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NASSER PRITARIA HAMMARSKJOLD PLANUI
Pavergtųjų Europos tautų sesija

prasidėjo Strasburge
• •..••• i" J-
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Spee. Eltos atstovas Strasburge

STRASEURGAS, bal. 13. — Pavergtųjų Europos Tautų orga
nizacija jau antrąją specialiąją sesiją sukvietė Europoje, Strasbur- 
go mieste Vokietijos pasienyje. Pirmoji įvyko pernai, liepos mėn. 
Visai suprantama, kad PET sesijos kviečiamos ne tik New Yorke, 
bet ir Europoje.
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Šios organizacijos vedama ko
va, kaip žinoma, apima devynias 
sovietų pavergtas tautas — Al
baniją, Bulgariją, Čekoslovakiją,
Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą,
Rumuniją ir Vengriją — ir jos 
veikla negali ribotis Amerikos 
kontinentu. Juo labiau, kad pa
vergtųjų tautų šauksmas į pasau
lį privalo būti girdimas ne tik iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
bet ypatingai iš to kontinento, 
kurio dalį yra paglemžę sovieti
niai tironai.

Tarptautinės politikos įvykių 
šviesoje

Pavergtųjų Europos Tautų spe 
dalioji sesija, šiuo metu prasi
dėjusi Strasburge, svarbi ir kitu 
požiūriu. Sesija vyksta išvakarė
se Kremliaus sėbrų — Chrušeevo 
ir Bulganino — atsilankymo Lon 
done, į kur jie atvyksta balandžio 
18 d. PET sesijoje dalyvaują de
vynių pavergtų tautų atstovai 
priims atitinkamas rezoliucijas cįjos pirmininkas. Dienotvarkėje 
bei deklaracijas. Jose bus iškel- nustatytu klausimu — Europos 
ta pavergtųjų tautų padėtis pa.- [integracija ir pavergtos tautos 
starųjų tarptautinės politikos I pasisakė) be Ritų, Lietuvos de- 
įvykių šviesoje, pavergtųjų vaid- legacijos narys pulk. j. Lansko- 
muo Europos sujungime, bus pa- ronskįs jg Paryžiaus. Ketvirta- 
smerktas sovietinis kolonializ- ^ienį 3 vai. p. p. antram posė- 
mas, iškelti ir pasmerkti Michai- džiuį pirmininkavo čekų delega

cijos atstovas. Dienotvarkje: de
batai dėl pavergtųjų tautų pa
starųjų tarptautinių įvykių švie
soje. Iš lietuvių pusės pareiškimą 
patiekė dr. P. Karvelis (Vokieti
ja) . Tos pačios dienos vakare bu
vo susirinkę du komitetai: politi- 

komitetas priėmė rezoliuci-

je gražiame parke apie 4 ml. nuo 
Strasburgo mieste, Robertsau, 
Pourtales pilyje (kur veikė ir 
Laisvosios Europos universite
tas), jau galėjai nugirsti apie 
šimtą įvairiausių delegacijų na
rių, kalbančių, be savo gimtųjų, 
dar anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis. Visų delegacijų nariai 
įsikūrė Pourtales pilyje. Ten 
vyksta ir visi posėdžiai, išskyrus 
sekmadienio, balandžio 15 d. po
sėdį, kuris kviečiamas Strasbur
go centre, Maison Rouge viešbu
tyje. Tame viešbutyje balandžio 
17 d. įvyks spaudės konferenci
ja.

Sesija pradėta ketvirtadienį, 
balandžio 12 d. Sesiją bal. 12 d. 
atidarė PET pagrindinio komite
to pirm. dr. Vilis Masens (Lat
vija) ir kalbėjo miesto atstovai 
bei buvo sveikinimų. Už valan-

Lų paskutinių tarptautinių įvy

kių šviesoje, o specialus komite

tas svarstė projektą deklaracijos 

dėl sovietų kolonializmo.

Pabėgėlių klausimas
Balandžio 13 d. trečiajame po

sėdyje toliau buvo tęsiami deba
tai pavergtųjų tautų klausimais 
paskutinių tarptautinių įvykių 
šviesoje. Popietiniame posėdyje 
pradėtas svarstyti pabėgėlių 
klausimas. Jį referavo Lenkijos 
delegacijos atst. St. Korbonski. 
Iš lietuvių pasisakė delegacijos 
nariai: Vliko informacijos tara. 
valdytojas M. Gelžinis pasakė 
kalbą dėl komunistinės Michailo- 
vo vedamos „grįžimo tėvynėn“ 
akcijos ir dr. Z. Brinkis (Madri
das) pasisakė tremtinių kultūri
niais ir jaunimo klausimais. So
cialinių reikalų komitetas penk
tadienio vakarą parengė projek
tą rezoliucijos tremtinių klausi
mu.

Balandžio 14 d. penktajam po
sėdžiui pirmininkavo Lietuvos 
delegacijos pirm. min. V. Sidzi-

dos įvykusiam antram posėdžiui kauskas. Tą dieną priimta rezo-
pirmininkavo Bulgarijos delega-

lovo metodai susigrąžinant poli
tinius pabėgėlius ir kt. Ryžtin
gas, aiškus ir bekompromisinis 
pavergtųjų balsas neabejotinai 
pasieks ne tik vakarų pasaulį, 
bet ir Kremlių bei jo atstovus, 
laivu išplaukusius britų salos 
link. Tų pavergtųjų pasisakymas 
iš Europos apjungimo sostinės 
— Strasburgo turės pasiekti ir 
pačius pavergtuosius ir pakels jų 
vdtis atsikratyti komunistinio 
jungo pančių.

Reikia pastebėti, kad PET 
spec. sesijos sukvietimas europi
niame mieste reikšmingas ir tuo 
požiūriu, kad į paskirų delegaci
jų sudėtį įeina visa eilė veikėjų, 
kurie dirba savo tautų laisvini
mui Europos kraštuose. Štai, be 
nuolatinio Lietuvos delegacijos 
pirmininko PET min. V. Sidzi
kausko iš New Yorko, kitais de
legacijos nariais, pristačius Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto prezidiumui, pakviesti 
gyveną ir dirbą Europos kraš
tuose: Vliko Vykd. Tarybos na
riai — Užsienių tarnybos valdy
tojas dr. P. Karvelis ir informa-

nis
jos projektą dėl pavergtųjų tau-

liucija tremtinių klausimu. V. Si
dzikauskas šiame posėdyje patie
kė projektą deklaracijos dėl so
vietų kolonializmo. Debątuose 
šiuo klausimu Kalbėjo fhūsų dele
gacijos narys J. Vilčinskas iš 
Londono, šeštadienio popietyje 
toliau vyksta debatai sovietų ko
lonializmo klausimu. Balandžio 
15 d. iškilmingas posėdis vyks 
pačiam Strasburge, Maison Rou
ge viešbutyje. Jame nebus jokių 
debatų. Numatomos vak. Euro
pos pasižymėjusių veikėjų kal
bos ir atitinkamų atsišaukimų 
priėmimas.

Specialioji PET sesija baigia
ma balandžio 16 ir 17 d.

Streikas sulaikė susisiekimą
MILWAUKEE, bal. 13. — 

Daugiau 2,000 autobusų ir gatvė- 
karių darbininkų sustreikavo 
šiandien, nutraukdami viešąjį su
sisiekimą.

Miesto pareigūnai kreipės į 
Milvvaukee gyventojus, kad jie 
greitai sutelktų automobilius 
200,000 asmenų, kurie kasdien 
naudojasi gatvėkariais ir auto
busais.

Milvvaukee Transit Co. 1,570 
vairuotojų ir 500 mašinų taisy
mo specialistų sustreikavo.

Visi priklauso The Amalgama- 
ted Association of Street Electri- 

and Motor Coachciios tarn. valdytojas M. Gelžinis 
(abu iš Vokietijos), pulk. Lans- ai wa.V
koronskis (Paryžius), J. Vilčins- iEmployes unijai. Pastangos sus.- 
kas (Londonas) ir dr. Z. Brinkis

metais streikai buvo suparaly- 
žavę susisiekimą Washingtone ir 
St. Louis.

Kiek Amerikoje
yra gyventojų?

WA9HINGTONAS, bal. 13. — 
Cenzo biuras pareiškė, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse kovo 
1 d. buvo 167,181,000 gyventojų. 
Į tą skaičių įskaitoma ir JAV 
karinės jėgos užjūryje. Biuras 
taip pat pastebi, kad JAV nuo 
1950 metų balandžio 1 d. padi
dėjo 16,049,000 gyventojų, vadi
nasi padidėjo 10.6 proc.

tarti praėjusio ketvirtadienio va
kare nepavyko.*

Kompanijos prezidentas Fredi 

Johnson patiekė keturis vėlybus] 
gatas. Lietuvos delegacijos pir- pasiūlymus unijai. Visi iš jų lie-i 
mininkas V. Sidzikauskas pirmi-)čia valandinio 16 centų atlygini- 

dabartinio

(Madridas). Sesijoje dalyvauti 
numato E. Turauskas, kaip Krikš 
čionių Demokratų Unijos dele-

ninkaus sesijos penktajam posė 
džiui, balandužio 14 d., b delega 
cijos nariai padarys pranešimus 
bei dalyvaus sesijos debatuose. 

Iškilminga sesija
Spec. PET sesija iškilmingai 

atidaryta ketvirtadienį, balan
džio 12 d. Trečiadienio popietyje, 
atplaukęs „Queen Elizabeth“ lai
vu iš JAV ir sustojęs porą dienų 
Paryžiuje, vienas pirmųjų pasi

nio pridėjimą prie 
$2.00 atlyginimo.

Charles Brehm, lokalo unijos 
prezidentas, atmetė visus pasiū
lymus. Jis taip pat atmetė fede
ralinio taikintojo John Behymer 
pasiūlymą atidėti streiką.

Anksčiau, unijos vadai buvo 
rekomendavę kompanijos pasiū
lymą pakelti 16 centų valandos 
darbui per du sekančius metus, ir 
plūs pašaliniai priedai. Bet uni-

rodė Lietuvos delegacijos pirmi- , jos nariai trečiadienį slaptu bal- 
ninkas V. Sidzikauskas. Atvyko savimu atmetė 969 balsais prieš 
ir visi kiti Lietuvos delegacijos pąą balsus.
nariai bei Eltos spec. atstovas iš šiais metais pirmas toks strei- 
Vokietijos. Trečiadienio popiety- kaa dideliame mieste. Praėjusiais
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Tarpkontinenthiis šovinys Snark, lydimas radaro, ūžia iš pakili
mo platformoj (viršuje), Patriok oro laivyno bazės, Fla., ir 
skrenda į Atlarito tuštumas. Viršuje ir toli nuo bazės (apačioje) 
raketos impulsatoriai nukrenta ir Snark smogia i taikinį (INS)

Artajo pas Dulles

Jordanas ir Izraelis susikirto
JERUZALE, bal. 13. — Izraelio sargybiniai susikirto šiandien 

su Jordano arabų legiono būriu prie rubežiaus. Iš vienos ir kitos 
pusės pasipylė kulkos. Šis Izraelio ir Jordano arabų susišaudymas 
vėl pavaizduotas, kad vidurio rytai arčiau priartėjo prie karo
kranto. ________________________

Tarp Egipto ir Izraelio įsitem- Egiptas ir Izraelis ketvirtadie- 
pimas šiek tiek sumažėjęs. Tarp n- turėjo dvi trumpas kovas ore.
šių valstybių ištisomis valando
mis susikirtimų nebuvo.

Pulk. Nehemia Brosh, Izraelio 
karinis pranešėjas, pareiškė, kad 
Izraelio karių būrys paleido kul
kas į Jordano įsibrovėlį Izraelio 
rubežiaus pusėn ir arabų legio
nieriai atidengė ugnį į izraeli
tus.

Bagdado pakto

tarybos posėdis
WASHINGTONAS, bal. 13. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiuntė savo delegaciją į Bag
dado pakto tarybos posėdį. JAV 

1 palaiko pakto tikslus, bet Ameri
ka nėra dabar pasiruošusi prisi
jungti prie pakto. D. Britanija 
ragina JAV įsijungti į Bagdado 
paktą. Šį paktą sudaro antikomu 
nistiniai sąjungininkai: Irakas, 
Turkija, Iranas, Pakistanas ir D. 
Britanija.

Nežinomos priežastys kodėl 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neįsijungia į Bagdado paktą, ku
ris riša Vidurio rytus su vaka
rinėmis tautomis prieš komuniz
mą.

Trumanas kritikuoja 
prez. Eisenhowerį

WASHINGTONAS, bal. 13. — Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Artajo kelis kartus tarėsi su valstybės sekretoriumi Dulles.
Jie svarstė įvairius politinius ir apsaugos klausimus.

Abu kalbėjosi apie sustiprin--? ~ , , , . ’ ;
t, Amerikos pagalbą Ispanijai ir ) valstybes sekretorių Du les. produktu rė-
atominių ginklų pavojų prieš Is- s praėjusiais metais lankėsi P™“1’,.,™. «. £

DĖS M0INES, Iowa, bal. 13. 
— Buvęs prezidentas H. Truma
nas kritikavo prezidento Eisen- 
howerio pasyvumą. Apie naujai

paniją karo atveju. Mat, Ispani
joje yra Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinės bazės.

Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Artajo, kuris atvyko į 
Washingtoną balandžio 9 d., pa
reiškė, kad jis ir Dulles diskuta
vo apie padidinimą JAV karinės 
pagalbos Ispanijai, bet nepasa
kyta, kokia toji pagalba bus su
teikta.

Artajo pastebėjo,
Dulles taip pat svarstė Ameri
kos bazių „situaciją“ Ispanijoje. 
Ispanija įsileido Jungtinių Ame
rikos Valstybių karines bazes 
1953 metais.

II pasauk karui pasibaigus,

Ispanijoje.

Tose kovose Izraelis ir Egiptas 
neteko po lėktuvą. Nakties metu 
buvo atnaujinti susišaudymai 
prie Gazos ruožo, bet situacija 
palengvėjo penktadienį.

Izraelio laikraščiai piktai kri
tikavo penktadienį Britaniją ir 
Jungtines Amerikos Valstybes 
dėl jų nuolatinių prašymų, kad 
izraelitai „susilaikytų, būtų kan
trūs ir užmirštų“.

Patikimi šaltiniai Caire pareiš 
kė, kad Jungtinių Tautų gen. se
kretorius Dag Hammarskjold su
sitaręs su Egipto premjeru Ga
mai Abdel Nasser principiniais 
klausimais dėl sušvelninimo įsi
tempimo prie Egipto ir Izraelio 
rubežių.

Pasiūlyta Egiptui ir Izraeliui 
iš kiekvienos pusės ištraukti sa
vo kariuomenes apie 1,500 pėdų 
nuo demarkacijos linijos, suda
rant karinę tuštumą tarp abiejų 
pusių.

Hammarskjold pranešėjas pa
reiškęs, kad jis nieko negalįs pa
sakyti, ar Izraelis sutikęs su 
šiuo pasiūlymu.

Hammarskjold šį šeštadienį 
susitinka su premjeru Nasser ga
lutinai aptarti susitarimą, prane
ša Egipto šaltiniai.

CAIRO, bal. 13. — Diplomati
niai šaltiniai praneša, kad Egip
to premjeras Nasser sutikęs su 
JT gen. sekretoriaus Dag Ham
marskjold planu, kuriuo siekia
ma išvengti karo tarp Arabų ir 
Izraelio.

Planuojama supykusius Ara
bų ir Izraelio vadus sukviesti po
sėdžiui, kad jie vienas kitam pa
žvelgtų į veidą ir išsikalbėtų, kas 
guli ant širdies.

Trumpai iš visur
• Iš okup. Lietuvos gauta ži

nių: kun. Novelskis yra Ušpalių 
parapijos klebonas, kun. Ant. 
Paurys, buvęs Ušpalių klebonas, 
gyvena Svėdasuose pas kun. kleb. 
A. Survilą. Ušpalių klebonijoje

mimo įstatymą, jis pasakė: „Aš 
nežinau, ką Ike darys su šiuo 
įstatymu. Jis žinoma norėtų, kad 
tas įstatymas būtų vetuotas, nes

tarės SU Edenu jį Priešingas ligšiolinei jo poli- 
tikai, siekiančiai numažinti pro
duktų kainas“.

Pasak Trumano, Aikis darė 
viską, ką galėjo, kad sulaikytų 
augštus primokėjimus ūkinin
kams. „Tai yra viena iš nuosta
biausių apgavysčių, kurias aš esu 
matęs ar sutikęs savo viešajame

Dulles pagelbininkas

LONDONAS, bal. 12. — Loy 
Henderson, valstybės sekreto
riaus Dulles pagelbininkas, iš
skrido šiandien iš Washingtono 
į Londoną su pažadu pagelbėti 
Bagdado pakto penkioms tau
toms. Jis kalbėjos su premjeru 

kad jis ir Edenu ir kitais britų pareigūnais
vidurio rytų klausimais.

Henderson pareiškė spaudos
reporteriam, kad Jungtinės Ame 
rijos Valstybės pasiruošiusios 
paremti finansiniai ir kariniai 
penkias valstybes, susigrupavu-

gyvenime“, — pasakė Trumanas 
kovo 11 d., kalbėdamas Dės Moi- dabar yra miestelio ligoninė, 
nes viename politiniame susirin
kime.

tarp Ispanijos ir Jungtinių Ame- sias palei šiaurinį rubežių vidu-
rikos Valstybių santykiai buvo 
įtempti, bet dabar yra pagerėję.

Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Artajo atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes revizi-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Agrikultūros sekretorius Benson ir kiti augšti pareigūnai, 

nuvykę į Augustą, šiandien tariasi su prezidentu Eisenhoweriu 
naujo šėmės ūkio įstatymo klausimais. Naują šėmės ūkio įstatymą 
atstovų rūmai ir senatas priėmė praėjusį trečiadienį. Sakoma, kad 
prez. Eisenhoueris šį įstatymą vetuos.

— Pilipinų prezidentas Romon Magsaysay paprašė iš Jungti
nių Amerikos Valstybių 860 mil. dolerių, kuriuos JAV įsipareigojo 
Pacifiko karo metu.

t
— Prezidentas Eisenhmeeris pasiuntė raitus Egipto premjerui 

Nasser ir Izraelio premjerui Ben - Gurion, kad jie pašalintų krizę 
vidurio rytuose. ,

— Dag Hammarskjold vėl kreipėsi į Izraelį, kad būtų numal
šinta karinė ugnis prie rubešiaus.

— ChurchiŪ pareiškė, kad jis įsitikinęs, jog JAV parems D. 
Britaniją vidurio rytuose.

— Gen. Alfred M. Gruenther, Siaurės Atlanto gynybos jėgų 
vadas, šiais metais pasitraukia iš pareigų. f jo vietą prez. Eisen- 
homeris skiria gen. Lauris Norstad, kuris dabar yra JAV oro jėgų 
viršininkas.

rio rytuose.
Jis balandžio 13 d. išskrido į 

Teheraną, Iranan, stebėti Bag
dado ministerių tarybos posėdį, 
įvykstantį balandžio 16—20 d.d.

Septyni žuvo
PLASCENCIA, Ispanija, bal. 

13. — Dešimt galionų eau de co- 
logne sprogo Plascencijoje. Sep
tyni asmenys žuvo, kai kilo gais
ras ir sukrito trijų augštų krau
tuvė. Policija praneša, kad co- 
logne bonka buvo padėta krautu
vės sandėlyje.

• Turkijos saugumo policija

Kas galėjo tikėti?
FREDERICKSBURG, Va., bal. 

