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AR AMERIKA GABENS '7S IZRAELI N?
Kukurūzų sėjos akcija didėja 

okupuotoje Lietuvoje
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Praėjusiais metais kovo 9 dieną Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetas ir ministerių taryba paskelbė nutarimą 
„dėl žemės ūkio planavimo praktikos pakeitimo“.

Tame nutarime tarp kita ko buvo sakoma, jog „Nusistovėjusi 
planavimo tvarka, pagal kurią kolūkiams buvo skiriami sėjos pla
nai, griežtai nustatant, kokias kultūras ir 'kokiais kiekiais sėti, 
kurių rūšių gyvulius ir kokį jų skaičių kolūkiui reikia laikyti, dau
geliu atvejų atvesdavo į neracionalų ūkio vedimą“...

Toliau „žemės ūkio planavimo 
praktikos pakeitimo“ nutarime 
buvo pateikta pavyzdžių, rodan
čių kabinetuose ruoštų planavi
mų darytas klaidas. Tarp pateik
tų pavyzdžių, minima ir Lietuva, 
nurodant, jog „yra žinoma, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vals 
tiečiai kelis dešimtmečius plačiai 
praktikavo bekoninį kiaulių pe
nėjimą, sukaupę šioje srityje di
delį patyrimą... Tuo tarpu plana-,.. T..x .. .
vimo darbuotojai Pabaltijo kolū- tk K,tur J,e b“v° nu6anytL Jei- 

1 gu pirmieji kukurūzais apsėto 
ploto duomenys buvo arti tikro
vės, tai tektų daryti išvadą, jog 
per 20,000 hektarij plote kukurū
zai nedavė jokio derliaus. Tačiau 
buvo vietovių, kuriose kukurūzai 
Lietuvoje davė pakenčiamą der
lių.
Kruščevo pastabos ir Sniečkaus 

pažadai
XX maskvinių komunistų par

tijos suvažiavime Maskvoj KruB- 
čevas savo pranešime taip pat 
užsiminė kukurūzus Lietuvoje. 
Jis pareiškė:

„... yra nemaža rajonų, ku
riuose kukurūzai nedavė pakan
kamo efekto. Priežastis čia yra 
viena — nerūpestinga šių rajo
nų vadovų pažiūra į jų auginimą. 
Reikalas liečia žymią Baltarusi
jos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, 
Kostromos, Jaroslavlio, Tūlos ir 
kai kurių kitų sričių rajonų da
lį“...

Po šio pareiškimo Kruščevas 
iškėlė 'klausimą, gal dėl kukurū
zų akcijos tose srityse kaltas ko
munistų partijos centro komite
tas. Čia pat savąjį klausimą Kruš

Lietuvos žemės ūkio ministerio 
pavaduotojas Vazalinskas pami
nėjo, jog 1955 metais kukurūzai 
Lietuvoje buvę auginti 133,700 
hektarų plote...

Kukurūzais 1955 metais Lie
tuvoje užsėto ploto duomenų skir 
tingumas greičiausiai atsirado 
dėl to, kadangi kai kuriuose plo
tuose pasėtuosius kukurūzus per
augo piktžolės ir juos teko užar-

■■B

f Londoną užgulė rūpesčiai
LONDONAS, bal. 6. — Britanija prašo Jungtinių Amerikos 

Valstybių apsvarstyti galimybę pasiųsti kariuomenę palei Izraelio 
ir Egipto rubežių, kol dabarties kovos nevirto karu. Ši žinia gauta 
iš autoritetingų šaltinių. _________________ _____

kiams ir tarybiniams ūkiams pri 
mesdavo lašininį ir pusiau lašini
nį kiaulių penėjimą...“

Pagrečiui šio nutarimo dėl že
mės ūkio planavimo praktikos 
pakeitimo, praėjusiais metais 
Lietuvoje plačiu mastu vyko ak
cija už kukurūzų sėjimą. 

Planavimo iš apačios tikrovė
Paskelbus „žemės ūkio plana

vimo praktikos pakeitimą“, pasi
rodo, Lietuvoje radosi kolchozų 
vadovybių, kurios įtikėjo, jog pa
gal planavimą iš apačios paties 
kolchozams leidžiama nustatyti 
tiek žemės dirbimo laiką, tiek 
teisę pasirinkti, kas kolchozams 
laukuose geriau sėtina.

Vadovaudamasis „žemės ūkio 
planavimo praktikos pakeitimo“ 
nutarimais, pavyzdžiuui Medei- 
kių kolchozo (Biržų rajonas) 
pirmininkas, vietoje kukurūzų, 
nutarė pasėti vasarinius kvie
čius. Tatai patyręs Biržų vykdo
masis komitetas, išsišaukė Me- 
deikių kolchozo pirmininką po
kalbiui. Kokio būta pokalbio vyk 
domajame komitete, galima spėti 
iš fakto, kad Medeikių kolchozo 
pirmininkas dėl nervų sukrėtimo 
buvo išgabentas į ligoninę. Gi 
Medeikių kolchozo valdyba buvo 
priversta užarti pasėtuosius va
sarinius kviečius ir jų vietoje 
sėti kukurūzus...

Taigi nutarimas dėl žemės 
ūkio planavimo praktikos pakei
timo viena sakė, o tikrovė visai 
ką kita...

Kukurūzų sėjos akcija ir to
liau plačiu mastu buvo vykdo
ma.

Lietuvis sodietis, uždarytas

ir tų sričių eilėje vietovių kuku
rūzai davę gerą derlių, kur bu
vusi gera priežiūra...

Gi Sniečkus maskvinių komu
nistų suvažiavime pasakytoje kai 
boję kukurūzų reikalu išdavė to
kį pažadą:

„Šiemet mes būtinai išaugin
sime gerą kukurūzų derlių“...
Šiemetinė kukurūzų akcija jau 

prasidėjo
Matomai ryšium su Sniečkaus

kolchozų nelaisvėje, buvo įtikinė- 
jamas šitos kultūros vertingumu.

Tornadas nuvertė namą
Rapids.

(viršuje) ir sutriuškino automobilį (apačioje) Standalėje, Mieli.,

Alec Guinness perėjo

į katalikus
Garsus anglų aktorius A. Guin

ness Verbų sekmadienį perėjo į 
katalikus. Jis neseniai buvo vai
dinęs filmose vieno kunigo ir ko
munistų kalinamo arkivyskupo 
roles. Studijuodamas šias roles, 
jis suartėjo su katalikybe. Jo ap
sisprendimu nudžiugo jo sūnus 
15 m., kuris studijuoja pas jėzui
tus. Jo žmona, buvusi aktorė,

x . . , , . dar nėra apsisprendusi. Šiuo me-čevas paneigė, nurodydamas, jog . „ . j . x .ik. tu aviniu oiinio viLwlll u- /L tu Holywoode yra pastatyta su
juo filmas „The Swan“.

Vynas iš vandentekio
PARYŽIUS. — Kai amerikie

tis viršila George McElrog apsi
stojo Prancūzijos Bussae vieto
vėje, žmona pastebėjo, jog jos 
vyras atsigėręs virtuvėje van
dens pasidarė neblaivus. Bet grei 
tai ir ji pati buvo nustebinta, kai 
nuėjusi išsimaudyti po dušu, vie
ton vandens pradėjo tekėti auksu 

į'Ū7o,ie“',SWr”mė"taT7s"augto-ti Inngnrguliuojąs . vynas.. MJ44.
onronrlimoa1 aonomo triotA.

Galiausiai buvo pradėti skelbti 
duomenys, kiek kuris kolchozas 

pasėjo kukurūzų 
Sumuodamas kukurūzais užsė

tus Lietuvoje plotus, „Sovietska- 
ja Litva“ 1955 metų 12 numeryje 
rašė:

„1954 metais Lietuvoje kuku
rūzais buvo užsėta 4,000 ha. 1955 
metais šia kultūra užsėta 158,000 
hektarų“.

Lietuvos pavergėjui praėju
siais metais Vilniuje insceniza
vus tariamo „Lietuvos išlaisvini
mo“ 15 metų minėjimą, tuometi
nis ministeris pirmininkas M. 
Gedvilas 1955 m. liepos 21 dieną 
pasakytoje kalboje pažymėjo, 
kad „Šiais metais plačiu mastu 
pradėjome auginti naują vertin
gą žemės ūkio kultūrą — kuku
rūzus, kuriuos pasėjome daugiau 
kaip 150,000 hektarų plote“.

Tuo tarpu šių metų pirmomis 
dienomis Vilniuje įvykusioje 
„mokslinėje - gamybinėje konfe
rencijoje kukurūzams auginti“

„gerą kukurūzų derlių“, kovo mė 
nėšio antroje dekadoje Vilniuje 
buvo sušauktas jaunųjų kukurū
zų augintojų sąskrydis. Šiame 
sąskrydyje dalyvavo 550 jaunuo
lių. Lietuvos komjaunimo sekre
torius J. Petkevičius pasakė il
gesnę kalbą, nurodydamas, jog 
praėjusiais metais komjaunimas
— jaunimas buvęs suorganizavęs 
2,300 grandžių kukurūzams au
ginti. Deja, dalis grandžių tuo
jau pat subyrėjusi... Tačiau ga
lutinėje pasėkoje komjaunimas
— jaunimas praėjusiais metais 
kukurūzus augino viename treč
dalyje užsėto bendrojo ploto.

Kalbamo sąskrydžio tikslas 
buvo peržvelgti praėjusiais me
tais darytas klaidas organizuo
jant jaunimo grandis kukurū
zams sėti ir ryžtis šiais metais tų 
klaidų vengti, dar sparčiau jun
giantis kukurūzų sėjos akcijon...

Taigi ir šiemet, lygiai kaip ir 
praėjusiais metais, daromi nuta
rimai dėl kolchozininkų iniciaty
vos, o tikrovėje iš viršaus nusta-

sprendimas: šioje sausoje vieto
vėje vanduo, kaip ir vynas, atve
žamas tais pačiais tankais. Šį 
kartą vežėjas truputį susimaišė.

Briedžio kova
STOCKHOLMAS, bal. 6. — 

Briedis pažadino iš miego du lo
kius Laplando miške ir juos už
mušė po smarkios kovos. Briedis 
po didelės kovos krito negyvas 
nuo žaizdų.

Kiek tarnautojų

netoli Grand 
(INS)

Britų spauda vidurio rytų 
krizės klausimu

LONDONAS, bal. 6. — Britų 
laikraščiai patiekė aliarmuojantį 
vaizdą, kad Britanijos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių politika 
vis daugiau ir daugiau krypsta iš 
darnaus kelio vidurio rytuose.

The Daily Mail, konservatyvų 
laikraštis, pareiškė, jog preziden
to Eisenhovverio pastabas spau
dos konferencijoje leidžia supras 
ti, kad „Jungtinės Amerikos 
Valstybės dar toliau atsitraukė 
nuo palaikymo Britanijos kietos 
linijos pavojingoje apylinkėje.“

„Iki šiol JAV remiasi realisti
niais išskaičiavimais vidurio ry
tų krizėje“, — teigia The Mail 
laikraštis, — „aišku, jog Brita
nija yra vienintelis kraštas, kuris 
pasiruošęs tuojau įsimaišyti, jei 
karas kiltų tarp Arabų ir Izrae
lio valstybių“.

The Daily Telegraph, kitas mi
nisterio pirmininko Edeno rėmė
jas, pastebi, kad Egipto premje
ras Gamai Abdel Nasser bando 
nupiešti Britaniją ir kitas vaka
rines valstybes kaip Arabų vals
tybių aliejaus vagimis“.

„Visai aišku, jog ne vien Bri
tanija, bet visas vakarų pasaulis 
yra tašku neapykantos“, — pa
reiškė The Telegraph laikraštis.

The Daily Telegraph taip pat 
kaltina, jog Nasser turi slaptą 
planą „išvaduoti“ arabų pasaulį 
nuo „imperialistinių vyriausy
bių“ betkokios formos dominavi
mo.

Kariuomenė veiktų kaip poli
cinė jėga ir rūpintųsi taika. Bri
tanijos užsienio reikalų ministe
rija patiekė šį pasiūlymą Ameri
kos Valstybės departamentui.

Britai sako, kad nėra ko lauk
ti kol dar galima policinių prie
monių griebtis, nes vėliau gali 
nebūti joms vietos.

Pagal 1950 metų trijų paktą, 
Britanija, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Prancūzija sutiko 
tuojau imtis akcijos atnaujintų 
nesusipratimų tarp Izraelio ir 
Arabų valstybių atveju.

Tuo klausimu Washingtone ne
matyti entuziazmo. Prezidentas 
Eisenhovveris praėjusį trečiadie
nį spaudos konferencijoje pareiš 
kė, kad jis nesiųs kariuomenės į 
pavojingas situacijas be kongre
so pritarimo.

Jei kongresas nebūtų sesijoje, 
kongresiniai vadai galbūt šį klau 
simą aptartų. Jei Amerikos ka
riai būtų užpulti, jie tada gintųsi.

Britai bijo, kad, kilus karui, 
arabams gali būti pretekstas už
kirsti kelią aliejaus pristatymui. 
Be vidurio rytų aliejaus britai 
atsistotų bankroto akivaizdoje.

Britai yra pasiruošę šiek tiek 
kariuomenės perkelti iš Kipro sa
los į Izraelio ir Egipto rubežių.'

Jau didelis rašytojas
Prieš kiek laiko Dostojevskis 

Sov. Sąjungoje buvo laikomas 
vienu iš „reakcingiausių“ rašy
tojų. Tačiau dabar sovietinė 
spauda apie jį savo nuomonę pa
keitė. „Švyturys“ Nr.4 1956 jau 
skelbia, kad „Nusikaltimas ir 
bausmė“ — vienas stipriausių pa 
saulinės literatūros veikalų. Jau 
tik pereitais metais Dostojevskio 
raštų Sov. Sąjungoje buvo išleis
ta 1,300,000 egz.

Nepagailėjo purvo
Iš Vilniaus radijo pranešimų 

paaiški, kad buv. „Pažangos“ 
bendrovės rūmuose yra įkurdin
tos įvairios įstaigos. Tarp jų pir
mauja Mokslų Akademijos fizi
kos matematikos ir technikos ins 
titutas, atliekąs įvairius tyrimus. 
Ta pačia proga per radiją išderg
ti N. Lietuvos laikai ir buvusieji 
režimai.

Trumpai iš visur
• Anglijos saugumas įspėjo 

min. pirm. Edeną, kad gali būti 
rimto triukšmo, kai atvyks so
vietų Bulganinas.

• Ginklus Izraeliui pažadėjo 
duoti Anglija ir Prancūzija. Ame 
rika palieka jom laisvas rankas, 
o pati nesako nei taip nei ne.

. • Edgar A. Guest, 74 metų, 
Detroito Free Press poetą, ištiko 
širdies smūgis.

• Kipro saloje graikai sukilė
liai numetė dvi bombas į britų 
armijos sargybą Famagustoje. 
Du kareiviai sužeisti.

• Bolivijoje buą birželio 17 d. 
prezidento ir kongreso rinkimai.
• Islandijos užaienifl .ręikajų 

ministeris Kristinn Gudmunds- 
son pareiškė, jog Islandija nebe
nori Jungtinių Amerikos Valsty
bių bazių, nes pasaulyje įtempi
mai sumažėję.

• Vakarų Vokietijos vyriausy
bė pareiškė nepasitenkinimą 
prancūzų premjero Guy Molleto 
sugestionavimu, kad Vokietijos 
sujungimas turįs eiti pasauliui 
nusiginklavus.
• JAV mokyklose iš 30.200,000 

mokinių nuo 1950 metų iki 1955 
m. paaugo iki 37,200,000 moki
nių.

Balanos laikai Rusijoje

jančią“ Amerikos politiką Brita
nijos atžvilgiu vidurio rytuose.

Kairiųjų Daily Mirror laikraš
tis pareiškęs, kad Jungtinių Ame 
rikos Valstybių užsienio politika 
įšalo dėl prezidento rinkimų šiais 
metais.

Nauji stebuklai
PARYŽIUS, bal. 6. — Paryžių- MASKVA. — Maskvos „Pravda“ Nr. 82 dejuoja, kad dauge- 

je posėdžiavo 26 gydytojai iš Vo-1 lyje vietų žmonės ne tik neturi elektros, bet negali naudotis nė žiba
linėmis lempomis: krautuvės nepristato tai žibalo, tai stiklų lem
poms.

Mokytojas Tanaev iš Penzos 
apygardos rašo „Pravdai“, kad

kietijos, Belgijos, Anglijos, Ita
lijos ir Prancūzijos, tarp jų 10 
universiteto profesorių. Jie pri
pažino, kad trijų moterų pagiji
mas Liurde medicinos priemonė
mis neišaiškinamas.

Tornados nuostoliai
NEW YORKAS, bal. 6. — The 

National Board of Fire Under- 
vvriters tvirtina, jog tornados, 
siautusios šią savaitę vidurio va
karuose, pareikalavo iš apdrau- 
dos įstaigų apie 25 mil. dol.

pas juos visų brangiausiu daly
ku pasidarė žibalinių lempų stik
lai. Jų niekur nesą galima gauti. 
„Mes sėdime tamsoje arba prie 
balanų. Kaip dirbti vakare, kaip 
taisyti sąsiuvinius?“

„Pravdos“ redakcija gaunanti 
laiškus iš Mordavos, Udmurtijos 
ir kitų rajonų, kur taipgi skun
džiamasi, kad nėra stiklų lem
poms.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

WASHINGTONAS, bal. 6. — 
Amerika valstybės tarnautojų 
turėjo vasario 2 d. 351,371, dau
giau 4,621 tarnautoju kaip sau
sio mėn.

tyti užplanavimai, visai neatsi
žvelgiant vietos sąlygų, reikalau 
jami vykdyti. Vaizdžiausiai apie 
tai byloja Lietuvoje prasidėjusi 
kukurūzų akcija, atėjusi iš Mas
kvos.

