame kun. J. šaulinskui, kuris pasakė 
pritaikintą pamokslą, Ir kun. A. Stanevičiui, kuris palydėjo 
velionį į kapines.

Dėkojame Šv. Kazimiero seselėms už dalyvavimą laido
tuvėse. Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė felioniui gėlių. 
Dėkojame vargonininkams — Sabonui, Baltrušaičiui. Ku
dirkai. Svenciskui, Gaubtui ir Gagle.

Dėkojame grabnešiams, kurie pareiškė mums toje liū
desio valandoje užuojautą. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Steponui Lackawicz, kuris maloniu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius tose liūdesio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems ladotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės pūdėkoti. Visiems, visiems nuo- 
širdus dėkui. žmona, dukterys, s^suo ir broliai
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Birželio įvykių minėjimas

Tragiškųjų 1941 metų lietu
vių trėmimo į Sibirą įvykių 
minėjimo Marijos Augštesnio- 
sios Mokyklos salėje Chicago
je š. m. birželio 16 d. 7 vai. va
karo numatoma programa.

. _ . _ , Minėjimo atidarymas ir
X Chicagos meras J. Daley tn> Chicagos Lietuvių Ta- 

priėmė praeitą trečiadienį lie- ryMs pirraininko D Kuraif;0 
tuvių delegaciją Dainų šventes žodis Amerikos ir Lietuvos 
reikalais. Priėmime dalyvavo Himnai> invokacijos, (R Kata. 
visų didžiųjų laikraščių repor- ,jkų ir evengelikų). 
teriai ir fotografai. Lietuvių
delegaciją sudarė Antanas J.
Rudis, Juzė Daužvardienė, 
Alice Stephens, Della Kuraitie- 
nė ir Albinas Dzirvonas. Meras 
dalyvaus Dainų šventėje ir ten 
tars sveikinimo žodį. *

X Mrs. S. Šiaučiūnas iš Mar- 
ąuette Parko įstojo į Draugo 
garbės prenumeratorių eiles.

X Juozas Kreivėnas šio šeš
tadienio vakare lygiai 9 vai. 
kalbės per “Margučio” radiją 
apie busimąją Dainų šventę 
Chicagoje.

X Jūra Šveinytė, Parker 

High School mokinė, iš 284 mo
kinių ketvirta mokine baigė 
mokyklą ir buvo atžymėta mo
kyklos vadovybės.

X The American Legion 

Auxiliary susirinkime birželio 
6 d. buvo išrinkta pirmininke 
Marion Nares, buvusi Dariaus 
Girėno posto pirmininkė. Taip! 
pat išrinkta sekretorės parei
goms John Karalaitis ir John 
Martin išrinkta maršalka.

X Jonas Domeika staiga mi
rė birželio 7 d. Jis su žmona 
Antanina gyveno Ciceroje, 
nuosavuose namuose. Buvo 
darbštus, sąžiningas ir tvar
kingas zanavykas, kilęs iš Ša
kių apskr., Kidulių valse., Rėž- 
galių km. Velionis buvo prieš 
pusšeštų metų atvykęs į Dėdės 
Šamo žemę, tuoj pat įsijungė 
į Šakių apskr. klubo veiklą ir 
joje aktyviai dalyvavo.

Velionis po gedulingų pamal
dų birželio 11 d. iš Šv. Antano 
bažnyčios gausaus būrio šakie
čių, artimųjų ir pažįstamų bu
vo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

X Windsoro lietuvių choro 

nariams, kurie atvyksta į Dai
nų švęptę, yra reikalinga nak
vynių. Chicagiečiai turėtų savo 
artimiausius kaimynus iš Ka
nados visus tuojau aprūpinti 
nakvynėmis. Štai šiems choris
tams dar reikia apnakvydini- 
mo : Tautkevičienei Valei, Ra- 
žauskienei Onai, Čiuprinskaitei 
Marijai, Stygienei, Stygaitei, 
Borisienei Emilijai, Pakauskie- 
nei Eugenijai, Čiuprinskaitei 
Eleonorai, Dumčiui Romui, 
Jukniui Juozui, Švabaičiui Fe- 
linksui, Tautkevičiui Antanui, 
Tautkevičiui Albinui, Mitche- 
liui Vytui. Kas šiuos choristus 
galėtų pas save priimti pernak
voti, prašomi paskambinti PR 
8-5952 arba užeiti ir žodžiu 
pranešti Dainų šventės būsti
nės adresu: 2523 W. 69 St.

