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EGIPTAS NUSAVINO SVARBU SUEZO KANALA
Pasprukusieji į Vakarus pasakoja 

apie pavergtąją Lietuvą
Atvykusieji į Vakarus teigia, kad Lietuva tebėra gyva. Ji 

ir dabar tebebudi. Dvasia liko ta pati, nors išorinė forma daug 
kur ir kitokia. Krašte visi lietuviai yra nepaprastai vieningi. 

Tas vieningumas dar stipriau Vakarus jau ne tokia pikta pro
paganda, kaip seniau. Žmonės 
taip nebesibijo klausyti laisvų
jų Vakarų radijo transliacijų — 
svarbu, kad ką girdėję nepra
nešinėtų kitienis.

Okup. Lietuvoje gyventojai iš 
laisvajame pasaulyje esančių 
lietuvių daug tikisi. Jie šneka 
savo tarpe, jog ypač Amerikos 
lietuviai ir kiti nedirba veltui, 
atsidėję rūpinasi savo paverg- 
tasiais broliais ir viską darys, 
kad jiems Tėvynėje būtų geriau.

Krašte tikisi, ka dvieną dieną 
visi ir vėl bus laisvi. Tada grįš 
mūsų tautiečiai ig Amerikos, iš 
Vokietijos ir kitur — ir vėl vi
si galės gyventi laisvėje.

Žmonės, ypač iš Klaipėdos 
krašto, daug tikisi iš Vokietijos 
sujungimo. Galvojama, jei ji 
bus sujungta, suvienytos ryti
nės ir vakarinės sritys, tada ga
lima tikėtis reformas eisiant ir 
toliau, grąžinant laisvę ir ki
tiems kraštams.

Apskritai, pavergtoje Tėvynė
je tautiečiai yra įsitikinę, kad 
jie turi kantriai laukti. Krašte 
žinoma, kad veiksniai ir ypač 
Amerikos lietuviai jų neužmir
šta ir kuo galėdami padės len
gvinti jų sunkią buitį.

Išgirdę per laisvuosius radi
jus ką, tuojau papasakoja pa
tikimiems kaimynams ir džiau
giasi, drauge stebėdamiesi, kaip 
už geležinės uždangos greit su
žinoma, kas dedasi krašte. Tik 
nepatenkinti Vakarų daromomis 
Sovietąms nuolaidomis.

Lietuviškosios transliacijos 
labai trukdomos. Trukdytojai 
yra įruošti Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoj, Kalingrade ir kitur. 
Vis»dėlto transliacijos girdimos. 
Krašte yra girdėję ir pabėgusių 
žvejų pasakojimus radijo ban
gomis, ir paskiau pasprukusių 
į laisvę mūsų dviejų tautiečių 
pareiškimus, kurie krašte buvo 
skelbiami buvę studentai ir pra
siskverbę pro geležinę uždan
gą.

Ir daugelis rusų yra įsitiki
nę, kad jie Lietuvoje tėra tik lai
kinai. Daugelis jų mano: mes 
vis tiek turėsime vieną dieną iš 
čia nešdintis.

jaučiamas Sibire. Nors gyveni
mas beribiuose Sibiro pietuose 
nepaprastai žiaurus, bet žmo
nės vis tiek nenustoja vilties. 
“Naujakurius” ar prievarta 
įkurdintus remia vyriausybė, 
todėl žmonės šiaip taip išsi
laiko.

Klaipėdos krašte yra daug 
rusų karių

Atvykusieji iš Klaipėdos kra
što pasakoja, kad labai daug 
Sovietų karių yra Nemeržatoj. 
Ten pastatytos kareivinės. Ne
muno žemupy daug privisę gy
vačių, iššaudyti kiškiai, net ir 
paukščių giesmininkų esą ma
žiau.

Vad. “Kalingrado srity” at
statomasis darbas vyksta labai 
pamažu. Ten matyti ir; daugiau 
apsileidimo, ypač žemės ūkyje 
ir pievų kultūrose. Atrodo, kad 
ir rusai su kitais “naujakuriais” 
nelabai nori rūpintis ateitimi.

Rusų mokykla veikia ir Šilu
tėje. Tikintieji 'gausiai lanko 
katalikų ir evangelikų bažny
čias. Iš Sibiro lig šiol grąžinta, 
palyginti, nedaug žmonių. Pir
moj eilėj grąžinami nubaustie
ji už krim. nusikaltimus.

šilutiškiams pažįstamas Pio- 
naitis dabar yra Klaipėdoje, o 
Kybrancas palikęs Šilutėje. Ap
skrities ligoninės šefas — gyd. 
Milukas, šilutiškis Kraft nu
baustas 10 metų, jo sūnus Ed
vinas nušautas. Visi augštesni 
pareigūnai buvo išvežti.

Vietos gyventojai šnekėję, 
kad pogrindžiui vietoje vadova
vęs Babonas. Tačiau, matyti, 
kas nors išdavė — ir per naktį 
buvę suimti visi svarbiausieji 
pogrindžio veikėjai. Jie buvo iš 
Šilutės išgabenti kitur, o Ba- 
boną rusai išsivežė tiesiog lėk
tuvu.

Be kitų, Klaipėdos krašte bol
ševikai ypač persekiojo buv. san 
tariečius ir šaulius. Visiems gy
ventojams teko nepaprastai 
daug iškęsti. Šiek tiek lengvė- 
liau -nebent paskutiniu metu.

Šilutės lentpjūvėje dirba apie 
200 asmenų, darbas eina 3 pa
mainomis. Nors bolševikai skel
bia, kad jų krašte visi aprūpin
ti darbu, nedarbo nesą, tačiau 
atvykusieji teigią žiną, jog atei
davo žmonių, kurie prašydavo- 
si darbo. Kai visi “sulyginti”, 
tai ir moterys turi dirbti sun
kiausius darbus.

Graudinasi grįžę iš Vakarų

. Atvykusieji pasakoja, kad 
pora grįžę iš Vakarų. Jie dėjo
si lietuviais, bet dabar labai 
graudinasi taip padarę. Teko 
šnekėtis ir su vienu klaipėdiečiu, 
iš Sovietų zonos grąžintu į Lie
tuvą. Tas tik susiėmė už galvos: 
“O Dieve, Dieve, ką padariau!’* 
Lietuvoje žinomas ir trijų 
žvejų pabėgimas į Laivę. Pa
sakotojų teigimu, tiems pabė
gus, buvo išleistas įsakymas, 
kad nei lietuviai, nei vokiečiai 
negalėtų užimti laivuose vado
vaujamų vietų. Žvejų laivams 
ar kuteriams vadovauti galį tik 
partiniai nariai arba tokie, dėl 
kurių nekiltų jokių abejojimų. 
Klaipėdos krašte kalbėta ir 
apie du vokiečių žvejus, ku
rie, pasistatę laivelį su burė
mis, taip pat paspruko į laisvę.

Propaganda prieS Vakarus jau 
nelabai pikta

Dabar bolševikų varoma prieš

Praneša apie
neramumus Bulgarijoj

PARYŽIUS. — AFP — pran
cūzų žinių agentūra, nepatvir
tintais duomenimis, praneša 
apie pavojingus neramumus ko
munistinėje Bulgarijoje. Sako
ma, kad Sofijoj, Varna, Philiop- 
popoli ir kituose miestuose bu
vo paskelbtas karo stovis, ta
čiau raudonieji šiose vietose 
kietai laikė savo pozicijas.

• Jungtinių Tautų saugumo 
Taryba vienbalsiai rekomen
davo priimti Tunisiją 79-ju J.T. 
nariu. z

Kalendorius

Liepos mėn. 28 d.: šv. Naza- 
rijus ir šv. Viktoras. Liepos 
mėn. 29 d.: šv. Morta; lietu
viški: Mantvydas ir Patirga.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:15.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago- 
'je ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra. Augščiausia temperatū
ra apie 80"; žemiausia naktį apie 
65*. Sekmadienį — taip pat gie
dra.
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linių didžiulis keleivinis laivas Andrės Dona su 1,13-1 keleiviais (viršuje), kuris nuskendo susidūręs 
su.Švedijos laivu “Stockholm”. Nelaimė atsitiko Atlanto vandenyne. (INS)

Prasidėjo
metinė

Prancūzijos katalikų 
socialine savaitė

MARSELIS. — Liepos mėn. 17 d. Marselio mieste iškilmin
gomis pamaldomis prasidėjo 43-ji Prancūzijos katalikų metinė 
socialinė savaitė, šiemet joje yra studijuojama tema: “Ekono
minė pažanga ir žmogiškumo reikalavimai”.

Pirmajame socialinės savai-
tės posėdyje buvo perskaitytas 
Poipežiaus Pijaus XII laiškas, 
skirtas Prancūzijos katalikų 
socialinių savaičių pirmininkui 
Flory.

Nepamesti žmoniškumo reika
lavimų
f

Priminęs įvairius popiežių do
kumentus, kuriais įspėjamas mū 
sų laikų pasaulis nepamesti 
žmogiškumo reikalavimų šian
dieniniame technikinės pažan
gos sūkuryje, Pijus XII tarp 
kitko sako: “Mūsų laikais su 
augančia technikos galybe ir 
nuolat didėjančių gyventojų 
skaičiumi žmonių tarpe reiškia
si didelis gferbūvio siekimas, 
kuris skatina tautas į ekonomi
nį pakėlimą, panaudojant stam
bius kapitalus, milžiniškus tech
nikos įrengimus ir plačiai per
organizuojant bei išnaudojant 
savo teritorijos plotus.

Bažnyčia ragina tikinčiuo
sius — rašo toliau Šv. Tėvas,— 
šioj stebinančioje mokslo pažan
goje įžvelgti dieviškąjį planą, 
pagal kurį žmogui buvo patikė
tas uždavinys sau palenkti gam
tos jėgas ir išnaudoti žemės tur
tus. Tačiau tai turi vykti to
kiu būdu, kad ir darbininkų kla
sė galėtų naudotis ekonomijos 
išsivystymu. Reikia rūpintis, 
kad nuolat augantis gamybinės 
technikos pajėgumas sudarytų 
galimybę vis platesniam žmonių 
dalyvavimui kultūriniuose, dva
siniuose ir moraliniuose žmoni
jos turtuose.

Šiame brėžinyje kryžiuko 
Svsdų laivas “Btoskhalm”

ženklu yra pažymėta vieta, 
su italų “Andrea Duria”;

knr susidūrė
(INS)

T

Ragina neišnaudoti darbi
ninkijos

Pramonės, žemės ūkio ir pre
kybos laimėjimai turi būti sie
kiami ne vien darbininkijos są
skaita, — pabrėžia Pijus XII.— 
Galbūt tatalitarinis ūkis bus pa
jėgus užtikrinti ateitį, bet tik 
su dabartinės kartos visišku pa
aukojimu. Paaukoti savus bro
lius tačiau niekas neturi teisės; 
Netolimos praeities pavyzdžiai 
rodo, kad negalima nekreipti dė
mesio į perdaug staigaus fabri
kų performavimo iššauktus ma
sinius streikus. Tokios padėties 
akivaizdoje katalikiškasis mok
slas primena, kad kurios nors 
tautos ekonominė pažanga gali 
būti pilnai pasiekiama tik visų 
gyvų jėgų apjungimu, tik dar
niu ir laisvu visų valių bendra
darbiavimu.“

Nuteisė amerikiečių 
kareivį

MUENCHENAS, Vokietija.— 
JAValstybių karinis teismas 
nuteisė 18 m. amžiaus kareivį 
Elgie Newton už jo pasikėsini
mą prieš žmonių gyvybes. Jis į 
vieną Muencheno naktinę užeigą 
įmetė granatą, sužeidė 17 asme
nų, kurių tarpe buvo 8 ameri
kiečių kareiviai. Už šį savo “žyg 
darbį” Newton gavo 40 metų 
sunkaus darbo bausmę.

• Sov. Sąjunga Indijai pado
vanojo 67 traktorius, kurię bus 
vartojami 30,000 akerių valsty
biniame ūkyje Rapasthane.

Kaltina įgulę
nerūpestingumu

NEW YORKAS, liepos 27 d. 
— Iš nuskendusio “Andrea Do
ria” laivo išsigelbėjusių žmo
nių grupė, apkaltino laivo įgu
lą visišku nerūpestingumu, kada 
jie susidūrė su švedu “Stock
holm.”

Ši jų nuomonė yra priešinga 
kitų keleivių liudijimui, kurie 
buvo sužavėti įgulos pasirody
mu, gelbstint nelaiminguosius.

Apkaltinimo raštas atspaus
dintas mašinėle buvo pasirašy
tas 90 asmenų grupės ir atvež
tas New Yorkan “United Fruit 
Lines” laivu.

Trumpai iš visur
• Etiopija ir Bermuda vakar 

priėmė pakvietimus dalyvauti 
Olimpiniuuose žaidimuose Mel- 
bourno mieste, Australijoje. Iki 
šio meto dalyvauti sutiko 75 
valstybės.

• Rusai šiemet tikisi rekordi
nio derliaus, nežiūrint gana blo
gų rezultatų jų grūdų aruode — 
Ukrainoje, kur žiemos metu iš
šalo nemaža pasėlių.

• “The American Magazine”, 
po 80 metų ėjimo, užvakar iš
leido paskutinį savo numerį. Šis 
žurnalas paskutiniu metu turėjo 
2,550,000 prenumeratorius.

• Trys kanadiečiai vyrai iš 
Dover Centre vietovės pagavo 
stirną neįprastu būdu: jiie vai
kė gyvulį tol,' kol šis iš nuovar
gio sukrito ant žemės.

• Maskvos radijo pranešime, 
vakar buvo kritikuojama sovie
tinė statybos pramonė. Buvo sa 
koma, kad kaikurie žmonės turi 
gyventi neužbaigtuose namuose.

• Maskvoje buvo išleisti žy
maus žydų poeto IsaSc Fefter 
raštai, šis poetas buvo nužudy-i 
tas Stalino antisemitinės kom
panijos laikais 1948 m.

• Kanados gynybos ministe
rija praneša, kad iki sausio 
mėn. 1 d. krašte buvo įtaisyta 
170 mil. verta radaro įspėjamo
ji sistema.

• Pirmą kartą istorijoje Šiau
rės ašigalyje nusileidęs lėktu
vas, aprūpintas slidėmis ir ra
tais; šį žygį atliko 1952 m. ge
gužės mėn. 3d.

• Per įvykusį gaisrą Bunker 
Hdl aviacijos bazėje Peru, Ind., 
padaryti nuostoliai siekia apie 
1 mil. dolerių.

šiandien "dnauoas" ia p«l.

Kaina 5 centai

Iš kanalo gautas pajamas naudos 
Aswan užtvankos finansavimui

KAIRO, liepos 27 <T — Egiptas nacionalizavo svarbų Suezo 
kanalą ir paskelbė, jog iš jo būsimas pajamas (apie 90,000.000 
dol. "metams) vartos Aswan užtvankos finansavimui 

Apie šio 101 mylių ilgumo ka
nalo nusavinimą pranešė Egip
to prezidentas Gamai Abdel Nas 
ser džiūgaujančiai miniai Alek
sandrijos mieste, sakydamas,kad 
šis žygis padarytas atsikerši- 
nant vakariečiams už jų Aswan 
užtvankos projekto neparėmi- 
mą. Nasser iškilmingai užakcen
tavo, jog Suezo kanalas priklau
so Egiptui.

Iššaukė didelį nepasitenkinimą

Šis Nasser mostas Vakarų 
kraštuose iššaukė didelių nepa
sitenkinimų. Londone ministeris 
pirm. Edenas apkaltino Egiptą 
už pavojingos tarptautinės pa
dėties sudarymą. Edenas pažy
mėjo, kad JAValstybės ir Pran
cūzija jį parems pasipriešinime 
prieš Suezo kanalo pagrobimą.

Iki šioliai Suezo kanalo sa
vininku buvo privati kompanija, 
su savo vyriausia būstine Pary
žiuje. Didžiausią šėrių dalį, apie 
75.6 mil. dol. turėjo Anglijos vy
riausybė.

Pastatė prancūzai, nupirko 
anglai

Suezo kanalas buvo atidary
tas 1869 m. Kanalą pastatė 
prancūzai, bet 1875 m. jį nupir
ko anglai, kurie sudarė “Suez 
Canal Co.” su koncesijojteise 
kanalu naudotis iki 1968 m. Ta
da jis turėjo būti perduotas 
Egipto vyriausybei.

• Didžiausia anglų tvirtovė 
Vid. Rytuose'

Kanalo zona vienu metu buvo 
didžiausia anglų kariuomenės 
bazė Vid. Rytuose, bet 1953 m. 
Anglija iš jo sutiko atitraukti 
savo dalinius, su teise agresi

Atlanto nugalėtojas F. Vaitkus 
mirė Wiesbadene, Vokietijoje

VVIESBADEN. — Col. Feliksas Vaitkus, 49 metų am
žiaus chicagietis lietuvis, kuris buvo šeštasis žmogus pa
vieniai perskridęs Atlanto vandenyną, mirė trečiadienio 
naktį Wiesbadene, Vokietijoje. Jis čia buvo augštu JAVal
stybių aviacijos Europoje valdininku.

Feliksas Vaitkus, prieš savo skridimą į Lietuvą, dir
bo kaip skridimo instruktorius Kohler, Wisc., aerodrome. 
1935 m. Vaitkus vienas mėgino lėkti iš Ne Yorko į Kauną, 
kas jam nevisiškai pasisekė, kadangi jis buvo priverstas 
nusleisti Airijoje. Tik vėliau jis užbaigė savo kelionę.

.Vaitkaus kūnas bus iš Vokietijos parvežtas į Kohler. 
Čia gyvena jo žmona Marta; taip pat yra jo sūnus Phillip, 
sesuo ir du broliai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
J — Vakar buvo prieita susitarimo baigti 27 dienas už
trukusį visos Amerikos plieno darbininkų streiką. Formali 
streiko pabaiga yra laukiama sekančios savaitės pabaigo
je. “United Steel Workers” prezidentas David J. McDonald 
praneša, kad dar yra reikalingos kelios* dienos užbaigti 
pavienių plieno kompanijų kontraktų peržiūrėjimui ir pa
sirašymui.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar turėjo pasitarimą 
su savo kabinetu Suezo kanalo klausimu.

— Sugadintas švedų “Stockholm” laivas, turėjęs su
sidūrimą su italų “Andrea Doria”, vakar atplaukė į New 
Yorko uostą.

— Italų prekybos laivyno ministeris pranešė, kad Ita
lija statys naują “Andrea Doria” laivą.

— Korėjos paliaubų proga, komunistinė Kinija ap
kaltino Korėjos respubliką, už tai, kad ji nuo to laiko sa
vo ginkluotąsias pajėgas dvigubai padidino, tuo tarpu kai 
komunistų Kinijos pajėgos buvo sumažintos.