Laikraštis sako, kad Nasser 
svarbiausias tikslas yra išvaryti 
vakarines tautas iš jų strategi
nių punktų palei Raudonąją jūrą 
ir Indijos okeaną.

Nasser patiekė planą praėjusį 
mėnesį Saudi Arabijos karaliui 
Saudi ir Syrijos prezidentui Sku- 
kri Kuwatly, — pastebi laikraš
tis.

Nepriklausomas Londono laik 
raštis Times kritikuoja „svyruo-

— Charles E. Bohlen, JAV ambasadorius Sov. Rusijai, atvyko 
į Washingtoną pasitarti su valstybės sekretoriumi Dulles ir kitans. 
Taip pat atvyko į Washingtoną George Wadsworth, JAV ambasa
dorius Saudi Arabijai.

— Komunistų palaikoma koalicija laimėjusi rinkimus Ceylone. 
Buvo suduotas smūgis ministeriui pirm. John Kotelawalos prova- 
karinei partijai. Septyni iš devynių Kotelcmdlos ministerių pralai
mėjo rinkimuose. Premjeras Kotelaivala vėl perrinktas į parla
mentą.

— Prezidentas Eisenhoweris ir valstybės sekretorius Dulles 
vakar tarėsi pusantros valandos Baltuose Rūmuose. Greičiausia 
jie aptarė Izraelio ir Egipto kovas, kurios užvakar ir vakar parei
kalavo gyvybių. Prezidento Eisenhowerio sekretorius pareiškęs, 
kad JAV politikoje tuo klausimu nesą pasikeitimų.

— Tarp Izraelio ir Egipto karių vakar įvyko kovos prie Gazos 
rubežiaus. Jungtinių Tautų atstovai įsakė sustabdyti ugnį. Dėl 
tų kovų Izraelis kaltina Egiptą, o Egiptas sako, jog Izraelio karei
viai pirmieji pradėję šaudyti.

— Britų užsienio reikalų ministeris Selwyn Lloyd šiandien 
Londone tarsis su Jungtinių Tautų gen. sekretorium Dag Ham-\

Pats sovietų dienraštis skun
džiasi baisia betvarke. Pvz. yra 
vietų Penzos apygardoje, kur ži
balinėms lempoms nepristatoma 
stiklų, tuo tarpu riogso privežta 
elektros lempučių, nors ten dar 
nėra elektros įvesta. Tokia pa
dėtis pvz. esanti Naumsko apy
linkėse.

Zavialovsko rajone, Udmurti- 
joje, nėra nešiojamų žibintų (lik- 
tarnių) ir gyvulius šerti tenka 
tamsoj.

Baškirijoje esą vietų, kur de
šimčiai darbininkų tenka trys ži
bintai ir du kastuvai. Dirbama 
daug sugaištant, pvz. trys mel
žia karves, du valo tvartą, o pen
ki kiti darbininkai — laukia savo 
eilės. Pskovo apygardoje per iš
tisus metus negauta nei vieno ži
binto.

Panašiai ūkiuose labai trūksta 
šakių.

Kalendorius
Balandžio 7 d.: šv. Epifanijus, 

lietuviškas: Minvydas.

Balandžio 8 d.: šv. Dionyzius, 
lietuviškas: Staugi rdas.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:22.

Oras Chicagojc

Chicagoje ir jos apylinkėse
j šiandien apsiniaukę ir vėsiau.marskjold, kuris vyksta su taikos misija } vid. rytus.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Jaunųjų meninių jėgų 

koncertas

žius skaisčiai švietė Didž. penk
tadienio ir Didž. šeštadienio va- 
kaia'g ir ankstyvų Velykų rytą, 
žavėdamas bažnyčion atsilankan 
čius žmones, kurie nustebinti gė-Kovo 18 d. Lietuvių Piliečių .....

Klube buvo surengtas lietuvių rėj°8i &a iliuminacija
jaunųjų meninių jėgų koncer
tas. Rengimo komisijos vardu 
įžangos žodį tarė Pr. Pauliuko- 
nis. Jis nurodė rengiamo kon
certo tikslą, kad muzika, daina, 
meniškai pasakytas ar paskai
tytas lietuviškas žodis bei plas
tiniai judesiai žmogų pakelia iš 
kasdieninės gyvenimo rutinos, 
švelnina žmogaus jausmus, o 
tautinės melodijos stiprina tau
tišką dvasią. "Norima tokį kon
certą padaryti tradiciniu, tuo 
paskatinant lietuvių jaunimą 
daugiau domėtis muzika ir lie
tuvišku dailiuoju žodžiu.

Programai vadovavo Pranas 
Račiukaitis, paįvairindamas sa
vo vienu kitu humoristiniu pasa
kojimu bei deklamacija. Prog
ramoje dalyvavo N. Kulikaus- 
kaitė, Šarūnas Garsys, Riman
tas Stanelis, Violeta Matulevi
čiūtė, Jūratė Pauliukonytė skam 
bino pianinu; Algis Svikla ir 
Rimantas Pauliukonis grojo a- 
kordeonu, L. Vizbaraitė pašoko 
valsą, D. Mačytė padeklamavo 
ir Stasys Raudonis, akompanuo
jant Zigmui Snarsikiui, padaina
vo tris daineles.

Po programos Pr. Pauliuko
nis padėkojo programos daly
viams ir atminimui kiekvienam 
įteikė po lietuvišką knygą su 
komisijos parašais.

Kaip įžangos žodyje Pr. Pau
liukonis nusiskundė, minėtasis 
koncertas sunkiai vyko organi
zuoti, nežiūrint, kad Worceste- 
ryje nemažas lietuvių jaunimo 
skaičius mokosi muzikos ir turi 
gabumų pasireikšti kitose sri
tyse, tačiau programoje dalyva
vo nedaug. Net ir iš pasižadėju
sių penki į programos atlikimą 
neatvyko. Gal kai ką sutrukdė 
sniego pusnys. Pageidautina,

Velykų rytą netikėtai nuste
bino omaliiečius tikrai lietuviš
kas Prisikėlimas. Lotyniškai

lando dienraščių labai žymioje
1 vietoje patalpino K. P. Aleksos 
anglų kalba parengtą ilgoką 
stra p3nį, o didž ausia ivietos ra 
dijo stotis davė 15 minučių lie
tuvišką. valandėlę, kurioje dr. V. 
Juodeika anglų kalba atsakinė
jo į visą eilę Lietuvos praeitį, 
dabartį ir ateitį liečiančių klau
simų. Šventės proga pri mta a- 
titinkarra rezoliucija, kuri pa
siųsta JAV prezidentui, valsty-

psalmes įspūdingai atgiedojo bės sekretoriui ir Oregono sena- 
chorvedys su choristais. Gražiai toriams. Šiomis dienomis iš vi- 
nuskambėjo “Linksma diena SU Sauti atsakymai Ypač yra 
mums prašvito”, kurios vieną idomus senatoriaus Wayne Mor- 

se atsakymas. Kartu su savoposmelį giedojo choras, antrąjį 
gi posmelį smuikais grojo Algi
mantas Totilas ir du jo draugai 
amerikiečiai. Be to šis trio smui 
kais atliko dar vieną solo daly
kėlį. Taip pat solo pagiedojo I- 
rena Šarkaitė. Visas giesmes 
choras atliko pakelta nuotaika 
ir įspūdingai. Tai pirmos tokios 
iškilmingos Velykos Omahoje. 
Po bendros Komunijos choristai 
susirinko Šv. Antano parapijos 
salėje pusryčių. Čia choristai 
buvo apdovanoti velykiniais 
margučiais ir “Velykų bobutės” 
pavaišinti kukliais pusryčiais. 
Buvo pasišnekučiuota, padainuo 
ta. Pasveikintas gimtadienio 
proga trumpam ten užbėgęs 
kun. dek. J. Tautkus, kuriam su 
giedota “Ilgiausių metų”. Pus
ryčiuose dalyvavo ir parapijos 
klebonas kun. Juozas- Jusevičius. 
Tenka tik džiaugtis didėjančia 
choro šeima, linkėti sėkmės, kad 
daugiau būtų tokių šventiškų 
nuotaikų ir lietuviška giesmė 
vis gražiau ir drąsiau skambė
tų mūsų bažnyčioje.

Be to šį šeštadienį bus stato
ma Gasparo Veličkos veikalo 
“Minija vėl išsiliejo” premjera, 
kuriai pastatyti buvo įdėta daug 
darbo ir pasišventimo.

šiaurietė

Portland, Ore. v
Vasario 16 atgarsiai

Šiais metais Portlando lietu
viai Vasario 16 paminėjo su y-

atsakymu senatorius atsiuntė ir 
kongreso rekordų ištrauką, ku
rioje yra ne tik pati rezoliucija, 
bet ir jo pasakyta kalba, kai 
jis prašė minėtąją rezoliuciją į- 
traukti į kongreso rekordus. 
Šventės dalyviai nepamiršo taip 
pat ir Tautos Fondo reikalų. 
Po 5 dol. aukojo K. P. Aleksa, 
V. Juodeika,, M. Jankauskienė, 
M- Jegelavičiūtė, J. Kanius, J. 
Murauskas, M. Pečiukonienė, V. 
Šateikis; po 2 dol. — K. P. Balt 
rūmas, A. Brasas, A. Garolis; 
po 1 dol. — J. Baltus, K. Ka
minskas, J. Mendeika, V. Stepa- 
navičienė. Viso sudėta 50 dol.

Indiana Harbar, Ind.
ffslfo veikla

kad jaunimas ateityje aktyviau! patingu pasisekimu. Šventės 
prisidėtų prie koncertinės prog-i proga suruošta bendra vakarie-
ramos suorganizavimo.
“Varpų Giesmė” Worcesteryje 

Waterburio teatralų grupė y- 
ra pažadėjusi balandžio mėn. su 
vaidinti Worcesteryje įdomią sa
vo turiniu ir pastatymu Vaičiū
no dramą “Varpų giesmė”. Vei
kalo pastatymą organizuoja Ne
kalto Prasidėjimo seserų gildos 
Worcesterio skyrius.
VVorcesterio skaučių konkursas 

Kovo 4 d. Neringos skaučių 
draugovė paskelbė konkursą ra
šinėliui tema “Kodėl aš skaute”. 
Konkurse dalyvauja visos skau
tės ir jaun. skautės. Kiekviena 
skautė rašo numatyta tema ra
šinėlį ir pradžioje skiltyse skai
to. Atrinkus po vieną geriau
sią skiltyse, bus renkamas ge
riausias draugovėje. Rašinėlis 
bus vertinamas atsižvelgiant į 
sugebėjimą taisyklingai reikšti 
lietuviškai mintis, į kalbos tai
syklių žinojimą ir skautybės su
pratimą. Rašinėliui įteikti ter
minas — gegužės 1 d.

— Tradicinis margučių balius 

dėl nepalankių gamtos sąlygų iš 
Atvelykio nukeliamas į balan
džio 21 d. Kaip visiems wor- 
cesteriečiams žinoma, margučių 
balių kasmet Maironio parke 
rengia Labdaringa Draugija. 

Omaha, Nebr.
Velykiniai Omahos margumynai

Velykos Omahoje buvo gra
žios ne tik savo tikrai pavasa
rišku oru, bet ir visokiomis 
staigmenomis. Prieš pat Vely
kas Didįjį penktadienį choristai 
papuošė šv. Antano bažnyčios 
varpinės kryžių, gražiai jį iliu
minuodami. Kryžiaus projektą 
ir apskaičiavimus paruošė J. Da

nė, graži kultūringa programa, 
jaukios lietuviškos pamaldos su
traukė į vieną šeimą ne tik vie
tos lietuvius, bet ir didelį būrį jų 
bičiulių. Vienas didžiausių Port

Balfo 95 skyriaus valdybą su

daro šie asmenys: pirm. makt. 
J. Klimas, vicepirm. kun. P. Ce- 
1 iešius, sekr. J. Mikeliūnas, ižd. 
P. Indreika ir reik. ved. J. Pe
čiulis. Šiai labdarybės organiza
cijai ir praėjusiais metais vado
vavo J. Klimas. Veikimas buvo 
gyvas ir sėkmingas.

Per Atvelykį, balandžio 8 d., 
vietos lietuvių parapijos salėje 
skyrius rengia linksmą vakarą 
su šokiais. Programoje dalyvau 
ja rašytojai A. Valentinas ir A. 
Baronas bei balerina Karosaitė. 
Pradžia — 6:36 vai. vak. Val
dyba visaip stengiasi, kad šiame 
parengime gausiai dalyvautų vie 
tos ir apylinkės lietuviškoji vi
suomenė, kad iš šio parengimo 
gauto pelno būtų galima parem
ti Europoje pasilikusius lietu
vius.

— LB apylinkės valdybą su

daro J. Tijūnėlis, V. Moliejus, 
V. Makiejus, B. Vilutienė, Z.

Stančius ir P. Rindokas. Praė
jusiais metais šios lietuvių or
ganizacijos veikla buvo gyva ir 
gera. J. Lrvydig

Ratine, Wis.
Šv. Kazimiero statulos 

pašventinimas

Sekmadienį, balandžio 8 d., 2 
vai. p. p. bus iškilmingai pašven 
tinta nauja statula. Šv. Kazimie 
ro statula yra iš balto Karraros 
marmoro skulptorė aus iškalta I- 
talijoje. Tai labai didelis mar
moro blokas. Statula sveria 800 
svarų. Ji dabar stovi augštai 
virš durų, iš lauko pusės. Todėl 
ir kiekvienas praeivis mato'Lie
tuvos šventąjį. Skulptorius me
niškai atl ko darbą.

Kun. dr. V. Andriuška, MIC, 
kviečia visus lietuvių kolonijos 
gyventojus į šventinimo iškil
mes. Bus lietuviškas pamokslas 
ir palaiminimas Švč. Sakramen
tu.

----- o-----
Argentina panaikino 

divorsŲ įstatymą
Argentinos prezidento dele

gacija, dalyvavusi popiežiaus 
Pijaus sukakties iškilmėse, 
pranešė šv. Tėvui, kad, norint 
pagerbti Pijaus XII asmenį, 
Argentinoj šiomis dienomis bu
vo panaikintas divorsų įstaty
mas. Tai yra viena iš gražiau
sių dovanų, kurios sukakties 
proga buvo paaukotos šv. Tė
vui. Be to Argentinos vyriau
sybė per savo ambasadą prie 
šv. Sosto Pijui XII atsiuntė di
delius kiekius maisto produktų 
ir drabužių, kurie yra skirti Šv. 
Tėvo labdarybės tikslams.

Edward J. Barrett
—Vokiečių rašytojas H. Hei-

ne mirė vasario 17 d. prieš 100 
metų. Dabar gausiai minima jo 
sukaktis. Minima taip pat Vo
kietijos miesto Dresdeno su
kaktis — jis įkurtas prieš 750 
metų.

J

COUNTY CLERK

•
Lietuvių Demokratų Lyga 

Cook-County vienbalsiai nutarė 
indorsuoti ir remti Edward
J. Barrett į County Clerk vietą.\

Praeityje jis atsižymėjo kai
po Illinois valstybės gabiausias 
valdininkas, tarnavęs kaipo 
Secratary of State, State Audi- 
tor ir State Treasurer. Šiose 
pareigose yra įvedęs įvaiirus 
pagerinimus ir palengvinimus 
žmonėms. Edmard J. Barrett 
yra visados parodęs didelį prie
lankumą mūsų tautiečiams ir 
visados jo raštinėj rasite lietu
vių tarnautojų. Dabartiniu lai
ku užima County Clerk vietą ir 
pas jį dirba daugiau lietuvių 
negu bet kurioje apygardos 
raštinėj. Su jais jis visada skai
tosi ir vėliausiu laiku yra stam
biai pagerinęs jų būvį.

Todėl antradienį, balandžio 
10 d. nepamirškite balsuoti už 
Edward J. Barrett į County 
Clerk (ant machinos randasi

D t M E S I O ! po numeriu 40A Demokratų ei
lėse).ATSIVEDIMO TIKSLU noriu su 

airašinčti su panelėms ir našiėąię 
(nedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgti} gerą gyvenimą. Rašy
damos laiMpis prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Ohicago 29, III.

JACK L. JATIS 

Pirm. Liet. Dem. Lygos 

» Cook County

riLMKITE “DRAUGĄ*

SS'

LIETUVIAI, IŠRINKIME SAVO 
SENATORIŲ!

Esu lietuvis, g.'męs ir augęs 
šioje laimingoje demokratiškoje 
šalyje.

Norėčiau, kad bent vienas lie
tuvis būtų išrinktas į Illinois 
valstybės senatą. Illinois vals
tybė turi 51 senatorių, bet jų 
tarpe nėra nė vieno lietuvių. Se
nate yra įvairiausių tautų žmo
nių. Daugiausia, aišku, yra ai
rių. Yra italų, yra lenkų, yra 
vokiečių, bet nėra nė vieno lie
tuvio. Man atrodo, kad metas 
lietuvį turėti šioje įstaigoje. Lie 
tuviai vaidina svarbų vaidmenį 
šioje šalyje, todėl jie turi teisę 
turėti savo atstovą Springfiddc.

Senatoriaus vieta yra svarbi. 
Senatoriai leidžia įstatymus vi
sai Illinois valstybei. Daugelis 
tų įstatymų nėra tinkami, pa
ruošti nepatyrusių, apie teisę 
mažai nusimanančių žmonių. E- 
su advokatas, baigęs teisės, mo
kyklą, todėl manau, kad būčiau 
senatui naudingas.