X šakių Apskrities klubas 
birželio 3 d. O. Bruzgulienės 
darže, 8724 Kean Avė., buvo 
surengęs zanavykų pavasario

Ištremtųjų, žuvusių ir ken
čiančių okupantų vergiją Lie-' 
tuvių pagerbimas, (Susikaupi
mo minutė atsistojimu). Kon 
gresmano James C. Murray 
kalba, Lietuvių kalbėtojai. Nu
matoma Alto Vykdomojo Ko
miteto pranešimas iš apsilanky 
mo su jaunimo delegacija pas 
JAV Prezidentą., kur buvo j-Į 
teikta jaunimo peticija prašant 
išlaisvinti Lietuvą. Rezoliucijų 
priėmimas JAV Valdžios vy
rams.

Meninėj daly dalyvauja so
listė St. Klimaitė - Pautienienė, 
akompanuoja G. Aleksiūnaitė, 
ir Chicagos Vyrų choras.

Kenčiančių lietuvių pagerbi
mui visi kviečiami dalyvauti ir 
savo atsilankymu prisiminti 
mūsų tėvus, brolius ir seseris 
nešančius Lietuvoje istorijoje 
negirdėtą jungą.

Chicagos Lietuvių Taryba

X Labdarių ūkyje ir šį sek
madienį bus galima pasidžiaug
ti gamta ir gauti šviežio mais
to. Kun. S. Adominas visiems 
primena, kad Labdarių ūkyje 
svečiai yra mielai laukiami.

X Muz. A. Kučiūno mokinių 
rečitalis įvyks šį sekmadienį 3 
vai. p. p. St. Adrian mokyklos 
salėje, 71 St. ir Washtenaw 
Avė. Programą išpildys A. Ku
čiūno piano studijos 44 moki
niai.

Sol. VI. Baltrušaičio Vedamas Chi
cagos Vyrų choras atliks progra
mą skaudžiųjų Lietuvos įvykiij 
minėjime šį šeštadienį, birželio 16 
d. 7 vai. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje.

kas, LB Chicagos apygardos 
atstovas V. Tamulevičius, LB 
Roselando apyl. pirm. inž. V. 
Sinkus, senesniųjų ateivių var
du P. Niedvaras ir Balfo K. 
Bružas. Visi kalbėtojai pabėrė 
daug gražių komplimentų mo
kytojams B. Balšaitytei, B. 
Briedienei, J. Grigaliūnienei, 
L. Lazauskienei ir muzikos 
studentui L. Narbučiui už pa
siaukojimą, nes mokytojai jo
kio atlyginimo negauna.

Mokiniams pažymėjimus įtei

kė V. Tamulevičius, padedant 
B. Balšaitytei. Mokytojams, 
kaip simbolinį atsidėkojimo 
ženklą, LB pirm. V. Sinkus ir 
tėvų komiteto pipm. J. Pleirys 
įteikė po knygą Juozas Tumas- 
Vaižgantas. Toliau jaunieji 
moksleiviai atliko programą. '