— Prancūzija ir Anglija vakar paprašė Valstybės 
sekr. Dulles, kad jis pirmadienį Londone susitiktų su pran
cūzų užs. reik. min. Christian Pineau Ir anglų min. pirm. 
Edenrir padarytų sprendimą nacionalizuoto Suezo kana
lo klausimu.
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jos atvejyje, vėl juos grąžinti. 
Šis anglų kariuomenės atitrau
kimas vyko palaipsniui kelių 
metų laikotarpyje, kol pereitą 
mėnesį paskutinieji anglų ka
reiviai apleido šią zoną.

Suezo kanalo pagalba buvo la
bai sutrumpintas vandens kelias 
iš Europos į Rytus. Tarptauti
niu susitarimu, pasirašytu 1888 
m. Konstantinopolyje kanalas 
yra atviras visų tautų laivams 
taikos ar karo metu ir-yra lai
svas nuo bet kokios blokados. 
Šio susitarimo Egiptas nebuvo 
pasirašęs.

Nauji incidentai
Izraelio pasienyje

JERUZALE. — Du nauji inci
dentai buvo užregistruoti Jor
dano — Izraelio pasienyje. Iz
raelio officialus asmuo praneša, 
kad Izraelio pasienio patrulis 
nušovė žmogų, kuris norėjęs pe
reiti į Jordano teritoriją. Jis 
sako, jog žmogus atsisakė sus
toti, kada šio buvo paprašyta 
tai padaryti.

Šis incidentas įvykęs po to, 
kai Izraelio lėktuvas, lėkęs į 
vakarus nuo Jeruzalės, -buvo 
numuštas iš Jordano teritorijos 
šaudžiusių priešlėktuvinių pa
būklų.

Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Dag Hammarskjold pra
nešė,kad jis išsiuntė prašymą 
Izraelio bei arabų kraštams, jog 
jie dabotų paliaubų susitarimą.

• Ceilione ūkininkai, savo 
pasėlių nuo išmindžiojimo ap
saugojimo kompanijoje, kasmet 
užmuša apie 50 dramblių.
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REIKŠMINGAS SUVAŽIAVIMAS
J. BERTULIS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, liepos 28, 1956

Klaipėdos Valstybinės Kon
servatorijos buvusių pedagogų 
ir studentų I suvažiavimas. įvy
ko birželio 30 d. Jame buvo pa
minėta tos konservatorijos I 
laidos alumnų 25 metų sukaktis.

Suvažiavimą pravedė ir įžan
gos žodį tarė parengimo komisi
jos pirm. muz. J. Bertulis.

Suvažiavime dalyvavo 16 as
menų, Be to raštiškai dalyva
vo 12 asmenų. Amžinai ilsisi 
šios konservatorijos įkūrėjas ir 
jos ilgametis direktorius prof. 
St. Šimkus, vicedirektorius Alex 
Johow, filosofijos ir literatūros 
lektorius prof. dr. Vydūnas ir 
dainavimo mokytojas, Maskvos 
operos solistas Volkovas. Mirę 
kolegos: Arnastauskas, Baliū- 
nas, Čampė, Grubaitė - Strolie- 
nė, Kleopas Gudas, VI. Ivanaus
kas, Krasauskas, G. Petkaitis, 
Al. Piešina ir K. Urbonas. Kon
servatorijos globėjai: Jokūbas 
Stikliorius (Kuratorijos pirm.), 
Vilius šaulinskas, Mart. Jankus, 
J. Kosčius (Ūkio Banko direk
torius) ir ponia Žilevičien’ė (pro
fesoriaus Žilevičiaus žmona).

Amžinai besiilsinčiųjų šventą 
atmintį pagerbti, pirmininkas 
kvietė suvažiavimo dalyvius at
sistoti ir minutei susikaupti.

Kadangi Kultūros kongreso 
atidaryme buvo sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai, gi Klaipėdos 
Valstybinės' Konservatorijos su
važiavimas yra šio kongreso sek 
cija, todėl šis suvažiavimas bu
vo pradėtas vien tik studentų 
himnu “Gaudeamus”.

Apie Klaipėdos konservatori
jos užuomazgą, rutuliojimąsi ir 
rezultatus trumpai pranešė bu
vęs tos konservatorijos direkto
rius prof. J. Žilevičius.

Žymūs nariai

Kalbėdamas apie Klaipėdos 
konservatorijos darbuotės vai
rius, nurodė į tos konservatori
jos auklėtinius, kurie šiuo metu 
(ir prieš okupaciją) ūžimą mu
zikos srity žymias vietas ne tik 
Lietuvojfe, bet ir kitose valsty-

trabasistas) — Europoje, Ka
jetonas Liepus (kontrabasistas, 
koncertmeisteris) — Europoje,
Vytautas Marijošius (kompozi
torius, simf. orkestro ir choro 
dirigentas, vargonininkas, pia
nistas, mokytojas) — JAV, Al
fonsas Mikulskis (dirigentas, 
dainų kūrėjas, tautinio ansamb
lio tvėrėjas) —JAV, Ona Mi
kulskienė (kanklių ansamblio ve 
dėja) — JAV, Kazys Motgabis 
(mokytojas, smuikininkas, har- 
monizatorius) — Vokietijoje,
Adolfas Narbutas (chorvedys)
— JAV, Pakalnis (kompozito
rius, dirigentas) — Lietuvoje,
Pakštas (smuikininkas, chorve
dys) — JAV, Antanas Skridu- 
lis (chorvedys, mokytojas, var
gonininkas) — JAV, Stepas So
deika (dirigentas, solistas, var
gonininkas, tautinio ansamblio 
kūrėjas) — JAV, Juozas Stro- 
lia (kompozitorius, chorvedys,- 
smuikininkas, pedagogas, istori
kas) — Brazilijoje, Smilgevičius
(pianistas) — Kanadoje, Šlevysrj č- - k 
(triūbos koncertmeisteris, mo
kytojas) — Europoje, Antanas 
Svirskis (fagotistas, mokytojas, 
chorvedys) — Europoje, Jonas 
Švedas (kompozitorius, dirigen
tas, tautinių instrumentų ansam 
blio įkūrėjas) — Lietuvoje, Už- 
polevičius (smuikininkas) —

: ’t:i kcrea-uh
CC.-AMAND TO SHIFT 
hEtt ROM TOKYO

"p Sį--------
NIWF 
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NEWFOUNDLAND - NORTHEAST COMMAND, 
EMBRACING GREENtAND, TO BE ABOLISHtt)

>
PEARL HARBOR-FAK EAST COMMAND 
TO SHIFT HERE FROM TOKYO, TAKE 
IN ALI OF JAPAN AND OKINAVVA

COLORADO SPRINGS-NORTHEAST AIR 
DEFENSE TO BE ADDED TO CONTINENTAL 
AIR DEFENSE COMMAND HERE

ALASKA-SEA DEFENSE 
„TO BE MAINTAINED FROM

PEARL HARŽOR, AND AIR 
FROM CPLORAąO SPRINGS

canal ZONE-CARIBBEAN 
COMMAND TO CENTRALIZE 
LATIN, SOUTH AMERICAN 
MILITARY PROBLEMi

Šis žemėlapis rodo didesniuosius pasikeitimus J. A. Valstybių gynybos strategijoje sekančiais metais. 
Strategistąi nusprendė visose kitose vietose, išskyrus EuroA pasikliauti bemaž vien tik oro ir jūros pa
jėgomis. Didesniosios sausumos pajėgos būsiančios atitrauktos, ir iš Japonijos, kuri Korėjos kfero metu
buvo JA Valstybių karo operacijų centru. (1NS)

demokratinėje 
Kanadoj niekas nedraudžia, vie
nok finansiniai sunkumai ligšiol 
tai lietuviškai šviešai teleido ži
buriuoti ir šviesti iš lietuviškos 
Toronto Šv. Jono Krkštytojo pa 
rapijos klebonijos rūsio, .kur 
viename nedideliame kambaryje

_ ..... , buvo susitalpinusi “Tėviškės Ži-
Prancūzijoj, A. Vacbergaa (chor b „ redakcija ir administra- 
yedys, mokytojas) _ JAV ir ly. „ kitamc _ spaustuvS ..a_ 
Valius (klarnetistas, koncert-'
meisteris, mokytojas) — Euro
poje.

Iš svarbiųjų darbotvarkės 
punktų buvo aprobavimas Klai
pėdos Valstybinės Konservato
rijos baigimo ženklelis, kurio 
projektą patiekė iniciatorius J.
Bertulis. Projektas primtas 
vienbalsiai.
, Suvažiavimą sveikino kolegos 

iš Urugvajaus, Vokietijos, Ita
lijos Ir įvairių JAV vietovių.

Sveikinimai ir svečiai

būriai”.

Dėka didelio pasišventimo re
dakcijos ir administracijos žmo
nių, taip pat ir leidėjų persona
lo bei spaustuvės vadovybės, 
tos institucijos ligšiol veikė be 
jokių priekaištų, nors tie asme
nys, dėl darbo patalpų rūsyje 
drėgmės, dažnai rizikuodavo sa
vo sveikatos kaina.

Vienok dabar, laikraščio lei
dėjams, spaustuvės vadovybei ir 
Šv. Jono parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui gražiai tarpu-

IŠ KOLUMBIJOS Į JAV
Kelionės įspūdžiai 

I. NARŪNE

Pamažu lėktu^s atsiskyrė bet gi jau tokius neskaidrius 
nuo Medellino žemės. Pro lan- vandenis ji plukdė! Mes prade
gą pamačiau mažėjančius na- jOme leistis į tas pelkes — čia 
mukus ir vis siaurėjančias mies pat buvo Barranąuilla, didžiulis 
to gatvių juostas. (Medellinas Kolumbijos uostas Karibų jū- 
yra pačiame Kolumbijos centre, roję.
IY2 km augštumoje, šiltame kli
mate, kur įsikūrė apie 200 lie-

išpurkščiant ir dezinfektuojant'gal neįprasta žemuma paveikia, 
mūsų kajutes. Jau leidomės į kad turiu atsiremti ir taipgi ne- 
Jamaikos žemę. Ten karšta! gražiai užtiksavusi savo vizitą
...... , , , . • Miami vos vilkdama kojas, ar-Keleiviai susmuko laukiamojo * >, ... . .

kambario kėdėse. Išraudę mo- «JU prie muitinės barako atlik-, 
terų veidai abejingai žiurėjo 11 vlst orma ūmų. 
prieš save. Nebemasino nei pi
gūs, iš Europos be muito atvež
tieji, kvepalai (Jamaika — Ang 
lijos kolonija: atveža į čia viso
kių prašmatnybių; ypač pigūs 
“whiskey”, koniakas ir kiti eu- 
ropietiški gėrimai).

Su pasigėrėjimu susėdome į 
išvėdintas orlaivio kajutes. Skel 
be, kad tūpsime dabar Florido
je, Miami. Prieš mane, pro tar-' 
pelį mačiau, kaip kėlėsi juodais 
plaukais apaugusi, gauruota ran 
ka... Ji ženklino kaktoje kry
žių. Daug tikėjimo, daug vil
ties laimingai pakilti ir nusileis
ti.

Perskrodę okeano vandenis 
pūškavome erdvėje virš naujo 
nepažįstamo žemyno 
Floridos krantas. Dairausi, kur 
gi tas išsvajotas, baltasis Mia
mi miestas? Kodėl nevirpa ore 
jo baltumas, nežavi širdies tasai 
vaizdas? Lėktuvas pradeda leis 
tis...

— Tai kurgi tas baltasis mies 
tas? — nebesusilaikiau nepa
klaususi.

sveikinimus buvusiems Klaipė
dos krašto guberantoriams: kon 

bėse. Žymiausi jų yra (alfabeto šului Budriui, konsului Gyliui, 
tvarka): Juzė Augaitytė (ope- Zaikauskui ir Viktoriui Gailiui.
ros solistė), dabar yra JAV, 
Petras Armonas (čelistas, peda- 
gogąs, dirigentas) — JAV, Pra
nas Ambrazas (vargonininkai, 
chorvedys) ?— JAV, Zenonas A- 
nučauskas (kapelmeisteris, obo- 
jistas) — Europoje, dr. Algir
das Andrėkus (smuikininkas) 
— JAV, Juozas Bertulis (kom
pozitorius, pedagogas, dirigen
tas, kontrabasistas) — JAV, 
Kazys Baltramiejūnas (fagotis
tas) — JAV, Matas Budriūnas 
(pedagogas, chorvedys) — Vo
kietijoj, Antanina Dambrauskai 
tė (operos solistė) — JAV, Dap 
šys (čelistas, mokytojas) — Eu
ropoje, Vladas Ivanauskas (o- 
peros solistas, teatro direkto
rius) — miręs, A. Jaras (smui
kininkas) — JAV, Ilčiukas (o- 
bojus, chorvedys) — Europoje, 
Jeronimas Kačinskas (kompo
zitorius, naujosios muzikos kū
rėjas, simfon. orkestro dirigen
tas, chorvedys, Vargonininkas, 
violistas) — JAV, Kalinauskas 
(kompozitorius, dirigentas) — 
Lietuvoje, Albinas Liepus (kon-

KANADOJE

Kai nutilo
Prezidento Eisenhowerio sū

naus mergaitė žaidė su savo 
seneliu —» prezidentu. Po kiek 
laiko prezidentas išsitiesė so
foje ir užsnūdęs ėmė knarkti. 
Po valandėlės jis apsivertė ant 
šono ir nutilo. Mergaitė nubė
go pašaukti savo motiną, saky
dama: “Mama, eik pažiūrėk, dė 
dukui motoras užgeso!”

SIUNTINIAI I LIETUVĄ"

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO. siunčia į 
Lietuvą ir kit. siuntinius su: 
angliškom viln. medžiagom, 

Tai jau 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 
NIEKQ NEMOKA. Siuntinių 
pristatymas garantuojamas — 
PILNAS DRAUDIMAS.

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERCEAS CARGO CO. 
2412 W. 47 St, Chicago 32, IU. 

LA 3-5049, YA 7-4337
STEPONAS JUODVALKIS

— Gaila,skad ten lyja ar ap
siniaukę. Tada viskas atrodo pil 
ka, — nusišypsojo lietuvė paly
dovė p-lė C., nuolat beskrai- 
danti tarp Bogotos ir Miami.

Nusivylusi žiūriu į ryškėjan
čius namus ir pelkes... daugy
bę pelkių.Išlipome stačiai kaip į kokią 

pirtį. Įėjus į aerodromo pastatą 
taip pat karšta. Per nugarą jau 
sroveno upelis. Žmonės skubėjo 
į restoraną, kur veikė ventiliato
riai ir buvo kiek vėsiau. Tamsia
odžiai, apsėdę staliukus, rymo
jo su savo gausiomis šeimomis. 
Mažytės ^moteriškos rudos ran
kos kilnojo gaivinančių gėrimų 
stiklines. Neramūs jų vaikai su
kaliojosi ant taburečių, garsiai 
čiapsėdami kramtomąją gumą. 
Kas penkta ar šešta moteris pra 
eidavo pro šalį plačiai suklosty
tais klostais, ilgomis, ilgomis, 
virš sijono bliuzėmis, slėpdamos 
nešiojamo vaisiaus žymes. Jos 
eidamos rūkė ir labai garsiai 
kalbėjo. Šitame krašte charak
teringa : didelis ir visada gausus 
vaikų derlius. Po kiek minučių 
vėl kilome. Vėl nerimo valan
dėlė, surimtėję keleivių veidai. 
Kiekvieno buvo troškimas — 
“Padėk, Dieve, laimingai pakil
ti”.

Vėl sublizgo balos ir balytės 
po mumis, vis platyn ėjo Mag
dalenos žiotys ir jau pamatėme 
beribius Karibų jūros vandenis.

Taip ryškiai buvo matyti bal
tos bangų putelės, belaižančios 
lėkštąjį krantą. Maloniai balta
vo dugno smėliukas, jūros au
galų tamsiais lapais išmargin
tas. Šviesus dugno rėžis, kaip 
užbrėžtas “staigiai prapuolė: iš
vydome tamsias gelmes. Skri
dome virš vandenyno.

Iš didelės augštumos žiūrint, 
vanduo tarsi nejudėjo, buvo lyg 
užmiręs, kaip miegančios kara

tuvių).

Priešais mus jau pasitaikyda
vo iškedentų debesėlių ir mūsų 
didžiulė mašina braidžiojo lyg 
per vatos plonyčius gniužtulus. 
Pakilome dar augščiau, virš de
besų, palikdami apačioje tirštus, 
baltus patalus, kurie horizonte 
susiliejo su mėlynais toliais. Pra 
sidėjo dangiškosios panoramos. 
Baltį, balti arimai... Virš jų bu
vo taip šviesu, skaistu, lyg jais 
tik ką būtų praėję angelai. Pa
kėlę savo ..didelius sparnus, su 
fleitomis ėjo pasitikti giedrąjį 
rytą. Tai buvo švelnutė ryto 
simfonija. Taip giedri nuotaika 
aplinkui, tartum tuoj išgirsi sub 
toliausius garsus dangiškojo cho 
raJo... Tik tas motoras ūžia ir 
neduoda klausyti.

Dabar įskridome į nematytą 
vaizdą — lyg augštųjų sniego 
kalnų grupę. Tai buvo tartum 
pasakos cukriniai kalnai baluo- 
jančiomis viršūnėmis. Senomis, 
didžiulėmis giriomis, baltais me
džiais — milžinais, perskrostais 
fioleto šešėliais.

Kalnų papėdėse mėlynavo už
burti ežerai, pirmojo pavasari
nio ižo pritvinę. Ne, tame žyd
riame vandenyje nardė ir mau
dėsi gulbių pulkai. Tai šen, tai 
ten iškildavo žvejų laivai balto
mis burėmis. Plaukiojo baltos 
gondolos toje šaltoje mėlynėje, 
išdidžiai išlenkusios savo kak
lus. Čia viešpatavo toks didelis 
ramumas, kurio .nebelietė žemiš
kieji, arčioje palikti rūpestė 
liai.

— Drėgmės čia užtenka, — 
pagalvojau. Išlipome. Rodos, 
kad staiga lyg kažkas atida
rė duris j lietuviškąją pirtį: į tą 
priešpirtį, kur nelabai ‘karšta, 
tik šutra. Kai kojomis liečiau 
žemę, reikėjo dairytis, kad ne- 
prisemčiau batukų, šutina ir ga 
moja. Kaip ir nėra oro. Tie
siog nėra kuomi kvėpuoti. O

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. paremti marus kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

AUTO FINANCING
%

sžDims Banks

Suvažiavimas nutarė pasiųsti savy bendradarbiaujant, jau gy
venama visiškose išvakarėse, ka 
da tos kultūrinės įstaigos per- 
sikraustys į šviesias, saulėtas ir 
visiškai naujai pastatytas pa
talpas. Atseit, tikrai — iš po
grindžio į saulę...
Globėjas ir toliau lieka, globėju 

“Tėviškės Žiburiai’” galima 
sakyti, užgimė, išaugo ir išbu
jojo prie Šv. Jono parapijos, tos 
parapijos vadovybei juos gražiai 
globojant remiant ir jais rū- 
pinahtis. Jie tenai pasilieka ir 
toliau, tik jau žymiai pagerin
toje aplinkumoje ir sąlygose.
Šv. Jono parapija labai greitu 
laiku pastatė ir jau baigia įreng
ti toms kultūrinėms įstaigoms 
naujas patalpas, ij kurias labai 
greitu laiku bus persikraustyta. 
“Tėviškės Žiburiai” ir Spaudos 
Bendrovė ‘Žiburiai” Šv. Jono pa 
rapijai mokės nedidelę ir jų pa
jamoms prieinamą nuomą.

