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Apie gyvenimą Čekoslovakijoje 
ir komunistus Prancūzijoje

(Mūsų korespondento Prancūzijoje)

Turintis daug simpatijų komunizmui, progresyviųjų savait
raštis „France Observateaur“ įsidėjo savo bendradarbio Bertrand 
Femey ilgą pranešimą iš kelionės dabartinėje Čekoslovakijoje, kur 
jis primena čekų studentų demonstracijas gegužės mėn. ir rašyto
jų suvažiavimą balandžio mėn., per kuriuos pasireiškęs nepasiten
kinimas valdančiais ir komunistiniu režimu, o kartu ir reikalavi
mai daugiau laisvės.

Ferney rašo, kad „kiti gyven-“ i ' ' ~ ~~, . .’ ” ... .j . . /klausimus, kaip Sovietuose prato jų sluogsniai, o ypačiai darbi-1 r
ninkai neturi jokio neoficialaus
kelio, jokios tribūnos, kur galė
tų bręsti ir rasti savo galutinę 
formą jų reikalavimai...“

Pažymėjęs, kad vidutiniškas 
atlyginimas Čekoslovakijoje te
siekia vos 1.000 čekų kronų, 'kas, 
palyginus perkamąją galią suda
ro tik apie 20,000 prancūzų fran
kų, Ferney rašo: „Gyvendami la
bai skurdžiai, jie turi jaustis pa
tenkinti savo likimu. Šiandien, 
kaip vakar, vyriausybė, partija, 
sindikatai ir spauda tesugeba 
priešpastatyti labiausia pagrįs
tiems reikalavimams savo pro
pagandos' mašineriją“. Iš čia 
išplaukia darbininkijos nusivy
limas ir apatija.

Ferney šakosi buvęs liudinin
ku vienoje darbininkų šeimoje 
kai atėjo komunistinis dienraš
tis „Rude Pravo“. Koresponden
tas rašo: „Pirmieji du puslapiai 
buvo tuoj sunaudoti pečiui pa
kurti, o du paskutinieji, kuriuo
se pateikiamos sporto žinios, šei
mininkės buvo atiduoti vyrui — 
angliakasiui.

Man reiškiant nusistebėjimą 
tokiu informavimosi būdu, dar
bininkas pareiškė: „Laikraštis? 
šitas šlamštas. Tiktai pasakėčių 
rinkinys. Ir tai pasakėčios bent 
yra įdomios. Tarp kito ko, mūsų 
žurnalistai turi žinoti, kad Me
kas netiki nė vienu žodžiu to, ką 
jie rašo“.. <

Nusivylimo jausmas vyrauja 
visur

„Tas pats nusivylimo jausmas 
vyrauja darbininkų -santykiuose 
su sindikatais“ — pažymi Fer
ney. Jis dar rašo: „Tarp parti
jos aparato ir sindikatų iš vienos 
šalies ir darbininkų klasės, iš 
antros, šiandien nėra daugiau 
bendros kalbos, kaip tarp arabų 
ir prancūzų Alžyre. Jei tokios 
padėties buvimas ir jos sunku
mas buvo lenkų valdovų pripa
žinti po Poznanės įvykių, nieko 
panašaus dar nepastebima Čeko
slovakijoje. Tiesą pasakius, ne 
toks žemas atlyginimų lygis ne
leidžia artimiausioje ateityje nu
matyti panašių įvykių kaip Poz
nanėje, bet, ilgainiui, valaiky- 
mas panašios prarajas tegali iš
šaukti tiktai katastrofą“ — pa
brėžia Ferney.

Apie prancūzų komunistų 
partijos kongresą

Liepos antroje pusėje Havre 
mieste įvyko 14-tasis prancūzų 
komunistų partijos kongresas. 
Apie jį visoje prancūzų spaudoje 
buvo labai plačiai rašyta.

Į kongresą buvo įsileisti ir ne 
komunistinės spaudos atstovai. 
Nieko, visiškai nieko naujo tas 
kongresas nedavė. „Nieko nepa
kito nei žmonėse, nei taktikoje“, 
rašo „Figaro“ dienraščio korės 
pondentas“. Dienraščio „l’Auro- 
re*‘ atstovas kongresą vadina 
„demokratijos parodija“. Iš tik
rųjų, viskas kongrese vyko, pa
gal vadų užsakymą ar įsakymą

Partijos vadas ir generalinis 
sekretorius Maurice Thorez pa
skaitė savo, dvi valandas užtru
kusį pranešimą, kuriame nebuvo 
nieko naujo. Vi bua kebliuosius
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dėtoji vadinamoji destalinizaci- 
ja arba nustalinimas, Chruščevo 
slaptojo pranešimo apie Stalino 
nusikalstamus darbus atgarsiai 
pačių komunistų eilėse — visa 
tai Thorez išdidžiai nutylėjo. Jis 
per visus penkiasdešimt savo 
pranešimo puslapių nė vieno sy
kio nepaminėjo net Chruščevo 
pavardės.

Tolesnė kongreso eiga buvo 
panaši: jokių prieštaringų disku
sijų, o tik užsakytų kalbėtojų de 
filiavimas, kurių kiekvienas sa
vo žodį pradėdavo pareiškimu 
pritarimo Thorezo pranešimui, o 
baigdavo karštu pasisakymu už 
„vieningą frontą“.
' Renkant partijos orgšnus: 
centro komitetą, sekretariatą ir 
politbiūrą jokių sąrašų, tik tas 
vienintelis buvusiųjų organų su
darytas, lygiai jokių slaptų bal
savimų. Pasiūlytas sąrašas buvo 
vienu balsu priimtas.

Komunistų kongresas — robotų 
mugė

Teisingai vienas laikraštis 
apie komunistų kongresą pasa
kė: „tai ne partijos kongresas, 
bet robotų mugė“. Visi buvusieji 
ligi šiol partijos priešakyje va
dai ir vadokliai tiio būdu buvo 
ir vėl išrinkti. Tatai sukėlė tokį 
robotų entuziazmą, kad salėje 
pasipylė „konfetti“ ir pasireiškė 
tikras turgavietės džiūgavimas. 
Kongresas iškilmingu raštu krei 
pėsi į prancūzų socialistų parti
ją, siūlydamas sudaryti „vienin
gą frontą“. Tenka abejoti ar su
silauks oficialaus atsakymo.

Komunistų partija yra reakcinis 
vienetas

Socialistų partijos organas 
dienraštis „Le Populaire de Pa
ris“ rašo, kad „Po 26-rių savo 
gyvavimo metų prancūzų komu
nistų partija yra reakcinė dėl 
šių priežasčių: 1. ji kontroliuo
jama svetimos valstybės;

2. jos organizacija neleidžia 
pasireikšti mažumai;

3. ji sakosi norinti atiduoti 
valdžią darbininkams, bet nelei
džia šiems pasireikšti partijos 
viduje, visą vadovavimą atiduo
dama profesiniams revoliucijo- 
nieriams;

4. ji sakosi nesanti laisvę dar
bininkams, o savo viduje prime
ta monolitinę mintį visiems eili
niams nariams;

5. ji pretenduoja siekianti pa
naikinti žmogaus išnaudojimą 1549,314 turistai. 1954 m. jų čia
kito žmogaus, o pritaria Pozna
nės žudikams bei vykdo savo vi
duje politinį militantų išnaudo
jimą; <

6. ji pretenduoja panaikinti 
kapitalizmą, bet 'tik tam, kad 
pakeistų jį valstybiniu kapitaliz
mu ir tuo būdu pavergtų darbi
ninkų klasę totalitarinei ir pri
vilegijuotai biurokratijai.

Socialistų dienraštis sumini 
dar penkis pagrindus, dėl kurių 
komunistų partiją tenka laikyti
žiauriai reakcine. Tuo būdu, ten- linai debesuota ir šilčiau. Augš
ka manyti, kad kreipimasis į so
cialistus pasiliks balsu šaukian
čio tyruose...
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Prez.. Eisenboweris, pirmą kartą 8 savaičių laikotarpyje, dalyvauja 
s]»audos konferencijoje Wasbingtone. ♦ (INŠ)

Kanados apsaugos šefas sako, jog
laisvos tautos turi veikti išvien _ •

0TAWA, Kanada. — Kanados krašto apsaugos ministeris 
Ralph Campney užtvirtino pilną savo vyriausybės paramą NATO 
veiklai. .'

Kanada, kaip pranešama, šiuo
metu išlaiko oro diviziją, kimi 
stovi Vokietijoje ir Pranęūzijoje 
ir armijos brigadą Vokietijoje, 
kas iš krašto gynybos biudžeto 
pareikalauja 1.75 bil. dolerių.

Kada krašto parlamentas b 
vo paprašęs peržiūrėti išlaidas 
gynybos reikalams, nes, jo nuo
mone, rusų agresijos pavojus 
jau esąs sumažėjęs, Campney 
atsakė, kad tas neatitinka tikro
vei, kadangi sovietai mėgina šal
tąjį karą iš karinio lauko per
mesti į prekybines, ekonomines 
ir politines sritis.

Jis išsireiškė, jog reikia būti 
atsargiems, darant bet kokius 
pakeitimus. Anot jo, NATO stip 
rybės išvystymas kaip tik turė
jęs įtakos rusų planų pakeitime.

Ralph Campney, pasisakyda
mas už ginkluotų pajėgų užsie
nyje išlaikymą, dar pabrėžė, kad 
vietinė gynyba turi būti sustip
rinta. Čia vietoje 10 karališko
sios kanadiečių aviacijoms pagal
binių dalinių yra oūtina įruošti 3 
nuolatinius.

Ministeris taip pat išsireiškė, 
jog NATO turi operuoti kaip vie 
nas junginys, nežiūrint į tai ar 
tai būtų gynybos sritis ar eko
nominė bei jai panaši veikla. 
„Mūsų pajėgumas priklausys 
nuo to, iki kokio laipsnio mes 
galėsime tai įvykdyti“ — užak
centavo Campney.

• 1955 m. Meksikoje lankėsi

buvo 411,752.

Kalendorius

Rugpjūčio mėn. 4 d.: šv. Do
mininkas; lietuviški: Geriman
tas ir Butginė.

Rugpjūčio mėn. JLd.: šv. Ma
rijos Snieginės; lietuviški: Rin- 
tas ir Neminga.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:07.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da-

čiausia temperatūra — arti 90. 
Sekmadienį — dalinai debesuo
ta, šilta ir drėgna.

LITHUANIAN DAILY FRIENdĮ FRINTFD FN TWO PARTS

ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST) 4, 1956 Kaina 6 centai

Jew

Mire didelis
rų draugas

YORK. — Rugpiučio 2 
Yorke mirė prel. Eduar-

dasStukelis, labai žymus latvių 
katalikų veikėjas ir lietuvių drau 
gas. Mirė dėl širdies atakos tik 
mėnesiu anksčiau prieš savo auk 
sinį kunigystės jubilėjų.
’ Prel. E. Stukelis gimė 1884 m. 
kovo 3 d. Panemunės valsčiuje, 
Brunavos parapijoje. 1901 — 
1906 m. E. Stukelis lankė Kauno 
kunigų seminariją ir buvo įšven
tintas kunigu Kauno vysk. Kas
paro Girtauto 1906 m. rugsėjo 10 
dieną.

1907 — 1910 m. E. Stukelis 
studijavo teologiją ir filosofiją 
Insbrucko ir Louveno universite
tuose. 1919 - 20 m. buvo Kauno 
vyskupo generaliniu vikaru Kur
žemei ir Zemgalei. 1924 - 44 m. 
klebonavo Rygos Sopulingos Die 
vo Motinos bažnyčioje ir Rygos 
Archidiecezijos kancleriu.

Ppel. E. Stukelis 1944 m. buvo 
priverstas pasitraukti į Vokieti
ją, kur iki 1949 m. gyveno Augs-| 
burge. 1949 m. rugpiučio 18 die
ną atvyko į JAV ir gyveno New 
Yorke, daug įvairiose srityse be
sidarbuodamas latvių katalikų 
reikaluose.

Prel. E. Stukelį pažinojo ir, 
platūs lietuvių sluogsniai, nes jis 
visur aktingai dalyvavo, visiems 
padėdavo, visus laikė savo myli
mais broliais.

Dulles gaus
“Whisky money”

WASHINGTON. — Prez. Ei- 
senhoweris vakar pasirašė bilių, 
leidžiantį Valstybės sekretoriui, 
gauti pinigų reprezentacijai ar
ba kaip kai kurie cinikai vadina 
„whisky money“. Iki šiol jis tu
rėdavo oficialius svečius vaišin
ti iš savo kišenės, bel dabar tai 
galės atlikti valdžios sąskaitom

• Bernice Wilbert ii Penfield 
miesto laimėjo New Yorko vals
tybės bulvių skutimo varžybas.

Raudonieji tvirtina
savo pozicijas Burmoje

KUNLONG FERRY, Burma. 
— Kaip pranešama, komunisti
nės Kinijos kariuomenė, po ke
lių susirėmimų su Burmos armi
ja, kasasi užimtoje teritorijoje. 
Burmiečių armijos žvalgybos 
tarnyba sako, jog komunistai 
stato naujus kelius, kas paleng
vintų jų judėjimą šioje mažai ap
gyventoje Burmos srityje.

Yra žinių, kad Burmos vyriau
sybė daro spaudimą raudonajai 
Kinijai, jog ši kuo greičiau ati
trauktų įsiveržėlius.

Nuskrido 1,900 mylias
per valandą

WASHINGTON. — JA Valsty
bių aviacijos raketinis lėktuvas 
— X-2 nuskrido daugiau negu 
1,900 mylių per valandą, kas yra 
greičiau negu iki šioliai bet koks 
kitas žmogaus valdomas lėktu
vas pajėgė nuskristi.

Kariuomenės pareigūnai pra
nešė, kad lt. col. Frank Everest, 
Edvvards aviacijos bazės Kalifor
nijoje skridimo bandymų šefas, 
liepos mėn. 25 d. bandomuoju 
lėktuvu, skrido greičiu, bemaž 
tris kartus didesniu už garso 
greitį.

Trumpai iš visur
• Vak. Vokietijos vid. reikalų 

ministerio Gerhard Schroeder 
pranešimu, nuo karo pradžios, 
svetimųjų kariuomenių kareivių 
išprievartautos, vokietaitės V. 
Vokietijoje ir Vak. Berlyne pa
gimdžiusios 8,194 kūdikius.

• Jau 100,000 pabėgėlių iš ko
munistinės Rytų Vokietijos šiais 
metais pasiekė Vak. Berlyną. 
Pereitais metais toks pat skai
čius pabėgėlių buvo užregistruo
tas tik rugsėjo mėn. pabaigoje.

• Bobo Rockefeller (Iieva 
Paulekiūtė) iš Little Rock, Ark., 
sugrįžusi į New Yorką, gavo pa
tarimą kelias dienas praleisti lo
voje nervų įkarščio nuramini
mui. Ji prieš pora dienų turėjo 
nemažą ginčą ir grumtynes jo
sios buvusio vyro ūkyje dėl 7 m. 
amžiaus sūnaus.
\ • Susirgimai polijo liga JA 

Valstybėse pereitą savaitę siekė 
658. Bendrai imant, šie susirgi
mai palaipsniui mažėja.

• Vakarų Vokietijos vyriau
sybė apkaltino sovietų zonos va
dus, kad jie yra didžiausi mote
rų darbininkių išnaudotojai, skai 
tant nuo pramonės užgimimo.

• Septyni amerikiečiai studen 
tai: 4 berniukai ir 3 mergaitės, 
savo kelionėje dviračiais po Eu
ropą, vakar buvo sustoję Vien- 
noje, Austrijoje. į

• Temperatūra vidurinėj Alias 
koj yra labai kraštutiniška. Tam 
tikrose vietose čia jl svyruoja 
nuo 100 virš nuliaus vasarą ir 70 
žemiau nuliaus žiemą.

• Peipingo laikraščiai, komen 
tuodami Suezo kanalo pagrobi
mą, palaiko Egipto prezidentą 
Nasser.

• Rytų Vokietijos komunistų 
partijos vadas pranešė, kad R. 
Vokietijoje bus pakeisti rinki
miniai įstatymai, nes norima su
daryti stipresnį ryšį tarp balsuo
tojų ir kandidatų.

• Oberammergau mieste, Vo
kietijoje buvo konfiskuoti 9,000 
antisemitinės brošiūros egzem
plioriai.

• Suaugęs žmogus, sveriantis 
150 svarų, per metus suvalgo 
apie 1,531 svarus maisto.

• Apytikriai du iš penkių pa
saulio gyventojų yra darbininkų 
eilėse.

----------------------- , j

Laukiama Nasser'io a+akymo 
į Angljos pakvietimą

KAIRO, rugp. 3. — Anglų ambasada Kairo mieste įterkė 
Egipto užsienių reikalų ministerijai raštą, kuriame Egiptas yra 
kviečiamas dalyvauti Londono konferencijoje rugpiučio mėn. 16 d. 
ir išdiskutuoti vakariečių planus dėl Suezo kanalo tarptautinės 
kontrolės.

