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VATIKANO ORGANAS PAMOKĖ KOMUNISTUS
Tuščios komunistų pastangos

palaužti moralinę jėgą
VATIKANAS. — š. m. i-ugsėjo 18 d. rašėme apie naivias 

Maskvos pastangas panaudoti Vatikano autoritetą savajai pro
pagandai. Po Sovietų ambasados Romoje reikalų vedėjo Pogida- 
jevo oficialaus apsilankymo Šv. Sosto nunciatūroje, nuncijus 
Fietta aiškiai buvo pareiškęs, kad apie betkokius santykius Vati
kano su komunistų valdomais kraštais negali būti nė kalbos, kol 
trūksta tam pagrindinių sąlygų, tai yra, kol komunistai negrąžina 
Bažnyčiai ir tikintiesiems pilnos religinės laisvės.

Nepaisant šio aiškaus pareis- ......- ■1 —
kimo, komunistai ir toliau neat
sisako propagandos apie taria
mus katalikų ir komunistų sam
būvio galimumus.

Štai Italijos komunistų savait 
rastis „Vie Nouve“ bando įkal
bėti savo skaitytojams, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Šv. Sosto 
esą įvykę visa eilė faktų, kurie 
leidžia pramatyti Maskvos ir Va 
tikano santykių „sunormalėji- 
mą“.

Užmaskuoti Maskvos tikslai

Atsakydamas į šią komunistų 
propagandą, Vatikano organas 
„L’Osservatore Romano“ rugsė
jo mėn. 9 d. laidoje paskelbė ve
damąjį straipsnį, kurio mintimis 
plačiai pasinaudojo Italijos ir ki
tų kraštų spauda bei radijo siųs 
tuvai. Vatikano dienraštis visų 
pirma pabrėžia, kad visos komu
nistų kalbos apie religijos laisvę 
ir taikingą sambūvį įeiną į nau
jąją Maskvos taktiką priversti 
tiek pavergtų kraštų, tiek lais
vojo pasaulio katalikus susitai
kyti su esama padėtimi, kuri yra 
susidariusi ilgų ir žiaurių perse
kiojimų pasekmėje.

Bažnyčia kenčia priespaudą, 
rašo „L’Osservatore Romano“, 
yra uždaryta tarp keturių mal
dos namų sienų, išvyta iš mo
kyklų ir, kiek tai yra galima, net 
iš kasdieninio žmonių gyvenimo. 
Jai nėra palikta nieko kito, kaip 

* tik galimybė griežtoje kontrolėje 
atlikti kulto apeigas. Net ir kul
tas yra apribojamas griežtais ko 
munistinės valstybės įstatymais, 
kuriuos administracinės valdžios 
įstiagos gali aiškinti savo nuo
žiūra. Gal ne visuose kraštuose 
ši priespauda yra vienodai sun
ki, bet tai priklauso ne nuo pa
vergėjų malonės; o nuo ištisų 
tautų krikščioniškos sąmonės 
tvirtumo. Kai milionų katalikų 
moralinis pasipriešinimas pasi
rodo stipresnis už persekiotojų 
prievartą, tada komunistinė pro
paganda pradeda šaukti apie so
vietinio režimo teikiamas laisves 
Bažnyčiai ir tikintiesiems. Tuo 
tarpu iš tikrųjų tai yra ne ko
munistinio režimo nuopelnas, o 
jo pralaimėjimas.

tuose. Tam tikslui išdrįstama 
net sugretinti Popiežiaus Pijaus 
XII pamokymus su tarptautinė
mis Sovietų Sąjungos direktyvo
mis.

Juokėsi ir tyčiojosi

Tačiau visiems yra žinoma, 
kad Kristaus Vietininkas nesi
liauja raginęs į taiką ir nusigin
klavimą nuo pat pirmosios savo 
popiežiavimo dienos. Karą ir bai 
sias naikinimo priemones jis pa
smerkė pirmiau negu praktikoje 
pasirodė jų baisumas. Bet tada 
Šv. Tėvo taikos kvietimas buvo 
išjuokiamas ir niekinamas dau
giausiai iš komunistų pusės. 
Šiandien jis komunistų naudoja
mas kaip propagandos priemo
nė. Veltui tačiau yra komunistų 
pastangos palaužti tą vienintelę 
moralinę jėgą, kuri gali sulaiky
ti ir atstumti komunizmo1 ant
plūdį pasaulyje.

Darbininkų reikalų 
pasišventęs gynėjas

BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gijos katalikiškas darbininkų jau 
nimas, vadinamieji žosistai, šio
mis dienomis iškilmingai atšven
tė jų organizacijos įsteigėjo kan. 
Cardijn 50 metų kunigystės ju
bilėjų. Kan. Cardijn yra gimęs 
gausioje darbininko šeimoje. Iš 
pat mažens gerai pažindamas 
darbo žmonių vargus ir rūpes
čius, tapęs kunigu, Cardijn visą 
savo gyvenimą paaukojo darbi
ninkijos gerovei.

Didžiausias jo nuopelnas yra 
įkūrimas žosistų sąjūdžio, ku
riame jauni darbininkai išmoks
ta pajusti žmogiškąjį kilnumą ir 
savo atsakomingumą žmonių 
bendruomenėje. Įkurtas pirmųjų 
amžių krikščioniškųjų bendruo
menių pavyzdžiu, žosistų sąjūdis 
siekia žmonių tarpusavio santy
kius persunkti Kristaus Evange 
lijos dvasia.

Vėl uraganas
MANILA, Pilipinų salos, rūgs. 

21. — Uraganas Gildą siaučia 
Pilipinuose. Jau 1,000 asmenų 
liko be pastogės Pilipinų rytuo
se.

Nedaug lenkų grįžo 
į Lenkiją iš Vakarų

VARŠUVA, rūgs. 21. — Var- 
šuvinės „Trybuna Ludu“ žinio
mis, nuo 1955 metų sausio 1 d. 
iki šiol esą į Lenkiją grįžę per 
12,000 lenkų. Grįžusiųjų iš Va
karų yra, 'v palyginti, nedidelis 
skaičius. % „rępatrijąntu“ yra 
paleisti iš Sov. Sąjungos. Kokiu 
būdu tie „emigrantai“ pateko į 
Sovietų, kalėjimus, koncentraci
jos stovyklas ir ištrėmimą, len
kų komunistinės spaudos neskel
biama.

Popiežius Pijus dvyliktasis ir
tarpplanetinis susisiekimas

CASTEL GANDOLFO, Italija, rūgs. 21. — Popiežius Pijus 
XIfvakar priėmė audiencijoje'tarptautinio astronautikos kongre
so narius ir pareiškė, kad „Dievas neturi tikslo apriboti pastangas 
žmogaus, norinčio užkariauti erdves“. Ta proga jis suteikė palai
minimą 400 kongreso dalyvių, susirinkusiems iš 22 valstybių 
į septintąjį tarpplanetinio susisiekimo kongresą.

Popiežius pabrėžė, kad šie ty
rinėjimai gali būti vertingi ir 
reliigniu atžvilgiu ta prasme, 
kad „juo daugiau mes ištiriame 
kitas erdves, tuo arčiau mes pri
einame didžiosios minties apie 
vieną šeimą, esančią Dievo glo
boje“. Dėl to pasako jo, „šis kon
gresas yra vienas reikšmingųjų 
šiame laike, kai žmonija rūpina
si kitų •erdvių ištyrimu... Juo tu
rėtų domėtis visa žmonija, nes... 
žmogus turi daryti pastangų įsi
gyti naują orientaciją iš atžvil
gio į Dievą ir į visatą".

Norėtų įkalbėti katalikus

Šiandien naujoji komunistų 
taktika ir jai tarnaujanti propa
ganda, rašo toliau Vatikano dien 
raštis, norėtų įkalbėti katalikus, 
ypač tuos, kurie gyvena laisva
jame pasaulyje, kad komunistų 
pavergtuose kraštuose esanti pil
na ir absoliutinė religijos laisvė.
Ir tuo komunistai siekia vieno 
tikslo — susilpninti krikščioniš
kos sąmonės pasipriešinimą.

Praktiškai komunizmo kovoje 
prieš religiją nėra nieko naujo, 
baigia straipsnį „L’Osservatore

Popiežius gyrė JAV už pastan
gas padaryti dirbtinį žemės sa
telitą, kuris bus paleistas apie 
žemę 1957 - 59 geofiziniuose me
tuose.

Pažymėtina, kad audiencijoje

dalyvavo ir komunistų delegaci
jos pirmininkas, kuris linkčiojo 
galva, kai kiti delegatai vertė 
jam iš prancūzų į vokiečių kalbą 
popiežiaus Pijaus XII žodžius.

f
Amerikos delegacijos pirminin 

kas F. C. Durant III pristatė po
piežiui delegacijų pirmininkus, 
su kuriais Pijus XII pasikeitė ke
liais žodžiais. Kai jam buvo pri
statytas sovietų pirmininkas Se- 
dovas, popiežius jam pasakė: 
„Mes džiaugiamės čia jus maty
dami“. Rusas nusilenkė ir pa
spaudė popiežiui ranką.

Oras Chicagoj*
Oro biuras skelbia: Chieagoje 

ir jos apylinkėje — rytoj dalinai 
apsiniaukę ir vėsiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atrodo, kad Suezo kanalo ginčas bus perkeltas į Jungtines 

Tautas.

— Britanijos princesė Margareta šypsodamosi vakar išskrido 
penkių savaičių oficialiam vizitui į Britanijos teritorijas, esan
čias Indijos okeane ir Rytų Afrikoje.

Romano“. Persekiojamos Bažny 
čios priespauda gniuždančių ir — Suezo kanalo pareigūnai paskelbė, kad vakar Suezo kanalu 
naikinančių įstatymų pagalba! perplaukė J/S laivai; beveik tiek pat, kiek perplaukdavo prieš kri 
yra pasilikusi ta pati. Diplomą- zės laikus.
tinę veikla ir propaganda komu
nistai šiandien bando išgauti iš 
katalikų susitaikymą su bruta
liai įvykdytu faktu. Jie norėtų, 
kad laisvojo pasaulio katalikai 
užveržtų tas grandines, kurios 
yra sukausčiusios milionus bro- Į ko. Tik 
lių komunistų pavergtuose kraš- Nasserį.

— Sirijos laikraštis vakar pranešė, kad demonstrantai apmėtė 
akmenimis Britanijos konsulatą Qatar’e. Demonstrantai palaiko 
Egiptą Suezo kanalo ginče.

— Bombėjuje, Indijoje, prieš vakariečius nusiteikę itndai ban
dė sukelti demonstracijas prieš britus, bet demonstracija nepavy

ti) asmenų pasirodė su plakatais ui Egipto prezidentą

Valstybės sekretorius Dulles 

turi stiprią programą
LONDONAS, rūgs. 21. — Valstybės sekretorius Dulles šian

dien išvystė visus diplomatinius sugebėjimus, kad kaip ųors būtų 
pašalinta Suezo krizė.

Žemėlapis palygina ilgą, ilgą. kelionę iš Anglijos aplink Afriką, į Indi
ją su trunipesntu'keliu por Suezą; važiuojant aplink Afriką susidaro 
daugiau kaip 5,600 mylių kelio. Plaukiant laivams aplink Afriką su- 
sudaro 12,374 mylios kelio, o tuo tarpu per Suezą — 7,117 m. Afrikos 

kelias galbūt >us naudojamas, jei Egiptas užkirs kelią per Suezą 
“naudotojų sąjungai“, kuri nori turėti savus laivo pilotus. (INS)

— ......... ...........■- ... ,

Jungtines© Amerikos Valstybėse
J

bus lengviau įsigyti namus
WASHINGTONAS, rūgs. 21. — JAV vyriausybės globoje vei

kiančios namų finansavimo agentūros sumažino reikalaujamus 
pirmųjų įmokėjimų kiekius perkant namus ir palengvino kreditus 
naujų namų statybai.

Baltieji Rūmai pranešė ketu
ris potvarkius, kurie ypač pa
lengvins pigiųjų namų statymą 
if Įsigijimą:

1. Federalinė Butais Aprūpini
mo administracija sumažino rei
kalaujamą pirminį įmokėjimą 
nuo 7 proc. iki 5 proc. nuo namų 
kainos; ši lengvata taikoma tik 
jeigu namai yra nebrangesni 
kaip $9,000. Tuo būdu> jeigu na
mas kainuoja $9,000, pirminis 
būtinas įmokėjimas dabar yra 
$180 mažesnis, kaip buvo anks
čiau.

2. Federalinės Namų Paskolos 
Banko taryba palengvino gauti 
kreditus. Pagal naujuosius nuos
tatus kiekviena įstaiga statybų 
finansavimui gali skolinti iki 
12.5 proc. savo turimo kapitalo.
Ankstybesnis apribojimas buvo 
10 proc.

3. Federalinė Namų Paskolų

sąjunga vienu procentu paltelė 
palūkanas, mokamas už paskolas 
namų statyboms. Tuo būdu nori
ma padidinti kapitalų atsargas, 
kuriomis galėtų naudotis namų 
statytojai ir pirkėjai.

4. Ta pati Namų Paskolų są
junga dabar sutinka parduoda
mų namų įsiskolinimą perimti 
palankesnėmis sąlygomis; tai 
liečia vadinamų morgičių tvar
kymą pirkėjui palankesne pras
me.

Skelbiama, kad tos namų sta
tybos ir pirkimo kreditų lengva
tos įvedamos prašant prezidentui 
Eisenhoweriui ir siekiant palen
gvinti įsigijimą namų iš žemes
niųjų kainų klasės, kad tas len
gvatas daugiausia pajustų netur- 
tingesnio ir vidurinio luomo gy
ventojai.

Dulles yra paėmęs į savo ran
kas Suezo krizę. Londone mano
ma, kad Dulles gali būti apvaini
kuotas diplomatine aureole, jei 
pavyktų išspręsti Suezo krizę. 
Bet nenumatyti įvykiai labai 
greitai gali tą aureolę numesti į 
purvą.

18 valstybių Suezo kanalo kon 
ferencija šiandien buvo pavėluo 
ta trims valandoms, kad eksper
tams duotų daugiau laiko pa
ruošti galutiną Suezo kanalo 
naudotojų sąjungos formą.

Projektuojama Suezo kanalo 
naudotojų sąjunga dabar gavo 
kitą vardą — Suezo naudotojų 
kooperatyvinė sąjunga (CASU).

Techninis darbo komitetas 
šiandien ryte posėdžiavo ir už
sienio reikalų ministerių ir spe
cialių pasiuntinių konferencijos 
penktoji sesija buvo atidėta du 
kartus.

Ministeriams antrą kartą bu
vo pasakyta sugrįžti vėliau į Lan 
casterio rūmus.

Paskutinėje sesijoje bus pa
prašyta 18 valstybių atstovų įsi
jungti į kanalo naudotojų sąjun
gą ir jieškoti būdų likviduoti 
ginčą su Egiptu.

JAV sekretorius Dulles ketina 
šiandien naktį grįžti į Washing- 
toną.

Seni diplomatai Londone pa- 
reišė, kad Dulles turi stiprią pro 
gramą ir net žino kur jis eina.

Senatoriaus žodis
apie Japoniją

TOKIO, Japonija, rūgs. 21. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatorius EHender (D., La.) va
kar pareiškė: visa Amerikos eko 
nominės pagalbos misija Japoni
joje turėtų baigtis, nes Japonija 
„tos pagalbos nebereikalinga“.

EHender, JAV senato aprop- 
riacijos komiteto narys, aplankė 
Rusiją prieš išvykdamas į Toli
muosius Rytus.

Ir čia politika
LONDONAS, rūgs. . 21. — 

Maskvos radijas šiandien prane
šė, jog Sov. Sąjunga sulaiko sa
vo baleto grupės vykymą į Lon
doną vien dėl to, kad britų poli
cija nemandagiai pasielgė sų so
vietų disko metėja Ponomareva. 
Mat, britų policija buvo arešta
vusi Ponomarevą vagiant skry
bėlaites Londono krautuvėje.

Mažiau žuvų
MASKVA, rūgs. 21. — Sovie

tų Sąjungos ekspertai pareiškė, 
kad Kaspijos jūroje mažiau žu
vų pagaunama.

Kipro saloje vėl neramu
NICOSIA, Kipras, rūgs. 21. — Vakar anksti rytą trys graikai 

kipriečiai buvo pakarti už žmogžudystes ar pasikėsinimą nužu
dyti.

Stelios Mavromatis, 23 metų, 
pakartas už šaudymą į du britų 
lakūnus, o Michael Koutsoftas ir 
Andreas Panayides, abu 22 me
tų — už nužudymą oro jėgų kor- 
poralo.

Kipro salos gubernatorius J. 
Harding atmetė pasmerktųjų kip 
riečių mirti malonės prašymus, 
kuriuos įteikė jų advokatai. At
metus malonės prašymus, po tri
jų valandų bausmė buvo įvykdy
ta Nicosia centriniame kalėjime, 
kuris stipriai buvo saugomas bri 
tų kareivių.

Vidurnaktį graikų ortodoksų 
kunigas atvyko į mirties kamba
rius, kur jis suteikė paskutinius 
sakramentus pasmerktiems vy
rams.

Paskui pasmerktieji buvo pa
lydėti į kartuves. Vėliau graikų 
ortodoksų kunigai atliko trum
pas laidojimo apeigas. Pakartieji 
palaidoti kalėjimo žemėje.