Ši lietuviška parapija, kaip 
buvo, taip ir pasilieka kitų lie
tuviškų institucijų rėmėja ir 
nuoširdžisy globėja. Ir tai yra, 
pasakyčiau, tarttim tęsimas anų 
gražių tradicijų, kurias ėmė 
puoselėti itin senais laikais mū
sų broliai ir seserys JAV. Ir ten 
nuoširdžiausią prieglaudą ir prie 
bėgą lietuvybė rasdavo, randa 

1 nūdien ir ras ateityje tik prie 
lietuviškųjų parapijų.

Ir galima drąsiai pasakyti, 
jog ligi to, kol JAV ir Kanadoj 
lietuviškose parapijose bus gar
binamas Dievas lietuviškai,, kol 
skambės bažnyčiose Strazdelio 
“Pulkim ant kelių’V tol nenutils 
ir lietuviškas žodis mūsų tautie
čių lūpose, neužges lietuviška

Taip pat buvusiam Kauno kon- 
servatorijos^irektoriui prof. K. 
V. Banaičiui ir buv. Klaipėdos 
konservatorijos lektoriui — di
rigentui Gaubai.

Posėdį • reikėjo sutrumpinti, 
nes prieš tai toje pačioje salėje 
buvęs muzikų suvažiavimas sa
vo posėdį užtęsė visą valandą ir 
dalis sūvažiavimo dalyvių (diri
gentai ir choristai) turėjo eiti į 
repeticiją. Vienok daugumas 
suskubo susigrupuoti ir padary
ti bendrą nuotrauką.

Bendrais reikalais buvo tar
tasi privačiai. Galutiniai pasisa
kys laiškuose.

Prof. VI. Jakubė/iks suvažia- 
viman buvo pakviestas garbės 
svečiu. Jis tarė draugišką žodį.

Suvažiavime daly vavusiems 
pedagogams: buv. konservatori
jos direktoriui prof. J. Žilevi
čiui ir piano klases vedėjai po
niai Paleček - Levickienei suva
žiavimo dalyviai išreiškė širdin
giausią padėką už mokslo mėtų 
suteiktas žinias ir už draugišku
mą.

Iš POGRINDŽIO Į SAULĘ!
Pogrindžio spauda vadinami 

tie laikraščiai, kurie leidžiami 
slapta. Lietuvių pogrindžio spau 
dos leidėjais, redaktoriais ir 
bendradarbiais buvo ir yra ge
ri specialistai, nes jiems reikė
jo slėpti lietuviškai spausdina
mus laikraščius dar anais caro 
Rusijos okupacijos laikais, rei
kėjo tai daryti raudoniesiems o- 
kupantams sukausčius mūsų 
kraštą pirmaisiais jų aneksijos 
metais, vėliau pogrindinė spau
da kovojo su rudųjų okupan
tų — nacių užmačiomis ir dabar 
tertai — Lietuvoje — vėl kovo
jama iš pogrindžio už savąją

Būdas panagus, tik prasmė 
kitokia

Vienok ir išeivijoje gyvenan
tieji lietuviai, trokšdami išlaiky
ti lietuvybę, nenutolti nuo sa
vosios spaudos ir lietuviškų Jjny 
gų, stengėsi tai daryto, bent pra 
džioje, labai „ nelengvose sąly
gose. Tai rašydamas, turiu gal
voj Kanadoje, Toronto mieste, 
leidžiamą savaitraštį “Tėviškės 
Žiburius” ir Spaudoš Bendrovę 
“Žiburius”. Gi šios dvi lietuviš
kos kultūrinės institucijos lig
šiol tikrai veikė pogrindyje, ly

kalba spausdinti laikraščiai ir 
knygos. Pr, Alšėnas

foronto, Ont
Smulki Toronto kronika.

— Eligijus Narušis, senesnės 
kartos ateivia, nuoširdus lietu- 

giai tąip, kaip nūdien veikiama] vybės propaguotojas,, gyvenąs
priešų pavergtoje Lietuvoje, tik 
su tokiu skirtumu, kad ten vei
kiama slaptai, o čia — laisvai.

kalbą, už savą spausdintą žodį. Spausdinti lietuvių kalba laikraš

from discount 
per year

47lh Street and Ashland Avenue • YArds 7-7000

TIPIŠKI DROVERS ŽEMŲ KAINŲ NAUJŲ AUTO
MOBILIŲ FINANSAVIMO PLANO PAVYZDŽIAI

1

—e- 12
Month*

Ti-
Month*

24
Month*

30
Mcnth*

Amo'jnt
Wan»ed

Month 1 y 
PoymenI

Monthly
Payment

Monthly
Poyment

Monthly
Payment

50% of cost or 
less fmanced 
(4% Discount 
per Yeor)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 86.66 
104.00 
13&.00

$58.88
70.66
88.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
$5.00

More Ihan
50% fmanced
(5% Discount 
per Year)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 87.50
105.00
131.25

$50.72
71.66
89.58

$45.83
55.00
68.7$

$37t50
45.00
56.25

Dėmesio: Jūs galite finansuoti didesnes ar mažesnes 
sumas pagal reikalą.

• VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ RATOS PROPORCINGAI 
ŽEMOS

• JOKIŲ EKSTRA MOKESČIŲ:
Jokio patarnavimo mokesčio; jokio “mortgage fee”; 
jokių buhalterijos mėnesinių išlaidų. Palyginkite ši 
planą su bet kuriuo kitu.

• GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:
Jei skolininkas mirtų, paskola nurašoma automatiškai

ir jūsų automobilis lieka “free and clear”

ši apsauga jums nekainuoja nei vieno cento daugiau
VIS DAUGIAU IR DAUGIAU ŽMONIŲ NAUDOJASI 

DROVERS ŽEMOS KAINOS APSAUGOTU PLANU 
Kodėl gi ne jūs?

* .... .... , laites viešpatijoje. Didele, suŽvilgterėjusi žemyn, išvydau, .. . t, _ ,
® J j j stingusi mėlyne, lyg nepaprasto

masto ledo čiuožykla, kurioje 
kur ne kur baltavo užmigusios 
sniego gniūžtelės. Tos gniūžte
lės darėsi vis mažesnės, mes ki
lome vis augščiau* jos žvilgčio
jo, kaip baltos žvaigždutės, mir
gėjo visais žvaigždyno takais. 
Kartais atrodė, kad apačioje po 
mumis mėlynuoja platusis dan
gus, žvaigždelių nudėtas... šito
ji iliuzija dar pasi girtino, kai 
tariamuoju dangumi ‘ėmė šliauž
ti vieniši iškedento debesėliai, 
kurie vis tirštėdami ir vėl klojo 
mūsų lėktuvai baltus patalus, ir 
vėl mes yrėmės virš purių debe
sų, angelų karalystėje. Tarp 
augštų senoviškų tvirtovių akrai 
džiojo tos dangiškos būtybės, 
vos paliesdamos basomis kojo
mis apvalainiškus bokštus... Štai 
ga įvažiavome į tokį baltų tvir
tovių kiemą. Akimirka — ir nic 
ko nematyti priešais. Susvcrdė- 
jo orlaivis, palingavo, pasupo. 
Ir vėl išėjome į plačiąją erdvę. 
Mūsų palydovė pasiūlė plono po
pierėlio nosiai užsikimšti, prieš

ryškėjančias pelkių akis ir ne
toliese visiškai drumzliną van
denį. Tai buvo Magdalena — 
plato ir didelė Kolumbijos upė,

metu pradėjo verstis haujų na
mų statyba. Sėkmės jam nau
jame versle!

— Siaut. Amerikos žemyne 
keliamas itin didelis susirūpini
mas nuolat didėjančiu jaunuolių 
pakrikimu ir jų dažnais nusikal
timais. Todėl didelį pasigėfėji-

... , . a . mą reikia išreikšti tais jaunūo-
S2*K >W». kurie rodo gražy pavyzd)

Toronto priemiestyje, North 
York, 202 Elerslie Avė., par
davęs Toronto mieste turėtąjį 
dvidešimties butų namą, šiuo

kitiems ir elgiasi taip, tartum 
gyventų kitoj aplinkoj. Toronte 
gyvenančių senesnės ateivių kar 
tos Cirūnų sūnus, aukštesnės 
mokyklos mokinys, tikrai ver
tas pagyrimo ir gražaus žodžio. 
Jo niekas ir niekur nematė be- 
išdykaujant gatvėse su kitais 
paaugliais. Jo geria u ši draur 
gai — knygos, mokykla ir baž
nyčia. Todėl jis ir moksle žen
gia į priekį su geriausiais pa
žymiais ir pagyrimais.

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat tarime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir knikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfleld Terrace Rd., 
Uammersmith, London, W. 14, England.
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ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičlaua apianka 
Ufcakymus su pinigais siųskit*:

8W pat, kaina *2.50 
DRAUGAS, 1BB4 8a Oakley Ava. 

Chicago B, TU.

Blos nuostabios Ir nepaprastos kny 
go* personatus Mtalp Įvertina ra- 
Bytojaa Gltauda: **...Welsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyj* Fra Angellco angelų varsų 
Kama, Tatjana—nesuprantanti šie 
loe sąvokos, bet myltatl skaisčia 
mėlis. Pagaliau Julius... pasiūgės 
skaistumo lr nesuvokiąs Jo

drąsus b* drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruiljlmo procese".

J
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"NEUTRALIEJI" SIAUTĖJA DARBININKAS IR DARBDAVYS PAGAL 
ENCIKLIKĄ “QUADRAGESIMO ANNO”

AKTORES SŪNUS LIUDININKAS

Egipto prezidentas Gamai Abdel Nasser užvakar paskelbė 
nusavinąs Egipto valstybės naudai Suezo kanalą. Pajamomis 
už kanalo naudojimą jisai planuojąs statyti Aswan užtvan
ką — pylimą. Šis milžiniškas projektas kainuosiąs 1,300,000,000 
dolerių. Kaip jau žinoma, Jungtinės Amerikos Valstybės ir D. Į no’’ paskelbimo. Dažnai yra mi-
Britanija atšaukė savo pažadą tą projektą finansuoti. Tčkį rfmos p&|riįi praditįes doku- 
pažadą buvo davusi ir Sovietų Sąjunga, tačiau ir ji atsisakė, mentų sukaktys. Tačiau jie is-

Šiais metais sukanka 75 me-į grynai daiktinio santykiavimo 
tai nuo Pijaus XI socialinės! pridengimas žmoniškumo prie-
enciklikos “Quadragesimo an-

Bolševikų pažadas žinoma buvo padarytas tik tam, kad į šį 
reikalą vakariečius įtrauktų. Bet pastarieji puikiai suprato Nas- 
sero ir Maskvos kėslus, todėl nesusigundė kišti į tą užtvariką 
kolosalines sumas, nes prie dabartinės padėties tame krašte ta 
parama būtų sustiprintas komunistinis frontas.

Visi ligšioliniai Nassero elgesiai rodo, kad jis nėra neut
ralus. Jis ranka rankon eina su Maskva. Tik prieš keletą die
nų jis išvadino JAV ir Angliją imperialistų ir kitokiais var
dais, nes tie “imperialistai” nedavė jam pinigų, kuomet Maskvą 
nutylėjo. Jei jis būtų neutralus, jis būtų lygiai abi puses puo
lęs, nes pinigų negavo nė iš vienos, nė iš kitos pusės.

""šis kanalas Egiptui turėjo būti visai pavestas tik po tryli
kos metų. Iki to laiko tam tikru susitarimu ir lytos valstybės 
turi balsą prie jo valdymo, nes turi ten savo akcijų. Daugiau- 
ia jų tūri Anglija.

Anglijos premjeras Anthony Edenas jau tarėsi apie susi
dariusią padėtį su sąvo kabinetu ir kariuomenės vadovybe. Ang
lijos spauda, matydama Nasser akte didelį pavojų taikai, ragina 
vyriausybę energingai veikti ir sulaikyti Egipto prezidentą nuo 
galutinio Suezo kanalo nacionalizavimo akto. Prašoma kreiptis 
ir į JAV vyriausybę, kad ji imtųsi žygių sudrausti Nasserą.

Vadinas, “neutralieji” pradeda siautėti. Ir nėra abejonės, 
kad tuo siautėjimu yra labai patenkinti bolševikai, nes juo yra 
pilamas vanduo ant jų malūno.

Šio svarbaus ir taikai pavojingo įvykio proga parvartu pri
siminti kelis Nassero žygius netolimoje praeityje. Jis savo 
kraštą — Egiptą — yra apginklavęs Sovietų Rusijos karo lėk
tuvais ir tankais ir kitais kariniais pabūklas. Jis yra parsitrau
kęs Egiptan daugybę sovietų “ekspertų”, kurie daro įtaką į 
visas to krašto gyvenimo sritis. Egipto sostinėj Kaire aidi 
Kremliaus propaganda jau keli mėnesiai. Puolami Vakarai, gi
riama Maskvos politika. Jis buvo iniciatorium trijų “neutra
liųjų” — Tito, Nehru ir jo paties — konferencijos, kurioje be 
abejo ir Suezo kanalo nacionalizavimo klausimas buvo apsvars
tytas. Ir tai ne be Kremliaus palaiminimo. Žygiai į Jordaną 
ir Saudi Arabiją taip pat buvo nukreipti prieš Vakarus. Pri
kišti nagai ir pre revolucjos Alžire. Netenka užmiršti ir kito 
svarbaus momento: kai Egiptas bus pilnai apsirūpinęs sovietų 
ginklais, galima laukti karo tarp arabiškųjų tautų ir Izraelio. 
Čia jau ir JAV vyriausybei užduoda didelį galvosūkį. Ar ne
manote, kad ir Suezo kanalo pasigrobimas įeina į bendrąjį 
Maskvos ir “neutraliųjų” planą pradėti naujus agresijos žygius? 
Juk tikrai ne be reikalo Anglijos vyriausybė šiandien kelia di
džiausią susirūpinimą.

Nasser yra palaužęs visas viltis susitarti su Vakarais. Jo 
pasielgimas su Suezo kanalu Egiptą ir jo talkininkus ilgesniam 
laikui suplaka su Kremlium. Tuo būdu Egipto prezidentas — 
diktatorius (jei jo nenuvers) jau pasirinko tokią politiką, kuri 
yra nemorali; pasirinko ne laisvę, bet vergiją; ne saugumą, bet 
netikrumą; ne ekonominį tvarkingumą ir pastovumą, bet chaosą, 
žodžiu, Nasser pulte puola į Kremliaus glėbį.

Kelias į Dievo ir žmonių širdis
VYSK. V. BRIZGYS

Šv. Lukas pasakoja (18,9- 
14), kaip Kristus/žmonių nuo
mones apie save pavaizdavo pa
lyginimu apie pariziejų ir mui
tininką ir kokiu sprendimu tą 
palyginimą užbaigė.

Kristus papeikė ir pasmerkė 
tuštybę. Tai buvo jau seniai. 
Per tą laiką žemėje turbūt iš
nyko ne vienas gražus ir nau
dingas augalas, daugybėje šalių 
išnyko gražios girios su savo gy 
ventojais. Žmonija per tą lai
ką gal kaikurias ydas pametė 
ir naujų prasimanė. Tačiau 
Kristaus papeiktos tuštybės ne
pametė. Tuštybe vadiname žmo 
gaus didžiavimąsi tuo, kuo jis 
arba visai nėra, arba ko turi 
mažiau, negu jis mano. Tušty
bę tačiau reikia skirti nuo svei
kos savigarbos, teisingo pasiti
kėjimo savimi.

Tuštybė yra nuostolinga pa
čiam asmeniui, nes neleidžia pa
matyti savo silpnybių, savęs tei
singai pažinti, prisipažinti prie 
silpnybių ir jas taisyti. Tušty
bė neleidžia ir kitus žmones tei
singai pažinti ir įvertinti. Ji nė
ra linkusi sutikti, kad gali būti 
žmonių, kuo nors pranašesnių 
už patį. Jeigu nuo tuštybės ne
laisvas žmogus įsitikina, kad 
kuris nors asmuo yra už jį pra
našesnis, jį pradeda slėgti nusi
minimas ir neapykanta žmogui, 
kuris nėra jam nieko blogo pa
daręs. Tuščias žmogus yra už
gaulus dėl menkos priežasties 
Savo vaizduotėje vandens šauks

jam atrodo, jog toje audroje tu
rės paskęsti visas pasaulis, jeigu 
niekas nepermaldaus jo užsiga
vimo. Tuščias žmogus yra nuo
latinis kankinys, kad jo kiti tiek 
nevertina, kiek jis pats save.

Kitame asmenyje Kristus pa
vaizdavo kuklumą.

Kuklumas yra teisingumo pa
sekmė. Ir kuklus žmogus ran
da savyje kai ką gero. Tačiau 
jis atsimena, kad tai ne jo vieno 
nuopelnas. Šalia gero jame yra 
ir silpnybių. Aplink jį gyvena 
daug vertesnių, kilnesnių žmo
nių. Apie jo atliktus darbus jis 
teisingai galvoja, kad palyginus 
su daugybės kitų žmonių nuveik 
tais darbais,, jo darbai nėra ste
buklai.

Viena gražiausių ir iš kuklu
mo savaime einančių dorybių y- 
ra žmogaus gera valia, t. y. no
ras save taisyti, visur daryti 
gera. Ir kai kartais atsitinka, 
kad norėdamas gero toks žmo
gus padaro klaidą, jis pats save 
kaltina. Dievas ir žmonės jį 
išteisina -ir jam atleidžia. To
kiam žmogui yra lengva ramiai 
priimti ir pakelti užgavimus, nes 
jis mano tai esant tik maža da
limi to, ką jis galėtų ir būtų 
vertas iš žmonitį patirti.

Save kaltinančio muitininko 
asmenyje pavaizdavęs kuklų 
žmogų, Kristus išteisintą jį at
leido į namus.

tori jo j pasiiodo izoliuoti, nusto
ję savo reikšmės ir nedarą įta
kos. Visai kas kita yra su Po
piežių enciklikomis. Jų moks
las remiasi amžinosiomis tieso
mis, kurios laikui bėgant rea
lizuojasi istorijoj.

Iš daugelio “Quadragesimo 
anno” enciklikoj svarstomų 
klausimų šį kartą trumpai ap
sistokime prie darbo, kurį dar
bininkas atlieka priklausomai 
nuo kitų. Štai žmogus dirba sa
vo lauke, pasinaudodamas kito 
žmogaus pagalba. Santykiai 
tarp šių dviejų asmenų gali bū
ti labai įvairūs. Ir ištiesų jie bu' 
vo labai įvairūs ilgoje žmonijos 
istorijoje.