Dar nėra tikrų žinių dėl šio ~įai 41noma, An lija ir Pran. 
paniffljmo priėmimo, bet Egipto cMja 3Utiko 3U3ilaikyti nuo gin. 
vyriausybės globojama spauda | kluot03 jė prieS
?ra?4j° vakariečius, kad^.^^, jeigu Nasser sutiks da-

lyvauti tarptautinėje konferen
cijoje, rugpjūčio mėn. 16 d. Lon-

šie kišasi į Egipto privačius rei
kalus. t

Oficiali Egipto radijo stotis 
apkaltino „Tris didžiuosius“ už 
tai, kad jie mėgina, nužeminti 
egiptiečius ir diktuoja savo. 
sprendimą, liečiantį kanalo atei
tį.

Dūlles duos savo raportą

Valstybės sekretorius Dulles, 
kuris grįžta tiesiai iš Londono, 
šiandien asmeniškai atraportuos 
prez. Eisenhoweriui — kas yra 
atsiekta Suezo krizės klausime. 
Dulles, dvi dienas praleidęs pa
sitarimuose su anglų ir prancū
zų diplomatais, išdėstys visas 
nuotaikas, vyravusias šios svar
bios konferencijos metu.

Kaip yra tikimasi, Dulles pa
pasakos prezidentui, jog jau yra 
laikinai pavykę atkalbėti Angli
ją ir Prancūziją nuo jėgos pa
vartojimo prieš Egiptą, kais, ga
limas daiktas, būtų iššaukęs tre
čiąjį pasaulinį karą.

Tačiau, sakoma, jog Dulles 
įspės prez. Eisenhowerį, kad pa
vojus Suezo kanalo reikalu dar 
nėra praėjęs ir jis gali vėl iškilti.

Montrealyje rinksis
ugniagesiai

WASHINGTON. — Montrea- 
lio mieste rugpiučio mėn. 13 d. 
susirinks ugniagesių atstovai iš 
visų JAValstybių ir Kanados 
kampų. Kaip sakoma, jie čia rei
kalaus didesnio atlyginimo ir 
trumpesnių darbo valandų.

• Dr. Hewlett Johnson, 82 m. 
amžiaus „raudonasis“ dvasiškis 
iš Canterbury, išskrido į Mas
kvą. Jis sakosi ieškosiąs taikin
go susipratimo tarp Sov. Sąjun
gos, Kinijos ir Anglijos gyven
tojų.

• Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius Hagerty atvyko į Alba
ny, kaip jis sakosi, pažaisti gol
fo ir sutikti kai kuriuos savo se
nus draugus.
• Amerikiečių šeimos pralei

džia vieną ketvirtį savo pajamų 
vien tik maistui.

• Per pirmuosius 6 šių metų 
mėnesius Sov. Sąjungos auto 
fabrikai pagamino 227,000 auto
mobilių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Karalienė Elzbieta vakar paskelbė „didelės bėdos“ stovį 

Anglijoje ir prie ginklo pašaukė 20,000 rezervistų.
— „The United Steehvorkers“ unija ir į,U. S. Steel Co.“ vakar 

vakare pasirašė sutarties kontraktą.
— Prancūzijos premjeras Mollet ir užsienių teik. min. Pineau, 

tautinės Tarybos susirinkime, paskelbė, kad prancūzų vyriausybė 
bandys visais būdais apsaugoti Suezo kanalą nuo Egipto kontrolės.

— Vak. Vokietijos pabėgėlių ministeris Theodor Oberlaendcr 
pranešė, jog Vak. Vokietijos ambasadoje Maskvoje 35,000 asmenų 
paprašė leidimo repatrijacijai iš Rusijos.

— Indija gavo pakvietimą dalyvauti 21/ valstybių konferenci
joje Londone, rugpjūčio mėn. 10 d., kuriame bus svarstomas Suezo 
kanalo klausimas.

— Alfredo CarboneU, yra paskirtas Kolumbijos ambasadoriu
mi Jungtinėms Tautoms.

— Trys banditai vakar įsiveržė į FranceviUe (Ind.) valstybinį 
banką ir iš jo pasišalino su 30,000 dol. Franceville yra 55 mylių 
atstume nuo Chicagos.

— Etnos kalnyno ugniakalnis Sicilijoje vėl išsiveržė.
— JAValstybių laivyno vadovybė pranešė, jog ji sekančią 

žiemą Pietų ašigalyje planuoja pastatyti mokslinę tyrinėjimo stotį.
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done, nepadarys prieš tai jokių 
provokacinių veiksmų bei priims 
bet kokią formą Suezo kanalo 
tarptautinėje kontrolėje.

Protestuoja prieš
priespaudą Lenkijoje

BRIUSELIS. — Tarptautinių 
krikščioniškųjų organizacijų se- 
kretariatas savo telegramoje 
generaliniam direktoriui David 
Morse griežtai protestuoja prieš 
priespaudą bei pažeidimą darbi- 
nihkų teisių Lenkijoje.

„Tarptautinės krikščioniškos 
organizacijas, — sakoma minė
to j telegramoje, — tvirtina, kad 
lenkų darbininkų streikas buvo 
numalšintas ginklų jėga“. Krikš
čioniškosios organizacijos -protes 
tuoja prieš aiškų darbininkų tei
sių pažeidimą. Jos reikalauja, 
kad Lenkijos vyriausybė liautųsi 
persekiojus darbininkus ir kad 
pastariesiems būtų grąžinta lais
vė.

• Sovietai reabilitavo režisie- 
rių Meyerholdą, kuris buvo „iš
valytas“ 1938 m. Jis tada būvo 
pripažintas Stanislavskio realiz
mo priešu, suimtas ir patalpintas 
į koncentracijos stovyklą. Da
bar paskelbė, jog jis buvo ne
kaltas.

Oiovanna Zanųiora, kuri apklausi- 
nėtojams Now Yorko mieste paliudi
jo, kad skęstančio Andrea Doria 
įgula daug pagelbėjo keleivių išgel
bėjime. Ji vra šį laivą pastačiusios 
firmos direktoriaus Luigi Palumbo 
duktė. (INS)

I
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ŠOPHIE BARČUS RADIO PIKNIKAS!!
Willow West Picnic Grounds Bučo Darže Willow Springs Rd. ir 83rd St., Willow Springs, III.

Įvažiavimas — $1.00 — Su šiuo bilietu taipgi laimėjimas »”gate prize' EH/tr
i >

Nuoširdžiai kviečiame visus radijo klausytojus, re-
’ * t *

mejus ir geros valios Lietuvius. Būkite su mumis

SČ>. BOSTONO ŽINIOS
Pabaltiečių koncertas

Naujosios Anglijos Pabaltie-

už privatinį nejudomą turtą mo
kami miestui mokesčiai tuoj bus

čių Amerikiečių Draugija ruo- ',akelti aPie 8 do1' nu0 tūkstan’ 

šia 1956 — 1957 m. pabaltiečių 
koncertų seriją, kviesdama į 
Bostoną iš JAV ir Kanados gė
ris usius estų, latvių ir lietuvių 
solistus: Yra numatomi trys 
koncertai, kurie bus penktadie
niais 8:30 vai. vak.

Pirmas koncertas įvyks rug
sėjo 28 d. "Jordan Hali” salėje 
(kiti — vasario ir balandžio 
mėn.). Šis koncertas bus atlik
tas estų smukininkės Carmen 
Prii, kuri New Yorko spaudos 
buvo pripažinta “...augščiausio 
lygio smuikininkė, turinti tech
niką, temperamentą ir muzika
lumą”" (“Nevv York Times”).
Baigusi Talino konservatoriją 
Estijoje. Studijavusi su Georg 
Kuhlenkampf ir Vaša Prikoda 
Berlyne ir Salzburge. Koncer
tavo Europoj, JAV ir Kanadoj.
Pasirodydavo kaip solistė su vo
kiečių ir estų orkestru.

Antras koncertas bus atliktas 
latvių violenčelisto Ingus Na- 
runs (akomp. Verona Stelps).
Jis buvo Hamburgo ir kitų vo
kiečių simfoninių orkestrų so
listas ir yra plačiai koncertais 
Amerikoj ir Europoj. 1949 m.
I. Naruns laimėjo tarptautini 
artistų koncertą Genevoje ir, at 
vykęs į Ameriką, davė du kon

certus New Yorko “Town Hali” 
įšalėję. New Yorko laikraštis 
rHerald Tribūne” atsiliepė apie 
jį: “...vienas geriausių mūsų če- 
listų”.

Trečias koncertas bus atlik
tas baritono Vaclovo Verikaičio.
V. Verikaitis studijavo Lietu
voj, Vokietijoj ir Kanadoj — To 
ronte, kur baigė karališkąją To
ronto konservatoriją dr. Ernes
to Vinci vadovybėje. Jis yra 
dainavęs simfoninių orkestrų 
koncertuose, su CBC opera, su 
Toronto filharmonijos choru —
Kanadoj ir JAV. Dabar trečius 
metus dainuoja savaitinėj CBC 
radijo programoj. “...Jo stiprus 
balsas pasižymi lengvumu ir aiš
kumu. Jo interpretacija yra į- 
tikinanti”, rašė laikraštis “Glo
bė and Mail”. “...Jo balsas pa
sižymi tobula kokybe, geru fra- 
zavimū ir puikiu muzikalinių 
vertybių pajautimu”, rašė “Te- 
legram”. Jane Bud reik ienė

CIO.

STATYS NAUJĄ CENTRĄ
Prudential kompanija jau bai

gia derybas ir žada greitai pra
dėti statyti Bostone panašų na
mų centrą, kaip New Yorke yra 
Rockfeller Center.

TRUMPAI
— Dr. M. Gimbutienė baigė 

rašyti pirmąjį tomą pabaltiečių 
proistorės. Veikalą leis Har
vardo universitetas.

— Legionierių gegužynė ren
giama Romuvos parke, Brock- 
ton, Mass. Pelnas skiriamas lie
tuvių legionierių Dariaus posto 
naujiems namams įrengti. Pa
remkime!

— ALRKF Jubilėjinio Kongr.
rengėjų komiteto svarbus posė
dis kviečiamas parapijos salėje 
po bažnyčia š. m. rugpjūčio 8 d. 
8 vai. vak.

Pittsburgh, Pa.
Seserų praaeiškiečių 

sukaktuvinės iškilmės
Sesuo pranciškietė M. Anta- 

• na Jesulaitė š. m. liepos 28 d. 
atšventė 50 metų vienuolinio gy
venimo sukaktį. Tą pačią dieną 
25 metų vienuolinio gyvenimo 
sukaktį atšventė šios seserys: 
sesuo M. Salome Zalapukaitė, 
sesuo M. Ksavera Stulpinaitė ir 
sesuo M. Dominika Dauberytė. 
Seserų sukaktuvinių iškilmių 
metu pamokslą pasakė kun. Jur
gis Vilčiauskas iš Nėw Britairt, 
Conn. Iškilmėse taip pat daly
vavo kun. M. Kemėžis iš Eįiza-

Pastaįosir nuomonės

SI

.SEKMADIENĮ,,

August - rugpūčioSekmadienį, Aug.-Rugpjūčio 5 d , Bučo Sode.
Iki pasimatymo .... SOPHIE BARČUS KALBA < >5-tę dien^, 1956 metais^ f|

PO SUSIDŪRIMO

Sutsidūiv su tankalaiviu keleivinis laivas prįe Ncw Yorko. Visi 
žmonės buvo išgelbėti. (IN S)

beth, N. J.; prel. J. Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y.; kun. P. Sabas, 
OFM, iš Kennebunk Port, Me, ir 
brolis Jurgis iš “Darbininko” 
administracijos.

Esperantininkų kongresas 
Liurde

Tarptautinė Katalikų Espe
rantininkų sąjunga savo suva
žiavimą _ 9158 metais šaukia 
Liurde. Tais metais Liurde bua 
švenčiama 100 m. sukaktis 
kaip Bcrnardetai pasirodė Ma
rija. - i '

Nevienas peranksti į karstą 
atgulė, kad perdaug į sveikatą 
ėmė. —r J. Liebisch

tovai, kad jie galėtų laiku pasiim
ti atostogas sekantiems metams. 
Taipgi dar šiais metais turėtų būti 
sudaryta tiksli dienotvarkė, pa
ruošti patvirtinimui Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės įstatai, pa
ruoštos pagrindines paskaitos ir 
kt. Visa ši medžiaga turėtų būti iš 
anksto, jei galima dar šiais me
tais, išsiuntinėta visiems atsto
vams ir visų kraštų centro valdy
boms, kad į seimą visi atvyktų 
pilnai pasiruošę ir su sitarę su sa
vo kraštų bendruomenėmis. To
kiu atveju seime bus kalbama vi
so pasaulio šiapus geležinės už
dangos, bet ne pavienių atstovu 
ir seimas bus darbingas. Esant 
tokiai parengiamųjų darbų gausy
bei, mano nuomone tik dabar pra
dedant lėšų sukėlimo vajų seimo 
išlaidoms padengti ir užjūrio lie
tuvių kelionės išlaidoms apmokėti, 
tvarkingas seimas galėtų įvykti 
tik. 1958 m. rudenį.

Seimo vieta
Dabar panagrinėkime, kur ge

riausiai šaukti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą? Žiūrint iš 
geografinio taško gal geriausiai 

- tiktų JAV ir Kanados pasienis, 
būtent Detroitas Amerikoje ar 
Windsoras Kanadoje. Geografinis 
momentas seimo vietai parinkti 
yra labai svarbus, nes jeigu nu
matoma, kad į seimą suvažiuos 
apie 500 asmenų, tai apie 450 jų 
bus iš Amerikos lr Kanados ir gal 
tik apie 50 iš užjūrio. Amerikie
čiams ir kanadiečiams pasienis

i tik 18, o į antrąją — 17. Keturi
Tarybos nariai dar nedalyvavo

, nei vienoje sesijoje. i
Žiūrint iš to paties geografinio ( 

taško tinkama vieta seimui būtų
Į ir Čikagą, tačiau per didelis su
koncentravimas visų svarbiausių 
lietuviškų įvykių vienoje kolonijo- 

, je nustelbia kitų kolonijų veiklą 
Į ir yra pavojus, kad gali visai iš
stumti iš lietuviško gyvenimo.

Tinkamos seimui vietos būtų
Torontas ir Clevelandas, nes ten 
Sahar randasi JAV' ir Kanados 
augščiausi bendruomenių organai. 
Tada jie būtų glaudesniame kon- 

I takte su seimui ruošti komitetu,
, lengviau galėtų sekti jo darbus ir 
pakreipti viena ar kita linkme, 
vengiant tokių netikslumų, kaip 
šį kartą įvyko.

Pagaliau, jei kas būtų toks op
timistas ir tikėtųsi, kad bent pu
sė iš numatytų 500 atstovų at
vyks iš užjūrio, tai reiškia, kad 
seimo išlaidoms padengti bus su
kelta apie $100,000, tada reikėtų 
parinkti vietą netoli uosto. Šiuo 
atveju labai gerai tiktų Bostonas 
ar Philadelphia.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareiurimams kreiptis Į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

nustatyta, tai reikėtų pasirinkti 
pirmą kelią, kadangi vieni metai
tokiam seimui sušaukti yra per- ______ ,trumpas laikas, nes jau šiandien butų vidurkelis ir ekonomiskiau- 
reikėtų žinoti, kiek lėšų tam rei- šiai pasiekiamas, nes^ tikiu, 
kalui turima. Jau šiandieną užjū-1 kiekvienas atstovas is šio ko 
rio valstybių lietuviams turėtu nento vykstantis į seimą pats tu- 
bįti pranešta, kiek kuri iš jų gali y®s keliones išlaidas apsimo e 
prisiųsti atstovų (suprantama, ir darbo laaką sugaištL O m 
jiems užmokant bent kelionės iš- matėme, kad del šių kliūčių net į 
laidas), nes kiekvieno krašto Ben- JAV LB Vyr. Tarybos pirmąją 

1 druomenė juos turės vienokiu ar sesiją iš 27 Tarybos nariu atvy a 
kitokiu būdu išsirinkti, o šie savo
ruožtu pasiruošti, glaudžiai ben
dradarbiaujant su sa/vio Krašto 
centro valdybomis.

Kad įdėti pinigai ir sugaištas 
laikas save pateisintų, kad seimas 
būtų ne simbolinis, bet tikras ir 
darbingas, jis turėtų užtrukti ma
žiausiai savaitę laiko. Todėl dar 
prieš šių metų pabaigą turėtų būti 
žinomi ir JAV bei Kanados ats-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Seimas
V. KUTKUS, Detroit, Mich.

Prieš kiek laiko spaudoje buvo per min. St. Lozoraičio pagėrbimo 
paskelbta, kad JAV ir Kanados vakarienę Detroite, kuri įvyko tik 
lietuvių bendruomenių centro vai- savaitę laiko po Dainų šventes, 
dybos sudarė Nevr Yorke komite- Mat, joje dalyvavo ir A. S. Trečio- 
tą pirmajam P2se.ulio Lietuvių kas — Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
Bendruomenės Seimui sušaukti. [ menės Seimui ruošti komiteto iž-

Džiuginanti tai žinia, bet drau- dininkas, su kuriuo teko plačiau 
ge ir liūdna. Džiuginanti dėl to 1 išsikalbėti. Jis taipgi tvirtino, kad

Jei turite parduoti ar išnuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640.