Prieš pakarsiant tris vyrus, 
graikai kipriečiai saloje paskel
bė streiką. Graikų kipriečių po
grindis, siekiąs Kipro salos su
jungimą su Graikija, smarkiau 
išvystė veiklą prieš britus.

Suezo krize atsiliepia
į Italijos uostus

ROMA, Italija, rūgs. 21. — 
Italijos prekybinio laivyno mi
nisterija pareiškė, jog keli Ita
lijos uostai „smarkiai yra pa
liesti“ Suezo kanalo krizės. Dau
giausia Neapolio uostas buvo pa
liestas, kai daugelis užsieninių 
kompanijų savo laivus nusuko 
nuo Suezo ir pakreipė aplink Ge
ros Vilties iškyšulį.

Šnipus sučiupo
SEOUL, Korėja, rūgs. 21. — 

Pietų Korėjos slaptoji žvalgyba 
šiandien sučiupo du komunistus 
šnipus, kurie prieš dvi dienas bu
vo grąžinti į šiaurės Korėją.

KalenĖorius

Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas Vila- 
nevietis; lietuviški: Vyrmantas 
ir Mantautė.

Rugsėjo 23 d.: šv. Linas ir šv. 
Teklė; lietuviški: Kernius ir 
Baumilė.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:51.

Antroji pabėgėlių
stovykla Austrijoje

VIENA, Austrija. — Nemažė- 
jant pabėgėlių skaičiui iŠ anapus 
geležinės uždangos į Austriją, 
austrų vyriausybė ruošiasi prie 
Linzo įtaisyti antrą pabėgėlių 
stovyklą. Pirmoji tos rūšies sto
vykla yra Glassenbache, į pietus 
nuo Salzburgo. Pabėgėlių skai
čius padidėjo ne tik iš Vengrijos, 
bet ir iš Kroatijos bei Slovėni
jos — tai aiškinama jugoslavų 
persiorientavimu į Sovietų pusę. 
Dėl stiprios pasienio apsaugos 
pabėgėlių skaičius iš Čekoslova
kijos nepadidėjo.

Planuoja delegaciją
TOKIO, Japonija, rūgs. 21. — 

Japonijos politinės partijos ruo
šiasi pasiųsti jungtinę delegaciją 
į komunistinės Kinijos dieną, ku
ri bus spalio 1 dieną.

Okio veidas
WASHINGTONAS, rūgs. 21. 

— Augšti ūkio pareigūnai pa
reiškė, kad JAV žemės ūkio pa
dėtis pagerėjusi.

Pasiūlė laivą
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 21.— 

Vidurio Rytų žinių agentūra pra 
neša: Sovietų Sąjungos laivų 
statytojai pasisiūlė pastatyti E- 
giptui prekinį laivą, kad pakeis
tų 30 metų Egipto laivą.

Karo laivai
ALŽIRAS, Alžirija, rūgs. 21. 

— Prancūzijos karo laivas Jean 
Bart, kreiseris, lėktuvnešis ir de
šimt naikintuvų atvyko į Alžirą.

Milionas atbėgo
BERLYNAS, rūgs. 21. — Va

karų Berlyno pabėgėlių centras 
pareiškė, kad į Vak. Berlyną 
nuo 1949 metų atbėgo daugiau 
kaip milionas asmenų iš komu
nistinės Rytų Vokietijos.

Vyksta namo
NICOSIA, Kipras, rūgs. 21.— 

Britų pareigūnų žmonos ir vai
kai iš Jordano vyksta namo, ry
šiumi su Suezo kanalo krize.

Sovietai visgi neiškentė
NEW YORKAS, rūgs. 21. — Jungtinių Tautų Generalinės 

asamblėjos salėje vakar pradėta 81 valstybės konferencija, kuriai 
bus patiekta patvirtinti Tarptautinės Atominės Energijos agentū
ros statutas. Atomo energija norima panaudoti pramonei.

Kaip buvo laukta, Sovietų Są
junga tuojau užprotestavo, kad 
atominės energijos konferenci
joje nėra komunistinės Kinijos.

Atidarius atominės energijos 
konferenciją Indijos, Sirijos, In
donezijos, Ceilono, Jugoslavijos 
ir Sovietų partneriai pasigedo 
komunistinės Kinijos. Nebalsuo
ta ir nekelta klausimo, ar kom.

I Kinija turėtų būti pakviesta J 
I konferenciją.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas Jogo Carlos Muniz, Bra
zilijos ambasadorius Argentinai.

Kai kilo ginčas, kodėl konfe
rencijoje nesimato komunistinės 
Kinijos, nacionalistinė Kinija, 
Kolombija, Paragvajus, Korėja 
ir Vietnamas pasisakė prieš 
kom. Kinijos pakvietimą į kon
ferenciją. Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir kitos ^didelės Vaka
rų valstybės tylėjo.
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lankėsi ALRKF Centro 
Valdybos pirmininkas

Amerikos Lietusių R. K. Fe
deracijos Centro Valdybos pirm. 
prof. dr. inž. A. Damušis š. m 
rugsėjo 9 d. lankė Philadelphi- j 
jos Federacijos skyrius. Centro 
Valdybos pirmininkas pirmiau- j 
šia atsilankė į Šv. Kazimiero 
parapijos Federacijos skyrių, 
kuris valdybos pirmininko at-' 
silankymo proga buvo susirin
kęs j gausų susirinkimą para
pijos salėje. Susirinkime, ku
riame, be Federacijos narių, da
lyvavo visa eilė svečių ir visi 
trys Šv. Kazimiero parapijos ku 
nigai su prel. I. Valančiūnu prie
šaky, Centro Valdybos pirm. A 
Damušis pateikė išsamų Centro 
Valdybos veiklos apžvalginį pra 
nešimą, vaizdžiai išryškindamas 
valdybos vykdomuosius uždavi
nius. Iš pranešimo susirinku- į 

siems paaiškėjo, kad pastarai
siais metais Centro Valdybos 
energingos veiklos dėka'pati Fe
deracija ne tik paaugo aktyvių 
narių skaičiumi, bet buvo įvyk
dyta visa eilė platesnės reikš-; 
mės turinčių uždavinių, iš kurių 
paminėtini stovyklos įrengimas 
jaunuomenei, spaudos skleidi
mas, lituanistinio kurso parapi
nėse mokyklose plėtimas ir t.t. 
Tie faktai su malonumu minimi 
Federacijos jubilėjinio kongreso 
išvakarėse. Po pranešimo tiek 
senieji, tiek naujieji ateiviai iš-l 
kėlė visą eilę klausimų, į kuriuos 
CV pirmininkas išsamiai atsakė. Į 

Tos pat dienos pavakary Cen- Į 
tro Valdybos pirmininkas ap
lankė Kunigų Vienybės pirminin 
ką kleboną kun. J. Čepukaitį ir 
su juo kartu dalyvavo Šv. And
riejaus parapijos Federacijos sk. 
susirinkime, kuriame pateikė 
pranešimą ir aptarė visus Fe
deraciją liečiančius reikalus.

Centro Valdybos pirmininkas 
prof. dr. inž. A. Damušis išvy-| 
ko iš Philadelphijos džiaugda
masis, kad abu Federacijos sky
riai yra įsibėgėję į gražią veik-| 
lą. Iš visko atrodo, kad jo at 
silankymas labai prisidės prie1 
tolimesnių Federacijos uždavi
nių vykdymo Philadelphijos lie
tuvių tarpe.

šeštadieninė mokykla pradėjo 
darbą

Rugsėjo 8 d. 10 vai. Šv. Ka-| 
zimiero parapijos mokyklos pa-, 
talpose lituanistinė šeštadieninė 
mokykla pradėjo aštuntuosius 
mokslo metus. Pirmąją dieną į 
pamokas susirinko tik trejetas 
dešimčių vaikučių, kai tuo tar-j 
pu praėjusiais mokslo metais 
buvo arti šešiasdešimt. Yra pa
grindo manyti, kad į sekančias 
pamokas ateis daugiau. Maloniu 
faktu laikytina dviejų čia gi
musiųjų lietuvių mokinukų at
ėjimas. Jie yra Helena Megrail 
ir John Knight. Tai švisus pa
vyzdys naujiesiems ateiviams, 
kurių daugelis nenori suprasti 
šeštadieninės lituanistinės mo-' 
kyklos reikšmės. Su dėmesiu mi I 
nėtinos ir Šv. Kazimiero para
pijos mokyklos seserys mokyto- 
ir John Knight. Tai šviesus pa
jos, paraginusios vaikus lankyti 
šeštadieninę lit. mokyklą.

Pamokos vyks kas šeštadienį 
nuo 10 vai. Tai skelbiama visų 
lietuvių tėvų žiniai.

Kitatančiai augšta-i vertina 
Juzę Augaitytę

Lietuvos operos solistė, jau ei 
lę metų gyvenanti Philadelphi
joje, savo daina rodosi ne tik 
lietuviams, bet yra turėjusi gra
žių progų pasirodyti ir kitatau
čiams. Paskutinis vertas dėme
sio atvejis yra jos dalyvavimas 
muzikine dalimi turtingoje italų 
radijo programoje iš stoties 
WET, kur ji keliskart dainavo 
italų kompozitorių kūrinius. Ji 
tuo popularina Lietuvos vardą, 
nes dainuoja, kaip Lietuvos vals 
tybinės operos solistė.

Atostogavo A. Siuai.iūtė
Produktyvi dailininkė A. Smai- 

liūtė, čia gimusi lietuvaitė, sa-
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FURNITURE CENTER, Ine.
Lietuvių Prekybos Namai

3322-24-26 South Halsted Street Tel. Vlctory 2-4226
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 

Kitom dienom nuo 9 — 6 vai. Sekmadieniais nu<i 10 — 5, valandos.-

vo kūryba atkreipusi didesnį | 
dėmesį Philadelphijos meno! 
sluogsniuose, mėnesio atostogas 
praleido Floridoje ir rugsėjo 8 
d. grįžo prie kūrybinio darbo.

Studijuoja muziką
/

Jina Varytė atvyko iš Detroi
to į Philadelphijos Muzikos Aka-! 
dėmi ją studijuoti muzikos. Be 
mokslo akademijoje, ji įstojo į1 
J. Augaitytės dainavimo studi
ją tobulinti savo balso.

Atvyko iš Kanados

Dipl. inž. dr. A. Juozapavi-' 
čius, kaip inžinierius dirbąs To
ronte. atvyko šešių savaičių ko-‘ 
mandiruotei į Philadelphiją, kur, 
vienoje firmoje atlieka savo spej 
cialybės darbą.

Susižeidė J. Gečiauskas

Justiną Gcčiauską, vieną ak
tyviausių Philadelphijos lietu
vių ištiko nelaimė; rugsėjo 10 
d. dažant nuosavą namą, pasly
dus kopėčioms, jis nukrito ir 
susilaužė šokaulį. Sužeistasis pa 
guldytas į ligoninę.

Į
Los Angeles, Calif.
Kongresai. Gordon McDonough

inžinierių susirinkime

Los Angeles lietuvių inžinie
rių susirinkimas, įvykęs š. m. 
rugsėjo 15 d. 8 vak vak. Carl’s 

j restorane, buvo visais atžvilgiais 
pasigėrtinas. Lietuvius inžinie- 

! rius ir architektus pagerbė sa
vo atsilankymu ir kongresmanas 
Gordon L. McDonoug’n su žmo
na. Kongresmanas Gordon L. 
McDonough yra žinomas Ameri
kos lietuviams kaip didelis Lie
tuvos reikalų gynėjas JAV Kon 

, grėsė. Kongreso nariu jis yra 
nuo 1945 metų ir per tą laiką 
eilę kartų yra Kongrese kalbė

tos klausimą ir jį gynęs. Lietu
viams inžinieriams ir architek
tams jis pažadėjo, kad jis su 
savo kolegomis kongresmanais 
ir dabartine administracija dės 
visas pastangas, kad Lietuva ir 
kiti komunistų pavergti kraštai 
atgautų, kaip galima greičiau, 
laisvę ir nepriklausomybę. Trum 
pą žodį tarė ir kongresmano G. 
L. McDonough žmona, papasa
kodama savo įspūdžius iš lan
kymosi Čiurlionies ansamblio 
koncerte Washingtone ir kituo
se lietuvių parengimuose. “You 
really can be proud”,* kalbėjo 
ponia McDonough, “of your 
songs, music, your art, your 
folk dances”... Susirinkime su 
svečiais buvo apie 70 asmenų. 
Skyriaus nariai aptarė visą ei
lę einamųjų reikalų; turėjo ben 
drą vakarienę; po vakarienės 
inž. S. Fabian parodė filmą apie
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savo įmonės “Save-T-Seal” ga
minius. Šiuo metu skyriui va
dovauja Bronius Budginas. In
žinieriai nutarė ir ateity turėti 
panašaus pobūdžio susirinki
mus.

i
Vyčiu vakaras

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 
Lietuvos Vyčių Los Anegles kuo 
pa ruošia vakarą su programa 
ir šokiais Šv. Kazimiero parapi
jos naujai atremontuotoje salė
je. Kuopos narių skaičius nuo
lat didėja; kuopos veikla akty
vėja. Kuopai yra pavesta su
ruošti 1957 metų visuotinį or
ganizacijos narių suvažiavimą 
Los Angeles mieste. Darbas 
pradėtas; suvažiavimui ruošti 
komitetui vadovauja L. Valiu
kas ir Laura Yucius.

ČIA ŽUVO BOMBONEŠIS

Sprausminis bombonešis B-52 nukrito Maderoj, CaĮif. prte 
Southern Pacific geležinkelio linijos į vienos farmos sodybą. Lėk-

jęs Lietuvos reikalu: kėlęs by-J tuvas užsidegė ore. Penki lakūnai žuvo ir 2 sužeisti. (INS)

Šen. Williain Knovvland atvyks 
į lietuvių susirinkimą

Spalio 14 d., sekmadienį, 1 
vai. p. p. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyks politinis susi
rinkimas, į kurį atvyks senato
rius William F. 'Konvvland ir 
eilė kongresmanų. Visi lietuviai 
kviečiami tame susirinkime da
lyvauti.

Kiti parengimui

Spalio 7 d., sekmadienį, įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos atre
montuotos ir pertvarkytos salės 
atidarymas. Bus pietūs, progra
ma, vėliau — šokiai. Spalio 21 
d. toje pačioje vietoje Balfo vie
tos skyrius rengia vakarą su 
šokiais. Spalio 2 8d. tuoj po pa
maldų parapijos salėje bus Kris 1 
taus Karaliaus šventės akade
mija. Ruošia ALRKF vietos sky 
rius, kuriam vadovauja Vincas 
Kazlauskas. C. C.

Worccstcr, Mass.
Moterų Sąjungos susirinkimas

Š. m. rugsėjo G d. įvyko Mo
terų Sąjungos 5 kuopos susirin
kimas. Šiam susirinkimui jau 
vadovavo sugrįžusi kuopos pir
mininkė M. VVatkins.

Ji perdavė gražiausius linkė
jimus mūsų kuopai nuo Čižaus- 
kienės iš Ncw Jersey.

Nutarta skirti pinigų centro 
lėšų fondui.

Galutinai tie visi nutarimai 
bus apsvarstomi sekančiame su 
sirinkime, kuris įvyks spalio 1 
d. vakare parapijos patalpose.

Kun. J. Jutkevičius L. Vyčių 
seime, įvykusiame Chicagoje, pa 
keltas į garbės narius. Kuopa 
pasveikino savo dvasios vadą, 
linkėdama ir toliau dirbti tą sun 
kų, bet garbingą darbą Dievo ir 
tėvynės labui. ,,, ,,

—’ j valios vadas Pr^‘
Ta proga dv*sl°® tiRo Jr Mu

minė, seimo me u Rurj0S iš- 
ten, Sąjungos nany, Runos
gyrė mūs 5 -auZ viso-

liausią ir mūsų
je sąjungoje. Lgy » 
chorą vadovaujamą •
Grįžo mūšy miela choro vedėja 

Iš atostogų, praleistų 
noie G. Kaneb su seimą grizo 
namo. Chorisčių vardu pin«. 
Stanulienė pasveikino, Prl,seg , 
ma gėlę, kaip pagarbos ženklą. 
G. Kaneb padėkojo visoms ir 
vaizdžiai papasakojo daug įspu 
džių iš savo kelionės po Švei
cariją, Prancūziją ir Angliją- 
Ji daugiau valandos kalbėjo ir 
aiškino apie kelionę. Tai gražus 
pavyzdys visoms!

Choras regulariai pradeda re
petuoti pirmadieniais 7:30 vai. 
vakare mokyklos patalpose nuo 
rugsėjo 10 d.
Važiuojame į lludson, Mass.
Gen. Kaneb perskaitė laišką 

iš centro dvasios vado kun. Val- 
kavičiaus, kuriame rugsėjo 24 d. 
kviečia 5 kuopos chorą su daina 
atsilankyti į Hudsoną.

Važiuoja ne tik choras, bet ir 
narės. Rugsėjo 24 d. 6:30 vai. 
vak. visos susirenka ties mo
kykla, iš kur visos vyksime au
tobusu. A. R.