12. — Mrs. Henry O’Bryhim 
skundės, kad iš jos kiemo dings
ta kaikurie daiktai. Bet kai din
go rūbų maišas, tada ji pašaukė 
policiją. Jie surado įsibrovėlį — 
didelį šunį. Policija pasikalbėjo 
su šunies savininku. Sis pažadė
jo „pasikalbėti“ su „nusikaltė
liu“.

Kad netrukdytų
TICKHILL, Anglija, bal. 12.— 

Vaikams buvo uždrausta žaisti 
futbolą ir „kitus triukšmingus 
žaidimus“ aikštėje sekmadienio 
popiečiais, kad netrukdytų po-

susekė naują šnipų organizaciją, pietinio poilsio apylinkėje gyve- 
dirbusią komunistinei Bulgarijai.1 nantiems žmonėms. Jauniai gali 
Šnipai rinko žinias apie turkų įsi-1 žaisti tik „ramius“ žaidimus, 
tvirtinimus pasienyje — Balka
nų pusiasalyje.

Kalennorlus

Balandžio 14 d.: šv. Justinas 
ir šv. Valerijonas, lietuviški: Vis- 
valdis.

Balandžio 15 d.: šv. Teodoras 
ir šv. Anastazijus, lietuviški: 
Vilnius ir Vaidotė.

• Bonnoje, Vokietijoje, nauja 
Beethovcno salė statoma. Naujas 
pastatas kainuos $1,428,000. Pa
statas manoma baigti kitais me
tais.

Oras Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėje 
šiandien giedra, rytoj apsiniau
kę ir švelni oro temperatūra.

• Sovietai pažadėjo greitai 
grąžinti 9,100 vokiečių civilių. 
Vokiečių Raud. Kryžiaus žinio
mis, Sibire įvairiose darbo vergų 
stovyklų rajonuose ir priverčia
mai įkurdinamųjų butuose esa
ma dar apie 84,000 vokiečių civi
lių. Vienas iš pirmųjų, gavęs iš 
Maskvos vykti į Vakarus yra 
Franz Thurau, buvęs Eisenbergo 
(Rytprūsiuose) burmistras.

• Bolševikai skelbia Jakuti- 
koje (Sov. Rusijoje) radę „gau
sių deimanto telkinių". Lig šiol 
daugiausia deimanto buvę gauna
ma iš pietų Afrikos. Bolševikų 
skelbimu, dabartiniai Jakutijos 
telkiniai „savo atsargomis ir ko
kybe prilygsta Pietų Afrikos tel
kiniams“. Numatoma „trumpu 
laiku išvystyti deimanto gamy
bą". O kiek ten darbo vergų tu
rės pakloti savo galvas?

• Maskva atsisako pristatyti 
norintiems užsienyje gauti žur
nalą „Sovietinis žemės ūkis“. Jis 
pradėtas leisti vietoje uždaryto 
žurnalo „Lietuvos kolūkietis“. Ta 
čiau į užsienį naujasis žurnalas 
nenorimas įleisti. Iš viso lietu
viškoji kom. spauda į užsienį te- 
išleidžiama tik su Maskvos suti
kimu.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

REIKALINGI LIETUVIAI 

GYDYTOJAI

Monroe County Hospital, Ro 
chester, N. Y., yra dvi laisvos 
vietos lietuviams gydytojams. 
Gyventi galima ligoninėje, at
lyginimas geras. Dėl sąlygų 
teirautis pas ligoninės direkto
rių dr. Green arba dr. Vladą 
Lelevičių.
Protestas dėl komunistų Rusi

jos mokslininkų lankymosi 

Rochesterio universitete ir 

kitose mokslo įstaigose

Šiomis dienomis Rochesterio 
universitetą ir kitas šio mies
to mokslo įstaigas lankė sve
čiai mokslininkai iš kom. Ru
sijos. Lietuviai, latviai, ukrai
niečiai, lenkai, estai ir vengrai 
buvo sudarę bendrą komitetą, 
kuris priėmęs protesto rezoliu
ciją, ją išsiuntinėjo kalbamoms 
mokslo įstaigoms Rochestery, 
Atominės energijos komisijai, 
JAV orinių pajėgų komandai 
JAV Tautinei mokslų įstaigai, 
ir Valstybės sekretoriui F. 
Dulles. Rezoliucijoj demaskuo
jamas komunistų Rusijos 'dvi
veidiškumas ii? jų vadinamų 
mokslininkų Tjendradarbiavi- 
raas su kom. Rusijos slaptąja 
policija, kurios darbas yra te
roras savo piliečių ir pagalba 
komunistų partijai užvaldyti 
pasauly. Kom. Rusijos moks- 
lininkai yra bendradarbiai vy
riausybės, kuri .milijonus žmo
nių laiko vergų stovyklose ir 
kad šių mokslininkų, kaip ko
munistų, uždavinys yra šnipi
nėjimas laisvuose kraštuose. 

Čiurlionienės Pinigėliai

Rochesterio lietuvių scenoje 

Balandžio 7 d. šv. Jurgio
liet. parapijos salėje AL Ben
druomenės Rochesterio skr. 
choras vaidino Čiurlionienės - 
Kymantaitės 3-jų veiksmų ko
mediją Pinigėliai. Vaidino: Ona 
Adomaitienė (Marcelės Nor
mantienės rolę), Alb. Kurkulis 
(M. Normantienės sūnus), Br. 
Velminskas (Raudoninskio 
M.), Birutė Apanavičienė 
(Raudoninskienės Julės), Vida 
Viliūnaitė Raudoninskienės 
Kazimieros)į, Alf. Džiakonas 
(Karaičio Petro), Liucija Ma
kauskaitė (Karaitytės Biru
tes), Dalė Podelytė (Karaitie- 
nės Aid.), Ramunė Viliūnaitė 
(Laukaitytės Magd.), Petras 
Matiukas (Surinskio Mot.), 
R. Kiršteinas (dr. Mikšio Ign.), 
Visi artistai mėgėjai savo ro
lėse buvo įsigyvenę gerai. Ypač 
šio veikalo centrinis asmuo 
Marcelė Normantienė (Ona 
Adomaitienė) sav0 rolę atliko 
pasigėrėtinai. O taip pat ir kiti 
asmenys savo rolėse buvo įsi
gyvenę gerai.

Režisavo Andrius Cieminis, 
grimavo Stasys Ilgūnas, buv. 
Kauno v. teatro perukų ir gri
mo meisteris.

Mirė Pranas Rimkus

Kovo 29 d., Pranas Rimkus, 
senosios liet. kartos veiklus lie
tuvis, sulaukęs 61 metus, mi
rė. Lietuvoj paliko 4 brolius ir 
dvi seseris. Buvo kilęs nuo Uk
mergės.
Labiausiai perkamos knygos

Šiuo metu Liet. Spaudos 
kioske (šv. Jurgio parapijos 
mokyklos raštinėje), labiausiai 
perkamos knygos yra šios: VI. 
Ramojaus Lenktynės su šėto

nu; 2-jo karo liet. karių šiurpi 
odisėja nuo Vabalninko iki Da-

Chicagoįe
Suvalkiečių draugijos žinios
Kovo 28 dieną, Hollyvvood sa

lėje įvyko Chicagos Lietuvių Su- 
nijos, J. Savickio Žemė dega, valkiečių draugijos susirinkimas. 
Grimų pasakos, V. Hugo Varg- Į draugiją įsirašė nauja narė, 
dieniai, J. Simonaitytės Pa va- Ona Aleknavičienė. Vienbalsiai 
sarių audra, J. Jankaus Senas. Prįimla-
, • • x Buvo skaitoma keletas gautų

areivis Matatutis, bt. Ylos fl- <iraUgįjai laiškų. Ateities šokėjai 
losofinis veikalas Laisvės pro- kvietė su 10 biletų dalyvauti jų
blema ir kt. Jau gautos puoš
niai išleistos kan. A. Sabaliau- 
ko maldaknygės Viešpaties an
gelas.

BALTIMORES ŽINIOS
Balfo metinis susirinkimas , ir alučiu. Ten taip pat paaiškės, 

Metiniame Balfo skyriaus su-' £as bus tie laimingieji dabarti-
sirinkime ypatingo susirūpinimo 
ir dėmesio atkreipta į naujų ga
rantijų sudarymą tiems tremti- e ^.as ra<b^as ^^trinį 
niams, kurie dar galėtų emigruo-! Pros^- Tikrai yra verta į Balfo 
ti iš Vokietijos. Skyriaus pirmi-1 va^ar4 atsilankyti ir tuo būdu 
ninkė dr. E. Armanienė jautriai Paremtl šalpos darbą.

E. St. Louis, III.ii
AUKOS LIETUVOS VADAVIMO 

REIKALAMS

120 LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ^

Operų arijos, įdain. K. Pet
rausko, Grigaitienės, Kardelie
nės ir kit. Populiarus Šabaniau- 
skas, Dvarionas, Pupų Dėdė ir 
visa eilė kitų. 10 plokštelių, įs
kaitant persiuntimą ir įpokavi- 
mą, — $15.00. Reikalaukite są
rašo: Dainora Daunoraitė, 49, 

Thomfccn Avė.., London W. 4, 

Engianti. Plokštelės siunčiamos 
tuojau pat.

1956 ui. vasario 12 d. minint 
niam dovanų paskirstyme, tail Lietuvos Nepriklausomybė*! 38-tą- 
yra kas gaus virtuvės indų kom- s“w sukaktuves, Eaat St. Louis, 

Illinois, Lietuvių parapijos salėje. 
$15 aukojo dr. Juozas Petrikas, ]>oj 
$10 dr. Ant. Čerškus, kun. Ant. 
Dcksiiva ir Petras Plicnaitis. Po 
$7 Parapijos choras. Po $5 Jonas 
ir Veronika Dubickai, J. ir Z. Uo- 
lan, Ona Lcvanionė, Kun. Z. Gele
žius, M. Mogenienė ir Juozais Sala-1 
džius. Po $.3 V. B. Geležiūnas, I. 
Gintautas, J. ir A. Gudaitis, J. 
Juodakis ir V. Tervydis. Po $2 Jus
tinas Bačkis, J. Bereiša, V. Bla- 
veščiūnas, Alf. Gerčys, Z. Glebi
nas, V. Grubienė, V. P. Kemežiai, 
Ona Kcserauskienė, Algirdas Man- 
vydas, Rusenai, V. Salainona.s, P. 
Švarcas, A. Vaicelkauskas, F. Va
leika. Po 1 dol. aukojo Jadvyga 
Bačkis, Jonas Bataitis, K. Barei- 
sieuė, K. Buitkus, Ona Doršienė, 
A. Galesas, kun. J. Gasiunas, Ko

nušviesdama padėtį skatino susi
rinkusius prisidėti prie akcijos 
pažadėdama visą reikalingą tech

Melrose Park, III., Lietuvių n*šką pagalbą, tai yra blankų už- sutiko žinią, kad jų kolonijos ak- 
Bendruomenė dėkojo už talką jų į Pūdymą. Ji drauge pranešė, kad tyvus narys poetas Kazys Bradū-

vakare balandžio 15 d. Sokolų 
salėje. Biletai išplatinti.

Kazys Bradūnas laimėjo 
„Aidų“ premiją 

Baltimoriečiai su džiaugsmu

veikloj. Suvalkiečių draugija nie
kuomet neatsisako gražius lietu
viškus parengimus paremti. 

Taip pat ir suvalkiečiai prašo 
ALT skyriaus valdyba nuta-ljų neužmiršti. Suvalkiečiai kvie- 

rė Baisiojo birželio i vykių mi- čia į Suvalkiečių dr-jos pavasari-

Birželio įvykių minėjimas 

rengiamas Birželio 10 d.

nėjimą rengti birželio 10 d., 
sekmadienį. Minėjimą n pagrin
diniu kalbėtoju yra pakviestai 
Juozas Brazaitis,

XV

Racine, Wis.
ALT Metinis Susirinkimas

nį vakarą, kuris įvyks balandžio 
21 d. Hollywood salėj, 2417 W. 
43 St. Programą atliks Ateities 
šokėjai. Po programos šokiai 
prie gero orkestro.

Palaidota Barbora Remeikis

dabartinėje akcijoje ji jau už
pildė 25 garantijas. 10 susirinki-

nas laimėjo „Aidų“ literatūrinę 
premiją. Premija poetui bus įteik

mo dalyvių čia pat sutiko pasi- s ta Toronte, kur jis taip pat skai- 
rašyti reikalingas garantijas tys savo kūrybos, 
tremtinių iškvietimui. Tuo reika

WILL YOU HELP
N0W TO BUILD

THE CHAPEL AT THIS 
TRAPPIST ABBEY?

To tho untold num- 
bers of churituble con- 
tributors who liuve 
eurned an everlasting 
reward for their go- 
nerous aid in the 
buildlng' of our per- 
nianent m o n as tery 
buildlng at Conyers,
Ga., we are etcrnally 
grateful. Tho accom- 
plishincnt to dato is 
beyond a 1 1 vvordly 
concept. A s s uredly,
God will ieward you.

Novv we are to start 
on the c r o w n i n g 
acliievement of our 
Southern erusade, the 
permanent Chapel of
Our I^ady, which will __
complote the eloister. We necd vour 
continued help. Father Abbot 1110d- 
estly estimates that he needs only a 
few thousand dollars to coimnence 
this vvork. He also feels that he wiil 
need only a thousand dollars a 

' month for Severai years to keeo go- 
ing.

The Monks thcmsclves furnish all 
the I.ABOIt. lt seems a pity Our 
Lady s vvork should be in any vvay 
held back when it is small costs 
alone that empede the vvork.

The Trappists have vvon the love and 
affection of their neighbors in tho 
South by their siniple livcs of prayer 
and vvork. Theso good friends aro 
niostly not of our Faith, and can 
help voty littlo financially. Won t 
you please, therefore, continuc to 
help, even if it bo only a vvidovv s 
mite, by sending your contrihution 
direct to Father Abbot ?

Ilev. Fatlier Abltot 
OtH- liiuly of tlie Holy Gliost 
’l rappist .Monastery, I’. O. Bt»x L 
Conyers, Georgia
liear Father Abbot: 
l’lcasc aeeept my donation cnclosed 
to help in complcting Our Ladys 
Abbey as Conyers.

Namo .................. ’ ..........
City ..........................
Address.................

Bus pagerbtas adv. N odas 
Rastenis

Visuomenės veikėjas ir rašyto- f18.8. įsūnis, Mm. Korobey, K. J<i
jasadv. Nadas Rastenis siais me, kas> M. Levinskicnė. Manvydienė, h. 
tais švenčiąs savo 65 m. sukaktį | Maicus, Marija Meškauskienė, .Tea- 

TX v. , i baltimoriečių bus atitinkamai pa I MiUer, .Tonas Miliukavičius,
Is pranešimų paaiškėjo, kad, Bendruomenės anvlin- R s«nkcVžlus- A- Stonis, Auta-
r 1955 m. įvairiais būdais Sal-

rytas specialus komitetas iš at
stovų nuo įvairių organizacijų, 
kuris pasirūpins sukakties pami
nėjimą suorganizuoti.

lu dar kalbėjo daug tremtinių 
iškvietimu besirūpinąs skyriaus 
sekretorius Ad. Lažaitis ir ilga
metis skyriaus veikėjas K. Matu- 
liauskas.

per

šių m. kovo 28 d. buvo gražiai pos reikalams buvo surinkta 
palaidota Barbora Remeikis. Ma-J 2,421.51 dol. Į Balfo centrą per 

tą pat laiką buvo persiųsta 
2,329.98. Skyriaus kasoje tebėra 
91.53. Drabužių per praėjusius

žeika ir Evans koplyčioj susirin
ko daug gerų bičiulių ir giminių. 

Sekmadienį, balandžio 8 d., Į Buvo graudu matyti vyro Jono ir 
parapijos salėje įvyko gražus j dukrelių Josephinos ir Albinos 
Alto metinis susirinkimas. Da- skaudų verkimą. Po gedulingų ir

metus surinkta apie 3,000 svarų. 
Skyriaus valdyba perrinkta ta

lyvavo 51 atstovas. Darbo pre- iškilmingų pamaldų buvo nuly- (pati. Tik vietoj susirgusios Bud-
zidiumą sudarė: Pirm. Tamulė- 
nas, Jr., ir raštininkas kun. K. 
Vengras, MIC. Iš valdybos 
narių pranešimų pasirodė, kad 
būta gyvo veikimo, šiais me
tais buvo labai gerai paruoštas 
Vasario 16 minėjimas ir išrū
pinta -.Racine skyriaus Wisc. 
gubernatoriaus paskelbimas, 
kad Vasario 16 d. būtų “Li- 
thuanian Day” visoje Wisc. 
yalstybėjc. Finansų stovis ge
ras ir dar liko pinigų kasoje. 
Reikia pasakyti, kad susirin
kimas tęsėsi virš 3 valandų. 8 
Valdybon išrinkta: kun. K. 
Vengras, MIC, K. Jurgaitis, 
Patrušaitis, Budrys, A. Ziz- 
minskaitė, V. Kažemekaitis, 
dr. Palaitis, L. Stankus ir J. 
Giedrikas. Revizijos komisiją 
sudaro: Mataitis, Kasparaitis 
ii* Ta.mulėnas, Jr. Garbės teis
mą sudaro: prof. Šimoliūnas, 
Kapočius ir Pakšys.

Garbės nariu paskelbtas kle
bonas kun. dr. V. Andriuška, 
MIC. Valdyba numato per sa
vo atstovą, kada turi būti ren
giami ALT parengimai. Visi 
dienotvarkės punktai buvo gy
vai svarstomi. Reikia tikėtis, 
kad gražios diskusijos ir min
tys atneš gerų pasekmių.

TRUMPAI

— Praeitą sekmadienį buvo 
pašventinta nauja šv. Kazi
miero stovyla. Šventino pats 
klebonas kun. dr. V. Andriuš
ka, MIC. Pamokslą pasakė Ke- 
noehos lietuvių parapijos kleb. 
kun. A. Miciūnas, MIC. M. ir 
J. Žukauskai buvo garbės kū
mai, šventinant stovylą, nes jie 
apmokėjo' išlaidas, paaukojo 
$500 dolerių. Yra dar ir pra
eityje aukavę savo parapijos 
reikalams iki $1500 dolerių.

— C. Edzelis aukojo parapi
jai 50 dolerių. Auką atnešė ir 
įteikė senas parapietis A. Va
siliauskas.

— Atvyksta Vyrų Choras is 
Chicagos. Koncertą rengia sr. 
Kazimiero Jaunimo Klubas, pa

dėta į šv. Kazimiero kapines,
Ona Švirmickas

Cicero, III.
Moterų Sąjunga 

Moterų Sąjungos 2-tra kuopa
turėjo savo reguliarų mėnesinį 
susirinkimą pirmadienio vakarą,

reikaitės pririnktas V. Petrulis.
Susirinkimui baigiantis dar žo 

dį tarė skyriaus vicepirm. adv. 
N. Rastenis ragindamas tiek se
nuosius tiek naujuosius ateivius 
jungtis bendron Balfo talkon.

Balfo vakaras ir dovanos
Balandžio 21 d., Lietuvių sa-

balandžio 9-tą, 1956, šv. Anta-, Įėję rengiamas Bafo skyriaus va- 
no parapijos salėje. Susirinkimą, j karas. Vakaras žada būti su ati
kai# ir visuomet, sumaniai vedė, tinkama programėle, laimėjimais 
pirmininkė Druktanis. Vicepirmi
ninkei Lorenat atkalbėjus maldą, 
sekė protokolo skaitymas. Onai 
Zaurienei dėl ligos neatsilankius 
susirinkiman, protokolą perskai
tė jos sesutė ponia Cieslak. Na
rės linki Onutei greit pasveikt.