Pagelbėkitc pastatyti Šv. Juo
zapo trečiojo ordiųo Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas via nukentėjęs 
nuo baltųjų skruzdžių.

Slster Mary Pulcherla, Viršininke 
St. Francis of Assisi Mlslon 
Itoutc 1, Bov 2SA 
Groenvvood, Misslsslppl i

Gerbiamoji Sesele Pulcherla:
Priimkite mano auką naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
Mississippi. Tęskite savo gerą dar
bą neturtingas katalikų misijas 
toiimuoso pietuose.

Vardas, Pavardė

Adresas

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Miestas ................ Valstybė

DISTRICT
SAVINGS
& Loan Ass’n

STATEMENT OE CONDITION 
June 30th, 1956

ASSETS
First Motgage Loans on Real Estate.......... .. $10,865,618.08
Home Improvement Loans ......................................... 137,099.51
Purchased Real Estate Contracts............................... 18,641.42
Share Loans ...........................?.......................,................ . 17,660.00
Hųderal Home Loan Bank Stock............ ................... 158,200.00
U. S. Government Bonds . /...................................... 1,697,623.62
Cash on Hand and in Banks .................................... 881,298.17
Office Building Less Dępreciations1 ...................... 181,360.96
Furniture, Fixtures and Equipment,

Less* Deprecia^ion ... .’............................................... 55,540.78
Othcr Asscts ..................................................... 11,2^6.73

TOTAL ASSETS ........................  $14,024,269.27

LIABILITIES
Members’ Share Accounts ................................ $12,500,232.31
Loans In Process ............................................................. 700490.54
Accounts Payable .................................................................. 2,918.45
Deferred Credits .................................................................. 19,647.33
Specific Reserves: For Uncollected Interest............ 1,153.30

For Other Assets ...................... 1,708.40
General Reserves and Surplua ..............................1. 798,118.94

VERTA DĖMESIO
Neseniai išleistas katalogas, kuriame yra tarpe daugybės 

knygų — šios knygos:
P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDĖS MENAS 301 ps.

273 paveikslai ..................................................................... $ 8,50
V. Srogienės LIETUVOS ISTORIJA 968 ps. 4 že

mėlapiai ........................'......... ............................................ 12,—
S. Raštikio KOVOSE DEL LIETUVOS 704 ps. ...... „ 7,—
J. Vaižganto MONOGRAFIJA (galima pavadinti enci

klopedija) 398 ps................................................................. „ 6,—
V. Mikolaitis ALTORIŲ ŠEŠfiLY romanas 3 dai. .

632 ps................................................................................................ 6,—
J. Georg MOTERYSTE — natūralūs gimimų regulevi-

mas ir išeitis iš moterystės sunkenybių 224 ps............ 3,—
N. Butkienės DVYNUKES vaikams apysakos 34 ps.

ILIUSTRUOTOS............ :..........................:.............................. 1,—
Tame kataloge dar yra šie skyriai:

LIETUVIŠKŲ plokštelių; K. Petrausko, Sabaniausko, Dolskio 
ir kitų. Virš 300 rūšių ir greit bus gautos iš Lietuvos Švedo 
ansamblio ir kitų apie 20 plokštelių, kurių išpildymas vertas 
dėmesio.
GAIDŲ Chorams ir atskiriems balsams didelis skyrius apie 400 
pavadinimų.
ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ Omega, Cyma ir kitų firmų. 
FOTO, RADIJO aparatų su kuriais girdima Europa ir kiti 
kraštai.
SIUVAMŲ IR RAŠOMŲ MAŠINŲ sujietuvių ir kitų kalbų 
raidynais.
VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ — (kartu sportinis ir nesportinis) 
visokių rūšių.
Ka3 užsisakys prekių ne mažiau 10 dol., katalogą gaus nemo
kamai.
Prekės siunčiamos į visas šalis.
J. Karvelis 3322 S. Halsted str. Ubirago, III. tel. Yards 7-0677.

P. S. J-VAIŽGANTO RINKTINIŲ RAŠTŲ 7 tom. prenu
merata tik $21. Pinigus sumokėsite gavus knygas (iš anksto
nereikalinga mokėti).

Seimas įvyks New Yorke, nes taip 
nutarė jų komitetas š. m. birželio 
mėn. 28 d. Priminus jam, ką aš 
patyriau per Dainų šventę Čika
goje, jis nieko daugiau paaiškinti 
negalėjo, nes žinia, kad po to ko-

kad pagaliau viso pasaulio lietu
viai apfcijungs vienos organizaci
jos rėmuose ir ta apsijungimo va
landa jau visai netoli. Liūdna, nes 
ir vėl Lietuvių Bendruomenės liki
mas ir jos svarbiausio uždavinio
išsprendimas atiduotas į partinių mitetas nebuvo susirinkęs ir savo 
politikų rankas, nes Nevv Yorkas nutarimo neturėjęs progos pa
tai ta pati vieta, kur taip sunkiai keisti.
vystėsi JAV Lietuvių BendruoJ Dar didesniu aštrumu klausi-' 
men^- ,mas iškilo š. m. liepos mėn. 18 d.

Ši nemaloni patirtis kėlė ir kelia [“Draugui” patalpinus S. Narkeliū- 
pagrįstą baimę, tačiau dalinai ją naitės straipsnį ‘/1957 metais į 
malšino pareiškimas, kad sudary- New Yorką suvažiuos viso pašau
tas komitetas veiks glaudžiai ben- i jj0 lietuviai”.
dradarbiaudamas su JAV ir Ka- , p0 įįo viešo pranešimo, atrodo, 
nados Lietuvių Bendruomenių cent- ’tikrai “Dešinė nežino ką daro kai
no valdybomis. !rė". Ar šis komitetas neperžengė

Dainų šventės pertraukos metu gavo kompetencijos ribų, vienas 
tą savo baimę išreiškiau JAV LB'darydamas savo sprendimą, nega- 
centro valdybos pirmininkui Sta- jvęs JAV ir Kanados bendruome- 

Barzdukui, tačiau šis mane nių patvirtinimo? Juk Pasaulio . . Vaičaitis yra prasytas nuramjnOi pabrėždamas, kad nors Lietuvių Bendruomenės Seimo lai-
surinkti surinkti medžiagą “Pa-I komitetas yra sudarytas Nevv Yor-kas ir vieta yra vieni iš pagrindi- 
saulio Lietuvių Žinyno” antrai 1 ke, taiiau seimas įvyks kitur. Bet... nių klausimų^ dėl kurių tikrai tu- 
laidai ir tuo dalyku dabar rū-l^r dl<^ ?u Srimininkais^- JAV ir

TOTAL LIABILITIES ........................  $14,024,269.27

BALFO GEGUŽINE 
Balfo Bostono skyrius reųgia 

gegužihę Romuvos parke,’Brock 
ton, Mass, sekmadienį, rugpjū
čio 19 d. Programoje dalyvaus 
O. Ivaškienėg tautinių šokių 
grupė ir J. Gaidelio vyrų cho
ras. Pelnas skiriamas Europo
je likusiems lietuviams sušelp
ti. Dalyvaukime

RENKA ŽINYNUI MEDŽIAGĄ

pinasi. Žinyno redaktorius A. 
Simutis nori žinyną išplėsti ir 
padaryti tikslesnį.

ros Kongreso Ir Dainų šventės Ksnodos Lietuvių pendruomenė-
banketo metu kun. Prunskis pra- mis—pasitarti, 
nešė, kad sekanti Dainų šventė ir ' Pradžioje sbaripsnio reikšta bai- 
drauge Pasaulio Lietuvių Bendruo- mė pasitvirtino lOO'/fc. Dabar na- 
menės Seimas įvyks 1957 metų ru- tyg šeimininkai, kurie visuomenės 
denį Nevv Yorke, nes taip nutarė yra išrinkti, turės kovoti gu savo 

VLIKO VEIKIMAI BOSTONE! ten sudarytas minėtas komitetas, sudarytu komitetu.
Prof. J. Kaminskas su K. Bicli 

niu vasarojo V. Norvaišienės va 
sarvietėje ir buvo užsukę į Bos

Dar kartą kreipiausi į čia pat prie 
garbės svečių stalo sėdinti JAV 
LB centro valdybos pirm. St,

Reikia susitarti
Kol dar nevėlu JAV ir Kanados

Barzduką, norėdamas žinoti ar tai Lietuvių Bendruomenės turi pada-
tona Čia nat buvo ir A De- ♦'risybė. Gerb. pirmininkas atsakė, ryti galutiną sprendimą arba pa-toną. čia pat buvo ir A. De jog viskas paakelb. ,ikdftmaa da^inį Pa^,Uio Lietu
von icne. ta PasBulio Lietuvių Bendruome- vių Bendruomenes Seimui sušaukti

PAKELS MIESTO
MOKESČIUS

nės Seimo vieta neteisinga. komitetą tik pakeisdamos Seimo
Bet ramumas tapo vėl sudrums- į vietą, arba sudarydamas nauja ko-Į 

. - rj . „ „ i iu- i j tag ’r abejonės, “Kur bus Pašau- mitetą toje vietoje, kur numatys
Mayor Hynes paskelbė, kad lio Lietuvių Seimas”, vėl iškilo šaukti seimą. Jei seimo data jau
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NAUJI REIŠKINIAI
•h . . t ii

Persiorientuoja Olandijos socialdemokratai

Rimtas austrų laikraštis “t>ie t'urche” (nepriklausomas kul
tūrinių politinių informacijų savaitraštis) nr. 26 deda vedamąjį, 
parašytą vieno savo Olandijos bendradarbių. Straipsnis pava
dintas “Olandijos socialistai tapo kitoki’’. čia pažymima, kad 
jau nuo 1933 metų (kurie sutampa su Hitlerio kilimu), socia
listai Olandijoje pradėjo iipti naują kryptį. Tuo metu Olandi
jos socialistų partija, po katalikų, buvo antra savo stiprumu. 
Ją stipriai paveikė sužlugimas Vokietijos socialdemokratų, ku
rių įtaka buvo jaučiama visoje Europoje. Tarp Olandijos so
cialistų stiprėjo balsai, kad reikia pravesti partijos programos 
reviziją. Čia daug reikšmės turėjo ir žinomo belgų socialisto 
Hendrik dės Man raštai. z

Ir taip — 1937 metais — buvo sudaryta nauja Olandijos 
socialistų partijos programa, kurioje galutinai buvo atsisakyta 
istorinio materializmo ir klasių kovos. Vieton to buvo išryš
kinta gamybos veiksnių bendradarbiavimo idėja planingai ve
damame ūkyje. Taipgi buvo įimta ir tautinė mintis, tačiau dar 
nebuvo didelio vertinimo religijos asmeniniame ir visuomeni
niame gyvenime. z

Akivaizdoje šitokio persiorientavimo jau nebebuvo nuosta
bu, kad 1939 m. socialistai pirmą kartą sutiko dalyvauti vy
riausybėje ir karo metu buvo atstovaujami egzilinėje vyriausy
bėje Londone. Karo metu tas procesas buvo dar pagilintas. 
Ypač — vokiečių okupacijoje. Slaptoji spauda jieško jo naujų 
politinio reiškimosi kelių. Koncentracijų stovyklose ir kalėji
muose patriotai socialistai su patriotais katalikais diskutavo 
naujas valstybinio gyvenimo formas. Socialistuose ėmė bręsti 
mintis, kad jie turi atstovauti ne vien tik darbininkiją, bet visą 
krašto visuomenę. Kaip socialistai, taip ir katalikai ėmė dar 
labiau ilgėtis naujos santvarkos, kurioje būtų pagerbta asmens 
vertė ir laisvė. Vieton klasių kovos turėjo ateiti visuomenės 
sluogsnių bendradarbiavimas, vieton kovos prieš religines bend
ruomenes — nuoširdi ir paląpki tolerancija.

DttNRAjms DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

14 PASITARIMO TREMTIES RUSAI SVYRUOJA
J. Knzmionis, D. Britanija

Kultūra ir Sibiras

Jt

Herold E. Stnssen lipa iŠ lėktuvo 
Washingtone, po konferencijos su 
prezidentu Eisenhower jo faunoje 
Oettysburg¥ Pa. (INS)

kodekse buvo straipsnis sakan
tis, kad žmogus viešai įžeistas 
žodžiu gali viešai reąguoti 
veiksmu, šiandien žmonės yra 
tiek' pakantrūs ir pasitikį vi
suomenės kultūringumū, kad 
asmeniškai įžeisti per radiją 
ar per laikraštį, susitikę plepį 
gatvėje jam į veidą nekerta — 
palieka jį nuteisti žmonių kul
tūringumui.

Humoras ir sarkazmas gali 
būti ir labai geras, jeigu jis nu
kreiptas bendrai prieš ydas,

DARBO PARTIJA VIETON SOCIALDEMOKRATŲ
Karui pasibaigus atsirado politinio gyvenimo laisvė ir atėjo 

pats laikas išeiti su naujomis politinio reiškimosi formomis. Į- 
vairios buvusios politinės partijos sudarė studijų grupę, vado
vaujamą dvasininko prof. Banning, ir praslinkus mėnesiui svars- , silpnybes, bet vardiniai neuž-
tymų buvo įsteigta plačius sluogsnius apimanti darbo partija, o Į gaulioja nė vieno asmens nė 
socialdemokratų pati ja (SDAP — Sozialdemokratische Arbeits- 
partei) savu noru išsiformavo — likvidavosi, įsijungdama į mi
nėtą sąjūdį. Darbo parįijon atėjo ir daugybė katalikų, dirbusių 
rezistencijoje. Skaičiumi ta katalikų grupė nebuvo didelė, nes 
dauguma katalikų įsijungė į atkurtą po karo katalikų partiją, 
pasivadinusią liaudies partijos (Volkspartei) vardu.

TRIJŲ SROVIŲ BENDRADARBIAVIMAS
Naujoji darbo partija ryžtingai stengiasi socializmą' išvesti 

iš marksizmo ir antiklerikalizmo nusistatymų į naujus kelius. 
Įtakingas to sąjūdžio žmogus dr. Ruitenbereek mano, kad šiuo 
būdu Olandijos socialistų partija tarp Europos socialistų užims 
svarbią poziciją; jis mano, kad ir kitų kraštų socialistų partijos 
išeis iš akligatvio pasukdamos šia kryptimi. Darbo partijoje, 
į kurią 1946 metais persiformavo užsidarydama socialistų par
tija, vyksta bendradarbiavimas trijų srovių — katalikiškos, pro
testantiškos ir nepriklausančios konfesijai (Olandijoje ji daugiau 
vadinama humanistiškąja). Partija tvarkosi federaliniais pa
grindais. Trys augščiau minėtos grupės yra sudariusios savus 
darbo branduolius partijos ribose, kurie programą ir politinę 
veiklą derina su pasaulėžiūros principais. Dvasiniu atžvilgiu šios 
grupės yra autonęmiškos, politiniu — harmoniškai bendradarbiau
ja. Pirmasis darbo partijos pirmininkas Koos Vorink, nors pats 
Bažnyčiai nepriklausęs (dabar jis yra miręs), bet ne kartą pa
reiškė augštą vertinimą religijos, laikydamas ją net savo par
tijos tikinčiųjų narių politinio gyvenimo įkvėpėja.

MŪSŲ SOCIALDEMOKRATAI
Tokiais pagrindais susidariusi darbo partija yra įdomus ir 

drąsus eksperimentas. Ir tik ateitis parodys jo pilnus vaisius. 
Visdėlto įdomus Olandijos socialdemokratijos atsiribojimas nuo 
klasių kovos, nuo istorinio materializmo, nuo antireliginių ten
dencijų. Mūsų socialdemokratai gražiai reiškiasi savo demokra
tine mintimi, socialinės gerovės siekimu, lojalumu bendradar
biaujant su kitomis demokratinėmis grupėmis ir augančiu pat
riotiniu jausmu. Reikėtų ir lietuviams socialdemokratams ga
lutinai atsisakyti klasių kovos minties, iš marksizmo skolinto 
materializmo, antireliginių tendencijų ir tai duotų žymiai švie
sesnes vilais mūsų politinių grupių bendradarbiavimui ir pozi
tyviai atsilieptų į mūsų tautos ateities laisvo gyvenimo eigą.

Dr. J. Daugailis

vienos asmenų grupės. Ir to 
kios rūšies humoro bei sarkaz
mo yra dabar, praeityje yra 
juo pasižymėję kaikurie Bri
tų, Rusų, Prancūzų rašytojai 
Tačiau kai žodis yra taikomas 
pavardintam ar lengvai atspė
jamam asmeniui, šeimai, tai 
yra jau ne silpnybių pajuoki
mas, o asmens ar šeimos pa
žeminimas. To nevalia daryti 
pei teisėjui teismo salėje, nei 
rašytojui spaudoje nei kalbė
tojui per radiją ar pokalbius. 
Toks elgesys yra neteisingas, 
nepadorus ir giliai nekrikščio
niškas. To nevengiantis as
muo išduoda, kad neturi pa
garbos ir meilės žmogui kaip 
žmogui, o tą meilę kiekvienam 
iš mūsų įsako ir prigimtis ir 
Evangelijos įstatymas.