Mano tėveliai yra gimę Lietu
voje. Amerikon jie atvažiavo 
šio šimtmečio pradžioje. Pra
džioje Amerikoje jiems buvo ne
paprastai sunku. Jie nemokėjo 
kalbos, neturėjo jokio amato, 
todėl jiems teko daug vargti. 
Bet mano tėvas, kaip ir daugu-

mijonaitis ir P. Mikalauskas. Mc ma lietuvių, šiame krašte pra-
džio darbą atliko A. Pocevičius. 
Bokšto išmatavimą darė J. Jab
lonskis. Elektros prijungimus

sigyveno. Jis tapo statytoju. 
Marquettc Parko apylinkėje jis 
pastatė daug namų, kuriuose

atliko buvęs choristas VI. Gėgž- j dar ir šiandien lietuviai gyvena, 
na. Pinigus šiam reikalui suau-1 Mano tėveliai, patys būdami ma
kojo patys choristai ir chorve
dys M. Leškys, kuria ir buvo 
viso šio reikalo iniciatorius. Kry

žamokslial, mane leido į mokyk
lą. Aš, kaip jaunas lietuvis a- 
merikietis, rūpinuosi kartu su tė

vėliais Lietuvos reikalais, bet aš 
taip pat pasiryžau kandidatuoti 
į valstybės (State Senator) vie
tą. Manau, kad ir ten būdamas 
galėsiu būti naudingas lietu
viams. Bet manęs demokratų 
partija neindorsavo. Esu pasi
ryžęs kandidatuoti vien tiktai 
lietuvių pajėgomis: savo ener
gija ir jūsų pritarimu. Einu 
prieš partijos vadovų nus staty- 
mą, nes žinau, kad lietuvio jie 
niekad neindorsuos. Mes gausi
me vietą senate tik tuo atveju, 
jeigu balandžio 10, pirmin ų rin
kimų dieną parodysime savo ga
lią, jeigu visi lietuviai stosime 
už lietuvį. Todėl aš ir prašau 
kiekvieną lietuvį, gyvenantį dvy 
liktame senatoriniame distrikte, 
balsuoti už mane. Užtikrinu, 
kad Jūsų neapvilsiu.

Mano tėvas f,r motina, sunkiai 
dirbdami, kaip ir kiti Amerikos 
lietuviai, statė namus, mokyk
las, bažnyčias if kitas lietuviš
kas įstaigas. Aš noriu, kad vi
sos tos įstaigos būtų tvirtesnės 
ir geresnės, kad lietuviška kul
tūra Amerikoje neišnyktų. Kai 
būsiu išrinktas, dirbsiu su tuo 
pačiu atkaklumu, kuriuo dirbo 
mano tėva3 ir motina. Esu pa
siryžęs visą laiką palaikyti glau
džius ryšius su lietuviais, kovo
siu už lietuvių tautos gerovę ir 
pagelbėsiu lietuviams išvaduoti 
gimtinį kraštą iš komunistų ver
gijos.

Antradienį pirminiuose rinki
muose balsuokite už mane, o 
aš visą laiką dirbsiu lietuvių ge
rovei.

. (Sk.)

Balsuokite už . . .
ALBERT GEORGE

0 PREIBIS
STATE SENATOR

IŽHl SENATORIŲ OISTRICT
Advokatas — II-jo Pasaulinio Karo Veteranas 

REIKALAUKITE DEMOCRATIC BALLOT

Balsavimo mašinoje Nr. I9A
BALSAVIMAI, ANTRAD. BAL. 10, 1956

g] ALBERT GEORGE PREIBIS
STATE SENATOR

Gyvena su žmo
na ir šeima ad
resu 6810 So.
Artesian A ve.
Jis yra baigęs 
Švenč. Panelės 
Gimimo parap. 
mokyklą;, Tilden

Tech High School; DcUaul 
Collegc of Law. Trejus 
tarnavo U. S. Army Air 
laike II-jo 
imtas j fili
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— Margarita nugalėjo Chur- 
chillį . . . Gallupo instituto ži
niom, populiariausias asmuo 
Anglijoje esanti princesė Mar
garita. Ji surinko 14,8% balsų, 
Churchillis 14,6%, o Edenas 
tik 9%.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

59.00

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 
stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

pas mus ........................................... ............................ į
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus ............................. $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes 
parduodam tiktai už .................................................... $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik ................................. $ 99.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuos! stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus .................................................... $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik ............................. ............................ $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai .................................................. $375.00

VIRTUVU STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik .. $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai mc-

dniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, pas mus parduodami tiktai ............. $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electric ir kitų pas mus ....................................  $199.00
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcelano

pečiai pas mus tiktai ............................................ $ 89.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

Universal ir kiti pas mus tiktai .........................$139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ..........................................................  $22.00
6x9 kaimai parduodami tik pas mus ........................$12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $S9.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigclow. Lees ir kitų

žymių firmų pas mus tik .................................... $79.00

ATIDARYTA: Piren»-’.i«iĮ ir Krtvirtadirai 9—9:30 
Kitom dieniam 9—6 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko Radio Valanda iš stoties WHFC, 1450 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.

kil.

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A VVashington Corporation

Engaged in evploration for Uranbun and other metais on pro- 
perties in the Daybreak U rantu m area, Kpokane County, and

in Ferry County, VVashington; also in 
G rami and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 sharrs of eommon capital atoek at 1 c per share 

fully paid, and non-asscssablc.
Write for Offering Circular to

W. M. FREDERICKS, Secretary-Treasurer
725 PEYTON BUILDING, SPOKANE 1, VVASHINGTON

The Stulutory btatenient fJIed wiUi the State of Uiusliiogton Is a vali- 
able for luNpeclton at the Compiuiy'a Office, 737 l’eylon ButkiliiK, 

S|Mikanc, WaslitnKton.

W. M. Frederlcks. Neey-Treaa. l’liono Madlsun 1851.
725 l’cytnn Rullriing
Stankūne t, Waahlii<t«>n >

Plauše semi me Offeiing ( Ircular on
PAINTEJl BES1.KI IKAMIJ1 A OIL CO. '

Name (print) ...................................................*.....................<..................
Street.....................................................................................................
City ................................................. ... ..................................................šute ...................................................

12Univ. 
metus 
Force

Pasaulinio Karo. Pri- 
Hinois Bar 1950 m\ Anks

čiau buvęs Arbitrat«r of the State 
Industrini Commission. Verčiasi 
advokato praktika, turi savo raš
tinę — 2501 W. 69th St.
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• South Sidc Bar Association
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• Loyal Order of Moose Chicago Lawn Lodge 44
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. KANDIDATŲ BEJIEŠKANT
Demokratų partija tebejieško kandidatų į prezidentus ir 

viceprezidentus. Savo laiku Adlai Stevensonas tiek jau buvo 
išplaukęs į viršūnes, kad daug kam atrod'ė, jog ji8 ir bus no
minuotas partijos nacionalinėj konvencijoj, būsinčioj šią vasarą 
Chicagoje. Tačiau šio kandidato viltis žymiai sumažino labai 
ambicingas senatorius Estes Kefauver, pralenkęs Stevensoną 
kelių atskirų valstybių atrankos (primary) rinkimuose. Ne
atrodo, kad ir Kefauveris surinktų pakankamą balsų skaičių 
konvencijos delegatų tarpe, tačiau veik tikra, kad jis pastos 
kelią Steivensonui.

Tuo būdu demokratų partijos vadai, sekdami šių dviejų 
politikų lenktynes, dairosi aplink ir jieško kitų kandidatų, ku
rie jiems patiems būtų priimtini ir būtų pakankamai pajėgūs 
konkuruoti su respublikonų kandidatais. O tai ne juokas. Res
publikonų kandidatai — Eisenhoweris ir Nixonas — tikrai yra 
stiprūs ir juos “sukirsti” ne betkoki kandidatai pajėgs.

Demokratų tarpe jau buvo kilusi mintis ir vėl statyti kan
didatu buvusį prezidentą Harry S. Trumaną. Nors sakoma, jog 
jis to norėtų ir tuiįs vilčių Eisenhowerį nugalėti, tačiau jo 
amžius (71 m.) to daryti neleidžiąs. Nors jis pats ir nekandi
datuos, tačiau po to, kai Stevensono popularumas mažėja, p. 
Trumanas demokratų partijos viduje pasidaro labai stipria ir 
labai įtakinga figūra. Demokratų konvencijoj jis galės turėti 
didelę galią. Jo žodis gali pasidaryti partijai įstatymu. Pa
renkant kandidatus be jo paramos tikrai bus neapsieita.

Kaip dabar atrodo, tarp kelių kitų, Trumano labiausiai re
miamas žmogus yra New Yorko gubernatorius Averell Har- 
riman, kuris savo norą kandidatuoti yra pareiškęs, o ir 1952 
m. konvencijoje dalyvavo kandidatų lenktynėse. Trumanas be 
abejo žino, kad Harrimano kandidatūrai gali pasipriešinti, ir tik
riausiai priešinsis, pietinių (valstybių demokratai. Tai gali pri
vesti partiją ir prie susikaldymo. Bet kaikurie politikai yra 
linkę manyti, kad šią kliūtį galėtų pašalinti senatorius Lyndon 
Johnson (iš Texas). Nors ir netiesioginiu būdu, bet visdėlto 
jis yra pasisakęs už Harrimano kandidatūrą. Todėl dabar jau 
ir bandoma spekuliuoti, kad demokratų konvencijoje gali būti 
sudaryta tokia kombinacija: Harrimanas — kandidatas į pre
zidentus, Johnsonas — į viceprezidentus. Manoma, kad John- 
sono pastatymas antron vieton pietiečiams būtų priimtinas komp
romisas ir sulaikytų partiją nuo susiskaldymo.

Bet iki konvencijos ir Trumano, ir kitų nuomonės gali pa
sikeisti. Pats Trumanas dar nevisai seniai įėmė Stevensoną. 
Po dienos kitos ir Harrimanas gali iškristi iš jo malonės. Tuo 
labiau, kad yra ir daugiau kvalifikuotų, ir gana popularių po
litikų. Jų tarpe — Ohio gubernatorius Frank Lausche, sena
torius Symington ir keletas kitų. O pačioj konvencijoje gali 
iškilti ir visai ligšiol neminimo asmens kandidatūra.

Vis tik gera, kad yra jieškoma gerų kandidatų, kurie neštų 
garbę ir-partijai, ir kraštui, kurie turi visas reikalingas kvali
fikacijas svarbiam prezidento postui užimti. Pagaliau, jei Ei- 
senhoweris ir Nixonas net pačius geriausius demokratų kandida
tus nugalėtų, tai reikštų, kad jiedu yra dar stipresni, o Jungti
nių Amerikos Valstybių vairas yra tikrai gerose rankose.

Klaida, kuri nebus pataisyta
Vysk. V. BRIZGYS

Velykų įvykių šviesos spin
duliuose ir džiaugsmo nuotai
koje lieka tarsi nustelbtas ir 
nepastebėtas viens tragiškas ir 
reikšmingas faktas.

Po atsikėlimo iš mirusių, ka
da Kristaus pasirodymai mi
nioms būtų galėję turėti nepa
prastos reikšmės, Kristus pa
sirodydavo ir pasilikdavo tik 
būrelyje tų, kurie liko jam iš
tikimi lig kančios ir kančios 
bei mirties metu.

Kristaus mirties metu — Ve
lykų šventėse — buvo susirin
kusi beveik visa Žydų tauta. 
Net iš toliausių kraštų buvo 
gausūs atstovai. Tautos vyres
niųjų sprendimui minios prita
rė arba bent nepasipriešino. 
Jos pamiršo viską, ką buvo iš 
Kristaus patyrusios ir girdėju- 
8ios. Kai Kristus buvo išjuok
tas ir buvo jam piktžodžiauta, 
neprotestavo net tie, kurie ne
senai buvo pasotinti stebuklin
gai Jo padauginta duona ir žu
vim; nei tie, kurie buvo stebu
klingai pagydyti.

Ne Kristus nuo žydų tautoa 
atsitraukė, o tauta nuo Kris
taus atsitraukė ir tai lemtin
goje Išganymo valandoje. Ta
da buvo amžinai nutrauktas 
Žydų tautos ryšys su Mesiju ir 
mesijanizmu.

Kodėl taip įvyko? Tą trage
diją padarė ta pati klaida, ku
ri ne tik asmenims, bendruome
nėms, bet ir visai žmonijai jau 
ne kartą yra atnešusi didelių 
nelaimių. Žydų vyresniesiems 
neužteko, kad Kristus darė ne 
paprastų ženklų, kad dažnai 
savo darbus palygindavo su 
Šventojo Rašto žodžiais, kurio 
žinovais jie save laikė ir vadi
no. Jie norėjo, kad Kristus pa

darytų tada ten ir tokių ste
buklų, kada ir kokių jie jam 
lieps. Tokių pretenzijų Kristus 
nepaisė. Tuo keliu buvo pri
eita lig to, kad tarp Mesijo ir 
Žydų tautos nutrūko tas ryšys, 
kurs juos rišo ypatingu būdu 
per daug tūkstančių metų. Žy
dų tautos likučiai tėvynėje jau 
du tūkstančiu metų rauda dėl 
tos klaidos prie senosios Jeru
zalės sienų likučio. Dar nežinia, 
kaip ilgai teks jiems raudoti. 
Padaryta klaida niekad nebus 
pilnai pataisyta. Išganymo mi
sija toliau yra vykinama buvu
sių pagonių ir iš tų pačių pago
nių Žydų tauta kada nors ga
lės pažinti didįjį savo tautos 
sūnų. Per Velykas įvyko tai, 
kas buvo Kristaus pasakyta, 
kad daug ateis iš rytų ir vaka
rų ir sėsis už stalo su Abrao
mu, Izaoku ir Jokūbu, o kara
lystės vaikai bus išmesti lau
kan (Mat. 8, 11).

Visa tai minėdami neturėki
me intencijos žydų tautos že
minti. Savo istorijoje ta tau
ta yra pilna didybės ir tragi- 
kos. Ji yra verta didelės užuo
jautos, kaip ano meto savo va
dų išdidumo auka.

Tai yra ne vienintelė žmoni
jos istorijoj nepataisoma klaida. 
Jų yra buvę daugiau. Tokių 
klaidų tautos ir asmens gali iš
vengti tik tada, kai jos su
pranta, kad savo protus, pla
nus ir veiksmus reikia patik
rinti ir suderinti su Dievo žmo
gui apreikštomis tiesomis. Sio3 
rūšies kritiškumas žmogaus 
nepažemina, taip kaip nepaže
mina mokslininko gamtos dės
nių paisymas.

DfflMRAStTS DRAUGAS, CRTCAGO, TLLTNOTS
A.

IDEALISTINĖS DVASIOS GALYBĖ
PETRAS JURGF.IA, TJntondale, N. Y.

Šiuose rašiniuose apie Maria- 
napolio pavertimą lietuvių moks 
lo bei auklėjimo centpu galbūt 
daugelis mielų skaitytojų į- 
žvelgs tiktai gražias svajo
nes — nepasiekiamą idealą. Tu
rime įsisąmoninti, jog XX am
žiuje lietuviai įvykdė daug to
kių kultūrinių, politinių ar net 
karinių žygių, kurie pirma at
rodė neįvykdomi Lietuvos gy
venimo sąlygose arba visiškai 
neįmanomi. Daug gražių svajo
nių pavo ryžtu ir pasišventimu 
įgyvendino mūsų tauta, paski
ros organizacijos ir paskiri lie
tuviai,-ės. Prisiminkime bent 
kaikuriuos tokius momentus 
tautos gyvenime ir vieną kitą 
idealistą kūrėją ar veržlų vei
kėją.

Antai XIX amžiuje lietuvių 
tauta neturėjo ne tiktai betko- 
kios laisvės, bet nei šviesuome
nės, nei spaudos ar literatūros, 
nei mokyklų. Pasaulis mūsų 
tautą laikė visai palaidotą ir 
pats Lietuvos vardas buvo už
mirštas. Ir štai toje krašto tam 
soje suspindi vienas po kito 
nauji pašvitai — iškyla dvasi
niai pajėguoliai, kurie pradeda 
kelti tautinį lietuvių susiprati
mą. Lietuviško atgimimo sąjū
džiui stambių bei savitų įnašų 
davė šie didieji lietuviai, kiekvie 
nas pagal savo talentą ar įsipa
reigojimą: dr. Jonas Basanavi
čius, Kazimieras Būga, Simanas 
Daukantas, Jonas Jablonskis, 
kun. Kazimiieras Jaunius, dr. 
Vincas Kudirka, Maironis, Vin
cas Krėvė, prof. Stasys Saikaus 
kis, vysk. Valančius, inž. Petras 
Vileišis ir kiti. Tautinio lietuvių 
atgimimo tėvu laikomas dr. J. 
Basanavičius. Iškovojus laisvę 
ir sukūrus Lietuvos respubliką, 
dvasinio atgimimo vyksmas te
bėjo. Lietuvių tautos perauk
lėjimo reikalą bei uždavinius fi
losofiškai! apsprendė ir moksliš
kai apipavidalino prof. St. Šal
kauskis, sukūręs pilnutinio ug
dymo sistemą tautos idealui 
vykdyti.

Svetimtaučių požiūriu jau pa
laidota mūsų tauta per pusę 
šimtmečio, pradedant “Aušros” 
pasirodymu, pabudo, atsikėlė ir 
padarė didelę pažangą kultūri
niame bei valstybiniame gyveni
me. O tokį galingą tautiško at
gimimo sąjūdį pradėjo eilė pa
skirų lietuvių šviesuolių. Minėti 
ir kiti mūsų kultūrininkai savo 
raštuose skelbė kunigaikščių Lie 
tuvos galybę, senovės lietuvių 
religingumą, taurumą bei karžy- 
giškumą, lietuvių kalbos turtin
gumą ir gražumą ir kt. Tai bu
vo svarbiausi tautinio žadinimo

je gimusį ir Lietuvon nuvykusį 
vaiką, kalbėjusį žargonu, dau
giausia žavėjo S. Daukanto, J. 
Basanavičiaus ir k tų raštai a- 
pie Lietuvos praeitį, Maironio

TIESA IR KRIKŠČIONYBĖ
Vis labiau aiškėjant pasibai- “Naujienas” ramybėje toliau ei- 

sėtinoms raudonųjų s autėjimo ti savąja logika, 
pasekmėms, kultūringieji Euro- Mums krikščionims yra aiš- 

Kas iŠ jų anuomet Į p>s socialdemokratai aiškiai ryž ku: mūsų tikėjimo tiesa yra am 
s, jog čia, svetima- tąsi “užkasti kovon kirvį” prieš žiną, nesikeičianti ir vienintelė.