Po visų raportų, kuriuos davė 
ponia Sriubienė, eita prie disku
tavimo būsimos veiklos. Pirmiau
siai diskutuota apie parapijos 
kamivalą ir priemones jam tin
kamiausiai prisirengti. Antra, 
kalbėta apie apskričio ateinantį 
bingo vakarą, kuris bus balan
džio 29 d. Pelnas šio pobūvio ski
riamas „Stipendijų Fondui“.

Šv. Kaziemiero seselių rėmėjų 
seiman, kuris bus gegužės 6-tą d. 
paskirta 5 dol. dovana.

Prieš uždarant susirinkimą, 
narės pasimeldė už mirusias na
res: Kotryną Lazdauskienę ir 
Ievą Bernadišienę. Ta proga reiš
kiu savo ir visų 2-tros kuopos 
narių didžiausią užuojautą miru
sių narių šeimoms.

Marijona Eisinas

Drožles
Kai eilinis žmogus žmogų už

muša, jis — žmogžudys. Bet 
komunizmo sistemoje toki Sta
linai ir serovai — dideli vyrai. 

*
Kaikada gal mes labiau su

sirūpinę Maskvos nuodėmėmis 
negu savomis.

*
"""Sunku pasakyti, kokių veikė-

Mianii, Fla.
Sekmadienį, balandžio 8 d. 56 

M. A. L. P. Klubas turėjo mar
gučių pasilinksminimą. Moterys 
pagamino įvairių valgių ir buvo 
įvairių spalvų margučių. Prizus 
gavo John Savage ir S. Welička 
už labai gražius margučius. Kai 
kas sako, kad Floridoj yra suva
žiavę seneliai be jokių jausmų, 
tas gal ir tiesa, bet kaip tik or
kestras užtraukia lietuvišką pol
ką, tuomet nei jauni nepasily- 
gins, trepsime kojomis net žan
dai dreba. Prof. Bruno Nakrašas 
iš Pa. su Annita Navickaite pa
dainavo gražių dainelių. Publika 
buvo labai patenkinta. Už vaka
rą reikia dėkoti veikėjams, kurie

rapijos salėje, šeštadienyje, ta- dirba. Pvz., pirmi-
landžio 21 d. 7 vai. vakare. Bus 
ir šokiai. Programoje yra gra
žių lietuviškų dainelių ir iš
traukos iš pasaulinių eperų.
Verta ir įdomu bus dalyvausi jgą ačiū. 
šitame koncerte.

ninkas Radgers, Styles, Verbila 
ir Šimkus. Taip pat ir kitiems 
geradariams ir visiems dalyva
vusiems klubo vardu tariu širdin-

Klubo Ižd. J. Ratlcus

Balandžio mėn. 14 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Auditorijoj, 
Chicagos studentų ateitininkų Korp! Šatrija ruošia

STUDENTĖJ KONCERTĄ!
Programoje — iškilmingas jaunimo literatūros premijos įteikimas ir 

meninė dalis.
AM

lė
N.

Vosylius,
Žičkui.

Elzbieta Ūztlcla, J.

Nepažy mėtom sumom aukojo 
Julius Baltakis, Borauč, Ona En
drijaitis, A. Gavelienė, Gavelis, I. 
Gediminas, Anua Geržitis, Izdunis, 
A.. .Tanus, M Gricienė, Marta lei- 
naitis, John Kranauskas, Hclfln. 
Kruz, Thcrese Kruz, A. Matulcvi 

Aną savaitę pūgoms siaučiant čienė, Vladas Matulevičius, A. Me 
.įeris, Mary Okas, I’aulikaitis, Cc- 
cilia Kouch, Stanley Rouch, C. 
t ilčinskas, Aleksas IVanagat, M 
Zavitskiene. Viso salėje suaukota 
$194.55. g. r.

Nauja ateitininkų sendraugių 
valdyba

Bradūnų bute įvyko metinis sen-
draugių susirinkimas. Baltimo- 
rės at-kų dvasios vadas kun. K. 
Pugevičius paskaitydamas iš Šv. 
Rašto ir iškeldamas at-ko misi
ją pravedė susikaupimo valandė
lę. Po to svarstyta įvairūs reika
lai ir išrinkta nauja valdyba. 
Naujosios valdybos pirmininku 
yra V. Volertas, o nariais dr. S. 
Ankudas ir St. Balčiūnas.

L. Šakys

Pittsburgh, Pa.
45 m. SUKAKTUVES

Lietuvių piliečių draugijos 
klubas 1723 Jane St., Pitts- 
burgh Pa., rengia iškilmingą 
balių vakarienę, atžymėjimui 
45 metų-sukakties, kuris įvyks 
rugsėjo 23 d. Lietuvių piliečių 
draugijos klubo valdyba, nuo
širdžiai prašo visus Pittsburgh 
lietuvių klubus, draugijas,

jų mūsų visuomenei šiuo metu į parapijas, ir kitas organizaci- 
reikalingiausia — minkštašir-
džių ar kietapročių.

Nužvelgiama, kad kaikuriuos 
straipsnius mūsų spaudoje tik 
trys lietuviai teskaito — redak
torius, raidžių rinkėjas ir ko
rektorius.

*
Išmintinga žmona niekad sa

vo vyro nemoko. Jei motina jo 
neišmokė, tai ką žmona pada
rys?

Turime rašytojų, kurie mano, 
kad Šekspyras — menkas rašy
tojas, nes nerašė kap jie.

P. Eiliukas

Bažnyčia yra matomoji drau 
gija. Jos gyvenimas, kaip ir 
žmogaus gyvenimas, yra sąly
gojamas laiko ir erdvės fizinių 
elementų. — Pijus XII

jas, tą dieną neruošti savo pa
rengimų.

įrengiame krautuvėms vitrinas — 
pastogėse ir rūšyse butus. Taisome 
porčius. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame riastikines sienų bei 
grindų “tiles”.

J. IPPOLITO & SON 
BRunsvvick 8-2108

lllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllliUIIIIIII
ACTIVE HEATING SERVICE

Alyvos ir gazo “eonversion” degin- 
tuvai. Boileriai-Centriniai pečiai- 

Itadiation
įtaisomi — Užlaikomi — Išvalomi

AVenue 3-6266
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii:
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Sveikatos Centras Northwest Sidėj

NORTHWEST HEALTH 
GEHTER

1869 No. Damen Avemue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino į pasveikusių eiles. Čia 
patyrę daktarai teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitų sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 
ricose veins); užsisenėjusias vyrų 
ir moterų ligas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

1869 No. Damen Avenue 
(Cortland & Damen Avė.) 
Telef. ARmitage 6-8200 

iimiiumiimiiimiiiiiiiiminiiiiiimuiim
VAUGHAN MOVERS

Local and long distance 
Insured

24 hour servjce
YArds 7-3536

RITE-WAY SEWER CO.
Catcli ba.-ilns, cleanod, rcpalred, 

blooked sevvcrs rodded.
Floodrd bascincntB puniped and 

proventod.
ltAY OK NIGHT SERVICE 

Work guiiruntecd. Lte.rBondod.
AldMtny 2-V220

Pajieškau tremtinį
Antaną Pulkį

V. KOPLIAUSKAS, 
2259 So. Westem Avė.

CHICAGO 8, ILLINOIS

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbėjus vartoja 
per 40 metų. Jis turi sveiką pa
kaušį, turi jauno vyro išvaizdos 
plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauko. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tickos ir ypatos.

Stato

Evening Clas;es & Special Sat. an 
Sunday Classes.

MECHANICAL DRAFTtNG 
AND DESIGNING.

TOOL AND ,DIE DESIGN. 
TOOL MAKING 
D1E MAKERS

Classes Start June 4.
LASKI INSTITUTE

INTERNATIONAL TRADE 
SCHOOL

1232 Milwaukee Avenue 
Dickens 2-5653

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 vienas:
Mano Gitara — Tango 

Anglų valsas — solo ................................. ...
Nutilk širdie—Tango—ir Kanarkų Fo.vti'ola 
Jonulio Polka ir Dariau Lyseles — solo ....
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. ......................................
Našlaitės Kajais ir Griuvėsių Gėleli 
Tykiai Nemunėlis Teka ir \ i.sur Tvln

ir Saules Rytas
................... šahaniauskas
-solo .... Šahaniauskas

........................... Šiaukevičius
........ Pūdų Dėdė ir Dėdienė
.... Puj>ų Dėdė ir Dėdienė 

solo ................... Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį'! Vanagaitis, OlŠuuskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ............... Lietuviškas Orkestras
\ ainikas 1 ir 2 Dalis ................................ Lietuviškų Melodijų Kinkinys
({eismai ir Svajonės ir Džidis .......... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ............... Duetas su Orkestru

Po 01.50 vienas:
Tėvynei ir Suhatos Vakarėlį ....................... P.udriūno Vyrų Kvnrlelas
Alulįv ir šauksmas ............. ............................... Budrumo Vvrų Kvartetas
Žemaitišku Liaudies Dama ir Suhatos Vakarėlį ........... 'švedo Choras
Apie Palvų Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė ................. .. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo .................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Noktiirnas ir Čigonės .................................... Motiekaitienė ir Kulvuitytė

Rekordus siunččianic ir paštu. Amerikoje už supakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. Į kitas šalis atitinkamai brau 
giau. COD nooiuiičiaine. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

Koncerte dalyvauja - Pranas Zaranka, Audrone Gaigalaitė, 
Detroito studentų at-kų trio ir Manigirdas Motekaitis.

Po programos šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui.

Kviečiame visus dalyvauti! KORP! ŠATRIJA
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Lietuvos nepriklausomą gyvenimą nutraukė klastingoji bol
ševikų jėga, kuri šiandien kad ir netiesioginiai, grasina viso pasau
lio laisvei. Maskvos despotai siekia to įvairiais būdais ir priemo
nėmis. Lietuva buvo persilpna tai jėgai pasipriešinti ginklu.

Tačiau lietuvių tautai paliko kitas ginklas — dvasinis pasi
priešinimas. Tasai pasipriešinimas ir nū reiškiasi Lietuvoje. Pa
likusieji saugoti gimtųjų sodybų, dažnas, kuris tik nepakluso oku
pantui, susilaukė lietuvių knygnešių ir kitokių kovojusių dėl Lietu
vos laisvės likimo — ištrėmimo Sibiran arba visiško sunaikinimo.
Per 80,000 lietuvių turėjo pasitraukti iš Tėvynės svetur ir pasiten
kinti benamiškumu. Tokia tragedija ištiko ne vien lietuvių tautą, 
bet daugelį ir kitų. Todėl šiandien laisvasis pasaulis intensyviai 
ruošiasi pasipriešinti tai jėgai, kuri pavergė Lietuvą ir kuri tapo 
visos žmonijos grėsmė. Tatai kaip tik teikia vilčių artėjant galimy
bei ir Lietuvai išlaisvinti ir tęsti jėgos nutrauktą valstybinį gyve
nimą. Tam metui būtina kiekvienam lietuviui ruoštis, kur jis be
gyventų ir koki asmeniški sunkumai bebūtų jo išgyventi. Lietuvos 
praeitis byloja, kad lietuvių tauta yra ryžtinga, atspari ir vieningo
mis jėgomis anais laikais pasiekė Lietuvos nepriklausomybės.

šių dienų įvykiai ypatingai įpareigoja mus visus, laisvuose 
kraštuose gyvenančius, savo jėgas, nepalaužiamą valią ir energiją 
skirti Tėvynės išlaivinimui.

Augščiausias tautos idealas yra laisvė. Lietuvos laisvei at
gauti geriausieji tautos sūnūs paaukojo brangiausią savo turtą — 
gyvybę. Nežinomojo kareivio kapas, savanorių kūrėjų, šaulių, par
tizanų pralietasis kraujas ir užžėlusieji jųjų kapai uždeda mums Į centras yra didysis uostamies- 
kilnią pareigą vieningai siekti iš bolševikų okupantų išlaisvinti' tis Hamburgas. Bet, ironijai, pa 
krauju persisunkusią ir ašarose pasruvusią Lietuvos žemę. ................... *

AL. G1MANTAS

Didelį susirūpinimą įvairių ryžiuje. Teigiama, jog saugiau 
valstybių įstaigoms kelia vis di-i yra turėti padiibtą pasą 
dėjanti Europos kontinente juo-»betkokios mažos, nežym os vais-
doji prekyba nelegaliais doku
mentais. Kaip praneša įvairūs

tybės. Jei turistas kokiam sie
nos perėjimo pareigūnui betkur

korespondentai, šoji perkybos Europoje pateiks Costa Ricosj
rūšis klesti ir pastebimai platė
ja. Pabėgėliai, asmenys be pi

pasą, bus labai mažai galimybių 
būti susektam, nes tas valdinin-

lietybės, įvairūs tarptautiniai kas per visus metus tematė gal

Skailytojų nuomonės

Ar čia neišdavimas?

Paskutiniu laiku pagausėjus 
laiškams iš anapus, atsirado 
mūsų spaudos puslapiuose dau
giau įvairių rašinių ir žinučių: 
paminimi mirusieji, paieškomi 
artimieji, pasisakoma laiškų ir 
paketų siuntimo reikalu ir pa
našiai.

Tačiau su apgailestavimu 
reikia konstatuoti, kad kaiku- 
rie piliečiai jaučia malonumą 
Laipinti laikraštyje naujos rū
šies žinias, būtent: viešą gau
tųjų iš Lietuvos ar Sibiro laiš
kų analizavimą. Kam norima 
tuo pasitarnauti?

Išvilkdami aikštėn ir berei
kalingai viešai aiškindami 
mums patikėtas nevisad pilnai 
išreikštas žinutes, ar nesikėsi
name tuomi nutraukti vieninte
lį mūsų susižinojimo ryšį ir ar 
nestatome savųjų į rimtą pa
vojų, duodami progą okupan
tui padaryti naujiems apkalti
nimams.

Ir apskritai, nagrinėdami per 
spaudą atvirai kartais net iki 
smulkmenų .mūsų tautiečių Lie
tuvoje ir Sibire įvairias proble
mas ir duodami saviesiems pa
tarimus kaip rašyti laiškus, 
siųsti siuntinius, idant lengviau 
būtų apeinami okupantų uždėti 
suvaržymus, turėtume atsimin
ti, kad ta pati spauda patenka 
taip pat ir į mums neprietelin
gas rankas, kurie gali labai 
lengvai mūsų planus iš anksto 
demaskuoti. V. K.

DIDŽIAUSIA SEIMĄ

Didžiausia pabėgėlių šeima iš Vakarų Vokietijos, Frankfurto, 
Main, atvyko į New Yorko aerodromą, šeimos tėvai Regina ir 
Adomas Gareis turi 10 vaikų. Tėvas dirbs kaip inžinierius Ca- 
lifornioj. Darbo ir buto garantijas sudarė kun. Bernard Cronin.

vieną, du, o gal net nė vieno 
Costa Ricos paso ir aišku netu
rės jokio pagrindo betkuriam į- 
tarimui. Šiaip jau pasai, turin
tieji daug vizų antspaudų, pa
prastai gali sukelti įvairių įtari- į 

mų, bet anksčiau buvo prieš n- 
gai, nes juo daugiau pasas tu
rėjo vizų, juo rimčiau jis atro
dė ir tuo pačiu liudijo savąjį 
galiojimą.

Kaip tik dėl to pirkėjai daž
niausiai page davo, kad pasai 
turėtų galimai daugiau antspau
dų, rodančių, kad dokumento

, . .......... .. turėtojas tariamai lengvai yra
tys geriausieji falsifikatai pa-Į prakeliaYęs visą eilę valstybių.

avantiuristai bei slaptas misijas 
turį agentai paprastai ir suda
ro gausius ir
pirkėjus.

nesibaigiančius

žinantieji teigia, kad padirb
tų pasų ar panašių dokumentų 
kainos gana augštos ir svyruo
ja nuo $100 iki $250. Už bri
tiškus ar amerikinius užsienio 
pasus dažniausiai prašoma dar 
daugiau. Jei tikėti didžiajai 
Vakarų spaudai, visoje Europo
je didžiausias tokios prekybos

Pokarinė Europos drama šiandien daugeliui tautų kelia įvai- ruošiami ne ten, ne Vokietijoje
rių klausimų ir sudaro įvykių, nuo kurių vienokio ar kitokio iš
sprendimo priklauso ir mūsų laiminga ateitis. Todėl labai svarbu, 
kad mūsų tautos medžiaginis ir moralinis apginklavimas būtų kuo 
tobuliausias.

Kuriuo keliu ir kuriais būdais mes turime ruoštis prie Lietuvos 
laisvės atgavimo? Pirmiausia kiekvienas lietuvis, kur jis begy
ventų, turi ugdyti tautinę dvasią, palaikyti ryžtingą nuotaiką, tau
tos laisvės ir garbės pajutimą. Be to, visur turime ir visados skie
pyti tautinį lietuvišką sąmoningumą, kad kiekvienas tautietis būtų 
pasiryžęs savo gimtąjį kraštą vaduoti ne tik žodžiu, auka, bet rei
kalui esant ir veiksmu.

Taip pat turime visu rimtumu kovoti su tais dūsavimais ir ai
manavimais, kad girdi, Lietuva nedidelė valstybė ir negausi tauta, 
todėl negalime lemti savo ateities.

Vienok turime kiekvienas žinoti, jog valstybės ir tautos ateitį 
lemia ne didumas ir gausumas, bet darbštumas, ištvermingumas, 
augšta moralė, pasitikėjimas be svyravimų savo pajėgumo ir įsiti
kinimas, kad dirbame ir kovojame didžiajai Tėvynės idėjai ir mūsų 
tautos laisvės atvadavimui. Turime siekti, kad kiekvienas lietuvis 
žinotų, kad mūsų tauta Pabaltijos jūros skalaujamoje žemėje gy
vena tūkstančius metų-ir kokia lietuvių tautos paskirtis gausingoje 
tautų šeimynoje.

Dabartinė Vakarų pasaulio politinių įvykių eiga skatina ste
bėti tų įvykių raidą, kurį gal būt niekam dar nėra tiksliai žinoma.

Ko tauta vieningai ir ryžtingai siekia, to visada pasieks. Tik 
svarbu, kad jos siekimus lydėtų visų tautos sūnų susiklausymas, 
rūpestingumas, pasiruošimas ir vieningas darbas.

Jonas Miškinis

ar kur kitur Europoje, bet to
limajame Hong Konge. Čia su
simetę tos rūšies ekspertai į tik
rai gerai suorganizuotą įstaigą, 
rinkon išleidžia, kaip sakoma, 
tiesiog meistriškai padirbtus do
kumentus, kuriuos atskirti nuo 
tikrųjų sunkiai begali net ge
riausiai patyrę žinovai.

Viskas labai planingai vyks
ta ir išdirbta iki pačių mažiau
sių smulkmenų. Jei tik kuris 
kraštas savo dokumentuose įve
da, nors ir mažiausią, pakeiti
mą, tučtuojau agentai oro paš
tu apie tai praneša savo cent
rui Hong Konge. Jei pvz toks 
kraštas, kaip Luksemburgas, 
bet ką pakeis savo pasuose, 
Hong Kongo specai apie tai su
žinos gal net greičiau, negu val
dinės įstaigos Londone ar Pa-

Kai šioji “paslaptis” paaiškėjo, 
dabar jau į tokius dokumentus 
pareigūnai atkreipia dvigubai di 
dėsnį dėmesį.