Chicagoje
Įspūdinga parapijos šventė
šv. Kryžiaus parapija praėju

sį sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
šventė šv. Kryžiaus Išaugstini- 
pio šventę, šventė pradėta rispū 
dingomis, vi.«ų para piečių inten
cija aukojamomis, 10 vai. šv. 
mišiomis, kurių metu didingai 
giedojo Stp. Sodeikos vadovauja 
mas Dainavos ansamblis. Tu
riningą pamokslą pasakė kun 
K. Barauskas.

Po pietų Lietuvių Labdarių

ūkyje įvyko parapijos išvažia
vimas, į kurį labai gausiai pa
rapiečiai atsilankė. Visų įva
žiuojančių automobiliai buvto pa 
šventinti.

Išvažiavimas paįvairintas gra
žia programa: bažnytinis cho
ras sudainavo keletą gražių, 
skambių dainų. Joms rageliais 
pritarė B. Pakštas ir V. Vaitke
vičius. Dainų aidas plačiai nu
skambėjo mišku ii laukais.

Išvažiavime paminėta ir “I am 
an American” diena. JAV vė
liavos pagerbimo programą at
liko Dariaus Ir Girėno postas, 
choro palydėtas JAV himnu. 
Čia nuoširdų žodį tarė “Chicago 
American” laikraščio redakto
rius Stasy< Picža, advokatas 
Frank Mast, kongresmanas Ja
mes Murray. Iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu.

; Pats išvaž:avimas praėjo gra
žioje nuotaikoje. Iškylautojai 
turėjo progi laimėti dovanų. Vi 
sų dalyvių alki patenkino kuge
lis, rūgštus pienas, mėsos keps
niai ir kt.

Parapiečiai dėkingi klebonui 
kun. A. M. Linkui už gražią pa
rapijos švėntę ir nuotaikingą 
išvažiavimą, o klebonas širdin- 

' gai dėkoja visiems aukotojams, 
darbininkams ir visiems išvažia- 
viman atsilankiusiems.

Negras vadovaus 
seminarijai

Negras, katalikų kunigas, Wil 
liam Adams, 45 m. amžiaus, 
Šv. Dieviškojo Vardo vienuolis, 
yra paskirtas vadovauti bo vie* 
nuolyno Šv. Augustino semina
rijai, veikiančiai Bay St. Louis, 
Miss. Iki šiol jis profesoriavo 
to paties vienuolyno mažojoje 

• seminarijoje.

*
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, MŪSŲ FEDERACIJA
Rugsėjo 23 d., būtent rytoj, šv. Kazimiero Seserų vienuo

lyno auditorijoj, Chieagoje yra minima Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos auksinis jubilėjus. Tai bus 3 vai. po
piet. Minėjimą rengia šios organizacijos Chicagos apskritis.

Vertinant šj apskrities darbą, rodos tiktų kelis žodžius ir 
apie apskritį pasakyti.

Kadangi prieš 1918 metus ALRKF savo atskirų skyrių pa
rapijose ar šiaip lietuvių apgyventose vietovėse neturėjo, o rė
mėsi centrinėmis arba nacionalinėmis organizacijomis, kaip Lie
tuvių R. K. Susivienijimas, Lietuvos Vyėiai, Moterų Sąjunga, 
Lietuvių Katalikų Moksleivių Susivienijimas ir vietinėmis šal
pos ir kultūrinėmis organizacijomis, todėl ir Chieagoje nebuvo 
Federacijos apskrities. Nebuvo ir jos skyrių. Tačiau tarp 1914’ 
ir 1920 metų labai uoliai darbavosi Federacijos 1914 metais 
įsteigtas Tautos Fondas ir jo skyriai.

Federacijos apskritis Chieagoje įkurta 1918 m.liepos 2 d. 
susirinkime, įvykusiame Šv. Jurgio parapijos salėje. Buvo nu
tarta jį vadinti Lietuvių Katalikų Vienybe. Jo iniciatoriais buvo 
vysk. P. Būčys ir kan. F. Kemėšis, abu buvę dienr. “Draugo” 
redaktoriais. Pirmuoju askrities (Liet. Kat. Vienybės) pirminin
ku buvo Povilas Mažeika, sekretorium — Pranas Zdankus. Abu 
išvyko į Lietuvą po I Pasaulinio karo. Pirmasis (ir L. R. K. 
Darbininkų Sąjungos iniciatorius) jau yra miręs; antrasis, mū
sų žiniomis tebėra gyvas ir tebegyvena Lietuvoje. Tiek pirma

ŽALINGI PJŪVIAI
ST. DZIKAS, Elizabeth, N. J.

Niekad pas mus netrūko pa- prieš pasenusias ir primestas 
stangų mūsų tautą, o paskutiniu vertybes” (A. J. Greimas). To- 
metu — išeiviją, surūšiuoti į bau seka labai dosnus rezisten- 
dvi, viena prieš kitą nuteikia-j cinės dvasios žmonių sąrašas.

Tai visi tie, kurie dirba betko- 
kį organizacinį, švietimo, spau
dos ar bendruomeninį darbą 
(plg. “Į Laisvę*, nr. 10). Ką 
bendro turi šios rūšies darbas, 
arba pasipriešinimas dogmai,

mas grupes, vienus pastatant 
šiapus, kitus anapus betkokio 
vertės masto. Greta to, kelia
ma mintis, kad kova yra tin
kamiausias socialinio bendravi
mo kelias.

.... , , moralės kūrimas, ar tikėjimas
Pirmasis platesnio masto ban- bc dievų jr b(. dogmų gu tikrą.

dymas padalinti tauta i dvi ko
vojančias dalis prasidėjo su at
ėjimu į gyvenimą vadinamų pa
žangiųjų. Nepriklausomybės lai
kų antrame tarpsnyie vėl tau
ta naujovių jieškotojų buvo pa
dalinta į totalinio režimo šali
ninkus ir “supuvusios demokra
tijos” pasekėjus. Tie, kurie ne
turėjo drąsos priešintis pirmų
jų spaudimui ir nesutapo su ant

ja rezistencija? Negana to, re- 
zistenc. dvasios žmonės Į gyveni
mą žiūri, kaip į kovos lauką, o 
į sutiktą priešininką, kaip į prie 
šą (ten pat). Kas gi tie prie
šai, su kuriais jie rvžtasi kovo
ti be kompromiso? Tai visi, ku
rie liko anapus lemtingo pjūvio, 
ir visi jie vėl be pasigailėjimo 
sutalpinti politikuojančios dva
sios žmogaus sąvokoje. Jie be

TRENIRUOJAMI PILOTAI

Suezo kanalo instruktorius moko rusų bolSevikn rtsiustn talkininką 
vadovauti laivų vilkstinėms Sueze. (INS)

me Vienybės susirinkime, tiek jos seime 1919 m. gruodžio 17 ra*8*a^s’ bandė rasti tarpinę iš- anksčįau minėtų nusikaltimų
d. Dievo Apvaizdos parapijos salėje buvo labai aiškiai pasi
sakyta, kad visus savo darbus dirbs Federacijos vardu, laikysis 
Federacijos centrinės valdybos darbų programos ir visų pa
tvarkymų. Jei kai kam tada atrodė, kad LKV eis separatiniais 
keliais, tai jos pasisakymai turėjo išsklaidyti visas abejones. 
Pažymėtina, kad Lietuvių Katalikų Vienybės skyriai įsteigti 
visose lietuvių parapijose Chieagoje, o kiek vėliau jie buvo pra
dėti steigti ir kituose miestuose, kaip ALRKF skyriai. Tuo būdu 
Chicagai tenka nuopelnas, kad ji pirmoji pradėjo organizuoti 
Federacijos skyrius ir apskritį.

Amerikos Lietuvių Tautos Taryba, sudaryta Lietuvių Po
litiškame Seime Federacijos iniciatyva ir pastangomis 1914 m. 
rugsėjo mėn., atlikus Lietuvai didelius ir garbingus darbus, lik
viduota. Vietoj jos įsteigta Amerikos Lietuvių R. K. Federa
cijos Taryba jau grynai Federacijos ribose. Jos pirmas suva
žiavimas buvo 1920 m. vasario 11 d. Pittsburgh, Pa., kuriame 
išrinkta Tarybos vadovybė: pirm. kun. prof. Petras Būčys (tuo 
metu buvęs “Draugo” redaktorius) vicepirm. kun. Jonas Jakaitis 
(tuo metu buvęs šv. Kazimiero parapijos klebonas Worcester, 
Mass., ir taip pat Federacijos centro pirmininkas), sekr. Jonas 
Karosas, ižd. K. Krušinskas, iždo globėjai — kun. M. Pankus 
ir L. šimutis (tuo metu buvęs “Garso” redaktorius). Tame su
važiavime buvo nutarta įsteigti stiprų Federacijos sekretoriatą 
ir jį kelti į Brooklyn, N. Y. Dauguma’suvažiavimo dalyvių pa
geidavo, kad ir Tarybos pirm. kun. prof. Būčys keltųsi į Brook- 
lyną ir ten vadovautų sekretoriatui.

Tarp kitko šiame Federacijos Tarybos suvažiavime buvo 
nutarta, kad visi ALRKF skyriai, ligšiol tupėję Lietuvių Kata
likų Vienybės vardą, nuo dabar bus vadinami tik Federacijos 
skyrių vardais. Tuo būdu nuo tada ir Chieagoje įsteigtoji Liet. 
Kat. Vienybė pavadinta ALRKF apskričiu ir ligšiol tokiu vardu 
yra žinomas. ” "f"'

Šis apskritis visais laikais buvo labai gyva ir veikli Fede
racijos šaka. Jo nuopelnai tiek Lietuvai, tiek Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenei yra labai stambūs. Tautos ir tikėjimo reika- 
kalams apskritis davė ne šimtus, bet tūkstančius dolerių. Pa
žymėtina, kad vien tik prieš 1919 metų Kalėdas Tautos Fondui 
surinko $50,000. Apskritis suorganizuodavo didingus Lietuvos 
istorinių sukakčių minėjimus, kurie sutraukdavo tūkstančius, o 
kaikuriais atvejais ir keliasdešimt tūkstančių tautiečių.

Jei vienas apskritis yra šitaip turtingas darbais (kurių deja 
trumpame rašinyje nėra galimybės suminėti), tai ką ir bekal
bėti apie visą organizaciją, apie visą Federaciją, kurios įsteigi
mo 50 metų sukaktį minime rytoj.

<in

Viešpaties malda

f VYSK. BRIZGYS

Kaip buvo minėta, mes turi
me daug maldų. Kiekvienas 
žmogus gali melstis ir savais 
žodžiais.

Vieną maldą: “Tėve mūsų” 
yra palikęs Išganytojas. Ji 
trumpa. Prašymų joje nedaug; 
visi pasakyti paprastais žo
džiais. Ji pasakyta iš visa su
prantančios dieviškos širdies. Ji 
yra ne tik malda. Tai žmogaus 
ir visuomenės gyvenimo siste
mos pamoka. Ten sudėtieji pra
šymai yra tokie, kad jie rišasi 
viens su kitu ir yra būtini as
mens ir bendruomenės gyveni
mui.

Jei sielos gelmėse žmogus tu
ri pagarbą Dievui, tai jo nerei
kia skatinti kurti Kristaus ka
ralystę: jis pats į tai veržias; 
jis suranda atitinkamus kelius. 
Šventa yra Dievo valia jo asme
niniam gyvenime. Jis stengias 
ir kitiems padėti tą valią sau
goti. Jis meldžia sau kalčių at
leidimo ir lengvai atleidžia ki
tiems.

Kur yra visuomenės pagarba 
Dievui ir jo valiai, nors žmo
gaus akis ten matytų ir daug 
klaidų, Dievas ten laimina žmo
nių gyvenimą, tesėdamas savo

eitį. Studentijoj tai reiškėsi va
dinamų neutraliųjų korporacijų 
forma. Platesnėje visuomenėje 
šis trečiasis kelias nespėjo įgau
ti konkretesnių formų. Tačiau 
toji būklė pribrandino sąlygas 
erai, kai “nepartinis” tapo su 
gyvenimu einančiųjų šūkiu, už 
šios sąvokos paliekant visus at
silikėlius. Tremties pirmieji me
tai buvo tos eros ženklu pažy
mėti. Emigracinė visuomenė ta
po vėl schematizavimo mėgėjų 
auka: ji kaip kirviu buvo per
kirsta į visų dorybių nešėjus 
kultūrininkus ir visų blogybių 
įkūnijimą — politikus, dar blo
giau — politikierius. Paskuti
nis uoliųjų visuomenės chirur
gų žodis yra rezistencinės dva
sios ir politikuojančios dvasios 
žmogus. Šis paskutinis pjūvis 
nėra visai originalus, tik geriau 
pritaikytas madai. Ką pirmiau 
nusakė nepartinis, vėliau ■— kul 
tūrininkas, dabar charakterizuo
ja mistiškasis rezistentas, gi ant 
roj pjūvio pusėj vis lieka tas 
pats partinis politikas, o dabar 
politinės dvasios žmogus, ar ap-> 
lamai tariant — nepajėgiąs eiti 
su gyvenimu, - nepajėgiąs net 
galvoti.

Spaudoje jau buvo kelta min-! 
tis, k?/' išeivijoj rezistencijos 
sąvoka liko visai iškreipta, su
niekinta ir naudojama nieko ben 
dro su ja neturinčioms intenci
joms pridengti. Tikroji rezisten 
cija yra viena ir aiški: konspi
racinė veikla- okupuotame kraš
te prieš jo okupantą. Veiklos 
pagrindinė žymė yra fizinio su
naikinimo grėsmė. Nežiūrint to, 
štai kokių “rezistentų” gali ras
ti šiapus drąsaus pjūvio per emi 
gracinę visuomenę. Pagal vie
nus, rezistentas yra tas, kuris 
pasipriešina “jam iš vienos ar 
kitos užskvemės kaišiojamai 
dogmai”, kuris “kuria moralę”, 
pagaliau tai yra “laisvas žmo- 

'gus, besiveržiąs į savąją tiesą” 
(V. Kavolis). Kitiems rezisten
cija “tai tikėjimas be dievų ir

žodį, kad jieškantiems Dievo 
karalystės ir jo teisybės bus 
pridėta viso, ko žmogui reikia, be dogmų” arba “pasisakymas

Apie Tėve mūsų maldą Šv.
Augustinas sako, kad ji esanti 
kaip jūra, o visos kitos maldos 
— į ją suteką upeliai. Tėve mū
sų maldos prašymai yra svar
biausi ir visuotiniausi. Visi kiti 
mūsų maldų prašymai daugu
moje yra asmeniniai ir Jabai 
siaurų reikalų prašymai. Net ir 
tą Tėve mūsų maldą kalbėda
mas žmogus neretai ją sumen
kina sava labai menka intenci
ja.

Kas nori suprasti savų mal
dų ir savų intencijų tinkamu
mą, tas turi palyginti jas su 
Tėve mūsų maldos prašymais.
Galima maldoje prašyti ir tokių 
dalykų, kurie Tėve mūsų mal
doje nepaminėti, tačiau negali
ma prašyti to, kas prieštarau
tų Tėve mūsų maldos prašy
mams. Taip pat kiekvienoje 
maldoje, kaip Tėve mūsų, pir
moje eilėje reikia notėti Dievą 
pagarbinti, antroje — sužadinti 
nuolankumą jo valiai ir tik tre
čioje vietoje kalbėti apie savo 
asmeninius ir kitų reikalus, ui 
išvada nėra koks ritualinis pa
mokymai, o savaimi sekanti iš
vada iš santykių tarp Dievo ir 
žmogaus.

ELE MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

(visokių nesugebėjimų) kalti 
dar ir tuo, kad į savo priešinin
ką žiūri, kaip į partnerį, o 
klausimams spręsti jie naudoja 
kompromisą ir nuolaidas iš abie 
jų pusių.

Nelemtu dalyku reikia laiky
ti ligūstą norą visuomenę rū
šiuoti į dvi priešingas stovyklas, 
šiuo atveju remiantis iškraipy
ta ir kiekvieno savaip interpre
tuojama rezistencijos sąvoka. 
Iki nuobodulio įkyrėjęs taip pat 
viso, kas gyvenime yra bloga, 
priskyrimas politikai. Politika 
yri lygiai garbinga ir šventa 
žmogiškosios veiklos sritis, kaip 
ir kiekvienas kitas darbas. Ko
va visuomeniniame gyvenime ve
da į asmens pavergimą ir viso
kias diktatūras. Tolerancija y- 
ra pagrindinis kultūringo visuo
meninio darbo principas. Komp
romisas tame darbe yra neišven 
giamas ir jam ribas nustato 
principiniai dalykai ,ties kuriais 
konflikto atveju baigiasi komp
romisų sritis ir prasideda kovos 
sfera. Primesti nuvalkiotą prie
kaištą visiems, kurie netilpo re
zistentų kategorijoj, kad jiems 
tikslas pateisina priemones, y- 
ra daugiau negu neteisinga.

Visi naujų visuomeninių gy
venimo formų ir normų skelbė
jai tiki, kad jų atradimai yra 
teisingi ir išganingi, o visus, 
kurie jiems nepritaria, laiko at
silikėliais, neinančiais su gyve
nimu, nesugebančiais galvoti ir 
t.t. Gyvenime yra gerai žino
ma tiesa, kad jaunimui visada 
atrodo, jog vyresnieji nesupran
ta gyvenimo pažangos. Taip 
mano ir kiekvieno naujo sąjū
džio skelbėjai. Tačiau pats gy
venimas ir jo kieta tikrovė at
skiria pelus nuo grūdų, nes ne 
visa yra gera, kas nauja, ir ne 
viskas bloga, kas sena. Paga
liau yra dalykų, kurie nekinta 
ir kurie yra objektyvus mastas 
visokioms naujovėms vertinti.