Amer kon 
galėjo tikėtis 
me krašte, jie patys suburs apie 
120 lietuviškų parapijų, pasta
tys tiek pat bažnyčių, daug mo-

poezija, Putino eilėraščiai (ypač kykių, įstegs daugybę įvairiau-
kng. Žvainys), V. Krėvės pavaiz 
duotas Dainavos kraštas ir pa
naši literatūra, kurioje atsispin
dėjo lietuviškoji romantika bei 
herojika. Pats ilgainiui nemaža 
veikęs ir rašęs, dvasinės stip
rybės pas’semdavau iš čia įvar
dytų l.etuvių idealizmo bei did
vyriškų darbų.

Štai seną Kauno miesto auto

Katalikų Bažnyčią, magindami 
surasti bendrą kalbą kovoje už 
žmonijos idealus. Deja, mūs š-

Ir prancūzų revoliucija, ir rusų, 
ir daugybė kitų sprogo kaip vul 
kanas ir geso. O Prisikėlusiojo

šių savo draugijų, klubų, sąjun
gų? Ir štai, tiek daug nauja ir 
gera sukūrę, savo tėvynę ir jo
je likusius gimines šelpę ir įvai-. . „
riais būdais gelbėję Lietuvos! prazu ls

kiam8 rodos dar toloka iki to. užtikrinimas, kad Jo Bažnyčios 
Štai “Naujienoms” iki gyvo nei pragara vartai įgalės,

laisvę iškovoti arba net kelerių |a e j’”*”!*3’ . ,
metų amžiaus Lietuvos respub- i?0*3’ Nerandu reikalo čia gin-

f* Vilo n T* nfcolzirinil

kaulo užkliuvo mano velykinis liks amžinas- šiuo tikėjimu mes 
straipsnelis “Prisikėlimas ar 

(Aklas revoliucijos

liką pripažinti (!), jie nepajuto 
nei didelių sunkumų, nei savo 
kišenės nuskriaudimo. Deja,

mobilių patalpą a. a. gen. V. Na1 mes (inteligentai!) niekad nesu-
gevičius pataisė, prie jos pasta
tė senovinės lietuvių pilies bokš
tą ir 1921 m. vasario 16 d. davė 
Lietuvai Karo Muzėjų. Kokią 
tautos šventovę šis didis lietu
vis pats vienas sukūrė — visi 
tai gerai žinome ir ilgesingai at
simename. O kiek sunkumų jis 
turėjo ir kiek kliūčių įveikė — 
nedaug lietuvių tai žino. Arba 
vėl. Paminklinei Lietuvos nepri 
klausomybės — Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčiai laikinoje sosti
nėje Kaune pastatyti milioną li
tų surinko beveik vienas kan. 
F. Kapočius, tam tikram komi
tetui talkinant.

Ryžtingumas

Kai 1939 m. naciai pagrobė 
Klaipėdos kraštą bei uostą, šim
tai Lietuvos vyrų jsipareigojo 
patobulinti Šventosios uostą. 
Mokytojai, studentai, visuome
nininkai, valdininkai ir kiti “bal 
tarankiai” lietuviai savanoriais 
stojo talkon: kasė žemę, tęsė 
naują geležinkelio šaką į uostą
ir t.t. Ir štai į paskubom pa-. 
gilintą Šventosios uostą suplau
kė mūsų laivai laiveliai, paspru
kę iš pagrobtojo Klaipėdos uos
to. O plataus mastt herojizmą 
Lietuvos jaunimas (daugiausia 
kaimo jaunimas — liaudis!) pa
reiškė šiais atvejais: 1) 1918 — 
1920 m., kuomet vieni savano
riais įstoję, o kiti pašaukti į Lie
tuvos kariuomenę, palyginti 
menkai ginkluoti ir paskubom 
kariškai parengti, karo lauke, 
nugalėjo tris priešus — rusus, 
bermontininkus ir lenkus, kurie 
(visi) buvo įsibrovę į mūsų kraš 
to gilumą, ir 2) nuo 1940 m., 
kuomet tapo miško broliais, ne
nugalimais partizanais, Lietuvos 
garbės gynėjais, kovotojais už 
laisvę, krikščioniškąją civilizaci
ją ir lietuviškąją kultūrą, XX 
amžiaus Margiais...

Lietuvos kaimo jaunimas svei 
ką ir ištvermingą dvasią išsine
šė ir užjūrin. XIX amžiaus pa
baigoje ir XX a. pradžioje keli

veiksniai. Pvz. mane, Ameriko- ^ūntai tūkstančių mažamokslių 
ir bemokslių lietuvių atkeliavo

susipratom tuos patriotiškus 
Lietuvos išeivių darbus suregist
ruoti ir bent didesnes jų aukas 
suskaičiuoti. Dėl to šiandien 
taip ir nežinome ir gal niekad 
neatspėsime, kiek milionų dole
rių Amerikos lietuviai paaukojo 
Lietuvai Ir įvairiems tautos rei
kalams.

Tie ateiviai stropiai mokėsi 
“sunkios’ 'anglų kalbos, o dau
gelis jų tuo tikslu lankė tam 
tikrus kursus. Šimtai jau su
augusiųjų išėjo augštesn:ąsias 
amerikiečių mokyklas, kunigų 
seminarijas, kolegijas bei univer 
sitetus. Kunigais įšventintieji 
veržėsi į jau veikiančias lietuvių 
parapijas arba naujas steigė ir 
apsijungė į Kunigų Vienybę. Jie 
steigė įvairias draugijas parapi
jose, dirbo jaunimo — Lietuvos 
Vyčių — organizacijoje, redaga
vo laikraščius, rašė knygas ir 
net įsijungė į politinę veiklą Lie 
tuvos išlaisvinimo tikslu, o kai
kurie (kun. F. Kemėšis ir kiti) 
tokiai veiklai dargi vadovavo. 
Pasauliečiai profesines savo į- 
staigas įkurdino lietuvių gyve
namuose miestuose, miesteliuo
se bei apylinkėse. Jie spietėsi į 
lietuvių gydytojų, teisininkų ir 
kt. draugijas. Taip kūrėsi Ame
rikoje lietuviškoji bendruomenė. 
Jos gyvenime ir veikloje tie mo
kytiniai uoliai reiškėsi drauge 
su mažamoksliais mūsų veikė
jais, dirbusiais kasyklose ir įvai
riose dirbtuvėse. Jie visi nuėjo 
erškėčiais nuklotą gyvenimo ke
lią, bet gyvai reiškėsi ir tebesi- 
reiškia lietuviškoje veikloje, ne
paisydami visokių sunkumų ir 
fizinio nuovargio. Atseit šis Lie
tuvos jaunimas, kilęs iš liaudies 
ir palikęs tėvų kraštą) neišsižadė
jo savo tautybės, gimtosios kal
bos, lietuviškos maldos, giesmės, 
dainos, religinių bei tautinių pa
pročių ir nežlugo svetimybėse. 
Jis dargi daug nusipelnė savo 
tėvynei Lietuvai, o jos pažan
gai ir gerovei kelti įvykdė netgi 
tokius kultūrinius, labdariškus 
ir politinius žygius, kokių Pabal
tijo lietuviai neįstengė ar nesu

gyvename ir mirštame.
Džiugu, kad geros valios pa-

Naujienos” toro čių ''N““*™!" Ui;, pat
tai supranta, vertina ir brangi
na. štai vieno jų žymaus as
mens laiškas, rašytas man kovo 
29 d.:
“Brangus Kanauninke:

Man ašaros veržiasi skaitant
Tamstos ne lgą, bet reikšmingą 
editorijalą ‘Drauge’ kovo 29 die
nai. Mažasis kantrusis žmogus 
laimi savo nuoseklia kova, nes 
jį veda jo sąžinė.

čytis ar atsakinėti, nes tai bū
tų bergždi as darbas. Kur ten
dencingai aiškinama mano min
tys, savotiškai rezgiama krūvon 
įvairūs istorijos trupin ai ir net 
mėginama tempti ant savo kur
palio šv. Rašto dalykai, — atsa
kinėjant prasidėtų “giesmė be 
galo” ir be abejo “paskutinis 
žodis” visvien tektų “Naujienų” 
universaliems “specialistams”.

Charakteringa tik tai, kad bet 
kuris krikščioniškos tiesos už- 
akcentavimas baisiai suerzina 
“Naujienas”. Jos tada pra
pliumpa visomis savo “patran
komis”, o šį kartą bene savo “a- 
tomine bomba”: “Kananuninkas 
Kapočius rado reikalinga išnie
kinti (m. p.) Didžiąją Prancūzų 
Revoliuciją”. Vadinas, ne re
voliucija išniekino krikščioniško
jo tikėjimo tiesas, o mes krikš
čionys išniekinome revoliuci
ją (!). Toliau eiti nebėra kur. 
Belieka dėti tašką, ir palikti

Jūs ten puikiai pasakėt kaip 
naujieji ‘giljotinai’ nukerta 
žmogaus protą. Modernieji gil
jotinų išradėjai jau pradeda ne
rimauti. Gal jie jaučia ‘33 sidab 
rinių’ pasikartojimą.

Niekas negali nugalėti žmo
nijos sąžinės, vargų ir ašarų. 
Tiesa ir žmoniškumas visada 
ima viršų.

Jug labai gerbiąs N.”
Pavardės neskelbiu, neatsi

klausęs autoriaus, tik atsakau 
jam šiuo viešu žodžiu: — Ačiū 
iš visos širdies!

Tamstą taip pat labai gerbiąs 
Kan. F. Kapočius

ANGLIJOS VYSKUPAI PRISIMINĖ 
IR LIETUVOS KANČIAS

Visose Didžiosios Britanijos gas, siekiančias išvengti karo
katalikų bažnyčiose kovo 18 
d. buvo skaitomas Anglijos 
vyskupų bendras ganytojinis 
laiškas apie Bažnyčios perse
kiojimus komunistų paverg
tuose kraštuose. Štai keletas 
laiško ištraukų:

“Pramatytas sovietų vyriau
sybės atstovų apsilankymas 
mūsų krašte, — rašo Anglijos 
vyskupai, — mums duoda pro
gos iš naujo pakartoti šv. Tė
vo kvietimą melstis už Tylos 
Bažnyčią. Ne mūsų reikalas 
kalbėti apie tai, ar šis apsilan
kymas iš viso pageidautinas. 
Tikime, kad mūsų vyriausybė 
gali turėti garbingų vilčių taip 
pasitarnauti taikos reikalui. 
Katalikai, kaip ir visi kiti ge
ros valios žmonės, remia ir pa
laiko visas nuoširdžias pastan-

gebėjo atlikti. Tų žygių pėdsa
kai tebelaukia istorikų su įžval
giomis akimis ir lietuviškomis 
širdimis.

(Bus daugiau)

ir pasiekti teisingos taikos. Ta
čiau mes jaučiame pareigą aki
vaizdoje tų milionų krikščio
nių, kurie kenčia persekiojimus 
Rytų Europoje ir Tolimuose 
Rytuose, viešai pareikšti, kad 
Bažnyčios priešų priėmimas 
mūsų krašte nereiškia, jog mes 
pritariame bedievių politikai. 
Pas mus ir apskritai visuose 
Vakaruose žmones yra laisvi 
garbinti Dievą pagal savo įsi
tikinimus. Bet kad būdami 
saugūs, neužmirštume savo 
persekiojamų brolių, mes visus 
kviečiame piisimrnfci pareigą 
ji.mo išpažinimas yra pasidaręs 
melstis už tuos, kuriems tikė- 
sunkus, o kartais visai negali
mas.

Yra žmonių, kurte sako, kad 
sovietų valdomuose kraštuose 
tikintiesiems yra palikta pilna 
tikėjimo laisve. Netikėkite 
jiems, — įspėja savo laiške An
glijos vyskupai. — Komunis
tams yra lengva atversti so-

(Nukelta į 5 pusi.)

69 tęsinys

— Mergaitės, pasimelskit už savo draugę Jūratę. 
Švietė saulė, gimnazijos sode švilpavo varnėnai; 

senukas daržininkas, pasilipęs ant kopėčių, baltino kal
kėm obelų kaftiienus ir genėjo nušalusias šakas.

0 mano ausyse tebeskambėjo keistas ir baisus žo
dis — „meningitas“...

Jūratė mirė tą pačią savaitę.
Per Vėlines aš mačiau jos kapą. Skulptorius nu

kalė angelėlio veidą iš Jūratės nuotraukos.
Jos tėtis buvo ją nufotografavęs ant karuselės 

arklio, įsikabinusią į plaušinius medinuko karčius. Ir 
todėl angelėlis šypsojosi. Kaip ir visi linksmi vaikai, 
kai įsuktas karuselės ratas skrieja visu smarkumu, kai 
šuoliuoja, išrietę sprandus, mediniai arkliai, kai groja 
smagi balagano muzika, mirga vėliavėlės ir vėjas šiltu 
delnu užima kvapą.

Taip šypsojosi Jūratės angelėlis.
Vėlinių naktis buvo drėgna ir tamsiai raudona. 

Purškė smulkus lietus, žvilgėjo rievėti medžių 'kamie
nai; žmonės dangstė skėčiais žvakes ir lajinius puode
lius. Takai žliugčiojo šlapiu molu, gedulingai kvepėjo 
sulytos chrizantemos, o medinėj kapinių koplyčioj be 
poliovos dindilino skardus varpeliukas. Už vėles, už

Toks kritišku-1 vėles — už savižudžių ir miesto valkatų vėles.
mas yra teisingas savęs ir ab
soliučios tiesos supratimas

Ir už mažų mergaičių...

Su Rimute mudvi susidraugavom tik už kelių metų. kai dabar užgirdom tūkstančiabalsę savo giesmę, pasi- 
Abi jau buvom trečioj klasėj. Žaidėm muštuką, darė net mums patiems graudu.

auginom spalvotus kristalus iš druskos sūrymo, įman- Degė bekraštis birželio vidurdienis. Lengvas vėjas 
triai raitydavom didžiąsias raides ir patetiškai dėklą- pleveno žydrą skliautą, lyg ištemptą padangtę.
muodavom Maironį: tiesdavom rankas į Trakų pilį ir į 
miegantį Vilniaus rūmą; mostelėdavom šonan, kur 
marguodavo vainikų eilė pirmutinė ir iškilmingai pa- 
rodydavom auksu žibančias kryžiuočių boniaa, O kai, 
giliai įsijautę, pakeldavom akis į nubaltintas klasės lu
bas — ten švietė Septyni šienpjoviai, giliai tarp žvaigž
džių įsikirtę, ten čyreno, plasnojo sparneliais linksmi 
vieversiai.

Pereitą vasarą mes jau giedojom Eucharistiniame 
kongrese, Petro Vileišio aikštėj.

Buvo karšta birželio pabaigos diena. Graužė ruo- 
žuotos kojinės, šuto galvos po fetro kepurėm, svilino 
uniformų vilna. Mus vedė Augštaičių gatve, o iš paskos 
sekė mamos, dangstydamos mus skėčiais, penėdamos 
pipirmėčių saldainiais, girdydamos rūgščiu citrinų van
deniu.

Paskui mamos pasiliko toli, banguojančioj maldi
ninkų minioj, o mes kopėm didžiaisiais choro laiptais 
į patį viršų. Pro nuskustagalvius Kretingos pranciško- 
niukus ir žalias Ūkio Mokyklos mergaites, pro Žagarės 
keturklasę, pro Biržų gimnaziją, pro marijonų ber
naičius...

Prasidėjo pamaldos. Iškilminga suma.

„Angelų mišias“ mes mokėmės visą pavasarį. Ir 
kai dabar užgiedojom „Kyrie“ — augštais, gimnazistiš
kais balsais, čia persipinančiais tarpusavy, čia nelauk
tai susiliejančiais į vieną, sodrią gaidą, čia vėl paskirai 
bėgančiais, kopiančiais laibojom aštuntinėm, čia stai
giai nutrūkstančiais, visiems sutartinai atsikvepant —

Apačioj mirgėjo klūpanti minia. Aikštės pakraščiu 
sukosi Gusarų plentas. Pro medžius raudonavo didžio
sios arklidės, matėsi plynas kareivinių kiemas su ožiais 
ir turnikais; dar toliau, už Minties rato stogų, vilnijo, 
tyvuliavo, lyg tamsiai žalia jūra, Ąžuolyno viršūnės.

O mes giedojom ir giedojom — visos Lietuvos vai
kai, didžiulėj aikštės estradoj, apipintoj ąžuolų vai
nikais.

Artinosi mūsų klasės šventė — šventosios Agnie
tės diena.

Mes ruošėmės vaidinimui — pasakėčiai apie ketu
ris neišmanėlius muzikantus: ožį, asilą, mešką ir bež
džionę. Rimutė vaidino ožį, o aš asilą.

Mes jau pusėtinai mekenom, bliovėm bei mauro jom, 
kai susirūpinom kostiumais.

Vieną dieną, per gamtos pamoką, į duris pasibeldė 
seselė raštvedė ir iškvietė mūsų draugę Giną prie te
lefono.

Buvo nuobodi pamoka. Mes paišėm seniai įkyrėju
sias gamtos mokytojos išmones: poną Deguonį, raudon
skruostį bernioką su cilinderiu, ir panelės Angliarūgš- 
tytės nuotykius karvės pilve — kaip karvė ją praryja 
su runkelio lapu, kaip ji leidžiasi stemple žemyn, išskė
tusi lietsargį, lyg parašiutą.

