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KANADOS MINISTERIS RUSIJOS KLAUSIMU
Kremliaus vadų tikslas —

sumažinti vakarų budrumų
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ,

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Kanados užsienių reikalų ministe- 

rio Pearscn pastabos apie pastaruosius pasikeitimus Sovietų Sąjun
goje ir apie tai, kiek jie liečia Rytų — Vakarų santykius, čia susi
laukė didelio susidomėjimo.

Ministeris Pearson tas savo 
mintis išdėstė Kanados parla- pramonė ir toliau greičiausia te

bebus pirmaujanti, norint pasi
vyti Vakarus.

Koegzistencija ir „populiaraus 
fronto“ jieškojimas

Tačiau sovietų užsienių santy
kiuose, Pearson manymu, ir to-

mento užsienių reikalų komitetui 
Ottavoje. Tai buvo praėjusią sa
vaitę, o šios savaitės pradžioje 
kaikurias svarbesnes to jo pra
nešimo vietas JT koresponden
tams patiekė Kanados Generali
nis Konsulas New Yorke.

Atrodo, kad ir lietuviui skaity- ( ^au pirmame plane bus taikin
tojui įdomu susipažinti su tuo,' &os koegzistencijos šūkis, ypa- 
kaip Amerikos kaimynė Kanada tingai skiriant dėmesio vadina- 
šiuo metu politiškai orientuojasi mosioms neutralioms šalims ir 
ir kiek ji dabartinę padėtį su- tokioms, kurios dar neapsispren- 
pranta. Pearsono pastabos yra dusios kurlink pasukti.
dar įdomios ir todėl, kad jis pra- Pearson prileidžia netgi, kad,
ėjusiais metais asmeniškai turėjo es4. galima tikėti iš rusų ir to, 
progos Maskvoje apsilankyti ir1 j°g jie ir su Vakarų kraštais ims

daryti sutartis. Tačiau, vienaip 
ar kitaip į juos žiūrėtum, jie vie
nui vieną tikslą turi — susilpnin
ti Vakarų vienybę, sukiršinti vie 
ną valstybę prieš kitą, o svar
biausia jas supykdyti su JAV.

Dėl nepakankamo ekonominio 
stiprumo ir dar neįstengdami ki
tiems prilygti atominių ginklų 
srityje, sovietai bent tuo tarpu 
atmeta karo galimybes. Bet iš

kaiką pamatyti iš arčiau.
ChrušČevo kalba — Hitlerio.

Mein Kampf?
Rytų — Vakarų santykių ap

žvalgą Pearson pradėjo nuo abie 
jų Genevų, kurių konferencijose, 
kaip jis sumuoja, visdėlto paaiš
kėję, jog sovietai bent šiuo tarpu 
nėra pasinešę savo tikslų siekti 
karo priemonėmis.

Kad sovietai visomis jėgomis1 kitos pusės, iškeldami koegzis- 
stengiasi JAV iškrapštyti iš Eu- tencijos reikalingumą tarp vals- 
ropos, tai esąs daugiau negu tik- tybių ir skirtingų socialinių sis- 
ras dalykas. Paskui eitų ir Nato temų, jie visdėlto pabrėžia, jog 
pabaiga. Tačiau šitam jie būdų negali būti koegzistencijos tarp 
jieško ne Europoje, o Vid. Ry- j ideologijų. Ir čia Pearson pridu- 
tuose, pietinėje ir pietryčių Azi- ria, kad tai bene svarbiausia jo

JAV Armijos sekretorius Wilbur Brucker (kairėje) su kongresmanais. kurie gavo atžyniėjinio ženklus už 
tarnybą II pasauk karo metu. Iš kairės i dešinę: Armijos sekr. W. Brucker; senatorius Cliarliji Potter, 
Michigan; rep. Pbil Woaver, Nebraska; rep. Steven Derounian, New York; rep. Henry lteuss, Wis.; Taip 
pat buvo dekoruotas rep. Charles .Tonas, Noitb Carolina. Atžyinėjimo ženklus. jiems įteikė JAV Armijos 
sekretorius Brucker Fort Myer, Va., iškilmėse. (INS)

Tikslai tie patys
Kad ir konstatuodamas tuos ir 

kitus pakitėjimus sovietinėje tak 
tikoje, Pearson visdėlto nurodo, 
jog sovietiniai tikslai yra tie pa
tys, gal net dabar pavojingesni, 
kadangi gražiai užmaskuoti.

Bet Kanados ministras pripa
žįsta, kad visose tose naujovėse 
esą šiek tiek ir viltingų dalykų.
Pavyzdžiui, jis sako, kad Stalino 
nuvainikavimas, be abejo, turėjo gūžės mėnesį vyksta į komunisti- 
ir dar turės įtakos į sovietų pi-jnę Kiniją?Tai tnrmas premjeras 
liečiu ir komunistų galvoseną, jų Azijos valstybės, palaikančios 
nuotaikas ne tik pačioje Sovietų vakarus, aplankys raudonąją Ki- 
Sąjungoje, bet ir užsieniuose vei- niją, kurią komunistai pagrobė 
kiančių komunistų partijų narių!į savo rankas 1949 m 
tarpe. Tam tikros įtakos net ir į 
labiau disciplinuotus protus tu
rės ir tie visi įvykiai, kai dabar

Nauji rūpesčiai Vidurio Rytuose
JERUZALĖ, bal. 20. — Vidurio Rytuose tarp Izraelio ir jo 

kaimynų Arabų penktadienį vėl sužaibavo karinė ugnis.

Vakarų draugas
vyks į Kiniję

PEIPINGAS, Kinija, bal. 20. 
Pakistano premjeras Ali ge-

Pakistanas yra Pietų Azijos 
Sutarties organizacijos (Seato)

joje ir visur kitur, kur tik jiems i išvada iš pastarojo komunistų1 vjenį pO kitų rehabilituojami bu-; *r Bagdado pakto narys.
gali pavykti sukelti neramumų, 
siūlant ekonominę paramą, gin
klus, ar kaip kitaip.

Tačiau pastarąjį komunistų 
partijos suvažiavimą Maskvoje 
Kanados užsienių reikalų minis
teris laiko vienu svarbiausių So
vietų Sąjungos įvykių, o Chruš- 
čevo kalbą sovietų ateities veik
loje jis svarbumo atžvilgiu lygi
na su Hitlerio Mein Kampf.

Nors sovietų vadai šiuo metu, 
atrodo, yra įsitikinę savo takti
kos ir tikslų galutiniu laimėjimu, 
bet, kaip aiškina Pearson, kolek
tyvinės vadovybės principas te
sąs užtikrintas tik šiam momen
tui. O tai todėl turi laikinio po
būdžio, nes Chruščevas vistiek 
yra dominuojantis, ir, nors da
bar jis ir nerodąs ženklų tapti 
Stalino įpėdiniu, bet Pearson už
tikrina, kad jis nekirstų lažybų, 
kad kada nors Nikita neiškils 
kaip vienintelis valdovas. „Tai 
juk jau tokia rusų istorijos tra
dicija. Pagaliau ir komunistų 
partijos istorijoje tai jau įsisto- 
vėjęs dalykas turėti vieną valdo
vą”, — sako Kanados ministe
ris.

partijos suvažiavimo — kad pa
stangos pradėtos ir toliau bus 
tęsiamos, stengiantis pripažinti 
ir įtikti skirtingoms socializmo 
formoms. Tai būsianti, greičiau
sia, anot Pearsono, sovietų vadų 
mintis įvairiose šalyse sukurti 
taip vadinamus „populiarius 
frontus“. Tai ypač jiems galės 
būti įmanoma, juo labiau, kad 
dabar sovietai juk jau pripažįs
ta, jog gali būti įvairių socializ
mo formų ir kad ne visuose kraš
tuose būtų siekiama komunizmo 
Sovietų Sąjungos pavyzdžiu.

vusios Stalino aukos.

Tačiau, kaip Pearson pabrėžia, 
sovietų vadai bent šiuo tarpu ne-

Greitoji raketa
LONDONAS, bal. 20. — Daily 

atrodo, kad būtų susirūpinę dėl ,Telegraph praneša, jog Sov. Rū
tų visų nuojovių įgyvendinimo gjja išrado raketą, kuri skrenda 
sunkumų, nes jie tiki, kad ilgai- daugjau 3 000 mylių per valandą 
niui jie vistiek laimės. Ir Pearson jr siejtįa igų mylių tolį. Laikraš-
nuomone, jie tiki todėl, nes gal 
voja, jog savo naująja taktika 
sumažins laisvoje pasaulio bud
rumą ir taip smarkiau prasiverš 
į laisvojo pasaulio širdį. Tai ir 
yra pats didžiausias mums pavo
jus, — baigia Pearson.

Jieško taikos formules
JERUZALĖ, bal. 20. — Vakarų jėgos penktadienį jieškojo 

būdų, kaip tarp Egipto ir Izraelio sudarytą nesišaudymo sutartį 
paversti į pastovią taiką Vidurio Rytuose.

Izraelis įspėjo, kad susitari
mas, tarpininkaujant Dag Ham- 
marskjoldui, tėra tik laikinas da
lykas. Egiptas savo karines jė
gas laiko pastatytas ant kojų.

Kitokios sovietų
karikatūros

MASKVA. — Jeigu seniau 
Maskvos laikraščių — „Prav- 
dos” ir „Izvestijų” — karikatū
ros buvo nukreiptos prieš JAV, 
D. Britaniją, Prancūziją ir kitus 
„vakarų imperialistus”, tai da
bar karikatūrose daugiau juo
kiamasi iš iškrypimų pačioj so- 
vietijoje. Pvz. „Pravda” Nr. 92 
įsidėjo karikatūrą, vaizduojan
čią vištų ūkį, kurį slegia ant jo 
užkrautų tuščiakalbių biurokra
tų keli augštai. Viršutinieji klau 
sosi „paskaitos” — tema: „Viš
tų aklumas ir gaidžio reikšmė o- 
peroje”...

4«.

Skriaudžia
kolchozininkus

MASKVA. — Pats Maskvos 
laikraštis „Izvestija“ Nr. 78 spe-

Izraelis ir Jordanas viens kitą cialiame straipsnyje rašo, kad 
apkaltino rubežių pažeidimu. Iz- neretai brigadininkai ir ataskai-

Komunistų partijos sekreto
rius Chruščevas bandė šypsotis, 
bet Bulgartinas savo veide išreiš
kė rimtumą ir šaltumą.

Važiuojant Londono gatvėmis, 
Bulganinas ir Chruščevas nesusi
laukė ovacijų, tik viena moteris 
sušuko: „Aš noriu su jais kalbėti 
akis į akį”.

i Balandžio 19 d. Bulganinas ir 
Chruščevas padėjo gėlių vainiką 

Primindamas, kad dabartiniai j prie žuvusių už. laisvę paminklo. 
Stalino sxryninguotojai, gal tik Penkiolika minučių anksčiau, 
todėl gyvi išlikę, kad vergiškai
Stalinui pataikavę, nors ir yra 
užsitikrinę, jog jų niekas nenu- 
vers, bet visdėlto yra priversti 
savo rėžimą švelninti.

Kelias to švelnėjimo priežastis j nuėmė, gėlių vainiką paliko prie 
kanadietis nurodo. Tačiau svar- žuvusių už laisvę paminklo, 
blausiomis jis laiko didėjantį ko- Londono Daily Mirror laikraš- 
murnstinės inteligentijos nepasi- tis, plačiai skaitomas Britanijo-

Esama sušvelnėjimo

Chruščevas vėl plepa
LONDONAS, bal. 20. — Londono gyventojai praėjusį trečia

dienį šaltai sutiko Kremliaus vadus — Bulganiną ir Chruščevą, 
kurie atvyko į Angliją 10 dienų vizitui ir svarbiems politiniams ir 
ekonominiams pasitarimams.

lyvavo Britanijos premjeras Ede
nas ir kiti britų vadai. Chrušče
vas pietų metu paneigęs, kad 
Sov. Rusija bando kaišioti bas
lius tarp Britanijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Atsigręžda
mas į britus, Chruščevas pasa
kė:

„Jūs ponai nemėgstate komu
nizmo. Mes žinome tai, ir mes ne
mėgstame kapitalizmo, bet mes 
turime gyventi taikoje“.

Britanijos premjeras Edenas 
jau kelis kartus posėdžiavo su 
Kremliaus vadais — Bulganinu

(prieš Kremliaus vadams atvyks
tant prie paminklo, gėlių vaini- 

| kas papuošė paminklą. Ir ant to 
ivainiko buvo parašas: „Rusijos 
(pogrindis“. Elitų policija parašą

tis pastebi, kad tai yra vokiečių 
mokslininko išradimas, bet nepa
sako jo vardo. Vokiečių moksli
ninkas dirbo šešerius metus Sov. 
Rusijos tyrinėjimų centre.

Nuskandino laivę
TAIPEI, Formoza, bal. 20. — 

Trys nacionalistinės Kinijos lai
vai susikirto kovoje su trimis ko
munistų laivais ir vieną komu
nistų laivą nuleido į jūros dugną 
vakaruose nuo Matsu salos. Apie 
tai praneša Formozos laivyno 
štabas.

4 žuvo padangėje
CORPUS CHRISTT, Tex., bal. 

20. — Laivyno lavybos sprausmi- 
nis lėktuvas, vairuojamas kade
to, susidūrė su laivyno lėktuvu, 
kuriame buvo trys vyrai, virš 
Corpus Christi. Visi keturi vyrai 
žuvo.

Oro apsauga
MADRIDAS, bal. 20. — Gen.

raelio pranešėjas prabilo: „Įsi
tempimas vyksta palei rubežių“.

Egipto karinis pranešėjas ap
kaltino Izraelį, kad šis sulaužė 
nesišaudymo sutartį, kurią JT 
gen. sekretorius Dag Hammarsk- 
jold paskelbė balandžio 19 d.

Cairo kalbėtojas pareiškė, kad 
Izraelio lėktuvai skraidė virš Ga 
zos ruožo kiekvieną dieną po to, 
kai įsigaliojo nesišaudymo sutar
tis. Tarp Egipto ir Izraelio nesi
šaudymo paktas įsigaliojo balan
džio 18 d. 6 vai. vak.

Izraelio šaltiniai skelbia, kad 
Jordano kareiviai buvo įsiveržę 
į Izraelio teritoriją Lachish apy
linkėje. Abiejose pusėse buvo au
kų.

Izraelis susikirto su Jordanu 
tuo metu, kai Dag Hammarsk- 
jold bandė sudaryti antrą nesi
šaudymo sutartį tarp Arabų ir 
Izraelio.

Dag Hammarskjold šiandien 
tarėsi su Izraelio premjeru Ben - 
Gurion, kad būtų sudarytas 
panašus nesišaudymo paktas su 
Jordanu, koks buvo sudarytas su 
Egiptu. Hammarskjold taip pat 
bandė sušvelninti Izraelio ir Sy- 
rijos santykius.

DRAMBLIO AUKA
RIVERSIDE, Cal. bal. 20. — 

Andrevv Grctsky iš Grand Island, 
Nebr., cirko gyvulių prižiūrėto
jas, rastas negyvas. Spėjama, jog 
dramblys jį įspyrė ir jis krito ne
lygioje kovoje.

tininkai kolchozuose sauvališkai 
„iš atminties“ užskaito darba
dienius ir neretai tie, kurie sun
kiausiai dirbo, lieka neatlygitni, 
o neužsitarnavusieji gauna papil
domus priedus.

Tris pašalino
LONDONAS, bal. 20. — Var

šuvos radijas praneša, jog Lenki
jos komunistinė vyriausybė pa
šalino iš svarbių postų tris augš- 
tus pareigūnus. Iš pareigų pa
šalinti šie asmenys: generalinis 
tardytojas Stefan Kalinowski, 
žemės ūkio ministeris Stanislavv 
Radkiewicz ir karinis tardytojas 
Stanislavv Zarakovvski.

Vieton surūgusių 
tarnautojų

ROMA, Italija, bal. 20. — Ita
lijos susisiekimo ministerijos pa
reigūnai praneša, kad jie svars
tą pastatyti „automatinius gele
žinkelio konduktorius“, kurie pra 
neš traukinio sustojimus ir pa
tieks kitas informacijas. Susisie
kimo ministerijos galvos mano, 
jog „automatiniai konduktoriai“ 
geriau atliksią darbą negu surū
gę traukinio tarnautojai.

• Taifūnas, 330 mylių greičiu 
į per valandą, vakar artėjo į Pili- 
pinų šiaurės rytų pakrantę.

Įsitempimas tarp dviejų vals
tybių buvo sumažintas, bet abie
jose pusėse yra didžiausias bud
rumas. Iš Vidurio Europos atėju
sios žinios į Washingtoną sako, 
jog Vakarų sostinėse išreikštas 
atsargus optimizmas.