Toli nuo tėvynės tarp sveti
mų, mus naikinančių įtakų, esa

me toki maži ir kfU'tu toki užsi-, 
spyrę savo pastangose smulkin
us, skirstytis į išrinktuosius ir 
tuos, kuriuos laikome už save 
blogesniais. Lietuviškosios re
zistencijos epopėja tėvynėje tu
rėtų būti šventa jungtimi, už
degančia visą išeiviją naujiems 
žygiams ir aukoms. Bet prieš 
tai ji turėtų būti apvalyta nuo 
visų dabar ją apnikusių naujo
vių jieškotojų kėslų, iškraipiu
sių jos esmę ir naudojančių ją 
negausios išeivijos tolesniam 
skaldymui.

Ar yra Dievas?
Šitokiu pavadinimu knyga 

(“Does God Exist?”) išleidžia 
Šv. Povilo Draugija New Yorke. 
Jos autorius yra Alfredo Maz- 
zei. Jis buvo tapęs netikinčiu ir 
apie tai viešai pasiskelbęs. Ta
čiau viena kelionė į Liurdą taip 
jį paveikė, kad jis labiau tuos 
nuostabius įvykius ėmė tyrinėti 
ir tapo kataliku. Paskiau para
šė šią knygą, kurioje jis pasako
jasi savo atsivertimą. Už šį vei
kalą jis yra gavęs įš popiežiaus 
Pijaus XII Šv. Silvestro ordiną.

“Suvaikėjęs" senatorius
Neseniai Maskvoje, mokesčių 

mokėtojų pinigais, lankėsi Loui] 
sianos demokratas senatorius 
Allen J. Ellender. Jam 60 metų, 
bet jis kalba, kaip mažas vai
kas.

Ellenderį priėmė Chruščevas. 
Jie kalbėjosi, girkšnodami vod- 
ką, net pustrečios valandos, fi- 
mė Ellenderiui po to ir apsisu
ko galva. Chruščevas jam pa
sidarė protingas žmogus (has 
a lot of sense). Tai nieko, kad 
jis esąs toks pat įsitikinęs ko
munistas, kaip jis, Ellenderis, 
esąs įsitikinęs demokratas.

To užteko garbingajam sena
toriui ir jis ėmėsi perteikinėti 
amerikiečiams Chruščevo pagei
davimus. JAV, girdi, turi įro
dyti, kad jos ginkluojasi gyni
mosi, o ne puolimo sumetimais. 
Tada ir Rusija nustotų ginkla
vusia. “Taip man pasakė pats 
Chruščevas”, pasididžiavo sena
torius.

Maža to: Rusijoje dabar dau
giau laisvės negu carų laikais, 
jam buvę leista lankytis, kur no 
rėjęs, dirbtuvių kaminai visur 
tenai rūkstą, o jau tokios inten

SAUGU
Apsaugokite savo brangenybes nuo 
ugnies, vagių ir žuvimo. Išsinuo- 
muokit SAFE DEPOSIT BOX-DftŽĘ 
pas DROVERS. Tiktai $4.00 me
tams (Plius Tax).
Patogi—free parking vieta.
Nuo Pirm. iki Penkt.—9 v.v. iki 2 p.p. 
Ketvirtadieny vak.—5 v.v. iki 8 v.v.

/aYnY>\‘.. YaY Ya\n‘/

72 tęsinys
— Nelauksiu, — tarė motina nykiai, — neno

riu matyti, kas rytoj atvažiuos perimti ūkio, neno
riu atsiminti tų veidų. Ko gero — dar Jonas neiš
tvers nepasirodęs, jeigu aš būsiu, — pasakė bai
mingai ir pažvelgė į sūnų — jam pasirodė, kad ji 
pabūgo išsitarus jam apie savo jaunąjį, ir šiurpia 
ugnimi užvirė jo kraujas: — Už ką tu mane lai
kai, — norėjo sušukti, bet tyliai tarė:

— Aš kalbėjau su Jonu, — ir pamatęs, kaip ji 
pakėlė ranką prie širdies, skubiai pridėjo, — tele
fonu kalbėjau. Nemačiau jo, — rako tvirtindamas, 
jam atrodo, kad motina netiki. — Pasakiau jam, 
kad nieko nepadės, jeigu jis pasiduotų — nebijok, 
jis neįklius.

Nieko nereiškia žemiški dalykai, — mano mo
tina ir jai atrodo, kad yra atgavus daugiau negu 
praranda, kaip Jobas, kuriam buvo grąžinta dešim
teriopai: jos vaikas tebėra žmogus. Tikta, kad jis 
pats to kratosi, jis kaip vėžys išsinėręs iš seno kai
lio, ir su nauju bijo pasijudinti, kad neskaudėtų 
Jam reikia padėti, kaip bekojui, mano ji graudžiai, 
ir sako; :

syvios statybos jis nematęs nie
kur.

Tokios žinios apie Ellenderio 
entuziazmą viskam, kas sovietiš 
ka, atėjo per Reuterio žinių a- 
gentūrą. šiuo metu jis mokes
čių mokėtojų pinigais atsidūrė 
net Australijoje.

Lauksime, kokių išminties 
perlų senatorius mums pabers at 
eityje. Apie Rusiją jis panašiai 
kalbėjo ir praėjusiais metais. 
Matyti, kad jo atveju tinka lie
tuviška patarlė: “Kuprotą kars
tas teišgins”.

P. Amerikos vyskupų taryba
Sudaryta Pietų Amerikos vys 

kupų taryba iš 17 arkivyskupų 
ir vyskupų. Ta taryba savo pir
mą posėdį turės Bogotoje, Ko
lumbijoje, lapkričio 5 — 15 die
nomis. Jie spręs tokius spir
ginančius klausimus, kaip trū
kumas kunigų Pietų Amerikoje.

Siuntiniai į Lietuvų

Lietuvių bendrovė OVERSEAS 
CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais- (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ- ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 VV. 47 St., Chicago 32, III.:

LA 3-5049, YA 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareojdmams kreiptis | 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRe 
spect 6-6584.

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
affiliated with

a&Drorers Banks
47 th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

nuo 1883 m.

— Dėkui, vaikeli, kad išgelbėjai brolį.
Jį apima gėda už tą suteiktą nuopelną — dvie

se plėšo jo liežuvį: vienas norį vaikiškai• pasigirti: 
— Nevisai taip, mama, bet aš nors nepakenkiau, — 
ir kitas veržiasi grubiai užkirsti: — Tylėk, man tik
tai taip buvo patogiau, šiuo tarpu.

Ir jis tyli.
— Pašerk gyvulius, — sako motina, — duok 

dobilų ir karvėms, ne tiktai arkliams. — Ir jis pa
klauso, tarytum niekuomet nebuvo išvykęs iš namų, 
nė ką kitą dirbęs. Iš tolo motina sušunka: Pridėk 
pilnas užėdęs, kažkada rytoj begaus!

Jis pasiėmė kebekįį ir pradėjo pešti dobilus — 
kaip tiktai jam reikėjo, kad jie taip kietai suminti 
ir buvo kur panaudoti jėgą — ji3 vertė ir vertė že
myn glėbius, kol pastebėjo, kad čia užtektų savai
tei. Ir tada įsirėmęs veidu į šalinę ir išskėstomis ranko
mis įsirausė į dobilus, tarytum norėjo išnešti juos, ir vi
są daržinę, ir namus. — Tačiau tiktai sekundei bu
vo toks noras, paskui užėjo beviltiškas traukimas 
stovėti taip, užgulus sausus dobilus, kol uždus — 
jis pravėrė bumą ir į vidų lindo trupūs sausi lapai 
ir stiebai, jie braižė liežuvį ir kuteno nosį. , Ir jis 
atsitraukė.

Automatiškai jis nešė ir dėjo dobilus į arklių už- 
ėdžius, paskui karvėms, tvartų šiluma ir garavimas 
iš gyvulių šnervių migdė jį, jis jautėsi nusigėręs ir 
norėjo gultis čia pat ant sumintu kraiko šiaudų. 
Tuo metu atėjo motina su milžtuve.

*— Ir pagirdyk, — pasakė ji — ir pakreik:

Jis darė ir tai, kartą paėmė juokas atsiminus, 
kokie jo elegantiški batai ir kad jis braido po mėsšlą. 
Ir kai traukė kibirą iš šulinio, pamanė — krisiu, bet 
iškėlė vandenį ramiai, net nenulaistė. Ir daug kartų 
grįžo taip prie šulinio ir į tvartus. Protarpiais moti
na ištardavo ką nors, labai kasdieniškai, ir kai jau 
abu ruošėsi išeiti, ji paglostė šėmargę ir meiliai pasa
kė jai ir sūnui:

— Tai Kalėdoms atsives, — jis taipgi padėjo 
ranką ant karvės nugaros ir pamanė — šeriasi, ga
lėčiau nusivelti sviedenuką. Ar Mikutis darė tokius?
— norėjo paklausti ir susilaikė — nereikia iš anksto 
minėti jo, kol jie neišvažiavo.

Viduje motina pasakė:
— Uždek šviesą. Jis pamatė lempą ant stalo ir 

pažino ją, pavasarį ją užkeldavo ant lentynos stalo 
kampe, tada nedaug tereikėjo naudoti žiburio, o ru
denį ji grįždavo, lyg pati nulipdavo žemyn, ant stalo. 
Šita tiktai su stiklu, o su gaubtuvu stovėjo antroje 
troboje — tai svečiams, tai jiems, kada mokinosi, kad 
geriau šviestų.

Jis ilgai brėžė degtuką, ir labai atsargiai ėmė 
stiklą ir atgal uždėjo — kažinkas galėjo pasidaryti 
bloga, jeigu paleistų iš pirštų. Kas dar galėjo atsitikti 
blogesnio? — Nieko, tai tiktai senas atsiminimas, 
kad kartą buvo nudegęs nagus neatsargiai paėmęs 
karštą 9tiklą. Ir jis buvo sudaužęs tris ar keturis stik
lus tyčia—jam patiko, kad jis gali sunaikinti ką nors
— Aš jau galiu atsiminti, — pamanė jis, čia viduje 
troba nesipriešino jam taip, kaip žemė.

(Bim daugiau)
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — 1) Tidmonas Vladas, 

gyvenus ar gyvenęs Brooklyno mie
ste. Jieško Justiųa Jadenkienė, d. 
Jono, Klaipėda, P. Cvirkos g-vė N r. 
20, B. 1. 2) .lieškoinas Vytautas Bru
žas, gimęs 1928 m. Mažeikietis, gv-> 
veuęs Australijoj, VVollongong, N. S. 
W. 1951 m. ir žadėjęs jiersikelti į 
Ameriką. Jieško jo motina Lietuvoj, 
Jie patys arba žinantieji apie juos 
prašau rašyti šiuo adresu: K. Ali
šauskas, 240 Rusholme Rd., Toronto 
4, Ont., Canada.

Antanas Kažukauskas, kilęs iš 
Krekenavos vaisė., Ibutonių kaimo, 
yra laiškas iš Lietuvos nuo brolio 
Juozo. Atsiimti: 7225 So. Savvyer 
Avė., Chicago 29, 111., tel. VVAlbrook 
5-3720.

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS HELP VV ANTED VYRAI

Jieškomi — 1) Juozas Staponkus, 
s. Adomo, kilęs iš Plungės vaisė., 
Kalniškių km., į Ameriką atvykęs 
prieš II-jį Karų, gyveno (’hieagoje. 
Jieško brolis Adomas iš Sibiro. 2) 
Grasildos Lelaitės Krikščiūnienės 
brolių Iarlių, kilę iš Pumpėnų micst., 
Pasvalio g-vė į Amerikų atvykę prieš 
I-jį Karų. Jieško sesers Grasildos 
vaikai Krikščiūnai iš Sibiro. Jie, ar
ba žinantieji apie juos prašome at
siliepti šiuo adresu: Pov. Čiaplins- 
kas, 1445 S. 49th Court, Cicero 50, 
111.

J ieškomas Jonas Kuncaitis, kilęs 
iš Šukių apskr., Bublclių vals., Nor
vaišų lgm. Į Amerikų atvykęs apie 
1916 m. ir gyvena berods Chicagoje, 
taip pat jicškomas jo sūnus Jonas, 
gimęs Amerikoje. Jieško giminės iš 
Lietuvos: Antanina Jasinskaitė-Di- 
džbalienė, d. Juozo gyvenanti: Nau
miesčio Rajonas, Naumiesčio Paštas, 
Tiesiuos g-vė Nr. 1, Lithuania. Dėl 
smulkesnių žinių prašau kreiptis į: 
Mykolą Petraiti, 11 Sanger St., So. 
Boston 27, Mass.

Jicškomas Kazimieras Rimkus, 
sūnus Antano ir Vismantaitės Rim
kų, Gudaičių km. Atsiliepti šiuo ad
resu: Emilija Venclauskienė, 0213'S. 
30th St., Omaha 7, Nebraska.

Jicškomas Povilas Karpavičius, s. 
Povilo, gim. 1925 metais, Panevėžio 
apskr., Miežiškių valse. Jieško Jonas 
Stasys, 700 W. 31st St., Chicago 8, 

Trojaekicnė Ona Rugaišiūtė, kilu- Uhnois.
si iš Pa varių km., Anykščių vaisė., 
jieško seserį Gedminienę Petrulią- 
Ragaišiūtę, vedusių už Juozo Ged
mino. Gyvenančių Chicagoje. Arba 
jos vaikus: Pctrutį, Aliutę, Antanų 
ir Onutę Gedminus. Prašau juos ar-

Jicškomas Bladas Ubartas, s. Pet
ro, gimęs 1926 m. spal. 29 d., Telšių 
Upynoj. Jieško Marijona Ubartienė, 
d. Prano, Užvenčio rajonas, Upynos 
paštas, Lithuania. Žinantieji ar turį 

ba apie juos žinančius skubini rašy- p''*ll*ų prašomi pranešti: Kote
t i: Br. Miškinis, 1683 Banker Avė., I Naurušienė, 19050 Meredith, Euclid
Nnagara Falls, Ont., Canada. 19, Ohio.

Keibienė Liuda Blažytė, kilusi iš 
Dabužių km., Anykščių valse., jiešr 
ko sesers Dabravolskienės Uršulės 
Blažytės, ištekėjusios už Dab ra Vol
skio Karolio, gyvenančių Amerikoje 
virš 30 metų. Prašom juos pačius ar
ba apie juos žinančius skubiai rašy
ti: Br. Miškinis, 1683 Banker Avė., 
Niagara Falls, Ont., Canada.

I Jicškomas Kazimeiras Butkus, s.
Knjiolo. Gimęs 1924 metais. Yra ži
nių iš Lietuvos. Kreiptis pas Joną 
Pleirį, 10046 S. Lowe Avė., Chicago, 
IU.

Jieškoma Kazimiera Jeleniauskie- 
| nė. Jieško Vitkus iš Kauno. Rašyti 

O. Jasienė, 345 W. Walnut St., 
Crown Point, Indiana,

Biliūnienės Marijonos Vildžiūnai
tės, kilusios iš Anykščių vaisė. Iš
tekėjusios už Biliūno iš Niūronių

Prašomi atsiliepti: Pranas ir Sta
sys Puidokai, Juozo sūnūs. Yra ži-

kni. Jieško jos sesers Onos vaikai iš n*9 iš brolio Vinco Puidoko. Rašyti 
Lietuvos. Apie 1934 m. gyvenusios . Antaninai Puškoriūtei, 1837 Page 
Sioux City, Iowa. Prašoma atsilicp- Avė., East Cleveland 12, Ohio. 
ti: Br. Miškinis, 1683 Banker Avė.,
Niagara FaUs, Ont., Canada.

<1023 S. Koluuir (4500 i vak.) At 
darus sekmad. Ir šiokiadieniais nuo (z 
1 iki 0 vai. Arti naujo liet. vjenuo- 
lyno. Naujas, gružus 5 jį kamb. na
mas.

3 mieg. kamb., 10" pamatai, "over- 
hanging sevvers", sump pump. rūsys 
apsuugotus nuo potvlnlų, "bullt in" 
orkaitė, beržinės spintos, geriausi 
aluminum žieminiai langai ir siete
liai, "perimeter" apšildymus; alyvinę 
vienetų galimų pakeisti gazine. Pus
ryčiams baras, tilo virtuvė ir vonia. 
‘'Vanity", “brocado" dayžinias, 48 
pėdų ilgio, kiti priedai. $22,500.00.

584(1 So. Neeiiuli — Arti Archer 
Avė. (6500 j vak.) 35 pėdų sklypas. 
Gružus 1 tį uugšto, 4 kamb. apačioj,
1 pilnai (rengtas kambarys ir vonios 
Angliškas rūsys. Ąžuoliniai laiptai 
Daug priedų. $28,000.
VVYllOSTliK HEAI/rV Blll JIEIIS 

Geriau žinomi, nes stato geresnius 
namus

<111(1 S. AuMlin Avė.
LV 6-7187 RE 6-2386 į

Rinkt litis mūrinis 3-jų būtų po 6 
kamb. Gerame stovy. Pilnas rūsys į 
Autom. apšild. karštu vand'. 3-jų 
autom. mūr. garažas; šoninis priva
žiavimas. Platus sklypas. Rinktinėje I 
Cicero vietoje, patogi transportacija, 
krautuvės, mokyklos, bažnyčios. Ap
žiūrėkite — įvertinkite. Savininkas. 