Geriausias būdas patikrinti 
pasą be abejo yra kreipimasis į 
tos šalies konsularines įstaigas. 
Bet neretai net ir čia konsula
tai nedrįsta tarti lemiamo žo
džio. Įdomu ir tai, kad nusiper- 
kantieji amerikietiškus pasus be 
veik niekad jų nenaudoja įva
žiavimui į JAV. Tai per rizikin
ga. Jais naudojamasi keliaujant 
per įvairias Europos valstybes 
vaidinant amerikiečius, išven
giant vizų, keičiant netikrus če
kius, veliantis į įvairias nešva
rias apgavystes, įvežti ir išvežti 
užsienio valiutą bei naudojant 
gauti visą eilę palengvinimų ar 
pirmumų, kuęių neturi kitų kraš 
tų turistai.

darbus atliko. Tai matėme iš 
pirmininko A. Gulbinsko prane
šimo mokytojų metiniame susi
rinkime, kuris įvyko kovo 25 d. 
Lietuvių Auditorijoje. Jame pir
mininke buvo A. Kliorienė ir sek 
retoriumi — J. Tamulevičius. 
Valdyba dirbo ir savo uždavi-

šventimo, o kiti už pinigus. Ži
noma, jie nėra mokytojai, bet 
teatralai...

Administraciniai reikalai 

Po pirm. mokt. A. Gulbinsko 
pranešimo kalbėjo keletas narių. 
Visi aiškinosi mokytojų sąjun
gos Chicagoje tvarką ir adminis

nius atliko. Svarbiausiu darbu traciją Mat ligšiol Lietuvių Mo
buvo surinkti žmones, kurie pa
remtų savo doleriu moksleivius 
tremtyje. Atsirado aukotojų ka 
lediniams CARE paketams pa
siųsti į Vokietiją. Džiugu ir mie 
la priminti, kad tokių lietuvių 
turime 1,600, kurie davė po vie
ną dolerį. Tenai 300 Vasario 16 
gimnazijos ir vargo mokyklos 
mokinių ir mokytojai gavo po 2 
paketus, kurių kiekvieno vertė 
buvo 50 markių, t. y. net 6 kar
tus dau'giau, negu būtume pa
siuntę pinigais.
Mokytojai nemėgsta reklamos 

Jie dirba tylų, bet gilų kultū
rinį darbą. Dabar šimtai laiškų

kytojų Sąjungos Chicagos apy
gardos valdyba buvo kartu ir vi 
sų JAV lietuvių mokytojų Cent
ro Valdyba. Dabar tą reikalą 
norima atjungti ir sudaryti du 
organus, bet palaukti iki Kultū
ros kongreso sušaukimo ir nau
jų sumanymų paaiškėjimo.

Kasininkas pranešė apie ka- 
sos stovį: kiek turima surinktų 
pinigų premijos reikalams ir 
kiek Sąjungos. Nepasirodė kont 
rolės komisijos nariai ir nebuvo 
pranešimo. Tačiau tokia padė
timi ir apyskaita susirinkimas 
buvo patenkintas, tik prašė tai 
padaryti sekančiame susirinki-
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Tikrieji knkscionys
f VYSK. V. BRIZGYS

Kristaus apaštalai, iš mažens 
išauklėti ano meto griežtoje sa
vo tautos tradicijų ir įsakymų 
dvasioje, pasilikę be Kristaus 
pirmomis dienomis nesusiorien
tavo, kokiais keliais eiti skel
biant išganymą ir Evangeliją. 
Tas kelias buvo jiems parody
tas per stabmeldį italą šimti
ninką, t. y. karininką. Įvykis 
labai vaizdžiai aprašytas Apaš-

praktikos būtų tik formalumai 
be gilesnės vertės. Kas nori ver
tai ir prasmingai vykinti krikš
čioniškus įsakymus ir patari
mus, pirma turi vykdyti natū
raliuosius žmogaus kilnumo rei
kalavimus. O tie būtinieji žmo
gaus prigimties reikalavimai y- 
ra trumpai sutraukti Dekalo- 
ge-Dešimtyje Įsakymų. Kas jų 
sąžiningai laikosi, tas natūra
liai yra teisingas žmogus. Toks 
žmogus yra tinkamas ir krikš
čioniškam tobulumui. Tačiau

MOKYTOJAI PASILIEKA MOKYTOJAIS
A. GINTNERIS, Chicago, III.

ateina iš Vokietijos, kuriuose dė 
kojama už stiprią ir visuotinę | misija, 

moksleivių ir mokytojų para- j Kultūros kongrese,

Pusė šimtmečio Kristaus 
tarnyboje

Iš judaizmo atsivertęs į ka
talikybę David Goldstein . jau 
50 metų kaip labai uoliai apaš
talauja Katalikų bažnyčios la
bui. Dabar yra sulaukęs 86 m.

me, todėl palikta ir ta pati ko- amžiaus. Kasdien eina prie 
komunijos, gyvena asketišaki.

kuris į-

Jau mokytojų profesija sako, 
kad jie privalo daugiausia dirb
ti visuomeninius ir kultūrinius 
darbus. Dirbti daug ir nemoka
mai. Dažnai pamiršdami patys 
save ir savo šeimas. Panaši pa
dėtis buvo tėvynėje, tremtyje 
ir naujose gyvenimo sąlygose. 
Tėvynėje turėjo dirbti iš įparei
gojimo, tremtyje iš reikalo, o 
Amerikoje iš pasiaukojimo, žiū
rint ir stebint, kaip viskas prie
šingai vyksta, negu jų norai ir 
lietuviška prigimtis reikalauja. 
Ir koks didelis skirtumas tarp 
Lietuvos ir Europos mokyklų. 
Atrodo, kad čia tiktai mokoma, 
bet neauklėjama. Dabar skau
da mokytojams širdį, kad jie ne 
gali dirbti auklėjimo darbo.

------  -------------- r----- ---------x ... .... . Chicagos mokytojų aktyvas
talų darbų 10-me skyriuje. Su I karĮu ^ra *r minim&bskai Tame aktyve dalyvauja dau- 
stabmeldžio Kornelijaus ir jo būtini dalykai. Kas^ jų nepaisy- gjau §įmĮ0 mokytojų, bet akty-

viai dirba tiktai ketvirtadalis. 
Kiti išsisklaidę po kitas organi
zacijas ir neturi laiko aktyviau 
pasireikšti mokytojų tarpe. Ki
ti kolegos dėl to nėra patenkin
ti. Dar viena dalis buvusių mo
kytojų visai nesidomi mokytojų 
organizacija ir jų profesiniu vei 
kimu. Tokius mokytojus, kurie 
nenori pažinti savo draugų ir 
profesijos, vienas kalbėtojas pa 
vadino ne mokytoju, bet tik bu
vusiu “mokytojuku”. Vadinas, 
per klaidą buvo mokytoju! Jam 
veltui buvo suteiktas gražus mo 
kytojo titulas ir buvo pavesta 
dirbti ir auklėti jaunimą. Gai
la, kad tokias klaidas pastebime 
tik svetimoje šalyje, kai visas 
lietuvybės išlaikymo darbas da
rosi sunkia problema.

Dideli darbai atlikti
Ne daug žmonių, bet didelius

mą. Bendromis mokytojų jėgo
mis ir tinkamu laiku buvo pada
ryti dideli darbai. Mokytojai ir 
aukotojai nenorėjo, kad jų pa
vardės būtų skelbiamos spaudo
je. Lietuviškas kuklumas nelei
džia jiems to daryti. Vienok po
ra pavardžių pasisekė sužinoti: 
tai Augienė, kuri surinko 125, 
ir Lesevičiūtė — 42 dolerius, o 
kiti kiek mažiau. Pagrindinė au 
ka buvo vienas doleris. Dar bu
vo gauta 470 laiškų tuo reikalu 
ir juose rastos kalėdinės dova
nos moksleiviams. Panašią ak
ciją buvo galima padaryti ir 
Velykų metu, tačiau ji buvo ati
dėta vėlesniam laikui.

Jaunimo teatras ligšiol yra iš
laikomas Lietuvių Mokytojų Są 
jungos. Jis atlieku svarbų auk
lėjimo darbą, bet sunkiai ver
čiasi piniginiu atžvilgiu, nes rei
kia samdyti režisorių ir artistų. 
Sunku dirbti kultūrinius darbus, 
kai vieni žmonės dirba iš pasi-

vyks birželio 30 d. Sherman vieš 
būtyje, mokytojų sekcijai vado
vaus mokt. J. Ignatonis su dvie- 
mis padėjėjais — Kliore ir Vili
maite.

Motery valdžia Sąjungoje! 

Mokytojai vyrai dirba įvairų 
visuomeninį ir kultūrinį darbą 
daugelyje organizacijų. Jie jau
čiasi pavargę ir reikalingi pa
kaitos. Senoji valdyba prašė iš
rinkti naujus žmones, o ypatin
gai moteris, kurios mažiau turi 
visuomeninių pareigų. Tuo klau
simu pasisakius keliems kalbė
tojams, buvo prieita prie balsa
vimo. Pasirodo, kad Chicagos 
mokytojos moterys nesibijo dar 
bo ir pareigos. Joms ir buvo su 
teiktas vyrų pasitikėjimas me
tus pavaldyti! Rinkimų rezulta
tai buvo toki, kad į Lietuvių Mo 
kytojų Sąjungos Chicagos apy
gardos valdybą dauguma balsų 
pateko: A. Eivienė, B. Beleškie-

Neseniai 
knygą: 
Column”.

užbaigė savo naują 
“My Boston Pilot

Nemokamai pavėžino 
163,366

Niagara Frontier Transit 
System Buffalo mieste gavė
nios metu nemokamai į bažny
čias ir grįžtančius namo pavė
žino 163,366 žmones.

Filosofų pirmininkas
Filosofijos ir literatūros pro

fesorius George Klubertanz, 
dėstąs St. Louis universitete, 
išrinktas Amerikos Katalikų 
Filosofų draugijos pirmininku.

— ★ —

Nėra išmintinga ir nėra gir
tina viską vertinti tik pagal se
numą. — Pijus xn

namų krikštu prasideda pago
nių ir stabmeldžių kelias j tik
rąjį Dievą ir Kristaus Bažny
čią.

Kas buvo Kornelijus? Apie jį 
sakoma, kad buvo pamaldus ir 
dievobaimingas su visais savo 
namais. Jis duodavo vargšams 
daug išmaldų ir nuolat melsda
vosi. Jo maldos ir išmaldos atė
jo atmintin Viešpaties akivaiz
doje. Jam buvo siųstas angelas 
pamokyti, k? jis turi daryti, šv. 
Petro turėtas regėjimas padėjo 
Petrui suprasti, kokiais keliais 
turi eiti jis ir kiti apaštalai. 
Kornelijus buvo bene pirmas 
krikščionis iš stabmeldžių.

Kornelijaus pagrindinė būdin
goji savybė buvo ta, kad jis 
buvo natūraliai geras žmogus. 
Tai yra pagrindas visokiam ir 
krikščioniškam tobulumui. Bū
ti geru krikščioniu pirmiausia 
reikia būti natūraliai geru žmo 
gumi. Krikščionybė nėra kas 
nors šalia natūralaus žmogaus. 
Natūraliai geram žmogui krikš 
čionybė yra kelias į didesnį to
bulumą. Be natūralaus dorumo 
krikščioniškos virširiės religinės

tų, tokiam nei krikščionies var
das nei vienos kitos religinės 
praktikos saugojimas nieko ne
pridėtų. Krikščionis galėtų pri
klausyti net keliom bažnytinėm 
brolijom, galėtų būti ir labai 
prisirišęs prie kurių nors religi
nių praktikų, jeigu jam truktų 
meilės ir ištikimybės nors vie
nam iš Dešimties Įsakymų, jis 
nepadarys jokos pažangos krikš 
čioniškam tobulume, nes jo krikš 
čioniškumo sėkla neturėtų po 
savim derlingos dirvos.

Jeigu Jėzus sutiko pagonių, 
apie kuriuos jis galėjo sakyti, 
kad Izraelyje nerado tokio ti
kėjimo (Mat. 8, 10), tai ir mū
sų laikais gali pasitaikyti pa
gonių tobulesnių už krikščionis 
ir nekatalikų krikščioniškesnių 
už katalikus. Krikštas yra krikš 
čioniškumo pradžia, tačiau atei
tyje jo vaisių pagrindas yra mei 
Jė ir ištikimybė žmogaus pri
gimties ir Dekalogo reikalavi
mams. Kas yra žmoguje virš to, 
pagal Evangelijos reikalavimus 
ir patarimus, žmogų padaro 
krikščioniškai ir natūraliai to
bulesniu: ------------  - ------

BIRUTĖ PŪKBLRV161ŪTĖ

75 tęsinys

— Tai kodėl nešoki, Birutėle? — staigiai pasigir
do tylus balsas man už nugaros.

Aš net krūptetlėjau. Salia stovėjo seselė Fidelija 
su juodąja užrašų knygute.

To tik betrūko!
Tviekstelėjau kaip aguona, pašokau nuo suolo ir 

išbėgau pro duris. Springdama ašarom, užlėkiau augš- 
tyn — pas mamą.

Bufetas buvo tuščias. Kas gi čia sėdės — visi juk 
šoko!

Ponia Venckūnienė rašėsi pyrago receptą, ponia 
Batakienė knibinėjo riešutus nuo didžiojo torto, o dar 
viena ponia, kūninga blondinė, pasakojo mamai apie 
liesinančią Suvorovo dietą: šaukštas medaus ir karšto 
vandens stiklinė — nieko daugiau, brangi ponia, nieko 
daugiau...

Tik po valandėlės mama mane pastebėjo:
— Va, ir Špuntulis! — linksmai šūktelėjo ji. — 

Prisišokai ?
Aš pajutau, kad man tirta apatinioji lūpa.
— Mamute... — nedrąsiai pasiprašiau. — Aš jau 

noriu namo. • • - - - - —

sienė ir Pr. Mozūraitis, kurie 
pareigomis pasiskirstys sekan- 

nė, F. Medušauskienė, O. Karo- čiame posėdyje.

— Dabar? — nustebo mama. — Sakei, šoksi iki 
dvyliktos?

— Tai, kad niekas neveda... — tyliai sušnabždėjau.
Negalėdama ilgiau ištverti, prisipažinau. Viešai 

išklojau savo gėdą, mergaitės išdidumo pirmą nuoskau
dą ir pajutau, kaip ant paties blakstienos krašto kliuksi 
tvinkdama, blizgėdama ir sunkumoj pakibdama — sūri, 
didžiulė ašara.

Čia sušoko visos trys ponios, ėmė mane raminti, 
guosti: keturiolikmetę mergą, penktaklasę baliauninkę, 
Samsono tykojančią Dalilą!

— Vargšas kūdikis! — apimta graudulio, glėbes
čiavo mane kūningoji blondinė, grasindama pirštu į du
ris. — Nu, nu, nu, berniukai! Aš jums parodysiu I

Man pripylė didžiausią stiklinę spanguolinio gėri
mo, kažkodėl vadinamo morsu, ir aš leidausi girdoma, 
penima, bučiuojama.

Man dar tebepriklausė visos vaiko dovanos.
Koridorium bildėjo mažosios mergaitės: tykiai ra

miai, tykiai ramiai upeliu tekėjo, iš apačios tebetrenkė 
rožių valsas, bet jau tolimas, jau prislopintas ir, kai 
striaubdama morsą, pažvelgiau į mamą — ji šypsojosi 
ta pačia, neišskaitoma šypsena...

Ir čia, Saulės rūmuose, prabėgo dešimt mano gyve
nimo metų.

Puikūs raudonų plytų mūrai; pačiame jų viršuje iš
kalta didžiulė cemento saulė, trykštanti plačiais spindu
liais. -

Jei tylų vakarą lipi į kalną, visi gimnazijos langai 
dega, tviska skaisčiom ugnim. Lyg ten ir būtų užmi
gusi žioruodama saulė. Tada žinai, koks vėsus ir didelis 
šešėlis krinta dabar kiton pusėn, gimnazijos sodan, kur 
žvyruotais takais vaikšto vienuolės, skaitydamos va
karines savo maldas, ir kvepia mėlynieji naktižiedžiai.

Ties gimnazijos vartais auga du vešlūs kaštonai. 
Pavasarį juodu iškelia rausvus liktorius, lyg iškilmių 
deglus jaunam gegužiui; rudenį jų penkiapirščiai lapai 
džeržga, lyg rūdijančių šarvų geležinės rankos.

Ateina pirmoji rugsėjo diena.
Dar labai šilta, bet dangaus žydrumas tamsesnis ir 

gilesnis už perregimą vasarvidžio spalvą. Saulė būna 
nuolanki ir pasvirusi, lyg sunkus kviečio varpų vaini
kas, oras pilnas tylių atsisveikinimų. Tai putino uogų 
skaudus raudonumas ir sausos ražienos vienatvė.

Ukmergės plentu darda vežimas. Senas, suklypęs, 
išlaužytais drobynų griaučiais. Ant maišų sėdi apskre
tęs žydas, užkimusiu balsu šaukdamas:

— Obuoliai! Obuoliai!
Viskas atrodo keistai po vasaros atostogų: nugarą 

graužia uniformos vilna, pro juodas kojines kyšo nepa
klusnūs blauzdų plaukiukai, draugės nudegę ir lyg 
svetimos, lyg paūgėję... O dar, ko gero, pirmajame 
suole sėdi kokia nors visai nematyta ypata. Sėdi ir nie
ko nekalba, tik dairosi.

— Iš Ukmergės Gimnazijos, — sušnabžda tau Irka 
ausin. — Nieko, duosim jai šlifą.

(Bus daugiau)
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Įvairios Žinios
800 studijuoja savo 

pašaukimą
Hollyvvoode, Nekalčiausios 

Marijos širdies kolegijoje, bu
vo susirinkę 800 jaunuolių ir 
klausėsi paskaitų apie pašauki
mą; turėjo progos matyti fil
mą ir girdėti aiškinimus apie 
įvairius vienuolynus.

4,423,000 katalikų 
mokyklose

Šiuo metu JAV katalikų mo
kyklose yra 4,423,000 mokslei
viai ir studentai.

Statyba Prancūzijoje ir 
Vokietijoje

Kunigas Petras, vadinamas 
benamių tėvu, metęs parlamen
tą, vėl atsidėjo benamiam glo
boti. Jis pareiškė spaudai, kad 
Prancūzijoje per metus pasta
tyta 150 naujų butų, o Vokie
tijoje 500,000.

7,000 susikaupimo 
valandose

Philadelphijos bažnyčiose tu 
vo suruoštos susikaupimo die
nos jaunuoliams, kur dauguma 
pamokslų buvo pašaukimų 
klausimais. Pamokslai buvo 
sakomi astuoniose bažnyčiose 
ir į juos atsilankė daugiau kaip 
7,000 jaunuolių.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

..Įieško brolio Antano Matalavage 
<1 uktė — Mrs. Beatriče Shomoskie, 
241 E. Mt.iVemon St., Shenandoah,
Pa. Ji pati arba apie jo,s likimų ži
nantieji prašomi atsiliepti.

Mokyklų pertvarkymui
D. Britanijos katalikai savo 

mokyklų pertvarkymui nuo
1947 metų sunaudojo $30,- 
800,000.

U t .M E S 1 O !
Pusamžio vyras, negirtuoklis,

teisingas, švarus, gražiai prisilai
kantis pajieško apsivedimui našlės 
Rašykite — Draugas, Box 4395, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, 
III.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda Grcen Turtlc 
Tavern. Moderniški įrenginiai. Bu
tas už krautuvės. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. Blshop 7-9216

Parduodama taverna, 2822 West 
Manpiette Rd.