Nuo stabmeldžio lig švento
jo tarpas yra didelis ir jame 
sutelpa visokių žmonių. Katali
kams reikia žinoti, kad nevis- 
ką valia pamėgdžioti, ką iš ki
tų išgirstam ar pamatom. Mū
sų ir pozityvus darbas ir rea
gavimas į viešas ydas bei silp
nybes turi būti kultūringas ir 
visur patikrintas pagarbos 
meilės svarstyklėse.

Sovietų propaganda, panau
dojant šeimos narių susirašinė
jimą laiškais, atneša kaikurių 
rezultatų: liepos 22 d. ‘The Sun 
day Express” pranešimu, "pa
bėgę rusai plaukia atgal — net
gi į Sibirą”. Kartu didelėmis, 
riebiomis raidėmis pridedama: 
“Mr. K (Chruščevas) vilioja pa 
bėgėlius, kurių vienintelis nusi
kaltimas buvo — Stalino bai
mė”.

Toliau skelbiama: liepos 22 d. 
Šiaurės jūroje plaukiančiu laivu 
plaukia pirmoji didelė sovietų 
pabėgėlių^ grupė, grįžtanti at
gal į Rusiją; kaikurie jų D. Bri
tanijoje gyveno apie 35 metus.

Pakeliui kaikurie nubyrėjo

Pasirodo, kad liepos 21 d. iš 
Londono į Leningradą išplaukė 
sovietų laivas “Viačeslav Molo- 
tov”, gabendamas 22 rusus, į- 
skaitant moteris ir vaškus. Kai 
Surrey pakrantėje jie kopė į lai
vą nešėsi krūvas lagaminų, na
mų apyvokos dalykų ir “dideles 
gyvenimo viltis Chruščevo Ru
sijoje”.

Sovietų konsulato Londone 
tarnautojas, palydėjęs juos į lai
vą, anglų laikraštininkams pa
sakė : “Jiems bus leista keliauti, 
kur jie nor'ės. Dauguma pasi
rinko gyventi ten, kur dabar y- 
ra jų šeimos nariai. Vyriausy
bė jais rūpinsis tol, kol jie gaus 
darbą. Visa perkėlimo progra
ma yra savanoriška. Rusų pi
liečiai, kurie norėjo grįžti, pir
miausia patys kreipėsi į mus”.

Grįžtantieji laikraštininkams 
pareiškė nutarę grįžti, atsiliep
dami į sovietų vyriausybės pa-

ir

l Gretl Maibohm, būdama 14 į tą pačią ligoninę, kurioje gu- 
metų, 1935 m. rudenį, grįždama tėjo Gretl. Bet ji jau buvo iš- 
iš mokyklos, buvo automobilio gulėjusi dešimt metų. 
parmušta ir sunkiai sužeista. gje du nelaimingi susipažino 

_ . . ii,,. | Gydytojai, radę nugarkaulio, jr §jaj3 metais apsivedė. Nors
Leicesterio mieste kelerius me lūžį, pareiškė, kad nėra vilties dar ir vežimėliuose, bet jau savo

tus tarnavęs vienoje įstaigoje pasveikti, likusį gyvenimą rei- nameliuose. Juos aptarnauja
rusas pareiškė: Ten aš tikiu kės praleisti lovoje. Įsivaizduo-
surasti daugiau kultūrinio gyve- kitę motinos ir dukters išgąstį!
nimo. Galbūt aS galėsiu atudl- Po aStuonerių metų antraja„i

ištikimasis Foxel. B. M.

juoti muziką”.
Vasilij Ušakov, 30 metų ang

liakasys, gyvenęs Nottinghame, 
prisipažino važiuojąs į Sibirą. 
“Į Sibirą? Kaip tai, savo no
ru?”, nustebo laikraštininkas.

“Well, tai netaip jau bloga. 
Tarp kitko aš esu ten gimęs. 
Jūs norite grįžti į namus, jei ti| 
galite”, atsakė.

Teisinga lietuvių patarlė: gi
rios paukštis į girią ir žiūri.

Jo draugai — 44 metų Ivan 
Korniev ir 65 metų Alex Kesa- 
iev, kurie Nottinghame gyveno 
aštuonerius metus, grįžta į Kau 
kazą ir Ukrainą.

VI. Agapov su žmona Viktori
ja važiuoja į Rostovą susitikti 
su savo dukterimi, kurios jau 
13 metų nematė. Pats Agapov 
tikisi gauti paliktą darbą mo
kykloje — geografijos moky
toju. Jo argumentas: “Jau ke- 
leri metai, kaip norėjau grįžti, 
tačiau bijojau. Dabar amnestija 
suteikia progą grįžti, ir viskas 
bus užmiršta”.

Anglų laikraštininkas negalė
jo suprasti, ką jis buvo bloga 
padaręs. “Mes apleidome tėvy
nę, kai ji buvo mūsų reikalin
ga” prisipažino buvęs mokyto
jas.

Pagaliau Ivan Sajetz, kuris 8 
metus gyveno Manchesteryje, 
nori grįžti pas savo žmoną ir 

Jis išsitrau-

pasauliniui karui siaučiant, vie- 
į na bomba krito ant tos ligoni
nės. Vargšė mergaitė buvo iš
mesta iš lovos, bet ši nauja ne
laimė atnešė laimę. Trauma iš
judino giliai sužeistą nugar
kaulį į naują padėtį, taip kad 
mergaitė pradėjo judinti ran
kas ir jomis pasitarnauti. Po 
kiek laiko jau galėjo atsisėsti ir
naudotis vežimėliu.

Rudi Uhlwohn 1944 m. buvo
vokiečių armijoj. Viename mū
šyje prie gotikos linijos Itali
joj buvo peršautas ir sužeis
tas nugarkaulyje. Ir jį ištiko 
tas pats likimas. Buvo nuvežtas

$100,000 vertimų 
tobulinimui

JAV Mokslo fondas paskyrė 
$100,000 Georgetowno (katali
kų) universitetui, kad galėtų 
tirti būdus mechaniško verti
mų darymo. Tiems tyrimams 
vadovaus L. E. Dostert, Geor- 
getowno Kalbų instituto direk
torius. Prof. Dostert buvo II 
Pasaulinio karo metu prancūzų 
kalbos vertėjas prezidentui 
Eisenhoweriui.

Tada aš pradėjau netikėti 
Dievą, kai pradėjau gyventi ne
dorai.

— Franoois Marie Voltaire
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vaikus į Ukrainą.
skelbtą generalinę amnestiją, pa pluoštelį laiškų ir tarė: 
siūlytą užsienyje gyvenantiems
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Pašto ženklai su 
šv. Ignacu

Minint 400 metų sukaktį 
kaip mirė šv. Ignacas, Vatika
ne išleista pašto ženklų serija 
su to šventojo atvaizdu. .

rusams. Tačiau laikraštis pa
stebi :

“Tarp jų yra buvusių Pabalti
jo valstybių — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — piliečiu”.

Koki tie pabaltiečiai, galima 
įsivaizduoti iš Talinan grįžtan
čios ponios Schmidt su vyru ir 
dviemis vaikais pasakymo: “Be 
abejo mums truputį gaila palikti 
D. Britaniją, tačiau visų pirma 
Estijoje gyvena mano šeima”. 
O jos vyras pridūrė:

“Mūsų vaikai kalba tik ang
liškai, tačiau jie greitai susigra- 
balios ir rusiškai”.

Taigi toki “estai” grįžta į Ta
liną. Ir jų gimtoji kalba matyt 
yra rusų kalba.

Po penkių dienų “Daily Ex- 
press’ (liepos 26) paskelbė to
kią “papildomą” žinutę;

“Vienas iš 22 rusų pabėgėlių 
D. Britanijoje, kuris, tikėdamas 
pažadėta laime tėvynėje, buvo 
pakeliui į Leningradą, praėjusią 
naktį pakeitė savo nuomonę. 
Šis pabėgėlis, uoste dairyda
masis nuo 2,322 tonų Molotovo 
laivo, nuėjo į Stockholmo po
liciją ir paprašė globos. Jis grą
žinamas atgal į Angliją”.

Laimė, kad laiku vyras susi
prato.

“Jie visi sako tą patį dalyką: 
grįžk, grįžk! Tad aš nuėjau į 
Sovietų Rusijos konsulatą ir ten 
man pasakė: ‘Tvarkoj’. Kelionė 
man kainuoja 22 svarus. Juk pi
gu, ar ne tiesa?”

Gale laikraštyje pažymima, 
jog Sovietų Rusijos valdžia ti
kisi, kad šiais metais iš D. Bri
tanijos į Rusiją grįš keli šimtai 
pabėgėlių. Kaikurie prašė, kad 
galėtų pasiimti angles žmonas ir 
vaikus; leidimas buvo jiems 
duotas.

Nors laikraštyje skelbiama, 
kad grįžtančių jų tarpe esama ir 
lietuvių, tačian neteko įsitikinti, 
kad tai tiesa. Nei Nottinghamo, 
nei Manchesterio lietuviai neži
no nė vieno, kuris važiuotų į 
Kauną ar Vilnių mokyti savo 
vaikus rusų kalbos.

Per skausmą į 
džiaugsmą

Neseniai Hannoverio mieste, 
Vokietijoj, įvyko reto, jei ne 
vienintelio, atsitikimo vestuvės 
Žiūrovams atrodė daugiau pasa
ka, negu realybė. Rudi Uhl- 
wohn, 30 metų jaunuolis, ir 
Gretl Maibohm, 35 metų mer
gaitė, abu paralyžuoti, vežimė
liuose sėdį, apsivedė.
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Žodis
Vysk. V. BRIZGYS

Čia noriu pasakyti kelias 
mintis ne apie tą Žodį, per 
kurį yra padaryta visa, kas 
yra padaryta ir be jo nepada
ryta nieko; kuriame buvo gy
vybė ir ta gyvybė buvo žmo
nių šviesa, t. y. Dievo Sūnų. 
Čia noriu kalbėti ir ne apie ta/ 
žmogaus tariamą žodį, per kurį 
žmonių tarpe plinta tikėjimas, 
kultūra, mokslas, meilė* vieny
bė ir kitos dorybės. Čia neno
riu kalbėti nei apie tą teisin
gos ir padorios kritikos žodį, 
kurs asmenims ir visuomenei 
padeda pamatyti, suprasti ir 
pataisyti savo klaidas.

Yra žodžių, apie kuriuos sa
koma, kad žmogaus liežuvis 
atneša mirtį (Pam. 28, 13);

kad jis sutepa visą kūną ir už
dega gyvenimo ratą, pats bū
damas pragaro padegtas (Jok. 
3, 6); kad jis esąs abipusiai 
aštrus kardąs ir t. t.

Žodžiu nusikalsta žmogus 
daugeliu būdų. čia tebus leis
ta pasisakyti apie žodį, kurį 
kartais laikome humoru, kar
tais sarkazmu, kuris tačiau 
turi tikslą pajuokti ir paže
minti asmenį.

Kaip žinome, žmogų už blo
gą darbą, už nedorybę teismas 
gali bausti, jaunamečius gali 
uždaryti į pataisos namus. Ta
čiau niekur nėra tokio įstaty
mo, kurs leistų žmogų išjuokti. 
Jeigu teisėjas teisme tai pa
darytų, jis pats būtų baudžia
mas. Priešingai, lig šiai dienai

II

•— Mama, mūsų žydelkėlė vėl parvažiuoja! — Jo
nas sušuko pro langą ir tuomet išsigando, nes šitaip pa
vadinti Mikučio motiną mažajam girdint nebuvo leista, 
ir jis pats žinojo, jog nedera. Bet dabar Vibrienė viena 
stovėjo prie ugniakuro, ir degtukas jos pirštuose už
geso nuo sūnaus balso. Nuo žodžių.
• Ji išėjo į kiemą ir pati regėjo, kaip žingsniu, nu
leidęs galvą, išvargęs varėsi bėrasis ir sėdynėje, vie
name krašte, tarytum kažkas buvo užėmęs kitą pusę, 
tikrai buvo Judita. Saulė leidosi ir tokia raudona, kaip 
nedažyta, ir viskas atsišvietė rausvai ir liūdnai, ir kai 
Vibrienė žiūrėjo į važiuojančius, ji negalėjo atgauti 
kvapo: kodėl Judita grįžo? Viena.

Arklys suprunkštė ir neragintas pradėjo bėgti ris
tele, ir Vibrienė pažengė kelis žingsnius pirmyn, ir Jo
nas buvo bematant prie bėrojo, vos tiktai vežimėlis 
sustojo. Vibrienė žiūrėjo, kaip sunkiai Judita lipo
laukan, tarytum jos oda buvo pripildyta akmenimis ir 

daugelyje kraštų, taip pat Ir ji nepajėgė savęs panešti, ir tuojau galėjo kristi, 
laisvoje Lietuvoje civiliniam Taip pat sunkiai Vibrienė žengė dar žingsnį, ir jos

burna buvo lyg ištvilkyta, ir kiekvienas žodis krito, 
kaip druska:

— Ar neradai Mykolo? — ir, kai Judita tylėjo, ji 
stačiai paklausė: — Ar jis žuvo, ar paliko Rusijoj ?

Judita žiūrėjo ir regėjo tiktai motiną, kuri nežino 
apie sūnų — galbūt, mano tėvas ko nors taip teiravosi 
apie mane, — galvojo ji, ir sakė sau: — aš nepasakosiu 
nieko, kas ją skaudintų. Ji tarė: •

— Jis sugrįžo. Jis ^veikas. — Bet ji nebuvo stipri, 
ji juto — ji nepajėgė nieko kito ištarti, kaip teisybę. Ji 
norėjo pasakyti piktai ir su priekaištu, o tiktai išėjo 
pusbalsis sudejavimas: — Jis atsivežė sau kitą žmo
ną. Rusę. — Ir šaltai galvojo ji: — Dabar jūs turite 
džiaugtis, dabar ramiai galit liepti man išeiti. Ir jos 
lūpos buvo sustyrusios, kai ji .mėgino šypsotis: — Aš 
atvežiau jūsų arklį-------------

Ji pamatė, kad Jonas, kuris jau vestinai vedėsi 
bėrąjį su vežimu, atsisuko ir per petį pažvelgė į ją, ir 
jo akys pasirodė jai išsigandusios, ir ji pamatė, kaip 
Vibrienė, balta ir sulinkusi, ištiesė į ją atviras rankas. 
Ir Judita puolė ten, ir ūkčiodama raudojo, jos ašaros 
krito nenutrūkstamai ant senosios moters peties, ir 
abiejų širdys plakė gretimai, trūkčiodamos ir labai 
smarkiai.

Ir taip apsikabinusi vedėsi ją Vibrienė į vidų, ir 
kai jau užlipo prieangį, Judita pažvelgė į vietą, kurio
je buvo stovėjusi ir suklupusi, kada atėjo jieškoti vyro, 
ir ją pervėrė beviltis — ji sušnibždėjo:
x — Ar jūs neišvarysit manęs? Kol aš atsigausiu.

— Nuodėmė ir galvoti taip, vaikeli, — tarė Vib

rienė ir Judita pamanė: — kaip gena kentėti, kad ga
lėtum išgirsti tokį gerumą balse. — Tu esi namie, tu 
būsi visuomet su mumis — juk tavo sūnus čia auga.

Ji buvo namie, ji žinojo su kiekviena minute stip
riau, kai motina nešė jai persirengti drabužių, pati savo 
sijoną ir palaidinėlę, ir Judita jautėsi atsigavusi tame 
apdare, lyg jie padarė, kad ji tapo šių namų dukterim. 
Ji žiūrėjo į rankšluostį, kurį motina padavė jai prau
siantis, ir stebėjo jo audimą, ir juto darbo palaimą, ir 
pasakė:

— Kaip norėčiau mokėti austi.
— Išmoksi, — pasakė motina paprastai, — visko 

išmoksi. Darbas padeda ir gydo.
Ji tikėjo tais motinos žodžiais, ji troško tuojau 

pat ką nors padaryti, ir kai galėjo pakelti nukritusį iš 
senosios rankų peilį — jai atrodė, jog jau pradeda pil
dytis pažadas ir ji ima gyti.

Ją krimto vėlybas gailestys, kad ji buvo neteisi 
tiems žmonėms, kurie buvo geresni už visus — gal už 
jos pačios tėvą: juk jis ją išvarė, o šitie ne — nors ji 
buvo jiems, kaippriešas. Ne tiktai — kaip — iš tikrųjų, 
aš gyvenau neapykanta, kuri neturėjo vardo — nei 
akių. Gal, kad jie buvo man geri, ir mane slėgė pareiga 
dėkingumui? Ji gailėjosi visų tų metų praėjusių paniu
rusiame įtempime. Juk galėjo būti taip lengva, kaip 
šį vakarą, ir taip gera. Jonas buvo kitas, bet, galbūt, 
tai tiktai ji tepamatė, o jis buvo buvęs visada tas pats, 
jis mokėjo klausinėti jos daiktų, kurie pasakoj','’t ne
buvo skaudūs. Ji galėjo net juoktis.
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PKLfiDINC BEŽDŽIONE
’»• «"< PAJIESKOJIMAI

ieškomi: 1) JURGIS PETRO
NIS, Benjamino sūnus, gimęs 19- 
20 m. Kaune. Jieško motina Lie
tuvoje. 2) REGINA SIVOCHAI- 
T£, Mykolo duktė gimusi 1916 
m. Jieško draugė esanti Kaune. 
Žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: DRAUGAS, Box 5904.
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, 
Illinois.