X Naujas tremtinių trans
portas atvyksta birželio 16 d. 
į New Yorko uostą iš Europos. 
Sąrašuose randami šie lietu
viai arba Lietuvos piliečiai: 
Vincas Barauskas, vyksta į 
Los Angeles, Otto Deutschen- 
dorf, Albina Gruenvald ir Ed- 
mundas Perkevičius, vyksta į 
Connecticut valstybę, Dominik 
Eitmann, Aleksander Gesch- 
wendt, Ruth Juodsnukis, Kon
stantinas Petrauskas, Joana 
Eitman, Valentine Sutkevičius, 
Stasys Čepas, vyksta į Chica- 
gą, Kazys Cepronas, vyksta į 
Detroitą, Jan Petruszkiewicz, 
vyksta į New Jersey valstybę, 
Valys Plaušinis, Jurgis Zig
mantas, Walter Reuter, Osval 
Kursch, apsigyvens New Yor- 
ke, Juozas Rakauskas, apsigy
vens Clevelande, Johann Waus- 
chkies, vyksta į Oklahoma Ci
ty, Hermann Lakner, vyksta į 
Oregon, Hermann Kuljurgis, 
apsigyvens Washingtone, Gus- 
tav Speder ir Eduard Kletke, 
vyksta į Milwaukeė, Wis.

PROTESTAS IR LAISVĖS KOVA
Lietuviai, latviai, estai apie baisųjį birželį

Lietuviai, latviai ir estai bend- į Latvių Chicagoje yra apie 
rai paminėjo liūdnas trėmimų j 5,000. Jie turi šešias savo pa-
dienas ir okupacijos sukaktį su
sirinkę į Hamilton viešbutį, Chi
cagos miesto centre.

Pobūviui vadovavo estų at
stovė ponia Clayton, amerikiečių 
pulkininko žmona.

Iš eilės estų dvasininkas prof. 
Woebus, latvių — Valdi Land- 
man ir lietuvių — kun. dr. J. 

X Balys Račkauskas, buvęs Prunskis sukalbėjo invokacijas

rapijas. Nei latviai, nei estai ne
turi Chicagoje nei savo konsu
latų, nei laikraščių. Latvių laik 
raštis “Laiks”, didžiausias iš 
leidžiamų tremtyje, išeina New 
Yorke. Didžiausias estų laik
raštis “Vaba Sena” f Laisvas 
Žodis) leidžiamas taip pat New 
Yorke.

Pabaltiečių pobūvyje pagrin-

Lietuvos konsulo žodis

Konsulas dr. P. Daužvardis, 
kuris taipgi turėjo kalbėti, buvo 
iškviestas pasitarimams į Wash 
ingtoną, bet jis paliko raštą, 
sveikindamas bendrą pabaltie
čių pobūvį. Sovietų okupacija 
buvo nusikaltimas prieš taiką, 
trėmimai — nusikaltimas prieš 
humaniškumą. Daba rtinai 
Kremliaus valdovai pasmerkė 
Stalino darbus, dabar turi atitai 
syti Stalino skriaudas: grąžinti 
Pabaltijo kraštams laisvę, ati
traukti savo kariuomenę ir grą 
žinti tremtinius.

Bilionas žmonių raudonųjų 

vergijoje

Pulkininkas Grenville Beards- 
ley, vyr. prokuroro pavaduoto
jas Chicagos apylinkei, savo kal
boje prisiminė liūdną 15 metų 
sukaktį nuo trėmimų. Išvežtųjų 
likimas tragiškesnis, negu žo
džiai gali išreikšti. Gyvename 
kultūros laikus, bet daugiau ne
gu bilionas žmonių gyvena so
vietų kontrolėje ir ten žmogaus 
likimas taip pat nesaugus, kaip 
anomis trėmimų dienomis.

Kalbėtojas papasakojo, kad 
karo metu buvo Indijoje ir ten 
matė stovyklas europiečių-trem
tinių, kurie gyveno didžiausia
me varge, batus pasisiuvę iš se
nų padangų. Jie per Turkiją,
Iraną buVo pasiekę Indiją bėg
dami nuo nacių ir bolševikų.

Laimė, kad JAV daugiau ne
gu betkuris kitas kraštas veikia, 
kad būtų grąžinama laisvė tau
toms, kad būtų laisvė garbinti 
Dievą.