Nesišaudymo paktas duoda 
naujų vilčių Vakarų Trijų Didžių 
jų užsienio reikalų ministeriams, 
kurie susirinks gegužės 4 d. į Pa
ryžių. Ten bus svarstoma Vidu
rio Rytų politika.

Spėjama, jog Prancūzija, Bri
tanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės jieškos pastovią tai
kos formulę Vidurio Rytams.

JAV pareigūnai Washingtone 
pareiškė, kad kai JAV patvirti
no „principe“ japonų planus par 
duoti ginklų Syrijai, tai nebuvo 
intencijos leisti parduoti tiek 
ginklų, kad galėtų niekais pa
versti taikos pastangas.

Nemažins
ROMA, bal. 20. — Italijos se

natas atmetė 89 balsais prieš 68 
balsus komunistų pasiūlymą su
mažinti karinę tarnybą nuo 18 
mėnesių iki 15 mėnesių.

6
9,000 vištų žuvo

MILWAUKEE, Wisc., bal. 20. 
— Devyni tūkstančiai vištų su
degė, kai ugnis sunaikino vieną 
iš keturių pastatų Lambrecht 
ūkiuose, Waukesha apskrityje.

Vargas istorikams
WASINGTONAS, bal. 20. — 

Sovietų Rusijos istorijos moky
tojai -atidėjo egzaminus iki tol, 
kol bus ištaisyta Sov. Rusijos 
istorija.

ir Chruščevu. Ant derybų stalo Franco šiandien įsakė sudaryti 
padėti Vidurio Rytų, Vokietijos oro apsaugos organizaciją. Tos 

organizacijos vadas turės tokias 
pat teises, kokias turi oro, karo 
ir laivyno ministeriai.

sujungimo ir kiti klausimai.
Kalendorius

Balandžio 21 d.: šv. Anzelmas; 
lietuviški: Daugkertis ir Skalvė.

Balandžio 22 d.: šv. Soteras ir 
Viligailis

ir Eikė.
Saulė teka 5:03, leidžiasi 6:37.

Kad padręsintų
ROMA, bal. 20. — Dvidešimt 

Sicilijos pramonininkų, vadovau
jamų Domėn ico Lacavera, aplan
kys Washingtoną, Chicagą, Ncw
Yorką ir Detroitą. Jų tikslas —

tenkinimą. Tai svarbus vidinis (joje, balandžio 19 d. laidoj Krcm-' -^lietu*
faktorius. Išoriniu faktorium liaus vadams pareiškė: ' J ’
Pearson nurodo tai, kad sovietai ’ „Georgi M. Malenkov jau išbu- 
visdėlto jau įsitikino, jog labiau čiavo vaikus Londone. Jūsų už-
normalūs ir labiau civilizuoti davinys yra spręsti rimtas pro- Oras Chicagoje
santykiai su kitomis valstybėmis blemas“. , Chicagoje ir apylinkėje šian-
gali atnešti tik gero tuo jiems Sovietų ambasadoje bal. 19 d. dien apsiniaukę ir šilčiau, rytoj padrąsinti amerikiečius investuo- 
sunkiu laikotarpiu. Bet sunkioji1 buvo suruošti pietūs, kuriuose da šalta. Iti pinigus į Sicilijos pramonę.

Trumpai iš visur
• Stalino režimo laikais augš- 

tintas keistų biologijos (paveldė
jimo) teorijų skelbėjas Lysenko 
jau niekinamas Rusijoje. Dabar 
į padanges keliamas jo niekintas 
priešininkas botanikos profeso
rius Vaivol, miręs 1942 m.

• Singapūras, Anglijos tvirto
vė pietų Azijoje, pareikalavo sau 
nepriklausomybės, nors tuo tar
pu tik Commonwealtho ribose.

• Amerikos žydų kongresas
Jiddą pasitarti su dviem Arabų valstybių valdovais: Saudi Arabi-į apkaltino valstybės departamen 
jos karaliumi Saudi ir Yemen valdovu Imam Ahmedu. Egipto va
das susitiks su dviem Arabų vadais J/0 mylių šiaurės vakaruose 
nuo Mekos.

— Egiptas ir toliau nepaliaus stiprinęs savo apsiginklavimą.
Egipto ginkluotos jėgos ir toliau palieka paruošties stovyje. Už
puolimai iš oro bus bandomi visame krašte.

— Sovietų premjeras Bulganinas ir komunistų partijos bosas 
Chruščevas pradėjo vakar pasitarimus su Britanijos premjeru 
Edenu Vidurio Rytų karštos situacijos klausimais.

— Adolfo Hitlerio gimtadienis Vokietijoje vakar (balandžio 
20 d.) praėjo be jokių iškilmių, ne taip kaip būdavo Hitlerio vieš
patavimo dienomis. Jei Hitleris būtų gyvas — vakar būtų jam 67 
metai.

— Maskvos radijas praneša, jog Sovietų laivas „Pobcda“ šią 
vasarą veš 1,700 rusų turistų į Graikiją, Italiją, Prancūziją, Olandi
ją ir Švediją.

— Japonija smarkiai suvaržė žmonių keliones į komunistinius 
kraštus.

-— JA V „nusiginklavimo sekretorius“ Harold E. Stassen tarėsi 
nusiginklavimo klausimais su Prancūzijos premjeru Guy Mollet ir 
užsienio reikalų ministeriu Christian Pineau. Stassen vakar grįžo 
į Londoną iš Paryžiaus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Gamai Abdel Nasser, Egipto premjeras, vakar išskrido į

tą, kad jis esąs abejingas Egipto 
vykdomai Amerikos piliečių žy
dų diskriminacijai. Esą Egiptas 
neduoda Amerikos žydams tran
zito vizų, boikotuoja Amerikos 
žydų prekes.

• Peter Townsend vakar, grįžo 
į Londoną, bet tik vienas britų 
laikraštis įdėjo žinutę apie jo at
vykimą. Tovvnsend vardas buvo 
laikraščių pirmuose puslapiuose, 
kai jis praėjusį rudenį lankės 
Londone, nesėkmingai siekęs 
princesės Margaretos rankos.

• Poniai Corillai Sorrells, 51 
metų, gyv. Coalgate, Okla., auga 
naujas dantis ir jis nori užimti 
dirbtinių dantų vietą. Bet jos 
dirbtini dantys tokie patogūs, 
kad ji ketina „naujagimį“ dantį 
ištraukti.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Shenandoah* Pa* 1 akademiją West Point 1931 me

tais. Augštas ir atsakomingas 
j vietas turėjo per karą Filipinų

Per pastaruosius tra iš eilės aalo3e- * ^ar va-
metus. Shenandoah Sv. Jurgio *jvauja Colorado valstybėje, 
lietuvių parapijos suaugusių C.1 '™"3y ™n‘J“ valstybėje lietu- 
Y. O. krepšinio komanda laimė- v") P!lllc,nink'i lS Shenandoah

KREPŠINIS

jo Rytų rajono čempionatą. 
Pernai žaidė su New Yorko die
cezijos laimėtojais dėl J, A. V. 
meisterystės, bet mūsiškiai pra
laimėjo. Šiais metais pasiekė tik
Rytų rajono meisterio vardą.•

Koncertas

Sekmadienį, gegužės 6 d. 2:30 
po pietų, Vilią Joseph Marie, 
Newtown, Fa., gimnazijos mo
kinių choras duos koncertą Coo- 
per High School svetainėje, She 
nandoah, Pa.. Choras turi 50 
balsų. Jam vadovauja muzikos 
mokytoja sesuo Simplicija. Cho
ras labai gerai paruoštas, bal
sai puikiai suderinti. Muzikos 
mylėtojai su pasiilgimu koncer
to laukia.

Pašaukimai

Shenandoah lietuvių Šv. Jur
gio parapija įsteigta 1891 me
tais. Reiškia, kad parapija jau

Numatyta paruošti naujų pla 
katu ir kitų staigmenų. Paro
dykime New Yorkui, kad lietu
viai yra gausūs, organizuoti ir 
vieningai reikalauja Lietuvai 
laisvės.
Tautų pasirodymai televizijoje 

Krepšinis

Šiais meta's New Yorko Lo
jalumo Parado Komitetas dar 
prieš paradą — balandžio 24 d. 
Manhafctene, Labor Temple, 242 
East 14th Street 8 vai. vakare

yra 18 (State Police).
Politikos gyvenime

Shenandoah miesto majoru 
yra Adomas Balkevičius, porci
jos viršininku yra Pranas Alins- 
kis, mokyklų direktoriais yra 
trys lietuviai, ir jų pirmininku 
yra Edvvardas Paulionis, kancel 
monai irgi trys. Schuylkill aps
kričio metrikacijos direktorium- 
Recorder of Deeds keturių me
tų terminui pernai tapo išrink
tas Juozas Mačiulskis.

Biznio įmonės

Įvairių biznio įmonių lie
tuvių rankose randasi 70. Dau
giausia krautuvių ir smuklių.
Be minėtų verta prisiminti Ur- „ ....., , . . ,. , x sv. Misiąs. Eis su visomis motibono suknelių siuvimo dirbtuvę.
Dirba 110 darbininkų. Automo-
bilių pardavimo įstaigų turime 
dvi. Paulionis turi Plymouth ir 
Dodge agentūrą. Lukošiūnas

turi 65 metus amžiaus.‘"paša'u'l Clds“obile aSa»Wtą. Be te tu
kta.; j dvasinius luomus palygi-' nme baisumų siuvėjų, kalvių 
nant su kitomis to amžiaus pa-l,r 6 laldotuv‘U direktores, 
rapijomis yra mažai tedavus. į
Tik per pastaruosius 20 metų KetlOSna, VvlS. 
pradėjo atsirasti pašaukimų.

lyčios akmenį Brocktono moti- Truškauskas, Prižgintai, kun. 
niškame name, o 1958 m. pašven V. Bartuška, kun. L. Jankus, dr. 
tinti ir naują koplyčią. K. Alminas, K. Lukšys, dr. J.

Susirinkę rėmėjai nuotaikin- St^k, dr. A. Janus, J. Ąžuolai- 
gai šiai minčiai pritarė turi- tis^J. Kavaliūnas, Griškevičie- 
n'ngomis aukomis padarė pra
džią.

Dabar laukia seserys plates
nės visuomenės paramos ir pra
šo aukas siųsti šiuo adresu:
Brockton, Mass., 261 Thatcher 
str. Convent.

Seimely j buvo susir'nkę dau
guma moterų. Manoma, kad vy-

nė, Nav'ckas, Kurnėta, Masai- 
čiai, Kairys, A. Kairys (San Die 
go). Mačys, Skirmantas, P. O.

miero Jaunimo Klubas. Atvyks- raštelis, muzika ir šokiai.
Laukiama skaitlingai atsilan

kant.

Vlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

organizuoja didelį New Yorke, rai nors seimelyj ir nedalyvavo, 
gyvenančių tautų pasirodymą: i bet savo doleriu rems šį kop- 
tautinių šokių, muzikos, dainų, lyčios statybos darbą atsidėko-

METINIS SUSIRINKIMAS

Kenoshos Lietuvių Tremti-
' nių Bendruomenės metinis šu

lių 18, brolių vienuol y 3. Per-, sirįnkimas įvyRs šį sekmadienį, 
nai rudenį dar 5 mergelės įsto-, bal m-n 22 dieną n yal p p, 
jo į vienuolyną. Reiškia, per pas gy petrQ ijog palėje Bus 
tavuosius 65 metus pasaukimų i syarstcmi svarbūs reikalai. Vi- 
į vasnų uomą u a . I sį lietuvių tremtinių bendruo-

Kunigų iš Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos išėjo 8, seselių vienuo-

Profesionalai

Shenandoah lietuviai yra da
vę žymų skaičių profesionalų.

menei priklausą nariai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Kenoshos Scenos Mėgėjų bū-

Pasirodymas bus rodomas ir te
levizijoje. Lietuviai pasirodys su 
tautinių šokių grupe. Į pasiro
dymą kviečiami ir svečiai žiū
rovai. Prašome pasinaudoti šia 
reta proga.

Brockton, Mass.
Motinos dienos minėjimas 

gegužės 13 d.

15 kuopa 8:30 vai. užprašė

nomis prie Šv. Komunijos ir 
melsis už kenčiančias Sibire ir 
Lietuvoj motinas, bei mirusias 
savo nares.

Pamaldose dalyvaus su savo 
kuopos Vėliava. Kviečia visas 
parapijos motinas jungtis mal
doje.

1 vai. po piet į Romuvos Par
ką Brocktone visi Naujosios 
Anglijos vaikai, sūnūs ir vyrai 
atsiveža savo žmonas, mot:nas 
ir močiutes atšvęsti motnos

Gaila, kad iš jų labai mažas skai relis režisorės J. Jarienės Va
cius savo g'mtinėje, Shenan- dovaujamas, po atliktų gastro- 
doah, tepasiliko. Pagal porfesiją uų Chicago ir Rockford, III. su
yra: gydytojų 10, dantistų 8. 
mokytojų 28, kolegijų mokyto
jų su daktarato laipsniais 3, 
vaistininkų 7, inžinierių 9, slau- 
gių-nurses 88. steųpgrafių 22, 
menininkų piešėjų 3, artistų — 
filmų teatre 1, baleto šokėjų 1.

Pažymėtina, kad balerina Ma
rijona Sukaitytė-Schuk prieš 
pastarąjį karą gastroliavo Pa-

vaidinimu “Inteligentai”, žada 
pasirodyti ir Kenoshos scenoje. 
Kadangi “Inteligentai” — 3-jų 
veiksmų komedija yra aktuali 
bei labai tinkanti mūsų die
noms. Kenoshos lietuviai lauk
te laukia gegužės mėn. 6 d., ka
da mieli vaidintojai suvaidins 
“Inteligentus” saviškiams. 

Vaidinimas prasidės 4 vai. p.ryžiuje, Londone, Berlyne, 1941 
metais apsivedė su Rusijos ku- P- šv. Petro parapijos salėje 
nigaikščiu princu Orloff. Dabar | Po vaidinimo šokiai prie sma 
gyvena JAV New York.

Kita artistė Genovaitė-Jean
gaus orkestro.

— Kenoshos Scenos Mėgėjų
Sakavičiūtė iš profesijos ledo | būrelig bal mėn 29 dieną vyks.
čiuožėja, gastrolavo su “Ice 
Vouges” ir “Ice Holyday” gru
pėmis Pietų Amerikoje ir Eu
ropoje. Dabar gastroliuoja po 
įvairius miestus JAV.

Kita artistė operos dainininkė1 
Veronika Petrauskaitė-Suppa, 
turi stiprų soprano balsą. Savo 
išlavintu balsu prilygsta Onai 
Kaskas ir GrišRaitei. Shenan
doah lietuviai įvairioms profe
sijoms davė viso 188 asmenis. 

Karo tarnyboje
Karo tarnyboje profesionalų 

kareivių, jūreivių ir aviacijoje, 
šiuo tarpu lietuvių iš Shcnan-

ta visas didelis Vyrų Choras iš 
Chicagos, vadovaujant Baltru
šaičiui. Ir senieji, ir neseniai at
vykę lietuviai išgirs menišką _ 
koncertą. Programoje lietuviš- Dėmesio Vasarotojams
kos dainos ir ištraukos iš operų.? Cape Cod, Mass., prie gar

siojo “Craigville Beach”, atida
roma nauja vasarvietė “Ban
ga”.

Šilta Golfo srovė, geras pri
vatus paplūdymis su kabina, 
dušu ir kitais patogumais. Mė
gėjams žuvauti arba irkluotis 
laiveliu čia pat yra didelis, gra-

Atspausdinta meniška progra-
Fabijonaitis, Žukauskas, Proku- ma bus duodama visiems žiūro- 
ratas, Liūdžienė, Vasiliauskas, vams nemokamai. Laukiam sve
Užumeckienė, Šlapelis, Batkus, 
V. Dovydaitis, Šimonis, Mor- 
dus, Žilinskai, Mr. & Mrs. Ma- 
son, B. Gediminas, Prišmantas, 
K. Baltus, J. Dubauskas, N. Ja- 
sinis, B. Janulis, M. Varkalis, 
J. Vidžiūnas, P. Butkys, A. Lau- 
reckis, E. Blažys, M. Palaikie- 
nė, J. Folick, U. Pšibilskienė, P- 
nia R., B. Draugelis ir P. K. 
Skirmantas.

Po $4 — Tamulaičiai, Ban- 
dziulis, J. Tinins ir G. Elsber- 
gas.

Po $3 — B. Bernotas, Stepo-

čių iš Kenoshos, Waukegan ir Į 
Milwaukee.