Paišėm ir raudonuosius kraujo rutuliukus, šaudan
čius iš patrankų į atžygiuojančią bacilų kariuomenę. 
Juoduose niekadėjų šalmuose baltavo klaikios kau
kolės...

(Bus daugiau) » .
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PAJIESKOJIMAI
1. HiunblauSkos Domininkas, sūn. 

Domininko, kilęs iš Telšių ap., Suu- 
šelių km. Į Ameriką atvykęs prieš 
karą, gyvena Chlcagoje. Pajleško 
brolis Kazys iš Sibiro.

2. E. Bertulis, kilęs nuo Biržų. Į 
Ameriką atvykęs prieš karą ir gyv. 
Chlcagoje.

Jie, arba žinantieji apicjuos pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: P. čiup- 
liiLskas, 1445 So. 4Vtli Ct„ Cicero 50, 
III., VSA. Tel. ALympic 2-6106.

Giminės jieško KAZIO BAL
SIO iš Platelių vals., Kretingos 
apskr. Atsiliepti: Dr. Antanas 
Razma, 909 S. Kankakee St., 
YVilmington, III., USA.

PAJIEŠKOJIMAS
Prašau atsiliepti PRANĄ JARĄ, 

1927 m., išvykusį į Braziliją, 1942- 
1943 m. gyvenusį Bostone. Yra svar
bią žinių iš Lietuvos. Rašyti Petrui 
Pranckevičiui, 69 Victoria Avė., N, 
lfamiltou, Ont., Canada.

ANDRIŲ DAGILIŲ
pajieško puseserė MAGDALENA 
RŪŠKYTE,
•1513 S. 49th Court, Cicero 50, III. 

Tel. OLympic 2-2882.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų ant 
S. Western Avė. Gerai einąs biznis. 
Kreiptis į savininką tel. FUlton 
5-3594.__________________________

Savininkas parduoda Green Turtlc 
Tavern. Moderniški įrengimai. Bu
tas už krautuvės. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216

Pardavimui TAVERNA IR RES
TORANAS. Lietuvių kolonijoje. Ge
rai einąs biznis. COmmodore 4-9598.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE SU BARU. Gerai ei
nantis biznis. Skambinkite

INterocean 8-5879

AUTOMOBILES — TRUOK8
Automobiliai — Sunkvežimiai

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDBACDŲ AGENTTRA 
Visų rūšių apdr&udoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCi 
5#00 S. Asltlnnd Avė.. Chicago 36. III

ŠILDYMAS
A. St&nči&usku Ir A.______

instoliuoja visų geriausių A mari 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaoes), visų dy 
diių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka visus skardo; 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

* 2-6752 ir OLympic 2-8492

REAL BSTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, ues čia
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL O. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Oalifornijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
•016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

REAL ESTATE

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CQ.
Mortunas Pranas (Frank) j JAV atvykęs 575# S. RESTERN AVĖ., PR 8-9533 
prieš I Pasaulinį karą. Jieško jo žmona 
Cecilija Danilevičiūte - Mortūnicnė, gyve
nanti Lietuvoje, Barčių km., Varėnos vis.

Žinant prašomi pranešti šiuo adresu:
Vincas Kisielius, 3120 - T - St. Omaha 7,
Nebr., USA.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir mSVR. BROKSRIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halstod St.

Pk. DAmibe 6-17M

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

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

Priei pirkdami ar
PARDAVIMUI

Skubiai parduodama 3-jų dalių 
mieg. kamb. baldai, “cock-tail” sta
liukas, lempos staliukas, "lounge" 
kėdė, veidrodis, tropiškų žuvų akva- 
rijumas ir daug kitų namams reik
menų. 405 W. 63rd St. 2-as augs. 
Kreiptis šeštad. ir sekmad. Išnuom. 
ir 3 kamb. butas.

Parduodamas ’54 BUICK’as Su- 
per Hardtop. Gerame stovy. $1,656.

Tel. Walbrook 5 8200
D e M E S 1 O

Padeda plrkitl - parduoti ______
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, namus, biznais, sklypus ar 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko atlankykite mus. 
imigracijos dokumentua Ofisas.atda J
ras kasdien nuo 10—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripiliniai 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KOSINSKIS

BOulevard 8-2738

parduodam
fikiuf

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL BSTATE-INSURAN01 

8405 Weat 51 St. 
WAlhrook 6-6080

PRospeet 8-S579 Ivak. tr

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS C ARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko I

PLDMI IRG
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
fiankito dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpabUo 7-0844 
WAlbrook 5-8451

PARDUODAMA — BARGENAS
2-jų augštų mūrinis — krautuvė 

ir 6 kamb. užpakaly; 2-me augšte 
grožio salionas ir 7 kam. 2 autom, 
garažas. Pajanuj $260 į mėnesį. Kai
na $22,000.

JOHN E. CONROY 
5608 S. Ashland Avė.

PRospect 6-3859
Atdara sekmadieniais

ISNUOMUOJAMA

PAJIEŠKOJIMAS
Pajicškomas JUOZAS SABALIAUS

KAS, apie 70 m. amž., kilęs iš Joniškio 
parapijos. Jieško sesuo Sabaliauskaitė - 
Kudirkienė, gyvenanti Brazilijoje, atsiliep
ti: Jonas Butvilą, 5332 S. Laflin St., Chi- 
cago 9, III. Tel. GRovehill 6-2617.

WILL YOU HELP
N0W TO BUILD 

THE CHAPEL AT THIS
TKAPPIST ABBEY?

To the untold nuin- 
bers of eharitable con- 
tributors who have 
earned an evcrlasting 
retvurd for their ge- 
nerous aid in the 
building of our por
ina ne nt m o n as tery 
building at Conycrs.
Ga.. we are eternally 
grateful. The aceom- 
plishment to date ls 
beyond a 1 1 wordly 
concept. A s s uredly,
God will i eward you.

Now we are to start 
on the c r o w n i n g 
achievement of our 
Southern erusade, the 
permanent Chapel of 
Our Lady, which wlll
eomplcte the cloister. Wc nocd your 
continued help. Father Abbot mod- 
estly estimates that he necds only a 
few thousand dollars to cornmenco 
this work. He also feels that hc wiil 
need only a thousand dollars a 
month for Severai years to kcep go- 
ing.

The Monks thcmselves furnish all 
the LABOK. lt seems a pity Our 
Izidy’H work should be in any way 
held back when it is šmuli costs 
alone that empede the work.

The Trappists have won the love and 
affection of their neighbors in the 
South by their simple lives of praycr 
and Sork. These. good friends are 
mostly not of our Faith, and can 
help very little financially. Won't 
you plcase, therefore, continue to 
help, even if it be only a widow’s 
mite, by sending your contributton 
direct to Father Abbot?

Itev. Father Abbot 
Our baily of tlie Holy Gliost 
Tnipplst Monastery, I*. O. Ho\ b 
Conyers, Gr-orgia
Dear Father Abbot:
Plcase accept my donation enelosed 
to help in completing Our lAdy's 
Abbey as Conyers.
Name ..............................................*.................
City ............................. State '..............
Address.................•.............................................

nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų i 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO OO. 
4426 S. RockvveU St

Chicago 32. III.
Tel. YArds 7-4337

KAS SUKELIA

VIDURIU RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMI

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 
skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug Jvai 
rių priežasčių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go Jpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomoao” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tą, gaunami vaistai. Dr. Peter’s “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su
trikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinantl 
palengviniftią. nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų slmp 
tomų. švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000,000 bonkų. Avimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonka (su Justo vardu ir adresu) 
-šiuo adresu: GOMOZO, liepi. 071-61 
15-11 N. Itt&vensuood Avė., Chicago 40, III.

Išnuom. kamb. moteriai prie 2-jų 
moterų. Naudotis visais patogumais. 
Labai nebrangiai. Skambinti tarp 4 
ir 8 v. v. — YArds 7-7926.

IŠNUOM. TAVERNA, 4; kamba
riai užpakaly.

3259 S. Union Avė.
BRIDGEPORTE IŠNUOM. TA
VERNA. Moderniški įrengimai. 
Gerai einąs biznis. OAK LEAF 
TAVERN, 3538 S. Halstod St., 
Vlrginia 7-9755.
IŠNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 
2-jų ramių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
3961 S. CamplM'tl Avė. 3-člas augšt.

Didelė kampinė šeimos rezidencija. 
8 kmb. Autom, alyva — karštu van
deniu apšild. Daug pagerinimų. Ga
ražas. 3502 W. 62nd Place, HEmlock 
4-1531.

Parduodamas 6 kamb. r.aujas mo- 
dem. namas South Michigan’e. 
$12,000. Taip pat 3 akrai. Rašyti— 
Frank Pojeta, Edvvardsburg, Mich.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Mūrinis 6 kmb., n aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr 
šild., šviesūs butai.

, GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKEr
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 69 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St„ CL. 4-2390

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krauftuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

HELP VVANTED VYRAI

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience 
JOB SHOP WORK

HELP WANTED — VYBA1

DAY W0RK OVERTIME

H & K MFG. CO.
4646 S. WESTERN

___  VYRAI IR MOTERYS

MEN — WOMEN
TO SELL REAL ESTATE 

Lcads Furnlshed—Full or Part Time 
Excellent Earnlngs

aiello realty 
5234 W. Belmont — SPrings 7-5670 
—■ Weekends. 188 W. ltundolph — 
CEnt 6-4166 — Week days.

GELEŽIES DIRBTUVĖJE 
(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 
PADĖJĖJAI 
HAMMERDR1VERS 
HAMMERSMITHS 
SAW MEN

Augščiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.
(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

DRAFTSMEN
DESIGNERS

Chicago Engineering firm offvrs 
permanent employment for mecha- 
nical, structural and piping design- 
ers and draftsmen on heavy in- 
dustrial type work.

Pitone HArrison 7-9394
BUILDING & REMODEUNG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, m.,

I’Rospeckt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminijaus langus Ir 

duris.

EXPERIENCED
PAPER CUTTER

Night shift. Many conipany bene- 
fits including hospital, insurance and 
vacation plan. Apply —

CENTRAL ENVELOPE & 
LITHO CO.

7329 W. Harrison, Forest Park 
Forest 63771 ES 91270

MARQŪETTE PARKE
IŠNUOMUOJAMAS 5 KAM. 

BUTAS
II-nie’augšte. Iee boksas ir plyta 
prie buto.

HEmlock 4-7808

GROSERIŲ IR LIQUOR KRAU
TUVE, NAMAS IR SKLYPAS.

Labai įsigyvenęs, gerai einantis 
biznis. Narnąs su 4 kamb. užpaka
ly kraut, nepilnai 8 m. senumo. 
Labai geros pajamos. Sav. aplei
džia miestą. Įkainuota skubiam 
pardavimui. Dėl informacijų šau
kite sav. — Vlrginia 7-8492.

CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 
5 ir 5 kamb. Garu apšild., stoke
ris. 2 autom, garažas. Arti 22nd 
ir 494h Avė. $23,900. SVOBODA, 
3739 W. 26t.h St. LAwndale 1-7038

MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ arti 26th 
ir Trumbull. 4 ir 4 kamb. Mūro 
garažas. $14,900. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAw»dale 1-7038.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7If»t St. — WA1. 5-6015

IV2 angšto medinis namas ant 49
Į»ėdų sklypo. Daug priedų. Prieina
ma kaina. Arti 63rd ir Kedzie. 

Skambinti PRospect 6-9320
^I.lllllUMIItllllll!l!llllllllllMUIIIIi:ill[|IHilUUIUMIUIUIUIUIIIIII]:illllllllllllllllllllllllllll»Hlinę

IŠNUOM. KAMB.
vyrui nr moteriai.

7259 S. Sacramento
PRospect 6-5277

Marųuette Parke l&nuomuojumas 
atskiras 2 kambarių apstatytas bu
tas su visais patogumais ir garažu. 
Skambinkite: REpublIc 7-67 28 ar už
eikite — 7114 S. Maplcwood Avė.

Pirkit Apsaugos
HELP WANTED — MALĖ

2-jų augs. mūrinis —. 63rd arti 
California. 1-me augšte — Taver- j] 
na ir 2 kamb. užpakaly; 2-me 
augšte 7 kamb. Keramikos virtu
vė ir vonia; alyva apšild.; 2 autom, 
garažas. Geros pajamos. Truputį 
virš $30,000. Apžiūrėti tik susita
rus. Kreiptis pas sav. tel. HEm
lock 4-3577.

V. ŠIMKUS 
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kyklte pas

Susitarti šaukite RElIanee 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. iteating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

'jiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmu 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE I

I MORAS i
JBUILDERS, INO.

Sbukv gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

= - Statybos reikalais kreiptis SAVININKAS PARDUODA E 1 reikalų vedėją šiuo adresu:
I IONBS STANKUS
= kasdien nuo 4 vai. popiet. = 

Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO CAMPBELL AVBL. = 
= Chicago 29. niinoto = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiF

kampinį, geltonų plytų namą.
2 po 5 k., 2 autom, garažas, 
stokeris, karštu vandeniu ap
šild., tile vonia. Aluminum 
■kombinuoti žieminiai. langai. 
“Cyclone" tvora, veneciškos 
užuolaidos. Arti mokykla,
bažnyčia ir transportacija. | 
Prieinama kaina.

LAfeyette 3-4670
•AiiiiiiiMiiiiilliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiįi^iiHiiiiiiuiĮiiiinniniiiiiiuiiiuĮHiiiiiiiimninii^

SAVININKE PARDUODA
2 butų mūr. namą — po 6 kamb. 
Kaina $11.500.

4606 So. Union

GENERAL BLDG., repair, 
carpentry, painting, plastering, 
remodeling.

Free estimates.

REgent 1-0070

GERIAUSIAS PIRKINYS — 3 
Beveriy Shores. Pajamų nuosavy- butai, gražūs, 3 po 4 kamb. Už- 
bė. 2 apst. namai. 18 kb. ir 8 kb. dari porčiai. Geros pajamos. J blo- 
Garažas. “Natūrai gass” apšild. ir, kas nuo 26th ir Millard. Nori sku- 
ir virimui. Informacijai šaukite— biai parduoti — Ųk $17,900; įmo- 

POrtsmouth 7-5866 I keti $3,000. SVQBODĄ< 3739 W.
Į 26th St. LAwndale 1-7038.

ROUTEMEN
The opportunlty you have waited 

for! Experienced for ųuality retail 
cleaning plant. Established route. 
Job with a future for rcllable & 
conscientious man.

Mušt have good references.

Apply

N. PREIB and COMPANY 
4222 West Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

KVIECIAMiE I TRADICINf 
BALIU!

Akademikų Skautų PAVASARIO 
2IEDŲ BALIUS įvyksta balandžio
7- tą dieną, Marine Bali room, 4721 
West Madison Street. Programoje 
S. Velbasio baletas, akademiškas 
Trio, premijuoja>mas rožių valsas 
ir kitos staigmenos bei siurpryzai.

Šokiams nuo 8:30 valandos gros 
BR. JONUŠO orkestras.

Puikus bufetas ir gėrimai. Sta
liukai užsakomi telefonais — BO
8- 8319 arba HE 4-0166. Kviečia
me atvykti vakariniais rūbais,

ENGINEERS
ENGINEERS

ENGINEERS

PARDUODAMAS namas 50x125 
pėdų, 2 krautuvės, 3 butai, salė li
kerių krautuvė, taverna ir resto
ranas. Pigiai parduodamas dėl li
gos. 2801 W. 38th St.

$16,000 GRYNO PELND ME
TAMS.’ Delikatesų krautuvė — 
Vaisių, ir laikraščių pardavinėji
mas. Mūrinis 2-jų būtų Cicero 5 ir 
4 kamb. $75 pajamų. Moderniški

We Are

We Want

VAUGHAN MOVKRS
Local and long distance 

Insurcd
24 hour scrvice

* YArds 7-3530

IrenglMine kraututčitis \itrluu.s —
paalngėMc Ir lūsysn butus. Tatooioe 
Vori'hiM. Jtalsomc plieno atulpiiH Ir 
balkius. Atremontuojamo virtuvėn ir 
vonlaa. Įdedame I’lastlklneg alcnų bei 
grindų •’tllea1’.

J. IPPDIJTO & SON 
BRnnsuick 8-2708

A distinguishcd International company pio- 
neering in all phases of radically ncw indus- 
trial design and construction, including Ato- 
mic Energy. A company with limitless fu
ture in the new age we are helping to crcatc 
by a fast moving rcally profcssional tcam of

ENGINEERS
Qualified clcctrieal, atructural, 
and architcctucal.

ENGINEERS

mechanieal

Excellent salaries, all fringe henefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all, magnificent advance- 
ment <>pportynitie3 for the earccr minded.

ENGINEERS
I’LEASE SUBMIT A COMPLETE REKUME, STATING 

EDUCATION, EKPERIENCE AND SALARY 
REQU1REMENT TO THE

THE H. K. FERGUSOM C0MP4HT, 
EN9IMEERS 4HD BUILDERS

1783 Ent IIHt Slnet einMiml 14, Uhio
•

We Offer

OIEROJE—8 kamb. namas. Cent apšildomi butai/ 2 autom, garažas.
a.rKihlvmnx 1520 S 48th Court »u0,000 gross įplaukų. Įmokėti apšildymas. a. 48th Court. $10000 SVOBODA, 3739 W. 26th
Kreiptis — Bcismcnte, po 5 v. v. St. LAmnlale 1-7038.__________ •

CICERO 4 butų apartmrnt namas. Ar- $2,000 ĮMOKftTI. 2-jų butų mū- 
ti 50th ir 22nrl St. 3 po 3 ir 1—4 Ųuit. rinig — 4 ir 4 kamb. Arti 24th 
Karštu vand. alyva apšild. $33,500; įnto-1 ir Hamlin. 50 pėdų sklypas. 4 au-

CARPENTERS
ESTI MATE

RETABLE 
HOME RE.MODEIANG

1 Attic Ropms Phtinbing
1 Room Adilitionis Electric
, Porclies Heating
j Uarugcs Air-Cond.

DORMERS
CApitol 7-4100 

Eves. & Snn. Dl. 2-9103

reai/estate'

FREE

IBM KĖYPUNCH OPERATOK
No. 024 either Alpha or numerio. 