Išlaisvinimas iš vergijos
Liūdname vergijos laikotar

pyje darbininkas buvo darbda
vio vergas. Savo ponui jis pri
klausė kaip kuris kitas daiktas 
ar darbo įrankis. Ponas jautėsi 
turįs teisę naudotis darbininku 
taip, kaip naudojasi arkliu ar 
jaučiu. Savininkas vergo darbą 
laiikė sau priklausančiu taip, 
kaip vaisiai priklauso medžio 
savininkui. Kiekvienas jaučia, 
kaip yra nežmoniška panaši sis
tema. Tačiau reikia prisiminti, 
kad visą eilę šimtmečių vergi
ja buvo laikoma normaliu ir 
neišvengiamu reiškiniu. Tik 
krikščionybės įtakoje ir vergui, 
pagaliau, buvo pripažintos as
mens teisės, jis nustojo buvęs 
vien perkama ir parduodama 
darbo jėga, nustojo buvęs be
teisiu darbo gyvuliu.

Bet gali būti dar kitas darb
davio ir darbininko santykiavi
mo būdas. Iš vergijos išsilais
vinęs darbininkas, norėdamas 
maitintis ir gyventi, darbdaviui 
parduoda savo darbą, tą vienin
telę vertybę, kurią jis turi ir ku 
rią gali panaudoti kitų labui. 
Ši savotiška prekė turi prisitai
kyti visiems rinkos dėsniams, 
nes darbdavys ją nori pirkti 
rinkos kaina. Jei prekių maža, 
santykiuose mes beveik nieko 
už jas mokama brangiau, jei 
atsiranda prekių perteklius 
jos labai atpinga. Atskaitęs 
išlaidas už brangiau ar pigiau 
perkamą darbo jėgą, darbdavys 
sau pasilaikomą visą pelną, vi 
sus gamybos vaisius. Išviršiniai 
atrodo, kad šie du asmenys 
darbdavys ir darbininkas — 
tarp savęs santykiauja kaip
žmonės. Tačiau iš tikrųjų jų 
žmogiško berandame. Tai tik

danga. Darbininko darbas yra 
vertinamas ir parduodamas 
kaip paprasčiausias daiktas. 
Toks darbininko ir darbdavio 
santykiavimas atrodė savaime 
suprantamas ir neišvengiamas 
liberalistinio kapitalizmo lai
kais. šiandien ačiū Dievui ši 
sistema jau yra atgyvenusi sa
vo laikus. Jos priemaišų gali
ma rasti tik kitose įvairiose sis
temose.

Kaip reikalauja asmens
kilnumas•

Kapitalizmui nugalėti prie
monių ėmėsi jieškoti Karolis 
Marksas. Jam atrodė labai na
tūralu ir neišvengiama, kad že
mės ir visų gamybos priemonių 
nuosavybė būtų perduota vals
tybei. Revoliucija sulygino vi
sus: darbdavius ir darbininkus, 
bet sulygino labai blogo pras
me. Vienus ir kitus pavertė vals 
tybės vergais. Blogis, kurį anks 
čiau kentėjo tik darbininkai, po 
revoliucijos apėmė visas bend
ruomenės klases. Visoje Sovietų 
Sąjungoj įsigalėjo valstybinis 
kapitalizmas, kurio baisios pa
sėkos šiandien visiems žinomos.

Bažnyčia iš savo pusės smer
kia tiek kapitalizmą, tiek mark
sistinį komunizmą. Tai labai aiš 
kiai pabrėžė jau popiežius Leo
nas XIII savo socialinėje encik
likoje “Rerum novarum” 1891 
m.

Šalia jau minėtų darbdavio 
ir darbininko santykiavimo bū
dų dar gali būti trečias kelias 
spręsti darbo problemai. Apie 
jį kalba abi didžiosios socialinės

Pvt. Joseph A. Morali, aktorės Thrinia Ritter sūnus, atvyko j karinį 
teismą Parris Island, S. C., liudyti Sgt. Matthew C. MeKeon. byloje, 
kurioje Sgt. MeKeon kaltinamas, kad dėl jo kaltės nuskendo pelkėse 
šeši rekrutai. Mpran yra iš Forest Hills, N. Y. (TNS)

žmogaus asmens kilnumo. Ta- tais”. Pijus XII 1944 metais,
čiau tai dar nereiškia teisinga 
darbo sutartis, kad yra jau pas 
kurinis žodis darbininko ir darb 
davio santykių evoliucijoj. Ga
limas dalykas, kad bendroji so
cialinių santykių evoliucija atei 
tyje leis darbininkui atsistoti 
visai toje pačioje plotmėje su 
dabartiniu savo darbdaviu.

Siekti didesnio atsakingumo 
Paskutiniu laiku, ypač kata

likų tarpe, svarstomas klausi
mas, ar negalėtų darbininkas 
ir darbdavys abu būti laikomi 
bendros įmonės dalininkais, 
duodant žodžiui “įmonė” pasto
vios institucijos prasmę? No
rima ir darbininkui duoti teisę

išeidamas iš vis labiau ryškė
jančių sąlygų, galėjo jau daug 
griežčiau šiuo atžvilgiu pasisa
kyti: “Didžiosios įmonės — kai 
bėjo jis — turi sudaryti galimu 
mą darbo sutartį sutvirtinti 
bendruomenine sutartimi”. Pa
ti kryptis tačiau buvo aiškiai 
nurodyta jau “Quadragesimo 
anno” enciklikoj. Reikia siekti 
didesnio darbininkų atsakingu
mo, juos atitinkamai auklėjant 
ir rengiant įmonės vadovavimo 
uždaviniams ir drauige prama- 
tant vis platesnį dalyvavimą 
gamybos vaisių padalinime.

i V. R.

gaitė parašė G. L, Cheshire laiš
ką, prašydama, kad sudarytų 
sąlygas prisiliesti šv. Drobulės. 
Autorius nutarė išpildyti mažos 
ligonės norą ir pasuko su ja į 
Portugaliją, kad gautų buv. Ita
lijos karaliaus leidimą pamatyti 
šv. Drobulę. Gavęs jo pritari
mą, nuvažiavo su mergaite į 
Turiną ir, kardinolo leistas, pa
matė iš specialaus relikvioriaus 
išimtą Drobulę, kuri buvo pridė
ta Josie prie kojos. Tiesa, mer
gaitė nepasveiko, tačiau jos 
dvasia žymiai sustiprėjo. Kaip 
Birminghanfo arkiv. Pranciš
kus knygelės įžangoje pažymi, 
“kagi dabar sakyti, kai stebuk
las visdėlto neįvyko? Ar tai 
reiškia, kad tai nėra šv. Drobu
lė? Visai ne. Tai gali visai pa
prastai reikšti, kad turi būti ki
tas, natūralus ljudijimas, kurį 
reikia surasti. Jei žmonės pa
daro visa, ką jie gali padaryti 
tos rūšies dalykuose, normaliai 
jie gali laukti Dievo interven
cijos. Turime būti atsargūs, 
kad išvengtume įspūdžio, jog 
klausiame burtininkų ar oraku
lų patarimo”.

Knygelė iliustruota įdomiais 
kelionės vaizdais, parašyta po
puliariai, suglaustai.

Trumpai iš visur

ELĖ MAZALAITE

popiežių enciklikos: Leono XIII dalyvauti įmonės vadovavime 
“Rerum novarum” ir Pijaus XI, ir jos gaminių pasidalinime, su- 
“Quadragesimo anno”. Tai tei-1 darant su darbdaviu tam tik-
singo, tiek darbirfcnko darbą, 
riek jo asmens bei šeimos rei
kalus atitinkančio, atlyginimo 
kelias. Šiuo keliu einant, visai 
kitą pobūdį įgauna darbininko 
ir darbdavio santykiai. Nusta
tant drabininkui atlyginimą, 
darbas nėra laikomas preke, ku
ri gali nustoti savo vertės, bet 
veikimu, į kurį darbininkas įde 
da savo asmenybės dalį. Atly
ginimas visuomet turi būti toks, 
kad darbininkas, juo pasinaudo 
damas, galėtų gyventi taip, 
kaip reikalauja žmoniškojo as
mens kilnumas. Darbdavys tu 
ri rūpintis ne vien įmonės plė 
timu ar savo turtų didinimu, 
bet taip pat ir teisingu darbi
ninkų atlyginimu, sudarant 
jiems ir jų šeimoms žmoniškas 
gyvenimo sąlygas.

Tokią darbo sutartį Bažnyčia 
laiko teisinga ir nežeminančia

ros rūšies bendrovę, kurioje vie 
nas pateikia savo kapitalą, ki
tas — darbą. Pati idėja atrodo 
labai krikščioniška. Tačiau ji 
dar perdaug abstrakti, kad Baž 
nyčia galėtų duoti pilnesnį jos 
įvertinimą, šių dienų sąlygos 
yra perdaug komplikuotos, kad 
būtų galima pramatyti ateities 
vystymosi eigą. Bažnyčia nėra 
gavusi pranašystės dovanos ir 
dėl to ji negali daryti konkrečių 
sprendimų, kol pati socialinių 
santykių evoliucijos raida to 
neleidžia. Prieš 25 metus Po
piežius Pijus XI enciklikoj 
“Quadragesimo anno” šiuo kiau 
simu tik tiek tegalėjo pasaky
ti: “Mes manome, kad dabar- 
tinėrfts socialinio gyvenimo są
lygoms labiau atitiktų sustipri
nimas darbo sutarties, kiek tąi 
būtų galima, iš bendruomeni
nės sutarties kylančiais elemen
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— Liepk jai išeiti, mama, tegu sau nusisuka gal
vą su banditais. Išvaryk ją! — Jonas turėjo teisę 
kalbėti taip, po to, kai ji pasirodė be slapstymosi, kai 
atsivedė rusus čia! — „Negalima, Joneliu pagalvok, 
kas bus, jeigu ją įsiutinsim atmesdami. Jie nužudys 
mus, padegs. Pagrobs Mikutį”.—Ji taip kalbėjo teisy
bę, bet kitą pasiteisinimą ji viena težinojo: ji nepajėgė 
išmesti žmogaus. Juk ji tebebuvo žmogus, ta jų žydė 
dar neįvedė plėšikų į vidų, nors galėjo. Jeigu išmes 
ją, kas žino, kiek dar blogo pridarys ne tiktai jiems, 
ji tęs tai, ką darė vienas iš šių namų išėjęs. Ir dar 
daugiau ji negalėjo pasakyti sūnui Jonui: juk Judita 
buvo, kaip pirmapradė nuodėmė, kurią papildė My
kolas, ir šitaip surišo namus su ateive. Nebuvo jo
kio kelio, tikai, kad ji čia laikytųsi iki ateis kaž 
koks laikas.

Koks? Jie kalbėjosi su Jonu vieni, jie neprileido 
Juditos į Situs svarstymus, ir be to, anoji taip dažnai 
prapuldavo iš namų, be pasiaiškinimo ir grįždavo vis

Didžiosios mintys ir gryna šir 
dis — štai ko mes turime iš

“Kelionė prie 
Drobulės”

Aviacijos kapitonas G. L. 
Cheshire apdovanotas Viktori
jos kryžiumi, karo įvykių stip
riai paveiktas, pakeitė savo gy
venimą ir pasidarė uolus katali
kas. Jis organizuoja savo var
do namus, į kuriuos priimami 
įvairūs paliegę ir “nergikalingi” 
žmonės, kurie ten atranda įdo
maus darbo ir užsidirba pragy
venimui. Šalia to, G. L. Ches
hire veda stiprią akciją, supa
žindindamas žmones su Kris
taus įkapių Drobule, * laikoma 
Turine. Tuo tikslu jis keliuose 
žurnaluose paskelbė įdomius ir 
gerai dokumentuotus straips
nius, išleido brošiūrėlę ir skaito 
ta tema paskaitas.

Neseniai jis parašė įdomią 
knygelę — “Pilgrimage to the 
Shroud”. Joje aprašo dešimties 
metų mergaitės Josie Woolam 
nepagydomą ligą, d'ėl kurios vie-1 
na jos koja nebevaldoma. Mer-1

— Vokiečių laimėjimai Šve
dijoje. Vokiečių delegacija per 
olimpines jojimo rungtynes 
Stockholme, nepaisant didelės 
konkurencijos, pasiekė žymų 

į laimėjimą: buvo apdovanota 
dviem aukso žymenimis, trimis 
sidabro ir vienu bronzos. Prie 
to laimėjimo, kaip vokiečių spau, 
doj pažymima, prisidėjo taip 
pat trakėnų kilimo arkliai. Vo
kiečių spaudoje dedamos nuo
traukos vokietės jojikės Hane- 
lorės Weigand, kaip ji su savo 
žirgu “Perkūnas” be jokių klai
dų grakščiai pasiekė skirtąjį už 
davinį.

— Dar 400,000 pabėgėlių yra 
Jungtinių Tautų žinioje. Iš jų 
215,000 gyvena Vokietijoje. Vo 
kietijoje dar 28,000 pabėgėlių 
gyvena lageriuose. Austrijoje 
yra 150,000 pabėgėlių.

— Sovietai pasiskelbė padir
bę sprausminį automobilį, ku
rio greitis esąs 300 kilometrų. 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllliH'IIIIIIIIIIIUI
CAMP DUNCAN
For boys 9 to 16 yrs of age 

Located in Lake County, 50 miles 
N. W. of Chicago on Route 12 

Season: Jane 25th to August 30th 
Six 11-Day Periotds 

Rates per
period ................

plūs 75c for insuranee
For Camp Folder call or write

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe St.

Chicago 7, III., HAymarket 1-7800
iiiiummiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiimiim*

#21.75

išeini už durų ir grįši atgal, kad viskas yra tavo? Ir 
vienas sūnus nebegrįš namo niekuomet. Niekuomet. 
Niekuomet! — Jie negalėjo to priimti: Jonas, kad 
nebebus Lietuvos, ir motina dar daugiau, kad nė sū
naus. — Jie nepavargdavo svarstyti, ir nebuvo nie
kur kreiptis, sakė ji, tiktai į dangaus malonę.

O dabar buvo atėjęs laikas, ir baisesnis negu jie 
pikčiausiomis valandomis galvojo. Jie žinojo, kad 
rusai grįžta, ir vistiek tai atrodė tiktai dangas, ta
čiau kada Judita pasakė apie Mykolą, viskas tapo 
tikra.

Ir savo nakties mafldoje, Vibrienė vėl buvo apim
ta gundymų — tarytum regėjimas, toks aiškus buvo 
jos galvojimas ir supratimas, tokia šalta buvo jos 
širdis ir be mažiausio suraminimo. Tarytum Myko
las buvo antrichristas, kurio atvažiavimas reiškė ga
lą. Viešpats neleido vokiečiui sumušti rusus, nes tasai 
buvo toks pat nedoras ir pilnas puikybės, ir laimėji
mas būtų dar labiau vertęs didžiuotis ir suspausti 
visus kitus į savo kumštį. O niekas kitas neateis ir 
neapgins mūsų mažųjų, nes kas gi užtaria silpnus, 
kas sėda už puotos stalo su elgetomis? Bet kodėl, 
Dieve, Kuris esi gailestingas, kodėl leidai, kad jos 
vaikas grįžtų ir draskytų jos širdį? Dabar ji žinojo, 
kad jis nebuvo nubėgęs paskui juos, kaip kitur ne
turįs vietos, kaip užlenktas gyvulys, kaip prirakin
tas prie kito nusikailtėlio — savo noru jis nuėjo, nes 
tai jam buvo jo pasirinktas kelias.

Dabar, šią naktį jos akys buvo atrištos ir jji re
gėjo, kaip seniai jis buvo pasitraukęs nuo visko, kassvetimesnė, atšakesnė, ir kiekvieną kartą su jos at

veriamomis durimis įeidavo po naują baimę, bet ji sava, kad ir tebebuvo šioje šalyje, tačiau ji nežinojo
grįžo visada. Taigi su Jonu jie kalbėjosi, kas gali 
būti, juk šitaip nesitęs amžių amžius karas. Ar po 
to pasiliks vokiečiai? Įr daugiau niekuomet nebus

te išgyvena tokias audras, kad Viešpaties melsti. —- Goethe jokios viltie*, kad būtų kaip buvę, kad žinotum, jog

kaip ir kodėl. Ji klūpojo ir perkratinėjo savo sąžinę, 
tarytum būdama prie paties Visagalio klausyklos: 
kur buvo jos kaltybė, kur pražiūrėjo ji; kad jis išgė
rė nuodiį, kurie pakeitė jį? Ji nerado savo kaltės ir

kalbėjo: — Nebausk, manęs Dieve, daugiau negu jau 
leidai įvykti taip, nebausk, kad sakau, kaip parizie- 
jus, jog nesu kalta.

Juk vaikų atžvilgiu ji niekuomet nesiteisino, kad, 
štai ji buvo palikusi našlė, jaunesniam dar ant kelių 
sėdint, ji stebėjo jų darbus, žingsnius ir akis, ir lie
žuvį — ji mokė visko, ko pati išmoko iš dorų savo 
tėvų, ir rūpinosi, kad mokykloje jie išmoktų dau
giau. Jie ateidavo namo kasdieną iš kaimo mokyklos, 
tenai jie nebuvo‘apduoti jokiu blogu. Juk jie abu vie
nodai vartė tas pačias knygas, sėdėjo tame pačiame 
suole, Kazimieras ir Mykolas, kad ir buvo tas jau
nesnis, kaip galėjo skirtingai girdėti ar suprasti. Juk 
Mykolas visuomet buvo išgirtas, kaip geriausias, nors 
niekuomet ilgiau nesėdėjo prie knygų, negu Ka
zimieras.

Ar aš nesidžiaugiau, kad ji gyrė?—sako išsigan
dusi už tolimus laikus, ar nepatiko man, kad niekas 
nepralenkė jo nepasižiūrėjęs, kartais atsisukdamas, 
dėl jo grožio. Ji girdėjo ir tokias kalbas, kad stebė
josi, kaip kaimo vaikas gali būti toks protingas ir 
poniškas; ji negalvojo tada, kad paniekina jos luo
mą, tie kur sakė taip, ji priėmė, kaip gerą žodį.

Gal čia krito pikto sėkla — kremtasi ji, — kad 
girdėjau, kaip visada jis sakė: aš, aš, aš — visur, 
tiktai aš, ir nesudraudžiau? Kartais priešingai, juk 
taip gražiai atrodė, kad toks dar mažiukas, vos ne 
šveplodamas, klausė: Ar Dievulis nepraleidžia nė 
vieno mano žodžio negirdėjęs? Ir bažnyčioje, jis ver
žėsi prie paties altoriaus, kad Dievulis jį matytų ge
riau už kitus. — Teisybė, ji sakė, kad Dievas visus 
mato vienodai ir iškarto, bet gal savo širdyje ji džiau
gėsi ir troško, gal tikėjo, jog tikrai Viešpač:ri yra 
džiaugsmo matyti jos vaiką. Jos vaiką.
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LINKSMIAU
Dialektika

Kai kancleris Adenaueris su 
savo užsienių reikalų ministe- 
riu von Brentano lankėsi Mas
kvoje, kancleris vieno priėmi
mo metu pastebėjo, kad Chruš
čiovas kažką karštai įrodinėja 
jo ministeriui, o tas juo toliau 
tuo labiau jaučiasi sumišęs. 
Grįžus nakvynei Kancleriu ir 
klausia von Brentano;

— Kas ten buvo su jumis 
piie stalo Chruščiovui nuolat 
kalbant? Atrodo, lyg buvot su
mišęs ?