T R U M P A I 
— Antanas Lutkus sunkiai 

serga šventos Marijos ligoninė
je, Racine mieste. žus ežeras, prie kurio t urime

Kun. dr. Vincas Andrius-į nuosavą priėjimą, apaugusį pū
ką, MIC, paskelbė ypatingą rink! gimis. Vasarvietę supa 18 ac.
liavą mūsų bažnyčioje, balan
džio 29 d. naujiems suolams įgy
ti. Iki šiol yra aukoję: K. ir L. 
Jurgaičiai, Adomas Simanavi-

dydžio nuosavas pušynas. Yra 
žaidimo aikštelės. Šalia gerų 
kambarių pačioje viloje turime 
ir keletą atskirų kabinų.

ėius ir O. Henningson po 160 do-į Traukiniais ir 15ktuvais rei. 
lenų. Po $10 — P. Chijauskie

darni Nukryžiuoto Jėzaus sese
rims už vaikučių auklėj mą ka
talikiškoj ir lietuviškoj dvasioj.

Homo

Los Angeles* CaliL
Aukos Lietuvos laisvinimui

“Per Los Angeles Alto skyrių navičius, B. Kaminskas, Suman 
Lietuvos laisvinimo reikalams tas, P. Zoromskis, kun. A. Buč- 
aukojo: Felix Shlapelis — $100, mys, Wolfe Morris ir Peters. 
inž. V. Petrauskas — $30. Po $2 — Gricius, Milius, Alg

Po $25 — kun. J. Kučingis g., Bimbiris, Karuža, J. Lands 
ir inž. Fabian. berg enė, J. Varnas, Zubrickas,

Po $20 — Čiurlioniai, Dab-] Bertulis, Gustas, Razutis, Lit-
šiai - Grikinaitė ir inž. Dundzi- 
la. $17 — V. Kazlauskas.

Po $15 — G. Baltrušaitis ir 
A. Skirius.

Po $10 — J. A. Varnai, Lietu
vos Vyčių kuopa, SLA 75 kuo
pa, Šukys, VI. Motiekaitis, Ko- 
jeliai, Šimonis, Karaliai, Tarnas, 
Barsevskiai, V. Jasiulionis, Just. 
Baltrušait's, B. Brazdžionis, Ban 
dzevič:us, Seliukas, Al. ir An.

o r ; Raulinaiciai, D J. Mitkai, kan.dieną. Bus galima pas-vaisinti . ’ , ' ]_ „ , - . • . • , K. Steponis, kun. T. Palukaitis,Onos Gureckienes gamintais vai- ». ’ ... ’... , . . , . Piliečių Klubas, Pažiūra, Mr.giais ir gauti gelių bei visokiau- .

ta į Rockford, III., ir Lietuvių 
Klubo patalpose 2:30 vai. p. p. 
suvaidins 3-jų veiksmų kome
diją “Inteligentai”. V. G.

New York* N. Y.
Visi dalyvaukime prade

Šiemet lojalumo paradas New 
Yorke įvyks balandž;o 28 d. 
New Yorko ALTAS nuoširdž'ai 
kviečia visus Didžiojo Ncw 
Yorko ir apylinkių lietuvius ta
me parade kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Lietuvių grupė rikiuojasi
doah randasi virš 40. Kaikuricl Manhattanc, 92nd Str. East,

šių rankų darbų savo mot'noms 
padovanoti.

Pagerbsim Motinų Motiną Ma 
i riją Jai paruoštam kalnelyj... 
Palinksminsim mamytes lietuviš 
kais šokiais, žaidimais, vaidini- 
ma;s ir kt. kuo.

Tat ligi pasimatymo! Romu
vos Parke — 71 Claremont Avė. 
Brockton, Mass. gegužės 13 d.

Programa meninė prasidės 4 
vai. v.

Gros puiki muzika. Jus sutiks 
puik'ai išpuošta svetainė ten 
ir linksmos šeimininkės. Auka 
tik 25 cent.
Brocktono Nukryžiuotojo Jėzaus 

Seserų Rėmėjų seimelis 
Seimelis įvyko balandžio 15

d. Šv. Petro ir Povilo parapijos 
svetainėje Bostone. Pirmininka
vo prel. P. Juras. Paskaitą skai
tė iš N. H. Nashua kun. Vai
nauskas. Kalbėjo vienuolyno 
motinėlė sesuo Anuncijata. Visų 
buvo mintys ir norai po metų 
šventinti kertinį vienuolyno kop

vinas, Ramanauskas, Makaus
kas, Cvirka, Rugelis, Antana- 
vich, Balsys, B. Katauskas, H. 
Nashlenas, J. Uždavinys, Uk
sas, Selmistraitis ir S. Zaksevs- 
kis.

Po $1 — Mrs. Tunila, Jz'Ra- 
čius, L. Zaikienė, O. Miliauskai
tė, V. šeštokas, A. Dobkevičie- 
nė, J. Macmokas (Brooklyn), 
Manovas, Kučinskas, Raulinai- 
tienė, Niuniava, F. Stasiulis, J. 
Bush, A. McCoy, V. Fledžins- 
kas, Ambrozas, Dumbrauskie- 
nė, Kalvait's, Forem, Valiušie- 
riė, Dumbris, Brush, Baul, Ži
bąs, Samatauskas, Davydonis, 
Marbach, Wilkas, dr. P. Pama

kia vykti iki Hyannis, Mass. 
Ta vietovė yra 3 ml. nuo mūsų 
vasarvietės. Iš Bostono eina au
tobusai.

Adresas: “B anga” Great
m tt.u.. i - • i March Rd., Centerville, Mass. Klem Urbush seimą sulau- ’Del smulkesnių informacijų 

ir užsakymų kreiptis:
O Šlepavičienė, 250 Columbia 

Rd., Boston 21, Mass. Telef. 
G.A. 7-4560,

arba A. Pakštienė, 15 Wen- 
dover St., Boston 25, Mass. 
Telef. A.V. 2-8046.
illllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiihf

nė, M. ir J. Zalecki. Visiems 
yra išsiuntinėti laiškai. Klebo
nas prašo, jei galima, skirti 
bent $20 auką nuo kiekvienos 
šeimos.

kė dukters. Motina ir dukrytė 
yra sveikos ir neužilgo grįš iš 
ligoninės į namus.

Putnam, Conn.

>00000-000000-00000000000000

iš jų yra pasiekę augštas vie
tas. Pvz., pulkininkas Col. Juo- 
za.s Ramus-Rimas. Baigęs karo

tarp Fifth ir Madison Avenue. 
Lietuvių eisenos pradžia 1 vai. 
15 min. p.p. Neveluokitc.

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS 
SIUNTINIUS J LIETUVĄ 

IR VISAS KITAS RUSIJOS VALDOMAS SRITIS,
iš naujų ur nandblų rūbų, uvaliift’s, nirdžingų, nniihto, vaistų ir t. t.

Visas išlaidas ii' l'.S.S.If. limitų apmoka siuntojas.

'I'aij»t,'i, priimame užsakymus įsiuntiniams pųr Angliju.

Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiog iš Bostono

GREITAS PRISTATYMAS.
Iš tolimesnių vietų siųskite siuntinius niftsii adresu, nedaugiau 21 

svarų, {dėkite daiktų sąrašų ii- aiškų siuntėjo ir gavėjo adrosus. Mes 

siuntinį perpakavę, pranešime Jums kiek kainuos persiuntimo išlaidos.

Del smulkesnių iulormucijų skambinkite^ rašyti galima, ir lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
Worcesteryje kreipkitės į 

CAPITOL MARKET
Ellis Bldg., Room 10.

409 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8 - 8764

118 Millbury Street, 
Worcester, Mass
Tel. PL. 6-0086

Po $6 — Gr. Valančius, J.
Gliaudą, Mačiokai ir Gasparo- 
niai.

Po $5 — Pakalniškienė, Stan- 
čikas, Radven s, Petkus. J. Slei- taltls' A- Margienė ir A. Lapine

Ateitininkių šventė Putliame
Kviečiame visus apylbikinius 

at-kų vienetus dalyvauti meti
nėje at-kių šventėje, kuri įvyks 
balandžio mėn. 29 d., sekmade- 
nį, Nekalto Prasidėjimo Seselių BRAŠKIŲ DAIGAI
sodyboje, Putname. J (Strawberry Plants)

Šventes programa susidės iš ___________
sekančių punktų: 11 vai. šv. M - ! SPECIALUS PASIULYMAą 
šios; 2 vai. kun. V. Cukuro pas- 100 Sstistai' ClUlisp braskill 
kaita, iškilmingas ateitininkiš- daigu, tik Sf .50, posfpaid, 
kas pasižadėjimas ir sveikini- Reg. katalogo kaina $2.5(J 
mai; 4 vai. religinės muzikos NURSERY, Brawer K
koncertas naujoje seselių koply-p ■ III"
ė’oje; 5 vai. vaišės, juokų laik- 000<>0<H>J’“^o00SS^MKXM

teris, L. Briedis, kun. P. Mane
lis, F. Kudirka, J. Miglinas, J. 
M. Aftukai, S. Ivanovskey, Jo
cius4, Bimba, • Mačys, Mikuckiai, 
Raibiai, Tumas, J. Gob's, Motie
ka, Balsius, Nefai, N. N., L. 
Valiukas, Ruigys, H. Misiūnas, 
prof. M. Biržiška, X. X., J.

kas.

Racine* Wis.
Chicagos Vyrų choro koncertas

šeštadienį, balandž. 21 d., 7 v. 
vakare įvyks gražus koncertas 
ir šokiai. Rengia Švento Kazi-

l^nbnenla.

vaidina P. Mascagnio opsrą

CAVALLERIA
RUSTICANA

SJUcHJ
M

PROVIDENCE HOME FOR AGED MEN
A place of peace and comfort. — Located in the very city 

of Jasper. — Near recreation field. Large park. Permission to go 
to tcwn during day. Ncw gas heating system. Ncw beautiful 
Chapel on main floor for daily Mass and benedietion. 80 miles 
fiom Louisville.

Our Rev. Father and Vencrable sisters cordially invite inte- 
i-ested Parties to visit our Ręst Home.

PRIVATE ROOMS — — — MODERATE RATES
Write f<»r application form to

PROVIDENCE HOME, Dept. F.
West 9th Street —» Telephone 450 Jasper, Indiana

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!”

OlstHct H*
rtansto Metu

Sekmadienį, 1956 m. balandžio - Aprii 22-rą d.
SOKOLŲ SVETAINĖJE

2337 South Kedzic Avenue
Vaidintojai:

Ona Skever-Stephens, Algirdas Brazis, Antanas 
Peškys, Vanda Žabelio, Irena Kelly. 

Kazys Steponavičius, režisorius-dirigentas. 
Pradžia 4:30 v. popiet. Biletas $2. Bus muzika šokiams.

Kviečiame visus atsilankyti.

V

Slin 1*’

S1‘"

“PIRMYN” CHORAS

""'-’.C X,.......
... .

Kiekviena Sąskaita Apdrausta!

iDIMKI

JOSEPH M. MOZERIS, Secretiry

DI5RICT SAVINCS
and LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HALSTED ST.
CLiHml. 4-0104

(Biip KM b Yc;sr — Tliousands su1 išl ieti customers

100% INSURED - RECEIPTS 
FURNISHED - FAST DELIVERY

GIFT l’AIK’I-.IjS of F’ood nnd Cloliiing to Litliuiniiii, Lit\iii, K.-,to- 
uiu iiml ull parts ot the l’SSK. Medicinos bent liy uir nuiil (7-bdays)

We also sbip your ohtii sclf packed parcels with 
food, ncw and used clotliing.

ALL DUTIES PREPAID
Dl IV l'hl'.K I Akt EI,S t o V\ ėst ūmi East Gorimiuy, Poliiml, |(uu 
gary, Yimo.davia, ete. Low dūly parcels to ('zceliosiovakia. Ask for 

our detniled pi i»-o lists. \\ l', SI'.I.l, IH l’.LE B.\M<\(iTES.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
777 Lexington Ava., New York 21
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: MŪSŲ BENDRUOMENĖ
BENDRUOMENE ir VISUOMENE — du žodžiai, kurie turi 

beveik vienodą reikšmę. Pr. Skardžiaus žodyne apie juos taip 
pasakyta: "bendruomenė — gyventojų kolektyvas, kaip viene
tas :-ė glaudžiau jungia savo narius negu visuomenė”.

Ligšiol mūsų tarpe popularesnis žodis buvo visuomenė. Sa
kydavome lietuvių visuomenė, lietuvių katalikų visuomenė, liet. 
liberalų visuomenė, žodis bendruomenė (community) retai ka
da tebūdavo panaudojamas.

Bet ne žodžiuose pats reikalas. Svarbu pati esmė. Mes čia 
norime žodžiu kitu pasisakyti apie organizuotąją lietuvių bend
ruomenę, kuri turi ir vardą, ir administracinį aparatą ir savo 
veiklai specifinę programą.

Šio rašinio antrašte pasisakome kalbėsią apie savo bend
ruomenę, lietuvių bendruomenę, konkrečiai — apie JAV Lietu
vių Bendruomenę, kuriai ir atitinkama forma, ir vadovybė duo
ta pernai gegužės mėnesį pravestuose rinkimuose į jos vyriau
siąją tarybą. Vadinas jau praėjo vieneri metai, kai mūsų Bend- 
ruomenė veikia susitvarkiusi pagal turimąjį statutą.

To vyriausiojo Bendruomenės organo — JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos — suvažiavimas įvyksta balandžio 21 — 22 
d. Cleveland, Ohio, Carter viešbutyje. Reikia laukti, kad jin 
suvažiuos Tarybos narių dauguma, nes juk turės praėjusių me
tų veiklos apžvalgą padaryti ir kitiems metams veikimo gaires 
nusmaigstyti.

Pastebime, kad suvažiavimo darbotvarkėje yra numatyta 
svarstyti: įstatų klausimas (jų pataisos, jei tokių atsirastų);
Kultūros Fondo statutas ir jo veikla; Kultūros kongresas Chi- tautinė padėtis, bet 
cagoje birželio 30 d.; Pasaulio lietuvių seimas; Bendruomenės 
veiklos finansavimas ir kiti reikalai.

Kaip matome, suvažiavimas turės daug ir svarbaus darbo.
Tod'el reikia palinkėti jam sėkmės tuos darbus gerai pravesti.

Vyriausias visuose kraštuose įsisteigusių ar besisteigiančių 
bendruomenių uždavinys yra mūsų kultūriniai reikalai, lietuvy- 
vybės išlaikymas ir jos stiprinimas, šiuo reikalu sielojasi ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė. Dirbdama kultūrinius 
ir lietuvybės išlaikymo darbus, savaime ji ir prie Lietuvos iš
laisvinimo stipriai prisideda. Ir aišku, kodėl. Jei lietuvių visuo
menė ar visa bendruomenė, kaip tokia, susilpnės kultūriškai, jei 
jai neberūpės lietuviškųjų kultūrinių dalykų puoselėjimas, jei 
lietuvybė išeivijoje silpnės, susilpnės ir Lietuvos išlaisvinimo 
veiksnių darbas bei jų vedamoji kova. Todėl mums yra labai 
aišku, kad kultūrinių reikalų puoselėjimas ir lietuvybės išlaiky
mas turi eiti kartu. Ir vienas, ir kitas darbas ne tik reikalin
gas, bet ir būtinas. Rodos, kad dėl to negali būti dviejų nuo
monių.

Mes laikome, kad Amerikos lietuvių gyvenimas įstoja į rim
tas vėžes, ir reikia manyti, kad iš jų neiškryps ir į šunkelius 
nepasuks.

Pas mus yra įvykęs, sakytume, idealus darbo pasidalinimas.
Amerikos Lietuvių Taryba dirba Lietuvos išlaisvinimo darbą 
jau nuo 1940 metų ir dirba sėkmingai. Į kitų darbų sritis ne
sikišo. Pagaliau tam nėra reikalo nei laiko. Šalpa rūpinosi ir 
tebesirūpina Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, vei
kiąs nuo 1943 metų (prieš tai veikė grupiniai šalpos fondai).
Kultūriniams darbams dirbti dabar jau turime JAV Lietuvių Ben
druomenę, kurios Taryba, kaip jau minėjome posėdžiauja Cle- 
velande. šios trys mūsų darbų ir rūpesčių, kurie yra dideli ir 
svarbūs, sritys ne tik nekliudo viena kitai, bet priešingai — vie
na kitai padeda, viena kitą papildo. Jos padaro mūsų visuome
ninį gyvenimą tokiu, kokiu dabar gyvename, — pilnu ir pras
mingu.