Experience reąuired.
Secretary for refrigeration 

engineer
Dictaphonc Operator

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE 

MFG. CO.
1243 W. Washington

A T T E N T I O N
CHILDKEN — TEEN-AGERS — 

ADU LTS!
Enroll now to appear in the Jo 

Kelth Kevlewt June 17th at 8th St. 
Theater. Enjoy the glainor of the 
stage whtle developing your talent 
for dancing, singing, acting. niodell- 
■ng & fencing. Call us today or see 
na in person. 228 S. Wnba.sli. WF. 
9-6272. . Jo Kcith Studios

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vidurmicsėio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES

VIRALINES
l’ANTKY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama Sekrpadicniais ir šven

tadieniais. .
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PUUDENTIAL BUILDING

(Itandotph prie Miehigun Avė.) 
arba 2G W. Madison

92,00 I.MOKCTI. 2-jų butų namas 
I 4 tr 4 kanth. 4 autom, garažui. 5H 
pėdų sklypas. Apylinkėje 24th Ir
Hamlin Avė. LAundaln I-703S.

keti $12,000. Blkhop 2-2162.

BERWYNE 2-jų butų — 5 ir 5 kamb. 
Arti 35th ir Oak Park Avė. Autom, alyva 
apšild. Garažas. Pajamų $75.00, plius bu
tas. $19,700. OLympic 2-6710.

CICEROJE atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 6 kamb. mūrinis namas. 
File virtuvė. Labai švarus namas. Naujas 

<a ntrinis alyva aĮišildymas.
2308 S. 59th Avė.

5 butų mūrinis Marųuette Parke (3 įk> 4 
j ir 2 |s» 3 kumb.). Šviesių plytų frontas. 
Caru šildomas, stokeris. 3 autom. mūr. 
garažas. Uždari mūriniai porėtai. Galimos 
geros pajamos. $41,000.
I'/i augalo mūrinis II ir I kuttib. butai)
Bridge|X)rte. Dujomis šild. Naujai atre
montuotas. Aluiiiintim langai ir durys. 
Viskas vietoje: bažnyčia, mokykla, krau
tuvė ir susisiekimu. Turi būti parduotas. 
$10,500.

KUTRA- NORKUS REALTY 
2405 W, 5ls» St.
LVAIbrook 5-5030

arba PRospect U-3379

tom. garažas. Pajamų $100 į mė
nesį. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

CICERO (iltA'ZLS 2-jų butų tnū- 
rinift naman. Arti 69th Ir 22nd Ht. a 
tr 5 kamb. Vienas katnb rūtty. Au
tom. alyvų apšild. Tilo vonia ir vir
tuvė. 429,900. Hlshop 2-21(12.

STICKM'.Y SPĖČIAU. 4 kamb. 
namas. Karštu vundrnlti apšildoma:
2 aulom, guružua. 40x138 pėdų skly
pu*. Mokesčiai tik 4 40.00 Kuinu 
$13,500. Ol.ympk- 2-67 K*.

<’K!E»MJ PAJAMŲ BPSGAUOU.
Batgenus. 4. 5 Ir « kam. Karštu van
deniu upšiid. alyva. 2 uutdni ga la
žas. GO pėdų sklypas. 420,900; įmo
kėti 45,000 lllsltop 2-2162.

4307 W. MARQUETTE RD.
4 kamb. mūrinis nuntus su visais 
priedaits. Priešais parko ir krutlltl- 
' ių. Tik 6 mėti. samumo.
— Į , Į I. , .............

'liesini iš suslnlnko pirksiu g»'rų 
2% nr 3-jų Imlų namų. Guge l’k. ar 
Marųuette Pk. line augšte pageidau
jama ii ka.iuii. Darbo dienomiu skam
binti pu 0 vai. \ak. ULnrloek 4-0095.

$2,000 ĮMOKĖTU 2-jų būt. mūr. nam. 
3-jų hutų mūrinį — 3 po 4 kamb. 
Arti 26th Ir Millard Avė. Skola mo
kėti kaii> nuomą. UAundalc I-703N.

XI0.000 PAJAMŲ. Delikatesų ir vais
tų krautuvė,, ir mūrinis 2-jų tintų na
mas. 5 Ir 4 kamb. Guzu apšild. Cine. 
ro. Įmokėti 410,000. TOunliull 3-2460

3-JŲ IM TŲ namas K Ir 6 ir 2% 
kamb. Karštu vand. apšildymas. 
Apylinkėje 22nd Ir Keeler. Atremon
tuotas. 423,500; arba. mainysime į
ūk). UAumlnle I-7O3A.

XI0,300 PIUNA KAINA. 2-jų Imtų 
mūrinis namas apylinkėje 28th ir 
Suuyer Avė, 5 Ir 4 kuinh. Garažus. 
Įmokėti 42.500. UAunrialr I-7O3S.

Atdaras apžiūrėjimu i R kinad. tino 
I Iki 5 tul. 2736 K. Itiilgeuuy Ate. 3
bitlai ii. i> ir 5 kumb< Ina^iūUI 
$ 1,500. 1

KUMODERMTAS 2-jų Imlų 4 1 
tr 4 kamb. Apylinkėje 2Htli ir Avers 
Avė. Tuoųitu gulimu Užimti. 413,900; 
įmokėti 44.000. I.Audale I-7O3S.

CICERO 3-jų butų. Arti 3lsl ir 52nd | 
Avė. 2 po 4 kaml>. Ir 3 kutulį, pasto
gėje. Pajamų 4229 į mėn. 41b,900. 
Blsjiop 2-2X60.

GENERAL OFFICE
Wc need 2 women for stciidy in- 

terestiug ofl’iec positions. Good šlait
inę sulury tvitli ittercuses. Paid va
cation. No dietution. Air condi- 
tionttl.

DON’T MISS THIS!

SAKRETE PRODUCTS 
DRY-MIX CONCRETE C0. 

10352 Franklin Avė.
FRANKLTN PARK, ILL. 

OLadstone 5-3685

TYPIST - BILLER
with aptitude for figūros and 
willing to learn othcr duties. 
Good aalary. Intcrcsting work 
and pleasant tvorking condi
tions. 5 day wcck.

GLOBĖ MFG C0.
2501 S. Dearborn St. 

DAnube 6-4100

PLATINKITE “DRAUGI”
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Dėmesio — Lietuviai Piliečiai — Dėmeslb !f 
KVIEČIAME PASIKLAUSYTI RADIO P ALBŲ 

AL G. KUMSK1S IR EDWIN SWEEN Y — Kandidatas į 
STATE SENATOR (Marquette Park Kolonijos) 
RYTOJ BALANDŽIO 8 d., 9:15 V AL. RYTO 

WOPA Sophie Barčus Valandoje

’ PiHsimine Lietuvos Pastabos ir nuomonės *

Balsuokite F R I M A K ¥ balsavi
muose, antrad. bal. 10 <1. Reika
laukite DEMOCRATIC BALLOT. 
Lietuvio Demokratų Lyga indor- 
suoja ir prašo visus lietuvius bal
suoti už reguliarus Kandidatus.

JACK J. JATIS
Pirm.

JOHN T. ZURIS
Teisėjas

ALPHONSE WELLS
Teisėjas

GARBĖS RĖMĖJAI

MALEXANDER G. KUMSKIS
dėl Trustee Metropolitan Sanitary District 

of Great er Chicago
BALSUOKITE UŽ ŠIUOS 1NDORSUOTUS KANDIDATUS

For Kecorder of Deetls 
fxl JOSEPH F. KOPA

For derk of the Supcrior Cburt 
fxl ElHVAltD S. GOILSKI

For derk of the Circuit Court
1x1 KENKDIOT GAILU ĮSA 

For Coroner
fxl DK. HAKOLD P. SCMJVAN 

For Trustee of the Metro|teli- 
tan Sanitary District of Grea- 
ter Chicago

For Prcshlcnt 
fxl ADI.Al K. STFVENSON

For l'nitctl States Senator 
[xl ltlCHAlll) STFNGEL 

For Governor
(5^1 HLIIUKIIT C. PAKCHEN 

For Idcutcnant Govcrnor
[xl ltOSOOE BONJEAN 

For Secretary of State
fx| DAVID F. MALLET 

For Auditor of Public 
Accoonts

fxl MICHAEL J. HOU'LETT 
For State Trdtsurer

ra AKTHIJK Ij. HEIJjYFH 
For Attorney General

fxl JAMES Ij. O’REEFE
For derk of tire Supreine 
Court

fxl JAMES 1’. ADEAANDEIL Jli 
For derk of the Appeliate 
Court (First Appeliate Court 
DLstriet)

ra LITSIjII; V. RfiCK
For County Clerk (To Fili Va- 
eaney

ra EinVAKD J. BAKIIETT
For Statc's Attorney 

ra JOHN GCTRNECHT

(xl S1DNEY D. DEUTSCH 
fxl KENNETH E. CAMPBELL 
|xl JAMES J. RYAN 

(To Fili Vacancy) 
ra alenander g. kumskis 

For Assoeiaie Judge of the 
Munieipal Court of Chicago 

ra VVIIjLIAM m. BAltTH 
ra vv ujIjIaim v. daly 
ra HENRY C. FEIUiUSON 

JOSEPH F. GEARY 
EMMETT HAHR1NGTON 
WAI/i’ER J. KOVVALSRI 
DAVID IjEFKOVITS 
JOSEPH H. MeGARRY 
DAMEIj .L MeNAMAKA. .IK, 
RATHERINE NOHELTY 

Xl JOSEPH A. POVVER 
~ CECIIj CORBETT smith

ra
fx

rarara
X
X

BALSUOKITE UŽ ŠIUOS VIETINIUS KANDIDATUS
x] EDWIN SWEENY j State Senator (Marųuettc Park) 
x] JOHN FARY j State Representative (Brighton Park) 
x] JOHN 'C. KLUCZYNSKI į Comgressmain (Brigton Park) 
x JAMES MURRAY j Congressman (Marųuette Park) 
x] VYALTER BALTIS į State Senator (Riverside, Melrose Pk., 

Cicero)
0 STANLEY DOMIKAITIS į State Representative (West Pull- 

man, Calumet Pk.)
[x] JOSEPH ROSTENKOWSKI į Ward Committee (North Side 

32nd Ward)

New Issue

MIA NINA
MINING CORPORATION

(A Colorado Corporation)

Offering 1,196,000 Shares
Non-Assessable Common Slock—(Par Value 5c)

OFFERING PRKZE: 25c Per Share
The Corporation iš engaged in the business of exploring for 
uranium, vanadium and other minerals.
The Corporation owns 44 unpatented mining claims located in 

Coconino County, Arizona, and Piute County, 
Utah. In addition to the above claims, the Cor
poration owns a State Mineral Lease compris- 
ing 160 aeres in San Juan County, Lisbon Val- 
lcv. Utah.
An Offering Circular may be obtained irom

FIRST SECURITIES OF DENVER

AComa 2-8981
507 Universiiy Bldg.

Denver 2, Colorado

4 FIRST SECURITIES OF DEMVER
507 Universiiy Building, Depl. A
Denver 2. Colorado Dcpt. D.
Please send me an Offering Circular relating to Mia Nina 
Minir.g Corporation Common Stock.

NAME ........................................................................................
I’leasc Print

PADĖKA
A. į- A.

BARBORA REMEIKIS
Mūsų myliniu žmonų ir molinu mirė .1956 m. kovu mėn. 24 <1. ir 

palaidota kovo mėn. 28 <1. Šv. Kazimiero kapinėse, Cliicuuo.je.
Mes norime |gidrkoti visiems, kurio suteikė jai paskulinį pafar- 

iiavimiĮ ir palydjo į jos poilsio-\ietų. Nuoširdžiai fiėkojame diilŽ. 
gerlt. kunigams: kuli. klcb. .1. I'aškauskui, kun. .1. Makarui ir kun. 
L. Vaišvilai, kuri«> atlaike gedulingus ĮNimablas už jos sielų. Ypač 
dėkojame kuo. kleb. .1. I’aškauskui, kuris pasakė pritaikintų pa- 

inoks’lų, ir kun. U. • ošvilai, kuris palydėjo velionę j kapines, 
laip pal dėkojami' kau. I. I’aškauskui ir kuli. .1. Miikarui už sii- 

kalbėjinu, rožamuaus koplyčioje.
Nuoširdus dėkui visiems kurie užprašė šv. Mišias už jos sielų. 

Dėkojame visiiuns, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dėkojame vur- 

gouiiiūikui A. Giedraičiui.
Dekojnme gnibimšiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje liū

desio valandoje fiž.uojuiltų.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Mužeikai-Evutis, kuris maloniu 

pdlariiavimii atėmė mums ru|*esėius tose liūdesio ir skausmo va
landose. Dėkojame v isiems laiflotuvėse daly vav ilsiems, kuiiems 

atskirai neturime galimybės padėkoti. Vioiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

VYRAS, DUKTERYS, ŽENTAI IR ANOKAI

kančią
(Atkelta iš 3 pusi.)

vietinę konstituciją ir parodyti 
ten skelbiamą religijos laisvę. 
Bet laisvė praktikoje reiškiasi 
ne parašytais žodžiais, o dar
bais ir gyvenimo tikrove. Vi
suose kraštuose, kur komunis
tai yra paėmę vaidžią į savo 
rankas, — rašo toliau Angli
jos Episkopatas, — Bažnyčia 
yra surakinta grandinėmis.

; Persekiojimas kartais yra ty- 
| lūs ir užmaskuotas, Kartais gi 
| atviras ir brutalus. Visur jis 
yra nuožmus ir klastingas. Mes 
rašome tai, — paorežlama laiš
ke, ką tikrai žinome. Lenkijoj, 
Čekoslovakijoj, Jugoslavijoj, 
Vengrijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj, Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj 
ir Ukrainoj — nekalbant jau 
apie Rytų Vokietiją ir Toli
muosius Rytus — Bažnyčios 
vyskupai kenčia Kalėjimuose. 
Kunigai, vienuoliai ir pasaulie
čiai katalikai yra areštuoti 'be 
jokio pagrindo ir nuteisti be jo
kios kaltės įrodymo. Ir ma
žiausias pasipriešinamas prieš 
aiškią neteisybę laikomas iš
davimu. Štai dėl ko Popiežius 
tų kraštų Bažnyčią pavadino 
Tylos Bažnyčia. Už kelių sa
vaičių Rytų Europos tautos iš 
spaudos ir radijo pranešimų su
žinos apie Dievo priešų priėmi
mą mūsų krikščioniškam kraš-

Lietuviško universiteto 
klausimu? 1

Spaudoje teko skaityti įdo
mių ir, pasakysiu, realių pasiū
lymų steigti lietuvišką univer
sitetą J. A. Valstybėse.

Sumanymas visomis jėgomis 
palaikytinas, remtinas. Siūlyti
na mūsų kultūrininkams (pro
fesoriams, Kultūros Tarybai, 
redakcijoms ir kt.) tuo reikalu 
pradėti gyviau kalbėti, burtis, 
organizuotis.

te. Pavergtiesiems dus didelis 
padrąsinimas, kai jie išgirs, ir 
jie tai nori išgirsti, kaci Angli
jos katalikai pakėlė balsą 
jiems ginti. Mes tikime, kad 
mūsų parlamento nariai teik
sis padaryti reikiamos įtakos 
vyriausybei, reikalaudami iš
reikšti sovietiniams lankyto
jams mūsų visuomenės pasi
baisėjimą betkokiais religijos 
persekiojimais. Faktai yra bai
sūs ir neužginčijamai įrodyti. 
Paskutinių dešimtmečių sovie
tinė istorija yra taip kruvina, 
kad negalima jai rasti palygi
nimo praeityje. Mūsų vyriausy
bė — pabrėžia savo ganytoji- 
niame laiške Anglijos vysku
pai, — tegul nesidrovi atvirai 
išreikšti šią Britanijos piliečių 
pasibaisėjimą. Ne ko kito rei
kalauja taip pat teisingumas ir 
meilė.”

ii’l'' i ;j'yį;

Dabar JAV-se gyvena dide
lis skaičius tikrai augšto lyg
mens kultūrininkų, kurie yra 
puikus pagrindas mūsų uni
versitetui Amerikoje. Be to, 
ten savo profesijas galėtų pa
naudoti ir senesnio amžiaus 
mūsų veteranai profesoriai, 
kurių tam tikras skaičius da
bar gyvena sunkiai, ir kartais 
net visuomenės pašelpiami.

Jei Vokietijoje išlaikome lie
tuvišką gimnaziją, tai Ameri
koje galėtume išlaikyti savą 
universitetą.

Kęst. Gardinas

Skaitytojai rašo
Lietuvių apylinkėje Bridge- 

porte, naujieji ateiviai versli
ninkai savo verslavietes tikrai 
lietuviškai už vardijo: Daina, 
Gintaras, Rūta, šaitynėlis, Kau 
nas, Rambynas, Žemaičių klu
bas, ir kt. lietuviui miela buvo 
pasižiūrėt ir užeit. O ir praša
lietis — keleivis nepaklysdavo, 
pataikydavo užeit. Lietuviškas 
parašas lietuviui labai daug 
reiškia. Viena, į tokią įstaigą 
lietuvis eina didesniu pasitikė
jimu bei nuoširdumu, sutikti 
lietuvį, kuris gerbia lietuvybę, 
mielai nori tokį paremt. Lietu
viškas užrašas veikia vietos lie
tuvius, o pašaliečius paskatina 
sustot, užeit.