Dabar daugelis tremtinių Ru
sijoje kenčia didesnį vargą negu 
vergijos laikais. Niekada nega
lime susiderinti su mintimi, kad
šis pasaulis gali gyventi pusiau Chicagoje veikia 13 katali- 
komunistinis, pusiau laisvas, pu kiškų gailestingųjų seserų mo- 
siau bedieviškas, pusiau tikintis, kyklų. Šiemet jas baigė 313

tės Draugijos — S. Toliušienė ir 
A. Eidukoriienė, Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos — B. Dundulis, 
Pabaltijo Moterų Tarybos Lietu 
vių Atstovybės Chicagos klubo 
— O. Talalienė, E. Vilimaitė ir 
St. Sėmėnienė, lietuvių evange
likų bažn. tremtyje -r- kun. A. 
Trakis, Liet. Stud. S-gos — A. 
Laucius, Studentų Ateitininkų 
S-gos — Arūnas Liulpvičius, jū
rų skautų — O. Motušis, ABN 
lietuvių grupės — inž. V. Nau
džius, ateitininkių Giedros kor
poracijos — E. Lauciūtė, Maž. 
Lietuvos Bičiulių Draugijos — 
G. Bučmys, ateitininkų Šatrijos 
korp. — I. Lozaitytė, Lietuvių 
Bendruom. Chicagos. apygar
dos — Z. Dailidka.

Pabaltiečių komiteto lietuvių 
grupei vadovauja Alg. Aglins
kas.

CHICAGOJE
Venecijos meno paroda
Venecijoje šį šeštadienį ati

daroma didelė meno paroda, 
kuri tęsis iki spalio 21 d.; ta
čiau, kas negalės vykti į Vene
ciją, tas nors dalį tos parodos 
pamatys Chicagoje, kai 46 tos 
parodos paveikslai bus sausio 
mėnesį išstatyti Chicagos Me
no institute.

Numušė pakeltą važmą
Trys federalinio teismo tei

sėjai numušė neseniai pakeltą 
Milwaukee Road geležinkelio 
linijos važmą ir įsakė grąžinti 
keleiviams $50,000, kurie buvo 
surinkti pakėlus kainas.

313 gail. seserų

KAS KĄ IR KUR
— Marąuette Park Tėvų Mari

jonų rėmėjų 5-tas skyrius šaukia 
susirinkimą birželio 17 d. 3:30 v. 
p.p. Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos salėje.

— Dariaus Girėno Moterų Au-
xiliary, The American Legion, su
sirinkimas įvyksta trečiadienį, bir
želio 20 d. 7:30 v.v., Dariaus Gi
rėno salėj, 4416 S. Western Avė. 
Kviečiame nares kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti.

— Juozas Kreivėnas, Muzikos 
Žinių redaktorius, kalbės šį šeš
tadienį, Dainų šventės ir Kultū
ros Kongreso reikalais Margučio 
radijo programoj 9 vai. vak.

— Lietuvos Vyčių senjorų mė
nesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, birželio 19 d. Liet. Vyčių 
svetainėje 2451 W. 47th St. 8-tą 
vai. vakare.

Susirinkimai vyksta reguliariai 
kiekvieno mėnesio trečią antradie
nį. Vasarą atvirutės nebus siun
čiamos — žiūrėkit pranešimus. 
Prašoma nepamiršti lankytis, nes 
turime daug svarbių reikalų.

Parduodama arba išnuomuoja- 
ma 30 metų gerai veikusi

MILIAUSKŲ 
DUONOS KEPYKLA 

1425 South 49 Avė., Cicero, III.
Prie kepyklos yra: 6 kamba

rių butas savininkui, 2 butai iš
nuomavimui, 4 karų garažas ir 
tdščias lotas. Visam namui ir beis- 
montui įrengti automatinis alyva 
šildymas.

Šaukti savininką vakarais po 8 
valandai vak. telef. OL 2-8833.

KAM KENTĖTI?