— Och, ta sovietinė dialekti
ka! Kas gali ją suprasti — at
sakė von Brentano.

-— Betgi tai visai paprastas 
dalykas — pradėjo kancleris. 
>— Prašau tik įsidėmėti, o aš 
paaiškinsiu jums vienu pavyz
džiu. Štai pas .mane į Rensdor- 
fą ateina du valkatos. Vienas 
visai švarus, o antras visas 
murzinas. Aš jiems abicms 
pasiūliau išsimaudyti. Katras 
iš jų dviejų maudysis?

— Žinoma, tas nešvarusis — 
atsakė von Brentano.

— Netiesa — tęsia kancleris. 
— Švarusis, nes jis yra pratęs 
maudytis, o tas . nešvarusis 
maudymosi visiškai nevertina. 
Taigi, kuris iš jų maudysis?

— Na, tai, tuibūt, tas šva
rusis.

— Vėl negerai, miclas'.s 
Brentano. Nešvarusis. Nes išsi
maudyti jam reikalinga.

— Dėl Dievo, tai visdėlto ne
švarusis.

— O, ne. Abudu. Nes švaru
sis yra • papratęs maudyt’s, 
dėlto ir maudosi, o nešvarusis 
maudosi dėl to, kad jam mau
dytis reikalinga. Na, tai katras 
maudosi ?

— Išeina, kad abudu...
— Ne, ne, mielasis Brenta

no! Nei vienas iš jų nesimaudo,

nes nešvarusis maudytis ne
pratęs ,o švariajam to nereika
linga. ' ,

— Bet, pone kancleri, ką 
reiškia tokios nesąmonės. 
Kiekvieną kartą tamsta darai 
kitokią išvadą ir visada tokią, 
kokia tamstai tuo tarpu reika
linga.

— Taigi, mielasis Brentano;
— čia ir ydt dialektika.

Debesys
Meno mokykloje profesorius 

atrado mokinį piešiantį paveiks 
lą. ir rūkantį.

— Ką tamsta su tuo teptuku 
tapai? — paklausė profesorius 
rodydamas cigaretę mokinio 
rankoje.

— Debesis, pone profesoriau,
— atsakė mokinys.

Trumpam laikui
— Na, ar susitaikei su savo 

sužadėtiniu?
— Taip, bet tik laikinai.

. — Kaip tai?
— Nes už savaitės laiko įvyk 

sta mūsų vęstuvės.

Metalinė senatvė
— Kiekvienas senstantis žmo 

gus vis labiau pamėgsta meta
lus.

— Nesuprantu, kuriuo būdu?
— Jiems plaukuose vis dau

giau atsiranda sidabro .dantyse
— aukso, o kojose — švino.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi Kazimieras ir Jonas šat- 

kai, gyvenę l’aspii gilinės kaime, 
Lietuvoje, ir prieš l’ininjjj Pasaulinį 
Karti atvykę Pliiladelpliijou, Penu. 
Jieško Butkienės brolio "•■dukterys 
I’uodžiulikės iš Lietuvos. Kas Sut
kus pažįsta ar žino, maloniai prašo
mi pranešti adresu: A. Balčaitis, 
6303 -— 36tli Avė., Kenosha, Wis.

Jieškomas GRYBAUSKAS, sūn. 
Kazio, gyvenęs Kaune, A. Fredo
je. Yra svarbių žinių. Kreiptis: 
B. Sadauskienė, 1424 W. Maoon, 
Decatur, III. z

MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS
VARTOTŲ MAŠINŲ

Panešamos, kojinės ir “conšoles”- 
(spintelese)

Nupigintos skubiam išpardavimui
$9.95 ir augščiau

Garantuoti pataisymai 
visų išdirbyscių mašinų.

SINGER SEWING CENTER
3349 W. 26th Street 

Blshop 7-6649

f
OUR 10TH YEAR — 

THOUSANDS SATISFIED 
CUSTOMERS

EMPRESS GIFT-PARCELS
No Faster Service Anyvvhere

W« guarantec, that parcels afe shipped out in 4 days. 
Medicines 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 Czecboslovakia.
Ask for our price list D.-C

GRAMERCY SHIPPIRG COMPANY 
-777 Lęiington Avė., New York 21, N. Y.

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

NEPAGAILEKITE , POROS MINUČIŲ
perskaitykite šį pranešimą — tik ką atspaudintos knygos:

P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS 400 paveikslų 
dol. 9—,

Dr. V. Srogicnės LIETUVOS ISTORIJA 968 pusi. 4 žemėla
piai dol. 12—,

S. Raštikio KOVOSE DEL LIETUVOS 704 pusi. dol. 7—,
A. Bironto VARDAN TEISYBES 32 pusi. dol. 1—
N. Butkienės DVYNUKĖS vaikams apysakos 34 pusi. dol. 1—,

Truputi anksčiau atspausdintos:
A. Mcrkfclis Juozas Tumas VAIŽGANTAS (jo monografija)

398 pusi. 43 paveikslai doleriai 6—,
V. Mikolaitis Putinas ALTORIŲ ŠEŠĖLY romanas 3 dalis,

632 psl. dol. 6 —
V. Varnienės DIDŽIOJI VIRĖJA 792 psl. dol. 6- 
J. Georg MOTERYSTĖ ir natūralūs gimimų reguliavimas,

išeitis iš moterystės sunkenybių 224 psl. dol. 3—, 

Prenumerata:
J. Tumo-Vaižganto RINKTINIŲ RAŠTŲ 7 tomai įrišti dol. 
21—, perkant atskirais tomais kainuos brangiau, o beto užsi
sakydami iš anksto palengvinsite leidėjui nustatyti kiek 
spauzdinti egz. nes žinoma puikiai kaip suoki šių laiku lietu
viškos knygos būklė. Už prenumeratą pinigus sumokėsite kai 
knygas gausite.
Lietuviškos plokštelės Kipro Petrausko, Rutkausko, Šaba- 

niausko ir kitų dainininkų įdainuotos.
Beto didelis pasirinkimas: šveicariškų LAIKRODŽIŲ, FOTO 
RADIO aparatų, RAŠOMŲ SIUVAMŲ mašinų, VAIKAMS 
VEŽIMĖLIŲ dvigubų sportinių ir nesportinių.
Kas užsisakys iš šio sąrašo prekių nemažiau 10 dol. gaus 

grąže lietuviška dovanėlę.
Prekes siunčiame į visas pasaulio šalis, reikalaukite smulkes

nių informacijų.

J. Karvelis 3322 S. Halsted str. Chieago, ILL. tel. Yards 
7-0677.

REAL ESTATE
-------j—-—.

South Cicero Spėriai. 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. 2 autom, ga
ražas. Abu butus tuojau galima 
užimti. $11,900; įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. I»- 
shop 2-2162.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės j šią įstaigą.

_REAL ESTATE

5 kamb. mūr. namas. Apylinkė- • 1‘arūplham gerom sąlygom paskolas

Šyva 8UudKMolem i A' BUDRECKAS. REALTY
$12,400. SVOBODA, 3739 S. 26th 4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384 
St. LAwndale 1-7038.__________ ______ ____ ____________ _____ Del ncjMipinstų uplinkyhių <savi-

kl'l'IOKlMIi’V AI 4 tmh įninkąs pat duoda 2 butų po 5 kamb.
»1 HJHiN r.Y SrrAlAL. 1 Kmb. med. namą su rūsiu geram stovyj že- 

namas. Sklypas 50 125. Rūsys irlintau savikainos. $is,50o. a. Sirutis, 
pastogė. Mokesčiai tik $45. $11,- Labai geimu stovyj 2 getai lreng- 

Jieškoma MARMA MUKAUS- M®k?V«Į0DĄ. 5013 Cermak Rd. ‘.Vf

KtENfi . MIEŽELAITYTE, gy
venusi Kaune Latvių gatvėje. Da
bar gyv. J.A.V. Yra žinių iš Lie-

Blshop 2-2162. 5un. A. Rėklaitis.
„ . _ Nuostabiai j rengias 8 metu niūr.
SUMODERNINTAS 5 kamb. 7 kamb. (4 mieg.) namas. Rūsyj 

— .. . .. .. mūrinis namas. Puikioj vietoj. Į j dar visas butas ir puikus baras. Ap-
tuvos. Ji pati arba žinantieji pra- pįetus nuo 26th St. Karštu vande- saugotas nuo potvynių. Autom, stidy- 
*-—■ -—a.,.„ Tciaincna "tas. Į kuinų įskaitomi kilimai, šal-

" dytuvas ir daug kitų priedų. 1 
maS. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Linas.

Marąuette Parke: 1)5 kantb. mūr. 
bungalow. $15,500; 2) 3 būti, mūro

šomi pranešti šiuo adresu. JAD- apšildomas eazuDIIZI’I TIt’Vf tanu dpSllUOmidS, gdZU.VYGA PAKELTIENfi, 4355 So, 
Campbell Avė., Chicago_32, III.___

Kazys Adomaitis, Juozo sūnus, 
gim. 1904 m. Kybeikių kaime, 19-

pasiūlymas priimtinas. LAvvndale 
1-7038.

v GERŲ PAJAMŲ NUOSAVYBE
£““• AJTV-R m. nyuviMų iutunt, j.o nietim nuo 2fith St Mūrinis 4 nan,us ir 3 kamb.), Šildymas26 m. iš Lietuvos išvykęs 1 Pran- Į Pietus nuo Zbtn St. Mur nis * R vandenlu-stokeriu. Garažas.
cūzįją į butų namas ant 50 pėdų sklypo.

Pranas Jakimavičius, Antano autom, garažas. Reikia įmokėti
sūnus, gimęs Washingtione, medi- tik $5,000. LAwndale 1-7038.____
cinos gydytojas.

Jieško: Ona Jasaitienė, Karolio 
Požėlos g. 8, Kybartų raj., Ky-
bartai, Lithuiania.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D B A,U G E”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

iiiimiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiitiiihiiih

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo.- 
rinkinya. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienonus 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 

' CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
i kietais viršeliais $2
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi*

AUTOMOBILIUS — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS
UetuvUka gazolino atotla ir auto 

taisymas

$20,000; 
mas.

3) 2 Imtų geras mūro na- 
K. Juknis.$26,000.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Įst Street

$168 mėnesinių pajamų iš sumo
derninto 3-jų butų namo — 6, 4 

i ir 3 kamb. Arti Western Electric.
|Tik $2,500 jmokėti. Pilna kaina 
^13,900. LAvvndale 1-7038.

IDEALIOJ VIETOJ. 2-jų augs-Į Prieš pirkdami ar parduodami
tų mūrinis namaU ir 4 kamb. Ar- , į“*™. sklypus ar ukius
ti 26th ir St. Louis. Gazu apšild. I atlankykite mus.
Tik $13,900. LAvvndale 1-7038.

Visi

MARUI i:tti: PARKE:
Naujas mūrinis 7 kamb. (5 mieg.). 

GAGE PARKE:
Mūrinis, 1 % nugšto — 5 ir 3 k., 

JO motų. Gražūs butai. $5,000 įmo-
kotl. * afiflfll
RRIGH'l’O.V PARKE:

Mūrinis — 3 butui Ir krautuvė. 
Rialus sklypus, getas namas.

Medinis 1% augSto — 4 ir 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garažas. $13, 
700.

Mūrinis — 2 po 5 k. Centr. šildy
mas.

Turtine namų visuose liet. koloni
jose. Parūpinamo paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 Wėst 43 St
/ CUfsidc 4-2300

4102 S. ARTUMAS AVĖ.
2-jų augštų namas — 3 butai: 
ir 3 kamb. Automatiškai alyva ap- 
šldoma. 3 autom, garažas. Geros pa
jamos. Kaina $18,500. REverly 8- 
3H7 arba REverly 8-3110. Apžiūrė
ti gulima tik susitarus.

6, 4

De lu\c U kamb. mūrinis bungu- 
Iow. 2 autom, mūrinis garažas. Kar
nizui, veneciškos užuolaidos, radia- 

i'torių uždangalai, keramikos koklių 
I vonia. Gazu apšildomas. PRosjicet 8-

telefonai: WAlbrook 5-6015 0233. Apžiūrėti tik susitarus. N •

NEW BUFFALO, MICHIGAN
65 mylios nuo Chicagos (apie 9 

mjtįios iki Beverly Shores). 9 ak
rai žemės prie upės kranto. 2-ji 
modemiški namai: 10 'kamb. ir 4 
kamb. Automatiškai alyva apšild. 
Įvairių vaisių jaunų medžių sodas. 
Peščiam galima nueiti į Lake mi
chigan. Galima pirkti su baldais 
arba be baldų. Dėl ligos turi iš
vykti? Parduos už geriausią pa
siūlymą.

Kaip važiuoti: 3 mylios už New 
Buffalo, sukite į dešinę ant U.S. 
12 kelio prie J’s Cafe; 2-ras na
mas dešinėje pusėje.

Tel. Lakeside A134
Naujas moderniškas namas 2 

po 6 ir daugiau. Pačioj Marąuette 
Parko širdyje. Reta proga.

DA 6-1476

MARUUETTE 1JARKE.
apžiūrėjimui sekmad. nuo 

j vai. 7122 S. CainplM-ll Avė. 5
. mūr. bungalow. Gazu apšild. 30 pėdų
Atliekami motoro remontai, lyginimo aklypas 2 autom, garažas. Arti mo- 
dažymo darbai Ir keičiamos dalya j kyklų ir bažnyčių. Tuojau užimti.

CALL-ME-MOTORS C0. ! &«.pti81 Mr WAlbr°°k 5‘
T. M1TC11KLL REAL ESTATE 

2301 AV. 6#tb St.5738 S. WESTEBN AVĖ. I’R 8-8533 E.

PARDAVIMUI

Parduodamas 7 k. pėdų ŠALDY
TUVAS, kaip naujas, $100. Gazo 
krosnis, $25. 4102 S. Artesįau Avė.

BEverly 8-3117 arba 
BEverly 8-3119

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

ki;ai, įstate sales 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: l’Rospect 8-5434

P. STANKOVIČIUS
EEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

IjIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. EAp.abe 0-S7M 
Padeda pir^ttl - parduoti aainos 
Aklus, biinlus. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
raš kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namus*— 2 butai poAtdara

1 kamb. .Uuiib. Centrinis ajišiklymas alyva.
2 autom, garažas. Didelis bargenas. 
Kreiptis —

2555 W. 47th St.
LAfayctte 3-1083

BY 0WNER
PAJAMŲ NAMAI
3-jų butų ir 4 imtų namai ant 3(1 pė
dų sklypo. Autom, alyva-karštu van
deniu apšild. Pajamų $7,150 metuuis. 
Kaina tik $25,000.

Turime ir daugiau namų.
J. lt. KUHNLE

VIncennes 0-0021

LIEPOS MĖNESIO
IS PA R DAVI MAS
Sutaupysite 25% iki 35%, pirkdami 

Lietuviškoje krautuvėje
vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

' Joseph’s Dry Gootls Store
3218 SO. HALSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS JUOZAS PIKEL, sav.

‘V:

- INCOME HOME 
2-4s

Islecping room, steam bent; alumi- 
num windows; many extras. Near 
scbools und churclies. l’rieed to sėli 
by owner. CLiffside 4-0592

BY OVVNER Beauty shop 
for rent or sale, air eonditioned 
and modern.

3906 So. Euclid avė. •

Tel. Pioneer 9-1287

“RANC1I” NAMAS imt akio že
mės su daug medžių. 5/a kamb. ir 
3 kamb. virs garažo. Ideali vieta 
dviem šeimom. Tik pamatę galėsite 
įvertinti.

8500 West 87th,
Oak Lawn, III.

$15.500 — 2-jų butų namas. Kok
lių virtuvės ir vonia. Nauja kanali
zacija bei vonios įrengimai. Mūro ga
ražas. Gazu apšild. Pajamų $75 į 
mėn. Žemi mokesčiai. LAvvnilalc 1- 
8 liti.

BY CATHOLIC 0WNEK 
BROOKFIELD

3 Bedroom Frame,
2 story, 1/a baths, gas heat, garage.

$17,000
OWNEll — 4206 Du IJois 

HUnter 5-7804

REAL ESTATE

OPPORTUNITIES
FOft

Electronics
ENGINĘERS •

WHh experienee in transistor eircuitry. 
AND

Mcchanical
ENGINEERS

For design work on clectrc-mechanical eąuipment. 
Scnd brief resume of education and expericnce.

All rėplios held confidcntial.

HOUSTON
Teehnical Laboratories
3701 Buflalo Speedway

HOUSTON, TEKĄS

/
A Subsidiary of 

Tcxas Instruments Incorporated.

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE

40 hour week. Pleasant vvorking 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

________ EDISON Į-7300________

NURSE 
OPERATING ROOM 

SUPERVISOR
This position reąuires experienced 
top persam for inunediate appoint
ment in busy 430 bed teaehing 
Hospital. Enjoy our liberal poli
eses. Retirement program.

. Starting pay $475 a Month., 
Write or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.

BY OVVNER TRANSI'ERRED 
5430 So. Normandy

G ltoom brick Georgian — Full base
ment. Automatic Oil heat — Recrea
tion ltoom — 1 block to Catholic & 
Public School — Near Shopping ana 
Archer Avė transpprtation. Sacrifi- 
ing for ųuick sale.

$15,900 — Call 1‘ortsmouth 7-0936.

Brookfield —■ By Ovvner — Open 
House 2-5 P.M. Sunday — Brick 3 
bedroom home — 1 % baths; Full 
basement Att&ched Garago — 
Near Catholic Church, school. imme- 
diate. possession. 4018 Vernon Avė. 
or call Hl’ntcr 5-6323 for appoint
ment. i

4 luitų mūrinis prie Brighton Dar
ko. Kaina $21,000.

Kampinis mūrinis 2-jų biznių na
mas. ant. 6o pėdų sklypo. Groccry 
ir meat niarkpt, 6 k. butas viršuj. 
Kaina $15,500.

Taverna ir 3-jų Imtų mūrinis na
mas ant. centrinių gaivių kampo. Ga
lima tuoj užimti. Kaina $21,000.

Marųucttc l’urke 6 imtų. medinis 
namas. Pajamų $350 mėnesiui. Kai
na $22,000. .■ ui—I

K. MALONIS 
l’Rovipcct 8-2071 '

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KEPYKLA

Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m. 
berniuką. Gali apsigyventi; namų 
ruošos darlio nėra. Skambinti —
FRontier 6-0698 po 5:30 v. v.

SALESWOMEN WANTED
For Sbow Room, 

Wbolesale Greeting Cards 
and Gift Novelties. 

Apply in person.
ELMCRAFT CHICAGO 

5425 W. Madison

WORK NEAR HOME 
SAVE TIME TKAVEL1NG 

Nevtled at oncc:
• MAUHIMSTS.
• MACHINfc ASSIAIBLY MEN.
• 1 BART TIME DRAFTsKl A N.