Tik nesmagu, kad kaikurie

lietulįižžki/ ir5 tai kiiftflg^pAvadi
nimai, nyksta. Kaunas, Ginta
ras, Rambynas, šaltynėlis, Že
maičių klubas perėjo į kitų 
rankas, gal net kitataučių; už
dėjo vardus: Anna, Julia, Ve- 
ronica, Vallerie, Sally Ir kitus. 
Lietuvis iš tokių vardų nebe
įstengs sužinot, kokiai tautybei 
Sally, ar Valerie priklauso, to
dėl nesustos. O jei ir sustos, ne
sijaus tiek lietuviškai, kiek ten, 
kur lietuvybė, mūsų kalba vie
šai pagerbiama.

Lietuviai, ypač tremtiniai, 
turėtų laikytis ir nesigėdyti 
viešai lietuviais rodytis, o tik
rai daugiau laimės.

i Anis Rūkas

t

’iiiniiHHihilimiiiiiiiiiiiiiiiiiHfiftiiniiiiii

GRAND OPENING
AUGUSTINAS ŠEKELIS, STE
PAS IK ELEONORA MATIJO- 
ŠAICI.AI maloniai kviečia visus 
Chicagos lietuvius su savo drau
gais bei kaimynais atsilankyti į 
mūsų

LIETUVIŠKOS SEKLYČIOS 
1714 W. 461h Street

atidarymą — GRAND OPENING, 
kuris įvyks š. m. bal. mėn. 13, 14 
ir 15 d. Prie linksmos muzikos ir 
skanių užkandžių su draugais ir pa
žįstamais linksmai praleisite laiką. 
ilMHIUĮmHimiimiHIHIIMIHIimill..........■'

FLYING DANGEROUSLY
low at fifty feet above the ground, 
airplanes search for uranium. This 
was effectively illustrated in a 
survey completed for Mia Nina 
Mining Corporation in the Marble 
Canyon and House Rock Area, 
Conconino County, Arizona. The 
Airborn Instrument Company ob
tained counts eąueal to 2,000 to 
2,500 per minute. Su< h readings 
were considered very good and in- 
dicated that Mia Nina had an 
important potential throughout the 
House Rock Cliff Dwellers and 
Marble Canyon Areas.

The formations exposed in this 
area are the Moenkopi, Chinle and 
Shinarump. The Chinle and China- 
rump formations are important 
producers of uranium ores on the 
Colorado Plateau. ___(Skelb.)

Vieneriu Mėty Mirties Sukaktuvės

A.

PRANCIŠKUS
ŽUKAUSKAS

Gyveno 932 W. 34 St.
Mirė bal. 5 d., 1956.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Kruopių par., Šven
tupiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Albinas, marti Julia! 
Pranciškus, marti Mary, anūkė 
Arlene, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Būtos Draugijai 
No. 1 ir Zarašiškių klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Ll- 
tuanica Avc.

laidotuvės įvyks pirm., bal. 
9 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuliūdę: Sūnūs, nuirčios ir
anūke.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401. • -

A. A.
ZUZANA GALINIS 

(Galinauskienč -Poktaitė)
Gyveno 1559 Hayrs St., Gary, 

Ind. Tcl. TCrner 3-5003.
Mirė bal. 5 d., 1956, 5:15 vai. 

ryto, sulaukusi puses amžiaus. Gimė 
Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, 
Šaukėnų kaimo. Amerikoje išgyve
no 42 metus.

Pasiliko dideliam nuliūdime duk
tė Sofija, žentas Bruno Jonaitis, 2 
sūnūs: Algirdas ir Alfonsas; 2 anū
kai; sesuo Paulina Marcinauskienė 
ir jos sūnus Mečislovas, gyvenąs 
Shelton, Conn., pusbroliai Adolfas 
Bugis ir Antanas Bugis su šeima, 
gyv. Fenton, Mich., kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Dr.; S. L. A. kp. 284, Am. 
Legion Auxilary Vytautas Unit 
289.

Kūnas pašarvotas Pruzin koply
čioje, 1111 Rooscvelt St., Gary, 
Ind. Laidotuvės Įvyks pirinad. bal. 
9 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Galvary kapi
nes, 2400 Willowdalc Rd. Nuošir
džiai kviečiame visus: gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius John Pru
zin. Ti l. TCrner 6-9000.

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.
ADOMAS BUŽINSKAS

Gyveno 3347 S. Lituaniea Avė.
Mirė bal. 5 d., 1 956, 10 vai. 

ryto, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

5 dukterys: Helen Laurence, 
žentas Joseph; Monlca Bedore, 
žentas La Verne; 'Vera Mitchcll 
žentas James. Ann Dambraus
kas,, žentas Alphorise; Martha 
Munro, žentas Harry, 4 sūnūs: 
Antanas, marti Ann; Benedik
tas; Aleksandras, marti Carrle; 
ir Kdvvard, marti Marle, 25 
anūkai: 1 proanūkas, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li
tuaniea Avc.

ljiildotuvčs» įvyks pirm., bal. 
9 <1., iš koplyčios 9:30, vai.
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks pamaldos už vellontes 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
marčios, žentai, anūkai ir pro
anūkei.

laidotuvių direktorius Anta
nus M. Phillips. Tel. YArd 
7-3401.

A. A.

FILOMENA TIMINSKIS
(Pagal pirmę vyrę Nezelskis)

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir mcltiną.

Netekome savo mylimos 1955 m., balandžio mėn. 9 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias bal. 

mėn. 10 dieną 6:30 vai. ryto Visų Šventųjų parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiaiųe visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. FILOMENOS sielą.

Nuliūdę: Vyras Michacl, duktė I’hyllis Kumskis, žen
tas Alexandcr, sūnus Joseph Nezelskis, marti Thelma, anū
kai: Lorraine Lucchesi, jos vyras lVilIiam; PhyHis, Alicc ir 
Alcxander Kumskis, Jr., Patricia Ann ir Joseph Nezelskis, Jr.

s - c ► i

A. A.

JUOZAS G- GRISH
Jau suėjo treji metai, kai negailesitinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.
Netekome savo mylimo 1953 m., bal. mėn. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. Los Angeles, California, ir 
Švenč. Panelės Gimimu parap. bažnyčioje, Chicago, 111.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. JUOZO G. GRISU sielą.

Nuliūdę: Žmona Monika, duktė Rita, sūnūs: Theodore ir 
Joseph, Jr.

ALFONSAS VAZNONIS
Gyveno 3296 S. Ilalsted St.

Mirė bal. 5 d., 1956, 7 vai. vak., 
sulaukęs 55 iii. amžiaus. Gimė Lie
tuvoje. Kilo iš Panevėžio ajiskričio. 
Amerikoje išgyveno 7 m.

Pasiliko didi liam nuliūdime žmo
na Aleksandra (Kam evičiiitė), kili 
eiiniiičs di.meai ir pažįslauii Lie-

Ituvoje liko 3 broliai ir sesuo.
Priklausė Kariškių Diaugijffl.

Kūnas pašarvotai Povilo Ridiko 
koplyčioje 3351 S. Ilalsted St. Lai
dotuvės įvyks pirinad. bal. 9 d., iš 
koplyčios 19 vai. ryto bus nulydėtas 
į kapines. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotu vesi'. 

Nuliūdus: Žmona.

- Laidotuv ių din kini nes Pov ilas 
Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

A. A.

EVA BERNADIŠIUS
(LIUPŠAITfi)

Gyveno 1601 S’. 49th Ct, Cicero, III.
Mile balandžio 6 d., 1956, 3:39 vai. ryto, sulauku.-i 53 m. amŽ. 

Ginu' Lietuvoje; kilo iš Mažeikių apskr., l’ievenių parup., Balėnų 

kaimo. Amerikoje išgyveno 32 m.

Pasiliko sliihsliame nuliūdime vyras Adomas, sūnus Antlionv, 

marti Domia, 2 dukterys: Ismise Sobut, žentas Walter; ir Estelle 
Zi’hiys, žentas b’ieharil, anūkai, sosno Emilija Laurx, švogeris 

Charles, sesers sūnus Charles, .Ir., dėilū Antanas Galimnas su šei
ma, pusbrolis Authouy SliimkiLs, kiti giminės. Lietuvoje liko 3 se
serys ir budis.

I'riklaii ė \ įsų Šventų Draugijai, Dievo Moliuos Sopulingos 
Dratig., Moterų S gos 2 ni Kp., lt. K. S. A., Šv. Kazimiero Akad. 

Kemi įų Diaugijai, Šv. Mišių Aukos Draug. ir JAV Liet. Bendruo
menei.

Kimu iui .m volas V ūsaitis Butkus koplyčioje, 1116 S. 59th Avc., 
Cicero, III. # #

Giiili’liiv ės įvyks pirmai)., bal. 9 d., iš koplyčios 8:36 vai. ryto 

bus atlydėtu i šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pauiiildo- nz veliones sielų. Po i«imuldų bus nulydėta j Šv. 

Kuzimiero kilpines,
Nuoširtlžini kviečiame visus gimimv, draugu.-, ir irtižįslanius da

lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, siutus dukterys, marti, žentas ir anūkai
I iiiidol nv iii direktorius \ usitil is P.ut kns. Tel. OLynipie 2 HMl.'i.

K A

ANTANAS VANIS (VAZNONIS
Mūsų mylimas vyras ir 'tėvas mirė 1956 m. kovo mėn. 

22 d. ir palaidotas kovo mėn. 26 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 
J. Pa&kauskui, kun. V. Zakarauskui, kun.L.Vaišvilai, kun. J. Ju- 
sevičiui ir kun. J. Mačiulaičiui, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. J. Zakarauskui, ku
ris palydėjo velionį į kapus.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame vargonininkui A. Giedraičiui, J. Kudirkai, A. 
Mondeikai, VV. Baltrušaičiui, S. Sodeikai ir K. Gaubiui.

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

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackawicz, 
kuris maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liū
desio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui. Žuioiia, duktė, tėvas.
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Didž. Britanijoje CROSBY SŪNŪS VOKIETIJOJE

DARBAI IR RŪPESČIAI

X L. Tamašauskas, veiklus 
studentas, pirminink tuja nau
jai susiorganizavusiam Chica- 
goje Krikščioniškos Demokra
tijos Studijų Klubui, kurį suda
ro akademinis jaunimas. Jau
nimas ir vyresnieji krikš. de
mokratai šiandien 7 vai. vak. 
Don Varnas posto salėje, 6816 
So. Western Avė., ruošia bend
rą pobūvj-pasilinksminimą ir 
kviečia lietuvius dalyvauti. 
Svarbų pranešimą . daro Vliko 
pirm. J. Matulionis. Prašome 
registruotis šiais telefonais: 
GR. 6-6637, PR. 8-3684 ir HU. 
3-1802.

X Stasys Pieža, Chicago 
American redaktorius, kalbės 
apie Pietinę Ameriką ir apie 
ten buvusį Eucharistinį kon
gresą, kur Pieža dalyvavo sy
kiu su kardinolu Stiitch. Pieža 
taipgi parodys filmas iš buvu 
sios kelionės. Tas įvyks sekma
dienį, balandžio 8, rytą per su
sirinkimą Švento Vardo drau
gijos Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijoj. Jonas Evans 
yra tos draugijos pirmininkas.

X Brighton Parko apylinkės 
skautų tėvų komitetas negau
damas tinkamų patalpų skau
tų sueigoms, kreipėsi pas vie
tos parapijos kleboną. Klebo
nas kun. Mozeris išklausęs su
sidariusią padėtį ir palaikyda
mas nuomonę, kad įeikia kuo 
daugiau atitraukti jaunimą 
nuo gatvės, mielai sutiko leisti 
skautų sueigoms naudotis pa
rapijos mokyklos patalpomis.

X Žurnalui Kariui paremti, 
Kunigaikštienės Birutės d-jos 
ir Lietuvių Sąjungos Ramovė 
Chicagos skyriai š. m. balan
džio mėn. 15 d. 5 v. v. L. audi
torijoje rengia arbatėlę, kurio
je Laimutė Leonaitvtė, bebai
gianti muzikos studijas de Paul 
un-te išpildys meninę dalį ir 
bus demonstruojama spalvota 
filmą iš birutininkių jubilėjinio 
vakaro — tautinių rūbų para
das.

X Lietuvių Prekybos Namai, 
Fumiture Center, Ine., valdy
ba, 3224 S. Halsted st., savo 
posėdyje balandžio mėn. 4 d. 
nutarė paskirti Chicagos ap
skrities Balfo piknikui, kuri3 
įvyks birželio mėnesį, naują 21 
colio televizijos aparatą. Balfas 
gauta tokia stambia dovana la
bai patenkintas ir dėkoja auko
tojams.

X Lietuviško žodžio ir muzi

kom vakaras, rengiamas sam
būrio šviesa, įvyksta balandžio 
7 d. 8 vai. vak. Western Ball- 
room salėje. Programoj daly 
vauja pianistas A. Kuprevičius 
ir aktoriai: Vyt. Valiukas, Z. 
Kevelaitytė, K. Gandrimas ir 
Alg. Kurauskas.

X Vladas Karpuška, gabus 
organizatorius šachmatų srity
je, vadovaus šachmatų varžy
boms Vl-se Š. Amerikos liet. 
sporto žaidynėse, kurios įvyks 
Chicagoje balandžio mėn. 21 ir 
22 d. d.

X Pianistė G. Trečiokaitė, 

.muziko A. Nako studijos daly
vė, LTD Chicagos skyriaus 
rengiamam balandžio 14 d. 6 
vai. 30 min. Vyčių salėje 10 
metų sukakties minėjime išpil
dys pianinu keletą kūrinių.

X Jonas Ramoška, North 
Sidės veikėjas, įsigijo gražų 7 
kambarių vasarnamį ir dar 
penkis sklypus žemės pusė blo
ko nuo ežero. Sklype auga daug 
medžių ir gėlių.

X Magdelena ir Antanas 
Lembergai sudarė per Chicagos 
Balfo įstaigą net septynias dar
bo ir buto garantijas pasiliku- 
siems Vokietijoje.

X Town of Ioake Balfo sky- 
į riaus įkurtuvės įvyksta balan

džio 15 d. 6 vai. vakare A. Ra- 
I manio salėje, 1820 W. 46th St.
Susirinkime kalbės Balfo rei- I Nors kiekvienais metais Brad kreipta į l'etuvi.šką spaudą —
kalų vedėjas A. Dzirvonas ir fordo, kaip ir visos Anglijos, knygas ir laikraščius. Vietoje 

! buvęs V. Vokietijoje Balfo įga- į lietuvių skaičius "nutrupa”, kai nėra namų, kurių nelankytų du, 
' liotinis V. Narbutas padarys ! vienas kitas išemigruoja į JAVj trys ir daugiau laikraščių. Ta- 
pranešimą apie dabartinę ten ar j Kanadą, tačiau ir toliau čia čiau nesitenkinta vien pasauline 
esančių tremtinių padėtį. Po Į pasilieka viena gausiausių lietu-j spauda: praėjusių metų pradžio- 
to bus renkama skyriaus vai- v*4 kolonijų Anglijoje. Kiek jų je č a buvo pradėta leisti kat.

čia gyvena, sunku pasakyti: ben kultūros žurnalą “Žibintą", kū
drai manoma, kad jų tebėra a-Į rio ligšiol išėjo 8 nr. Bradfordo 

lietuvių tarpe jis rado gyvą pri
tarimą ir čia susilaukė didžiau-

dyba. Meninėje skyriaus įkur
tuvių dalyje bus išpildytos A.
Lekęčinsko "Karunkos apie į P*e 300-
Chicagą”, tai humoristiniai j • Gerą dalį vietos lietuvių su- 
kupletai apie raūsifkį mokslą. dar° Seimos- J,» tarPe nen,aža 
meną, literatūrą, politiką ir ki- dalia ~ miSrios; kuri03e au8a
tas gyvenimo sritis. Taipgi bus 
atliktas N. Zajančausko humo
ristinis vaizdelis "Dy pūkas kir
pėjas Amerikoje”. Vėliau vyks 
pasilinksminimas grojant A. 
Ramonio šokių orkestrui. Lau
kiamas gausus vietos ir apylin
kės lietuviškos visuomenės at
silankymas.

X Ateities šokėjai puikiai 
pasirodė channel 7 televizijos 
programoje pirmadienio vaka
re. Pagirtinai gražiai ir tobu
lai pašoko du šokius “Lengvas 
kojas” ir “Mikutą”. Šokėjus ir 
šokius pristatant dažnai girdė
josi žodis “Lithuanian”. Sekan
čią savaitę, trečiadienį, balan
džio 11, Ateities šokėjai pa
kviesti ir vėl pasirodys televi
zijos programoje — WGN-TV, 
channel 9, nuo 7:30 iki 9 vai. 
vakaro. Patartina pažiūrėti.

Kaip žinoma, balandžio 15, 
3:30 vai. popiet Sokolų salėje 
įvyksta Ateities šokėjų sukak
tuvinis vakaras.

X SoL Florencija Korsak, 

šiuo metu gyvenanti Los An
geles mieste, bet Velykų šven
čių metu besišvečiuojanti pas 
gimines Chicagoje, šį sekma
dienį, balandžio, 8 d. giedos Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 12 
vai. šv. mišių metu. Jinai yra 
gerai žinoma lietuvaitė solistė

ir bręsta jaunoji karta visai skir1

šio skaitytojų skaičiaus. Vietos 
žmonių aukos įgalino jį siunti
nėti ir neturtingiems Vokietijos

tingose sąlygose negu Lietuvo- lietuviams, 
je ar DP stovyklose Vokietijoje. Žmonės mielai perka ir kny- 

Metinis susirinkimas Baa Nel>aiaant kai"°a. > “k

Bradforde veikia net kelios į- 
vairios lietuvių organizacijos, 
kurių veikla visdėlto nėra labai 
gyva. Jei rengiamas koks mi
nėjimas ar šventė, — taip, žmo
nių susirenka palyginti apsčiai. 
Tačiau, kai reikia susirinkti ap
tarti einamuosius reikalus ar 
išrinkti valdybą, žmonės tokių 
susirinkimų vengia.