Ne mes, nė pačios JAV L. B. vadovybė nemano, kad prieš 
Bendruomenės idėjos atsiradimą Amerikos lietuviai nesirūpino 
kultūriniais dalykais ar tautybės išlaikymu. Anaiptol! Dirbo 
ir tebedirba toje srityje; rūpinosi ir tebesirūpina ir lietuviškosios 
kultūros, ir tautybės išlaikymu. Tačiau Bendruomenė turės pa
gyvinti ir sustiprinti mūsų kultūrinius darbus, juos koordinuoda
ma, parūpindama jiems tikslesnę programą, reikšdamasi savo 
iniciatyva ir panašiai.

NUOTAIKOS DABARTIES KORĖJOJ
Pasakoja lietuvis vicekonsulas iš Seulo 

JUOZAS PRUNSklR

Bevykdamas iš Korėjos į D.; ir amerikiečių pagalba čia pra-i Savaime aišku, kad komunistų
Britaniją, Chicagoje buvo su
stojęs britų vicekonsulas Korė
joje, atsargos majoras Jonas 
Liudžius. Korėjoje išbuvo ne
toli pustrečių metų, daugiau
siai sostinėje Seule. Jonas Liu
džius pažįstamas daugeliui 
tremtinių, nes tuoj po karo 
lankėsi eilėje stovyklų.
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DOVANĄ PREZIDENTO ŽMONAI

Ponia Eisenhower priima iš ispanų užsienių reikalų ministerii 
žmonos puikų ispanišką apsiaustą. (INS)

lenkia visų kitų, veikiančių atžvilgiu žmonių nusistatymas 
per Jungt. Tautas. Statoma1 nepalankus, 
įvairūs fabrikai, pvz. stiklo, I — Kaip kor’Ječ a', nusistatę 
popieriaus, tekstilės; padeda religijos atžvilgiu? 
pastatyti hidroelektrinį tinklą. — Jų budizmas ir protėvių 
Pirma visa elektra ėjo iš šiau-, kultas — daugiau gyvenimo 
rėš. Dabar įrengia savas hi-į tradicijos, kaip religija. Visdėl- 
droelektrines stotis. Atstato to didelis skaičius — a p’ 
geležinkelius ir praveda

— Kokios dabar nuotaikos jus. Padeda suorganizuoti ka- 
Korėjoje? — paklausiau tą pa- syklas. Yra įrengtas meta- 
tyrusį lietuv*, atsilankiusį įi lurgijos tyrihėjimų centras. Iš
Draugo redakciją.

— Dabar gana ramu. Atro
do, karo pavojus yra praėjęs. 
Pietų korėjiečiai nepramato 
tuo tarpu galimybės tolimes
niam žygiui į šiaurę, taipgi ne
jaučiama pavojaus, kad šiau
riečiai pradėtų kokią akciją. 
Nebent susikomplikuotų tarp- 

žiūrint iš 
Korėjos, neatrodo, kad ten 
pavojingesni įvykiai įsiliepsno
tų.

Ir Seule, ir kitur vyksta at
statymo darbai. Amerikiečiai 
įdeda daug lėšų į krašto atsta
tymą, veikdami per savo įstai
gą Foreign Operation Adminis- 
tration. (FOA) ir britai talki
na per Jungtinių Tautų orga
nizaciją UNCRA (United Na- 
tions Korea Rehabilitation 
Agency). Lėšos eina milionais,

viso krašto prisiunčiama pa
vyzdžių, patikrinama, kur ga
lima įruošti kasyklos, kur fa
brikai.
’Kad ir lėtai, ekonominis 

krašto gyvenimas gerėja, tik 
nelengva, nes kraštas nėra tur
tingas. Pietų Korėja turi ry
žių perteklių, bet nelabai kur 
turi parduoti, nes šiuo metu 
Azijoje apskritai ryžių turima 
pakankamai.

— Kaip laikosi Korėjos gy

ventojai?

— Neatrodo, kad jie būtų 
perdaug optimistiški, tačiau 
nepuola ir nusiminiman. Vis 
laukia, ką atneš rytojus. Ko
rėja yra ragavusi imperializ
mo, bet tai buvo japonų impe
rializmas, ir dėl to korėjie
čiai gal palankiau vakarie
čiams nusistatę, kaip kiti Azi
jos kraštai. Šiuo metu nema
žai korėjiečių kviečiama studi
joms į JAV, kaip valstybės lė
šomis, taip ir panaudojant 
įvairių Amerikos organizacijų

tojai, teisėjai ir minia — visi 
žino, kad tie kaltinimai yra 
melas. Tuo melu dengiasi tie, 
kurie yra prisiėmę saugoti pi
liečių teises, ginti teisingumą išteklius 
ir tiesą. Žino tai ir minia, ta- Nemaža problema
čiau tiesą ginti ji ir šiandien 
neturi nei drąsos nei laiko: jai 
pakanka kasdieninių smulkiu 
gatvės naujienų.

Tą viešą melo triumfą žino-4 

me mes visi, esantieji laisvame 
pasaulyje, tačiau pasitenkina
me apie tai savo tarpe pasikal
bėję, pokalbiuose pasmerkda
mi, širdyje tam nepritardami, 
tačiau nieko ypatingo nedaro
me pašalinti melagius iš tiesos 
saugotojų ir vykintojų kate
drų. Elgiamasi su tokia ramia 
tolerancija, tarsi melas būtų 
teisus, o tiesa kalta, arba bent 
viens už kitą nieku ne vertes
nis. šis faktas yra juodžiausia 
žmonių psichologinė dėmė, tai 
yra natūralaus kilnumo pajau
timo stoka. Ir mūsų laikais 
menki medžiaginės technikos 
laimėjimai tos negarbės neati
taisys. Tai gali padaryti tik 
garbės pajautimas ir nusikra
tymas melo kunigaikščio vieš
patavimu.

susidaro 
iš to, kad labai didelė dalis jau
nimo yra kariuomenėje — net 
daugiau kaip 600,000. Tarny
ba būna gana ilga. Turėtų 'būti 
treji metai, bet ištarnauja ir il
giau. Kaip paėmė karo pra
džioje, tai tik dabar pradeda

nau- 800,000 — krikščionių. Krikš-j 
čionybei dirva Korėjoje galbūt j 
palankiausia iš visų rytinių ( 
tautų. Gražiai darbuojasi kai- 
kurie iš Kinijos ištremti misio
nieriai. Ypač pasižymi vysk. 
Tomas Quinlan, airis, porą me
tų buvęs komunistų nelaisvėje 
šiaurės Korėjoje, pasižymėjęs 
savo atsparumu ir ryštingumu. 
Tai aprašyta knygoje ‘‘I was a 
captive in Korea”. Tai turtin
ga asmenybė, žmogus mėgia
mas ir diplomatinėse sferose.

— Ar neteko sutikti lietuvių 

Tolimuose Rytuose?

— Per visus tuos metus ne
sutikau. Buvo viena ameri
kiečių įstaigos tarnautoja lie
tuviška pavarde, bet jau ne
kalbanti lietuviškai ir suame- 
rikonėjusi. Ten būdamas gau
davau iš namų lietuviškų lai
kraščių, kaip "Europos Lietu
vį”, bet nereguliariai.

— Neteko susidurti su ru

sais?

— Sutikau baltuosius rusus, 
kurie begyvendami Seule ir ki
tur tuvo patekę į komunistų 
nelaisvę. Pasakojo, kad ten 
blaškė juos iš vienos stovyklos 
į kitą, sunkiai tardė, prisispir-

si, kaip vakaruose žmonės gy
vena:

— Kaip korėjiečių šeimos? 

Koks jų moralinis gyvenimas? 
. .— Šituo atžvilgiu jie gana 
tvirti. Šeimos ryšiai pas jus 
stiprūs. žinoma, karo metu 
atsirado daugelis suardytų šei
mų, kaikuriems asmenims pa
tekus į šiaurę ar į pietus; sve
timos kariuomenės buvimas ir
gi nevisada teigiamai veikia, 
tačiau ir dabar moralinius nu
slydimus korėjiečiai žymiai 
griežčiau smerkia, negu pvz. 
japonai.

— Kaip laikosi užsienietiš

kas personalas?

Ar niekad neatsipeikėsime?
VYSK. V. BR1ZGYS

Kova prieš Dievą ir prieš piramidėmis sukrautos žmonai 
Kristų visada reiškėsi ir kaip kaukolės — vienos kardais, ki- 
kova prieš tikinčiuosius. Ta ko-1 tos durtuvais sužalotos, o vi- 
va visais amžiais yra kruvinai' bos nukirstos giliotina čia pat
žiauri ir visada paremta me
lu.

Žydai nuvedę Kristų pas Pi
lotą jį skundė, būk jis keliąs 
sumišimą tautoje ir draudžiąs 
mokėti mokesčius ciesoriui 
(Luk. 23, 2). Visi, kurie buvo 
girdėję Kristaus mokslą, žino
jo, kad tie kaltinimai buvo me
lagingi. Žinojo ir tie, kurie 
tautos vardu tokį kaltinimą sa
kė. Niekas tačiau nedrįso vie
šai pareikšti protesto prieš kal
tintojų melą.

Tokie pat pramanyti kaltini
mai buvo primesti apaštalams. 
Nes norėta jais nusikratyti, o 
teisingų kaltinimų nesurasta. 
Tuo labai būdinga yra visa 
apaštalo Povilo byla.

Peržengę kelioliką šimtų me
tų nuo apaštalų į modernius 
laikus kovoje prieš Dievą ir ti
kėjimą nepastebėsime jokio 
skirtumo. Kai lankydamas 
Paryžių užeini į Katalikų Insti-

ant karmelitų vienuolyno laip
tų — prisimeni tą pat melo is
toriją. Visi tie kunigai, vie
nuoliai, minios pasauliečių — 
užaugusių ir vaikų — žudyti 
veidmainiškai, pagiežą jų tikė
jimui pridengiant patriotizmo 
ir revoliucijos atneštos laisvės 
skraiste. Ir tie visi nugilioti- 
nuoti katalikai buvo kaltinti 
tuo pačiu melagingu kaltinimu, 
kaip Kristus ir apaštalai.

Žengę pirmyn dar 150 metų 
esame Rusijos revoliucijoje. 
Nuo Rusijos revoliucijos pra
džios 1917 ligi Meksikos bei 
Vokietijos nacionalsocialistų, 
ir ligi Ispanijos kruvinųjų metų 
randame tą patį. Norint ne
duoti tiesioginio ir teisingo pa
grindo nužudytas aukas skelb
ti kankiniais už tikėjimą, ir 
mūs laiko persekiotojų teismai 
visada vartoja tą patį metodą: 
tai esą žmonių kurstymas prieš 
cezarį, šnipinėjimas, išdavimas

tuto kriptą, kur guli didelėmis ir panašiai. Ir šiandien kaltin-

— Šių yra kelios grupės: 
kariuomenė, diplomatija, tos 
UNCRA’os ir FCA tarnauto
jai, misionieriai, verslininkai. 
Jie žino, kad susidraugavimas 
su korėjiečiais — gana leng
vas, 'bet tuo nelabai interesuo
jasi, daugiausiai vakariečiai 
palaiko ryšį savo tarpe. Misio
nieriai sėkmingai laimi korėjie
čius krikščionybei.

Vicekonsulas Jonas Liudžius 
per Washingtoną ir New Yor- 
ką išvyksta į D. Britaniją ir 
gegužės 1 d. bus Londone. Po
rą mėnesių paatostogavęs tiki
si nauj0 paskyrimo.

SU LIETUVIŠKU SPORTUOJANČIU 

JAUNIMU
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

darni klausė, kodėl nenori grįž- Į Lietuviškojo jaunimo klausi-1 tų įtaka, bet ji geriau jaučia ir 
ti į Rusiją. Daug iškentėju- mas degančiai gyvas ir aktua- supranta dabarties pulsą ii' leng
sius visdėlto paleido dėka tarp
tautinio susitarimo.

— Ar dabar Korėjai .negre

sia pavojus iš Rusijos?

— Tas dalykas iš ten
pakeisti kitais. Krašte dar vis! pat matyt, kiek ir iš čia...
skaitosi, kad ir sušvelnintas, 
karo stovis. Jungt. Tautų dali
niai daugumoj pasitraukė, tai 
prie linijų tenka daugiau budė
ti korėjiečiams.

Sostinėje Seule tebeveikia ju
dėjimo suvaržymas: nuo 11 
vai. vakaro iki švintant neva
lia vaikščioti gatvėmis. Komu
nistų partizanų veikimas likvi
duotas, nors dar vieną kitą bu
vusį partizaną tai šen, tai ten 
sugauna, bet organizuoto jų 
veikimo jau nebėra.

Gyventojų pagrindinis mais
tas — ryžiai ir “kimši” — to
kie rauginti kopūstai su pipi
rais. Alkio nekenčia, bet mė
sos ar žuvies retai tegauna

BIRUTĖ P0KBLEV1C10T6

tiek

— Kaip korėjiečiai laikėsi 

jūsų, kitataučio, atžvilgiu?

— Jie mandagūs, bet neper- 
daug kultivuoti. Jie atviresni 
negu japonai. Dažnai buvo pa
sikvietę į savo namus. Įeinant 
reikia batus nusiimti. Atsisėdi 
ant žemės, pasidėjęs pagalvėlę, 
prie žemo staliuko. Sudeda ant 
stalo vaišių. Turtingesnieji 
puotos metu jau dabar ir žu
vies, mėsos, riešutų, vaisių, 
daržovių, raugintų kopūstų ir t. 
t. Duoda lėkštę, į kurią dedie
si šakaliukais ir valgai. Pabai
gai atneš ryžių dubenėlį. Duo
da ir sriubos. Kalbėtis mėgs
ta, kaip ir lietuviai, apie poli
tiką ir apie mokslą. Teirauja-

lus. Nuo priaugančios kartos 
išlikimo lietuviškoje dvas’oje ar 
paskendimo svetimybėse daug 
priklausys Lietuvos ateitis ir 
tebesitęsiantis visas lietuviško
sios tremties gyvenimas. Gyve
nimo tvarkos ir spartos mes 
nepakeisim ir nesustabdysim. 
Svetimoji aplinka lietuviškojo 
jaunimo nepasuks lietuviška 
kryptimi, jei mes būsime tik be
jėgiai stebėtojai, jei patys tame 
vyksme aktyv ai ir pas:aukojan 
čiai nedalyvausime.

Naujųjų lietuvių ateivių Ame 
rikoje beliko tik viena jaunimo 
kategorija — mokyklinis jauni
mas. Lietuviškas kaimo ir dar- 
bin'nkiškasis miestų jaunimas 
beliko tik istorinė sąvoka. Da
bartinės lietuviškosios studen
tijos lietuviškumu netenka abe
joti. Ji gyva, judri, organizuo
ta. Gal kaikada jai stinga lietu
viškojo gyvenimo patirties, gal 
daugiau jaučiasi svetimųjų kraš

viau prisitaiko lietuviškam gy
venimui dabartyje. Bet į ateitį 
negalima žiūrėti kelių dienų ar 
kelių metų akimis. Lietuviškoji 
dvasia turi būti žadinama ir pa
laikoma nuo pat vaikystės ne 
tik žodžių, bet ir gyvu pavyz
džiu.
Sportas lietuviškoje veikloje

Jau seniai įsitikinta, jog spor 
tas labiausiai jaunimą patrau
kia ir jį žavi. Tai išimtinai jau
nimo sritis visame žemės rutu
lyje. Turime daug lietuviško 
sportuojančio jaun mo Į lietu
viškojo sportuojančio jaunimo 
eiles veržte veržiasi patys jau
niausieji lietuviukai, čia geriau
sia dirva lietuviškumui reikštis 
ir ugdyti Bet sporte mes labiau 
šiai tingūs ir apsileidę. Lietu
viai sportininkai paramos be
veik iš niekur nesusilaukia. Tas 
darbas paliktas keliems idealis
tams pasišventėliams. Vyresnės

(Nukelta į 4 pusi.)

Dabar pasikelti aš bijau. Kiekvienu metu tarp 
griuvėsių gali kas nors pasirodyti.

Ilgai laukti netenka.
Pasigirsta balsai už užpakalinės sienos ir aš visai 

susigūžiu. Tačiau pašiūrėn jie neįeina: pasuka pro kar
tuves ir nutolsta. Turbūt, į mūsų rūsį...

Ir vėl — barba tik raičiojama skardinė.
Aš labai noriu valgyti. Paverčiu kišenes — užgrie

biu tėčio pirštines, Elvyros perlų vėrinėlį. Bet jie pra
slysta man pro pirštus, lyg bereikšmiai daiktai. Aš dar 
negaliu galvoti apie tai, kas vakar įvyko. Vėliau. Kai 
Dancigas bus praeitis.