Free Insurance
40 hour vveek plūs some overtime. 

Apply:
3401 W. Belmont or call KE 9-6118

HELP VVANTED — VYRAI

MAŠINISTAI
Reikalingi MILLING MACHINE 

OPERATORIAI. Patyrę vyrai suge
bu patys nustatyti —- “sėt up” ma
šinų. Su savais įrankiais.

• Nuolatinis darbas.
• Puikios darbo sąlygos.
• Apmokamos atostogos.
• Geras atlyginimas.

5051 S. VVcstern Avė. 
PRospeet 6-8630

MACHINTSTS
. Reikalingi mašinistai — TIJRRET 
LATHE OPERATORIAI. Patyrę vy
rai sugebą patys nustatyti — ("sėt 
up") mašiną. Su savais įrankiais.

• Puikios darbo sąlyogs.
• Geras atlyginimas.
• Apmokamos atostogos.

5051 S. Western Avė. 
PRospeet 6-8636

BUILDING Ė REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir koraerclolua 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228

Veikiantis biznis — turi parduoti arba rez. tel. BI 7-3340. Kreipti* —
dėt ligos. Visi modernūs įrengi
mai ir “fikčeriai”. Ant Dixie High- 

* way. Reikalinga $8,000 įmokėiti; 
1 išsimokėjimo sąlygos jei pageidau- 
i jama. Tel. Homevvood 4411.

—Parduodama maisto krautuvė su
visais įrengimais. 35 m. įsteigtas biz
nis. Prieinamai įkainuota — su 3 
k. butu. Gage Parko apylinkėje, 
skambinti

‘‘VARPAS’’
5916 SO. WESTERN AVĖ.

HEmloek 4-7085

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurano* 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
2523 W. 68 st. Chtcasn 28, III.,

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmlnlnkaa

. F. PETRAUSKAS — stat. ved»jM 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus 

duris.
M

|n . , m • m. c vr u Pardavimui TAVERNA, 4358 S.
'Paskolos. Ncj. Turtų Valdymas WKSTKRN AVe. Galima pirkti 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI biznį su namu arba be namo. Sa-

j vininkas apleidžia miestą, nori sku 
biai parduoti. Apžiūrėti galima 
visada.

PARDAVIMUI TAVERNĄ su 
Parduodamas ūkis prie Brodlcy namu ar be. Fabrikų ir praeivių kli- 

Field. 4 kamb. namas, 3 akr.ai ta-ljent. Nebrangiai. GArden 2-2871. 
bako, nauja “shed”, 50 akrų žc- ■
mės. Kaina $16,000. Dėl pilnes
nių informacijų pašykite arba at
vykite. Fred J. Milier, VVildvvood 
Farm, VVest Suffield, Conn.

K. MALONIS, 
Namų PRospeet 8-2071

NAŠLE TURI PARDUOTI 2-jų 
BUTŲ NAMĄ, 5 ir 5 kamb. Apy- 
inkėū/ 31st. ir Kostner. 37 pėdų 

sklypas. Modern. “plumbing”. 
“Arches”. Tuojau galima užimti1. 
$13,900. SVOBODA, 3739 W, 26lh 
Sf. LAvvndale 1-7038.

ISNUOMUOJAMA

MARQUETTE PARKE

Išnuom. 5 Va kamb. butas 
1-me augšte, suaugusiems. Be 
jokių naminių gyvulių. Nuoma 
$110. 6731 S. Clarcmont Avc.

MODERNIŠKAS 2-.)ų BUTU IŠNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 2 
NAMAS. 5 ir 5 kamb. Apylinkėje ramių žmonių. Galima naudotis vir- 
26th ir Millard. Geram stovy. Cent tuvc S. Campbell Avė., 3 aug.
rmis apšild. Rūsys. Geriausioj vie- (-------------------------------------------------------
toje. Nebrangiai — $19,500; įmo-! Priimsiu kartu gyventi moterį. A. 
keti $5,000. SVOBODA, 3739 W. Naujokiene, 3529 So. Halsted St.
26th St. LAundale 1-7038. Tel. Y Arda 7-6051.

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

MISCE1XANEOUS 
Įvairūs Dalykai'

MOT. APDRAUDŲ AUENTliRA
Vl»ų rūšių apdraudė* Antomolil 

(lų finansavimas. N eta ristas Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa Mitui 
pasiteiraukite paa mus.

JONAM KIRVAITTH. 
WAIhruok 5-M17I

INTERSTATE INSURANCE AGENCV

Išimom, mieg. kamb. mažoj šei
moj, .Mni(|iiette Parke.

6819 S. Washtenaw Avc.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma? 

lietuvių dienraštis, o skelbimų
kaina yra prieinama visiems. 

6108 S. Afhland A»e., Chlcsso SS. III 3 BgarT-.1 kumtki e-.t?

IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
271748 West 7lst Street

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

Tel. - HEmloek 4-5881

=I

sJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
LIETUVIŲ STATYBOS 

BEffDROVB

į MORAS
Builders, Gen. Contractors j
Atlieka planavimo ir staty- • 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- Į 
▼enamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs
S patarimai nemokamai.
B Kreiptis šiuo adresu;

ĮIONASSTANKUS 1
2 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki ™ 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= TeL PRospeet 8-2013 - 
= 080U 80. CAMPBELL AVE^

ChJcAgo 29. Dllnols 2 
^llllllllllinilllllllllllllllllllllIIIUIIIIIIIIIR

ŠILDYMAS ,
A. Stančianskas Ir A. Lapkus

nstoiiuoja visų geriaušių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka vigus skardoa 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TaL OLymple 2-9311 nno 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nno 5 vai. vak.: QLymrl 

2-6752 ir OLympio 2-8492

1



Šeštadienis, liepos 28, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ft

DR. JATULIO KRYŽIAUS KELIAS
EM. PETRAUSKAITĖ

Šių metų gegužės 14 d. Lie-kėši didvyriškai, dar ir kitus pa-
tuvoje mirė diplomatas dr. Ed
vardas Jatulis, ilgalaikis Lietu
vos Užsienio Reikalų Ministe
rijos valdininkas ir jos konsu
las užsienyje. Palaidotas savo 
tėviškės — Linkuvos kapinėse.

Dr. Edv. Jatulis mirė nusikan 
kinęs, kaip ir daugelis mūsų Si
biro tremtinių, tik jo kančios ir 
mirtis savo prasme kiek skiria
si iš kitų. Jis buvo jėga išplėš
tas nuo savo faktinai tebeeina
mų tarnybos pareigų, kurias 
mūsų užsienio diplomatai lai
mingai dar eina. Kaip politinis 
belaisvis, jis buvo trankomas po 
įvairias Sibiro stovyklas. Pas
kutiniu metu jis buvo kalinamas 
Karagandos stovykloje Nr. 5, iš 
kurios, kaip paliegęs invalidas 
(iškalėjęs 10 metų), grąžintas 
Lietuvon. Tačiau ir grąžintam 
tėvynėn, jam nebuvo suteikta 
kiekvienam piliečiui priklausan
čių asmens teisių. Be jokių as- 

z mens dokumentų jis neturėjo 
teisės pajudėti iš gyvenamos 
vietos, kur prisiglaudė prie vie
nos savo giminaitės. Dr. Jatu
lis prašė savo artimųjų pagal
bos — vaistų nuo Tbe, širdies ir 
nervų... ir kaip nors jį paimti į 
JAV. Vaistai ir keli siuntiniai 
jam buvo tuoj pasiųsti (tik nė
ra žinios, ar jis juos gavo), o 
taip pat bandyta daryti žygių 
valdžios įstaigose dėl jo išvada
vimo. Tačiau stebuklo neįvy
ko — mirtis paskubėjo jį nuo 
likusio vargo kelio ir kančių iš
vaduoti.

Vienas grįžęs vokietis belais 
vis, paskutiniu metu kalėjęs vie
noje stovykloje su dr. Jatuliui, 
nupasakojo jo paskutiniųjų me
tų gyvenimą. Tiek nusilpęs, jog 
nebegalėjo dirbti viešųjų kalinio 
darbų, ir jam buvę pavesta dar 
buotis apie stovyklą. Maisto da
vinys buvęs tiek mažas, jog jis 
“amžinai buvęs alkanas”... Anks 
čiau jis nepakeldavo nikotino 
bet stovykloje pradėjęs rūkyti 
o machorkos užsidirbdavęs ią ki 
tų kalinių, juos mokydamas an 
glų kalbos. Nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų, dr. Jatulis ne
nustojęs viltingos nuotaikos, lai

drąsindamas.
Dr. Edvardas Jatulis gimė' 

1895 m. liepos 31 d. Linkuvoje, 
kur išėjo ir pirmuosius mokslus. 
1920 — 1925 m. studijavo poli
tinės ekonomijes mokslus Berly 
ne ir Frieburge (Šveicarijoje), 
kur 1925 m. gavo “Dr. rer. pol.”

ar prieš studijas, 1918 
tojavo Linkuvos gim

nazijoje. ’ 1919.1.29 — 1919.XI.- 
30 ėjo valstybės kontrolieriaus 
padėjėjo pareigas. Nuo 1919 m. 
gruodžio 15 iki 1920 m. gruo
džio 31 jau dirbo Užsienio Rei
kalų Ministerijos žinyboje, kaip 
pasiuntinybės buhalteris Berly
ne. Baigęs studijas, ėjo URM 
sekretoriaus pareigas. 1926 m. 
balandžio 1 d. — URM referen
tas. Nuo 1927 m. kovo- 1 iki 
1932 m. rugsėjo 1 — Lietuvos 
konsulas Tilžėje, vėliau — URM 
kanceliarijos viršininkas ir kon
sulas centre. Nuo 1939 m. ba
landžio iki 1945 m. rugpjūčio — 
konsulas Harbine, Mandžiūrijoj. 
1945 m., vykstant Mandžiūrijoj 
vidaus karui, dr. Jatulis nutarė 
su konsulatu persikelti į Tokio.
Sutvarkęs persikėlimo reikalus, 
grįžo paimti konsulato ir savo 
reikmenų ir tuo metu papuolė 

komunistų rankas. Galėjo būti 
ir kalstingo išdavimo, nes savu 
laiku jis laiškuose minėjo turįs 
klastingą tarną. Nuo tada apie 
jį buvo dingusios visos žinios.

Pradžioje savo darbo Harbi
ne dr. Jatulis buvo išvykęs be 
šeimos (kuri vėliau turėjo at
vykti) ir tuo būdu karo audros 
jį nuo jos atskyrė. Jo žmona a. 
a. Bronė Jautlienė, visą gyveni
mą dirbusi pedagoginį darbą, 
kaip gimnazijos mokytoja (Šiau 
liuose, Kaune, Švėkšnoje), vo
kiečių -okupacijos metu mirė dė 
mėtąja šiltine. Be tėvų globos 
subrendę du sūnūs neprarado 
veltui laiko — rimtai tvarkė sa
vo gyvenimą: atliko JAV karinę 
tarnybą; vyresnysis baigė jau 
du augštojo mokslo fakultetus, 
o jaunesnysis studijuoja inžine 
riją. Jie svajojo dar kada dors 
pamatyti savo tėvą, bet likimas 
kitaip lėmė.

laipsnį. Dž 
m., mokyt

Jonas Strimaitis, iš Elizabeth, N. 
J., šįmet baigęs Jcffeisono Augšt. 
mokyklą ir gavęs ketvericius me
tams laivyno stipendiją, kasmet po 
1,500 dol. Jis studijuos inžinerija 
Columbijos universitete.

tu va, Horszcaruk, Peter, gim. 19-, Germany, Latkovvski, Lydia, . gim. 
52. 12.31., Bielfeld. Vokietija. 1919.1029., Orša, Rusija, ,Latkow-

22. JUNEKR, willi, gim. 1918. Į ski, Alfred, gim. 1940.7.31., Kau

44. MISEVIČIUS, Albinas, gim. (Reikalingas $1000 užstatas).

nas, Lietuva, Latkowski, Brigitta, 
gim. 1947.11.24., Zwartberg, Bel
gija.

33. LAUGALLIES, Hermann, g. 
1936,4.11., Dittauen, Dortmund/

10.18., Virčiūnai, Kauno apskr.,
Lietuva, Lubeck., Philip Reis Weg 
69, Germany, Junker, šathe, gim.
1922.9.27., Niederbusau, Vokietija,
Junker, Christel, gim. 1947.6.4.,___ ,____r_______
Lubėck, Vokietija; Jensen, Ortrud/ Westf., Kleinstr. 41, Germany, 
gim. 1943.8.26., Haltem, Vokieti-. 35> LESCHKIES, Framz, gim. 
Ja- i 1912.3.27., Žalpiai, Lietuva, mėsi-23. JUODSNUKIS, Petras, gim.1 Sukas, Wehnen, Post Ofėn, Ol-
1911.7.20., Kaunas, Lietuva, daili- denburg i. Oldb., Liitauische Kolo-
dė, Salzbitter - Immendorf, Triff- 
strasse, Germany.

24. JURGELEVIČIUS, Mykolas, 
gim. 1922.10.28., Saldutiškis — U- 
tena, Lietuva, Rue de Corbeau, 
Trazengnies/H., Belgium, Jurgele
vičius, Denise, g. 1929.8.2., Char
leroi, Belgija; Mialien, Paul, gim. 
1951.3.14., Charleroi, Belgija, Ma- 
lien, Miehel, g. 1952.11.26., Char
leroi, Bergija, Malien, Bernhard, 
gim. 1953.12.8., Goutrox, Belgija, 
Malien, Suzanne, gim. 1954.12.15., 
Forchies, Belgija.

25. KALINAUSŠAS, Vytautas 
gim. 1920.4.7., Karalkrislis, Vilka

nie, Germany, Leschkies, Elma, g.
1911.12.29., Ohschruten, Lietuva, 
Leschkies, Widmund, gim. 1939.
10.25., Kulva, Lietuva, Leschkies, 
Irene, gim. 1941.8.29., Goslar, Vo
kietija, Leschkies, Erwin, 1943,6.
16., Lebensetdt, Vokietija, Lesch-

1912.1.23., Dzingiškiai, Alvito ap 
skrities, gimnazijos mokytojas, 
MittenwalJ, Obermakt 2, Germa
ny, Misevičius, Maria, gim. 1908.
1.22., Munchen, Vokietija, Fasten- 
meier, Gabriele. gim. 1941.5.2., 
Mibtenwald, Vokietija.

45. MYCHASIUK, Leokadija, g.
1931.5.28., Kaunas, Lietuva, siu
vėja, Horafing 84 uber Freilassing 
2, Germany, Mychiasiuk, Irma, g.
1948.4.14., Munchen, Vokietija, 
Jager, Irena, gim. 1937.11.6., Kau
nas, Lietuvą, mezgėja.

46. NEUBERG, Simon, gim. 19-
16.6.23., Piragiai. Rytprūsiai, siu
vėjas, Salzgittel/Bad, Mozarstr. 
24, Germany, Neuberg, Elfriede, g.
1924.5.15., Binden, Vokieetija, Neu

49. PLETZ, Artur, gim. 1927. 
7.28., Elsgrund, Vokietija, tekin
tojas, Frankfurt/Main, Adalbert- 
strasse 46, Germany, Plotz, Elf
riede, gim. 1930.8.29., Frankfurt, 
Vokietija

50. PRANCKEVICIUS, Anta
nas, gim. 1914.2.5., Šiluva, Lietu
va 13a/ Halstedt b. Bamberg, 
Hauptstr. 16, Germany, Pranske- 
vičius, Margarete, gim. 1927.4.14., 
Halstedt, Vokietija, Kottel, Ado
lfas, gim. 1945,11.26., Bamberg, 
Vokietija.

51. PRISMANTAS, Antanas, g. 
1916.6.24., Seleniai, Lietuva, 
Worms, Hafenstr. 44, LSCo 4204, 
Germany.

52. RADAVITCHIUS, Stasys, 
gim. 1914.7.24., Užentis, Lietuva,

kies, Erieh, gim. 1947.11.29., Glaus I berg, Ruth, gim. 1950.9.7., Salz- 14b/ Reutlingen, Unter Bollvverk-
thal, Vokietija, Leschkies, Hel- 
mut, gim. 1949.10.17., Wilhelm- 
shiaven, Vokietija, Leschkies, E- 
wald, gim. 1952.4.18., Wehnen, Vo 
kietija, Leschkies, Kurt, gim. 19-
53.6.7., Wehnen, Vokietija.

37. LINGYS, Liudas, gim. 1921.
8.25., Alsėdžiai, Lietuva, Lingys,

viškio apskr., audėjas, Memmin- Hildegard, gim. 1922.5.26.; Sonne- 
gen, Betningerstr. 61, Germany/berg, Vokietija (reikalipgas užsta- 
Kalinauskas, IVilhelmine, gim. 19- tos $1000),,Lingys, Roman, gim.
24.12.18., Memmingen, Vokietija/ 1948.6.2., Grafental, Vokietija, 
Kalinauskas, Edeltraut, gim. 1946. j Lingys, Tamara Nijolė, gim. 1952.
10.24., Memmingen, Vokietija, Ka- 2.25., Hildesheim, Vokietija,
linauskas, Edeltraut, gim. 1947.9. 38. LUBYS, Povilas, gim. 1930.
26., Memmingen, Vokieetija, Ka- 9 3., Lydimai, Klaipėdos k n. Lie-

Andrijauskas, Peter, gim. 1951.12.
2., Memmingen, Vokietija.

3. AUGUSTINAS, Vladas, gim.
““e1n2,bU'S^etu^S°5»«5s;'p3e7'lotai;;»-• »

nT. Sm 51.11.16.. Memmingen, VokieOja. 39. MASILIONIENE, Liudvika.
26. KOKOSCHKO, Albertas, g. gim. 1906.3.7., Žeimis, Lietuva, 

1927.9.12., Obeliai, Lietuva. Masiliūnas, Liuda juodelė, g. 19-

Augustinas, Dora, gim. 1902.6.2., 
Augsburg, Vokietija, siuvėja.

4. BAZIULIS, Edwardas, gim. 
1922.8.1., Meškučiai, Šiaulių apsk., 
dažytojas, Munchen, Seehamerstr. 
1, Bl. 10c. Z. 10,' Germany, Ba- 
ziulis, Anneliese, gim. 1925.3.27., 
Heidelberg, Vokietija, Baziulis, 
Janina, gim. 1952.10.6., Munchen, 
Vokieti jh.

5. BERGGRUN, Emil, gim. 19- 
02.5.7., Ryga, Latvija, mūrinin
kas, Kaiserslautęrn, Slevogstr. 66, 
Germany, Berggrun, Emma, gim. 
1910.0.10., Danski, Vokietija, Ber
ggrun, Edmund, gim. 1940.3.12., 
Kurkliai, Lietuva, Berggrun, Rein 
hilde, gim. 1941.5.17., Waldhorst, 
Vokietija, Berggrun, Regina, gim. 
1953.11.30., Ransweiler, Vokietija.