Juk jūs rasite įvairiausių šal
dytuvų, kurie jums suteiks šal
tą ir malonų šviežią, gaivinan
tį orą. Visas informacijas ir 
kainas gausite pas J. Karvelį, 
3322 S. Halsted St., Chicago, 
III. Tel. YArds 7-0677.

Kauno radiofono pranešėjas ir 
reporteris, šį sekmadienį, birže
lio 17 d. 11 vai. Visų Šventųjų 
parap. salėje tars žodį apie 
tragiškąjį birželį. Birželio įvy
kių minėjimą rengia LB valdy
ba.

X Marijona Vaičiūnienė, Mo

terų Sąjungos centro sekreto
rė, buvo nuvykusi pas savo 
dukrą Eleną Statkus į Peoria, 
III., aplankyti anūko, baigančio 
mokslo metus, bet staiga susir
go ir buvo parvežta į namus. 
Serga namuose gydytojo prie
žiūroje, slaugoma savo dukre
lės Teresės, kuri yra iš profe
sijos slaugė.

X St. ir D. šilkeliai, norėda
mi paremti Mažosios Lietuvos 
Liet. D-jos, Maž. Liet. Bičiulių 
D-jos ir Vilniaus Krašto Liet. 
S-gos rengiamąjį tradicinį Jo
ninių laužą, kuris bus š. mėn. 
23 d. Spaičio darže, Willow 
Springs, bufetui paaukojo įvai
rių gaivinančių gėralų.

X Buvusių Klaipėdos Kon

servatorijos pedagogų ir stu
dentų I-jo suvažiavimo paren-

melsdami laisvės pavergtoms tė diniu kalbėtoju buvo estas Jo- 
han Holberg, buvęs krašto ap
saugos ministeris, parlamento 
narys, dabar einąs estų ministe- 
rio pirmininko pareigas trem 
tyje.

vynėms, ištvermės tremtiniams, 
ryžto laisvą pasaulį pasieku
siems pabaltiečiams, kurie veda 
kovą dėl savo kraštų išvadavi
mo.

Vieningo darbo ir laisvės sim 
boliais buvo trijų kaimyninių 
tautų vėliavėlės prie garbės sta-
>o-
Chicagoj 5,000 latvių ir 600 estų

“Draugo” atstovui teko sė
dėti tarp esto ir latvio. Estas, 
buvęs karo ministeris, J. Hol- 
berg pasakojo, kad Chicagoje

Jis priminė baisiąsias trėmi-Į 
mų naktis 1941 m. birželio 13, 
ir 14 d. Tūkstančiai tremtinių 
žuvo be pėdsakų. Tik vienam 
Talino pastoriui Juhkental pa
vyko iš Sibiro pabėgti į Indiją, 
iš ten per Angliją pasiekti JAV 
ir jis dabar klebonauja vienoje 
Illinois parapijoje.

Min. Holberg pabrėžė, kad
yra apie 600 estų; jie turi vie-I^^ pabaltiečių kančia jun- 
ną savo parapiją. Pasakojo, kad gja esįUS( latvius, lietuvius vie-
Š vedi jo j gyvenantieji'estai kart
kartėmis išgirsta iš Estijos pra
nešimus per radiją, kad toks ir 
toks tremtinys tą ir tą valandą 
būtų namie — skambins iš Es
tijos. Ir tikrai, paskambina na
miškiai telefonu. Tačiau bandė 
patelefonuoti į Estiją, buvo

nybėn. Tikėdamiesi pagalbos iš 
demokratijų — Washingtono ir 
Londono — męs ir patys turi
me dėti visas pastangas sa
vo tėvų žemę išlaisvinti. Šio va
karo bendras pobūvis tesutelkia 
mus bendron kovon. Mes mel
džiame Augščiausiąjį ryžto ir

Kurie taip tvirtina, širdyje jie 
norėtų duoti daugiau nuolaidų 
Kremliaus materializmui. Mes 
turime protestuoti prieš tokią 
padėtį. Kovodami sulauksime, 
kad Pabaltijy atgims tokia lais
vė, kaip JAV, — kalbėjo Beard- 
sley.