Staiga užčiuopiu kažkokį plokščią ketvirtainį pa
čiame kišenės dugne. Šokoladas! Plytellė, kurią man 
įdėjo šviesiaplaukis kapitonas:

— Suvalgysi vėliau...
Šokoladas dailiai įvyniotas, ant žalsvo popieriaus 

nupiešti trys riešutai ir voveraitė. Aš pavartalioju ply
telę. Kitoj pusėj mirga auksinės raidės: „De Beuke- 
laer — biskvitai ir saldainiai, Antverpenas“...

Bet nespėju net perplėšti popierėlio, kai vėl pasi
girsta balsai. Tik šitie įeina ir pašiūrėn. Aš nežinau,
kiek jų yra. Atrodo, kad du. Vienas garsiai keikiasi, tą ir apikaklės kailio švelnumą, ir stiprias rankas, ke

Ir bijau kvėpuoti.
O jeigu jie susigalvos užsilipti ant pirmosios plytų 

kaugės — taip, kaip aš vakar? Jei perkops į antrąją, jei 
užšoks ant trečiosios!..

Bet dabar jie užėjo už pašiūrės. Šlapinasi.
Ir nutolsta.

Šitaip vaikšto jie visą dieną. Dar nenueina vieni, 
jau girdisi kitų balsai. Vėl sukinėjasi, vėl trepsi aplink 
plytų krūvas, vėl keikiasi, vėl kosti.

Aš, turbūt, palengva einu iš proto.
Vis tirštėja toji geltona migla, vis labiau dyla nuo

vokos žiedas, užveržęs mano smilkinius. Jis tuoj sprogs, 
nenulaikydamas brikstančių smegenų, ir tada aš ištryk
štų į visas šalis: nustumsiu žemėn savo sieną, atsisto
siu tarp suverstų plytų, išsitiesiu visu ūgiu ir imsiu 
rėkti į tą nykią tuštumą — didelę ir toli aidinčią...

— Kaip Elvyra! — sušnabžda kažkas narvo 
kampe.

Mane apima tikras siaubas.
Užsisuku į pašiūrės atpakalį, priglaudžiu galvą prie 

šalto mūro ir suleidžiu nagus į delnus. Lyg staiga čia bū
tų atsiradęs tėtis. Aš net juntu prie savo veido jo skruos-

80 tęsinys

Kažkur toli ūžia sunkvežimiai. Lėtai ir sunkiai, 
tarsi kildami į kalną.

Prasideda diena.
Aš atsisėdu narvo kampe, prisitraukiu kojaa, ap

dengiu jas savo palto skvernais ir laukiu. Iš pradžių 
debesys purškia tik smulkią miglą, bet tolydžio lašai 
vis stambėja, kol, pagaliau, visai įsilyja.

Krinta šiltas pavasario lietus: ant pašiūrės, ant 
griuvėsių, ant viso sutraiškyto miesto, budindamas 
kiekvieną jame išlikusią gyvybę, sukrautą pumpure, 
žolės laiške, šakny ar sėklos branduoly, žadėdamas jai 
saulės šviesą, kuždėdamas apie vasarvidžio auksinį 
džiaugsmą.

Lietus žliaugia mano plaukais, teka skruostais, lū
pom ir blakstienom. Palto nugara visai šlapia. Bet ir 
aš girdžiu tą patį saldų šnabždesį, tuos pačius pažadus, 
tą patį gyvasties ir nemarumo šauksmą.

Gerai... Tegu lyja, tegu lyja...
Dar vis tebešvilpauja strazdai.

Aš niekad nemaniau, kad diena yra tokia ilga. Turbūt, ir jie, ten apačioj, girdi. Kaip kūjis. Kaip di-
Seniai išsiblaivė. Šviečia saulė, išdžiūvo mano pal- džiulis, sunkus kūjis — net visa krūtinės ląsta dreba, 

tas, išdžiūvo plaukai. i Rusai pasisukinėja po pašiūrę, vienas paspiria kaž-
Turbūt pakilo vėjas: ties pašiūre visą laiką barba kokį akmenį. Kosti. Jų galvos dabar čia pat, prie ma-1 stveriu pirmąjį karoliuką, bet maldos net negaliu pra- 

raičiojama skardinė. Ir tos mažos kartuvės karts nuo no kojų. Jei išspirčiau savo sienoj plytą, galėčiau už- dėti. Kartoju be paliovos tik paskutinį sakinį: 
karto girgžteli — pasūpuoja kabančią vištą. | griebti juos ranka. (Bus daugiau)

jog ir vakar nieko nesurado, o kitas pasakoja apie kaž
kokią mėsai malti mašinėlę. Jis norįs pasiųsti ją į na
mus, tik kažin, ar būsią galima, nes tai esąs geležies 
išdirbinys...

Kad bent mano širdis taip garsiai nesidaužytų!

liančias mane žemyn nuo dviaugštės lovos:
— Laikykis vaike, laikykis...
Aš labai norėčiau melstis. Bet viena negaliu. Man

reikia už ko nors nusitverti, kaip tada, Didįjį trečiadie
nį ----------- . Tik nėra nei Rimos, nei rožančiaus.

Staiga prisimenu, kad turiu Elvyros perlų vėrinėlį! 
Vos tik pasilieku pašiūrėj viena, tuojau pat išsi

traukiu jį iš kišenės. Aš kalbėsiu rožančių ant jo! Pa-
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Laiškai iš Afrikos

KATALIKŲ APAŠTALAVIMAS 
ISLAMO KRAŠTUOSE

Mieloji Ada,

paskutiniame laiške bandžiau 
pasakoti, kokią nepaprastą, iš 
pirmo žvilgsnio neįtikimą rolę 
vaidina Katalikų Bažnyčia Isla

mas tarp atskirų krikščioniškų 
religijų pasiliko, ir bendravi
mas tarp jų sunkus.. Padėti to
kiai, pavyzdžiui, koptų ortodok 
sų kunigijai, dėl jos nepaprastai

mo kraštuose — Egiptas gali žemo kultūrinio lygio, beveik 
būti imamas tiktai ka'ip pavyz-' neįmanoma. Todėl ir čia apie 
dys — savo mokyklose augin- jokį Bažnyčių susivienijimą ne
darna didesniąją dalį tų kraš-Jgali būti kalbos: tėvų dominln- 
tų elito. Bet čia dar katalikų konų pasakojimu, per paskuti- 
akcija nepasibaigia, štai kad irniuosius metus jie pasiekė ne- 
Aleksandrijoje: Tėvas jėzuitas paprastai puikių rezultatų, pa- 
Deleusse vadovauja gal 200 gy- mažu paruošdami ir išauginda- 
dytojų draugijai ir pamažu or- mi pašaukimą pas 4 — 5 koptus 
ganizuoja inžinierių sąjungą, studentus, kurie pasiryžo įsto- 
Buvusių jėzuitų auklėtinių są-|ti j koptų ortodoksų kunigų se-
junga šįmet pastatė milžinišką 
kino salę meniškoms prancūziš
koms filmoms rodyti (kadangi 
tiek ir filmos, tiek ir pačios ki
nematografų salės daugiausia

minariją. Tai bus pirmieji ap
sišvietę koptų kunigai, bet, žino
ma, ortodoksai. — O paskui tik
tai galima bus žiūrėti... Mus ga
li nustebinti toks lėtas, kruopš-

amerikoniški). Pranciškonas tė tus, skruzdėliškas apaštalavimo 
vas Petras suorganizavo grei-1 darbas, bet nereikia užmiršti,
tosios pagalbos punktų tinklą 
ir vadovauja mokyklinio jauni
mo kino-klubui. Kunigas-darbi- 
ninkas Mahieu organizuoja dar
bininkų sindikatus. Kaire tėvų 
dominikonų namai yra pats rim 
čiausias Islamo kultūros studi
jų centras. Ir t.t. — Kodėl toks 
susirūpinimas ir toks aktyvu
mas, turint galvoj, kad Islamo 
kraštai, iš esmės paėmus, nėra 
misijų ir apaštalavimo kraštai?

Visų pirma, apaštalauti iš vi
so būtų gana sunku. Muzulmo- 
nas žiūri į krikščionybę iš prin
cipo palankiai, kaip į vyresnią
ją Islamo seserį, ir jos mokymą 
pasiryžęs priimti.

Antra, apaštalauti krašte, 
kur krikščionys gyvena mažu
moje tarp muzulmonų ne tik pa 
vojinga, bet tiesiog būtų nusi
kalstama. Vieną kartą, grįžda
mi iš Prancūzijos, važiavome 
laivu drauge su Tevo Foucauld 
sesute (toks naujas, labai akty
vus vienuolių ordinas), kuri su 
savimi vežėsi kokių 15 metų 
mergaitę marokietę. Tai buvo 
našlaitė, kurią sesutės priglau
dė Maroke; bet kai mergaitė 
paprašė, kad ją apkrikštytų, se 
sutės buvo priverstos ją išsiųs
ti i Prancūziją — kitaip maro
kiečiai, sužinoję, būtų ją vieto
je akmenimis užmušę. Turėjau 
vieną studentą, koptą kataliką 

dabar jis jau mokytojas. Ji
sai pasakojo, kaip jo tėvas, mil
žiniško ūgio ir jėgos vyras, va
dovaudavo katalikiškoms laido
tuvėms savo kaime, turinčiame 
kokius tris tūkstančius gyven
tojų, iš kurių tik keli šimtai 
katalikų. Atsistodavo jis, būda
vo, eisenos priešakyje su pačiu 
sunkiausiu kryš) uin, kokį tik 
galėjo rasti, ir pradėdavo žy
giuoti kaimo “ū'yčios” viduriu, 
išsijuosęs tvodamas iš abiejų 
pusių į muzulmonų nugaras, ku 
rie norėdavo nepraleisti laido
tuvių procesijos. “Geri buvo lai
kai”, — atsidusdavo sūnus, iš
didžiai papasakojęs savo tėvo

kad Katalikų Bažnyčia yra or
ganizacija, turinti jau kuone 
2000 metų amžiaus, ir kad jinai 
“moka laukti”. O Rytuose tai 
pagrindinė gyvenimo išmintis.

^Igirdas

RENGIASI ŠEIMININKAUTI

Panelė Danutė Kundrotaitė, 
gyvenanti 6751 S. Claremont 
Avė. greitu laiku ištekės už p. 
J. Baltromanaičio ir jau pra
dėjo. rūpintis namų apyvokos 
daiktais įsigydama pilną “Per- 
manent” puodų komplektą su 
peiliais, šaukštais, šakutėmis ir 
t. t. Linkiu geros sėkmės nau
jame gyvenime. — Adomas

RUPTURE-EASER
T.M. 1U>. U. 3. ra t. Oll. (A Pluer Bnce Tnlll)

Double...$S.9S 
Right or lof* 
SidoS^.95 R«qui"«<l

Stiprus, “form-fitting”, plauna
mas "redueible inguiiiįil” trūkio 
prilaikytojas. Užpakaly šniūreliais 
pri taikomai- reguliuojamas. Prie
kis uždaromas knopkėm-snaps. 
Reguliuojamas kojos diržas. Min
kšta. plokščia “groin". paduškai- 
tė. Jokit; plieninių ar odinių raiš
čių nėra. Patogesnio diržo nėra. 
Taip pat galima vartoti kaip vi
durių. prilaikytoji). po operacijos. 
Vyrams, moterims ir vaikams. Už
sisakant per laiškų pažymėkite 
miet ų apie žemutinę dalį vidurių ir 
ar prilaikymas reikalingas iš kairėj 
ar dešinės pusės ar iš abiejų. Mes 
apmokame prisiuntiino išlaidas, 
išskyrus C.O. D.

PI PER BRACE COMPANY 
#11 W.vandottc, liepi. Du-Iii, 

lėmsis City S, .Mo. •
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzęikos kn., 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 rentųi
Ją galite gauti

"D B A C G E”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

1 žygdarbius. Muzulmonč mergai- iii|||iillllllllllllllllllllllllllli<lllii:i!lllllll
tė, kuri ištekės už krikščionio, 
bus čia pat tėvo ir brolių nu-! 
žudyta, ir joks teismas jų ne
baus (neužmirškim, kad ir krikš 
čionys koptai lygiai taip pat pa
sielgs su savo dukterimis ar se
serimis:). Tai ką kalbėti apifi 
religijos pakeitimus.

Užtat ir Katalikų Bažnyčios 
misija Islamo kraštuose, tai ne 
apaštalavimo misija, o pagalbos 
nešimas krikščioniškoms Ma
ino kraštų mažumoms ir religi
nės tolerancijos ugdymas mu
zulmonų sluogsnįuose. Katali
kiškos mokyklos, išiugindamos 
.motai po metų šimtus tūkstan
čių jaunuolių, įpratina muziil- 
rnonus žiūrėti j krikščionis su j 
pagarba, įpratina pripažinti 
Krikščionybę ir skaitytis su j<i-
_ Katalikų pagalba kitoms
krikščioniškoms religijoms Ry
tuose yra nepaprastai didele, 
bet netiesioginė. Ncpasitikėji-

I&NUOMUOJAMA

Išnucm. 4 dideli, šviesūs, apšiid. 
kamb. 2-me augšte. Patogi traus- 

portacija. 1615 S. Karlov Avė.

Išnuom. 2 mieg. kamb. Privati 
virtuvė ir maudynė. 6632 South 
Winchester Avė. HEmlcck 1-7926.

IŠNUGMUOJAMAS 4 kamb.,

apšiid. butas suaugusiems.
7238 So. Artesian \

AUTOMOUILE8 — TRUMUS 
Automobiliai — Suot vežimini

VIKTORO K O 2 I G O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CC.
575# S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

PADĖKA
Nuoširdžiai lietuviškų padėkų reiš

kiame kuli. J., Petraičiui, MIC, at
vykusiam iš Chicagos ir suteikusiam 
mums Moterystės Sakramentų š. m. 
balandžio 7 d. šv. Gabrieliaus bažny
čioje, Milsvaukce. Wis. Kartu širdin
giausiai dėkojame šv. Mišių metu 
puikiai giedojusiam Racino, Wis., 
lietuvių parapijos chorui ir jo vado
vui p. Aib. Mateikai. Nuoširdus ačiū 
ir solistams: poniai Kužiinlkaitienei 
ir p. Mateikai, giedojusiems taip pat 
vestuvių šv. Mišių metu.

Kartu reiškiame gilių padėkų po
niai M. Torganienei ir jos tėvui, ant 
kurių pečių gulėjo visa vaišių paren
gimo našta. Jų rūpestingai ir kruop
ščiai atfiktas darbas įgalino mus ir 
visus svečius pasijusti tikrai grynai 
lietuviškoj ir malonioj aplinkoj.

Nuoširdžiai dėkingi,
Rita ir Leonas Mickevičiai

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Vlsy rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGKNCV 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiaaukas ir A. Lapkui

, mstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners'l ir atlieka visus skardor 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi 
2-6752 ir OLympic 2-8492

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKGM1 GIMINIŲ SIBIRE

1. Bacys Jonas, Kasparo ir Vanda 
Jurevičienė—jieško Žilienė Stefanija.

2. Butvilą Pranas, Antanas ir Pet
ras — jieško brolis Kazys. I

3. Bražukas Petras, Viktoro — 
jieško sesuo Daunoriene Anastazija.

4. Kteiinbokleng Adele, Prano — 
jieško sesuo Strigūnienė Lidija.

5. Saliiiinonaviėius Jonas (sūnus 
Vytautas ir duktė Regina) — jieško 
brolis Pranas.

G. Jovaiša Vincas —- jieško švoge- 
ris Virbickas Antanas.

7. liaucauskas Antanas ir Juozas 
— jieško brolis Kazys.

S. Biirkertienč Ona, Jurgio.
'.t. Podžiuvicng Marija, Nikodiiuo. 

10. Simanavičius Vladas, Vinco —
ieško brolio Kazio duktė ltemeikytG 
Eugenija.
Rašyti: O. Miuialas, 4237 So. \Vash- 
tenaw avė., Chicago 32, III. Telef. 
LA. 3-0815.

Remkite dien. Draugu

CLASSIFIEb AND HELP WAKTO ADS
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti. 1NOOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

. JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

REAL ESTATB REAL ESTATE

P. STANK0VI6IUS
RBAL BST. ir INSUR. BROKBBIF

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8138 So. Halsted St.

Ph. DAnabs 8-1791
Padeda plrklti - parduoti oamw 
ūkius, biznius. Parūpins paskola* 
draudimus ir daro vertimus Tvark 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

PLIIMB INC
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

W.Albrook 5-3451

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

Free estimates.
REgent 1-0070

JIEŠKO *N UOMUOTI

Inžinieriaus šeimai — 3 suaugu
siems — reikalingas dabar ar vė
liau 4 ar 5 kambarių neapstaty- 
tas butas. Vlrginia 7-4157 po 5 
vai. vak.