27. KOPP - Š&mkaitė, Petrą, g.
1914.1.14., Gpvainiai, Lietuva, 
Kanzlei b/Meldorf, Holstėin, Ger
many, Kopp, Richard, gim. 1939.
10.6., Guvainiai, Lietuva, Kopp. 
Adolf, gim. 1942.4.13., Rostock, 
Vokietija, Kopp, Bernhardina, g.
1946.10.1., Meldorf, Vokietija.

28. KRAUSE, Kari, gim. 1897.
3.19., Pliopliai, Vilkaviškio apskr., 
ūkininkas, Memmingen, Narva- 
weg 2/5, Germany, Krause, Au
guste, gim. 1899.1.9., Banunischen, 
Krause, Dana Edith, gim. 1936.7.
27., Bagata.

29. KROLL, Adolf, gim. 1889

35.2.16., Kaunas, Lietuva, braižy
toja, (reikia atskirų garantijų).

40. MATEIKA, Vytautas, gim.
1923.9.11., Laputėnai, Lietuva, da
žytojas, 21a/ Augustdorf b. Det- 
mold, Lager Bl. 33/15, Germany 
(nustojęs 80% darbingumo; kai
rioji ranka virš alkūnės amputuo
ta; blogai girdi).

41. MECIONIS, Antanas, g. 19-
21.10.11., Užuožeriai, Panevėžio 
apskr., Lietuva, Ingolstadt, Spre- 
tistr. 48, Germany, Mečionis, Char 
lotte, gim. 1922.8.10., Fuchsbain, 
Vokietija, gail. sesuo, Mečionis, 
Vytautas, gim. 1948.4.20., Augs
burg, Vokietija, Mečionis, Char- 
lotte, gim. 1950.4.29., Augsburg, 
Vokietija, Mečionis, Gundia, gim.
1954.4.22., Ingolstadt, Vokietija.

42. MEYER, Walter, gim. 1928

gitter, Vokietija, Neuberg, Wal- 
ter, gim. 1953.3.30., Salgitter, Vo
kietija.'

47. NEUMANN. Herbert, gim.
1939.11.5., Norvydai, Lietuva, 
Salzgitter - Lebenstedt, Buschwei- 
denvveg 1, Germany.

48. PARTAUSKAS, Povilas, g.
1895.7.4., Kelmė, Lietuva, batsiu
vys, 14a/ Hasenbuhl, Gde Sulz- 
dorf,Šr. Schw. Hali, Germany,

f

strv 2, Germany, Radavitschius, 
Jozefina, gim. 1908.12.25., -Vo- 
kach,Vokieti ja.
_________ (bus daugiau)_____

__________ ______  12.10., Palopiai, Lietuva, dailidė,
6?’BERNG®IENfi7''Uršuli‘* gim.'Salzgitter - Lebenstdedt Jager- 

1896,1.5., Pleiniai, Šilutės apskr., ^- Germany, KROLL, Anna,
SS/“"““'" b- AuBsburs'Jg,M KVTZBonram&e eS 

7 CESUNAS Petras gim 19> S“11- 1928.8.6., Gorau, Rytprūsiai/7.30., Skarupiai, Šakių apskr., Lie-
0.7i7.t3. Petrašiūnai’ Švenčionio sesuo, Kvizikevičius, Udo tuva,i batsiuvys, Neustadt/Hols-
apskr., Lietuva, dažytojas, Mun-f?'™- 1947.6.20., Itzehoe, Vo- 
chen 54, Diamantstr. 2, Germany. kietija, Kvizikevičius, Irene Ruth,

8. DABELSTEIN, Heinz Willi,1 194961^’ Rendsbur&- Vo"
1090 t™™ i merija.gim. 1929.6.3., Tospe, Vokietija, j„ T . r. u* r, 1 31. LATCYS, Ona, gim. 1914.10.Gruener Jeiger, Geesthacht, Ger-'1A t _  aimany. Dabels.ein, Ema E™, g. įį’}g^'“g£

1933.4.23., Sintautai, Lietuva, Da- 
belstein, Harst, gim. 1952.2.1., 
Geestacht, Vokietija.

8. DOMIN, Joseph, gim. 1927

ny, Latčys, Alma, gim. 1940.2.27., 
Tauragė, Lietuva, Latčys, Adol
fas, gim. 1942.2.11, Vaitova, Re
nate, gim. 4947.2.22., Geesthacht,6.29., Vištyčiai, Lietuva, statybos Vokietija

darbininkas, Salzgitter-Lebenstedt, o9 t A'rvrnvavT t u 
Feldstrasse 62, Germany, Domin, 1919 *'m-Helene, gim. 1922.8.30., Paviešiai, į9?9)^”
Lietuva, Domin, Heidi. gim. 1950/nau/Main’ ^^ystrasse 66c,
7.31., Lebenstedt, Vokietija.

10. DOREL, Johann, gim. 1884.
4.12., Ramoniškiai, Šakių apskr.,
Lietuva, Neustadt/Holstein, Vor- 
dervviek 8/55, Germany, (Walter 
Meyer’io uošvis).

11. EIDUKAS, Berta, gim. 1919.
9.21., Mariampolė, Lietuva, Neu- 
sbadū/Holstein, Vorervviek 8/40,
Germany, Eidukas, Renualdas, g.
1940.11.18., Prienai, Lietuva, Ei-

tein, Vo-rdervviek 8/55, Germany, 
Meyer, Mėta ,gim. 1927.12.30., Ra
moniškiai, šakių apskr., Lietuva, 
Meyer, Helmut, gim. 1953.6.5., 
Neustadt, Vokietija, (Uošvis Jo
hann Dorei Nr. 10 norėtų vykti 
kartu). ,

43. MICKEVIČIUS, Kazys, gim.
1889.11.22., Balsupiai, Lietuva, sta 
liūs, 13b/ Dillingen,/Donau, Pa- 
radiesvveg 8, Germany, Mickevi
čius, Lina, gim. 1906.8.26., Oxen- 
furt,Vokietija Schott, Gunther, g.
1938.9.26., Schweifurt, Vokietija 
(posūnis).

A A
STEPAS LASKAUSKIS

Gyveno 33*16 S. Morgan St. 
Tel. Lafayette 3-0316

Mir8 liepos 26 d., 1956, 10
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
GlmS Lietuvoje: kilo iš Pane
vėžio apskr., Pušaloto parap., 
Šedekonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Domicėlė (šimkaitė), 
sūnus Stepas, marti Victoria, 
anūkas Kalvinas, pusbrolio sū
nūs; Juozapas, Kazimieras ir 
Jonas Laskauskis ir jų šeimos,
2 švogerkos Ursula Darchun 
su šeima ir Ona Ilaukshas su 
šeima, gyv. Grand Rapids, 
Michigan, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas popiet 
Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 
3319 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
liepos 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ‘ ku
rioje įvyks gedulingos pamali 
A°3 veįjąaies <sjpl4..jUp., .pa-.-J 
maldų bu3 nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, mar
ti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudminas. 1138.

TADEUŠAS BENETIS 
(Bennett)

Gyveno 62 E. 103rd St.

Mirė liepos 26 d., 1956, 12:35 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskričio, Laukžemės 
parapijos, Juodžemės kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me podukra Anna Apolon, žen
tas Andrew, posūnis Daniel 
Ratkus, marti Annette, Anūkas 
Lew Apolon su šeima, 2 proa- 
nūkai, daug draugų ir pažisfta- 
mų.

Kūnas "pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioje 10821 S. 
Michigan Avė. ,

fialdotuvės įvyks pirmad. lie
pos 30 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
busi nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
,gini)i|es .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: podukra, posūnis,
marti, žentas, anūkai ir proa- 
nūkai.

Laidotuvių direktorius J. Bu
kauskas. Tel. Commodore 4- 
2228.

Jiems reikia parūpinti garantijas
Sąrašas 1 tautas ,gim. 1948.12.13., Heusden,

1. AMANAVICIUS, Vladas, gim/ Belgija, Amanavičius, Algirdas, g.
1918.6.15., St. Peterburg, Rusija, 1953.5.6., Heusden, - Belgija.
220. Lindeman, Zolder/Liege, Bel-I 2. ANDRIJAUSKAS, Maria, g. __________ ______
gium, Amanavičius, Marija, gim. 1928.7.14., Munchen, Vokietija; laukas, Helmutas, gim. 1943.6.2.,
1916.3.15., Bunikiai, Lietuva, zA- 
mkhavičius, Edvvardas, gim. 1946.
4.4., Munchen, Vokietija, Amana
vičius Jūratė, gim. 1947.6.24., Mun

siuvėja, Memmingen, Memelvveg' Klaipėda, Lietuva, Eidukas, Ger-
4/1, Germany, Andrijauskas, Jo
hann, gim. 1947.6.12./ Haag, Vo
kietija, Andrijauskas, Monika, g

chen, Vokietija, Anianavičius, Vy- 1949.7.14., Traunstein, Vokietija,

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiaiPą skonį. Šis sūris badp 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja Ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Met rikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

hardas, gim. 1946. 5. 12., Lubeck, 
Vokietija.

12. GOETTLING (Getlingas), 
Woldemar, gim. 1908.5.19., Sluck, 
RusijA, Hamburg, Schluterstrasse 
75 ptr., Germany.

13. GROTH, Adolf, g. 1936.10.
16., Tauragė, Lietuva, dažytojas, 
Salzgitter - Lebenstedt, Daehsgra- 
ben 10, Germany.

14. GRUENWALD, Albert, g. 
1932.1.19. Liudvinavas, Marijam
polės apskr. Memmingen/Allfau, 
Revalweg, 4/3, Germany, Gruen- 
wald, Mėta Hilda, gim. 1933.2.21., 
šikšniai, Lietuva, Gruenwald, Guen 
ther, gim. 1953.9.15., Memmingen, 
Vokietija, Gruenwald, Hugo, gim.
1940.2.4., šikšniai, Lietuva.

15. GUDAT, Willi, gim. 1934.1.
18., Minchenwald, Vokietija, Uh- 
lerborn /Kr. Bingen, 4204 LSCo., 
Germany..

16. HASE, Oscar, gim. 1925.
11.24., Gudinė, Marijampolės ap., 
fcalvis, Bielefeld, Am. alten 
Dreisch 13 d., Germany.

, 17. HEISER. Martin, gim. 1913.
,11.16., Olgynai, siuvėjas, Bremer-
vorde, Bez. Bremen, ub. Roten- 

įburg, Germany, Heiser, Elma, g. 
^1914.5.19., Vištyčiai, Lietuva, Hei- 
”»er, Hellmut. gim. 1941.4.11., Drun 

ka - Volą, Heiser, Waltraut, gim.
1944.2.13., Vištyčiai, Lietuva. Hei
ser, Arnold Dieter ,gim. 1948.2.
22., Steinbring, Vokietija., Heiser,
.Gerhard, gim. 1950.3.8., Neubruck,
Vokietija, Heiser, Trmgard., gim.
1952.10.30., Neubmck, Vokietiia.

18. HELD, Otto, gim. 1904.8.26.,
Lankupėnai, Vilkaviškio apskr.,
Lietuva, siuvėjas, Memmingen, Re 
ivalgweg 3/3. Germany.

19. HITZNER, Auguste, g. 1918.
4.7., Kiršliai. Lietuva, Emden, Au- 
richerstr. 94. Germanv. Hitzner,

' Margarete, gim. 1944.10.24., Shul/ 
-Thuringer. Vokietija.

20. HOHNLE, Katarina, g. 1933.
*12.24.. Ketsch, Vokietija, 17a/

Ketsch, Gutenbergestr. 39, Ger-
• many, Hohnle, Helgs, gim. 1944.-'
8.12., Ketsch. Vokietija.

JI 21. HORSZCARUK, Piotr, gim.
,1917.4.7., Kriwno, Gąlicija, ūkinin-
(kas 21a,/ Bielefeld, an den Geh-
Iren 8, Germany, Horszcaruk, Pra-

rtė, tim 1915.3.4., Kundrėnai, Lie-1

STASYS RUŽEVSKIS
Anksčiau gyveno Detroite, dabar 2545 W. 45 PI., tel. YA 7-2977.

Mirė liepos 27 d., 1956, 5:25 vai. ryto, sulaukęs 44 m. am.
Gimė Lietuvoje.Kilo iš Jurbarko miesto
Amerikoje išgyveno 6 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, 2 dukterys:

gelen ir Lilian ir Švogeris Juozas Daniliauskas su šeima.
ietuvąoje liko 2 seserys: Elena, su šeima, Olgo; brolis Julius 

su šeima ir daug kitų giminių draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, ”4330 So. 

California Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 30 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į švč. Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. ' /

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

Nuliūdę: žmona ir dukterys.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. Y A 7-1741.

A. f A.

KASTANCIJA RYPKEVIČIENĖ
(DOBILIUTE)

Gyveno 5452 N. Lawler Avė.

Mirė liepos 25 d., 1956, 12:45 vai. naktį, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskričio, Plutiškių pa
rapijos, Vasiliauciškių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Olga, 2 se
serys: Rozalija Naikelienė ir Elzbieta Bačiūnienė, švogeris Jonas 
Bachunas ir jų šeimos, švogerka Ona Tumosienė ir jos šeima, ir 
daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje 3354 S. Halsted St.

„ Laidotuvės įvyks liepos 28 d., iš koplyčios 1:30 vai. popiet.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, seserys, švogeris, švogerka ir giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

PADĖKA

WALTER J. STANKŪNAS
Gyveno Glen Bculah, Wisconsin.

Daugelį metų turėjo foto studiją, Bridgeporte. '

Mirė liepos 26 d., 1956, 9 vai. ryto, sulaukęs 72-m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio 

parapijos. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žitlona Ona (Bužaitė), 2 

dukterys: Ginevieve Rentmeester, žentas Anthony; ir Gloria 
Pollack, žentas John, sūnus Xavier Walter, marti Jane, vie
nuolika anūkų, brolis Louis, brolienė Ona, Švogerka Bessie 
Garuck s su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas popiet Jurgio F. Rudmino koplyč.
Laidotuvės įvyks pirmad. liepos 30 d., iš koplyčios 8:30f 

vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas, tel. Y A. 7-1138.

MSI

ANTANAS GILIS
kuris mirė Liepos 15-tą d. ir tapo palaidotas Liepos 21-mą 
d., o dabar ilsiH Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Atmindama tr apgailėdama jo prasišalinimą iš mūsų tar
po dėkoju kun. Jonui KuČingiui už pamaldas ir pamokslus 
Californijoje ir ponui Speecheriui už jo visą pagalbą.

Dėkoju kupnigams P. Kelpšai, A. Zakarauskui ir V. Mi- 
kolaičiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą. 
Dėkoju kun. J. Prunskiui už atkalbėjimą Rožančiaus. Dėko
ju varg. V. Baltrušaičiui. - \

Dėkoju TT. Marijonams, TT. Jėzuitams už jų maldas ir 
lankymą koplyčioje. Dėkoju seselėms Kazimierietėms už lan
kymą koplyčioje ir dalyvavimą pamaldose ir^kapuosc.

Dėkoja Sv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkoju laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips. Dė

koju grabnešiams ir visiems, kurie paguodė nuliūdimo va
landoje ir pagalios dėkoju visiems dalyvavusiems žmonėms.

Nuliūdus žmona Agnės tiilis.

/ I
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X Andrius Aukštuolis, gy

venąs Omahoje, Nobr., Dainų 
šventės proga aplankė vieną 
savo sūnų Chicagoje, o kitą 
sūnų — Clevelande. Pasisvečia
vęs Clevelande, Andrius Aukš
tuolis liepos 19 d. išvažiavo j 
Omahą ir 12 vai. Chicagoje tu
rėjo persėsti į 'kitą traukinį, 
bet nežinojo į kur}. Jis užėjo į 
informacijų biurą paklausti, 
kada traukinys išeina į Omahą, 
bet jam sunku buvo susikalbėti 
anglų kalba. Informacijos biu
ro tarnautoja paklausė, kokios 
jis esąs tautybės. Aukštuoliui 
pasakius, kad jis yra lietuvis, 
biuro patarnautojos bendra
darbė jį užkalbino lietuviškai 
ir pasakė kurią valandą trau
kinys išeina į Omahą ir net 
parodė ant kurių bėgių stovėjo 
traukinys, išeinantis į Omahą. 
Toji maloni patarnautoja yra 
panelė Vailokaitė, kuriai A. 
Aukštuolis taria didelį ačiū už 
malonų patarnavimą.

X Enciklopedinis Lietuvos 
žemėlapis turi specialų priedą, 
kuriame, be prof. dr. A. Balio 
sudaryto vardyno, yra trys dė
mesio vertos apžvalgos, para
šytos anglų kalba. - Geogr. A. 
Bendorius pateikia pagrindi
nius Lietuvos geografijos duo
menis, prof. K.Pakštas istoriš
kai apžvelgia Lietuvos ploto bei 
gyventojų kitimą ir jos sienų 
raidą nuo Mindaugo laikų ligi 
paskutiniosios bolševikų oku
pacijos. Prof. S. Kolupaila duo
da statistinį Lietuvos vandenų 
aprašymą. Apžvalgos, kaip pa
grįstos autentiškais duomeni
mis, bus rimtas šaltinis ir už
sieninėms žemėlapių bei geo
grafinių veikalų leidykloms. 
Šiuo leidiniu tam tikrais atve
jais galės pasinaudoti ir mūsų

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Vincas Šmulkštys, žino
mas katalikų visuomenininkas 
iš Waterbury, Conn., piisiųsda- 
mas 100 dolerių auką Katalikų 
Federacijos įsigytai jaunimo 
stovyklai rašo: “Tat sveikinu 
mieląją Federaciją, šios gra
žios idėjos kėlėją ir linkiu daug 
energijos ir gražios sėkmės bei 
Gerojo Dievo palaimos šią idė
ją realizuojant.”

— M i aini, Floridoje, lankosi 
daug vasarotojų iš visos Ame
rikos. Čia pilna svečių taip pat 
iš Kubos, Meksikos, Texas, Ka
nados. Lankosi nemažas skai
čius ir iš Chicagos. Paskutiniu 
metu čia lankėsi čikagiečiai 
Mironai, muzikas Nakas,' Pet
rauskai ir kiti. Mironas atsive
žė įgrotų Balio Pakšto orkest
ro juostų, kurias pademonstra
vo lietuviams. Visa tai įvyko 
Lietuvių klubo patalpose.

— K. Vidikauskas, nežiūrint 
savo amžiaus (77 pr.) uoliai ben 
dradarbiauja kaimyninių tautų 
spaudoje. Jo eilėraštį apie dar
bininkų sukilimą Poznanėje 
įdėjo laikraštis “Ameryka — 
Echo”, o kitą eilėraštį — apie 
prof. M. Biržišką išspausdino 
“Jednosc”.

BRAZILIJOJ
— Gedulo diena Sao Paulyje. 