ANGELE BIRSKYTE, jieigko- 
ma iš Lietuvos. Prašoma atsiliep
ti arba apie ją pranešti, šiuo ad
resu: Juozas Petrikas, 5562 W. 
Congress Parkway, Chicago 44, 
III. COlumbus 1-0523.

Jieškomas JONAS PAKENAS, 
kilęs iš Ukmergės apskr., Deltu
vos valsč., paskut. laiku gyv. Rad 
viliškyje. Turiu žinių apie jo žmo 
ną Salomėją ir vaikus. Jį patį ar 
žinančius jo likimą prašau pra
nešti: A. Dapkus, 36 Chadwick' 
Avė., Hartford, Conn.

Jieškomi: 1) Jonas BALUONAS,
s. Stanislavo, 2) JURGIS BUKO
NYS, s. Jurgio. Abu gylveną ar gy
venę Chicagoje. Prašoma parašyti 
Balijono sesers dukteriai: M. Pečiu
lienei, Petro Cvirkos g-va Nr. 9, 
Jurbarkas, Lithuania, arba tek

Pelėdinė bezdžioniukė, kuri gimė birželio 12 d., yra paskirta rug-1 skambinti East Chicago, Indiana 
pjūčio mėn. žvėrelių Lincoln Park zoologijos sode. Ši pelėdinė bez- 3945-R arba 1277-R.
džionė dienomis miega, o naktimis eina medžioti vabalų ir vaisių. , ..... ■ ■ ■ - —
Zoologijos sodas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. p.p.

Valiūnienčs vasarvietėje
priimami svečiai į namą ir į ka
binas. Gražus reginys į Atlan
tą (5 min. į privatų pajūrį). 
Aplinkui pušynas. Rami poilsio 
vieta' (14 mylios nuo did. kelio 
— route 3) su geru liet. maistu 
ir už pilną išlaikymą tik $30.00 
į savaitę suaugusiems. Kabinos 
be maisto $50.00 į sav. 1 šei
mai (2 kamb., virtuvė ir šiltas 
ir šaltas vanduo). Adr.: Mrs. 
O. Valiūnas, R. F. D. No. 2, 
Cape Cod, Buzzards Bay, Mass. 
Tel.: Manomet 2023.

ATVYKITE IR 
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KUTUR !

Pasirinkite rhedžiag&s tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME

DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININĖ IR LAN

GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbu valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. rytu lkl <> vai. vak.; 

šeštad. nuo 8:30 vai. rytu iki 5 vai. vak.

HENRY S. Tek YVEbster

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į Lietuvą (ir 
kitur) siuntinius su: angliškom vilu. 
medžiagom, avalyne, vaistais, mais-.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS HELP WANTED — VYRAS

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. UI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty • BujĮders - Insurano* 

2737 West 43rd Ktr»'et

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 6* st. Ghtcago 2*. UL,

PRospcekt 8-37*2 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F PETRAUSKAS — stat. vedMas
I-letuvtų Statybos Bendrov*:
• stato namus pardavimui.
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus ti 

duris.

REAL ESTATE REAL ESTATE

215 VVEST JACKSON AT WELLS
Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Klevated), 

gatvškariais ir automobiliu.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

UŽ LIETUVOS 
LAISVŲ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių voltų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

Olllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'HIU

ATEIKITB IR PASIIMKITE!
Jau dividendų laikas Fairfield Savings Bendrovėje. Lie

pos 31 d., mūsų tiupytojai pasiims didžiausią šešių-mėnesių di
videndą Fairficld’o istorijoje — daugiau negu $500,000! Su šia 
suma per paskutiniuosius 12 mėnesių mūsų kruopštiems tau
pyto jams bus jau išmokėta virš VIENAS MILIŪNAS DOLERIŲ.

Jei jūs dabar negaunate dalies šio didelio pelno, tai lai
kas ruoštis kad ir jūs galėtumėte gauti. Atidarykite taupymo 
sąskaitą Fairfield Savings Bendruovėje dabar...pelnykite augš- 
tesnįr negu—pa prastą dividendų procentą už kiekvieną dole
rį kurį sutaupysite. Visos santaupos priimtos aki rugp. 15 d. 
pelnys pilną šešių mėnesių dividendą nuo rugp. 1 d.

FAIRFIELD SAVINGS
BD 10B USOCIMIOH

1601 Milvvaukee Avenue 

Chicago 47, III EVerglade 4 3600

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

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

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Pajamų namas Clcoroj, • rezidenci
niam. rajone. Puikus 2 augštų 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Itul. 
aut. gazo šildymas karštu vandeniu. 
2 garažai. SAvininkas apleidžia mie
stų lr prašo tik $27,000. K. Volodke- 
vičius.

10 apartm. mūr. namas Marąuette 
Parke. Pajamų Į metus virš $11,000. 
Kaina $85,000. įmokėti $35,p00. Sa
vininkas duoda morgičių. A. Rėk
laitis.

Staigmena! 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo ir mokyk
los, neš Jums pajamų! Tik $23,500. 
A. Linas.

Arti Maria High School 7 kamb. 
bungalow. $16,000. J. šaulys.

2 augštų namas ant Halsted. Ta
verna su butu ir 1$ vienetų rooining- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Brighton Parke 3x4, mūras. Rūsys. 
2 auto garažas. $236 mšn. pajamų. 
$27,000. A. Sirutis.

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIUNIIIIHIIIHIIIMIIIII

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesf 7lst Street

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

TeL — HEmlock 4-5881 
mimijiim^
yillllllilIlHIIHIIIllUIIMUIIIIIIIIIIIlMHIUU J 

LIETUVIŲ STATYBOS
BE.IDROVB

| MORAS |
S Ruildcrs, Gen. Cuntractors S
™ Atlieka plaųavimo ir staty- 3 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 

S venaniųjų ir viešųjų pastatų. S 
S Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
2 patarimai nemokamai.
« Kreiptis šiuo adresu: /H

| JONAS STANKUS |
— Kasdien nuo 8 vai. ryto iki “

! 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= TeL PKospect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVK. =

Chlcago 29. Illinois 
aiiiiuimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiihS

*AUWMOUlidi*” TRUCK8^~
Automobiliai — Sunkvežimiai

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PKospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino atotla lr auto 

taisymą*
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALLME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

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

rėal estate sales 
2600 West 59th Street

Visi telefonai: PKospect 8-5454

PROGOS
—« « «. »

OPPORTliNITIES

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. i> INįUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted 8t 

Ph. DAaabe 6-S798

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k 

ir 2 po 4 k.' Dideli kamb. Gražus 
namas. Kaina $48,000.

Marinis, 5 butai — 3 pu 2 k. 
ir 2 po k, Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGE P.ARKE
Mūrinis l’/a augšto — 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 į- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.

Mūrinis, 4 butai ir taverna.
Mūrinis, 4 butai ir taverna su 

sale.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 VVest 43 St.
CLifside 4-2390

2-jų butų medinis namas — 5
kamb. apačioj ir 4 kamb. viršuj, 2 
kamb. rūsy. Pajamų $ao į mGn. 2 
autom, garažas. Savininkas —

3044 W. 55th Place V .

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

W0RKERS
Top wages. — Benefits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Avė.
FRANKLIN PARK

DRAFTSMEN 
Experienced 

. Either

DESIGNERS
Or

DETAILERS
We liave sevcral openings iu our 

cxpauding orgauization 
If you arė looking for:

Creative Challenges 
A New Opportunity 

Variety of Assignments 
Steady Employment

Many Company Benefits
VVrite giving'complcte resume — 

,alt rėplios held coni'idential

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

tu, siuv. mašinom, dviračiais, laik-\ Pa rd įlodamas ni iriai ar maino-' plrkltl - parduoti aamue
rodžiais,, akordeonais (siunčiam įs mas į ūkį restoranas. Lietuvių ko- draudimus lr daro vertimus. Tvarkc 
Anglijos per IIA. KOBĄ). Jonijoje gerai veikiantis biznis. Ne

Bendrovė taip pat persiunčia į rūdijančio plieno įrengimai ir “ice- 
LIETUVĄ ir Jūsų pačių sudarytus Į cream” mašina. Kreiptis — tel. 
ir mums pristatytus siuntinius (siun- COmmodore 4-9810.
čiam ir oro paštu). Visi mokesčiai “ " ? ’ _.~ ,
sumokami siuntėjo, gavėjas NIEKO laidavimui TAVERNA, 4358 S. ningas. 2657 W. 69th St. REpublic
NEMOKA. Pristatymas garantuoja- | WESTERN AVĖ. Galima pirkti biz

nį su namu arba bo namo. Savinin
kas apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti. Apžiūrėti galima visada.

trnigra cijos dokumentu*. Oflaae atd* I 
ras kasdien nuo 10—7.

$37,500 GRAŽUS KAMPINIS NA
MAS MARQUETTE PARKE. Rei

(siunčiama 
vice).

Prašykite katalogų bei inforniaci-
jų: OVERSEAS CARGO CO., 2412 
W. 47 St., Chicago 32, IU. TeL LA 
3-5049, YA 7-4337.

Siuntinių tarnyba 8 metai.

S. P. JUODVALKIS

per Globė Travel Scr-

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IIL

Pajieškojiraas
BRANGIOJI, likimas tik dabar 

leidžia Tave paieškoti, bet kur Tu 
esi! Gat likai už vandenynų, gal kur 
šitam krašte esi, o gal mūsų žings
nini tūkstančius kartų susikryžiuo- 

l ja čia!

Ne turtas, n<* grožis, ne išsimoka 
tinimas, ne šeimos padėtis bus klifi-

1 timi mums, jei esi gero išauklėjimo, 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis 
per pusę, taip ir jo džiaugsmą, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., esi lais
va vedyboms ir jei aš Jums patik
siu. Daugiau apie save parašysiu 
laiške, tad, Brangioji, prisiųsk savo 
adresą, kuris bus pagarboje ir pa- 

j slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiai: DRAUGAS, Box 5756. 2334 S.

j Oakley Avė., Chicago 8, 111.

IEŠKO PIRKTI

Privatus n.Htnitn jieško pirkti paja
mų nuonnvybę M*rquet(c . Parke,

, Iki *15,000.
PPLI,MAN 5-37 $0.

Pbksiu namą tiesiog nuo saviniu 
ko Brighton Parko apylinkėje. 

Skambinti YArds 7-3060

7-4094. Savininkas gyv. užpakalinia
me bute.

BRIGHTON PARKE:
Gražus mūrinis — 2 po 6 k. Centr. 

šildymas alyva. Garažas. Kaina 
$26.000.

Medinis. 2 po 4 k. Centr. šild. Aly
va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viską. $12,000. ................

at , tts c t t c- a >jn7> • o Aluriius 2 po 5 k. Apsild. Gatazas.ISNUOM. sVIESUS,KAMB. prie 2 Kajna $26,000.
Kampinis mūrinis su krautuve: 2 

po 4 k. ir garažas. $240 pajamų Į 
inčn. Kaina $21,500.

Marąuette Parke. Gražus mūrinis 
-— 6. 6 ir 4 k. Garažas. Apšiid. Pri
einama kaina.

Gage Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 ir 4 kamb. Centr. šįd. 
aiyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto- 
keris. Mūr. garažas. $22,500.

2-jų augštų mūrinis. 2 po 4 k. ir

1ŠNUOMUOJAMA

ramių žmonių. Galima naudotis vir
tuve. 3961 S. Campbell Avė., 3 aug.

Išnuom. šviesus 5 k. butas (2 
mieg.), line aug&te. Apšilti. Arti 83nd 
ir Campbell Avė. Pageidaujama su
augę. (>Roveliil 6-4304.
-------------------------------- 1-------------------------

Ciceroje, Parkholme, išnuoinuoja- 
mas iš 6 kambarių butas. Telefonas 
OLympic 2-9589.

MI8CELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AUK5IYRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobi 

lių finansavimas. NotarUtas. Valaty 
b*a patvirtintos kaimo*.

Prie* darydami apdraudaa kitu/ 
paaitalrauklt* paa mua

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCI 
6168 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS

LISLE, ILL.

RANCH HOME
» For Sale 

BY 0WNER.

2 years old 
Lot 100x265 
3 Bed Rooms 

1% Baths
l

Attached Breezevvay & Garage 
Finished Basemcnt 

2 Fireplac^s

Near Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call

Downers Grove — 4013 M
2-jų butų mūr. namas — 5 ir 6

kinub. Karštu vandeniu apšildomus. ■«< . ■>nr-n x « „,on ' NIC. Dirbti prie Gen. Motors Pon-
$17,000. WEntworth 6-0460. 'tlae. Susipažinę su Strato Elyte. Aug-

■ ~ ščiausias atlyginimasi ir priedai. Mo-
Parduodamas 4 butų namas su biz- derniąki Įrengimai darbui.

REIKALINGI 3 VYRAI
“BODY & FENDER
COMBIN A T 1 O N” 

DARBUI. Patyrę.
Galimybė uždirbti iki $200 į sav. 

50-50 sąlygom.
TAylor 9-0848,

2021 W. Chicago Avė.

REIKALINGI
HYDR1OMATIC MEN, A-l MECHA-

niu. Reikalinga taisyti. Prieinama 
kaina. 3600 S. Union Avė. Teirau
tis: 3437 S. Unk>n Avė.

GItOKSINGKR MOTOR SALES, 
2658 W. Lawrence, .

Tel. LO 1-7883.

REIKALINGAS PATYRĘS
AUTO BODY & 
FENDER MAN

LIGA verčia pigiai parduoti 2 
augštų — 3 butų ir krautuvės — [
mūrinį namą, nešantį jgeras. pa- gp^įaiistag automobilių išardymo 
jamas ir esanti gerame stovyje. r
Nauji įrengimai šildyti aliejumi. Susitarimui skambinti:
Kaina sumažinta iki $16,800. Joks | Kildare 5-8453
pasiūlymas nebus atmestas.

Reikalinga^ vyresnio amž. vy
ras, prižiūrėti namą. Už darbą 

SAVININKAS APLEIDŽIA MIES nemokamai 4 k. butas (šeimai 
TA, PARDUODA 2-jų augštų — be mažų vaikų.) 916 W. 36th St. 
7 kamb. mūrinį namą. 2 tušti >reL LAfayette 3-2498.
sklypai šalia. Sausas rūsys. Gazu ------------------------------------------------------- -
apšiid. Atdaras apžiūrėjimui sek- 1 Reikalinga mergaitė dirbti už
mad. nuo 2 iki 5 tai. šiokiom patiavėją PALANGOS restora- 
dienom skambinti CRawford 7- 1 * •J
8668. 2711 S. LAWNDALE AVĖ. Iie» 6»18 So. Western Avė. Pa-

3635 SO. HALSTED ST.

2 po B kamb. dideli, šviesūs 
butai mūriniame tvirtai pastaty
tame name. Uždari porčiai. “Tile” 
vonios, spalvoti įrengimai. 30 pė
dų sklypas. Stokeriu-garu apšil
domas. Gražioj apylinkėje. Arti

tyrimas nereikalingas.

HEEP UANTED — MOTERYS

REGISTERED N LRS E

po 2 k. Centr. šild. — stokoris. g7th įr Carpenter. ABerdeen 4-
$2d0 pajamų, plius butas. Kaina 
$17.000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881 
Trečiad. uždaryta

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,
Namų PKospect 8-2071

2129.

APARTMENTŲ NAMAS. Bar- Hospital. 
genas. 6 ir 5 kamb. Apylinkėje 
26th ir Lavvndale. Pajamų $4,200.
Pečiais apšiid. Jokių išlaidų. $27,- 
800: įmokėti $10,000. SVOBODA,
3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038.

40 hour week. Pleasant working 
conditions. ,For appointmcnt call 

1 Administrator, Hazelcrest General

EDISON 1-7300

2-jų BUTŲ MŪRINIS BUGA- 
IZ>W. Arti Western Electric. 5 ir 
4 kamb. Gia ražas. T*ite virtuvė ir
vonios. $19,500. SVOBODA, 3739 
W. 36th St. LAtvndale 1-7088.

ĮMOKĖTI $2,000. Mūrinis 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. Arti, 24th 
ir Hamlin Avė. 50 pėdų sklypas.