TOuuIiall 3-76S8

CICERO. Arti 22nd ir 56th St. 2-jų 
butų —- 4-ir 4 kamb. rečiais apšild. 
50 pėdų sklypas. $14,900; jmokėti I 
$4,500. BIshop 2-2182.

BERWYN. 4t4 k. namas. Apylin
kėje 16th ir Ridgeland Avė. Alyva 
apšild. 37 pėdų sklypas. $13,500.

BIshop 2-2102

LYONS. Gražus kampinis naujas 
bungalovv. 4 kamb. Tile vonia. Ge
riausios konstrukcijos. $18,900.

BIshop 2-2182

CICERO. Apylinkėje 16th ir 49th 
Avė. Mūrinis 2-jų butų 5 ir 6 kamb. 
Pilnas rūsys. Karštu vandeniu apšil. 
Savininkas parduoda nebrangiai — 
$20,500; Įmokėti $5,000.

OLympic 2-0710

CICERO. 6 kamb. namas. Karštu 
vand. alyva apšild. Garažas. Svarus ! 
$16,500. BIshop 2-2102.

$2,800 įmokėti. Mūrinis 2-jų butų 
namas — 5 ir 5 kamb. Rūsys. Gara
žas. Skolų, mokėti kaip nuomų. Apy
linkėje Kostner ir 2 2nd St.

1 j A vvndale 1-7038

$2,004) įmokėdami pirksite 2-jų 
butų mūrinj namų. 4 ir 4 kamb. 50

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Augustinui Pranskevičiui yra ži
nių iš Lietuvos. Kreiptis — M. Si- 
ratytė, 6802 S. Maplewood Avenue, 
Chicago 29, IU. Telef. HEmlock 4- 
8382.

Iš Sibiro, šešeila Vincas, sūnus 
Jono, jieško savo brolių — Juozo, 
Antano ir Jono šešeilų ir kitų gi
minių. Jurkyno Petro, sūnaus Mato 
ir Juikynienės Sofijos. Prašomi at
siliepti ar žinantieji kų apie~'juos 
j n unešt i. Pr. Račiūnas, 2229 W. 
67th St., Chicago 36, III.

Jicškomas JONAS ČALNARIS, s. Jo-1 pėd-ų sklypas, 4 autom, garažas, 
no, iki 1939 m. gyvenęs Philadelphia, Pa.
Yra svarbių žinių. Rašyti: G. Arminas,
9135 Arnold, Detroit 39, Michigan.

LAvvndalu 1-7038

Pajicškonias Petras Balčys, sū
nus Juozo, kilimo iš Varnių. Prašau 
jieškomųjį ar apie jį, žinančius atsi- i 
liepti adresu: A. Rudys, 4105 So. j 
Alhany Avė., Chicago 32, III., tel. ' 
Virginia 7-7153. Jieško brolis iš Si- j 
biro.

J ieškomas Vincas Proškus-Praške- 
vičius, kilęs iš Alytaus, Stakliškių 
parapijos. Pakrovų kaimo. Atvyko į 
I'.S.A. 1913 — 15 m. ir gyveno S. 
Boston, Mass. Jis pats ar apie jį ži
nantieji, praneškite Juozui Proškui, 
7114 S. Maplewood Avė., .Chicago 
29, III.

Prašom atsiliepti — ANTANAS GRI
GALIŪNAS. Jo vardu yra gauta nuo jo 
sesers Adelės žinių iš Kauno. Kreiptis 
adresu: Pranas Gedvilą. 6422 S. Maple- 
wood Avė., Chicago 29, III.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje .

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centu
Ją galite gauti

“DRAUG E,!
2334 So. Oakley Ava. 

CHICAGO 8. ILL.
w SA.- sa» •.» •orsa* sor «ar sof s*- ♦ano* to? <». • -a? «e? ia* i

$10,600 pilna kaina, 5 kamb. na
mas. Apylinkėje 45th ir Pulaski Rd. 
Gazu apšild. $2,500 jmokėti.

liAvndnle 1-7038

Moderniškas mūrinis 2-jų butų — 
| 5 ir 4 kamb. Spintos virtuvėje, mo- 
i derniška vonia. Tuojau galima už- 
> imti. Arti 26th ir Millard. $15,900.
| IiAwndale 1-7038

ISN DOMU UJAMA

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitį, 1-as augštas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

Išnuom. atskiras kamb. vyrui. 2510 
W. 55th St.

WAllhrook 5-7428

V
f.
$

I

Plaukų kirpimas, visų. madų 
Shainpoo ir sušukavimas

DEB BEAUTY SHOP
843 N. Ashland 

Skambinti — CH 3-1618
Mūsų .prcialybė 
PUSMETINIAI 

Salti ir karšti (clcktr.) 
su shampoo ir sušukavimu 

. $1.30 

. $1.50

PRANEŠIMAS
APIE NAUJĄ PATARNAVIMĄ 

CALUMET APYLINKĖJE
Dantų plokštelės gaminamos ir pa
taisomos. Plokštelės aptarnaujamos

nuo 1 iki 3 valandų' 
Dirbtiniai dantys atnaujinami —

relined ėt tightened.
Atdara šiokiadieniais nuo 9 iki G v. v. 
I’irmad. ir Ketvlrtad. nuo 9 iki 9 v.v.

šeštad. nuo 9 iki 12 vai. dienų 
CAL-CITY DENTAL LAB.

633 Wentworth
TOrrence 2-2072 
Calumet City

■

p
r

ARTHRITIS
A Normai Hand Tyrinėjimai SPEARK 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjŲ, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatrnii.i 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalklismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vaistinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept, B-106, Denver 20, Colorado

Arthrilie Hand

!Z>t>2£ at t/ie. 
a \ eivlų t-fjtntd ADAMS RĘSTAM

Our bcautiful Dining Room is sėt back. 
from the Street to provide an ideal 
setting for an cnjoyable meal.

Complete Chicken, Ducks, 
or Turkey dinner .... $1.50

Lunchet. 85c, coffee inclutled.

fi J)

ADAMS RESTAURANT A COFFEE HOUSE
3125 Linco'n Avė. Iiours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

MARQVETTE PARKE
susisiekimo, krautuvių ir 
parduodamas a u g š t a s 
$18,000 j metus, nešantis apartinen- 
tinis numas. Kaina tik $85,000.

Arti bažnyčios geras 6 kamb. bun
galovv. Centr. šild. alyva. Garažas. 
Kaina $17.700.

Mūrinis — 4 po 4 k. .šildymas. Ga
ražas. $360 | mėnesj pajamų. Kaina 
tik $34,000

BįllGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šildymus abiem augštam. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite!

Mūriiiir — 2 po 4 kamb. llvl at
skiros ce«tr. šildymo sistemos. €>uru- 
žas. $22,000.

01-os ir Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalovs $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 ’>utal ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražai. Kaina $13,500.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

arti gero 
mokyklos 
pajamas,

Plrkduml sutaupysite 
ir purduodami uždirb
site per šių ištaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5080

PRospect 8-3679 (vak. b eekmad.)

Oloje nejudomo turto pardavimo 
jstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
real estate sales

2000 W. 50th St. Tel. Prospcct 8-5454

MARQUETĘ parke
2 po 7 kamb. ir 3 kamb. rūsy. Mū

rinis, alyva šildomas. $29,800.
2 butai lr taverna. Mūrinis. Labai 

geras biznis. laukia pasiūlymo.
GAGE PARKE

2 ]x> kamb. Naujas mūrinis. 
$39.000.

2 |M> (i kamb. Mūrinis. $27.800.
0 ir 4 kamb. Mūrinis. Alyva šildo

mas. Gražus rūsys. Platus sklypas. 
$19,500.

VILIjA SPRINGS — 2 butai ir 6 
atskiri kamb. Medinis. Platus skly
pas. $26,000.
ItOSELANDE

O kamb. mūrinis, visai naujas. 
$16,000.

6 ir fl kamb. mūrinis, prie Archer 
Avė. $16,800.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

PARKHOLME —■ atdaras apžiū
rėjimui sekmad. nuo 2 iki 5 vai., 
1913 S. 51st Avė. 6 kamb. mūri
nis bungalovv. (3 mieg. kamb., 2 
autem. garažas. Centrinis apšil
dymas.)

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, III. 
_________OLympic 2-5248________

Savininkas nori skubiai parduoti 
namą. Mūrinis 2 po <5 kamb. Gazu 
ajišild. Brighton Parke. Virginia 
7-7866.

Išnuom. 2 k. hutas pastogėje. Ap
šildoma gazu.

4417 So. Artesian Avenue

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me augš
te. Suaugusiems.

Tel. — GRovehill 6-5054

Išnuom. 4 kamb. hutas 2-nic augš- 
i te. Teirautis įėjus per šonines duris 
2-me augšte. 4508 S. Honore St.

Marąuette Parke išnuomojamas 
kambarys su atskiru įėjimu ir visais 
patogumais, galima naudotis virtuve 
ir šaldytuvu.

Tel. GRovehill 6-3069

Išnuom. kamb. Galima naudotis 
virtuve. 6690 S. California Avė. 1-as 
augštas, dešinėje, įėjus iš šono.

Išnuom. 6 kam. butas. Karštu vand. 
apįild. su baldais ar be baldų. 732 W. 
Cermak Rd., Chicagoje. Tel. OLympic 
2-0203.

išnuom. kamb. su atskiru įėjimu. 1843 

VV. 59lh St. GRovehill 6-7673.

) Išnuom. apšildomas 3 kamb. butas. 

Tel. Virginia 7-2114, po 12 vai. p. p.

ĮSIGYKITE DABAR !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poesijo* 
Inkinya. Nedidelis skaičius Hou 
cnygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge“, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos Italių 
lietais virieliais $2
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Didžiausia melagio bausmė 
yra ne ta, kad juo niekas nebe
tiki, bet ta, kad jis jau pats 
kitais tikėti nebegali.

B. Wochnnuellcr

0 kambarių 15 metų mūrinis na
mas netoli Marąuette Parko. Stoko- 
ris. 2 auto mūr. garažas. $18,000. A. 
Sirutis.
. . 1 augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marąuette Parke. 
Aut. šildymas alyva. Pilnas rūsys su 
apsauga nuo potvynio. Tik $21,900. 
Kur berasit pigiau?. A. Linas.

Pulkus 2 butų po 6 kamb. mūro 
namas su eentraliniu šildymu, Mar- 

ląuette Parke. Tuojau galima užimti 
i abu butu. $30,000. K. Juknis.
I Virš $8,000 metams pajamų plius 
i virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marąuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema -— biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

1 metų senumo 6 kamb. bungalovv 
Marąuette Parke. šildymas alyva. 
Virtuvės kabinetai. Plytelių vonia. 
$21,500. J. šaulys.

Lcmontc (> kamb. 5 metų namas. 
Autom, šildvmas alyva. Garažas. 
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

Pirkite dalMir prieš žiemą 
Islkruustyti

MAUQUETTU PARKE
Mūrinis 8 butui po 3 M kamb. 

Centr. alyva šildymas. įmokėti — 
$21,000.

Naujas mūrinis bungulow. 61/, 
kamb., 3 mieg.

Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kunib. lr 
2 po 5 kainb. Centr. šildymas. Ga
ražas.
BRIGHTON PARKE

Gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Centr. šild. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklos.

Medinis (i kurni), ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $18,500.

Mūrinis. 7 kamb. ir 4 kamb. Dvi
gubas sklypas. Garažas.

Mūrinis, kumpinis. 2 po 4 kamb. 
Centr. šild. Gnražas.
GAGE PARKE

Gružus mūrinis buugaloiv. 6 kamb. 
Karštu vandeniu, guzu šildymas. La
bai graži vieta
BRIDGEPORTE

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Gazu ap
šild. $7,700.

Medinis 3 kamb. $5.500.
Naujas mūrinis — 6 ir 3 kamb. 

$16,000.
KITUR

Ypatingai gražiai J rengtas mūrinis 
6 kaml). 5S-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks imt mus rugsėjo 16 — 
s|Milio 15 d. pcrkruustymas nemoka
mai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurancs 

2737 West 43 St 
CLiffside 4-2390

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma
chines other than Punch Press or 

Drill Press. All Shifts. $1.92 per 

Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 
Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu. •

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

MAC H I N E
REPAIR MAN

Experience in repair and 
maintenance of produetion 
shop eąuipment. lst & 2nd 
Shifts. $2.54 to $2.69 per 
hour. Steady, good working 
conditions and liberal be
nefits.

Borg & Beck Div.
BORG WARNER CORP.
5950 West 56th Street

POrtsmouth 7-7500

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5918 S. \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba H Km. 4-7085

Gražus Mūrinis Namas — 3 butai 
po 4 kamb. Gazu apšild. Apylin
kėje 26th ir Millard Avė. Gara
žas. Platus sklypas. $21,500; įmo
kėti $7,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th Si., LAvvndale 1-7038.

Atdaras apžiūrėjimui nuo 1 iki 5 
sekmad. po plet. 7154 S. Wliiple St.

Marąuette Parke prie gero susisie
kimo, /i blk. parkas, 5 k. mūrinis, 
liuksusinis (Georgian) narnai, v. b., 
gazo šilima, s. — s. divonai, vandens 
aptemimui kontrolė, garažas. Ypa
tingai gražiai įrengtas, naujai išda
žytas. Savininkas išvyksta iš mies
to: Kaina $19,000. “Varpas”, HEm- 
lock 4-7085.

Savininkas parduoda l'/i aug, pa
jamų med. namą. Platus sklypas, 
daug priedų. Prieinama kaina. Ne
toli 63 ir Kedzie. Agentai prašomi 
nesikreipti.

PRospect 6-9320

Parduodamas biznio namas. Apačioj 
dvi krautuvės ir butas iš 2-jų kamb. Vir-

5 Kamb. Mūrinis Namas, Arti 31st 
ir Pulasiki. Karštu vandeniu ap
šildomas. Garažas. $12,100; arba 1 šuj 6 kamb. butas ir uždaras’porčius. Pl-

pajamų nuosavybes
2-jų buty mūrinis. 1 krautuvė,
1 5 kamb. ir 2—4 kamb. butai. •
Reikia pamatyti..
Mūrinis apartmentų namas. Kam
pinis. Parkholme. 4 butai po 3Y2 
kamb. Pilnas rūsys. Autom, alyva 
apšild. 2 autom. mūr. garažas, šo
ninis privažiavimas.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, IU.

OLympic 2-5248

PARDUODAMAS ŪKIS
Savininkas parduoda 160 ak

rų “.mucklar.d” pietvakarinėj 
Michigan daly. 120 akrų dirba
mos žemės. Geri pastatai. Tel.

GArden 2-5825

duokite pasiūlymą. SVOBODA, 
3739 W. 26th St., LAvvndale 1- 
7038,

MODERNIŠKAS 2-jų butų namas 
—• 6 ir 6 kamb. mūrinis. Karštu 
vandeniu alyva apšildoma. Gara
žas. 1 butas moka $100. į mėn. 
Apylinkėje 25th ir Keeler Avė. 
$20,500: jmokėt $6,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St, LAvvndale 1-7038

Atidaryta sekmadienį nuo 12 iki 6 vai. 
Reta proga Marąuette parke 2521 W. 69 
St. naujas moderniškas namas pardavi
mui ar mainymui. DA 6-1476.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIS7T. APEIGA ŪDŲ AGENITHA
VUų rasių apdraudoa. Antomobl 

llų finansavimu. Notarlatas. Valaty 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAJTIA 
WAlbrook 5-M7 i

INTERSTATE INSURANCE AOENOt

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI iiios S. Ashland AveT Chicago 3«, iū 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

BROADVIEW. Bargenas
būti parduotas. 4 kamb. “randi" 
stiliaus namas. 3 m. senumo. 50 
pėdų sklypas. $15,900; jmokėti 
$5,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., BIshop 2-2162.

BRIDGGEPORTE. Našlė turi par
duoti — 1 aukšto mūrinj namą

! Taverna su 4 kamb. butu uipaka- 
1 ly, plius salė banketams ir t.t. Di

delis valgomasis kamb. Pilnas rū
sys. Autam, karštu vand. apšild. 
Kreiptis j sav. tel. VIctory 2-9166.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

turi' 1442 S. 484h Ct., Cicero 50, UI.
Statome naujas namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairini remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
gaukite DAnube G-27S3 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo • vaL 

vakaro iki ii vai. vakaro.

P L U M B I (M G
Lieenacd, bonded plumbeto 

Joks darbas nėra didelis ar mažne
BERVVYNE — Savininkas parduoda Uaklte dabar.dMbsme lletuvižks 

3 kamb. miirmį bungalovv. Karštu van
deniu gazu apšild. 2 autom, garažas. Žemi 
taksai. Daug priedų. Tel. GUndcrson 
4-6339.

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbraok 5-3481

TOOL AND D FE MAKERS
7 to 10 years experience. Work all 3 shifts. $2.92 
per hour plūs shift premium. Good working condi
tions. Liberal employee benefits. Excellent oppor
tunity for conscientious workers.

TOOL <& CUTTER GRINDEJRS
$2.52 to $2.67 per hour 

Borg Beck Div.