Tel. GRovehill 6-9640

Pardavimui valgomų produktų krau
tuvė Brighton Parke. Biznis išdirb
tas per '(langelį metų. Prieinama kai
na. Skambinti YArds 7-6934.

Pardavimui TAVERNA IR RES
TORANAS. Lietuvių kolonijoje. Ge
rai cinus biznis. COmnrodore 4 9598.

PltlVATUS SAVININKAS I»AK- 
DUODA LIQUOIt KRAUTUVE IR 
TAVERNA Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai Įrengtas, kartu ir 4 alaus 

•“cooler”, 2 kasos register'iai, fikče- 
riai, televizijos aparatas, radijo ir 
.vėsintuvas. Tiktai $3,000, "completo".

550 \V. 03rtl St.
Skambinti ENglewoo<l 4-0342. ..

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

INterocean 8-5879

REIKALINGAS BUTAS

PAJIEŠKOMAS
ANTANAS PRANAUSKAS, ki

lęs iš Šiaulių apskr., Joniškio vai., 
prašomas atsiliepti: P. Povilaitis, 
11309 S. Spaulding Avė., Chicago 
43, III. Yra žinių iš Lietuvos.

REIKALINGAS 1HTAS 4—5 kamb. 
4 asmenų gydytojo šeiniai, pageidau
tina Mnrąiictte l’aeko apylinkėj'-, 
nuo gegužes m. 1 d. Prašau praneš
ti šiuo adresu:

V. MlšINSKAS, M.D., 
Manteno State Hospital, Miuiteno, III. 

IŠNUOMUOJAMA

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
K E AL ESTATE REAL ESTATE REALESTATE

REAL ESTATE

• Ru i <
rlCARČ^ripRCHĄJRLFS F..CARPfrNTTPR 

SeCrCtary. o£ Sta(Jt . -

Soroe Illinois motoristą ere un- 
aware of thelr Uutics'should they 
lieconie involved ia aa aceident. 
A driver or passenger of another 
vehiele involved in aa aceident 
mušt. tie given reasonuble arsist- 
nnce, incltiding the carrying, or ilio 
niakiug of arrungenirnls for Ihe 
carrying of anv injured to a phy- 
šičia n or hospital for treatment. 
This should be done if it. i.i appar- 
ent tbat sitch treatment is neees- 
sary, or if the injured persnn re- 
iiuests sueit nssislance. (Seelion 
::R, t'niforni Aet Itegulating Traf- 
iic.)

The driver of a vehiele involved 
in an aceident Iii this stato inttst 
report tbat acident tvlihin ten days 
to tbo Iiivision of Ilighways if arty 
person was Injured or kilied in tbo 
aceident, or if the aceident resulted 
in the damnge of properfy to any 
nite person, Ine.luding hint-nlf, in 
«>X( ess of $lo0. (Seel ion 41, l'ni- 
forui Aet Kegulating Traftlc.)

Also it. is the obligatlon of a mo
torini v bose velticle strikes an 
unat.tended vehiele to imiri''diately 
f.iųp and attempt to locale and 
notify (be ownor of lite otlior v -hi- 
<do of Ibe uflending molnrisls name 
aini addrr i. (f lite oviuT or oper- 
ator is not to be foiintl, lito niotor- 
i.d. should leave in a "ronspiciotis" 
place in Ihe vehiele strnek a v.rit- 
ten notice of bis name and address 
aini the eirmnistances of II,e arei- 
dent. (:-'i'i'tion Unlforui A<-t 
Kegulating Tralhe.)

A eopy of tiie romplalely new 
"Htiles of the Komi” hooklet will 
iv sent to yott free itpnn regite*!. 
VVrlte to CHAKI,KS P. CAUI’EN- 
TIKK, Secretary of State, Spring-

Illinois.

MARQUETTE PARKE
Atdaras apžiūrėjimui sekinad. 1 iki 

5 popiet.
7052 S. Mapl<-w<XMl Avė. Mūrinis 

2-Jų liūtų po 4 kamb. 3 ■ m. senumo. 
30 pėdų sklypus. Alyvu-karštu van
deniu upšild. 1-mą augštą Ims ga
lima tuojau užimti. Sav. būtinai turi 
parduoti.

Mūrinis U kamb. biingalovv. 3 mieg. 
kamb. Arti švede. Paneles Gimimo 
bažn. 30 pūdų sklypas. 2 autom, ga
ražas. Tile vonia. Tik $17,300.

Mūrinis 5 kamb. Inifigulovv. Arti 
švenė. Panelčs Gimimo bažn. Guzu 
apšild. Žieminiai langai ir sieteliai. 
I'lk $15,000.

Guge Parke mūrinis 5 kamb. nu
mos. 3 niieg. katub. Guzu apšild. Ga
ražas. 30 pėdų sklypas. Tiktai 
»1(1,000 šaukite Mr. Mikšis.

E. T. M I T C H E L L 
REAL ESTATE

2501 West 69th Street
Tel. — WAlbrook 5-5431

MARQUETTE PARKE
Art’ 71st ir Oakley, mūrinis 

bungalow. 5 dideli kamb. Gaza 
apšild. Tile virtuvė ir vonia. 2 au
tom. garažas.

De Luxe Mūrinis Bungalow. 9
kam. Arti 71st ir Talman. Tile 
virtuvė ir vonia. Pušinėm lentom 
išmuštas rūsys. 2 autom, garažas. 
Daug priedų.

Mūrinis namas ir tuščia krau
tuvės patalpa. Ant 71st St. Plius 
5 kamb. butas. Krautuvė tinkama 
bet kokiam bizniui. Savininkas 
serga, turi parduoti.

Joks rimtas pasiūlymas nebus 
atmestas už šias nuosavybes. Dėl 
informacijų kreiptis į

Mr. AUSTON 
2501 W. 69th St.,

Tel. VVAlbrook 5-5434

Gražus 4 butų mūrinis namas 
prie Brighton Parko. 

$23,000.

K. M A L O N I S 
PRosnect 8-2071

83.000 ĮMOKĖDAMI pirksite gra
žų 3-jų Imtų mūrinį namų. 3 liūtai 
po 4 kamb. Arti 2Gth ir Millard. Sko
la lengvom išsimokėjimo sąlygom.
l,AwiMlalc 1-7038.

Itl'jGAVVN. 2-jų boti) —- 5 ir 5 
kam. Arli 35tli ir Oak i’ark. Autom, 
alyva apšild. Garažas Pajamų $75 į 
mėn., plius butas. $19,700. Hlsliop 
2-2102.

1ŠNUOMUOJAMAS 4 kamb., 
ai>šild. butas suaugusiems.

7238 So. Artesiaii

Išuuoni. kamb. vyrui ar mo
teriai. Prie mažos šeimos. Ga
lima ir su maistu. 4028 S. Ar- 
tesiai Avė. Tel. LAfayette 
3-2270.

ĮSIGYKITE DABAR

Lietuvių .auriat^ios asmeny
bės Arklvysk. Jurgic

SlatnleviAlaiv

UŽRAŠAI
a rijoet daly <•;

I. I'ž.rašai: Mintys, t’if1 rv ,<•. na <- 
ryžiu,ai. čia kaip t’k ats’-.klefd f'to 
Arkivyskupo .1ingio gilus ti-usos Ii' 4 
girnas bei visiškas pasiaukojimu 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir siete 
išgu nyinul

II. IiHi.škai. Tai Įvah'enis ome 
nitus rašytu laiškų ištraukus, g v ve. 
nimiškos išminties neriai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų fornioie.

III. Vilniuje, ivilgsnis į Arkivys
kupo kanėit s perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, km- jis stengdamasis1 
būti visiems visakuo, kad visus lai- - 
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 22b 
ir įrišta į kietus 
$2.50.

put, paveiksluota 
viršelius. Kainu

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avc., 

CHICAGO 8, ILL.

NMNRKKOi«MKM«]KNE»«N(K)NM1NNnaMei 
(SIGIGYK1TK ĮDOMIU KNYGĄ

B utku Juzės raitai,
išiiiiiie Iciilinyic itiiloiiiiiis bio 

grali,|it, akių veiksimu ilriniia And
ronč, rinktiniai elėraščiai, o kas 
svarliiiitįsiu įdomios žemaičėių tar
me trys apyakos: J) Knygnešys 
Butrius, 2) Ont mona Barbelos kapą, 
3) Kaip žemaitis iš Ęuliu į Klaipėdą 

'važiavo. l!c to Žemaičių stiprybė. 
I lai įhisI, Knyga iliustruotu. Kaina 
įtik $1.50.
į Pinigus su užsakymais siųsti:

••DRAUGAS”

8334 8. Oakley Ari,
Chicago 8, UI

Marąuette Parke našle turi par
duoti mūr. 2'A buto namą, 2-jų 
mt. senumo. 2 būt. po 4*/2 kamb. 
ir 3 kamb. bt.

2615 W. 69 St.

2-jų augs. mūrinis — 63rd arti 
California. 1-me augšte — Taver
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.

Tiesiai iš savininko pirksiu gerą 
2'A ar 3-jų butų tutiną. Guge Pk. ar 
Marąuetto Pk. ltun augšte pageidau
jama G kamb. Darbo dienomis skam
binti po 6 vai. vak. HEmlock 4-0003.

Beverly Shores. Pajamų nuosavy
bė. 2 apst. namai. 18 kb. ir 8 kb. 
Garažas. “Natūrai gass” apšild. ir 
ir virimui. Informacijai šaukite—

POrtsmouth 7-5866

STICKNEV SPECIAli. 4 kamb. 
namas. Karštu vanden. apšild. 2 au
tom. garažas. Sklypas 4t'x'^S pėdų. 
Mokesčiai tiktai $40.00. $13,500.
OLympic 2-0710.

CICERO, l’ajamų bungn.lo\v. Bar- 
gi nas. 4, 5 ir G kamb. Karštu van
deniu alyva apšild. 2 autom, garažas. 
Go pėdų sklypas $20,900; įmokėti
$5,mm. OLympic 2-0710.

CICERO. 3-jų butų. Arti 3lst. ir 
52nd Avė. 2 imtai po 4 kamb. ir 3 
kamb. pastogėje, l’ajamų $229 į mėn. 
$IG,900. Blshop 2-2102.

BEK\YYN. 4 katuli. mūrinis na

rna:'. Alyva apšild. 1 autom, garažas. 

$15,500. Blshop 2-2102.

BERAVYN. G kamb. mūrinis bun- 
galenv. Arti 22nd ir Ridgelund Avė. 
Karštu vandeniu — alyva apšild. 
Sido deive. Tile. vonia. $20,900.
Ol.ympie 2-0710.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENT1RA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobl

lių finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
U'Albrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5000 K. Ashland Avė., Chicago 30, III.

ŠILDYMAS

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis namas apylinkėje 28th ir 
Savvyer Avė. 5 ir 4 kamb. Garažas. 
Įmokėti $2,500. IiAvvndale 1-7038.

3-JŲ BITU namas—G ir G ir 2% 
kamb. Karštu vand. apšildymas. 
Apylinkėje 2 2nd ir Keeler. Atrenion- I 
duotas. $23,mm, arba mainysime į 
ūkį, IiAvvndale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butu namas 
4 ir 4 kamb. 4 autom, garažas. 5U- 
pėdų sklypas. Apylinkėje 24th ir 
Hamlin Avė. IiAvvndale 1-7038.

SL'MOBEBNITAS 2-ju liūtų — 4 
ir 4 kamb. Apylinkėje 2Gtit ir Avcrs 
Avė. Tuoųau galima užimti. $13,900; 
įmokėti $4,000. LAvvdalc 1-7038.

MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ. Apylin
kėje 22nd ir Keeler. 5 ir 6 kam. 
Karštu vandeniu, alyva apšild. 2 
autom, garažas. Platus sklypas. 
$19,500; įmokėti $5,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038. ‘

BUILDING & REMODEL1NG

A. 8tan člauskas Ir A. Lapkų
inatoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
diių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka vistu skardor 

< darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympio 2-8492

P. STANKOVKIDS
REAL ĖST. ir INSUR. BROR KRIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA ! 
3133 So. Halsted St.

Pk. DAa«be 6-8798
Padeda plrkltl - parduoti namnt 
Dklu*. bizniu* Parūpina paskola* , 
draudimus Ir daro vertimus Tvark 1 
imlrracljos dokumentu*. Ofisą* atd* 
ra* kaadtnn nuo 10—1.---------- ,----------------------------------

P LU M B I N G
Licenncd, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
(aukite dabar. Kalbame lietuviška’ 

Td. REpuMic 7-0844 
MAIbrook 5-3451

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 PARKE:
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, 60 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

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
A L G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Caiifornijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384

2-Jų BUTŲ MŪRINIS NAMAS po
41/. kamb. Apylinkėje Keeler ir 
Cerrnak. Stokcriu-karštu vandeniu 
apšild. Turi būti parduotas. $15,900. 
Kreiptis j savininką tel. LAvvndale 
1-9553.

CICERO. MCltlNIS. 3-jų butų na
mas. Arti 50th ir 22nd St. 5, 4 ir 2 
kamb. Karštu vand., alyva apšiliį. 
Pajamų $14G į mėn. plius butas. Ga
ražas. $20,500; Įmokėti $5,000. 
Oliyntpiv 2-U71O.

RIVERSIDE — NORTH. 5 kamb. 
bungalow. “Master” mieg. kamb. 
2 autom, garažas. Tik 4 metų se
numo. Gazu apšild. $21,900. SVO- 
BODA, 6013 Cerrnak Rd., telef. 
Blshop 2-2162.

MarųuctU* Parke parduodamas ne
didelis mūrinis namas ir batų taisy
mo dirbtuvė. Arba galima dirbtuvę 
atskirai pirkti 2«I7 W. 71 St. Sav. 
vietoje -— galima apžiūrėti visą. die
ną šiokiadieniais, sekinad, iki pietų.

KONTil A KTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 00 st. Chicago 20, 111., 

1‘Kospcckt 8-3702
A. GIN'l’NEItIS — pirmininkas 

. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* Įrengia aluminijaus Įaugus 

duris.
ir

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai ir pardavimas Į

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kur-is būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. IklilNOIS

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 likerią krautuve. 
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.

VENTA
REAL ESTATE

4469 S. Fairfieid Avė., LA 3-3881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-0015

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

INCOME FOR $12,600
\Citr (i-ltli & S. \Vood St. ] i/, story 
l'riiine iii verv gooil condition. įsi 
llonr. Iiiiinediatc Įiosscsion. 5 rnt.s. 
iiu-liiding 2 bedrooms. 2nd floor 
reni. $50. 4 rnts. incltiding 2 bed- 
rootns. Bolli npts. verv elean vvith 
ntodei'ii kitehen. II. W. bent. One 
en r unrngc. CitII WA 5-3738

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznuis, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANO1 

8405 Weot 51 St. 
WAIbrook 5-5030

mospeet 8-8570 i vak. tr

HELP WANTED — TOKAI

VYRAI
iki 40 m. amžiaus.

Reikalinga šiek tiek patyrimo su 
‘‘h&nd tools” — įrankiais. Išmok
site šiuos amatus —

PLASTIC MODEL MAKING
(Plastikinių modelių gaminimą)

PLASTIC AND PLASTER 
MODEL MAKING

(Plastikinių ir gypsinių modelių 
gaminimą

• 2-ra pamaina
• Antvalandžiai
• Nepaprastai gera ateitis.

Devyniasdešimtu penki iki šimto do
lerių į savaitę pradžiai.

Reikia nors kiek suprasti angliškai.
Employincnt Ofisas atdaras kasdien, 
ir šeštadieniais iki 1 vai. po pietų.

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 S. Peoria CAnai 6-3710 
MR. VVALTERS

3834 W. 24th ST.
Pamatykite šį gražų namą. 2 

butai po 5 kamb. (3 mieg.). Vie
nas 4 kamb. butas ir krautuvė. 
Karštu vandeniu apšild. Platus 
sklypas. Garažas. Graži, rami, 
švari apylinkė. Metinės pajamos 
$2,832. Kaina prieinama. Jei do
mitės apžiūrėti kreipkitės į savi
ninką tel. CRawford 7-2516. Nuo
mininkų prašome netrukdyti.

2-JV AUGŠTV NAMAS. G ir 6 kam. 
Stokeriu apšild. Automatiškai karš
tas vanduo. 2 dideli porčiai. 2 autom, 
garažas. CAnai <1-2700.

LABAI PIGIAI PARSIDUODA 
TAVERNA SU ŠOKIU SALE;

galima pirkti su namu.
liA 3-0018

SAVININKAS PARDUODA 
I’A.I A(M V N U OS A V YBIJ

Apylinkėje lGth ir Union Avė. 2-jų 
augštų mūrinis po 4 kamb., plius 2 
imtai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-mą augštą. Taip pat 4 
karui), medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios. Įkainuota skubiam parda
vimui. šaukite Mr. Kolar — STatc 
2-6303 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
N Kvarla 2-5050 po G v. v. ir šeštad. 

i bei sekinad.

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 Central Avc.)

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience
JOB SHOP WORK

• •
DAY W0RK OVERTIMI

H 8c K MFG. CO.
4646 S. WESTERN

•jiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHiimimiu 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVfi š
I MORAS I

= BUILDERS, INC. =
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- E 
E gal standartiniu* planus ar E 
E individualinius pageidavimus E 
= įvairūs patarimai staty- S 
= bos bei finansavimo reiks E 
= lais, skiciniai planai ir na E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 

i E Statybos reikalais kreiptis E 
1 E į reikalu vedėja šiuo adresu: E
i JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRoupect 8-2013 =
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
= Chicago 29, Blinola = 
ri1lllll1IIHtllMIIHtt<IHB4HIIHHIHH4IIH4iF

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

Free estimates.
KEgent 1-0070

$10,000 GRYNO PELNO ME
TAMS. Delikatesų krautuvė — 
Vaisių ir laikraščių pardavinėji
mas. Mūrinis 2-jų būtų Cicero 5 ir 
4 kamb. $75 pajamų. Moderniški 
apšildomi butai. 2 autom, garažas. 
$50,000 “gross” įplaukų. įmokėti 
$10,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

NEW BUFFAIiO, MICHIGAN

G5 m.ilios nito Chirugiis, parduo
damu In akrų žemės, arti II. S. 12 
kelio ir lxtke Mieliigan. South Shorc 
autobusas eina kas valandą. 1 1 
kiliuli, moderniškus visiems metalus 
gytenti namas. Gi-neva virtuvė. Au
tomatiškai alyva apšild. Taip gi yra 
atskiras 4 kiliui), namas su 24x28 pė
dų garažu. Vaismedžių sodnus ir dar
žas. .Savininkas turi purduoti. Vienų 
namų Ims galima tuojau užimti, su 
baldais ar be baldų. Kaili važiuoti: 
Ant I . S. 12 sukite j dešinę, privu- 
ž.iavus ,|'s Cafej antrus namas deši
nėje pusėje. Niek l)udiak, tel. bake- 
sid<- 4134.

GROCEItlV KRAUTI Vf: IR MŪRI
NIS KAMPINIS NAMAS

G kaniti. užpakaly kraut. Rūsys. 
Karštu vand. apšild. Garažas. Gerai 
cinus bizniu, moderniški įrengimai, 
šviežios prekės Krautuvėje nuolatos 
dirba 4 patarnautojai. Gera proga 
kam nors pasipelnyti pinigų. Par
duodama dėl senatvės. Kaina priei
nama. Jei domitės apžiūrėti prašo
mo skambinti —

Blshop 7-7033.