A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus peŲus (fur-
naces), visų dydžių oro vėsintu- ,
vus (Air oonditioners) ir atlioka LYONS SPECIALI 2-jų butų— 4 autom, garažas. Pajamų $100 j 
visus skardos darbus. '5 ir 4*/^ kamb. 3 autom, garažas, mėn. SVOBODA, 3739 W. 261h
ifUA n 40*1. nrtPDn Naujas centrinis apšildymas karš- St. LAwndale 1-7038.
154B S. 49tn GOUKT, CICERO tu vandcnįu.aiyva. Sklypas 51x-1----------------------------------------------------------
Tel. OLympic 6-0775 mm 8 vai. 189; $21,900. SVOBODA, 6013 MARQI ETTE PARKE pats 

ryto Hd 5 vaL vakaro. Cerrnak Rd. Blshop C-2162. i savininkas pigiai parduoda mūri-
Telcl'onas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

PLUMBING
Llcensed, bonded plumbera \

Inkš darba* nėra dideli* ar mažas 
šaukite dabar. Kalbam* lietavižkal 

Tel. REpublio 7-0844
WAlbrook 5-S451

REAL ESTATE

..Arti St. CaniUiua baž. 5 kamb. 
apkaltas "ranch” namas, kartu Ir 5 
katnb. rezidencija, 100 pCdų skly
pas. Pajamų $80 Į minesj ir gražūs 
namai. Tiktai $13,900.

T. H. HALVORSEN 00.
/ 3145 W. 63rd Street

4-4300

nį 5 k. namą, "Georgian style” ir 
MAROUETTE PARKE: I 2 autom. med. garažą. Skambinti

6 ir 4 kamb. medinis. $14,000. po 5 v.v. LUdlow 5-9439.
6 butų m®dmis. Pajamos $350 ---------------------------------------------------------

mėnesiui. Kaina $21,000. I speciali švarus .2-jų butų na-
5 kamb. mūrinis ir 1 k. viršų- nifis- raatog?. 8 autom, garažas, 

je. Prie Maria High School' $17, įkainuotas skubiam pardavimui.

Reikalinga jauna lietuvaitė 
v PARDAVĖJA KEPYKLOJ.

Kalbanti lietuviškai ir angliškai.
' Skambinti —

OLympic 2-0976.
MERSCH BROS. BAKERY 

1901 S. Cicero Avė.

COMPTOMETER 
OPERATORS 
Days or Evenings 
Pleasant working

Conditions

Lloyd Thomas Co.
4411 N. Ravenswood Avė.

LOngbeach 1-3700

IEŠKO DARBO
000.

4 butų labai gražus
$46,000.

K. MALONIS 
PRospcct 8-2071

mūrinis
$6,9(10. LAundale 7038.

Tiktai *13,000. Sumoderninlįf 3-Jų 
butų namas, arti \V<'»tern Electric. 6, 
4 ir 3 kamb, $2,5UU jmokčti. LAvvn- 
įlale I-7O3H.

... j j _ OOTAOON priekiu mūrinis nhmas.Palikau našle parduodu savo , _ 4 4 kamb A,.„ 2flth „.
gerą medini namą. 3 ir 4 dideli st. i,ouis Avė. c.azu apšiid. $13,900. 
kamb. Karštu vandeniu-—gazu ap- LAvvtaialc l-7O.AH. »
šild. Puikus medinis garažas. Pla
tus sklypas. Kaina $15,500.

HEmloek 4-2012

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GRAžl.'S mūrinis 2-Jų luitų naiuns 
Į pietus už 26th Ht. Tile virtuvė. Mo- 
dern. vonia. Tinkuotas porėtus. Gazu 
apštld. Daug priedų. LAundaie 
1-7038.

PTRKiTE APSAUGOS BONUS

Jieškau darbo už mažą atlyginimą 
prie šeimos. Galiu vietoje gyventi 
arba važinėti. Kreiptis: Mary Mil- 
ltfr, 45.34 oo. Hermitage Avė., Chi
cago 9, 111.

Skelbkitės “Drauge”

Remkite dien. Draugą!
/
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ISTORINE ASMENYBE AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS

Tėvo dr. Bon. Pauliuko - Pauliaus, 0. P., mirties proga 
TOMAS ŽIŪRAITIS, Metuchen, N. J.

Kiekvienas žmogus yra as
muo, nes jis tokiu gimsta; ne 
kiekvienas yra asmenybė, nes 
jis tokiu turi tapti: tai žmogaus 
prigimties ir jos kultūros san
tykis.

Pilnutinis vertybių, jų gra
dacijos pažinimas ir pastovus 
įgyvendinimas yra asmenybės 
esmė: asmenybė — pastoviau 
nuskaidrėja asmuo integralinė
je kultūroje. Juo tas nuskaidrė- 
jimas yra tauresnis ir našesnis, 
juo asmenybė yra didingesnė.

Kazimieru Žvirbliu, O. P., at
naujinti lietuvių domininkonų 
provinciją su centru Raseiniuo
se. Baltuosius tėvus dideliu en
tuziazmu sutiko tikintieji ir ma-Į 
žiau tikį. Bematant keitėsi pa- > 
rapijos dvasinis veidas, dvasinė Į 
ir kultūrinė pažanga stebino vi-1 
sus, nežiūrint pažiūrų skirtumo, ,

Kiek vėliau atvyko daugiau, 
talkininkų: tėvai Emanuelis Yon 
kus, O. P., su Humbertu Wrob- 
leski, O. P., iš JAV ir tėvas Ka
zimieras Časas, O. P., iš Angli-

Kiekviehas konkrečiai egzis- jos. Netrūko ir kandidatų. Pir-
tuojąs asmuo yra istorinis, juo 
labiau kiekviena asmenybė yra 
istorinė. Sakydami istorinė as
menybė” norime pabrėžti jos 
ypatingą palikimą istorijos kul
tūroje. Šios rūšies asmenybe 
yra velionis tėvas dr. Bonaven
tūra Jurgis Paulius, O. P.

Velionies istorinis žygis

Kalbėdami apie didingos at
minties velioni, kalbame apie Pa 
mokslininkų arba Domininkonų 
ordino istoriją Lietuvoje.

Bažnyčia viena, šventa, nepa
dalinama, nekintanti, visada 
jauna, dinamiška, laikų valdo
vė ir įprasminto ja priima talkon 
Domininkonų ordiną, įkurtą šv. 
Domininko Guzmano 1215 m., 
{iatvirtintą pop. Honorijaus III 
(1216 m. gruodžio 22). Domi
ninkonų šūkis — VERITAS 
(Tiesa); wi tempia tu akis tra- 
dere — išstudijuotas tiesas ki
tiems perduoti. Jie pirmieji, ku
rių konstitucijon įrašytas moks
lo būtinumas. Tiesa be meilės 
skurstd, meilė be tiesos žūsta. 
Proto ir širdies harmonija, de
mokratiškumas, plačjaregišku- 
mas gyvenime yra jiems būdin
giausia; tauriai gyventi, moky
tis ir mokyti Evangelijos, Baž
nyčios Tradicijos ir proto švie
soje — tikroji apaštalavimo kul
tūra, jų tikslas; pamokslai — 
tikslui sekti pagrindinė priemo
nė.

mieji jų — dabartiniai tėvai: 
Domininkas Grigaitis, O. P., To
mas Žiūraitis, O. P., ir Albertas 
Rutkauskas, O. P. Daug buvo 
padaryta, dar daugiau suplanuo
ta padaryti Dievo ir tėvynės 
garbei. Bet raudonasis antplū
dis Lietuvon 1941 m. velionį, 

į kaip ir daugelį tautiečių, n ubloš 
kė tremtin. Iki 1947 m. išbuvo 
Vokietijoje, dirbo pastoracijoje; 
1948 — 1949 m. domininkonių 
kapelionas Romos priemiestyje 
Marino Gaziale esančiame vie
nuolyne; 1949 /n. sugrįžo Ame-

tinę.

VYKIAUSIA BUSTINA

Harold Stassen (kairėje) atidarė Washingtone, D.C., vadinamą Eisenhower-Herter vyriausią būs- 
Stassenas veda kampaniją, kad būtų nominuotas vice-prezidentu Herter, o ne Nixoi^. (INS)

rikon ir paskirtas domn. seserų; P- Boyce, La., pasimatyti, bet, Ohio; diakonu buvo tėvas To- tas š. m. liepos 23 d. šalia savo

kapelionu Oxford, Mich., kur jis 
sėkmingai iki savo, staigios mir
ties kapelionavo ir mokytojavo. 
Buvo spaudos bendradarbis, ra
šė dažniausiai religinėmis te
momis.

Velionies asmenybė

Domininkonų ordinas davė ke 
liolika šventųjų, daug palaimin
tų, keturis popiežius, visą eilę 
arkivyskupų, vyskupų, garsių 
pamokslininkų, mokslininkų, me 
nininkų, puoselėja liturginį gyve 
nimą, muzikos meną ir visas ki
tas sritis, būdingas laiko dva
siai.

Septyni šimtai metų gyveni
mo ir kovos šio ordino nepa
keitė, nepasendino. Jis ir šian
dien yra jaunas, pilnas pir
mykštės energijos, gaivaus žy
dėjimo, sugebąs apsčiai duoti 
pasauliui intensyvų,' dinamiš
ką gyvenimą, kuriuo jis gyve
na arba turėtų gyventi. Domi
ninkonai daf kitaip vadinami 
tikėjimo atletais!...

Mūsų velionis, dar 19 metų 
būdamas, jau žavėjosi dvasi
niu gyvenimu: daug skaitė ir 
mąstė. Būdamas pasauliečiu? 
kunigu (įšventintas 1920 m. 
Brooklyn, N. Y.), jis vis gili
nosi į vienuolijų istoriją. La
biausiai jam patiko domininko
nai ir pasiknistai, kaip jis ne 
kartą man plačiai aiškino. Ir 
1926 m. ryžtingai pasuko pas 
šv. Domininko brolius pamoks
lininkus. Prieš tai buvo (1920 
— 1924) pirmasis vikaras Ir 
vėliau (1924 — 1926) adminis 
tratorius Apreiškimo parapijos 
Brooklyne, N. Y. Jau tada jis 
rinko kandidatus lietuvius į Do
mininkonų ordiną tikslu vėliau 
Lietuvoje apaštalauti. Baigęs 
pas domininkonus papildomus 
filosofijos ir teologijos moks
lus, įsigijęs (1931 m.) Bažny
čios kanonų teisčs "magna eum 
Įaudė” doktoratą Angelicum u- 
niversitete Romoje' nuo 1931 — 
1932 m. pasireiškė kaip plataus 
masto pamokslininkas, misijo 
nierius, organizatorius.

Čia misijų darbas jam labai 
patiko, bet domininkoniška mi
sija Lietuvoje jam nuolat rū
pėjo. Ir 1932 m. išvyko su tėvu

Velionis gimė 1885 spalio 27 
d. Palaukių kaime, Panevėžio 
apskr. Pažinau jį 1932 m. Rasei 
niuose ir nuo to laiko mūsų pa
žintis nenutrūko ir negalėjo nu
trūkti. Kunigiška rimtis ir nuo
taikingumas, draugiškumas ir 
santūrumas, svetingumas ir 
kuklumas velioniui buvo visą lai 
ką būdingi. Mėgdavo pajuokau
ti, bet tai jam nevisada sekda
vosi perduoti, todėl jis mielai 
klausydavosi kitų sveiko sąmo
jaus. Kartais atrodydavo per- 
griežtas, bet visada tekdavo įsi
tikinti, kad tai buvo tėvišaks 
rūpestingumas. Nors lietuvių 
domininkonų provincijos atnau
jinimas buvo labai sunkus dar
bas, tremties dienos jam buvo 
skaudžiausios, tačiau jis niekad 
nesiskųsdavo ir kitų skundų la
bai nemėgdavo. Tik porą mė
nesių prieš mirtį man rašė: “Ma 
no Wear-and-Tear-Arthritis jau 
šiek tiek aprimo mane kanki
nęs; bet visdėlto dar nesijaučiu 
esąs visai pasveikęs. Einu savo 
pareigas, bet fizinio darbo (kurį 
jis labai mėgdavo — T. Ž.) kol 
kas nebandau dirbti. Galbūt, 
kad mano naudingumas fiziniam 
darbui jau atgyveno savo lai
ką” (Iš laiško 1956-V-12).

pavažiavęs keliolika minučių 
nuo Ponchatoula domininkonų 
vienuolyno, lydimas tėvo R. 
Kmitos, O. P., staiga automobi
lyje nustojo linksmai kalbėjęs; 
žadėjęs ką tai jam dar svarbaus 
pasakyti ir, pažado nespėjęs iš
pildyti, be sąmonės pasviro į 
tėvo R. Kmitos, O. P., pusę. Pa
klaustas, kas yra, nieko neatsa
kė... Grįžo atgal j vienuolyną, 
suteikė jam Paskutinj Patepimą 
ir be sąmonės nuvežė jį į New 
Orleans seserų ligoninę (“Hotel 
de Dieu”)

Ligoninėn nuvežtas liepos 12 
d. vakare, o sekančios dienos1 
rytą 1:45 vai. mirė; diagnozė — 
kraujo išsiliejimas ant smegenų. 
Liepos 13 ir 14 d. d. provincijo
las tėvas W. D. Marrin, O. P., 
visiems tėvams išsiuntinėjo te
legramas, pranešdamas didžio
jo maldininko ir lietuvių domi
ninkonų provincijos atnaujinto- 
jojo netikėtą mirtį, laidojimo in
formacijas, iškilmingą ir priva
tų dvasinį patarnavimą a. a: tė
vui Bonaventūrai, O. P. Taip 
pat provincijolas telegramas iš
siuntinėjo velionies giminėms ir 
jo artimiesiems.

mas Žiūraitis, O. P., iš Metu
chen, N. J., subdiakonu — tėvas

žmonos Šv. Kazimiero kapinėse. 
Šių eilučių autoriui teko su

Raimundas Kmita, O. P., iš Pon velioniu kartu dirbti ir nuo anks
chatoula, La. Pamokslą sakė ir 
velioniui kapinėse paskutinį pa
tarnavimą suteikė tėvas Ema
nuelis Yonkus, O. P., iš Somer- 
set, Ohio. Iš lietuvių dvasiškių,.

čiau šią pavyzdingą šeimą pa
žinti. Velionis Steponas buvo 
tiesaus būdo ir nemėgo niekad 
niekam pataikauti.

Omaha, Nebr.
•Nauji gyventojai

P. Jonikienė dėjo visas pastan 
gas atsikviesti iš Vokietijos sa
vo tėvelius Ciglerius ir kantriai 
jų laukė. Su savo vyru Juozu 
ji įsigijo didelį namą dviems šei
moms gyventi. Jos ilgas lauki
mas išsipildė, kai jai buvo pra
nešta iš klebonijos, kad liepos 
26 d. bus Omahos stotyje. Cig- 
leriai yra patenkinti savo kelio
ne ir labai džiaugiasi, kad vėl 
kartu gyvens su savo dukrele. 
Mes omahiečiai linkime jiems 
ilgai ir laimingai gyventi Oma- 
hoje.

Antras pobūvis

Liepos 29 d. buvo antras pa 
rapijos pobūvis. Be orkestro, šo 
kiams grojo patefonas su gar
siakalbiu. Už kelių blokų buvo 
galima girdėti lietuviškas dai
nas ir šokius. Gi tiems, kurie 
dalyvavo, buvo malonu šokti 
kartą prie patefono, o kitą kar
tą prie orkestro muzikos. Bfe 
pirmiau minėtų darbininkų dar 
ir šie nuoširdžiai prisidėjo: prie 
valgių dirbo Kriščiūnienė ir O- 
gilvienė; Navickienė prižiūrėjo 
patefoną; prie gaivinančių gėri
mų dirbo Jonas Povilaitis; prie 
centų metimo — Bronius Burz- 
džius ir Juozas Yakopec.

Povilas Paškevičius su savo 
žmona padirbo naujus šviesos 
laidus, juos pakabino ore ir pa
gražino visą apšvietimą. Pa

P A D ® K A

klaustas, kiek jis norės už mc- 
džiaigą ir darbą, maloniai atsa
kė: “Tai mano auka mokyklai!” 
Didelę dienos dovaną laimėjo 
Margareta Mikėnaitė.

Grynais pinigais aukojo mo
kyklos skolos mokėjimui Met 
Perlabach 53 dol. ir Jonas Šar
ka — 10 dol. Vietinis

Skclbkitės “Drauge”!
PADĖKA

A. f A.

BARBORA GAL1NSKIKN£
Mūsų nlyiinia žmona ir mo

tina mirė 1956 m. liepos mėn. 
16 d. ir palaidotas liep. mėn. 
21 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į 
jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams iš Queen of 
Martyrs parap., kunie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sie
lą, pasakė pritaikintą pamoks
lą ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame grabnešiains ir vi
siems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Mažeika t Evans, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir Skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems niio- 
širdus dėkui. ’ t

Vyras, dukterys, sūnus, žen
tai, marti ir anūkui.

. . , ., . , , Teko dalyvauti Jadvygos Vaz-
be minėtųjų laidotuvėse daly-1 W(,nės laMotuvėse ir aprašyti 
vavo tevas-dr. Viktoras Gidz.u: nors trumpai jos jiejtą gy.

venimo kelią. Štai ir vėl tenka 
•su didele širdgėla rašyti apie jos 
vyrą Steponą Vazbį, kuris labai 
sunkiai pergyveno savo žmonos 
mirtį. Velionis visada, bet kam 
rašydamas ar kalbėdamas, pa
brėždavo, kad gilus liūdesys var 
gu ar galės kada nors išnykti 
iš jo širdies. Tas pasitvirtino 
tikrovėje. Jo širdis ilgai neišlai
kė skausmo.