BORG WARNER CORPORATION
5950 WEST 66TH STREET

POrtsmouth 7-7500

nas rūsys. Centr. šildymas, 2 aulom, ga
ražas. Kreiptis į savininkų nuo 3 vai. 
popiet. 2439 VV. 69th Street.

OILER
Experienced in repair and 
matic machinery & eąuip
ment. Ali shifts. 1.90 to 
$2.00 per hour. Steady, 
good vvorking conditions & 
liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 65fh Street

POrtsmouth 7-7500

BUILDING & REMODELING

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER RUILDFRS
Gotieral Contraetlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. skorrbskas) 
1600 S. 4STH CT., CICERO 50, ILL.
Tel. OLympie 2-7381; TO :V-i23(i

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezldonclnlus Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duo ja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4221 
arba rea. tel. Bl 7-3340. Kreipti* —

SIMAIČIAI 
Realty ■ Builders - Insurance 

2737 W«.t 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
S623 W. 89 st. Chtcaffo 2B, UL,

PRospcckt 8-3792 
A. OINTNERIS — plrmlnlnkaa 

V. F. PETRAUSKAS — •ttt. »eu«Jai
Lietuvių Statybos Ron<lrov<:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus I 

dūris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniini
ARTRNAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Strer

BUILDING C4)NTR\CTORS 
Stato naujuš namus, atremontm 
a «»tniB K-efnkitės

Tel. - HEmlock 4-5861 
:llllUIIIUIIIIIIIIII!UII*JtllU3ll!l!UIIII!''Į!.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIINMK 
= LIETUVIŲ STATYBOS S

BE2JDROVB S

MŪRAS
g Builders, Gen. Contractora 

Atiteka planavimo Ir staty-
S bos darbua gydytojų .ofisų, gy- • 
9 venamųjų Ir vietųjų pastatų.
S Namų įkainavimus Ir Įvairūs 
S patarimai nemokamai.
5 Kreiptis Šiuo adresu:

i 10M a S ST ŽUUUS
S Kasdien nuo g Val. ryto Iki 
S 6 vai p. p. Kitu laiku susitarus
s Tel. PKoaeee.t
= 80. CAMPBELL AVĖ,
= Ubleago 29. IMuois 
nllimillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii

Skelbkitės "Drauge” i

Laundry-Dry CJeaning Routeman
Steady vvork. No lay-off. AVclfaro 
plan. Paid vacation. For agressive 
married man sales ability. Litbua- 
nian speaking preferred. Guarantecd 
salary and coni. Apply after 2 P. M. 
Archer Laundry & Dry Cleajiers 

3857 Archer Avenue

ELECTRIC M0T0R~~

REPAIRMAN
Wind and repair eleetrie motors, 
and trouble-shootin^. Good start- 
ing salary.

Tel. H Y 3-6159
IEŠKO DARBO

MOTERIS jieško namų ruošos ar
ba įstaigos (ofiso) valymo darbo
3 dienom savaitėje — antradie
niais, trečiadieniais ir ketvirtadie
niais.

Tel. BIshop 7-3250

AUTOMOBLLLh — TRUCK1 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IGOS
Uetovlžka <aaol<no stotis Ir auto 

taisymas
Ltllekami motoro remontai, lyrlnlmo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CQ.
5750 S. WESTKRN AVĖ. FR 8-95ZZ

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduot luina GPvOSERIŲ IR MO

KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU

VE. Gerai einąs biznis. Alužos gyv. 

patalpos. 2117 W. 63th St._________

Parduodama; Lietuvių Auditori
joje restoranas. Kreiptis telefonu — 
CAnal 6-9046 arba CAIumet 5-5685.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 

KRAUTUVE SU BARU. Gerai 

einantis biznis liet. apylinkėje. Po 

6 v.v. skambinti INtProccan 8-5879

Geriausiai Rekomenduojame

GKRIA USIAI R EKOM ENI )l JOJA M
už grrą Reni Eitute patarnavimą, kurį 
suteikė Mr. Svoboda, 3739 VV. 26th St.; 
Cicerojc, 6013 VV. Crrinak Rd. Mes esa
me patenkinti nuosavybe ir finansavimu.

Mrssrs. Jirsa & Mosler

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
talefonu: VTrginis 7-RR4O
lllllllllllllllllllllIUIIIIIIUIIIUUUUUiuiii)
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Šeštadienis,, rugsėjo 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

1956 M. RUGSĖJO MEN 29 DIENĄ 7:30 VAL. VAKARO MARIA AUKŠTESNES MOKYKLOS SALEJE ĮVYKS

STASIO BARANAUSKO IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS
Programoje dalyvauja: S. ADOMAITIENĖ, S. BARANAUSKAS, P. BltKIERĖ, A. HU
MORAS, J. VAZNELIS ir CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS, dirig. V. BALTRUŠAIČIO.

Bilietai nuo $1.50 iki $3.50.
Visi kviečiami dalyvauti. STUDIJOMS REMTI KOMITETAS

Bilietai gaunami: 1. KARVELIS — 3322 S. Halsted Str. 2. “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Str., tel. 
PRospeet 8-4585, pirmadienį ir ketvirtadienį atdara iki 9 vai. vak.. Kitomis dienomis atdara iki 6 v. v. 
3. STASIO PENCYLOS maisto produktų krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., tel. VI 7-2758. 4. STASIO 
MIKULSKIO maisto krautuvėje, 726 W. 18th Str. 5. CICEROJ — KLIMAICIO maisto krautuvėje,, 
4828 W. 15th Str. 6. INDIANA HARBOR — E. VILUTIS, 3808 Alder Str., sekmadieniais knygų kios
ko je prie bažnyčios. Koncerto dienoje bilietai gaunami prie salės kasos.

KETURIOS RANKOS, BET VIENA ŠIRDIS
Dievo Apvaizdos kalnelyje, Anunciatai, Aloyzai, ypač Lo- 

Pittsburgh, Pa., nuskambėjo lieįyolai, kuri šiais metais pakvietė 
tu viškos dainos ir žaidimų bei! kursus j savo vienuolyno pa- 
tautinių šokių melodijos, ir taistogę. Nepaprastai buvo miela 
ne vaikučių ar jaunimo lūpose, jas visas matyti paskutinėse kur 
bet jų mokytojų vienuolių. Jau Įsų dienose. Tiek, kiek laido LSI 
keliolika dienų kai išsiskirstėme posėdžiai, jos dalyvavo ir savo
po vasarinių lituanistikos kursų, 
tačiau prisiminimuose taip ryš
kiai pinasi išsinešti įspūdžiai, 
kad norisi net su visuomene pa
sidalinti.

Katalikiškų laikraščių skai
tytojui jau pažįstamos trys rai

dės — LSI, tai Lietuvaičių Se
serų Institutas, apimąs ketu-

motiniška šypsena pritarė sese-, 
rų darbams ir užsimojimams. 
Paskairininkės ir šeimininkės

Kad tokia nuoširdi meilė supo 
mus kursų metu, tenka džiaug
tis kursų rengėjų ir dalyvių gra
žiu bendradarbiavimu ir noru se 
seriškai dalintis savo patirties 
vaisiais. Sesuo dr. M. Gabrielė,

rias pagrindines laisvajame pa- OSF, rūpestingai planavo, orga- 
saulyje esančias lietuvaičių se- nizavo ir tvarkė kursus. Sesuo 
serų vienuolijas. Šis institutas Į M. Elzbieta, CIC, ir sesuo M. 
suformuotas 1953 m., jo tiks- j Skolastika, CSC, buvo tikrai

GERIAUSI 4 METAI

Viccprez. Nixon kalba perrinkimo kampanijoj savo namų mieste Whittier, Calif., sakydamas, kad pasta
rieji 4 metai buvo Amerikoje patys geriausi. (INS)

mo iš Lietuvos daugiau 
prieš 40 metų.

kaipbroliu gyvena Brooklyne. Jų tė 
velis karo metu buvo nuo jų at
skirtas vokiečių įr paimtas ap
kasams Vokietijoje jie gyveno Dievas laisvę duoda tik tiems, 
britų zonoje, Oldenburge “Un- įkurie W myH. saugoja ir ginti
ter Berg” stovykloje. Lietuvoje1 nort 
jų šeima gyveno Kaune. Iš Kau 
no kilimo yrą ir Jonas Grince- 
vičius.

Daniel Webster

las aptarti bei suvienodinti litu
anistikos dalykus, dėstomus pa
rapinėse' mokyklose. Vasaros 
metu ruošiami kursai, seserų 
mokytojų žinių gilinimui lituanis 
tikos dalykuose. Tokių kursų 
jau buvo treji: 1953 m. Putnam, 
Conn., (dalyvavo po dvi atsto
ves iš kiekvienos vienuolijos); 
1955 m. Brockton, Mass., (44 
dalyvės) ir šiais metais — Pitts 
burgh, Pa., dalyvėmis gausiau
si kursai — 162 seserys.

Sadutė ir Aguonėlė

Ankstyvesniuosiuose - kursuo
se seserų buvo iškeltas pagei
davimas, kad vadovybė sudary
tų sąlygas išmokti daugiau lie-

darbščios ir pareigingos, nes, 
skirstantis namo, jau gavome 
protokolo nuorašus. Motina Te
ofilė, CSC, nepaprastu gyvumu 
mokė nemokančias lietuvių kal
bos savo parodomoje pamokoje. 
Motina Aloyza. OSF, pravedė 
diskusijų valandėlėse, kuriose pa 
demonstravo savo sukurtus ei
lėraščius apie Lietuvą angliš
kai kalbantiems lietuviukams 
(kaikurie jau paversti dainelė
mis) ir lietuviškas liaudies pa
sakas, perkeltas vaikams su
prantamu stiliumi į anglų kalbą, 
kad tokiu būdu būtų garsina
mas Lietuvos vardas ir parodo
mi jos liaudies turtai. Diskusi
jose ypač dalyvavo sesuo M.
Anastazija, CSC, sės. M. Perpe-

ĮSIKŪRĖ LIET. MENININKŲ KLUBAS
kultūrino renesanso

tuviškų dainų ir šokių, tinkamų tua> SCS, (ji supažindino ir su 
pradžios mokyklos mokiniams, Į jos naujai paruošta skaitymo 
nes tie dalykai ypač domina vai- knygele “Tėvų dovanėlė”, sės. 
kus, ir taip juos galima leng- M. Imelda, SCJ, sės. M. Elzbie-
viau sudominti lietuvių kalba. 
Todėl šių metų kursuose dau
giausia ir koncentruojasi į šiuos 
dalykus. Gauti šiems dalykams 
puikūs, patyrę dėstytojai: Ciur- 
lionid ansamblio vadovas Al
fonsas Mikulskis — dainoms ir 
Clevelando tautinių šokių gru
pės vadovas Liv d. Sagys — dai
noms ir žaidimams.

Kurs ųnuotaika buvo itin gy
vybinga ir jauki. Jaučiausi di
delės lietuviškos krikščioniškos 
šeimos nare, kur malda ir dar
bas jungė visas, ir visa darbo 
eiga buvo persunkta giedria ir 
linksma nuotaika. Malonu bu
vo stebėti seserų mokytojų už
sidegimą daugiau išmokti, dau
giau visko pasisemti, prisirink
ti, kad grįžusios į mokyklas ga
lėtų daugiau lietuviškos kultū
ros perduoti savo auklėtiniams.

ta SJC, (supažindino su mokyto 
jos vadovais dėstant Lietuvos į 
istoriją ir geografiją), sės. M. 
Paulė (laisvalaikiais pamokė ir 
keletą žaidimų), sės. M. Valeri
ja, OSF, ir kitos. Sesuo M. Kris 
tina, ČSF, supažindino su jos 
pačios Lietuvoje surinUtais įvai
riais rinkiniais ir parodėle. Se
suo M. Perpetua, CSC, ir sesuo 
M. Juozafina, OSF, nepaprastai 
vykusiai spėdavo sukurti progi
nes daineles, kurios pilnos gra
žaus sąmojaus ir leido po įtemp
to darbo pailsėti. Žinoma, ne
gali būti pamiršta ir sesuo M. 
Francesca ir jos pagelbininkių 
triūsas, kad viešnios viskuo bū
tų aprūpintos.

Š. m. rugsėjo 15 d. įvyko Lie
tuvių auditorijoje A. L. Daili
ninkų s-gos vald. pirm. Z. Kol
bos, JAV ir Kanados Scenos 
Darbuotojų s-gos vald. pirm. 
Al. Kutkaus, A. L. Architektų 
ir Inžinierių s-gos vald. pirm. 
J. Muloko, Lietuvių Rašytojų 
d-jos vald. pirm. Ben. Babraus- 
ko ir muziko prof. VI. Jakubėno 
pirmas organizacinis posėdis, 
buvo vienbalsiai priimtas nuta
rimas sujungti visus meninųi- 
kus Chicagoje, įsteigiant Lie
tuvių Menininkų klubą.

Tam sumanymui įgyvendifiti! 
mielai pritarė į šį posėdį pakvies Į 
tas JAV B-nės Chicagos Apy-; 
gardos vald. pirm. dr. J. Ba-! 
jerčius.

Lietuvių Menininkų klubo vai 
dybą sudaro suminėtų meninin
kų org-jų atstovai. Valdyba ga-

mumyse 
dvasią.

Menininkai yra to dvasinio 
gyvenimo jautriausias elemen
tas. Jie yra mūsų kultūros pio
nieriai ir tautos atspindžiai. To
dėl mūsų kultūrinių jėgų jungi
mas yra būtiniausia priemonė 
pozityviam ir efektingam darbui 
atlikti. Esame kultūrinių jėgų 
cementavimo laikotarpyje siek
dami atsispirti dvasiniam nyki
mui. Todėl mūsų visos jėgos 
turi būti tik tam augščiausiam 
kultūriniam tikslui skirtos.

laimėtojų vardą. Kątik iš poil
sio sugrįžęs Ed Sullivan jaunuo 
sius šokėjus pristatė TV publi
kai ir kiekviena proga iš jų pa
šoko šokį, už kurį laimėjo pir
menybes. Už dalyvavimą šiame 
pasirodyme šokėjai (šešios po
ros) gavo iš TV programos ve
dėjo 2,000 dol., o už laimėjimą 
Madison Sųuare Garden, kuria
me vyko pirmenybės, lietuviai 
gavo‘1,200 dol.

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

Apie šokių kontestą plačiai 
rašė visa New Yorko spauda. 
Kaikuriuose laikraščiuose buvo 
įdėta Vaitkevičiūtės ir Grincevi 
čiaus nuotraukų ir .nurodyta, 
kad jie lietuviai, nors pavardės 
jų buvo skelbiamos kaip “Ro 
ma Vaitkus and John Gregory”.

Teko patirti, kad prieš tą šo
kių kontestą Vaitkevičiūtė ir

M. S., Į Grincevičius ilgai ir stropiai 
metus jam rengėsi, dirbdami savo mo- 

dirbęs Syracuse universitete ty kytojos italės priežiūroje. Pro-

— Kap. Daniel įkapių, nuo
1953 m. darbavęsis JAV oro bai 
zėse Ispanijoje kaip skraidymo j 
karininkas, rugsėjo 10 d. atplau 
kė į New Yorką ir po mėnesio i 
pradeda dirbti oro bazėj Wright 
-Petterson, Ohio. Jis paskirtas 
į Air Material Command būsti
nę. Su juo kartu grįžo ir jo žmo I 
na su dviem vaikais. Į New Yor| 
ko uostą jo pasitikti buvo atvy- Į 
kusi jo motina Teofilą Lapin su 
sūnumi Bronium, dukra, žęntu 
ir giminėmis iš Nashuos, New 
Hampshire. Teofilą Papin yra 
žurnalistės Salomėjos Narkeliū 
naitės teta.

Kap. Lapin yra vyresnysis pi 
lotas ir buvo vienas toje negau
sioje karininkų grupėje, kuri bu 
vo pasiųsta organizuoti JAV 
oro bazės Ispanijoje. Korėjos 
karo metu pradžioje jis buvo 
Guamoje, o paskui ir pačioj Ko
rėjoj, kur vairavo sprausminius 
lėktuvus. Už sėkmingus skridi
mus jis yra laimėjęs atžymėji- 
mų, jų tarpe ir iš Korėjos pre
zidento. Daniel motina N. An
glijoje gyvena nuo pat atvyki-

4. A.

AMERIKAS BOGUŠEVIČIUS
Gyveno 1125. N. Damen Avė.

Mirė rūgs. 20 d., 1956, 9 vai. 
ryto, sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, kilo iš Kauno 
apsk., Betygalos parap., Der- 
žionio kaimo.

Amerikoje išgyveni 43 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Domicėlė, duktė Stase, 
žentas Jonas Manly, 2 anūkai, 
2 sūnūs: Jonas ir Vladislovas. 
Brolis Benediktas Boguševiėius 
su šeima, sesuo Teklė Strogie- 
nė, švogeris Vladas ir jų šei
ma, pusseserė Marija Mačians- 
kienė, jos vyras Bronislovas ir 
jų šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Priklausė Šv. Juozapo Drau

gijai.
A
Kūnas pašarvotas Sacharskl 

koplyčioje, 1735 W. Wabansia 
Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadienj, 
rugsėjo 24 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtus į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nūs, žentas ir anūkai.