REIKIA BITO
2 suaugusiems asmeninis reikalin

gas 4 kamb. butas. Brighton ar 
Marųuctte Pk. LAfayette 3-7275

PARDAVIMUI

Pardavimui krūmcliai-medukai. 
Nebrangiai. Patiems išsikasti.

VIncenncs 6-4031

Mnrųuette Parke parduodamas ne
didelis mūrinis namas ir batų taisy
mo dirbtuvė. Arba galima dirbtuvę 
atskirai pirkti 2617 W. 71 St. Sav. 
vietoje — galima apžiūrėti visą, die
nų šiokiadieniais, sekniad. iki pietų.

Tiesini iš savininko pirksiu gerų 
2% ar 3-jų butų namų. Gagc Pk. ar 
Marųuetto Pk. lino augšte pageidau
jama G kamb. Darbo dienomis skam
binti po G vai. vak. HEmloek 4-OO#5.

BAY FRONT mūrinis. 2 butai — 
4 ir 4 kamb. 1 kamb. pastogėje iš
muštas pušinėin lentom. Gazu ap
šildomi abu butai. Ilgas sklypis. 2 
autom, mūro garažas. $17,900; įmo
kėti $5,000. SVOBODA, 3739 West 
26th Street, tel. LAwndale 1-7038.

Marųuette Parko geriausioje 
apylinkėje parduodami grosernė 
ir imponuoto maisto krautuvė su 
namu, daranti didelę apyvartą.

GRovehMl 6-2025

4 MIEGAMIEJI KAMB.

7 kamb. medinis namas. Cent.- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayette 3-1083

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

Mūrinis 6 kmb., H aukšte, krau-* 
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

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

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalovv, 6 dideli 

karų., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

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

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverną ir 8 kamb. būt. Brigh

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 48 St., CL. 4-2890

l’/i augšte mūrinis de luxe namas 
— 4 ir 2k kamb. Tile virtuvė ir. vo
nios. Garažas. Alyva apšildymas. 
Arti 72nd ir Kedzie Avė. OUovehill 
6-0063.

BRIGHTON PARKE modernus la
bai švarus U/į augšto 2-jų butų me
dinis namas. Centralinls šildymas 
alyva, ir garažas. Pirkite šiaūdisn už 
813,500. REpublic 7-8232.

ST1CKNEY B kamb. •shlnglo" na
mas. Gazu apšiid. Garažas. 50 pėdų 
sklypas. Mokesčiai tik $(>0. $14,500. 
lilsliop 2-2102.

BERVVYN. 5 kamb. n)ūr. namas. 
3 mieg. kamb. Alyva apšiid. Arti 
22nd ir ltldgeland. $17,500. OLympic 
2-6710.■ -r———— — ——

LYONS. 4%kamb. mūrinis “randi 

type" namas. 1 m. senumo. Geros 

statybos. $17,900. OLympic 2-6710.

CICERO. 3-jų butų. Ąrti 31st ir 
52nd Avė. 2 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
pastogėje. Pajamų $229 į mėn. 
$16,'J00. BIshop 2-2162.

CICERO. 3 kamb. mūr. namas. 

Arti 35th Ir 52nd. Gazu apšiid. 

$11.200. Blsliop 2-2162.

CICERO. 2-jų butų “shingle“ rehzi- 
denclja. $300 pajamų į niėn. Apylin
kėje 52nd ir 22nd. 4, 6 ir 2 kamb. 4 
autom. mi)r. garažus. $18,500. OLym- 
ple 2-6710.

Make tkis Centennhl Yesr a Real SACRED HEART YEAR
Evcry Catholic Family 

should have the Sacred Heart 
ent'nroned in their heme.

THIS BEAUTIFUL PIGTURE
(simulated otl paintinz finish) 

in Pull Color 
9 % ” x 13 %” framed 

can be yours 
$3.00 each Postpaid

(6 or Mere — $2.50 Each)

JOSEPH A. BRISLANE CO.
3136 Olive St. St. Louis 3, Mo.

□ Check

□ Money Order
Sacred Heart l’icture’(s)

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekniad.)

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ NUOSAVYBĘ

Apylinkėje IGth ir Union Avė. 2-jų 
augštų mUrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-mą. augštą. Taip pat 4 
kamb. medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios. Įkainuota skubiam parda- 
viniut. šaukite Mr. Kolar — STatc 
2-0303 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
NEimla 2-5050 po 6 v. v. ir šeštad. 
bei sekmad.

CICERO. 6 kamb. mūr. namas. 
Moderniškas. Karštu vandenių alyva 
apšiid. Apylinkėje Austin ir 22nd St. 
$5,00(1 įmokėti. LAvvialaže 1-7038.

LYONS. 2-j.ų. butų — 5 ir 5 kamb. 
3 aulom, garažas. Tile virtuvė. Skly
pas 5)xl89. $21,900; įmokėti $G,OOU.
OLympic 2-0710.

MARUI’ETl’E PARKE 
7201 S. Al,BANY AVĖ.

Kampinis 4 kamb. mūrinis, “ex- 
pandable” namas. Gazu apšiid. Ke
ramikos koklių vonia. Garažas. Par
duoda savininkas.

Paskolos. Nej. Turtų- Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI. 

K. MAIRONIS,

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

GAR-PAC, Ine.

BU1LDING & REMODELING

| KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC. 
2323 W. (10 st. Chicago 20, IR.,

l’Rospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

IV. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
| Lietuvių Statybos Bendrovi;

• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alnminijaus langus ii 

duris/'

V. ŠIMKUS

{vairūs pataisymai ir pariiavinuis.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gwui išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REII.anee 3-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien' ir taipgi 
sekmadieninis nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Kcating A ve.

CHICAGO 32. ILI.INOia

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — YVAI. 5-6015

5 kamb. .mūrinis namas (2 mieg. 
kamb.). Pilnas rūsys. Alyva apšil
domas. Arti bažnyčios, mokyklos 
ir krautuvių. Apylinkėje Archer 
Avė.

POrtsmouth 7-8930.

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

4606 So. Union

$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. LAtvndale 1-7038.

Nera įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yru Lietuvos batulijouo kuru kelio 
aprašymai, labai noriai .skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusią. ,

Kuvkh lapuosią modernišku dail 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kuiną $.1.00. Lietuviškos Kuvgo.- 
Klubo b'idinys.
Užar.kyrnun Ir pinigus siuskite

‘‘DRAUGAS’’
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinois

Skelbtis “DRAUGE” apnirnoka 

nes jin yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraitis. o skelbimu 

kaina yra prieinama visiem*.

NEW ISSUE 1,200,000 SHARES
COMMON STOC'K $.05 PAR VALU E 

OFFERING PRICE PER SIIARE $.25

The company nwng Isaiee i n tho Palonus (Hermosa) Muuiig
Distpct, hoiHs ctaiirs tn the Chloride Mining District, and holds 
lear.es and clain s in tho Cuchillo Mining District, Sierra County, 
Ncw Mex.co C'.moanv plans ezployation for uranium, copper, silver 
and germaniuin on t.hose properties. Company plans to establish a 
custom contract ezploration, development, mining, milling, engineer- 
ing, geological and suppl es agency business, hcadųuartcring in Truth 
or Conscųucnccs, Ncw Mcxico.

LAK I’AU, INC.
Suile 11, Suniurni Bldv. 
2119. S«i. 5|h Si. Lūs \'e; ilfc, \evmln

1‘lensp šeini me. nu olii'iinę čirenki r on Gan

N AM L

AfiDHI
U|'| y Ii STATI,

Ine.

l|de».« Piinl,

i, UIIONE
I kis niilioiiiieemeul is nol Im ol'l'cr lo sėli, or sokciliitiob oi uu 

oller lo lni\ I ke seeuril ies. The oi lering is įlindę oulv liy the <11 
leirih’r 1 ireukir, uml iki olTcriug is nuide lo iiny iierauii in iiuy siūle 
io uliieli sticli ol'feiiiig nuiy imt he. Iuwfully įlindę.

!■ «l -n-

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7fst Street

BLILDING CONTRACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. -r- HEmloek 4-5881

........................................................... Ilillll
= LIETUVIŲ STATYBOS 
= BENDROVE S

| MORAS f
= BUILDERS, INC. =
x Stato gyvenamuosius na- 5 
x mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
5 gal standartiniu? planus ar ~ 
S Individualinius pageidavimus. £ 
= įvairūs patarimai ataly- £ 
= bos bei finansavimo relka- r 
s lais, skiciniai planai ir na- 5 
5 mų įkainavimas nemokamai. = 
5 Statybos reikalais kreiptis s 
S t reikalų vedėja šiuo adresu: S
i I0HAS STANKUS |
į kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
c Tel. PRospect 8-2013 ~
S 8800 SO. CAMPBELL AV®., S 
5 Chicago 29. Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiii?

$2,000 {MOKF7IT. 2-jų Imtu namas 
4 ir 4 kamb. 4 autom, garažas. 50 
pėdų sklypas. Apylinkėje 24th ir 
Hantlin Avė. LAwndalo 1-7038.

MAKlil’KTTK PARKE 63-os ir 
Fairfield apylinkėje — mūrinis. 2 
Imtai: 7 dideli kamb. (4 mieg.) ir G 
kamb. (3 mieg.). Mod. tile vonios ir 
virtuvės, radijalorinis apšiid., naujas 
•stogas. Plieno konstrukcija. 2 autom, 
garažas, kilimai, užuolaidos, šaldy
tuvas Ir kiti priedai. Reikia skubiai 
parduoti. Tik $24,750.

Z. UMBRA2IŪNAS 
POrtsmouth 7-2009 arba

REpublic 7-3440
Ahlaras apžiūrėjimui sekimui, nuo

I iki 5 v. v. 6 kamb. namas. Centri

nis apšil'd. 2335 S. lloniun Ate.
" 1 i i... ■ i, ........ .

ATDA RAS A l’Žl f Rfcl IM UI 
SEKMAD. nuo 1 iki 5 v.

3311 W. U2nd Plnoe
2-jų butų medinis apkaltas namas. 

Karšiu vandeniu apšiid. 5 ir 5 kamb. 
37 Vi pėdų sklypas. 2 aulom garažas, 
įkainuota skubiam pardavimui.

PLATINKITE “DRAUGI”

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

CICERO. $10,000 pelno metams. 
Delikatesų irvaistų krautuvė. Su 2-jų 
butų mūr. namu — 5 ir 4 kamb. 
$10,000 įmokėti. IxAwiulule 1-7038.

82,000 ĮMOlifTI. 2-jų butų mūr. 
Apylinkėje Ž4th ir Hainlin, 4 
autom, garažas. 50 pėdų sklypas.
UAundalo 1-7038.

2-Jų butų mūr. — G ir 6 kamb. 
Moderniškas. Gazu apšiid. Apylin
kėje 24th ir Hoinan. $13,800. I>Awn- 
dttle 1-7038.

2-jų butų—6 ir 6 kamb. Arti Cali- 
fornia ir 22nd St. Gazu apšiid. 
$10,300; įmokėti $2,500. LAwndalc 
t-7038.

Atdaras apžiūrėjimui sekniad. nu j
1 iki 5 v. v. 3 butai po 4 kamb. 
$10,500; įmokėti $2,000. 2223 S.
Savvycr Avė.

2-jų augštų mūrinis. Arti CG-os ir 
Damen. 3 butai ir 2 bizniai; Groce- 
ry store ir (’leaner Shop. Karštu 
vandeniu — alyva šildomi. 2 autom, 
garažas. Metinės nuomos pajamos 
$5,400. I’arduodama dėl ligos, {mo
kėti apie $10,000. VYAlbrook 5-5030.

HELP WANTKD -r. VTBA1

REIKALINGAS 
REGISTERKD PHARMACIST-.

VAISTININKAS '
Pilną ar nepilną laiką. Geras atly
ginimas.

LA VERGNE PHARMACY 
4947 W. 14th St. Cicero, UI. 

OLympic 2-1070

HELP WANTED MOTERYS

Maisto krautuvei reikalinga jauna 
moteris puldinėja, l’ageidaujama iš 
vėlesnių ateivių; kad kiek vartotų 
anglų kalbos. Valandos pagal susita
rimų. (^Rovehill 6-2025.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PRIVATUS SAVININKAS PAR
DUODA LIQVOR KRAUTUVE IR 
TAVERNA- Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai įrengiau, kartu ir 4 alaus 
"eooler”, 2 kanos regisi cr’iai, fikče- 
riai, televizijos aparatas, radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $3,1)00, "completc”*

550 W. 63 rtl St.
Skambinti KNglewOo<l 1-93 42. . .

PARDUODAMA TAVERNA. Se
niai įsteigtus, gerai cinus biznis. 
Taip pat yra pajamų iš nuomų ap
statytų kamb. Ir butų viršuje.

Vlrginia 7-8112.

■. Parduodamu TAVERNA IR 
RESTORANAS

4 kamb. Imlus užpakųly. Lįctuvių 
kolonijoje, gerui cinus biznis. Par
duodamu dėl ligos. COnunodore 
1-0508.

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

WORK IN hlE ELECTRICAL 

INDUSTRY
M ach i ne operatore, Caating Grindcra, Inapectors.

Heme knovvledge of English langųagc prcferr<d būt net 
neces?Hary. Will train. Ratcs of pay above ąveruge wįth 
autoiijuti«: incrcasc ufter 30, 60 and 90 days. Krcc indųranc? 
ųnd otlicr company Uucfita. Apply —

DELTA STAR ELECTRIC DJVISION
Ž437 W. FULTON

(1 ’olk. \Vcst of VVcatcrn Avė. and 1 bllt. NupUi)
y?

lear.es
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KANADOJE
Hamilton, Ont.,
GERIAUSIAS KONCERTAS 

HAMILTONE

Hamiltono lietuvių apylinkė 
yra žinoma savo giliu lietuviš
kumu. Hami'ltoniečiai pirmieji 
suruošė pirmąją Kanados l'etu- 
vių dieną, jie daugiausia išpir
ko lietuviškų knygų, jie ruošia 
kasmet mūsų chorams koncer
tus.

Paskutinis didžiausias įvykis 
čia buvo Chicagos Lietuvių Vy-

gerai. Rašantysis tą chorą gir
dėjo anksčiau vieną kartą ir , 
turėjo nustebti nemaža pažan
ga. Pradžioje dainavimo lyg 
jautėsi nuobodumas, bet su ido- 
mia savo turin'u Strolios daina 
“Keturi vežimo ratai” prasidėjo 
choro lankstumas ir įvairumas. 
Choras labai te singai pelnė ova 
cijas už Budriūno “Tėvynei”. Į 
Vis tik koncerto kulminacinis 
taškas buvo pasiektas su “Sek
madieniu jūroj”. Š:3 kūrinys yra 
įvairus savo balsų moduliacijo-

rų Choro koncertas, diriguoja* mis, lėta slinktimi, parašytas
mas Vlado Baltrušaičio, solistu 
esant Stasiui Baranauskui ir 
akompanuojant Aleksandrui Ku 
čiūnui bei dalyvaujant rašyto
jai Birutei Pūkelevičiūtei.

Koncertą rengėjai pradėjo 

“Draugo” laureatės rašytojos 
B. Pūkelevičiūtės kūryba, kurią 
ji pati ir skaitė.

Koncerto repertuaras. Vyrų 
choras savo koncertą pradėjo 
liaudies ir mūsų kompozitorių 
kūriniais. Pirmoje dalyje buvo 
dantuojamos Šimkaus, štarkos, 
Strolios ir Budr'ūno dainos. 
Antrajame dainavime išgirdome 
kitataučių kompozitorių kūri
nius: Heinze, Berner, Kreuzcr, 
Brahms ir Lecuona. Paskutinėje 
dalyje buvo atliekamos tik Bel- 
lini, Bizet, Verdi ir Offenbacho 
operų ištraukos.

Solistas

Koncerto solistu buvo teno
ras Stasys Baranauskas. Nėra 
abejonės, kad jis vokaliniai yra 
pajėgiausias dainininkas. Dai
navo Šimkaus ir Banaičio dai

ktas kiniu stiliumi. Jis suskam
bėjo ypatingai darniai, patvario
je tonacijoje ir puikioje inter
pretacijoje. Savo techninį su
gebėjimą choras parodė “Labą 
rytą” ir “Nežinomosios” daino
mis, nors pirmojoje iš jų buvo 
išsišokimų. Operinė dalis visą 
koncertą perkėlė į Nepriklau
somą Lietuvą, kur pats dirigen
tas dainavo Kauno teatre. Ši 
dalis pareikalavo iš choro daug 
įtampos, ypač “Puritonai” ir 
“Trubadūrai”. Pu’kus gabalėlis 
yra “Perlų žvejai”. Jis antrasis 
kūrinys, kurį vyrų choras gali 
sau skaityti tikrai už perliuką. 
Išvada viena: choras moka dai
nuoti.