Pirmiausia birželio liūdnąją su
kaktį paminėjo lietuviškas jau
nimas : lietuviškos mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mokyto
jų ir moksleiviai ateitininkai, 
vadovaujami kun. Juozo Šeške
vičiaus. Po maldos bažnyčioje 
jaunimas su mirksinčiomis žva
kėmis rankose, kalbėdami ro
žančių, nuėjo prie simbolinio 
partizano kapo, supilto šalia 
lietuviško kryžiaus šventoriuje, 
ir padėjo prie jo vainiką. Čia

J. M. MOZERIS RŪPINSIS GATVIŲ PAGERINIMU

Joseph M. Mozeris (dešinėje), District Savings and Ijoan Assoeiation 
sekretorius, 3430 So. lfulsted St., prisiekia Chicagos mero Daley aki
vaizdoje, kaip The Board of Local ImproveYnents narys. Ši pagerinimo 
komisija rūpinsis gatvių ir gatvelių išgrindimu. Chicagos meras Daley 
šios komisijos nariais paskyrė vieneriems metams.

politiniai veiksniai 
laisvės bylai vesti.

Lietuvos

X Nauja televizijos ir radijo 
aparatų parduotuvė atidaryta 
2646 W. 71 St., Marąuette Par
ke, PRospect 8-5374. Jos savi
ninkas yra žinomas aparatų 
taisytojas Balys Brazdžionis. 
Krautuvėje galima gauti pirkti 
įvairių dovaninių prekių, kris
talo, knygų ir panašių dalykų. 
Šeimininkas ir jo žmona Joze- 
fina visiems suteikia malonų 
patarnavimą. Vykdamas iš 
Bostono į Los Angeles, praė
jusią savaitę pas Balį Braz- 
džionį viešėjo pusbrolis Bernar
das Brazdžionis su žmona ir 
dukra.

X Juozas Gribauskas, vedė
jas St. Anthony Savings and 
Loan Assn., 1447 So. 49th Ct., 
Cicero, III., praneša, kad per 
pirmas dvi savaites liepos mėn. 
gavo naujų indėlių daugiau 
kaip $650,000 ir atidaryta 200 
naujų taupymo sąskaitų. Do
vanos už naujus indėlius bus 
duodamos per visą liepos mėn. 
Tai yra rekordinė suma, kad 
per tokį trumpą laiką buvo įdė
ta tiek daug indėlių.

X Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas Chicagoje, 
liepos 26 d. dalyvavo Liberijos 
109 .metų nepriklausomybės 
minėjime, kurį suruošė Liberi
jos konsulas William H. Jonės.

X Bronius Vasiliauskas,
1216 So. 49 Ave., Cicero, III., 
buvęs Lietuvoje karo lakūnas, 
šiuo metu dirbąs braižykloje, 
liepos 26 d. gavo JAV piliety
bę ir ta proga savo pavardę su
lietuvino į Vasys.

X Dr. J. Budzcika, gyvenąs 
New Yorke, .mūsų dienraščio 
bendradarbis, sveikina redak
cijos personalą ir visus “Drau
go” skaitytojus iš Meksikos, 
kur atostogauja.

X Chicagos Augštesniosios 
mokyklos mokytojų taryba
kviečia dalyvauti mokinius ir jų 
tėvus Tėvų Jėzuitų naujųjų na
mų žemės prakasimo iškilmėse, 
kurios ims liepos 29 d. 4 vai. p. 
p. Naujuose Tėvų Jėzuitų na
muose, užbaigus statybą, gaus 
patalpas Chicagos Augštesnio- 
ji Lituanistikos mokykla. T. T. 
Jėzuitų nauji namai 'bus stato
mi 5600 So. CIaremont. I

X J. Augustas, Ohio Stan
dard Oil įmonės tyrimo labora
torijų direktorius-vedė jas, įmo
nės reikalais buvo atvykęs į 
Chicagą. Juozas Augustas yra 
gimęs Chicagoje, bet užaugo 
Michigan valstybėje, kur jo tė
vai netoli nuo Benton Harbor 
tebegyvena ūkyje. J. Augustas, 
chemijos inžinierius, gyvena 
Cleveland, Ohio.

X T/niversal Savings & Loan 
Assoeiation įstaiga, 1800 So. 
Halsted St.r šiandien bus už
daryta nuo 12 vai. ryšiumi su 
tos įstaigos sekretoriaus ir ve
dėjo žmonos Konstancijos Ryp- 
kevičienės mirtimi.

X Marta ččsiuritė ir Regina 
Radviiavičiūtė, abi Chicagos 
LFK “Vainutas” narės, savo 
atostogas praleido Wisconsin 
valstybėje.

X Chicagos LFK “Vainutas” 
futbolo komanda dalyvaus 
“Hoosiers” klubo ruošiamame 
turnyre, kuris įvyk3 rugpjūčio 
mėn. 12 d. East Chicagoje, Ind.

X Valerija Norvaišaite, gyv. 
Brighton Park kolonijoje, užsi
prenumeravo dienraštį “Drau
gą” savo motinai Solomėjai 
Norvaišienei.

X Kun. A. šeštokas, šv. Ag
nietės parapijos asistentas, iš
vyko į Floridą aplankyti drau
gų bei pažįstamų.

X Juozui Ailinskiui yra laiš
kas iš Lietuvos pas B. Chilens- 
ką, 4410 So. Talman Ave., Chi
cago, UI.

kiekviena klasė gavo atkalbėti 
po tam tikrą maldą, dalį mal
dų montažo. -Visi susikaupę 
sugiedojo Ateitininkų himno 
pabaigą. Šis minėjimas, daly
vaujant vaikams ir jaunimui, 
tikrai buvo įspūdingas, išspau
dęs ne vieną ašarą žiūrovuose.

Birželio 16 d. vakare įvyko 
reprezentatyvus Gedulo dienos 
minėjimas Sao Paulo miesto I 
centre. Jis buvo suruoštas vi-l 
sų trijų Pabaltijo tautų. Minė
jimo posėdį atidarė Latvių kon
sulato sekretorius P. Ozolins. 
Po to buvd sugiedoti Brazilijos 
ir Baltijos tautų himnai. Pa
grindiniu kalbėtoju portugališ
kai buvo kun. Aleksandras Ar
minas. Jis labai jautriai ir vaiz
džiai nušvietė Baltijos valsty
bių tragediją. Po to kalbėjo 
deputatas dr. Franco Montoro, 
pažadėdamas Baltijos valstybių 
laisvinimo, klausimą iškelti par
lamente. Meninėj daly pasirodė 
latviai su savo choru, estai su 
eilėraščiais, o iš lietuvių pusės 
pasirodė solistai K. Ambrozevi
čius ir V. Laurinaitis ir Liet. 
Katalikų Bendruomenės cho
rai vadovaujamas kamp. J, 
Strolios. Be to latviai parodė 
istorišką dokumentalinį filmą, 
kaip nepriklausoma Latvija bu
vo prijungta prie Sovietų Są
jungos, ir to prijungimo pasek
mes. Visuš sukrėtė filme paro
dytas faktas, kaip žmogžudys,

jos vado vietą, ir visus labai 
sujaudino parodyti filme iškas
tieji, 1941 m. komunistų nu
kankintų žmonių, lavonai.

— Juozas Žemaitis, gyv. Sao 
Paulo mieste, su savo žmona 
Terese išvyko į JAV pagilinti 
studijų administracijos ir vers
lo mokykloje. Jis gavo iš Ger- 
tulio Vargas fondo stipendiją.

PRANCŪZIJOJEI
— Kajetonas Čeginskas

Strasbourgo universitete ge
riausiu pažymiu apgynė diser
taciją “Lietuvių tautinis atgi
mimas socialoginiu požiūriu” 
ir gavo .daktaro laipsnį. K. Če
ginskas yra vienas iš gabiausių 
ir veikliausių jaunosios kartos 
visuomenininkų. Dr. K. Čegins
kas yra Europos Lietuvių Fron
to bičiulių pirmininkas.

ITALIJOJ
—< Vatikano radijas apie vys

kupą T. Matulionį. Vatikano 
radijas paskelbė iš tikrų šalti
nių gautą žinią, kad Kaišedo- 
rių vyskupas Matulionis nese
niai buvo grąžintas į Lietuvą. 
Ta pačia proga radijas priminė 
šio kankinio vyskupo gyveni
mą, kurio didelę dalį jis pralei
do komunistiniuose kalėjimuo
se ir priverčiamųjų darbų sto 
vykiose. “Nežinoma”, pastebė
jo Vatikano radijas, “ar vysk.

nuteistas iki gyvos galvos, ko- Matulioniui bus leidžiama grįž- 
munistams atėjus, gavo polici- ti į savo vyskupiją.”

CHICAGOS ŽINIOS
Čikagiečiai skęstančiame 

laive
Italų laive Andrea Doria, ku

ris nuskendo susidūręs su šve
dų laivu, buvo ir visa eilė čika- 
giečių, jų tarpe trys katalikų 
kunigai. Kaip žinome, visi bu
vo išgelbėti. Vienas iš čikagie- 
čių, Charles Annino, yra tarp 
tų, kurie kaltina italų laivo 
įgulą reikiamai nesirūpinus jų 
keleiviais ir tinkamai nesuor
ganizavus gelbėjimo. Andrea 
Doria laivu keliavo neseniai 
Romoje įšventintas Chicagos 
kunigas T. WKelly ir kun. R. 
Goedert bei kun. R. Wojcik. 
Buvo dar apie 50 keleivių iš 
Chicagos. Švedų laive, kuris 
susidaužė su Andrea Doria, bu
vo apie 20 keleivių iš Chicagos 
apylinkių. c

Lietuviuko nuotrauka 
Tribūne

Chicago Tribūne dienraštis 
rugp. 18 d. ruošia muzikos fes
tivalį. Jau dabar vyksta akor
deonistų konkursas. Laikrašty
je įdėtos nuotraukos gerai pa
sirodžiusių jaunų griežikų, jų 
tarpe ir R. J erų tis.

Trys įskiepijimai apsaugo 
nuo polijo

1 Chicagoje jau įregistruota 
341 naujas susirgimas polijo 
liga šiais metais. Devyni susir- 
gusieji jau, mirė. Tokio augšto 
susirgimų skaičiaus Chicagoje 
dar niekada nėia buvę. Nusta-

Mirusieji kunigai 
Lietuvoje

Lietuvoje pavasaris buvo vė
lyvas, tik jis atnešė džiaugsmo 
tuo, kad kai kurie iš Sibiro bu
vo sugrąžinti.

Pranešama taip pat apie eilę
tyta, kad nėra nei vieno susir-Į kunigų, kurie jau mirė Lietuvo- 
gusio iš tų, kurie jau yra gavę je ar buvo nukankinti Sibire:

Paminėjo B. Shaw
Chicagoje iškilmingai buvo 

paminėta rašytojo Bernafd 
Shaw gimimo 100 metų sukak
tis. Apie jį minėjime buvo viso
kiausių atsiliepimų; kaikurie jį 
net pavadino žmoniškąją kos
minių spindulių eksplozija. Kal
bėjo rašytojai Saroyan, Chap- 
man, Spectorsky, Henderson, 
o taipgi N. Thomas ir J. Ward- 
rop. Minėjimas vyko Sherman 
viešbuty. Tame viešbuty atida
rytas specialus Shaw garbei 
paskirtas kambarys, kuriame 
bus laikomi Shaw paveikslai, 
rankraščiai ir kiti jį primeną 
dalykai. Turėsime nedidelę 
nuolatinę B. Shaw parodą. 
Viešbučio Grand Bali patalpo
se buvo vaišės, vegetariškos, 
kaip kad ;r pats Shaw buvo ve
getaras.

10 m. kalėjimo už 
narkotikus

H. Lewis, 42 m. čikagietis, 
buvo sugautas penktą kartą 
nusikalstąs narkotikų laikymu 
ir nuteistas dešimčiai metų ka
lėjimo.

tris įskiepijimus prieš polijo li
gą. Dėl to skubama Chicagoje 
įskiepyti pusę miliono jauniau
sių piliečių, kuriems polijas pa
vojingiausias. Tiems, kurių tė
vai dirba dienomis, atidaryta 
pora skiepijimo punktų, vei
kiančių naktimis.

Hodge neprisipažįsta 
teismui

Nors Hodge anksčiau buvo 
prisipažinęs, .kad neleistinai ra
šė čekius, eikvodamas valsty
binius pinigus, tačiau teismui 
pareiškė, kad jisai nėra kaltas 
pavogime -$650,000 iš Illinois 
valstybės iždo, kuo jis yra kal
tinamas. Kaitinamojo advoka
tas Arthur M. Fitzgerald pa
prašė, kad byla būtų atidėta 
mėnesiui laiko ir jam būtų leis
ta susipažinti su tais klasto
tais čekiais. Teismas tiek laiko 
davė. Iki teismo Hodge išleis
tas už $100,000 užstato.

Miesto statybų komitetas
Chicagos meras Daley iš

rinktas pirmininku specialaus 
statybos komiteto, kuris jieš- 
kos galimybių mūsų mieste su
kurti valdinių įstaigų centrą, 
pastatant naujų rūmų eilę, arti 
vienas kito, kur galėtų susital
pinti miesto ir kitos valdinės 
įstaigos. Šį komitetą meras 
prisaikdino ir jis pradeda dar
bą. I

Sąžiningas berniukas
Lawrence Ray, 16 m. berniu

kas, gyvenąs 8804 S. Jeffery, 
Chicagoje, atrado piniginę su 
$105. Greit pasirūpino grąžinti 
savininkui, kuris sakėsi ją pa
metęs beskubėdamas į vaisti
nę. Savininkas atsiuntė berniu
kui padėkos laišką su čekučiu 
— radybų.

Revolveris pats peršovė
Policininkas Bernard Mc- 

Gann, 30 m. amžiaus, buvo su
žeistas Hyde Park nuovadoje, 
Chicagoje, kai jam pasijudinus 
pats revolveris iššovė, kabėda
mas makštyje. Kulka pataikė 
į dešinę koją. Nuvežtas į Illi
nois Central ligoninę.

Policininko našlei $8,054
Chicagos meras Daley įteikė 

našlei Margaret Blyth, kurios 
vyras žuvo tarnybos metu, 
$8,054. Tai daugiausiai polici
ninkų sudėta auka pagelbėti jai 
sunkiose valandose. Policininką 
Blyth nušovė buvęs kalinys 
James Welch.

Jurgis Andraitis, gimęs
1886, buv. Lenkimų klebonas.

Mykolas Augulis, gimęs 
1886, miręs 1950, buvęs Šilu
vos altarista.

Kajetonas Babrauskas, gi
męs 1886, Vaitkuškio klebonas.

J. Bikinas, gimęs 1875, mi
ręs 1956, Jurbarko klebonas.

Antanas Bieliūnas, S. J., bu
vo'išvežtas į Sibirą.

Antanas Čepas, gimęs 1864, 
buvęs Šiaulėnų klebonas.

B. čemevičius.
Antanas Čimielius, Kelmės 

vikaras, sušaudytas.
Jonas Čiuberkis, gimęs 1874, 

buvęs Skaisgirio klebonas.
Povilas Dogelis, gimęs 1877,

Rūta, gimęs 1873, buvęs karo 
kapelionas Kaune.

Stasys Sarapas, gimęs 1872, 
kanauninkas, buv. Šiaulių deka
nas. į

Romualdas Siliūnas, gimęs 
1878, buv. Gudžiūnų klebonas.

Ikonas Skabeika, gimęs 1876, 
buv. Lyduvėnų klebonas.

Juozas Stankūnas, gimęs 
1908, miręs 1952.

Antanas Staišys, gimęs 1872, 
buv. Meškučių klebonas.

Klemensas šovys, gimęs 
1886, buv. Seredžiaus klebonas.

Antanas Tvari jonavičius, gi
męs 1887, buv. Kurklių klebo
nas.

Juozas Underis, gimęs 1875, 
buv. Lėsčių administratorius.

Stasys Ūsorius, buv. Kauno 
seminarijos profesorius, miręs 
1955.

Juozas Vailokaitis, buvo iš-, 
vežtas, paskui grąžintas, mirė 
1953.

Pranas Venckus, gim. 1898, 
buvęs Kauno seminarijos pro
fesorius, nuskendo.

Vincas -Vilčinskis, g. 1868,
kanauninkas, Kauno bazilikos i buv. Pakražantės klebonas
prepositas.
i Jonas Gėgžna, gimęs 1890, 
buvęs Žeimių klebonas.

Pranas Janulaitis, g. 1874, 
kan., buvęs Betygalos klebo
nas.

Vincas Grušas.
Konstantinas Jazdauskas, gi

męs 1875, kan., buvęs Joniškio 
dekanas.

Klemensas Jurkus, gimęs 
1893, buvęs karo kapelionas.

K. Kazakevičius, Bukonių 
klebonas.

Kostas Marma, gimęs 1879, 
buvęs Krakių klebonas.

Domininkas Mikšys, gimęs 
1872, buv. Kauno kalėjimo ka
pelionas.

Vincas Mockus, gimęs 1869, 
buv. Vosyliškės klebonas.

Musteikis.
Julius Paleckis, gimęs 1885, 

buv. Taujėnų klebonas. '
L. Povilonis, Vaduoklių kle

bonas.
Kazimieras Pronckietis, gi

męs 1869, buvęs Kėdainių de
kanas.

St. Rinkevičius, S. J., buvo 
išvežtas į Sibirą.

Mykolas Ruseckas, gimęs 
1890, buv. Palonų klebonas.

Adolfas Sabaliauskas-Žalia

Antanas Vykuvis, gim. 1873, 
buvęs Kelmės klebonas, mirė 
1949.

Antanas Zaleskis, gim. 1880, 
būv. Joniškio altarista.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Seserų Vienuo

lyno Rėmėjų draugijos 6 skyrius
Brighton Park) rengia piknikų lie
pos 29 d. Lietuvos Vyčių sode, 2453 
W. 47th Rt. Visi kviečiami į šį pa
rengimų. Bus .skanių valgių, o lai
mingieji gaus dovanų. — Rengėjos

miiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias Į pasaulj 

II dalis: Valko kelias J Dievą,
ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL.
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Žuvo bežaizdamas keltuve
Septynerių metų berniukas 

James Cox, vienintelis vaikas 
šeimoje, žuvo bežaizdamas kel
tuve. Jis nespėjo įtraukti gal
vutės ir keltuvas augštyn besi
keldamas ją sutraiškė prispau 
dęs prie durų.

Marijuanos už pusę miliono
Vakar palei Calumet—Sag 

kanalą buvo nupjauta ir sude
ginta laukinės marijuanos 
(narkotiko, kuriuo svaiginasi 
rūkydami) už $500,000.

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

U2BAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiučio 12 d, 1956 m.
MARIAN MILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Mills, INinois
šį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų- statybą ir persikels 

į juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 31 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
mos tr pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite 4ą sekmadienį atsilankymui j TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje Sv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių lr gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
2834 S. Oakley Ave., Chicago 8, HL

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie ŠJ romaną taip rašo: P. Keetfl- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių“ 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisvfis parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dšl savo 
žemfia, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
Okupacijų repIBse. Todėl š) romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą lr kels Jo dva
sią. šia romanas, atskleidžiąs mūsą 
berotškai , tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pnd. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago. Illinois