Laidotuvių
charski.

direktorius Sa-

PADĖKA

Viena širdis
Daug išmokome, daug visko 

j pasisėmėme ir daug-gražių už- 
Ncišdildomą įspūdį paliko se- sidegimų ir kilnių pasiryžimų 

serų šokių ir žaidimų praktikos. įšsinešėme, kuriuos bandysime 
Pasijutau lyg sapne patekusi kick galėdamos, taikyti savo 
į viduramžių salę. Kažkokia pa- veik]os rėTnū0Se. Tačiau svar- 
kili dvasia skrajojo viršuje. Iš-!biausia šių knrsų išdava, man 

kaip dalyvei, liko išgyvenimas,kilmingas “Sadutės” žingsnis 
taip derinosi prie ilgų, plačių 
drabužių, o žaidimai, nors ir 
paprasta “Aguonėrė”, buvo žai
džiami tokiu nuoširdumu, kad 
net vienas svečias, pamatęs tą 
vaizdą, negalėjo atsistebėti ir 
viešai pareiškė, kad seniai yra

— Pranas A. Grušas, 
lės būti papildyta naujais at-j matematikas, penkeris 
stovais.

Naujos valdybos posėdis nu
matytas š. m. rugsėjo 30 d. Chi
cagos menininkų kultūrinio vei
kimo planui paruošti.

Lietuvių Menininkų klubo 
veiklą praktiškai paremti paža
dėjo visų gerbiami tėvai jėzui
tai Chicagoje. Tuo reikalu įvy
ko A. L. Dailininkų s-gos vald. 
pirm. Z. Kolbos ir Tėvo Provin- 
ciolo Br. Krištanavičiaus pasi
tarimas, kuriame išryškėjo abie 
jų pusių kultūrinių tikslų vieno
das siekimas ir todėl tėvai jė
zuitai mielai sutiko duoti Lietu
vių Menininkų klubui patalpas! 
savo statomuose namuose nuo
latinei meno parodai-galerijai 
įruošti, koncertams, vaidini
mams, paskaitoms, diskusijoms, 
meno ir lietuviškos architektū
ros kursams, kultūrininkams

A.
rimo institute kaip mokslinis 
bendradarbis, šį rudenį gavo 
naują paskyrimą vienoje milži-

džioje pas tą mokytoją pradėjo 
mokytis Grincevičius, o paskui 
ir Vaitkevičiūtė. Matydama,

niškoje Niagara Falls įmonėje kad iš abiejų bus galima pada- 
ir persikėlė i Buffalo miestą, ryti neblogus šokėjus, mokyto- 
Spalio 1-3 dienomis jis dalyvausi ja su jais dirbo nemokamai, ka- 
JAV National Electronics drau
gijos metiniame suvažiavime ir 
parodoje Chicagoje. Suvažiavi
mo dalyviai išgirs jo paskaitą, 
parašytą drauge su prof. David 
K. Cheng, tema “Defocus Cha- 
racteristics of the Luneberg 
Lens” (Lunebergo lęšių nufo- 
kusinimo bruožai).

— Antanas Andriuškevičius,
485 Grand St. turįs savo laikro 
džių taisymo dirbtuvę, pasta
ruoju metu žymiai praplėtė sa
vo prekybą. Be laikrodžių, ga
lima gauti ir įvairių kitokių

kad visų vienuolijų seserys, nors! uže’Sa* ^it. Naują, erdvų pas- 
devinčios skirtingais abitais,1 tėvai jėzuitai pradėjo sta-
cina į Viešpatį Dievą per savol^* Pr’e ^6-tos ir Wcstern g- 

I vių kampo.tautą ir kartu su tauta. Tas vi
sų seserų suartėjimas mane įti-Į
kino, kad išorinės smulkmenos,

LORETTA PETRUTIS
Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1956 m. rugsėjo mėn. 11 <1. 

ir palaidota rūgs. mėn. 17 d. Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jos poilsio vietų. Nuoširdžiai dėkojame 
didž. gerb. kun. kan. J. Paškauskui. kuris atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielų ir pasakė pritaikintų pamokslų.

Kuoširduk dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielų. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dėkojame kun. 
J. Makarui už atkalbėjimų rožančiaus koplyčioje. Dėkojame var
gonininkai A. Giedraičiui. Dėkojame grabnešiams ir visiems, ku
rie pareiškė mums toje liūdesio vaalndojc užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackatvicz, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
Valandose.

»
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

VYRAS IR SŪNŪS

dangi šiedu neturėjo lėšų išlai
dom padengti Tardama, kad 
“žiūrėsime kokie bus rezulta
tai”, mokytoja juos atvedė ligi 
laimėjimo. Už tad dabar gautą
ją sumą pinigų jie dalys į tris 
dalis.

Vaitkevičiūtė su savo motina 
ir už save vyresnia seserim ir

PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PAŽVELKIME J MARIJĄ. Nuo-

brangių dovanų Daug kas brool,tftbU8 Marijos gyvenimas, pa- 
rašytas pasiremiant Dievo apSvleatų- 
Jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijos Agreda, sės. Katarinos, 
Enimertch ir kt.). 260 pusi. Knyga, 
talpina 31 pasakojimų su nepapras
ta: puikiais spalvotais paveikslais, i
Patrauklūs kieti vlršollal Ir tekat-1 
nuo ja tik *3.00. šių puikių knygų! 
tarašė prel. <lr. F. Bartkus.

M AKIJA MUMS KALBA. fivč. Ma

kiniečių dabar ėmė pas jį pirk 
ti laikrodžius siųsti į Lietuvą 
nes jis jų parūpina geros ko

A. a. prof. dail. Ign. šlapelis kybės ir labai prieinamomis kai
; nekartą, gyvas būdamas, sielo
josi menininkų klubo nebuvimu.

matęs jaunimą taip nuoširdžiai!11" mazi darbl* skirtumai, tai ant Į Jq gvajon6 tik daj,ar išsipildė.
raeiliai dalykai, bet vienas it 
pagrindinis visų šių keturių vie
nuolijų tikslas — maldos gyve
nimas, kaip keturios rankos vie
nos lietuviškos širdies iškeltos

,į dangų maldai už tautą ir visąhetuvių širdžių „'sujungia ne- „ ka„ pri8lėgimo
suartina, kaip bendra plati he- . .... , , „ *
tuviškų lygufnų daina. Jautei ,r „n’",tlcS val“nd’ V.ešpate 
patekęs į plačių pamiškės pie-1 ™>“tmgumas butu au ja ir jos 
vą, kur aidas miške pritaria
mai atsiliepia: “ką sudūmojai...-' 
ojai”. Tikrai, ką tos seserys su
dūmojo, kad lietuviška daina 
skardena Pennsylvanijos kalne
lius. C iš tiesų skambėjo ir ai
dėjo lietuviškos dainos po mu
ziko A. Mikulskio ranka.

Už tokius kursus tenka pa
dėkoti visų keturių vienuolijų

žaidžiantį.

Ką sudūmojai

Dainų pratybos buvo nema
žiau nuotaikingos, o niekas taip

vaikais. SMP

gcneralėms motinoms: Teofilei, ganizaciją.

lieskos pasauliečių 
misionierių

Katalikų studentų misijų są
jūdyje, kuris neseniai tarėsi sa
vo 17-me suvažiavime, nutarta 
stengtis įtraukti pasauliečius vy 
rus į talką misijoms. Numatoma 
įkurti tam reikalui specialią or-

namis.
— Du brooklyn iečiai, abudu I 

prieš keletu motų atvyk? iš
torius Kun. J. Kuzmickls, šalia mO- , 
«ų lietuviškų šventovių aprašo ir Irt-1

Toks visų menininkų sujur/i- tremties Vokietijoje, įgijo augs
mas leis išjudinti mūsų kultū- fiaUsj atžymėjimų mėgėjų So- S, n,X"MK-S
rinj gyvenimą Chicagoje iš sus
tingimo, organizuotai ir planin

kių pasaulyje. Tai Roma Vait- kal,p: if.1 Itimoje; apie 8tebuklingųJ| MedalikC-

gai vykdyti kultūrinį darbą lie
tuvybei išlaikyti naudinga va
ga-

Mes turime įtempti visas sa
vo jėgas, kad žiauraus tremties 
likimo pusiausvyra tarp lietuvio 
dvasinio ir medžiaginio gyveni
mo būtų išlaikyta ir pavojus 
dvasiškai sutirpti svetimoje jū
roje būtų mūsų tarpe kiek ga
lima sumažintas.

Kultūros kongresas Chicago
je buvo pirmas mūsų kultūros 
aliarmo signalas ir pastangos 
nykimo procese sulaikyti, išlai
kyti lietuvybę tremtyje, sukelti

kevičiūtė ir Jonas Grincevičius, i| ir kt. Rangoje ir pahaigos žodyje
. _ tt____ i n 11 x 2 ;autorius svarsto ftvč. Marijos Nekal-
tapę Harvest Moon Bali čempio j čiausios Širdies kultą. Ir Iškelia Ma- 

kaqmet r'l°s kaip malonių Tarpinlnkšs vaid
menį. Knyga turi 169 pal., paveiks
luota, jrišta j kietus viršelius Ir kai
nuoja *2.00.

nais. Tie šokiai vyksta 
Madison Squarc Garden ir jų 
sponsoriai yra dienraščio The 
News IVelfarc Association, ku- SU
ri pelną rkiria labdaros reika
lams.

Šiemet tame šokių kontesto 
dalyvavo gausybė jaunimo, bet 
tiedu lietuviai ištvėrė ligi pabai 
gos. Pereitą sekmadienį jiedu 
dalyvavo Ed Sullivan TV prog
ramoje kartu su kitais penkiais 
paskirų šokių grupių laimėto
jais. Lietuviai turi All-Around

Žodeliai mflnų dangiškajai Motinai 
Marijui pagerbti. Tuos per (00 m 
žybtelšjunltin rašytojų perina Iš Įvai
rių kalbų nurinko Ir nutvarkš A. Ty- 
molis. Tirt knyga apie Mariją, kuri 
įurštų rautis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina *2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

20 Melų Mirties Sukaktis 
A. A.

MzYRTYNAS DAMANSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tė

vas mirė rugsėjo 19 d., 1936 
metais.

15 Metų Mirties Sukaktis

A. A-
JEOZAPAS DAMANSKAS
Mylimas sūnus ir brolis mi

rė liepos 27 dieną 1941 me
tais.

tlž jų sielas mes užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis rugsėjo mėn. 24 dieną 8 vai. ryto Švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir įkartu su mumis pasi
melsti už a. a. Martyno ir Jucgapo sielas.

Po pamaldų kviečiame gimines ir pažįstamus atsilankyti į 
namus: 7017 South Artesian Avenue.

Nuliūdę lieka:žmona Ona Makaveckienė, sūnus Jodas, mar
ti Pranciška, anūkas- Jonas, duktė Stanislava, žentae Edvar
das Rauba ir anūkė Kathy.
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imu
X Jonas ir Paulina Kalainai

rugsėjo 29 d. švenčia auksinę 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Tą dieną 10 vai. jų inten
cija bus atlaikytos šv. mišios 
šv. Jurgio parapijoje prie to 
paties altoriaus, prie kurio 
jiems 1906 metais buvo duotas 
šliubas. Abudu yra kilę iš Ali
zavos parapijos, Abejutų kai
mo. Paulinos tėvų pavardė —
Glemžos. Kalainai kaikurį laiką 
Gary, Ind., turėjo kepyklą. Ją
pardavę išvyko į Lietuvą, nu- vaikus veda nutautėjimo keliu 
sipirko Pamiškės vienkiemį Pa- “Lituanistinė mokykla lietu- 
pilio valsčiuje, Biržų apskrity viškąjį jaunimą kviečia ir lau- 
ir čia išgyveno 3 metus. Jų sū- kja. Nelikime abejingi ir neran- 
nus ir duktė išvažiavo atgal į gūs, jei save laikome lietuviais.

XJAV LB Chicagos Apygar- 
«l«s valdyba savo atsišaukime j 
Chicagoj gyvenančius lietuvius 
tėvus sako:

“Gauname laiškus iš Sibiro. 
Tenka stebėtis ir džiaugtis, 
kaip vergijos sąlygose augąs 

Į jaunimas gražia ir taisyklinga 
i lietuvių kalba rašo. Tai nepaly
ginamas pavyzdys Amerikoje l 
gyvenantiems lietuviams tė-! 
vams ir laisvėje augančiam jau-, 
nimui. Sekime tuo herojišku Į 
pavyzdžiu! į

“Apgailestaujame, jog jau 
tiek daug tremtinių tėvų nelei-' 
džia savo vaiky į lituanistines 
mokyklas. Tai baisi skriauda 
jaunimui ir savajam kraštui. 
Tolti tėvai nesąmoningai tam
pa lietuviškumo slopintojais, 
nusikalsta savo tautai ir savo

Ameriką. Jonas su Paulina pa- Garbė svetimomis kalbomis
silikę su jauniausia dukterimi, kalbėti, bet didi gėda savosios ■ 

gerai nemokėti — tegul būna \ 
mūsų visų šiemetinis šūkis.”

X Ignas Sakalas sušaukė su-. 
Draugo” skaitytojai. Jų dūk- linkimą savo rezidencijoje' 

tė yra Šv. Kazimiero vienuoly- kaiP Filatelistų Draugijos “Lie- 
ne ir vadinasi sesuo Feliksi. •tuva” renSiamos parodos pir-1

dar išgyveno 13 metų Lietuvo
je ir 1938 metais persikėlė į 
JAV. Dabar gyvena 3032 So. 
Emerald Ave. Yra nuolatiniai

Sūnus Stasys dirba prie mašinų 
St. Charles mieste, o duktė 
Paulina yra ištekėjusi Chicago
je. Po auksinio jubilėjaus iškil
mių Šv. Jurgio bažnyčioje bus 
jų šeimos vaišės .Stock Yards 
Inn patalpose. Jonas ir Paulina 
Kalainai yra ramūs, gero būdo 
lietuviai, visų gerbiami.

X Tovvn of Lake BALFo
skyrius rugsėjo 30 d. 5 vai. va
kare Alekso Brino svetainėje, 
4342 So. Hermitage Ave., ren
gia BALFo rėmėjų ir jo bičiu
lių susirinkimą, kuriame bus 
įdomūs BALFo vadovybės pra
nešimai. Meninėje programos 
dalyje bus išpildytas Anatoli
jaus Lekečinsko scenos vaizde
lis — “Didžiųjų valdovų liki
mas” ir humoristiniai kupletai. 
Po programos muzika ir šokiai. 
Įėjimas visiems laisvas.

X Roselando Lituanistikos

SWIFT ĮMONES STREIKUOJA

40 mėsos apdirbimo skyrių Swift kompanijos sustreikavo. Streikuoja 25.000 daibiuiukų, 
Chicagos skyriuose. Čia matyti piketuotojai prie Chicagos įmonių.

ju tarpe 4,000 
(INS)

IŠARTI IR TOLIPirmos atostogos po 
28 metų

Restorano savininkas Niek Se-' T 2*” Vi“

Urnos nutarė po 28 metų paimti 30 min. po pietų Marijos AmrSt. mo- 
pirmas atostogas ir lėktuvu nu-( k.vklos patalpose (68OO s. Palifornin,
skristi į Graikiją aplankyti savo A't” *'‘,’l,l.,a.s. ,s k*e,n°)- Programo-

.. 1 • « u jo i<* bus Alicijos Rugvtės pranešimasmotinos, kurios jau nemate 421 į pirniojo įvie(ilno TarJbos 
metus. Jo motina dabar turi 83 džio Pittsburghe, ALMS-gos statuto 

parengimo komisijos pranešimas ir 
aptariami svarbūs koncerto ir kiti 
reikalai. Susirinkime kviečiami da

lu. amžiaus. Skris su savo žmo
na.

lyvauti ne tik sąjungos narini, bet 
ir visi lietuviai mokytojai.

ALMS-gos Valdyba

CHICAGOS ŽINIOS
Po areštų — streikuotojai 

ramūs
Sudužo sprausminis Už atminties praradimą - 

lėktuvas $111.430
Glenvievv Laivyno Aviacijos Chicagos Apylinkės teisme bu-Prie Swifto skerdyKių piketuo

mininkas. Susirinkimui pirmi-į jantieji streikininkai buvo pra- bazė ima kelti nerimą apylinkės vo sutarta, kad Wabash geležin- 
ninkavo Ieva Lukas. Susirin- dėję vartoti jėgą, neleisdami įeiti gyventojuose, ypač tai jaučiama kelio Unija sumokės Williamui L. 
kusieji aptarė rengiamą Pašto ar įvažiuoti į skerdyklų vidų. Po-i . ’ . - ,.,x Ouimbv, 34 m amžiaus $111-
ženklų parodą, kuri įvyks spa- licija areštavo 14 vyrų ir 2 mo-j . , , . , . ... 1430 kompensacijos už sunkų su-
lio 20 ir 21 d. Lietuvos Vyčių teris, kurie nesilaikė piketavimo, nelaimes: kctvirtadienj nukrito žeidimą kurio metu jis visiškaį 
svetainėje. taisyklių. Po to — streikas vyks- lėktuvas tik mylią nuo mokyklos, neteko atminties. Nelaimė įvyko

Parodos rengimo komitetas 'ta ramiaL KadanS< atvėso oras, ir vos nepataikė į ūkio trobesius. 1952 metų spalio 26 d. kai atsi- 
nutarė pakviesti žymiausius tai streikuojantieJi darbininkai! Du lakūnai buvo išgelbėti iš su-i kabinęs vagortas trenkė į bėgių
Chicagos filatelijos autoritetus )tuščiose skardinėse susikūrė sau| dužusio lėktuvo pravažiuojančių gaie esančią užtvarą ir išmetė 
kurie bus ™d t • - ■ ■ ’, uSnis- Iš areštuotųjų pirmas bu automobiliais žmonių, kurie pa- Quimby laukan. Jis tada tama-

, . pa. °S eisejais ir ivo Viggia Caples, 51 m. amžiaus.' tys rizikavo dėl galimos degalų Vo jiešmininku toje geležinkelio
p s irs premijas, taipgi at- Į Kaj pOjicįja jam įsakė nuvažiuoti eksplozijos. Buvo išgelbėti pulk. bendrovėje.
vyks Chicago Philatelic Society mašįną( pastatytą prie vartų į Įeit. Stanley S. Nicclay, 39 m
atstovai, kurie paskirs “Edu- 
cational Avvard” už geriausią 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį.

fabriką, jisai priešindamasis iš-' amžiaus, iš Northbrook, ir ma- 
sitraukė peilį. Už tai buvo areš- rinas Albert Martin, 20 m. am- 
tuotas. Streikūojantieji ramiai žiaus, iš Kansas City, Mo.