“Hoffnaa.no Pasakos”

Jų išpildymas — be priekaiš
tų chorui. Hoffmaną dainavo 
sol. Baranauskas. Savo puikioje 
arijoje jis buvo geras, nors tū
lose vietose ir buvo tonacijos 
svyravimų. Pagalbiniai 4 solis
tai buvo iš choro tarpo. Iš jų 
geriausias balsine medžiaga yra

Su advokatu kalba Aldo Icardi. Jis kaltinamas 1944 m. nužudęs 
savo viršininką Itaijoje, kur -jie buvo nusiųsti už vokiečių linijų 
su slapta misija. Icardi tada buvo leitenantas ir nužudė majorą 
Holohan. Pirmieji tą bylą pradėjo tirti italai. (INS)

nas lietuv'škoje dalyje. Geriau-1 Nicklausas, vienas iš pirmųjų
šiai solistui sekėsi “Vai, kur nu- 
žėgliuos” ir “Aš per naktį”. 0- 
perinėje dalyje jis dainavo ari
jas iš operų “Aida”, “Eugeni
jus” ir “Žydė”. Visos arijos sun
kios, joms būtinas geras pasi-

tenorų. Visas prologas atlieka
mas mintinai ir todėl sklandžiai 
eina.

Dirigentas Baltrušaitis

Dirigentui choras buvo visai 
ruošimas. St. Baranauskas tam ’ paklusnus ir jis valdė jį taip, 

- - yra visiškai pribrendus solistas, kaip norėjo. Neperdėti niuansa- 
Įaudrinta publika pareikalavo vimai rodo, kad nesiekiama pi

gaus efekto, kas mūsuose re
tai teužtinkama. Jis kartais 
mėgsta nustoti diriguoti ranko-

pakartojimų.

Choro dainavimas

Po 14 valandų kelionės nepa
togiu autobusu, Chicagos vyrai 
koncertą atliko daugiau, negu

mis, bet choras tęsia dainą to
liau. Choras yra originalus, ne
panašus į kitus, tai dvelkia nau
jumu, o to kaip tik klausytojai 
ir nori. Kaip tik dėl šito choras 
yra patrauklus, bet nepakarto
jamas. Visa tai aišku plaukia iš 
dirigento originalumo. Fortepi- 
onu palydėjo muz. Aleksandras 
Kūčiūnas be priekaištų. Nors 
fortepionag nebuvo pirmaeilis,

Sportuojantis jaunimas
(Atkelta iš 3 psl.l

kartos žmonių nepamatysi spor
to aikštėse ar salėse, kur lie
tuviškas jaunimas sportuoja. Nė
ra medžiaginės paramos, kuri . . „
nemažiau reikalinga aporte, taclau iakencam. jo trukumą.

kaip kur kitur, bet nėra ir mo
ralinės paramos, kuri vienodai 
svarbi entuziazmui kelti ir jau
nųjų ryžtui ugdyti. Kur tie vei
dai, kuriuos matydavom Kau
no, Vilniaus, Klaipėdos aikšty
nuose? Šiandien jie labiau rei
kalingi ne tik pasidžiaugti, pa
bendrauti, bet ir lietuviškumui 
ugdyti.

Jaunimui mes pasakojam gra 
žius dalykus apie praeitį, apie 
Lietuvą, apie Lietuvos sportą ir

Po koncerto

Koncerto, kuris įvyko balan
džio 14 d. geroje akustinėje sa
lėje, klausėsi ne vien hamilto- 
niečiai, bet ir dalis Toronto, 
Oakvil’ės, Londono bei kitų vie
tovių lietuviai. Koncertą suren
gė veiklusis kultūrininkas K. 

Baronas. Žmonėse vyrauja nuo
monė, kad ką jis rengia, beveik 
visuomet pavyksta. Taip buvo ir 
šį kartą. Jis pats, po koncerto 
dėkodamas Chicagos meninin-

laimčjimus. Bet kur pavyzdžiai? kams, pasakė, kad šis koncer-
Kur lietuviškoji visuomene, 
daug žinanti ir kalbanti, bet 
sportuojančio lietuviškojo jau
nimo tarpe nepasirodanti? Spor 
tuojančiam jaunimui mes daro
mės tais gražiaisia's pasako
riais broliais Grimais iš Hanau 
miesto, kurie daug gražių pasa
kų pripasakojo, bet visi žinom, 
jog tai buvo tik pasakos.

Balandžio 21-22 d enomis Chi- 
cagoje įvyksta šeštosioj Ameri
kos ir Kanados lietuvių sporto 
varžybos, ši graž; sporto šven
tė lai būna lietuviškai visuome
nei paskatinimas ateiti, pama
tyti lietuviškojo spoituojančo 
jaunimo žygiui ir kartu paro
dyti lietuviškos visuomenės pa
lankumą mūsų sportuojančiam

tas meniniu atžvilgiu Hamiltone 
buvo pats geriausias šiame se
zone. Klausytojai spontaniškai 
ilgu plojimu išreiškė pritarimą 
jam ir chicagiškiams daininin
kams. Apdovanoti gėlėmis sve
čiai ir vietiniai išvyko į parapi
jos salę, kurioje vyko vaišinima 
sis iki pajudėjo autobusas Chi
cagos link. Choras paliko gerą 
'spūdį Tr savo dainavimu ir išo
rine išvaizda. Reikia tikėtis, kad 
jis vėl sugrįš pas mus kitame 
sezone su nauja programa.

M. Kovas

Vancouver, B. C.
Aukos Tautos FMului

Lietuvos nepriklausomybės at

lauskas ir K. Skrinskas — po 
$10; M. Artimavičius, P. ir A. 
Baronai, A. Bajoras, S. Devei
kis, P. Judickas, J. Klima3, S 
ir B. Nakvosai, E. ir V. Smil
giai, A. Valaitis, J. Diakas ir 
Mrs. M. Johnson — po $5; A. 
ir O. Kazlauskai ,— $4; B. ir D. 
Radzevičiai — $3. Kiti aukojo 
po mažiau.

Viso surinkta $244. Tie pi- 
n'gai pasiųsti Tautos Fondo į- 
galiotiniui Kanadoje — Marijai 
Arlauskaitei, Montreal, P. Q.

Laimėta žmogžudystės byla I

Kanadietis James Guthrie bu-, 
vo kaltinamas nužudymu Helen 
Cowan, moters, su kuria jis gy
veno. Valstybės prokuroras ir 
jo padėjėjas užsispyrę reikalavo 
mirties bausmės. Kalt namo jo 
gynėjas Britų Kolumbijos augš- 
čiaus'am teisme argumentavo ir 
įrodė, kad šioje byloje yra švel-1 
ninanč.ų aplinkybių ir tariama
sis žmogžudys nebūtų nuteistas 
mirti. Rezultate teismas nuspren 
dė, kad kaltinamas s nėra pa
pildęs žmogžudystės, o tiktai 
nusikaltimą, kuris neprilygsta 
žmogžudystei, ir kaltinamasis 
buvo išgelbėtas nuo mirties 
bausmės. Byla užsitęsė savaitę 
ir vieną dieną. Kaltinamojo ad
vokatu buvo Jooas J. Just s. 

Sužeistas eismo nelaimėje
Vytautas Staniulis iš Mission 

City, B. C., nukentėjo Vancou- 
veryje. Jo vairuojama automa
šina Broadway ir K:ngsway gat 
vių sankryžoje susidaužė. Mūsų 
tautietis ir kartu su juo va
žiavęs Arthur Reiss paguldyti 
ligoninėje.

Lietuvių judėjimas
Iš Montrealio, P. Q., į Van- 

couverį atvyko Adolfas Jurjonas 
ir Stasys Sibitis. KLB Britų 
Kolumbijos apylinkės valdybai 
tarpininkaujant jiedu tuojau ga 
vo staliaus darbą gerą atlygi
nimą mokančioje didžiulėje sta
tybos bendrovėje.

Viršila Tomas Noreika, ištar
navęs JAV kariuomenėje Vokie
tijoje apie 10 metų, pakeliui iš 
Europos per Montrealį atvyko 
į Vancouverį. Britų Kolumbija 
jam patinka Ir jis čia žada ato
stogauti apie mėnesį laiko, prieš 
išvykdamas į naują paskyrimo 
vietą Yakimą. Nore ka yra gink 
lų meisteris, gimęs Chicagojc, 
nepamiršęs savo tėvų kalbos.
Heštadicaanė mokykla pradėjo 

darbą
Neseniai įkurta šeštadieninė 

mokykla lietuvių vaikams sėk
mingai vykdo lituanistinį švic-

Racine, Wis.
Gavo JAV pilietybę

Antradieni, balandžio 17 d., 
JAV pilietybę gavo E. Plečkai- 
tytė, Marta Stanaitytė, J. Pleč
kaitis, M. Ališauskas, P. Babris, 
V. Bagdonas ir J. Ragauskas. 
Visus prisaikdino teišėjas Elmer 
D. Goodland. Gavę p’lietybę vi
si 7 lietuviai kartu užkandžiavo 
su kitų tautų žmonėmis. Dau
giausia naujų p Tėčių buvo jugo 
slavai. Lietuviai buvo antroje 
vietoje. žemaitis

Miami, Fla. j
BIRŽELIO 15 d. MINĖJIMAS

Alto skyrius Miami, Fla., .mi
nės lietuvių tautos pavergimo 
15 m. sukaktį. Tam minėjimui 
surengti dideles pastangas da
ro Alto pirm. A. Skudzinskienė 
dviejų Amerikos karo veteranų 
motina, žymaus pramoninko 
P. Skudzinsko, bolševikų iš
tremto į Sibirą, žmona. Minėji
mui yra gauta Bayfront Park 
Bandshell teatras kuriame bus 
minėjimas. Tą dieną gros ir 
miesto orkestras diriguojamas 
dir. La Manaco. Taip pat per 
radiją bus perskaitytos atitin
kamos rezoliucijos, o spaudoje 
paskelbti apie Lietuvą straips
niai. Minėjimu rūpinasi Alto 
pirm. A. Skudzinskienė.

Mes matome moteris, ku
rios, besistengdamos padidinti 
vyrų pajamas, pačios eina į fa
brikus, palikdamos savo na
mus. Namai, jau ir-taip galbūt 
buvę maži ir nesutvarkyti, dar 
labiau apleidžiami neturint rei
kiamo laiko. Šeimos nariai at
skirai dirba visuose keturiuose 
miesto kampuose, skirtingomis
si kartu susirenka vakarienės 1 
ar poilsio po, darbo, ką jau be
kalbėti apie bendrą maldą. 
Kasgi bepalieka iš šeimos gy
venimo. Ar kokią gi atrakciją 
gali tai sudaryti vaikams?

— Pijus XII.

jaunimui. Pabūkim tas dvi Hporigavimo šventė® proga Britų Ko
to šventės dienas su lietuviškuI lumbijog lietuviai Lietuvos la'a- 
jaunimu sporto aikštėse įr salė-1 vinimo reikalams aukojo: adv. 
se. Pakis sportuojančio lietuvis Jonan J. Justis — $20; dr. A
ko jaunimo dvasia, parodysim 
visų mūsų jungtinę galią ir visi 
liksim laimėtojai lietuviškame 
darbe.

Sunkiausias žmogus

Sunkiausias žmogus, medici
nos dokumentuose įrašytas, 
tuvo Milės Darden iš šiaurės 
Carolinos, miręs 1857. Jis bu
vo 7 pėdų 8 colių aukščio ir 
svėręs per 1000 svarų. Sun
kiausias žmogus tarp gyvųjų 
esąs R. E. Hughes Illinois — 
6 pėdų aukščio ir 946 svarų 
svorio; jo talija — 9 pėdos ir 
1 colis. Jis gimė jau 11 svarų.

Siurbliais valo autobusus

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė jau įtaisė septynius 
milžiniškus siurblius, kurie įs- 
stengia apžioti atdaras prieki
nes autobuso duris. Užpakalyje 
atidaromos durys ir langas ir 
sirblys sudaro taip stiprią oro 
srovę, kad iš mašinos ištraukia 
visas dulkes, atmatas, popier
galius ir kitus nešvarumus. Tuo 
būdu autobusas išvalomas per 
dvi minutes laiko.

Vėžio studijos
Jėzuitų vadovaujamas Geor- 

getowno universitetas Wa- 
shingtone, D. C. gavo. iš JAV 
sveikatingumo įstaigų $106,145 
vėžio ligos tyrimams.

NEPERŠAUNAMAS

ŠVARKAS

JAV jūrų kariai vartoja 
švarkus šarvuotus “Daron” 
plokštelėmis aštuntadalio colio 
storumo ir 5 k v. colių pločio. 
Į švarką įsiuvama apie 20 to
kių plokštelių. Plokštelės paga
mintos iš inprognuoto stiklinio 
audinio, prie didelio spaudimo 
ir karščio. Toks švarkas re
volverio kulkos neperšauna
mas.

teigė Balfo 5 skyrių ir tame 
skyriuje visą laiką iki mirties 
išbuvo valdybos vicepirminin
ku.

Nors velionis jau buvo seny
vo amžiaus, bet jam šalpos 
darbas buvo prie širdies ir jam 
nebuvo nei sunku, nei anksti ir į 
nei vėlu. Kada tik buvo koks 
nors parengimas, piniginis ar 
drabužių vajai, susirinkimas ar 
valdybos posėdis, a. a. Petras 
Gailius visuomet dalyvaudavo 
ir stengdavos, kad tik viskas 
geriau pasisektų, kad tūtų ga
lima kuo daugiau surinkti gukų 
ir sušelpti į nelaimę patekusius 
lietuvius. Paklaustas, ar nenu
sibodo tas šalpos darbas per 
tiek daug metų, velionis atsa
kydavo, kad “nenusibodo ir tą 
darbą dirbsiu tol, kol leis man 
mano jėgos ir kol bus reikalin
ga šalpa vargstantiems tautie
čiams”.

. Netekus tokio uolaus šalpos 
darbuotojo, drauge su šeima 
liūdi ne tik Balfo 5 skyriaus 
nariai, bet ir visi Balfo darbuo

tojai, o labiausiai liūdi, tai šal
pą gaunantieji.

A. a. Petras Gailius tapo pa
laidotas 1956 mt. balandžio 
mėn. 14 d., Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Red. prierašas: A. a. Petras 
Gailius yra vienas iš Šv. Pane
lės Gimimo par. organizatorių 
ir tos parapijos komiteto nariu 
išbuvo nuo jos įšikūrimo iki 
mirties (per 29 metus). Dar 
ilgiau velionis dirbo LRKSA 
163 kuopoj, kaip jos iždininkas. 
Jis buvo narys ir daugelio ki
tų lietuvių organizacijų bei 
draugijų. Jis buvo “Draugo“ 
skaitytojas ir rėmėjas.

Chicagoje

iR. a. Pstras Gailius
1956 .mt. balandžio mėn. 10 

d. negailestingoji mirtis išplėšė 
iš šeimos tarpo vyrą, tėvą, 
uošvį ir senelį ,o iš Balfo Mar- 
ąuette Parko 5 skyriaus uolų, 
sąžiningą ir pasišventusio šal
pos darbe darbuotoją a. a. Pet
rą Gailių, gyv. €728 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, Illinois. 
A. a. Petras Gailius gimė Lie
tuvoje, Telšių apskr., Plungės 
parap., Masinių km. Amerikoje 
išgyveno 53 metus.

Nors a. a. Petras Gailius jau j 
senai buvo palikęs savo gim
tąją žemę, bet savo tautiečių 
jis nepamiršo. Pasįbaigus ant
rajam pasauliniam karui ir įsi- 

i steigus Balfo organizacijai, tei- 
I kti pašalpą po karo audros iš- 
i blaškytiems mūsų tautiečiams,
! a. a. Petras Gailius drauge su 
Į kitais savo bendraminčiais įs-

timą. Pirmosiose pamokose da
lyvavo 23 mokiniai. Pamokos 
vyksta sekmadieniais. Mokyk
los vedėja yra Zita Katilienė.

Mūsų ligoniai

Marija Kuršienė - Johnson bu 
vo susilaužiusi kairę ranką.

Pranas Balsevičius po pavy- 
kusios operacijos grįžo iš ligo
ninės į namus.

Baliui Meškauskui po kraujo 
užkrėtimo amputuotas kairės ko 
jos pirštas. Ji gydosi namuo
se. Koropoodentas

SIUNTINIAI I 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 CARGO CO. 

4426 8. Rockwell St.

Chicago 32. IU.

Tel. YArds 7-4337

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”
Užsakymus kartu su pinigais stųskite:

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

f
A. A.

BARBORA JUZULENAS 
Juozevičiūtė

Gyveno 4735 S. VVolcott St.