Kas nori namų, fanui), ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPIliDN'TI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0018 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospoct 8-2530

REIKALINGAS KEPĖJAS
Patyręs kepti — “coffee cake”, sal
džias bandeles ir strudelius.

MACK'S BAKERY 
35 E, Oak St„ WH 4-9021

POL18HERS
Job shop experiencc 

LIGHT STEADY W0RK
Apply

2700 W. Van Buren

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY WORK
Apply

2700 W. Van Buren

PLATINKITE “DRAUGI”

PARDAVIMUI

l'nnliUHliiiiiiis uiitniiiiibili.-,— IkMlge
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai.

TH. I Roulicr «-38«3
Teirautis |io 5 v. v.

AUTOMOBILI-Ji — TBUCKS 
Automobiliai — t-iuukvežhntal

VIKTORO KOKIUOS 
lietuviška gazolino ntoll* Ir auto 

talaymaa
Mllekftml motoro romontal. lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*.

CALL-ME-MOTORS CO.
5750 S. M ESTEIIN AVĖ., PIl 8-0533 V

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.

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

4606 So. Union

Paskolos. Ncj. Turtų Valdymas 
VISŲ ROŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAIRONIS,
Room 1100, 39 S. La Šalie
Namų PRohpnct 8-2071■ 9

HELP WANTED — MALĖ

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We iiavo po.sitions open for men of 2 or more ycara expericnce 
in CONTROL, CONSTK.UCTTON LAYOUTS, POWER W0RK, 
LIGHT1NG and otlicr phaacs of ELECTPJCAL ENGINEERING 
for Induatry.
If you are lookitfg lor au oppm Lunity to advancc and to duvelope 
all of your qualifi(-atinn.s a.s an Elcctrieal Enginecr.
Sleady work, good p;iy. (VVe do all type.s of cleetrical cngincer- 
ing work.)

APPLY IN PERSON, Oli WRITE TO

BOWSHOT, COOPER » O'DONNEU.
G108 ZVCI.II) AVĖ. CI.EVELASD, OI1IO

•'Ulevclantl’s Iiargekt, Coiiipietely Elcctrieal 
Engineoring Finu’*

=■'................■•h’. . TMH I“'■UBMl tnr-
✓yJ

HELP WANTED MOTERYS

Clerk for soda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas- 
ant surroundings. Starting sala- 
ry $1.10 per hour. Will be in- 
crcascd promptly i f work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND 
8 W. Burlington, La Grangc

MERGIN Ų 
MOT ERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kilosn artimose vldurmiesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
I’ANTHY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiui užtikrinti
3. tValgis Ir uniformos duodami
4. Grupinė, updrauda
5. Grupinė. boKpitaltzaelja 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieninis tr Šven

tadieniais.
, Kreiptis daliar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BlULDINa 

(ltaudolpli prie Mlchlgau Avo.)
arba i H W Madlson
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PAGERBĖ KUN. B. PACEVIČIŲ
Dėkimgi Tąronto lietuvių j Sveikintojų tarpe buvo: Šv. 

Šv. Jono Krikštytojo parapijos! Jono parapijos klebonas, kun 
parapiečiai, bendrame kontak-| P. Ažubalis, kun. dr. J. Gutaus-
te su tos parapijos klebonu, kas, Tėvas 
kun. P. Ažubaliu, š. m. balan- kun. dr. J. 
džio mėn. 7 d. 7 vai. vak. tos Gurevičius, 
parapijos salėje, surengė gražų atstovas Račys, Kat. Mot 
pagerbimo banketą užbaigų- į D-jos viet. skyr. atstovė O. Jo 
šiam dvidešimties metų kunigą- naitienė, Prisikėlimo par. bažn.

Rafaelis, OFM, 
Tadarauskas, A. 
Choro “Varpas’

k-to pirm. V. Užupis, KLB
Krašto valdybos atst. J. Joku-

_ ... bynas, skautų atstovė Sendži-Pacevicius gimęs1,. ... . .° ; kiene, Meno mėgėjų grupes at-

vitno tarą kun. kapelionui Bo
leslovui Pacevičiui.

Kun. B
1912 m. sausio 29 d. Ukmergės 
apskr., vidurinįjį mokslą bai
gė Kaune 1932 .m., Kunigų Se
minariją — Telšiuose. Kunigu 
įšventintas 1936 m. balandžio 
mėn. 5 d. Pirmąsias Šv. Mišias 
kun. B. Pacevičius atlaikė Ky
bartuose.

Sukaktuvininkas xun. Boles
lovas Pacevičius, be jokios abe
jonės, reikia pripažinti, yra ne
eilinis dvasiškis, bet tai esama 
gana šakotos, gabios, itin 
darbščios ir kūrybingos asme
nybės. Jo Veikla reiškiasi ypa
tingai plačiuose baruose. Jis

stovas Kalūza, mokyt. Mačiu- 
laitis, šeštadieninės pradž. mo
kyklos ved. J. Širka, ateitinin
kų atstovas Bražukas ir visa 
eilė kitų. Buvo atsiųsta ir te
legramų, jų tarpe kun. Sabo 
sveikinimas. Sukaktuvininkas 
apdovanotas daugybe dovanų.

Meninėj daly pasirodė solis
tės: Ščepavičienė ir Žemelytė, 
kurios, muz. S. Gailevičiui 
akompanuojant, pasireiškė so
lo dainomis ir duetais.

Scenoje buvo paskaityta net 
gi subtiliojo sukaktuvininko, 
kun. B. Pacevičiaus, kūrybos 

yra pavyzdingas Dievo tarnas Į eilėmis ir proza. Skaitė buv. jo 
Kristaus vynuogyno darbe, jis j mokiniai.
yra lietuviškojo jaunimo mo- Po to pasirodė
kytojas ir’auklėtojas, jis meni
ninkas — tapybos srity, meni
ninkas dainoj ir giesmėj, sce
nos veikalų režisorius ir t. t.

Kartu su kunigystės darbo 
pradžia — prasidėjo ir kun. B. 
Pacevičiaus, kaip jaunimo auk
lėtojo bei pedagogo, veikla. 
Lietuvoje jis kapelionavo gim
nazijose, o vėliau, kaip ir dau
gelio kitų tūkstančių lietuvių, 
jo kelias vedė į Vakarus per 
sunkią ir nedalingą tremtį Vo-

du juokda 
riai: Kaknevičius, kuris buvo ir 
stalų “komendantu” pobūvyje, 
ir Kalūza. Jiedu buvo pasiėmę 
vienas kareivio, kitas — kari
ninko vaidmenis ir išpildė itin 
nuotaikingą humoristinį frag
mentą.

Baigiant šį aprašymą, tenka 
prisidėti ir šių eilučių rašytojui 
prie daugelio pagerbimo ban
kete kalbėjusių linkėjimų, kad 
gero. kapelionas kun. B. Pace
vičius dar daug, o daug sukak
tuvinių metų sulauktų, o svar

10 METŲ PAGALBA PABĖGĖLIAMS
Ryšium su “europinės tyrinėji-, matyti, kad komisaras pabėgėlių 

mų grupės pabėgėlių reikalams - reikalams ligi 1958 m. galo turi 
AER” šiemetine konferencija Hel šias problemas išspręsti ir tada

nelegaliai perėjęs sieną ir atsidū- mil. tremtinių bei pabėgėlių su iš- 
ręs kitame krašte asmuo, pats pri tremtaisiais vokiečiais. Iki 1953 
sistatęs šio krašto atitinka- j m. pradžios buvo išleista veik 26 
moms įstaigolns, negali būti dėl milijardai DM, iš jų 19 milijar- 
nelegaiaus sienos perėjimo bau- į dų teko išmokėti tiesioginėms iš-

sinkyje išsamiai nušviesta, kas Ii-, savo veiklą baigti. Tačiau klausi- džiamas. Jo judėjimo laisve tega- laidoms: rentom, piniginėms pa- 
gi šiol tarptautine prasme pada- mas, ar ligi numatytojo termi- ^ūti suvaržyta, iki jo padėtis šalpoms, pensijoms etc. 
ryta pabėgėliams padėti. Jau 19- no visos pabėgėlių problemos bus I nauJaJamę krašte bus sutvarky-'
38 m. F.D. Roosevelto iniciatyva kaip reikiant išspręstos ir ar ne- ,ta. ,.ar®a iai. J‘s Saus kito krašto 
buvo sudarytas ‘tarpvyriausybinis reikės sudaryti pastovaus tarptau *eiaimą apsigyventi, 
komitetas pabėgėliams’’ (IRC, tinio pabėgėlių reikalams fondo, iš' Konvencija (1 str. 2 p.) aptar- 
1938-1947), kuris pasirūpino 838,- kurio būtų skiriamos reikalingos ti, kas laikytinas pabėgėliu, bū- 
000 pabėgėlių. 1943 m. buvo su- sumos pabėgėliams padėti. Taip;tent: 1) kas "dėl buvusių prieš 
daryta UNRRA, kuri pasibaigus pat reiktų sudaryti tarptautinę j 1951.1.1. įvykių ir dėl pagrįstos per 
karui, 1945 m. tik vienoj Vokie- pagalbinę teisių organizaciją, ku-1 sekiojimo baimės dėl savo rasės,
tijoj rado 9,62 mil. svetimšalių ri galėtų padėti įvairiuose kraš-' ----- ' *“ • -
darbininkų, išretintųjų asmenų tuose pabėgėliams konkrečiais tei
ir KZ aukų bei karo belaisvių. Iš sės atvejais.

PET pranešimas pabėgėliams.

(Elta)

Manigirdas Motekaitis, studijuo
jąs muziką Chicagos Dc Paul uni
versitete, skambins solo ir akompa
nuos dainininkams koncerte, kuri 
ruošia stud. at-kų korp. Šatrija ba
landžio 14 d.

viso pabėgėlių ir išvietintųjų as-l 
menų skaičius su kitais kraštais Specialiu PET pranešimu Centro 
tuo laiku siekė 13,50 mil. žmonių, ir Rytų Europos tremtiniai buvo 
Iš Vokietijos buvo repatrijuota painformuoti apie įsigaliojimą 19- 
6,173,213 DP, Iš Austrijos — 870,- 54 m. pasirašytos Ženevos tarp

tautinės konvencijos. Ją tada pa
sirašė: Australija, Austrija, Bel
gija, Brazilija, Danija, Britanija,

religijos, tautybės, socialinės pri
klausomybės ar dėl savo politinių 
pažiūrų yra palikęs savo piliety
bės kraštą ir negali ar dėl minė
tos baimės nenori savo pilietybės 
krašto globa naudotis, arba 2) 
kas yra be pilietybės ir dėl auk
ščiau minėtų įvykių yra palikęs 
savo anksčiau gyvenantįjį kraštą 
ir negali ar dėl baimės nenori ten 
grįžti”.

Konvencija pabėgėliais laiko vi 
sus, kuriuos tokiais laiko IRO kon 1

kietijoj, pro Angliją, net iki ifcįausia tokių, kurių iškilmės 
būtų švenčiamos mūsų visų 
brangioj tėvynėj Lietuvoj.

• Pr. Alš.

Hamilton, Ont.

Kanados — Toronto miesto, 
kur ir nūdien tebesidarbuoja 
pastoracinėj, pedagoginėj — 
jaunimo auklėjimo, visuomenėj 
ir kultūrinėj srityse.

Besidarbuodamas Toronto 
lietuvių Šv. Jono Krikštytojo 
parapijoj, kun. B. Pacevičius 
nuolat būna su žmonėmis ir 
tarp žmonių, ypač jaunimo tar
pe. Jis kapelionauja šeštadie
ninėj Toronto lietuvių Mairo
nio vardo pradžios .mokykloj, 
jis uoliai, ryžtingai ir sumaniai 
darbuojasi Toronto vaidybos 
meno mėgėjų grupėj, režisuo
damas veikalus netgi gana 
augšto ir sunkaus žanro, kaip 
Šilerio “Vilius Telis” ir kit. 
Kun. B. Pacevičius vadovauja 
Šv. Jono parapijos chorui, jis 
nepamiršta paimti i rankas ir 
teptuko, tapo paveikslus. Kas
met, ypatingai šv. Velykų me
tu, Toronto Šv. Jono bažnyčia 
pasipuošia vis nauju — origi
naliu kun. B. Pacevičiaus kūri
niu — didžiuliu Kalvarijos kal
no ir būdingų trijų kryžių pa-

tautiečiai Vokietijoje savo laiš
kais Šalpos Fondui buvo labai 
dėkingi.

Saleziečių ir Vasario 16 gim
nazijoms yra renkamos tik pini
ginės aukos. Rinkėjai atsilanko 
į namus, prašydami kiekvieną 
mūsų kolonijos gyventoją paau
koti pagal išgales vienai ar ki
tai mūsų mokslo įstaigai. Rei
kia tikėtis, kad, kaip ir visuomet 
garsus savo šalpa, Hamiltonas 
ir šį sykį neuždarys durų prieš 
atvykusius rinkėjus, paaukoda
mas savo sunkiai uždirbtą cen 
tą mūsų tautiniai kultūriniams 
reikalams.

KLB Hamlitono apylinkės vai 
dyba, jungianti po savo sparnu 
visas Hamiltono organizacijas, 
pagal tradiciją š. m. kovo 25 d. 
sušaukė visų organizacijų pir
mininkų ir atstovų posėdį, supa
žindindama su savo numatyta 
veikla 1956 m., o taip pat papra
šydama ir organizacijas nušvies 
ti savo darbo barą. Klausimuo
se ir sumanymuose buvo iškelta 
daug mūsų gyvenimą liečiančių 
reikalų, atkreipiant ypatingą d'ė 
mesj į lietuviškos propagandos 
reikalą.

Ir paskutinė naujiena, tai jau 
anksčiau rašyta, apie koncertą. 
Jis įvyksta šį šeštadienį, balan
džio 14 d., Memorial School au
ditorijoje, dalyvaujant Chicagos 
Lietuvių Vyrų Chorui, vad. VI.

Gyvenimas mūsų kolonijoje

Ilgai lauktos šv. Ve'ykos, su 
gražiai ir sočiai paruoštais sta , . ... . „
lais tą iškilmingą sekmadienio BritnuaMo. sol. St Baraoaus

ižui ir rGut/lmoi R PuItdIdvipiii.rytą, jau praėjo. Ne vienas ha- 
miltonietis tą dieną buvo savo 
mintimis mūsų tėvynėje, savo 
miesteliuose ar bažnytkaimiuo
se, prisimindamas linksmai 
skambančius varpus, prisimin-! 
damas ir ištremtuosius į Sibirą 
savo brolius ir seses, kurie ne
galėjo atsisėsti prie apkrautų 
valgiais stalų ar nuvykti į baž
nyčią. Tačiau ke'is mūsų kolo
nijos gyventojus pasiekė telegra 
mos iš Lietuvos (rodos per 12 
vai.) su nuoširdžiausiais linkėji
mais ir sveikinimais. Nežinia, 
kaip tenka tokias telegramas 
priimti: ar kaip bolševikų pro
pagandos dar vieną naujos ma
dos rūbą, ar likusiųjų Lietuvoje 
mūsų giminių prisirišimą prie 

veikslu ir t. t. Kaip matome, j gaVo tradicijų. Vienu žodžiu, šių 
kun. B. Pacevičiaus darbas ir telegramų gavėjai dar daugiau 
veikla negali būti sutalpinama džiaugėsi tikrai gražų ir saulė-
į siaurus rėmus. Tai — platy
bių veikla. Dėl tos priežasties 
sukaktuvininkas Toronte turi 
gan’a daug draugų. Tarp kiti} 
artimų žmonių čia gyvena jo 
senutis tėvelis ir brolis su šei
ma.

Į kun. B. Pacevičiaus pager
bimo banketą prisirinko pilnu
tėlė salė dalyvių — torontiečių 
lietuvių,ir netgi vienas kitas 
svečias iš Detroito, Montrea- 
lio, Hamiltono. Iš Hamiltono 
buvo atvykęs ir labai nuošir
džiais žodžiais sukaktuvininką 
pasveikino jo jaunystės drau
gas, kaimynas, taipogi paši- 
liškis ir taip pat dvasiškis — 
k uų. d r. J. Tadarauskas.

Minėjimo baliuje dalyvavo 
per 200 asmenų. Buvo pasaky
ta gana daug nuoširužių sveiki
nimo kalbų, skaniai pasivaišin
ta, pasišnekučiuota, pasižiūrė
ta meninės programos, netgi 
pasišokta.

tą Velykų sekmadienio rytą.
Tiesa, kaip ir kiekvienais me

tais, taip ir šiemet, čia buvo 
pravestos rekolekcijos, kurios 
vyko rytais ir vakarais. Labai 
geras pamokslininkas, svečias iš 
Chicagos, kun. A. Grauslys kiek 
vieną dieną į VA parapijos baž
nyčią sutraukdavo daug tikin
čiųjų.

LB apylinkės bare — taip pat 
judėjimas. Šiuo metu vyksta 
net dvi rinkliavos, kurias pra
vedą Šalpos Fondas ir Vasario 
16 gimnazijai remti komitetas 
Šalpos Fondas vykdo tik rūbų 
rinkliavą, prašydamas visus ha-

102 ir Italijos — 91,932, o iš Vak 
Vokietijos 29,085 DP naujai įkur
dinti. Tuo būdu beveik 9 mil. žmo
nių buvo grąžinti į tėvynę arba i Egiptas, Graikija, Irakas, Italija, 
įstatyti į normalias gyvenimo są- Izraelis, JAV, Jugoslavija, Kana-
lygas. Po UNRRos 1947 liepos ld. da, Kolumbija, Lichtenšteinas, stitueija. Dar daugiau: konvenci-
pradėjo savo veiklą IRO, kuri ga Liuksemburgas, Monako, Norvegi-1 ja pabėgėliais laiko ir tuos, ku-
vo visiškai pasirūpinti 716,600, ja, Olandija, Prancūzija, Švedija, riems IRO konstitucija buvo pa-
asmenimis, 366,000 teikė juridinę’ Šveicarija, Turkija, Vakarų Vo- bėgėlio globą atsakiusi, jei tik jie
globą. Buvo įkurdinta iki 1951 m. I kieti ja. Iki 1955 m. spalio 25 d. atitinka ^konvencijos nuostatus,!

daugiau konvenciją jau buvo ratifikuvu- Tremtiniai drauge įspėti, kad 
sios Australija, Austrija, Belgija, konvencijos globa tremtiniui ga-!
Danija, D. Britanija, Ekvadoras, Ii nutrūkti, būtent — tada, kai
Italija, Izraelis, Liuksemburgas, tremtinys atgauna savo pilietybę,
Monako, Norvegija, Prancūzija, , kai jis savo noru grįžta į kraštą, 
Švedija, Šveicarija, V. Vokietija, iš kurio buvo išbėgęc, arba kai 

Pranešime trumpai išdėstyta ! išnyksta pačios sąlygos, dėl ku- 
konvencijos nustatytos politinių rių jis buvo pripažintas tremti- j 
pabėgėlių pagrindinės teisės. At- niu. Minimuoju PET pranešimu, i 
sižvelgiant į Europoje esančių pa
bėgėlių nerimą, kad dėl Sovietų
nuolatinio spaudimo gali būti pa- _ _ .

jus, kaip tikriesiems Vokietijos vartota prievarta tremtiniams grą stangoms, pvz. dalyvavimui “švie 
piliečiams. Nors tokiam įstatymui žinti, PET pranešime pacituotas čiamuosiuose susirinkimuose”, pa 
priimti sąlygos buvo taip pat Au-| konvencijos 33 str., kuris tatai į-' keisti jų nusistatymui. PET taip 
strijoje ir Italijoje, bet kažin ko-j sakmiai draudžia. Konvencijos 33 pat pabrėžia, kad tol, kol Centro 
dėl Santarvininkai nesiėmė pana-l str sako: Nė viena iš susitarian- ir Rytų Europos Sovietų paverg- j 
šių priemonių. Tuose kraštuose čiųjų valstybių jokiu pavidalu ne-1 tuose kraštuose nebus atstatyta Į 
pabėgėliai naudojasi tik tomis tei. tremS įp negrąžins per sieną pa-; valstybine nepriklausomybė ir as-

rugsėjo 30 d.. pabaigos 
kaip milionas žmonių. Tuo būdu 
ypač palengvinta našta italams, 
austrams ir vokiečiams. Vokiečiai 
1951 m. liepos 28 d. priėmė užsie
niečiams pabėgėliams, kurie 1950 
m. birželio 30 d. buvo Vokietijos 
teritorijoje, net specialų įstatymą, 
kuriuo užsieniečiams be tėvynės, 
vad. “heimatlose Auslaender”, 
buvo suteiktos beveik tokios pat 
teisės, išskyrus kai kuriuos atve-

sėmis, kurios yra nustatytos pa
gal tarptautines pabėgėlių reika
lais konvencijas. Italijoje ir iš da-

konvencija įgalina tremtinius tei 
sėtai pasipriešinti bet kurioms tie 
sioginėms ir netiesioginėms pa-

bėgėlio į tokias teritorijas, kurios mens teisės, negali būti nė kalbos , 
dėl jo rasės, religijos, tautybės, j apie susidarymą tremtiniams grįž-j 
socialinės priklausomybės ar po- ti sąlygų.

lies Austrijoje iš tikro toji globa į Įįtjnjų įsitikinimų būtų grasoma I Vokietija yra priėmusi per 10 
yra net kiek suvaržyta. Ir dabar jo gyvybei ar laisvei.
pabėgėliams padeda ne tik tarp
vyriausybinis komitetas migRaci
jai iš Europos skatinti (ICEM), 
bet ir visa eilė kitų organizacijų

Išgyvendinimas pabėgėlio gali Į 
būti svarstomas tik tokiais atve-

A. A.

MAGDALENA
MARČUKAITIS
GliAVECKAlTĖ

Gyveno 6541 S. ’tockvvcll St.
Mli-6 bal. 11 d., 1956, 8:30

v. v., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mil- 

rlampolča apskr., l'reinių* par., 
Mucijūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, duktė Isabello. 
žentas Floyd Mack., anūkė 
Cheryl; sūnus Vietor, marti 
Loulse, anūkai: Vietor, J r., ir 
Daivn; giminaičiai: Valaičių, 
Glaveckų ir Ųrusokų šeimos. 
2 švogeriai: Juozapas Marčių- 
kaitis ir Antanas ilarčiukaitis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažjstaini.