Liepos 15 d. prieš pietus buvo 
pašarvotas laidotuvių koplyčio
je New Yorke, liepos 16 d. iš 
Šv. Vincento Fereriaus dominin
konų bažnyčios New Yorke pa
lydėtas į domininkonų kapines, 
esančias White Plains, N. Y. Iš
kilmingas gedulipgas šv. Mišias Į tui Lileikai, O. P., mirusiam To- 
atnašavo tėvas dr. H. M. Han-, rino, Italijoje, amžiną ir palai
ky, O. P., prioras iš Somerset,1 mintą atilsį!

nas, O. F. M., pranciškęnų'gvar- 
dijonas iš Brooklyno, N. Y., tė
vas Benvenutas Ramanauskas, 
O. F. M., iš Brooklyno, N. Y., ir 
kun. kleb. Mykolas Kemežis iš 
Elizabeth, N. J.

Velionis savo vietoje paliko 
10 lietuvių domininkonų, keletą 
kitp ordino vienuolių bei pasau
liečių kunigų, kuriems jis padėjo 
surasti pašaukimo kelią ir pa
siekti savo tikslą. Žymiausias 
velionies palikuonis yra prel. Jo
nas Balkūnas, dabartinis lietu
vių parapijos klebonas Maspeth, 
L. I., N. Y.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju 
domininkonų provincijolo ir lie
tuvių domininkonų vardu vi
siems dalyvavusiems tėvo Bo
naventūros, O. P., laidotuvėse. 
Labai „dėkingas lietuvių 'radijo 
valandos direktoriui New Yorke 
Jokūbui Stukui ir visiems tiems, 
kurie už šią istorinę Dievui ir 
tėvynei asmenybę pasimeldė ir 
pasimels. Šviesios atminties ve
lioniui, jo amžinybėn pirmtakū- 
nui, primicijantui tėvui Benedik-

Lenkdami savo galvas prieš 
Stepono ir visiškai dar neseniai 
palaidotos jo žmonos Jadvygos 
supiltus kapus, visiems šeimos 
nariams — sūnui Jonui, duk
rai Vidai ir žentui dr. Tumaso- 
niui — ir visiems artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime jiems netekus sa-,1 
vo brangių tėvų, o mums — tau-Į] 
rių lietuvių. Ilsėkitės ramybėje i 
toli nuo savo gimtos žemės iri 
namų, kuriuos taip mylėjdte ir) 
visada iigėjotės.

Algirdas Budreckas

Tai pirmas ir paskutinis ve
lionies skundas, kaip jį gerai pa 
žįstu nuo 1932 metų. Liepos 
mėn. gavo atostogų ir, kaip di 
delis Marijos garbintojas, pir 
miausia nuvyko į Meksiką aplan 
kyti garsiosios meksikiečių re
liginės ir tautinės Dievo Moti 
nos šventovės Guadalupe Hidal
go (ispaniškai ji vadinama — 
Nostra Senjora de Guadalupe). 
Toji šventovė turi ir tautinę 
reikšmę, nes meksikietis Miguel 
Hidalgo y Costila, iškėlęs Dievo 
Motinos Vėliavą, pradėjo sukili
mą 1810 m. prieš ispanus, rei
kalaudamas kraštui nepriklau-

STEPONO VAZBIO PRISIMINIMUI
Steponas Vazbys buvo gimęs baudžiamojo skyriaus pirminin

ko pareigas. Taigi matome, kad 
Steponą Vazbį tenka priskirti 
prie pirmųjų Lietuvos teisinin
kų — veteranų.

Velionis buvo linkęs rašyti, 
yra parašęs eilėraščių knygą 
“Rugienos”. Savo eilėraščiams 
daugiausia tematiką buvo pasi
rinkęs apie Vilnių, dėl kurio už-

Lietuvių tautos tauriausios asmeny-1 
bės Arklvysk. Jurgio Matulaičlo-

Mutulcvičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

t

JOHN LADIGA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 1956 m. liepos mėn. 7 d. 
ir palaidotas liepos mėn. 10 d.

Mes norimo padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį i jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame Šv Mi- ' | 
šių ir gėlių aukotojams. Dėko
jame Antanui Shimoniui iš 
Rockfordo, kuris pasakė atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje, ir 
Juozui Gardauskui, kuris pasa
kė kalbą kapinėse. Dėkojam G. 
Giedraitis už grojimą vargonais 
ir giedojimą. Dėkojame visiems 
giminėms ir draugams, kurio 
atvyko į laidotuves iš Rock
fordo. Dėkojame Garfield Par- 
kiečių Klubui už lankymąsi 
koylyčioje ir dalyvavimą laido
tuvėse.

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

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Antanui Petkui, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame Mrs. Valentia ir 
jos draugėms už paruošimą 
vaišių. Taip pat dėkojame Al
binui Petroniul ir jo sūnui už 
jų patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona, duktė Ir žentas

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. rugp. 1 
d. New Haven, Conn., mirė 
'mūsų mylimas vyras ir tėvaa

A. A.
VIKTORAS JONYNAS

kilęs iš Kybartų miesto, Vilka
viškio apskr., Amerikoje išgy
venęs 7 metus.

Gedulingos pamaldos už mi
rusio sielą bus laikomos š. m. 
rugp. 4 d. 9 vai. ryto šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje, 33 9 
Greene Avė., New Haven, 
Conn., o iš ten kūnas bus lydi
mas j šv. Lauryno kapines, 
New Haven, Conn.

A. a. Viktoro Jonyno gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą.

Giliame nuliūdime likę: žmo
na Aleksandra, sūnus Jonas su 
žmona, anūkai ir kiti giminės.

1893 m. rugpjūčio 13 d. Petra
pily, Rusijoj, lietuvių šeimoje. 
Jo tėvas tuo metu tarnavo ge
ležinkely. Būdamas dar visai 
pažas, Steponas neteko moti
nos, ii/ tėvas paliko našliu su 
mažais vaikais. Todėl Stėponui 
teko nuo mažų dienų sunki da
lia, nes reikėjo jam pačiam už
sidirbti duoną ir mokytis be jo
kios paramos iš kitų, kartais 
net atsisakant duonos kąsnio

I. I žrašal: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tičsos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir Sielų 
išganymui.

II. IstMkai. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

HT. Vilniuje, žvilgsnis J Arklvys-

A. f A.

VIKTORUI JONYNUI mirus, 
žmonų ALEKSANDRĄ ir sūnų JONĄ 
žmonų ALEKSANDRĄ, sūnų JONĄ JO- 
JONYNĄ Jeu šeima nuoširdžiai užjaučia

Stasė ir Vytautas Paulioniai

somybės. Ir 1848 m. vasario 2paunosn,ų^į brolių labui. Kaip rjuog ^ažn!ausiai pats skaityda-
, J... ............. | matome Stepono aavo jaunya- kifkvienaia mctai8 Lictuvoic,

tę praleido varge, bot *<*1™ JakOnų Suvim0 EukaktkiS min4ji. 
pasiryžimu ir pasiaukojimu mo
kėsi Šv. Kotrynos gimnazijoje, 
kurią baigė su atsižymėjimo me
daliu. Vėliau Petrapilyje įstojo 
į imperatoriaus universiteto tei
sių fakultetą, kurį baigė 1917 
m., bet tuo laiku prasidėjo revo
liucija, ir jis grįžo į Lietuvą,

d. buvo laimingai baigtas Meksi
kos karas.

Mirtis ir laidotuvės

Velionis nepraleisdavo progos 
aplankyti šventoves. 1923 m. 
buvo nuvykęs į Šventąją Žemę, 
tai ir šį kartą-jam rūpėjo pir
miausia savo atostogas panau
doti Marijos garbei... Iš Meksi
kos keliavo aplankyti lietuvių 
domininkonų ir savo giminių 
JAV. Spėjo liepos 12 d. aplan
kyti tėvą Raimundą Rinitą, O. 
P., Ponchatoula, La., iš ten te
lefonu tą pačią dieną susitarė

grobimo visada labai jaudinda- kuP° ktn{lM pernešt*® senoje u* 
° _ | tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis
vogi. Taip pat sukure Dariaus įboti visiems vtsakuo, kad visus 1*1- 
ir Girėno garbei eilrėaščių, ku- Kr,’tu‘’ y* nukentėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta , kietas viršelius. Kaina 
12.50.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizą

rieto]

į muose. ’
Gerai žinodamas svetimas kai 

bas, yra išvertęs Puškino “Euge 
nijų Oncg ną”, “Borisą Goduno- 
vą” ir daug smulkių eilėraščių 
bei muzikos arijų, dialogų iš ki
tų kalbi). Paskutinio jo parašy
tas 1955 metais scenos veikalė

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A 8* 

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

kur buvo paskirtaa tardytoju J ’ avadjntaB ..Kdkitė8, kdw. 
Kretingą.

Susikūrus pirmajam apygar
dos teismui Kaune, jis skiriamas 
to teismo teisėju. Šiame teisme 
jis išdirbo daugiau 20 metų, ei

iiitiiiiiiiitiHtniiiMiMiMiinMiMiimiiitiii
Jei turite parduoti ar linuomo-

1,000,000 
DOLERIŲ 

/V tik ’ ' " 

2 DOLERIAI

gų tėvu Albertu Rutkausku, O. damas iš karto teisėjo, vėliau

tės”.
/ Keliems mėnesiams praėjus 
po jo žmonos Jadvygos Vazbie- ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
nės mirties, štai ir vėl supiltas gyriuje. Skelbimą galite perduoti 
naujas kapaa - joa vyro Sirpo- 7jM4„
no Vazbio, kuria buvo palaido- |||||||HiiniimiitiiuilluiUii<liiUllliil!'.ui

8ios knygos autorius vysku
pas F. J. SKeen priel Įdek 
laiko pradėjo žuvo Televirf- 
Jos programą per “Du Ifont*1 
Motį. Televizijos up&mtų Ar
ba “Admiral” šiai programai 
finansuoti paskysti vieną mi
lijoną doleri* )
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėti
dolerio.

lbėtojo mintis už do

I l D R A
2334 So. Oakley Avė.
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Chicago 8, III.
J
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/ mus
X John L. Paukštis liepos 30 

d. City Hali buvo išrinktas A- 
merikos legiono Cook County 
apskrities jaunesniojo koman- 
deriaus pavaduotoju. Balsavo 
9 distriktai slaptu balsavimu. 
J. L. Paukštis yra buvęs Da
riaus Girėno ir distrikto ko-

• v . > •

MENRAATO DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS Šeštadienis, rugpjūčio 4, 1953

IŠ ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

— Vid. Europos k.-d. sąjun-

X Inž. J. I. Kreivė lanko Eu
ropos valstybes: Vak. Vokieti
ją, Šveicariją, Italiją, Kipro sa
lą, Ispaniją ir Prancūziją. Inž. 
Ęreivė* Romoj gavo popiežiaus 
palaiminimą Šv. Petro Bazili
koj. Jis aplankė žymiausias 
istorines vietoves ir plačiai už
mezgė ryšius su Vakarų Euro
pos studentais, pasikeisdamas 
adresais, apibūdindamas Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupavimą ir iki šių laikų te
besitęsiančią religinę ir tautinę 
baudžiavą. Inž. Breivė netru
kus grįžta į Ameriką ir vėl įsi
jungs j lietuvių bendruomenės 
eiles.

X Dr. S. Budrys, dr. V. Rėk-

JOHN L. PAUKŠTIS

manderiu. J. L. Paukštį nomi-
lys, dr. Z. Rudaitis, dr. V. Tau-1 navo teisėjas A. F. Wells. John
ras-Tupčiauskas, dr. A. Garū- 
nas visą Dainų šventės metą 
budėjo ir rūpinosi silpnesniais 
žmonėmis kolizėjuje. Šie dakta
rai nepaėmė už taį jokio atly
ginimo; net už vaistus, kuriuos 
kelis kartus reikėjo pirkti, nie
ko neskaitė. Be to, ir prieš Dai
nų šventę jie patys paruošė pa
talpas nesveikiesiems ir stro
piai budėjo per visą šventę.

X Antanas Juščius, turįs 
avalų taisymo įmonę, 2635 W. 
69th Str., yra ilgametis Drau
go skaitytojas. Jis yra popula- 
rus verslininkas, turi daug pa
žįstamų ir draugų, kurie jo 
įmonėn renkasi pasiskaityti 
Draugo ir kitų laikraščių. Nuo 
pirmadienio, rugpj. 6 dienos, 
jis išvyksta atostogų ir jo įmo
nė bus uždaryta dviem savai
tėm.

nuo yra Rio de Janeire lietuviš
ka mokykla. Joje mokosi 15
vaikų, dėsto ltan. Z. Ignatavi- 

gos delegacija liepos 16 d. buvo {jus j Petraitls ir ln£ j Ab.
priimta Brazilijos kanclerio ra|,ja Mokyklos mecenatai yra 
ambasadoriaus Jose Carlos de dr Meieria p 2ieiį ir v pet 
Macedo Soares. Į Itamaraty
rūmus delegacijos narius dr. 
A. Trimaką (Lietuva), dr. Ti- 
bor Horanį (Vengrija), prof. 
A. Prochaską (Čekoslovakija) 
palydėjo Lietuvos atstotas

renis.
— Kan. Z. Ignatavičius pa

rūpino 20,000 religinių paveiks
lėlių portugalų kalba, kuriais 
prašoma išvaduoti Lietuvą. Jų 
pritrūkus, dabar spausdinama

Brazilijoje dr. F. Meieris, depu-į dar 20,000. Paveikslėliai plati 
tatas mons. Arud Camara ir
kan. Z. Ignatavičius. Delegaci
ja išdėstė Brazilijos užs. reika
lų ministeriui padėtį už geleži
nės uždangos. Vėliau delegaci
ja “Glorijos”' viešbuty priėmė 
spaudos atstovus. Kitą dieną 
visi Rio laikraščiai aprašė sun
kią pavergtųjų tautų padėtį 
sovietinėj priespaudoj.

Tą pačią delegaciją Buenos 
Airės mieste priėmė Argentinos 
užsienio reikalų ministeris, be

L. Paukštis gyvena 4428 S. Ca- to, ji tarėsi su vyskupais ir ka-
lifornia avė. su žmona Lillian 
ir dviem vaikais John ir Mary 
Alice. Kom. Paukščio motina 
yra veikli lietuvių visuomeni
ninke.

X Teresei Snarskaltei liepos 
29 d. buvo surengta priešjung- 
tuvinė puota jos motinos, pla
čiai žinomos veikėjos Anastazi
jos Snarskienės namuose, 610 
E. 88 st. Buvo susirinkę daugy
bė viešnių pagerbti jaunąją Te
resę, kurią apdovanojo vertin
gom dovanom. A. Snarskienė 
visas viešnias šauniai pavaiši
no. Vaišių stalas buvo Teresės 
sesers Adelės gražiai dekoruo
tas. Teresės Snarskaitės su 
Paul Shiman jungtuvės įvyks 
rugsėjo 1 d. Šv. Joakimo para
pijos bažnyčioje, 700 E. 91 st., 
su šv. mišiomis 12 vai. Mote
rystės sakramentą palaimins 
jaunosios giminaitis kun. S. 
Saplis. Jungtuvių puota bus 

salėje,

X Aleksas Gešventas, buvęs 
16 Vasario gimnazijos ūkio ve
dėjas, atvyko į Ameriką ir ap- Evergreen Golf Club 
sigyveno Westsidėje, Chicago-i 9140 S. Western avė. 
je. Jo sūnus Jurgis jau seniau 
čia yra įsikūręs. Kitas sūnus 
Olegas šiuo metu gyvena Ka
nadoje, London, Ont., Aleksas 
Gešventas ilgai buvo Spacken- 
bergo apylinkės pirmininku.

talikų politikais. Jos vizitai bu
vo atžymėti spaudoje ir per ra
dijus. Iš Buenos Aires svečiai 
nuvyko į Rosario mieste su
šauktą pirmąjį Argentinos ag- 
rarų kongresą ir, ten savo pa
skirtį atlikę, išskrido toliau į 
Sao Paulo. Svarbiausias šios 
misijos tikslas buvo painfor
muoti Lotynų Amerikos atsa
kingus politikus bei dvasinin
kus, taip pat spaudą ir visuo
menę apie padėtį pavergtose 
Europos šalyse ir prašyti mo
ralinės paramos tų kraštų lais
vės kovai. Paramą pažadėjo 
įvairių P. Amerikos valstybių 
užsienio reikalų ministeriai ir 
visa eilė pasižymėjusių politikų 
bei veikėjų. K. Čibiras, Lietu
vos pasiuntinybės Urugvajuje 
spaudos attache, palydėjo sve
čius iš Montevideo į Buenos 
Aires, Rosario ir Sao Paulo. 
Lietuvių delegatai visur, kur 
tik rado lietuvių kolonijas, su
ėjo su jomis į sąlytį. Per Bue
nos Aires radiofoną apie So- 

šventų pavergtas šalis kalbą pa-
T11 ____ • sakė K. Čibiras — VeraxCicero, III., rengia gegužinę ry

toj, sekmadienį, rugpjūčio 5 d.
1 vai. p p. Onos Bruzgulienės

narni bažnyčiose, fabrikuose, 
kareivinėse, laivyne ir aviaci
joje.