Pabaltijo komitetas gavo te
legramą nuo adv. W. S. Diduch, 
vadovaujančio antibolševikinių 
tautų komitetui Csicagoje.

Rezoliucijos

Pobūvio dalyviai — trijų tau
tų atstojai —priėmė rezoliuci
ją, kurioje primenama, kad Es
tija, Latvija įr Lietuva prievar
ta ir klasta okupuotos Rusijos, 
kuri dabar vykdo deportacijas 
ir genocidą; prašoma JAV pre
zidentą ir valstyb. sekretorių da 
ryti pastangų, kad šiems kraš
tams laisvė būtų grąžinta, de
portuotieji grąžinti į namus. 
Reiškiama padėka JAV vyriau
sybei už ligšiolines pastangas 
išlaisvinti Pabaltijo valstybes.

Liūdnos rimties nuotaikas po

Šiemet
naujų 'gail. seserų. Jos turėjo 
bendras pamaldas katedroje ir 
į jas kalbėjo kard. Stritch.

Apiplėšė gatvėje
Chicagos moteris Sylvia 

Laff, 48 m. amžiaus, ir jos sū
nus Charles, 22 m. studentas 
buvo trijų maskuotų plėšikų 
apgrobti dienos metu, apie 4 v. 
p. p. Važiuodami iš krautuvių 
jie pastebėjo, kad juos seka 
mašina, tačiau dienos metu — 
nesibijojo. Jie sustojo ap
lankyti gimines. Tuojau prisi
statė du ginkluoti plėšikai, atė
mė. $90 ir $1,500 deimaritinį 
žiedą ir nuvažiavo, pirma paė
mę mašinos raktus, kad jų ne- 
sivytų.

Atstatys dalį miesto
Community Conservation 

Board nutarė atstatyti susenu
sią miesto dalį ties Mediciniš
kuoju centru. Bus atstatytas

šventę-gegužinę, kuri turėjo . , ...
net geresnį pasisekimą nei bu- &.mU1,8U ar^a ?misPaL u 
vo tikėtasi. Gegužinėn atsilan
kė ne tik patys zanavykai, bet 
ir kiti tautiečiai, kurie zanavy
kų veiklą ir darbus nuoširdžiai 
remia ir jiems pritaria, šakių 
Apskrities klubas per savo dvi
dešimtį veiklos metų aktyviai 
rėmė ir teberemia religinius, 
kultūrinius, labdaros ir Lietu
vos laisvinimo reikalus. Gegu
žinėje prie baro ir virtuvėje 
energingai darbavosi P. Juška,

P. Sideravičius, P. Janušaitis,
M. Kundrotienė, M. Neberiezie- 
nė, Broniuškienė, M. Endziulie- 
nė, O. šniaukštienė, M. Sidera- 
vičienė, S. Broniuška ir P. Ki
sielienė. •

X Prašome atkreipti dėmesį 
į “Palatine Bargain Basement

rią įeina J. Augaitytė, J. Ber
tulis, V. Marijošius, A. Mikuls
kis ir St. Sodeika, šis suvažia
vimas šaukiamas paminėti buv. 
Klaip. Konservatorijos alumnų 
I-sios laidos 25 metų sukaktį. 
Apie tos konservatorijos užuo
mazgą, rutuliavimąsi ir rezul
tatus mielai sutiko padaryti 
pranešimą buvęs tos konserva
torijos direktorius prof. J. Ži
levičius. Suvažiavimas įvyksta 
Chicagoje š. m. birželio mėn. 
30 d. 5 vai. vak. Sherman vieš
buty (Randolph ir Clark gat
vių kampas) Kultūros Kongre
so sekcijoms numatytu laiku.