Lietuvių katalikų parapinė 
bendruomenė čia suorganizuota 
jau prieš 8 metus. Tikintieji no
riai lanko savo pamaldas, ku
rios būna St. Ann’s bažnyčioje

knyga vertinga ir rimta (kaip 
Šv. Raštas), jos nuperkama 10 
ir daugiau egzempliorių.

Visai kultūrinei ir visuomeni
nei veiklai tačiau ypatingai kliu
do savų namų neturėjimas. Var 
gas su susirinkimais, vargas su 
mokykla, minėjimais ir pobū
viais. Dėl to jau pernai galu
tinai nutarta dėti visas pastan
gas ir nusipirkti lietuvių namus. 
Susirinkime apie aukų rinkimo 
eigą painformavo namų pirkimo 
komisijos pirm. J. Varanavičius. 
Nors dar neaplankyti visi lietu-

J /'

Solisto Bing Crosby sūnūs susitinka Vokietijoje, Selnveinturlo mieste. 

Abu tarnauja ,)A\ armijoje. (1\'S)

CHICAGOS ŽINIOS

du kartus mėnesyje, ir mielai; viai, tačiau jau disponuojama 
talkininkauja religiniame sąjū-^700 svarų, šiuo metu projek-
dyje.

Vasario 26 d. vietos parapi
nė bendruomenė turėjo savo me 
tinį susirinkimą, kuriam pirmi
ninkavo V. Ignaitis. Iš patiek
tos metinės apyskaitos paaiškė
jo, jog “skrajojantis" kapelio
nas praėjusiais metais Bradfor-

tuojami juridiniai tų namų pa
grindai. Nutarta bazuotis socia
linio klubo principu. Aukoję na 
mų įsigijimui lietuviai bus tik
raisiais klubo nariais, neauko
ję, bet norį jais naudotis — na
riais rėmėjais. Klubui vadovaus 
astuonių žmonių komitetas, ku-

de atnašavo 23 sekmadienio Mi- rių tarpe 4 atstovaus Bradfordo
šias, kurių metu visą laiką var
gonais grojo Jonas Juška, o gie
dojo visa bažnyčia. Taipgi bu
vo gegužinės ir rožančiaus pa
maldos. Gražus žmonių būrelis 
įstojo į Mėlynąją Armiją ir uo
liai praktikavo pirmuosius mė
nesių šeštadienius. Gavėnios me

ne tik Los Angeles mieste, bet įu į>uv,0 pravestos rekolekcijos, 
kuriose dalyvavo apie 80% ti
kinčiųjų.

Visų metų bėgyje Bradforde 
buvo pakrikštyta 10 kūdikių: 6 
berniukai ir 4 mergaitės. Su
tuoktos 3 poros. Palaidoti 3,

Tikintieji gražiai talkininka
vo savo kapelionui, atstovaujant 
veikliam bažnytiniam komitetui. 
Bažnyčioje per praėjusius me
tus buvo suaukota 59 sv. 19 
šit; aukomis per namus — 46 
sv. 19 šil. Bendriems parapi- 
piniams reikalams buvo suauko
ta 23 sv. ir 6 šilingai. 

Rūpesčiai ir laimėjimai

ir visuose šio krašto didžiuo 
siuose centruose. Turi puikų 
dramatinį sopraną. Vargonais 
ją palydės muz. VI. Baltrušai
tis.

X Teodora Serapinienė, veik
li dainavietė, Velykų sekmadie
nį atšventė savo gimtadienį ir 
vardo dieną. Jos pasveikinti su
sirinko nemažas būrys draugų 
ir pažįstamų, kurie jaukioje 
nuotaikoje prie lietuviškai pa
puošto tradicinio Velykų stalo 
buvo vaišingai priimti.

Teodora Serapienė yra ne
tik dainos ir giesmės mylėtoja 
“Dainavos” ansamblio narių 
eilėse, bet taip pat reiškiasi ir 
kaip aktorė, dar Lietuvoje yra 
studijavusi teatro meną.

X Aktorė Z. Venclauskaitė, 

Stasė Kielaitė ir Elena Blandy-

tė padeklamuos M. Pečkauskai- 
tės-šatrijos Raganos minėjime 
tos rašytojos kūrinių. Minėji
mas įvyksta rytoj 4 vai. Mari
jos augšt. mokyklos salėje.

X E. Vilimaitė praneša, kad 
įeinant į M. Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos minėjimą bi- 
letų nebus, bus tik laisvai au
kojama. Minėjimas įvyks ba
landžio 8 d., 4 vai. p. p. Mari
jos Augšt. mokykloje.

X Knygos “Lenktynės su 

šėtonu” recenzijoje, šio šešta
dienio priede, dalyje egzemplio
rių autoriaus vardas yra pažy- 
hėtas Vincas Ramojus. Turi 
būti Vladas Ramojus (kaip tas 
netikslumas pataisytas dalyje 
egzempliorių).

IŠ ARTI IR TOLI

J. JL VALSTYBĖSE
— Trijų dailininku paroda šį

sekmadienį, balandžio 8 d. 2 
vai. atidaroma Long Island 
Art League patalpose. Parodo
je dalyvauja Česlovas Janušas, 
Povilas Puzinas ir William Vit
kus. Viso bus išstatyta apie 50 
paveikslų. Paroda užtruks ligi

Nepaisant pažiūrų skirtumo, 
vietos lietuviai gražiai sugyve
na. Metų bėgyje pasitaikė ivos 
pora stambesnių išsišokimų, kai 
paskiri lietuviai turėjo pasiekti 
net teismą.

Visą laiką daug dėmesio

ir 4 — Halifaxo, Huddresfieldo, 
Keighley ir Leeds lietuvius.

Į naują darbą

Pabaigoje visuotinis susirin
kimas išrinko naują bažnytinį 
komitetą, kurio išrinkti: Jonas 
Juška — pirm., ir nariais — O- 
na Peleckienė ir Zigmas Žilio
nis.

Naujasis bažnytinis komite
tas tikisi pavasarį turėsiąs aps
čiai darbo, kada tikimasi su
laukti vysk. V. Padolskio, prel. 
Kl. Razmino ir kartu atšvęsti 
savo kapeliono 20 metų kunigys 
tės sukaktį.

Taipgi norima suorganizuoti 
moteris, kad jos galėtų stipriau 
pasireikšti labdaros, ligonių lan 
kymo ir kituose darbuose.

Bradfordas yra palyginti ne
gausi kolonija, bet gyva, veikli 
ir norinti dirbti. Reikia tikėtis, 
kad šiais metais ji daug kuo 
praturtės ir sustiprės. J. Kukis

balandžio 18 d. Atidarymo iš
kilmėse dalyvaus daug ameri
kiečių. Dailininkai kviečia ir 
lietuvius.

Parodos adresas: L. I. Art 
League, 44-21 Douglastown 
Parkway, Douglestown, N. Y. 
Ta vieta yra neprivažiavus 
Great Neck, Little Neck rajo
ne. Automobiliais keliaujant, 
iš New Ycrko reikia važiuoti 
North we s t Blvd. iki Douglas- 
town Parkyay. Miesto trauki
niais reikia važiuoti IRT Flush- 
ing linija iki Roosevelt Avė. 
stoties, o paskui važuoti auto
busu Q 12 iki Dnuglastown 
Parkvvay, iš kur tik pora blokų 
iki parodos vietos.

Anglija atstato antrą 
Mayf<lower

Naujas Mayflower laivas, ku
riuo pirmieji piligrimai atvyko 
į Ameriką, statomas iš storo 
anglų ąžuolo britų laivų įmonė
je.

Laivų statytojai mažame ka
nalo uoste Brixham, į rytus nuo 
Plymouth, stato istorinį piligri
mų laivą, koks buvo pirmasis 
Mayflower laivas prieš 350 me
tų. Pereitų metų liepos mėnesį, 
jie įleido laivo ąžuolinį kylį.

Sekančių metų, liepos mėn., 
jeigu viskas eis gerai, antras 
Mayflovver laivas išplauks į dvie 
jų mėnesių kelionę į Naują Ang 
liją. Laivo įgula ir keliautojai, 
daugelis iš jų senojo Mayflower 
palikuonys, atvyks apsirengę 
1620 m. puritonų stiliuje.

I Tai yra draugiškumo pareiš- 
1 kimas Amerikai.

Nuostatai prieš spausdintą 
šlamštą

Teisininkas John C. Melani- 
phy ruošia nuostatus, pagal ku
riuos Chicagoje bus baudžiami 
visi nešvarios literatūros par
davėjai ir tie jaunesni kaip 18 
m. asmenys, kurie tekią litera
tūrą pas save laikys, kad įr jos 
nepardavinėdami. Į tokią drau
džiamą literatūrą įtraukiami 
magazinai, brošiūros, knygos, 
kur vaizduojama žiaurumai, 
pasileidimas ir tokie nusikalti
mai, kaip plėšimai, žmogžudys
tės, prievartavimai ir kiti di
desni nusikaltimai.

Daug judėjimo aerodrome
O’Hare aerodrome kovo mė

nesyje nutūpė ir išskrido 1,674 
lėktuvai su 38,567 keleiviais. 
Tam aerodromui tai rekordinis 
kiekis.

Areštuos neišlaikančius 
šeimos

Chicagoje išrašyti įsakymai 
sulaikyti 31 tėvą, kurie iš viso 
turi 77 vaikus ir jiems neparū
pina išlaikymo. Nuo 1945 m. 
tų vaikų išlaikymui miestas iš
mokėjo $224,323. Ir dabar ta 
31 šeima iš valstybės iždo kas 
mėnuo gauna pašalpos $4,350. 
Išlaikymo neduodą tėvai bus 
teisiami ir, jeigu jiems bus už
dėta bausmė, jie kalėjime sė
dės savaitgaliais, kad savaitės 
bėgyje šeimoms galėtų uždirb
ti duoną.

Įgriuvo mokyklos lubos
Chicagos pastatų inspekto

riai uždarė dviejų klasių patal
pas Hayes mokykloje, nes ten 
dalis lubų nukrito žemėn. Ne
laimė įvyko baigiantis pamo
koms, kai 44 vaikai jau buvo 
ęusirikiavę apleisti tas klases. 
Klasės buvo pridrėbtos tinko, 
metalo gabalų. Inspektoriai da
bar tiria visą pastatą ir nu
spręs, ar nereikėtų laikinai vi
są tą mokyklą uždaryti.

Teis jauniausią žmogžudį
Gegužės 7 d. Chicagoje bus 

teisiamas Rudolph Diaz’, kurs 
kaltinamas, kad kovo 15 d. nu
žudė 11 m. berniuką Antaną 
Brown, Berniukai susimušė ir 
Diaz išsitraukęs peilį nudūrė 
Browną. Diaz turi 12 metų ir 
tai bus jauniausias asmuo bet 
kada Cook apskrity teisiamas 
už žmogžudystę.

Žydai nori surinkti 
7,000.000

Chicagos žydai pradėjo va
jų, norėdami čia surinkti $7,- 
000,000; iš jų pusantro milio- 
no numatoma panaudoti finan
savimui šiaurės Afrikos žydų 
imigracijai į Izraelį. Pačioj va
jaus pradžioj, per iškilmingus 
pietus Standard klube, savo 
pasižadėjimais žydai per tą va
karą sukėlė $1,050.000.

Rinkimų belaukiant
Antradienį, balandžio 10 d., 

Illinois valstybėje bus nuspręs
tas kandidatų parinkimas į 
Kongresą: 13 respublikonų ir 
11 demokratų. Neturi opozici
jos ir dėl to aiškiai liks kandi
datais 12 respublikonų ir 14 
demokratų, kurie įieško nomi
nacijos rinkimams i Kongresą. 
Iš lietuvių — į JAV Kongresą 
iš 5-to distrikto respublikonų 
sąraše kandidatuoja Juozas 
Spaitis, o iš 12-to distrikto de
mokratų sąraše į Illinois sena
tą kandidatuoja Albert Preibis. 
bis.

Imperatoriaus kardas
Šventosios Romos imperijos 

valdovo, Leopoldo I, karaliavu
sio XVII šimtmety, kardas yri 
išstatytas George Harding mu- 
zėjuje, 4853 S. Lake Park, Chi
cagoje. Muzėjus atdaras kas
dien nuo 1 iki 5 p. p., išskyrus 
pirmadienius ir šeštadienius. 
Jame 'yra išstatyti senovės 
ginklai. «

Mero metinės
Savo pirmą metinės sukak

ties dieną nuo išrinkimo Chica
gos meras praleido dirbdamas 
kaip paprastai. Daley buvo iš
rinktas meru 1955 m. balandžio 
5 d.

Loyolos akad. rūmai
Wilmette priemiesty esanti 

Loyolos akademija stato nau
jus rūmus. Statybos reikalams 
pradėjo vajų, pasiryžę sukelti 
$3,000,000. Naujieji rūmai bus 
užbaigti sekančių mokslo metų 
pradžiai.

Indijos vaizdai
Teatras Today, esąs Madison 

gatvėje, netoli Dearborn, duo
da nuolatinę, vieną valandą be
sitęsiančią informacijų progra
mą. Neseniai rodė spalvotus 
Indijos vaizdus iš tos šalie* 
gamtos ir gyventojų papročių.

KAS KĄ IR KUR
VLIKo pirm. J. Matulionis, svar

biaisiais Lietuvos laisvinimo reika
lais lankęsis Vokietijoj, Paryžiuj, 
Komoj, IjoihIoupi, atvyko į Chicagą 
ir šiandien 7 vai. vak. padarys svar
bų pranešimą Don Varnas posto sa
lėje, (5816 So. YVestem Avė.

Visi — vyresnieji, studentai ir 
jaunimas — kurie turi tokią retą 
progą dalyvnuli laisvinimo proble
mą sprendime, prašomi dalyvauti, 
vakarienėje. Būtą geriau, kad iš kal
no Imtą pranešama apie dalyvavi
mą telefonu PRospect 8-3684.

Rengėjai

— Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Chicagos skyriaus organizuo
jamoji diskusinė paskaita “Vilnius 
Mindaugio ir vėlesniais laikais” bus 
šį šeštadienį (IV—7 d.) 7 vai. vak., 
Lietuvių auditorijos salėje, 3133 S. 
Halsted St. Dail. A. Valeška skai
tys paskaitą ir ją pnvnizdnos brėži
niais. Visus šios sąjungos narius 
prašome būtinai dalyvauti. Taip pat 
maloniai kviečiame ir visuomenę, 
besidominčią Vilniaus problemomis.

Skyriaus valdyba
— Brighton Park Tėvą Marijonu 

35 skyrius balandžio 8 d. 1 vai. 30 
min. rengia susirinkimą Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos sa
lėje. Kviečiami nariai ir taip pat vi
si, kurie nori prisidėti prie Tėvą 
Marijoną darbą rėmimo.

— Brighton Park. Šv. Kazimiero 
seselių rėmėjų 6-to skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 8 d., 3 vai. p. p., mokyk
los kambaryje. Prašome nares skait
lingai atsilankyti. — Valdyba

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildą rengia biago vakarą balandžio 
8 d. Brighton Parko lietuvių para
pijos salėj, 2 vai. popiet. Visi iš vi
sur kviečiami atsilankyti.

Veronika Gečą;

Tiria medžiagas skridimui 
erdvėmis

Chicagoje, Armour Fondo 
laboratorijose, veikiančiose pri? 
Illinois Technologijos instituto, 
tiriamos medžiagos, kurios la
biau tiktų panaudoti skridi
mams tarp erdvių. Su dideliu 
greičiu sviedžiamos dulkės į 
metalus ir tiriamas jų atsparu
mas, nes ir erdvių lėktuvui 
teks nugalėti didelį trynimąsi 
su esančiomis tarp planetų dul
kėmis. Dulkės, mažos metalo 
dalelės (kokios randamos erd
vėse) laboratorijoje sviedžia
mos į bandomus metalus 2,700 
mylių greičiu per valandą.

Neklaužada kalėjime
Thomas Adams, surinkęs 41 

tikėtą už susisiekimo taisyklių 
laužymą, atsėdėjo keturis .mė
nesius kalėjime. Tačiau ir tai 
jo nepataisė — jis vėl buvo 
areštuotas dėl 14 naujų nusi
kaltimų.

Atleido mokesčių rinkėją
Buvęs mokesčių rinkimo Chi

cagos distrikto direktorius Er- 
nest J. Sauber suspenduotas 
nuo pareigų. Padarytoji revizi
ja atskleidė stambius įtarimus. 
Daromi tolimesni tyrinėjimai.

SUSTOJO LAIKRODIS

tai mažmožis, tuojau jį suregu
liuos Šveicarų mokyklos laikro
dininkas nemokamai, kuris tik 
dabar atvyko su specialiomis 
mašinomis ir apsistojo pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted str., 
Chicago, III., tel. YArds 7-0677.

P. S. Jeigu jau pasirodytų 
laikrodis reikalingas didelio 
taisymo, tai pakeis ant naujo 
su mažyčiu priedu.

Per Karvelį galite pasiųsti 
į LIETUVĄ ir į kitus kraštus 
akordionus, armonikas, foto 
aparatus, siuvamas, rašomas 
mašinas, laikrodžius ir kitas 
vertingas prekes — greitai ir 
nebrangiai. Prašome įsitikinti.
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ATEITIES šokėjų 15 m. sukak, koncertas
SOLISTAS 

STASYS BARANAUSKAS 
Akompanuoja ALEKSANDRAS KUČIONAS

DAINUOJA 
DAINAVOS ANSAMBLIS 
Vadovaujamas muz. S. SODEIKOS

SEKMADIENI, BAUND. 15 D., 4:00 V AL PO RIET ' ’ SOKOL SALBIE, 2337 48 SOUTH KEOZIE AVL
PO KONCERTO ŠOKIAI prie B. JONUŠO PARINKTO ORKESTRO DAINUOS A. DUMBRYS ĮŽANGA 31.80
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