Lietuvoje liko brolis Juoza
pas Glaveckas ir sesuo Marijo
na Glaveekaitė.

Priklausė: S.L.A. Kp. 260, ir 
Chicagos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

laidotuvės įvyks pirmad, 
bal. 16 'd., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nus, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika - Evans. Tei. REpublie 
7-8600.

galbine organizacija, kvėkeriai, 
Tarptautinis Raud. Kryžius ir kt.

Keliama mintis, kad pabėgė
liams tarptautinėmis sutartines 
numatytosios teisės būtų kai ku
riais atžvilgiais dar papildytos ir 
patikslintos. Pabėgėlių nuomone, 
reiktų priimti tokius tarptauti
nius nuostatus, kad pabėgėliai po 
nustatyto laiko ne mažiau kaip 10 
metų, galėtų priimti tame krašte, 
kuriame jie nuolatos gyvena, pi
lietybę. Užsieniečiams reiktų su 
laiku suteikti tokias pat teises, 
kaip ir tikriesiems to krašto pi
liečiams. Kadangi to krašto, ku
riame pabėgėlis gyvena, vyriau
sybė įvairiais patvarkymais' gali 
politinės globos teises gerokai ap- 
varžyti, tai reiktų sudaryti tarp
tautinę kontrolę — patikrinti, ar 
pabėgėliams teisės įstatymais nė
ra varžomos. Taip pat reiktų su
lyginti pabėgėlių teises vizų atve
ju su atitinkamas konvencijas 
pasirašiusių kraštų piliečiais. Tų 
teisių ligi šiol teteikiant, pabėgė
liai lyg ir diskriminuojami. Vokie
tijoje ir kitur taip pat senatvės 
rentas, karo etc pritaikyti, kaip 
ir tikriesiems to krašto piliečiams. 
Užsieniečiams pabėgėliams reik
tų sudaryti galimumą užsidirbti 
sau duoną ir išlaikyti savąsias 
šeimas.

Nors Jungtinių Tautų Aukšta
jam Komisarui Pabėgėlių Reika
lams yra pavykę 1955 m. — 19- 
58 m. laikotarpiui pabėgėlių rei
kalams išgauti 17 mil. dolerių 
fondą, bet to toli gražu pabėgėlių 
problemos kaip reikiant išspręsti 

. . dar nepakanka. Iš JT Okio ir So-
spaudai rastą, kuriame paša- j ciaiįnįy Reikalų Komisijos planų 
koja apie sumanymą, kaip tu
rėtume parodyti daugiau at
sargumo pasikalbėjimuose ir 
nevartoti netinkamų žodžių ar
ba nevartoti pagarbos vertų 
žodžių, kaip Dievo vardo, be 
reikalo. Jie siūlo — kada bus 
išgirstamas pasikalbėjime nu
krypimas nuo to dėsnio, tuojau 
pertraukti kalbą tik labai 
trumpam — pasakant: “Atsi
mink antrą”. Kalbantysis tik
riausiai paklaus: “Kokį antrą”.
Atsakymas bus: “Antrą Dievo 
įsakymą — nevartoti Jo vardo 
be reikalo”.

jais, kai gyvenamajame krašte pa 
• i i : i darytas ypatingai sunkus nusi-

kaip NCWC, eyangeh a ,, y P.' kaitimas ar kai yra rimto pagrin
do pabėgėlio buvimą laikyti pa
vojingą krašto saugumui. Kiek
vienu betgi atveju konvencija 
(32 str.) numato pabėgėliui iš
gyvendinti būtinai įstatyminę pro
cedūrą. Savo ruožtu konvencijos 
dalyvės valstybės yra įsipareigo
jusios duoti atitinkamo laiko pa
bėgėliui pasirūpinti kito krašto 
sutikimą apsigyventi.

Konvencija garantuoja, kad dėl 
grėsmės savo gyvybei ir laisvei

A. -j- A.

ANTANAS ABELIS
Gyveno 4629 S. Paulina St.

Mirė bal. 12 d., 1956, 2 vai. po piet, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Linkuvos parapijos.
Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Milkintaite), 

posūnis Joseph Butkus, jo žmona Sally ir anūkė Marjetta, švo- 
geris Pranciškus Milkintas, jo žmona, Juzefą, krikšto duktė Ber- 
nice Shimkus, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašal vėtas Zudyckio koplyčioje, 1646 W. 16tli St.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 16 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, posūnis, marti ir anūkė.
Del informacijų skambinti tel. OLympic 2-1003.

kui ir rašytojai B. Pūkelevičiū 
tei. Susidomėjimas ne tik apy
linkės lietuvių tarpe, bet taip 
pat ir JAV (Rochester) lietuvių 
yra didelis. Tad šį šeštadienį už 
pildykime salę Hamiltono kultū
riniame parengime. K, B.

ĮVAIRIOS žinios
Darbininkų sumanymas
Pennsylvanijos geležinkelio 

darbininkų Šv. Vardo draugija 
Philadelphijoje išsiuntinėjo

VAŽIUOS BE ŠVIESŲ

Netolimoj ateity numatoma 
apyvarton paleisti tokius auto- 
vežimius, kurie turėsią elektri
nius smegenis, kurie vairuos 
mašinas net ir tamsiausiomis 
naktimis, be šviesų, su tokiu

miltoniečius paaukoti atliekamą| P^kmingumu, kad nelaimingi
(ar net iš mados išėjusį) savo 
spintos rūbą šiuose surinkimo 
punktuose: spaudos kioske, pa
rapijos salėje, J. Giedraičiui, 117 
Eastbourne Avc., J. Kazlauskui, 
2 Five St. ir K. Mikšiui, 18 Bar- 
ton St. W. Jau anksčiau pra
vestoji prieš 2 metus rinkliava 
tląvū. _gu;uti .rezulLatųs, įr juūsų

atsitikimai bus retenybė. šofe
riai (vairuotojai) vaidins tik 
pagclbininko rolę.

— Madų šnipai. Prancūzijos 
valstybės biudžetas išleidžia 19 
milionų frankų apmokėti detek
tyvam, kurie seka madų šni
pus. ... ____

SAULŲ DARBAN

Pastaruoju metu mokslinin
kai deda visas pastangas ir lei
džia dideles sumas pinigų sau
lės spinduliams pakinkyti. Šioj 
srityj daug yra atsiekta. Spe
cialios medžiagos plokščių bei 
gaubtų veidrodžių pagalba sau
lės spinduliai, mažame mašta
be, jau yra panaudoti fizikoje. 
Ateity numatoma jais fabrikus 
varyti, namus šildyti ir šviesti, 
jūrų ir upių vandenį disteliuoti 
miestams aprūpinti ir t. t. Mo
kslininkų apskaičiavimu, kad iš 
viso žemėje esančių anglių, 
alyvos, miško ir branduolinių 
medžiagų rezervų energija pri
lygsta tik trijų dienų saulės 
spindulių, kurie užkliudo žemę, 
energijai.

IK TOKIŲ GAISRŲ BUVŲ
Miško gaisras Peshtigo, Wis- 

coiisin valstybėj ', 1871. X. 8.,

lą pačią dieną, kai įvyko isto
rinis Chicagos gaisras, Peshti- 
go miškų ugnyje žuvo 1,200 
žmonių.

A. A.
JUOZAS TAMAŠAUSKAS
Gyveno 1815 S. Union Avė.

Mirė bal. 13 >1.. 1956, 10:20 
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Albert, marti Elena: 
Walter ir marti, duktė Kofiu 
Davies, žentas Tom. brolis Ado
mas su Seimą, sesuo Liudovika 
Tamuteuskaitč. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petro Gur

skio koplyčioje, 659 W 18tll 
St. Laidotuvės įvyks pirmad.. 
bal. 16 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto Ims atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
muilių Ims nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios ir žentas.

Laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. HEeley 3-571 L

KASPER THOMAS (Tamašauskas)
Gyveno 6112 S. Rockwcll St.

Mirė bal. 12 d., 1956, 8 vai. vak., sulaukęs 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr. ir parapijos, Za- 

ziunų kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Kazlaus

kaite); 3 dukterys: Ann Zocchi, žentas Luige; Stella ir Helen. 
2 sūnūs: Peter ir Paul, marti Loretta, 2 pusbroliai:' Frank ir 
Joseph Lucas ir jų šeimos, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Aleksandras.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6S45 S. 

Wcstern Avc.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 16 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus.atlydėtas į Šyenč. Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kilnoję įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, žentas ir marti..............
Laidotuvių direktorius Mažcika-Evans. Tel. REp. 7-8600

Remkitc Drangą’

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO 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 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 

greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS U ARGO CO. 

4426 S. Kockwell St 

Uhirago 32, IU.

Tel. Y Arda 7-4337

Remkite dien. Draugą! 
Skclbkitės “Drauge”!

PADĖKA

ir pnluido

A. A.

JAMES NAVICKAS
(NORWOOD)

•M asų luyliimis budis mirė 1056 m. bal. mėli. (i d. 
tas bal. mėli. 10d. šv. Kazimiero kilpinėse, Uliicagoje.

.Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jum paskutinį 
pnluriutvimų ir palydėjo į jo |>oilsio vielų.

Niioširdzini dėkojame didž. gerh. kunigams: kun. kleb. J. 
Paškimskiii, kun. P. Jšalaiiskui, kun. .1. Makarui, kurie atlaiku 
gedulingas piinialdas už jo sielų. Y|wė dėkojame kun. J. Paškaus- 
kui, kuris pnsnkė pritaikintų pamokslų, ir kun. L. Vaišvilai, ku
ris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielų. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dekojume giabnešinm.s ir visiems, kurie pareiškė uiuuis toje 
liūdesio vulaiidojc užuojautų.

Dekojume laidotuvių direktoriams Slėpimus Ivan, kurio 
niuloiiiu palurnuvimu atėmė nuims nųiesėius tose lindėsiu ir 
skuiisuio valandose.

Dekojiitiie. visiems Iiiidol uvi'w> dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galiui)l>ča padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus 

dėk ui.

Brolis Frank, Pikelių, Nerbiitu ir Katauskų šeimos
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X Prel. M. Krupavičius pa

sakojo apie vieną dabartinės 
Lietuvos piemenėlį, kurį bolše
vikai durtuvais subadė už tai, 
kad jis išgelbėjo būrį partiza
nų, o Cicero moksl. ateitininkai 
parodys scenoje dabartinės Lie 
tuvo9 moksleivius, kovojančius 
ir mirštančius už Dievą ir tėvy
nę. Tėvai ir motinos, jeigu jūs 
norite, kad jūsų sūnūs ir duk
terys užsikrėstų karžygiška 
dvasia, leiskite jiems pamaty
ti ‘‘Prisikėlimo Varpus.” Vaka
ras įvyks bal. 15 d. sekmadie
nį 5 vai. vak. Šv. Antano par. 
salėj, kampas 49 Court ir 15 
st., Cicero.

X Lietuvių Prekybos Namai 
— Furniture Center, Ine. vai
dyba, savo posėdyje balandžio 
mėn. 4 d., tarp kitų savo reika
lų, svarstė ir du šalpos klausi
mus: paremti Kultūros Fondą 
ir Balfą. Valdyba supranta, 
kad kultūriniams reikalams pa
remti lietuvių prekybos įmo
nės gali prisidėti savo lėšomis, 
todėl pasvarstę tokio Kultūros 
Fondo įsteigimą Chieagoje, nu
tarė paskirti jo parėmimui 
$100, o Balto, kaip šalpos orga
nizacijai, jo vykdomai veiklai 
paremti ir paskatinti lietuvių 
visuomenę skaitlingiau atsilan
kyti Balto gegužinėje birželio 
mėn. 10 d. Bučio darže, paskir
ti televizijos aparatą 21 colio 
didumo. ‘

X Pavasarinis lietuviškojo
teatro Chieagoje sezonas užda
romas J. Petrulio dramos 
“Prieš srovę” atntujintu pa
kartojimu gegužės 5—6 dieno
mis Sokolų salėje. Kvietimų 
kainos atpigintos. Pertraukų 
metu ir po vaidinimo veiks ba
ras. Kartu bus ir pavasarinis 
šokių sezono uždarymas salėse. 
Pirmuosius “Prieš srovę” spek
taklius aplankė apie 2,000 žiū
rovų. Ligi šiol nė vienas vaidi
nimas tokio žiūrovų skaičiaus 
nėra matęs.

X Lietuvių Statybos Bendro
vė — Standard Builders, Ine., 
2523 W. 59 St., kur neseniai 
perkėlė savo statybos kontorą 
į naujas patalpas, balandžio 
mėn. 7 d. turėjo savo metinę 
šventę. Buvo aptarta organiza
ciniai reikalai ir numatytos to
limesnio darbo sritys, šiai sta
tybos bendrovei vadovauja: pir
mininkas — A. Gintneris ir sta
tybos vedėjas — V. F. Petraus
kas.

X Amerikos Tarptautinės tei
sės dr-jos regionalė konferenci
ja įvyko praeitą ketvirtadienį, 
balandžio 12 d., Chicagos uni
versiteto patalpose. Joje daly
vavo daug profesorių, advoka
tų, ir šiaip juristų — jų tarpe 
ir Lietuvos konsulas P. Dauž- 
vardis. Pagrindinė konferenci
jos tema buvo: International 
Law and the Lavvyer.

X Dr. Algirdo Ramono ir 
Ingridos Tamošiūnaitės, dipl. 
inž. Vlado ir Malvinos Tamošiū
nų duktė, šį šeštadienį, balan
džio 14 d. susituoks. Sutuoktu
vių apeigos įvyks šv. Kryžiaus 
bažnyčioje 3 vai. po pietų, o 
sutuoktuvių vaišės 7 vai. vaka
re Lietuvių auditorijos salėje.

X Futbolo klubo VAINUTAS 
komanda turės antrąsias rung
tynes “National Soccer Lea- 
gue” pirmenybėse. Jos įvyks 
aikštėje prie 59-tos ir Paulina 
gatvių balandžio 15 d. 1 vai.

X A. Bikinis per Jaunimo 
premijos įteikimo iškilmes šį 
šeštadienį, bal. 14 d. 7 vai. 30 
min., Lietuvių auditorijoje, 
paskaitys ištrauką iš premijuo
tojo veikalo.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

—“Pinigėlių” vaidinimui, ku
ris įvyks kitą šeštadienį, balan
džio m. 21 d. Lietuvių salėje, 
Cleveland, Ohio, tik tai jau da
bar gaunami Dirvos redakcijo
je, Spaudos kioske, Lietuvių 
Klube ir pas visus Sandaros 18 
kuopos valdybos narius. Visos 
vietos bus numeruotos, todėl 
biletus patartina įsigyti iš ank
sto. Pinigėlius vaidins Detroito 
lietuvių teatras vadovaujamas 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės.

— Bronius ir Stasė Bobeliai, 
gyv. Brooklyn, N. Y., susilaukė 
antrosios dukters, kurią balan
džio mėn. 7 d. pakrikštijo Ritos 
-Jacintos vardais. Krikšto tė
vai buvo: Pranas T o 1 e i k i s 
iš Paterscn ir Anelė Tumienė iš 
Harrisson. Krikštynų vaišės įv.v 
ko p.p. Bobelių neseniai įsigy
tuose namuose, kuriose buve 
atsilankę daug svečių.

— Dainos ir literatūros va
karas, rengiamas “Lietuvių 
Dienų”, įvyksta Los Angeles, 
Calif., balandžio 22 d. parapijos 
salėje, dalyvaujant lietuvių dai
nininkui Stasiui Baranauskui ir 
vietinėms meno pajėgoms.

— Rockforde, III., Kenoshos 
lietuvių dramos teatras stato 
veikalą Inteligentai. Vakaras 
įvyks balandžio 29 d. 2 vai. 30 
min. po pietų. Po vaidinimo šo
kiai. Vakarą rengia SLA 77 
kuopa.

X Nekalto šv. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijos 
Švento Vardo draugija rengia 
savo metinį banketą balandžio 
15 d. 6 vai. vakaro. Programą 
išpildys profesionalai artistai. 
Bankete dalyvaus miest0 majo
ras Richard Daley ir miesto iž
dininkas Morris B. Sachs.

X Great Necko Lietuvių Vy
rų choras, kurį veda M. Cibas, 
Dainų šventės reikalams at
siuntė 16 dol. ir 5 dol. choro 
registracijai bei kitoms smul
kioms išlaidoms padengti. Gra
žu, kad choras ne tik dalyvau
ja šventėje, bet ir savo auko 
mis dar paremia jos organiza
vimą.

X Aleksandras Šatas susi 
laukė dukters. Vakar Elzbieta 
Šatienė pagimdė dukterį, kuri 
bus pakrikštyta Nijolės Adelės 
vardu. Taigi, Šatų šeima dabar 
augina tris sūnus ir dvi dukte
ris.