X LB Roselando šeštadieni
nė mokykla mokslo metų už- 
baigtuves surengė su progra- 

ir “United Overseas Parcel'Ser- ma ir iškilmingu posėdžiu bir-
vice” skelbimą, kuris telpą šios želio 9 d. Ta proga po trumpą 
dienos numeryje 2-me puslapy, žodį tarė kun. kleb. J, Šaulins-

Stockholme pasakyta, kad nėra sloje lai3vžfl kovoje
telefoninio ryšio.

NAUJA EISENHOWERIO PROANŪKE

žmona prezidento EiunhdweHo brolio sūnaus.

plotas tarp Congress, Roose- 
būvyje ypatingai išryškino ilge-| velt> Ashland ir Morgan gatvių, 
singoa patriotinės dainos, atlik-|Tam reikalui jieškoma federa- 
fcos mūsų pirmaujančios solistės hnių lėšų. Numatoma toje vie-1 
Pr. Bičkienės — apie samanotą toje įvesti daugiau parkų 
bakūžę, apie dienas, kai lietu
vis netikėjo, jog belaisvis bus, 
dainos, skatinančios sielvarto 
dienai atėjus melsti, Visagalį.

Solistei akompanavo prof. V.
Jakubėnas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Lietuvių bendrovė OVER

SEAS CARGO CO. siunčia į 
Lietuvą ir kit. siuntinius su: 
angliškom viln. .medžiagom, 
avaline, vaistais, maistu ir kit. 
Taipgi siunčia siuvamas maši
nas, laikrodžius, dviračius, 
akordeonus. Užsakymai pri
statomi iš Anglijos ir Vokieti
jos. (Haskoba, Tazab).

Bendrovė persiunčia į LIE
TUVĄ ir Jūsų pačių sudarytus 
ir mums pristatytus siuntinius 
(ir oro paštu). Visi mokesčiai 
sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. x Siuntinių 
pristatymas garantuojamas — 
PILNAS DRAUDIMAS.

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERSEAS CARGO OO. 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.

LA 3-5649, YA 7-43371 —■ ... ■■

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvSms 
ir kit. parenurimams kreiptis 1 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

Skelbtis “ŲRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimųPADĖKA
šiuo nuoširdžiai dėkoju visiems kaina yra prieinama visiems, 

lietuviams, man paskolinusius ver
tingus tautinius suvenyrus ar kny
gas ir tuo įgalinusius suruošti lie
tuvišką parodėlę Los Angeles Pub- 
lici Library š. m. balandžio 28— 
birželio 9 d.d.

P. p. Gražinai Ir Juozui Rai
biams, dipl. inž. Antanui Vytau
tui Dundzilai, Vytautui ir Stasei 
Tamulaičiams, Onai Razutienei,
Antanui F. Skiriui, Mikalinai Ja- 
gučauskienei, Stefanijai Puikūnie- 
nei, Algirdui Glažei.

Be to, po parodėlės p. Skirtus 
tris vertingas lietuviškas knygas 
anglų kalba padovanojo tai bib-

Lietuviai gerai pa-sirodė 

Šiame pobūvyje geriausiai pa
sirodė lietuviai — jį organizuo
dami, menišką programą atlik
dami, gausiausiai dalyvių atsiųs
dami jų tarpe keturias lietuvai
tes, tautiniais rūbais apsiren
gusias.

Dalyvavo atstovai įvairių or
ganizacijų: Fratemitas Balten- liotekai, o Vyt. Tamulaitia padarė
sis — dr. D. Giedraitis, L. Skau 
čių Seserijos Vadijos — Z. Juš
kevičienė, Kungaikštienės Biru-

parodėlei reikalingus paaiškina 
muosius užrašus.

Visiems lietuviškas ačiū!
Algirdas Gustaitis

■■■ ....... ------ - ..
VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS

Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 
Gražioje vasarvietėje Watervllet, Michlgan 

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

Lloyd Eisenhower susilaukė mergaitės San Franriaco mieste. Ji yra I l Telefonas — HEmiock 4-1677
(INS) HVta..*.,.....i- .-n.,. ■■ ■„ •• v#

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:

REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC., 

Marian Hills Seminary 

Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441