— Firmos “Sem” ir “Rival” 
atstovas Thomas D’Amato at
silankė į Lietuvos pasiuntiny
bę prašydamas parengti lietu
viškai tekstą kalėdiniams ir N. 
Metų sveikinimams, kuriuos 
firma yra pasiryžusi šiais .me
tais išleisti.

I — Vila Zelinos moksleiviai 
ateitininkai ruošiasi parodyti 
visuomenei “Atžalyną”. Reži
suoja Edvardas Vasiliauskas.

— Tėvas J. Bružikas, S.J., iš
vyko atgal į Montevideo.

— Seselės pranciškietės M. 
Julija, M. Dolores, M. Leonidą 
ir M. Margarita išvyko Ameri
kon į vienuolyno kapitulos su
važiavimą. Prieš išvykstant, 
per petrines Vila Zelinos mo
kyklos joms suruošė menišką 
atsisveikinimo programą.

“United Steehvorkers“ prezidentas David J, McDonald (kairėje) ir 
“U7*S. Steel Co. ” šefas .toliu A. Stephens New Yorke rūko taikos 

pypkę, plieno streikui priartėjus prie paDaigos. / (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

X Draugystė Visų

X Tėvų Jėzuitų vadovauja
mos stovyklos berniukai grįžta 
į Chicagą rugpjūčip 6 d. 11:50 
vai. ryto Chicagos laiku. No
rintieji juos sutikti prašomi at
vykti į geležinkelio stotį prie 
63 st. ir Oakley Avė., Chica
goje. Esant kitokiems tėvų pa
geidavimams, prašoma telefo- 
nuoti kun. J. Borevičiui į Wa- 
tervliet, Mich., Ingersol 3-4620.

X Uršulė ir Adolfas Gerlavi- 
čiai, žinomi 'visuomenininkai ir 
geradariai, pasižadėjo aktyviai 
prisidėti darbu rengiamoj Drau
go Statybos Fondo gegužinėj, 
kuri įvyks rugpjūčio 12 d. tėvų 
Marijonų seminarijos sode, 
Hinsdale, UI.

X Mikalina Janušauskienė,
žinoma verslininkė ir geradarė, 
su dukra Bernice Alis ir jos 
dukra Terese atostogauja Ka
lifornijoj pas sūnų Petrą'Janu- 
sauską, kuris taip pat yra 
stambus, verslininkas.

X J. Kašelionio ir P. Kupčiū
no (dirbusio XX amžiuj) rei
kalingos biografijos Lietuvių 
enciklopedijai. Jei kas turėti/ 
^pie juos biografinių žinių, ma
loniai prašoma atsiųsti žurna
listinio skyriaus redaktoriui 
kun. dr. J. Prunskiui Draugo 
adresu.

X Vytautas Sipavičius yra

darže, 8274 Kean avė., Willow 
Springs, III. Veiks gėrimų ir 
užkandžių bufetai. Gros A. Ra- 
monio orkestras.

Dr. Zenonas Ašoklis, LB Ci
cero skyriaus valdybos pirmi
ninkas, daug dirba šio sky
riaus ruošiamos išvykos į sale
ziečių sodybą, prie Cedar Lake, 
Ind., geersniam pasisekimui. 
Išvyka įvyks šį sekmadienį, 
rugpjūčio mėn. 5 d.

L .

X Vilimas Brazauskas grįžo 
iš atostogų gerai pailsėjęs. Jis 
aplankė Kanadą, Portland, Ore- 
gon, ir Seattle, Washington. 
Dabar jo dūktą. Marijona Bra
zauskas, gyv. 3914 W. 65 str., 
išvyko 2 savaitėm atostogų į
Meksiką. ' ■ >

< 1 ■ *
X Stefanija Kazanauskaitė,

Mutual Federal & Loan Assn.
bendrovės sekretorė, jau grįžo
iš atostogų. St. Kazanauskaitė
buvo išvykusi su Elžbieta Mi-
sevich ir su jos dukrele Carole
Misevich į Lake Lawn Lodge,
Delavan, Wisconsin.

X Ona Rudokas, 4035 So. 
Maplevvood, Draugo statybos 
fondo gegužinei, kuri įvyks 
rugpjūčio 12 d. Tėvų1 Marijonų 
seminarijos sode Hinsdale, III., 
organizuoja patyrusias šeimi
ninkes ir svečiams prie stalų 
patarnautojas.

X Algis Rūbas, šį pavasarį
vienas iš nedaugelio senesniųjų grįžęs iš JAV armijos, ir Bru- 
futbolininkų dar aktyviai besi-1 no Mičiulis, taip pat veteranas, 
reiškiančių sportinėje veikloje, j saivo atostogas praleido Beverly 
Jis priklauso Cljicagos LFK. Shores, Ind. Abu yra Cicero 
"Vainutas”. i lietuvių kolonijos gyventojai.

X Algirdo Budrecko, 4081Į X Dail. Vyt. Kasiulis pasi- 

Archer a<ve., nekiln. turto par- žadėjo dalyvauti naujai stato- 
davimo įstaiga dėl atostogų mos Marųuette Parko bažny- 
bus uždaryta iki š. m. rugpjū- čios paskelbtame paveikslų 
čio mėn. 20 d. I konkurse.

Kat. bendruomenės ir “Dai
navos” sąjungos pirmininko 
kan. Z. Ignatavičiaus pastango
mis įsteigta įr jau antras mė-

X Chicagos Lietuvių Futbo
lo Kiubo “Vainutas” futboli
ninkų treniruotės vyksta kiek
vieną trečiadienio vakarą Mar- 
quette Parko aikštėje, prie 
67-tos ir Kedzie Avė. Čia yra 
ruošiamasi Vl-toms Š. Ameri
kos liet. sporto žaidynėms, ku
rios įvyks rugsėjo 1—3 d. d.

X Red. kun. J. Prunskis
moksleivių ateitininkų stovyk
loje, saleziečių namuose, Crown 
Pointf Ind., rugp. 13 d. 5 vai. 
laikys paskaitėlę apie bendra
darbiavimą spaudoje.

X Dr. Petras Atkočiūnas,

IŠ okup. Lietuvos
— Operos ir baleto teatre

liepos 1 d. pastatyta nauja Vy
tauto Klovos opera “Pilėnai”. 
Iš kitų Klovos darbų pažymimi 
jo Koncertas fortepionui ir or
kestrui, simfoninė poema “Jū
ratė ir Kastytis”, bet pats 
stambiausias jo kūrinys — ši 4 
veiksmų 5 paveikslų herojinė 
opera. Operoje pasakojama 
apie legendinį liaudies dainose 
apdainuotą Pilėnų gynėją ir jų 
vadą Margį. Kas taikoma kry
žiuočiams, teriojusiems Lietu
vos žemę, tas kitų gali būti 
pritaikinta ir dabartiniams Lie
tuvos okupantams.

' Lietuvaitės laimėjimas
Dainavimo konkurse, suruoš

tame Chicago Tribūne, kolora
tūrinių sopranų klasėje trečią 
vietą laimėjo Monika Kripkaus- 
kienė, 29 m., gyvenanti 4408 
N. Francisco avė. Pirmoji vie
ta teko Šv. Rožančiaus kolegi
jos studentei Lily Anagnostou, 
20 m., o antroji — Peggy
Smith, 10 m. amžiaus. Bus dar 
vienos varžybos ir galutini lai
mėtojai pasirodys Chicago Tri
būne ruošiamame Muzikos Fes
tivalyje, kurio pelnas eis labda
ros įstaigoms.

Stambus pareigūnas 
neteko darbo '

John E. Sullivan ketvirtadie
nį neteko dviejų pareigų: 1. Jis

Sužeidė policininką
z

Policija po visą miestą su
skato rūpestingai jieškoti pik
tadario, kuris peršovė polici
ninką Robert Eis, 28 m. am
žiaus. Policininkas, baigęs tar
nybą, apie 1 vai. nakties užėjo 
į žuvų krautuvę nupirkti, kaip 
žmona prašę, vėžiukų. Tuo me
tu įėjo du įsikaušę vyrai, kurių 
vienas prisiartino iš užpakalio 
prie poilcininko ir ištiesęs re
volverį pasakė: “Aš tavęs no
riu.” Atsigrįžęs policininkas ir 
pamatęs revolverį, griebė už 
rankos. Besigrumiant, revolve
ris iššovė, sužeisdamas polici
ninką į vidurius. Piktadariai iš
sigandę pabėgo. Tuo metu 
krautuvės pardavėjas drauge 
su policininku ėmė vytis pikta

jau nebera Cook Apskrities įž- ,_____ . -danus. Policininkas i juos pa-
dininko Paschen padėjėjas ir
2. Jis nebėra iždininkas Pas
chen komitete, kuris stengiasi 
jį nominuoti kandidatu į guber
natorius. Sullivan sako, kad jis 
nuo tų pareigų atsisakęs, o 
Paschen tvirtina, kad susekti 
jo ryšiai su nusikaltėliu Hodge 
ir jisai buvo pašalintas.

Vaikai, užpilti smėly

leido šūvį. Kulka pataikė į ran
ką šoferiui taksio, kuriuo pik
tadariai važiavo. Tada tie už
puolėjai pėsti pabėgo, pametę 
ginklą.

Suvažinėjo mažą 
dviratininką

Našlaičių ir senelių diena
Našlaičių Automobilio Die

nos sąjunga rugpjūčio 22 d. 
Lincoln parke ruošia pikniką 
našlaičiams ir seneliams, kurių 
ten iš prieglaudų suveš apie 
5,000, jiems su fu oš linksmą 
programą, apdovanos įvairio
mis dovanėlėmis ir nemokamai 
pavaišins. Automobilistai kvie
čiami į talką tuos nelaiminguo
sius atvežti ir parvežti. Norin
tieji padėti turi registruotis 
pas transportacijos komiteto 
pirmininką John Keating, 
LOngbeach 1-2247.

Iš kur tiek susirgimų 
poliju?

Penktadienio ryte Chicagoje 
į jau buvo įregistruota 488 susir
gimų poli jo liga. Sveikatos įs
taigų pareigūnai pasiryžo lan
kyti namus miesto vidurio zo
noje, kur daugiausiai susirgi
mų, tirdami, kokia gali būti 
priežastis taip didelio ligos iš
siplėtimo.

Mirtis detektyvo žudikui
James Duke, 30. m. amžiaus, 

kuris nušovė detektyvą Blyth, 
nuteistas mirti. Nužudymas 
įvyko birželio 16 d. ties 47-ta 
gatve ir Wells. Prisiekusieji tei 
sėjai sprendimo pasiekė po 45 
minučių svarstymo.

Ruošiasi demokratų 
konvencijai

Daugybė darbininkų jau ruo
šia patalpas International Am- 
phitheatere, kur rugpjūčio mėn. 
13 d. prasidės demokratų kon
vencija. Partija mokės po 
$1,000 dienai už vėsinimą. Iš 
viso dienai teks mokėti nuo
mos po $6,500.

Iš Chicagos į Hong Kongq
Kinų Šv. Teresės bažnytėlės, 

esančios 2311 Wentworth avė., 
Chicagoje, klebonas kun. M. J. 
McKeinan išvyksta misijų dar
bui į Hong Kongą; jo parapie- 
čiai kinaį sekmadienį jam ruo
šia išleistuves.

Bepildamas konvejeriu smėlį 
Alfredas North pajuto, kad 
kažkas kliūva. Pribėgęs prie 

— Paruošta pastatyti opera smėlio krūvos ir pasigraibęs
“Pilėnai”. Kompozitorius — V. 
Klova, libretas — J. Mackonio, 
pastatymui vadovauja rėžis. J. 
Gustaitis, dekoracijos — J. 
Jankaus.

— Advok. Zigmas Toliušis, 
žinomas liaudininkų veikėjas, 
kuris su liaudininkų delegacija 
ėjo paveikti Paleckio, visdėlto 
buvo suimtas ir ištremtas į Si
birą. Buvo gandų, kad jis, kaip 
ir jo brolis Dzidas esą minę. Da
bar gauta žinių, kad Zigmas 
grįžo Lietuvon, o Dzidas tebė
ra gyvas Sibire.

— Kiek kainuoja kiaulė? Tie
sos Nr. 140 Miniota rašo, kad 
Klaipėdos “Veislininko” valdy
tojas Striukas Valgyklų tres-1446 So. 49th Ct., Cicero, UI., 

išvyko atostogų iki 15 d. rug- tui pardavęs 23 kaules, o tres-

atrado vaiko koją ir ištraukė 
11 metų mergaitę. *Ši pasakojo, 
kad ir jos broliukas yra apipil
tas smėliu. Subėgo daugiau dar
bininkų, ir abudu vaiku išgel
bėjo. Jie išbuvo apie 10 minu
čių apiberti smėliu. Jie žaidė 
prie smėlio krūvos ir nepaste
bėjo, kaip staigiai juos užpylė 
naujos smėlio srovės.

Legionieriai kovos su 
komunistais

Amerikos Legionierių kon
vencijoje Chicagoje nutarta, 
kad legionierių postai savo 
miestuose turi sudaryti komite
tus, kurie veiktų prieš subver- 
syvinius sąjūdžius. Čia dau-

Trylikos metų berniukas 
James Bausch, gyvenąs Vilią 
Park, buvo mirtinai sužeistas 
automobilio kai jis važiavo 
Roosevelt gatve. Automobilį 
vairavo Robert Elliott, 18 m. 
amžiaus, iš Elmhursto. Jis ap
kaltintas žmogžudyste per ne
atsargumą ir paleistas ‘už 
$1,000 užstatą.

SKUBIAI REIKALINGA
PAGELBININKE

gydytojų šeimai su dviem vaikais 
(1 ir 4 metų). Atlyginimas pagal 
susitarimą ir visas išlaikymas.

Kreiptis: V. Adomavičius,
194 Castle Blvd. Akron, Ohio. Tel. 
TEmple 63926.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.
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giausiai turima galvoje komu- 
te esą užrašyta, kad pirkta 19 njstai. Legionieriai taipgi nuta-

?
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

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

‘‘DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UL 
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pjūčio.

Phil Mosteika, Don Varnas Ame
rikos legijono poeto komenduoto- 
jas, vadovaus vėliavų įnešimo

kiaulių. Vadinasi, 4 kiaulės nu
suktos. Per 3 mėnesius taip iš
garavę 10 kiaulių. Tiesos ben-

rė, kad turi būti uždrausta ne
suaugusiems pardavinėti įvai
rūs nepadorūs, kad“ ir tikrovę

dradarbis tą įvertina šitaip: igkelią, žurnalai. Sekmadienį 
“Kas gali būti puikesnio: nei popiet Chicagoje bus didelis le
sė jus, nei piovus, nei pirkus,, gįonierių paradas miesto cent- 
nei Šerus, iš karto į kišenę su- re
žerti keliolika tūkstantukų.”

Laikinai sustos Harvester 
fabrikai

žiniomis, Lietuvoje esą 350 len-, Keturi International Harves.

— Lietuvoje esą 350 lenkiš
kų mokyklų. Lenkų spaudos/

i i « m T M O /"i 1 m

kiškų mokyklų. N. Vilnioje ir 
Trakuose esančios mokytojų 
-seminarijos, o Vilniuje — net 
6 vid. mokyklos.

— Vilniuje įrengta nauja 
aikštė, kurioje buvo dainų 
šventė. Dalyvavo 4,000 choris
tų. Kalne gėlėmis buvo išrašy
tas šūkis: “Menas priklauso 
liaudžiai”. Ištikrųjų tai liau
džiai priklauso tik darbas, o 
duona ir žaidimai priklauso 
raudoniesiems buožėms.

—Vilniuje, kaip skelbia spau-
ceremonijoms per tautinį. Lietu- pradg8 veikti Kauno u. 
yos Vyčių šeimą, rugpjūčio men. f r
22-26 djtL Chioagoįs. I tėchhikča instittito skyrius.

ter bendrovės fabrikai, jų tar
pe ir McCormick fabrikas Chi
cagoje, kur dirba apie 3,500 
darbininkų, šį rudenį sustos ke
letui savaičių, nes perdaug pri
gamino ūkio mašinų. Kaikurie ( , 
skyriai gali tęsti darbą, kur 
gamyba labiau reikalingesnė.

Inžinierio lavonas • 
Michigane

Iš ežero ištrauktas lavonas 
kelių inžinieriaus Bohdan J. Pi- 
hut, 26 m. amžiaus, kuris nus
kendo beplaukydamas Beverly 
Shores.

IT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

UŽBAIGTUVIŲ 
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiūčio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMIMARIJOS SODUOSE 

Clarendon Mills, Illinois
Šį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels 

j juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau nahjuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

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

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.

Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.

Bus skanių valgių, užkandžių lr gėrimų erdviose ir vė
siose patalpose.
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