IR TOLI

X Stovyklą berniukams ir 
šią vasarą ruošia Tėvai Jėzui
tai. Berniukai priimami nuo 7 
—14 m. amžiaus. Stovykla pra
sideda birželio mėn. 30 d. Sto
vyklos reikalais kreiptis raštu: 
Rev. J. Borevičius, 5541 S. 
Paulina St., Chicago, III. Telef. 
HEmlock 4-1677.

X Rašyt. Sofijos Pipiraitės 
paruoštą montažą motinos gar
bei motinos dienos minėjime 
gegužės 6 d. 4 vai. Lietuvių au
ditorijoje, kurį atliks mokslei
vių tautinis ansamblis.

X Vladas Tučinskas, Bronius 
Avižius ir Joseph Minkūnas įs
tojo į Chicagos Lietuvių Fut
bolo klubo rėmėjus, pasižadė
dami kas mėnesį paaukoti po 
5 dol. •

X Boynto & Co. Consulting 
Engineers firmos Chieagoje vi
si tarnautojai, lietuvio bendra
darbio paprašyti, pasirašė Lie
tuvių Jaunimo Peticiją, šioje 
firmoje gauta apie 100 parašų.

X B. Balčiūnui yra atėjęs 
laiškas iš Mikailonienės Julės, 
Daugų valsčiaus, Zvirgždėnų 
kaimo. Kreiptis į • Draugo” re
dakciją.

X Dr. Petras Kisielius pra
ves pasilinksminimą Cicero 
moksl. at-kų ruošiamam vaka
re, kuris įvyks balandžio mėn. 
15 d. Cicero parapijos salėje.

DID. BRITANIJOJ
Didž. Savaitė Didž. Britanijoje

Kaip anglų katalikų spauda 
skelbia, šia.s metais Londono 
bažnyčios buvo perpildytos Di 
dįjį ketvirtadienį ir penktadic- 
nį. Did. šeštadienį, kada apei
gos buvo pradėtos 11 vai. nak
ties, žmonių tiek daug nebuvo, 
nors, kaip vienas Londono ku
nigas pastebėjo, jų susirinko 
keturis kartus daugiau nei pra
ėjusiais metais. Kartu jis pažy
mėjo, kad ateinančiais metais 
maldininkų būsią dar daugiau, 
nes bus daugiau laiko paruošti Į 
žmones.

Kiekvienoje bažnyčioje visą 
Didžiąją savaitę bu?o ilgiau- į 
sios eilės prie klausyklų; dau
gybė žmonių ėjo ir prie Dievo 
Stalo. Vestministerio katedro
je Did. ketvirtadienį ir penkta
dienį priėmė Šv. Komuniją net 
10,000 tikinčiųjų. Londono O- 
ratorijoje Did. penktadienį su
sirinko 4,000 žmonių.

Didelis susidomėjimas nauja 
Didž. savaitės liturgija buvo 
jaučiamas ir provincijoje. Kai. 
pamaldos paskutinėmis tos sa 
vaitės dienomis buvo vakarais, 
daugiau žmonių galėjo pasi
naudoti laisvu nuo darbo metu 
ir dalyvauti žymiai geriau su
prantamose Didž. sav. apeigose.

Velykų dieną lietuvių pamal
dos taipgi subūrė žymiai dides
nį skaičių žmonių. Ten, kur pa
maldos buvo paskelbtos iš an
ksto, būrėsi žmonės iš plačių 
apylinkių.

Didelę staigmeną Did. penk
tadienį surengė ir televizija, 
perdavusi Kryžiaus Kelius iš 
Šv. Domininko bažnyčios Lon
done. Pradžioje Tėvas I. Evans 
trumpai supažindino su Kry
žiaus Kelių prasme ir aptarė 
kiekvienos stoties mintj. Po to 
veiksmas grįždavo prie di
džiojo altoriaus, kur būrelis 
žmonių — vyrų, moterų ir val
kų — vaizdavo Kristaus kan
čią. Visų toje akcijoje dalyva
vusių žmonių — nors ne artis
tų — veiksmai buvo labai ap
galvoti ir preciziški. Jaunuo
lis vaizdavęs Kristų, rimtu vei
du ir giliai pergyventa mimika 
sukėlė puikią nuotaiką ir rimtį.

Velykų diena buvo gausi 
jungtuvėmis. Ypač antrąją die
ną kai kuriose bažnyčiose lau
kė jaunavedžių eilės, kad gau
tų kunigo palaiminimą. Vieno
je bažnyčioje tokių porų buvo 
priskaityta 100 su viršum ir 
net kai kurie laikraščiai pakėlė 
triukšmą, kad moterystės sa 
kramentui būtų teikiama dau
giau pagarbos, nelaikant jau
navedžių eilėse.

Gražiai pasitarnavo televizi
ja, supažindama žiūrovus ir su 
Šv. Žeme. Buvo parodytos vi
sos vietos, susijusios su Kris
taus gyvenimu ir kančia, j. k.

ATKREIPKITE DftMESĮ
Nauja rašomoji mašinėlė pra

lenkia visas mašinėles stipru
mu, gražumu ir pigumu. Rei
kalaukite katalogų ir informa
cijų. J. Karvelis, 3322 So. Hal- 
sted str., Chicago, III., tel. 
YArds 7-0677.

P. S. Tikrinami laikrodžiai 
nemokamai, atvykusio laikro
dininko iš Šveicarijos.

Katalogas, kuriame telpa 200 
lietuviškų plokštelių K. Petrau
sko, Kutkausko, Šabaniausko 
ir kitų. Visos liet. knygos, gin
taro dirbiniai ir kt. meno kūri-

DU Rlf.IGNAI

Dviejų bilionų žvakių šviesa ant Empire pastato Ncw Yorke. Tai 
yra stipriausias pasauly švyturys. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Namų ir darželių paroda

Naujausių namų ir darželių 
paroda atidaryta šeštadienį, ba
landžio 7 d., International Am- 
phitheatre pastate, Chieagoje. 
Paroda bus uždaryta rytoj, ba
landžio 15 d. Parodyti įvairiau
si nauji namų modeliai su dar
želiais ir fontanais. Darželiuo
se gyvos gėlės, namuose nau
jausi moderniški įrengimai, bal
dai ir puikios dekoracijos.

Stebuklingieji “Šokantieji van 
denys” ir šiemet yra susidomė
jimo centru. Tai kombinacija 
vandens, elektros jėgos, šviesos, 
spalvų bei muzikos. Šis europie- 
tiškas išradimas Amerikoje pa
sirodęs 1954 m. parodoje ir su- 
Kėlęs didelę sensaciją.

Šiemet daugiau, nei kada, vy
rauja modernieji baldai naujuo
se namuose.

Trys meno parodos

Šiaurinėj Chicagos daly, ne
toli centro, atidarytos trys .me
no parodos. Williamo Maulis 
piešiniai išstatyti Watson ir 
Boaler galerijose 712 Rush st. 
Dailininkas paskutiniu metu 
yra buvęs Maroke ir jo pieši
niuose gausu to krašto gam
tos. Frank J. Oehlschlaeger ga
lerijoje 107 E. Oak str. yra 
išstatyti kūriniai Jono Corbi- 
no; jo piešiniai pasižymi spal
vų ryškumu. Main Street gale
rijoje, 642 N. Michigan avė., 
yra paroda Conger Mecalf pie
šinių. Jis mėgsta piešti gatvė
se matomus jaunuolius.

Tiria užsienio augalus
Žemdirbystės ir chemurginių 

tyrimų kongrese Chieagoje dr. A. 
H. Moseman pranešė, kad JAV-se 
plačiai tiriami įvairūs Afrikos ir 
Centro Amerikos vaistiniai bei 
pašariniai augalai, stengiantis 
gauti jų atmainas, kurios būtų 
naudingos užveisti JAV žemės 
ūkyje.

„Ženiklis" — į ligoninę
Sam Engei, kuris žadėdamas 

vesti iš daugelio moterų yra iš
viliojęs pinigų ir kurs 1950 m. 
buvo uždarytas į kalėjimą, da
bar, sutrumpinus bausmę dėl jo 
tvarkingo laikymosi, išleistas į 
'aisvę, bet tuoj uždarytas į vals
tybinę ligoninę, kaip psichiškai

Nenori investigacijos
Chieagoje vyksianti Interna

tional Union of Ojterating Engi
neers konvencija atmetė pasiūly-

KAS KĄ IR KUR
— Krikščioniškos demokratijos

studijų klubo susirinkimas įvyks 
š. m. balandžio 15 d. 2 vai. p. p. 

mą, kad jų unijoje būtų pravesta LUtiivos Vyčių salėj <1451 W. 
investigacija, jieškant raketerių
ir tiriant., ar unijos fondai gerai 
sunaudojami.

ls kit »s pu.sės — JAV proku
roras R. Tienen spaudai pareiš
kė, jog jisai sieks, kad vyriausv-1 čius »«»«‘nkime dalyvauti, 
bes įstaigos pasirūpintų pravesti 
’ioa unijos investigaciją. Kon- 
/encijoje nemažai įsikarščiavimo 
r net 19 Chicagos detektyvų ten 

budi, kad neįvyktų muštynių ir 
Į .raujo praliejimo.

47th Str. j. Dienotvarkėj Rauckino 
paskaita — "Krikščionių demok
ratų nueitų darbų ir padarytų 
klaidų analyzė iki 192fi m.” Kvie
čiame vyresniuosius krikščionis 
demokratus, klubo narius ir sve-

Kluko Valdyba
— Buvusių Petrapilio studentų 

pasitarimas įvyks šiandien, balan
džio 14 d. 7 vai. vakaro, Lietuvių 
auditorijoj.

— Tėvų Marijonų rėmėjų 5 sky
riaus susirinkimas įvyks sekma
dienį Marąuette Parko parapijos 
salėje 3 vai. 30 min. Kviečiami na
riai atsilankyti ir sumokėti mo
kesčius, kadangi susirinkimai vyk
sta labai retai, tai pasinaudokite 
proga. — Dubtnskienė, pirm.

— Lietuvos vyčių senjorų drau
govės susirinkimas įvyks bal. 17 d.

Tokyo Rožė apleidžia 
Chicagą

Iva Toguri D’Aųuino, kitaip ži
noma Tokyo Rožės vardu, gavo 
teisę iš Chicagos vylyti į San 
Francisco. Ji yra atlikusi 6 metų 
kalėjimo bausmę už agitaciją iš i v>čiu namuose« 2451 47th ?t. 

1 okyo radijo, varant propagan
dą tarp JAV karių; tai buvo ka
ro metu. Jai gresia deportacija, 
bet dabar leista apsigyventi San 
Francisco mieste, kur gyvena jos 
advokatas ir daug liudininkų, 
kurie jai padėtų.

Surado 10,000 balsų
Korespondentai surado, kad 

balsų apskaičiavime buvo pada
ryta klaida, Eisenhowerio gautus 
balsus Illinois valstybėje sumaži
nant 10,000. Per šiuos balsavi
mus Illinois valstybėje Eisenho- 
weris gavo 733,267 balsus (dar

Susirinkimai būna reguliariai kiek 
vieno mėnesio trečią antradienį 
punktualiai 8 vai. vakaro. Nariai 
prašomi lankytis

— Stud. at-kų draugovės susi
rinkimas įvyks Vyčių salėje, 2451 
W. 47 St., balandžio 15 d. 11 vai. 
sekmadienį, šį kartą bendrų šv. 
Mišių nebus.

Nauji vaistai prieš vėžį
Chicagos universiteto moks

lininkai praneša apie savo eks
perimentus su naujais vaistais, 
kurie padeda sulaikyti augimą 
organizmui kenksmingų auglių j nepiln~s skaičius), o Stevenso-
ir kurie žada būti naudinga 
priemonė kovoje su vėžiu. Tie 
vaistai vadinami B-3-Thienyla- 
lanine arba sutrumpintai TA.

nas mažiau.

Geriau apmokės profesorius
Illinois Technologijos institu-

Juos surado Floridos valst. uni- Ltas numato pakelti savo dėstyto 
versiteto prof. dr. K. Dittmcr. ,ju atlyginimą maždaug 10 proc. 
Tie vaistai patys vėžio nepa
gydo, tik sulaiko jo plėtimąsi.
Iki šiol jie yra eksperimentuo
jami su gyvuliais.

Paskutinė mokesčių diena
Pirmadienis yra paskutinė die

na sumokėti valstybinius mokes
čius. Visi gyventojai, piliečiai ar 
svetimšaliai, kurie per 1955 me
tus turėjo nemažiau kaip $600 
pajamų, privalo užpildyti mokes
čių blankus; senesniems kaip 65 
m. tereikia pildyti mokesčių blan 
kus, kai jų metinės pajamos yra 
$1,200 ar daugiau.

Drauge reikia išpildyti ir* pa
reiškimą apie 1955 m. pajamas, 
pridedant atitinkamą mokesčių 
dalį. Ūkininkams šis terminas 
pratęsiamas iki sausio 15 d.

Naujos algos bus, pagal išsitar- 
navimą, nuo $4,000 (instrukto
riams) iki $8,000 (tikriems pro
fesoriams) už devynius darbo 
mėnesius mokslo metais.

VI-jų Š.A. Žaidynių dalyvių 
neturinčių nakvynių sąrašas

LSK “Aušra” — Toronto: Audė
nas Vytautas, Barškelis Simas, Rim
timis Arvydas, Clicsniauskas Ignas, 
Grigaitis Kęstutis, Gudas Romas, 
Laurinavičius Justinas, Stanevičius 
Vacys, Šilima Algis, Mickevičius 
Jonas, Mickevičius Algis, Trečiokas 
Alfredas, Turk Danas, Vaičiūnas 
Danas, Vaičekauskas Elin., Venckus 
Donatas, Černiauskienė Marija, Ga- 
taveekaitė Regina, Juknevičiūte Ge
nė, Juknevičiūtė Rita, JurkJįaitytė 
Roma, Kliukaitė Gailiūtė, Lizdenytė 
Nijolė, Pundziiitė Aldona, Kkirgai- 
laitė Gražina, Skiigailaitė Sigita, 
Stirbytė Loreta, Šapokaitė Aldona, 
Šimkūnaitė Irena, Rukšytė Veroni
ka, Urbonaitė Aldona ir Sapočki- 
nas K.

Pamatyk save spalvotoj 
televizijoj

Carson Pirie Scott bendrovės 
parduotuvėje nuo 
iki bal. 24 d. tarp 11 ir 5 vai. bus 
demonstruojama spalvota televi
zija, kur atsilankiusieji svečiai 
galės ir save pamatyti ekrane.

Mažėja santaupos
Chicagos bankuose nuo gruo-1 

džio 31 d. santaupos sumažėjo Į 
$719 milionų ir dabar jų yra $7,- 
286,919,000. Sumažėjo taipgi ir 
paskolos.

LSK “Vytis” — Toronto: Bariū
nais Vincas, Duliūnas Al., Ignatavi
čius Al., Kulys Osvaldas, Mackevi
čius S., Neimantas, Nesukaitis J., 
Preikšaitįs R., Rantinas O., Snpro- 
nas A., Vaičiulis A., Žukas .T., Rnt-

balandžio 16* lf?uskait?. L: Kaspcravičiūtė S. ir 
Kupreviciene K.

Nubaudė pasileidėles
Chicagos teismas nubaudė Je- 

annette Robin, 29 m., — $200 
pabaudos, o Mary Collins, 22 m. 
amžiaus, nubausta $100 ir atly
ginti teismo išlaidas. Jos abi areš

bėjo gyvastį 18-kos mėnesių kū-ltuotos viešbutyje dėl netvarkin- išbus 
dikio Tomo Sėtinos, gyvenančio »° elgesio.

Penkių milienų mauzolėjus
Oak Woods kapinėse planuoja

ma pastatyti penkių milionų do
lerių vertės mauzolėjų, kur būtų 
galima laidotis puošniuose kars
tuose — sarkofaguose. Tos ka
pinės yra 1035 E. 67 St., Chiea
goje.

Krauju išgelbėjo

Chieagoje buvo suruoštos vai
šės 734-to priešlėktuvinio bata
liono kariams, kurie, duodami 
savo kraują transf ūži joms, išgel-

Oak Lawn. Kūdikis serga hemo- 
filija ir jam per paskutinį pus
metį reikėjo septynių kraujo 
transfūzijų.

Gražioji Jamaica
Tropikinius miškelius su spal

vingomis įlankomis Jamaikoje 
rodė teatras Today (Madison ties 
Dearbom). Čia beveik kas savai
tė duodamas neilgas tikrovės fil
mas apie kokį nors kraštą. Be to, 
buvo rodomas šveicarų jaunuo
lių sportas, seklių darbo metodai 
ir įvairiausios politikos, sporto 
ir kitokios naujienos. Programa 
tęsiasi vieną valandą, betkada 
galima įeiti ir išeiti.

Rekordinė statyba
Kovo mėnesyje statybos Chi

eagoje pasiekė rekordinį augštį

niai. Kaina katalogo tik 90 et. į turi 83 metus amžiaus
nesveikas pacientas. Dabar jis, — $113,372,742: tokiai sumai iš

duoti leidimai namų statyboms.

New Yorko Lietuvių Atletų klu
bas: Adomavičius Vladais, Andrulis 
Alfonsas, Birutis Jurgis, Cilčius L., 
Daukša Algis, Kazlauskas 1L, Keš- 
konis Al., Meilius Stasys, Šlepetys 
Alg. ir Vyšnius Al.

LSK Žaibas — Clevelando: Orin- 
taitė Asta, Titaitė Vida, Gelažytė 
Nijolė, Jankutė Nijolė, Žilionytė 
Violeta, Besperaitytė Irena, Gelažy
tė Audronė, Jankutė Regina, Lek- 
niekas, Mindaugas, Gelgotas Vin
cas, Bartkus Gytis ir Valdokaitis 
Edmondas.

Galintieji priimti virš minėtus 
sportininkus yra prašomi apie tai 
pranešti žaidynių organizaciniam 
komitetui šiuo adresu: K. Šalkaus
kas, 3:543 So. Lowe Avė. Tel. YA- 
7-7059. Sportininkai Cliieagon at
vyks balandžio mėn. 21 <1. ir čia 

’ dienas.

Fair pelnas padvigubėjo
The Fair krautuvės pelnas 

1955 metais buvo dvigubai di
desnis ir pasiekė $458,812. Iš 
viso praeitais metais prekių bu
vo parduota už $42 milionu3 
dolerių.

RAMOVE IR KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES 
DRAUGIJOS CHICAGOS SKKYRIAI 

šių mėty balandžio mėn. 15 d. 5 vai. vakare
L. AUDITORIJOJ RENGIA ARBATĖLĘ 

Meninę dalį atliks LAIMUTE LEONAITYTE ir bus 
rodoma spalvota filmą iš Birutininkių Jubiliejinio
vakaro tautinių rūbų parado.

PELNAS SKIRIAMAS ŽURNALUI “KARYS” PAREMTI. 
Maloniai prašome Chicagos lietuviškąją visuo

menę atsilankyti. RENGĖJAI

L. S.
%

-f

ATEITIES šokėjų 15 m. sukak, koncertas I
SOLISTAS

STASYS BARANAUSKAS
Akompanuoja ALEKSANDRAS KUCIONAS

SEKMADIENĮ, BALAND. 15 D., 4:00 VAL PO PIET
PO KONCERTO ŠOKIAI prie B. JONUŠO PARINKTO

DAINUOJA

DAINAVOS ANSAMBLIS
Vadovaujamas muz. S. SODEIKOS

SOKOL SALEJE, 2337 45 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
ORKESTRO DAINUOS A. DUMBRYS ĮŽANGA $1.50

J