X Paskutinis išvažiavimas. į Prale‘do administracinį persona- j Dabar susidarė apylinkės ^pi- 
Sekmadienį, rugsėjo 23 d ren- kuris tvarko skerdyklose jau liečiu komitetas, kuris renka pa- 
giamas paskutinis šiais metais Paruoš^ ™ėss*- Swifto bendro- rašus prašymu, kad iš Glen- 

ves vadovybe sako, jog nenuma- view būtų iškelta sprausminių 
tomą, kad dėl streiko nors kiek lėktuvų bazė.
mėsos sugestų.

išvažiavimas į gamtą, į Tėvų 
Marijonų Seminarijos parką, 
kur bus avies kepimas, grybų 
loterija, bingo ir kiti žaidimai. 
Bus įgalima gauti rūgusis pie
nas ir maloniai praleisti laiką 
toli nuo miesto dulkių ir jo

mokykla š. m. mokslo metus triukšmo. Į parką veš ir vienas 
pradėjo rugsėjo 15 d. Atidary-' autobusas. Jis išvažiuos 12 vai. 
me dalyvavo LB Roselando nuo Nekalto Marijos Prasidėji- 
apyl. vicepirmininkas švietimo mo parap. bažnyčios. Jo teirau- 
reikalams J. Pleinys, mokyto- tis pas H. Širvinskienę tel. LA 
jos B. Briedienė, L. Paškaus- 3-4841. Šia malonia proga pra-'

Atomų istorija stikle
Ateinančią savaitę Navy Pier', 

patalpose įvyks Atominės Pra
monės paroda. Be kitų dalykų 
joje bus išstatyta stikle išrašy
ta istorija, kaip atomai skaido
mi, kaip jie duoda energiją.

Davė 82 pantis kraujo
Eugene Biesenthal, 34 m. am

žiaus braižytojas, ligoninių krau 
jo bankui jau davė 82 kraujo 
pantis. Tokio didelio pasiaukoji

šome visus pasinaudoti.
I

X Prudencijos Bičkienės ir

Tardys bankininkus
Cook Apskrities Prisiekusiųjų 

teismas artimiausioje ateityje 
pašauks 50 bankininkų ir ištar- 
dys apie jų duotas aukas rinki
mų propagandos reikalams. Ypač 
bus jieškoma tų, kurie aukojo 
kandidatui į apskrities iždinin
kus, nuo kurio priklauso.dėjimas 
iždo sumų į bankus.

Mažiau dulkių
Vidutiniškai — dulkių Chica

goje per rugpjūčio mėnesį iš
krito po 40.5 tonas į kiekvieną 
kvadratinę mylią. Pereitų me
tų rugpj. mėnesį dulkių buvo ragina paremti taip daug spor

kurioms sekcijoms bei ėjęs į- 
vairias klubo valdybos pareigas. 
Jis taip pat reiškėsi ir sportinė
je spaudoje: rašė koresponden
cijas bei straipsnius sporto kiau 
simais, redagavo sporto laikraš
tį "Sporto Kelias”.

Dabar visi jo bičiuliai turėtų 
jo, patekusio į nelaimę, neuž
miršti ir bent laiškais jį paguos
ti. Šių eilučių autorius, nors ir 
nėra paties Kęstučio prašytas,

Krisdamas taip susitrenkė, 
kad visiškai prarado atmintį. Vi
sos žinios, kurias buvo įgijęs mc 
kykloje — jam išgaravo. Dabar 
jisai, pasamdžius privatų moky 
toją, pradeda mokytis nuo pat 
pradžios, nuo tokių paprasčiau-

penkiomis tonomis kvadratinė
je mylioje daugiau.

Statys psichiatrinį institutą
Medicinos centre, vakarinėje 

Chicagos dalyje, nutarta pasta
tyti Psichiatrinio Instituto Val
stybinę ligoninę. Pastatas iš
augs plote, kurį supa Taylor, 
Ashland, Paulina ir Roosevelt 
gatvės. Rūmai bus 11 augštų 
ir kainuos $8 milionus.

Kęstutis Miškinis ligoninėje

tui nusipelniusį asmenį. Jo da
bartinis adresas yra: Medizini- 
sche Universitaetsklinik, Heidel- 
berg, Germany. Edv. šulaitis

KANARĖLĖ
KOSTO OSTRAUSKO 3 v. drama 

bus pirmą kartą vaidinama

ELEVENTH STR. THEATER, 
72 East Ilth Street

Prieš kurį laiką mus pasiekė j 
nemaloni žinia, kad sunkiai su-1 
sirgo Vokietijoje gyvenęs dide
lis sporto bičiulis Kęstutis Miškp c.-.-.-rt «,« «n . tvnuii 
nis, prieš tai dėl sveikatos kliu- SPALIO MEN. 20-tą DIENĄ, 
čių nekartą atmestas emigraci-Į gggtadįenį, 8 Vdl. Vdk. ir
jai j JAV, kur gyvena kiti jo 
namiškiai. Paskutiniu laiku 
Kęstutis gyveno Schvvetzingene 
ir dirbo lietuvių darbo kuopoje 
prie amerikiečių armijos. 

Kęstučio Miškinio vardas yra
šių tiesų, kaip kad 2 kart 2 bus taiP žinomas, kad turbūt neatsi-
keturi. Jis yra vedęs, turi žmoną rast4 nė vien'3 buvusn* WKisba/ 
37 m. amžiaus ir tris vaikus — deno, Kasselio ir Schwaeibisch 
6—12 m. amžiaus. I Gmuend stovyklų gyventojų, ku

kartojama Spalio 21 d., 
sekmadienį, 3 vai. po piet.

Vaidina: Irena Nivlnskaitė, Julius 
Balutis, Algimantas Dikinis, Vy
tautas Valiukas ir kt.

Fotografija išgelbėjo nuo 
pabaudos

Jack Burns, 45 m. amžiaus.

rie jo nebežinotų. Jis yra buvęs 
1 aktyvus “Lituanicos” sporto kia

Režisierius V. Valiukas: dek Gra
cijos Vytauto Virkau; ir muzika 
Giedrės Gudauskienės

bo narys, vėliau vadovavęs kai-

mo priežastis yra ši: prieš 14%ik fotografijos dėka išsisuko
metų ties Moscow, Pa. įvyko au-

Mokslininkams vadovaujant tą | tomobilio nelaimė, kurios metu 
piešinį stikle Įvykdė Tony D’At- buvo sunkiai sužeista jo sužie- 
tilio. | duotinė, 20 metų mergaitė. Rei-
........... .............. ■ kėjo daugelio kraujo transfuzijų

X Kastas Staponkus, žino
mas statybininkas, prieš keletą

Stasio Citvaro dainų koncertas mėnesių lipdamas kopėčiomis į 
rengiamas spalio 13 d. Marijos! antrą augštą statomo namo nu- 
Augšt. mokyklos salėje. Akom- krito ir susižeidė. Po tos nelai-
panuoja Vladas Jakubėnas. 
Koncertui rengti sudarytas ko
mitetas: inž. A. Rudis, J. Kar
velis, VI. Jakubėnas, kun. dr. 
J. Prunskis, N. Gugienė, A. 
Stephens, O. Semėnienė, J. Ku
dirka, A. Gintneris ir J. Kreivė-

jos gyvasčiai gelbėti, ir tai tuo
jau. Tačiau tame miestelyje ne
buvo kraujo atsargų ir mergaitė 
mirė. Nuo to laiko Eug. Biesen
thal pasiryžo ligoninėms ir Rau
donajam Kryžiui duoti kraujo 
kiek tik jis galės. „Kraujas, — 
sako jis, — tai dalykas, kurį ir

hės kiek pagijęs vėl pradėjo 
dirbti. Paskutinėmis dienomis 
liga vėl paguldė į lovą.

X Biletai į Balfo
apskrities metinį koncertą, ku-'sveikas; pasilieka nevedęs, 
ris įvyks spalio 7 d. Lietuvių

pats neturtingiausias gaji skirti 
Chicagos artimo pagalbai“. Jis jaučiasi

kienė ir keletas tėvų. Į pirmą
sias pamokas jaunųjų lietuviu
kų prisirinko 18. Pamokos 
vyksta Visų Šventųjų parap. 
mokyklos patalpose kas šešta
dienį nuo 10 vai. ryto.

X Prof. Vladas Jakubėnas
akompanuos Chicagos ateitinin
kų rengiamam koncerte, kuria
me programą išpildys smuiki- 
ninkas-virtuozas Izidorius Va- 
syliūnas, Metropolitan Operos
solistas Algirdas Brazis ir] nas.
Alice Stephens Choro trio —j naujų lietuviškų 
Genovaitė Poškienė, Jonė Bo- mui.
binienė ir Genovaitė Maryte, j x Juozas Končius, Jaunimo

X ALTO pirm. L. šimutis Ž^ių redaktorius, pradėjo mo- 
skaitys paskaitą ALRK Fede- darbs* Riverside-Brook-
racijos 50 metų jubilėjaus mi-Į field gimnaziM Jaunasis mo- 
nėjime Chicagoje š. m. rugsė-*3*°Jas 3™ aktyvus vis°j eilė3 
jo mėn. 23 dieną 3 vai. po pie- >un?™ organizaci3U- šiuo me’ 

tų Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijos senojoj salėje, 2601 
West Marąuette Rd.

J, . , i . • į auditorijoje, gaunami šiose vie-Koncerto pelnas skiriamas . .
gaidų leidi- tose: Daina Television Co., 3321 

S. Halsted Str., Marginiai, 2511 j

Hodge žmona gaus 
$100,000?

nuo pabaudos. Pabaudą jam bu
vo užrašiusi policija už pasuki
mą mašinos į šalį Central ir La
ke gatvių sankryžoje. Jisai sto
jo į teismą ir atnešė nuotrauką, 
parodančią, kad ženklas „No 
turas“ buvo taip užteptas, kad 
buvo neįmanoma jį įžvelgti. Jis 
padarė dvi nuotraukas — kaip 
atrodė ženklas užteptas ir kaip 
po to, kai jį nuplovė. Teisėjas 
buvo įtikintas ir bausmę nuėmė.

Mirtis dėl studento klaidoi
Illinois universiteto studentas 

Leonardas Kosava padarė klai
dą nustatydamas kraują trans- 
fuzijai ligonės Irenos Bessenhof- 
fer, 23 m. amžiaus, gyvenusios 
2745 W. Augusta, Chicagoje. Li-, Grąžinus valstybei Hodge____ ...____ „___ , „ v

W. 69th Str., ir Stasio Penčy- apmokant už jo išeikvo-! gonė dėl tos klaidos mirė. Prisie
los maisto produktų krautuvė-1 jimua jo žmona dabar skun-1 kusiųjų teismas studentą paliko
je, 4501 S. Talrnan Ave

X Emilija .Vilimaitė, vyr.

X Prel. M. J. Urbonas iš Du
Bois, Pa., lietuvių saleziečių 
(prie Cedar Lake, Indiana) 
ruošiamai statyti Šiluvos kop
lyčiai ir jaunimo vasarvietei 
paaukojo $1,000.

X M. Bernotavičienė iš Lie
tuvos, Laumaliai; Kretinga, 
jieško savo artimųjų Prano,
Kazio ir kt. Kreiptis pas St.
Džiūgą, 2503 W. 45 st., Chica
go 32, III.

X Scenos darbuotojų ir visų
scenos sričių veikėjų susirinki-, rėš trečią pirmenybių susitiki
mas įvyksta rytoj 3 vai. p. p. mą ir žais su Rockfordo mies- 
Lietuvių auditorijos viršutinėj to vienuolike. Rungtynės įvyks 
salėj. Bus sprendžiami labai Marąuette Parko aikštėje, prie 
svarbūs ir aktualūs reikalai. į 57-tos ir Kedzie gatvių.

tu daug energijos ir laiko ski
ria korp! Kęstutis 30 metų su
kakties minėjimo banketui, ku
ris įvyks spalio 13 d. Shor- 
land’o viešbutyje, Liudviko 
XVI salėje.

X Teklė Ir Kazys Grinos nu
sipirko nuosavus namus Brigh
ton Park kolonijoje. Dabartinis 
jų adresas: 4638 So. Washte- 
naw Ave., Chicago 32, III. Ta
me pat name gyvena ir jų abu 
sūnūs: Antanas su šeima ir
Juozas.

X Chicagos LFK “Vainuto“ 
futbolo komanda šį sekmadienį, 
rugsėjo mėn. 23 d., 2:30 vai. tu-

giedrininkių. pirmininkė ir kitų 
katal. organizacijų veikėja, per
sikėlė į naują butą. Dabar gy
vena 4429 So. Talrnan Avenue, 
Chicago 32, III. Tel. LAfayette 
3-2315.

X įrauksime visų atsilankant 
į L. G. Seserų sąjungos metinį 
balių 8 vai. vakare. Bus dovanų 
ir mūsų pačių paruoštų valgių 
bufetas. Puiki salė šokiams. Iki 
pasimatymo spalio 20 d.

X Kun. dr. Juozas Prunskis
pakviestas vadovauti Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių seimui, ku
ris įvyks rugsėjo mėn. 30 d. 2 
v. p. p. naujose tėvų marijonų 
patalpose prie 63 gatvės ir Kil- 
bourn.

džiasi esanti be cento. Illinois 
generalinis prokuroras Latham 
Castle pareiškė spaudai, kad 
jeigu Hodge žmona įrodys, kad 
iš tų iždui grąžihtų $664,434 
kas buvo tikrai vien jos nuosa
vybė, jai galės būti grąžinta. 
Hodge žmona dabar tvirtina, 
kad jos pinigų buvo $100,000, 
kad ji ir savo dalį tada grąži
nusi, nes iš susijaudinimo bu
vusi netekusi pusiausvyros. Ji 
dabar grasina kelti bylą, jeigu 
jai nebūsią grąžinta $100,000.

Byla prieš Dunbar
Illinois valstybės vardu kelia

ma byla prieš Dunbar firmą, ku
ri kaltinama pernelig daug ėmu
si už maisto pristatymą mokyk
loms iš valstybinių sandėlių, kur

laisvą, mirties priežastį paskelb
damas nelaimingu atsitikimu. 
Ligonei reikėjo duoti kraują ti
po O, o jai buvo duotas kitoks.

Iš rankšluosčių uždirbo 
$3,362,713

Paveldėjimų teisme nustaty
ta, kad Frank W. Mean3 paliki
mas siekia $3,362,713. Tą tu”tą 
jis susikrovė įsteigęs Chicago 
Tovvel Co. — bendrovę, aprūpi
nančią įstaigas rankšluosčiais. 
Mirė sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Savo turto 86% paliko 18-kai 
giminaičių, kitus Cbieagos 
miestui.

X>0000000000<X>0<XXXXX>00000

Lithuanian dietionary
laikomas supirktas maisto per
teklius. Prieš iškeliant bylą dar ^nKliškai lietuviSkaa lr 

X Virtuozas Izidorius Vasy-' buvo duota laiko tai firmai grą. g' Gėriko.*^332 
liūnas rytoj (rugsėjo 23 d.) 10 žinti gautus permokėjimus, ta-jpgi. Kietais viršeliais. Kaina 14.50. 
val. (per sumą) Šv. Kryžiaus
parapijos bažnyčioje pagros re
liginių kūrinių.

čiau nėra ženklų, kad tai būtų 
padaryta ir dėl to bylą tenka 
kelti.

Gaunama “Drauge 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. DL

Izidorius VasyHflnas Algirdas Brazys

CHICAGOS ATEITININKU
/

tradicinis rudens

KONCERTAS — BALIUS

Rugsėjo mėn. 22 d., 7:30 v. v.

VVestern Rallron,Yn salėje (3504 S. Wewtem Ave.)

Programoje: smuiko virtuozas prof. Izidorius VasyHflnas,

Metropolitain Operos solistas Algirdas Brazys,

Alice Stephens chrro trio—G. Peškys, J. Bobinas, G.

Mačys. ,

Akompanuoja prof. Vladas Jakubėnas.

Šokiams gros Br. Jonušo kapela. Skanus bufetas, puikūs gėrimai.

DftATTOA.fi