Mirė bal. 18 d., 1956, 1:05 v. 
popiet, sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Subačiaus pa
rapijos, Dvariškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4S m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vineent, marti Douise, 4 
anūkui, sesers sūnūs; John, 
Anthony ir Charles Petronis ir 
jų šeimos, sesers dukterys: 
Adele Garbašuuskas ir Ann 
Miller ir jų šeimos, kiti gimi
nės. draugai ir Dužjstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage.

laidotuvės įvyks pinnad., 
bal. 23 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūims, marti Ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Jobu 
F. Eudeikis Tol. YArds 7-1741.

A. A.

MYKOLAS TRYONIS
Gyveno 6351 S. Talman Avė.

Mirė balandžio 20 d., 1956, 
9 vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Bronislava (pagal pir
mą vyrą Bružienė, sūnus Alex, 
marti Mary Eilėn, 2 posūniai: 
I-'abian Kapall. marti Margio 
ir jų šeimai ii- Dr. Benjamin 
Bružas, marti ir jų šeima, 2 
podukros: Valerie Podzunas,
žentas Joseph; ir Sieliu North, 
žentas ir jų šeima; pusbrolis 
Gustas Marozas su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Vnity Klubui.

Kūnas pašarvotas Zudyeki 
koplyčioje, 1646 W. 46tli St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 23 d., iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už. velionies sielą. Po 
pamaldų Ims nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žinomi, sūnus, mar
čios, ]M>sūniai, podukros, žen
tai ir anūkai.

Tol. OT.ympie 2-1003

A. A.

MARIJONA ŽILIENĖ
(Zelis)

(Virilntuitč)
Gyveno 3137 VV. 4 2nd Pi. 

Teb VI. 7-1296

Mirė bal. 17 d., 1956, 7:30 v. 
vak. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apsk., Rietavos parapi
jos, Vitkelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: VValter, marti Felici
ja, Frank, marti Julia; Louis. 
marti Stelle. 5 anūkai, 1 pro 
anūkė. Brolienė Petronėlė Vir- 
žintis su šeima, kiti giminės, 
draugui ir pažįstami.

l’riklausė. šv. Petronėlės, šv. 
Onos ir Apaštalystės Maldos 
Draugijoms ir Dariaus-Girėno 
Post 271 Am. I-g. Auxlliary.

Kūnas pašarvotas Wcislak 
koplyčioje, 4 256 S. Mozart Ht.

l-aidotuvės įvyks bal. 21 d.,
iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta j švenč, Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta. į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anū
kai ir proanūkė.

T,iidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Te|. YArds 7-3401.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po sunkios
ligos š. m. balandžio 5 d., Lietuvoje, Pažaislyje mirė mū
sų mylima motina,

Gailius, J. Kartocius, J. Treška 

ir P. Vileneikas — po $15; J. 

Macijauskas — $10.50; K. Mi

niota, O. Miniota, dr. J. Saka-

T. V. s

ALL MAKES 
COLORED

T. V. Service 
Č2.95

A. A.

MARIJONA MACKEVIČIENĖ
Lietuvoje liko sesuo, keturios dukterys ir du sunūs.
Nuliūdę brolis Jonas Purus, dukterys Anastazija 

Stankevičienė ir Jadvyga Kuns, sūnus Antanas Mackevi
čius ir jų M-iiuos Cliicagojc, švogeris Karolis Knabelis ir 

dukterys West\illėje if Kanadoje, ir sesuo Ona Kalinaus

kienė, 8ao Paulo, Brazilijoje.

%25e2%2580%259cHoffnaa.no
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X Skautų šv. Jurgio šventės f 

e minėjimas rengiamas šį sekma
dienį Brighton Parko lietuvių 
parapijos salėje. Minėjimas 
prasideda 10 vai. mišiomis, da
lyvaujant skautams su vėliavo-

IŠ ARTI IR TOLI
DID. BRITANIJOJ

! — Velykos Škotijoje. Glas
govo ir Bellshill lietuviai Vely- 

! kas atšventė senu lietuvišku 
papročiu anksti ryta. Abiejose 
vietose buvo dalyvaujama pro
cesijoje ir ankstybose mišiose. 
Glasgove giedojo J. Serafinai- 
tės diriguojamas choras, Bell- 
shillyje — Ap. Varnaitytės- 
Mullen. Abiejose bažnyčiose da
lyvavo gausus būrys lietuvių.

mis. Po pamaldų parapijos sa- Škotijos lietuviai džiaugėsi,
Įėję įvyks oficiali ir meninė 
dalis, kartu švenčiant ir skau
tų kankinių dieną. Kviečiami 
skautų tėvai ir svečiai.

X Kazimieras Mickevičius, 
pardavęs savo krautuvę Chica- 
goje, išvyko plačiau pažinti 
Amerikos. Jį kelionėje lydi 
žmona Ona ir sūnus, šiuo me
tu jie lankosi Los Angeles, bet 
jau pradėjo pasiilgti Chicagos.

X Chicagos skautai ir skau
tės rengia iškilmingą Šv. Jurgio 
minėjimą, balandžio 22 d.,
Brighton Parko parapijos sa
lėje, 4402 So. Fairfield Avė. 
Šventė prasidės 10 vai. pamal
domis ir po to iškilmingu po
sėdžiu parapijos salėje.

X Alice Stephens ansamblis 
išvažiuoja šeštadienį koncer
tuoti į New Yorką ir Water- 
bury.

X Pr. šeštokas, atvažiavęs 
iš St. Petersburg, Fla., aplan
kyti savo dukterį E. Lerch, 
VVaukegan, III., lankėsi Drau
go redakcijoje. Duktė išvyksta 
trumpų atostogų į Floridą.

X Motinos Diena yra viena 
gražiausių ir brangiausių me
tų švenčių. Suaugę, jaunimas ir 
mažieji su meile gerbia moti
ną. Chicagos lietuvių visuome
nė šiemet Motinos Dieną mini 
gegužės 6, 4 vai. p. n. Lietuvių 
auditorijoje. Natūralu, kad me
no programą išpildo Mokslei
vių Tautinis ansamblis, kurio 
pasirodymai visada yra nuo
širdūs ir laukiami.

X Tėvai J. Borevičius, S. J., 
ir A. Tamošaitis, S. J., vado
vaus berniukų stovyklai, kurią 
ruošia Tėvai Jėzuitai šią vasa
rą. Stovykla prasideda birželio 
mėn. 30 dieną ir tęsis penkias 
savaites. Informuotis: Rev. J. 
Borevičius, S. J., 5541 South 
Paulina str., Chicago 36, III.

tas starpbesnes lietuvių koloni
jas. Gegužės 26 d. bus laukia
mas Nottinghame, kur turės 
pamaldas ir vėliau dalyvaus 
pobūvyje, kurio programą su
darys įvairios meninės lietuvių 
jėgos. Sekmadienį, gegužės 27 
d., vysk. V. Padolskis lankysis 
Bradforde. Čia jis atlaikys iš
kilmingas pamaldas, pasakys 
pamokslą ir turės progos susi
tikti su vietos lietuviais.

— Atvyko iš JAV. Velykų

švenčių į Bradfordą iš Ameri
kos atvyko Aid. Martinkienė 
aplankyti savo tėvelių Vilio
nių, kurie, išleidę savo vaikus 
į užjūrius, vienudu pasiliko 
Anglijoje. Džiaugdamiesi susi
tikę su savo dukra, Žilioniai 
Velykų metu surengė vaišes, 
pasikviesdami ir daugiau sve
čių pasidžiaugti jų džiaugsmu. 
Viešnia iš Amerikos džiaugėsi, 
kad Bradfordo lietuviai gražiai 
gieda savo pamaldose, sudary-

kad jų nepamiršo buv. jų dva
sios vadovas kun. dr. L. Gro- 
nis. Dėlto balandžio 4 d. Mos- 
•send Lietuvių salėje šv. Cecili
jos choras buvo surengęs jam 
pagerbti pobūvį. Pobūvio me
tu buvo padainuotos kelios lie
tuviškos dainos ir svečiui įteik
ta choro dovana. Glasgovo lie
tuviai kun. dr. L. Gionį pager
bė balandžio 8 d. Blaivybės sa
lėje. Pirmiausiai svečiui padė
kojo kun. J. Gutauskas, kad ne
pamiršo Škotijos lietuvių ir <įamį jaukų šeimininį įspūdį 
Velykų švenčių atvyko padir-^ Lygindama gyvenimą čia ir A- 
bėti jų tarpe. Be jo sveikinimo

GRACE MELDŽIASI

Grace Kelly meldžiasi savo jungtuvių metu. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Trūksta mokslininkų ĮKAS KĄ IR KUR
Chicagoje buvo susirinkę 500 

pramonininkų. Jų pasitarimų
— Dr. A. Garinio paskaita gy

dytojams apie šių dienų tuberku-
metu svarstytas trūkumas moks į liozes gydymą bus šių metų ba

landžio mėn. 24 d. 9 vai. v. dr. 
ŠLrikolio kabinete, 46^5 So. Ash
land Avė., Lietuvių Gydytojų 
Draugijos susirinkime. Dr. A. Ga
rimas skaitys paskaitą tema: “šių 
dienų tuberkuliozės gydymo pro
blemos”. Susirinkiman kviečiami 
atvykti ne tik nariai, bet ir kiti 
gydytojai, kaip svečiai. Gydyto
jai, norintieji draugijon įstoti, ga
lės užpildyti įstojimo formas b^i 
įmokėti metinį nario mokestį.

lininkų įvairiems tyrimų užda
viniams. Annour Tyrimų fondo 
direktorius 11 A. Leedy pramo
nininkams davė tok us patari
mus: stenkitės gauti geriaus’ą 

, m kūrybingiausią personalą, 
i koks tik galima; stenkitės pa- 
j ruošti naujus mokslininkus; 
i kiekvienam projektui parinkite 
'geriausią štabą; duokite j'ems 
j geriausius įtaisus ir įrengimus; 
j mokslininkams ir inžinieriams 
| duokite pagalbinį, ne technišką

Pranešimas spaudai
Pasiuntinybė mato reikalą 

personalą, kad jie visą savo lai-' atsiliepti ir pranešti visuome- 
ką galėtų pašvęsti tyrimams:' nei, kad nuotikis su Ministru 
duokite j em3 pilną laisvę, kad! Žadeikių toli nebuvo toks dra- 
)i įeikalaudami laikytis bend-J matiškas kaip kad “Naujieno- 
roves politikos, aprūpinkite j se» jr kituose laikraščiuose pa
juos su patogiomis, kad ir ne

kalbas pasakė J. Kriščiūnas ir 
J. Gudaitis. Kun. dr. Gronis pa
reiškė džiaugsmą, kad turėjo 
progos pabuvoti Glasgovo lie
tuvių tarpe ir linkėjo visiems 
gausių Dievo malonių. Be,to, 
padėkojo už aukas L. Raudo
najam kryžiui.

— Susituokė. Balandžio 2 d. 
Bradfordo St. Ann’s bažnyčioje 
lietuvių kapelionas surišo vie
tos gyventoją Burbą ir nese 
niai iš Austrijos atvykusią Jad
vygą Maziliauskaitę. Po su
tuoktuvių p. Benečių namuose, 
kur jaunieji tuo tarpu gyvena 
buvo surengtos vaišės, kuriose 
dalyvavo artimieji ir giminės

— Laukiama vysk. V. Pa- 
dolskio. Sekminių dieną Lietu
vių Sodyboje įvyks D. Britani
jos lietuvių katalikų kongre
sas, kuriame mielai sutiko da
lyvauti J. E. vysk. V. Padols
kis. Pabuvęs kiek Londone, 
Ganytojas sutiko aplankyti ki-

X “Prieš srovę“ vaidinimai
įvyksta Sokol salėje gegužės 
5—6 dienomis. Po vaidinimo 
bus šokiai, šeštadienį vaidini
mų pradžia 7:30 vai., sekma
dienį 3:30 vai. Kvietimai gau
nami pas platintojus.

merikoje, pastebėjo, kad vis- 
dėlto Amerikoje uždarbis ir gy
venimo sąlygos žymiai geres
nės.

KOLUMBIJOJ
1956 mt, balandžio mėn. 8 d. 

Bogotos R. K. ‘ bažnyčioje su
situokė dr. Vytautas Savukinas 
su studente Nijole Adomaityte.

Dr. Savukinas yra dar visai 
jaunas žmogus, kilimo dzūkas, 
baigęs Veternarijos akademiją 
Kaune, o Nijolė Adomaitytė yra 
duktė buvusio žymaus ir augš- 
to policijos pareigūno Juozo 
Adomaičio ir yra baigusi gim
naziją Vokietijoje.

Dr. Savukinas dirba Bogotoje 
savo specialybėj, užimdamas at
sakingą valdišką vietą, o Ado
maitytė yra žymios įmonės tar
nautoja. Abu jaunavedžiai yra 
karšti lietuviai-patriotai, kurie 
yra įsijungę į Bogotos visuome
ninę lietuvių veiklą.

I —Povilas Dirkis

Atidaryti nauji rūmai

Sanitarinio distrikto pirminin 
kas Antanas Olis perkirpo kas
piną, oficialiai atidarydamas 
naujus $2 milionų vertės sani
tarinio distrikto rūmus, esan
čius 100 E. Erie st., Chicagoje. 
Pastatas yra puspenkto augšto. 
Ta proga buvo suruošti pietūs, 
kurių metu A. Olis nupasakojo 
apie planą per 10 metų aptvar
kyti kanalizaciją Chicagos srity
je bei pašalinti potvynių pavo
jus. Ta programa pareikalaus 
apie šimto milionų dolerių.

Pamatykime televizijoje
Šį sekmadienį, balandžio 22 

d., per televizijos stotį WNBQ 
— katalikų televizijos valandė
lėje, 12 vai. 30 min. p. p. bus 
rodomas gyvenimas Meksikos 
kankinio tėvo Pro.

FBI susidomėjo gembleriais
Federaliniai agentai pirmą 

kartą Chicagos apylinkėj areš
tavo eilę žmonių, užsiimančių 
gembliavimu. Areštuoti astuo
ni žmonės, rasti 6895 N. Mann- 
heim, Dės Plaines. Tuo pačiu!

JAV auklėjimas prancūzo 
akimis

Iš Prancūzijos atvykęs Ka
talikų instituto Paryžiuje prof. 
kun. Paul Henry, S. J., laikė 
Chicagoje paskaitą, kurioje iš
reiškė kritiškas pastabas dėl 
auklėjimo ir švietimo JAV-se. 
Anot jo, čia perdaug filmų ir 
pasimatymų, ir beveik jokio 
darbo namuose; augštesniosio- 
se mokyklose teturima gal tik 
kokie metai istorijos ir geo 
metrijos. Moksleiviai netgi ge
rai neįpranta kurti rašinių.

Pabrango Milwaukės 
geležinkelis

Nuo šio penktadienio Milwau- 
kės linijos gelež'nkelio važma 
pakeliama 20%. Teismas patvir
tino šį nuostatą.

Afrikos medžiotoja 
susižeidė namie

Chicagos rašytoja Mary Has- 
tings Bradley, kuri Afrikoje 
sėkmingai, be nelaimių yra me
džiojusi didžiuosius gyvulius, 
dabar susižeidė namie: nešdama 
knygas užsistojo ant liūto gal-

prabangiomis laboratorijomis
1,537 kandidatu į 

policininkus
Civilinės Tarnybos komisija 

paskelbė turinti jau 1,537 kan
didatus į policijos tarnybą; jie 
išlaikę egzaminus ir laukia eilės. 
Numatoma keletos dienų laiko
tarpy priimti 500, o neužilgo ti
kimasi priimti dar 500.

Apiplėšė 79 m. našlę
Nuduodami, kad jie nori iš

nuomoti namo priekyje esančias 
krautuvės patalpas, du ginkluo
ti banditai įėjo į butą 79 m. 
amžiaus senutės Grace Fuerste- 
nau, gyvenančios 1706 S. Hals- 
ted str., surišę ją ir atėmė $150. 

* j Policija stropiai jieško plėšikų.
Kalinių maištas

Cook apskrities kalėjime bu
vo pradėję maištauti 57 kaliniai, 
kuriuos sutvarkė 13 sargybinių. 
Tai įvyko po inspekcijos, kada 
kaliniai buvo nurengti, patikrin
tųjų drabužiai, ar jie neturi ko
kių pavojingų metalinių daiktų, 
paskiau su specialiu detektoriu
mi patikrinti jų matrasai kalė
jime. Staiga jie pradėjo daužyti 
langus ir laužyti baldus. Kalėji
mo sargai greit įvedė tvarką, 
vadus uždarydami savaitei į vie
nutes.

pa
rašyta. Ministras netikėtai puo
lė ant šaligatvio veidu žemyn 
sutrindamas jį paviršutiniškai 

! keliose vietose. Jis, svečio pa
dedamas, atsikėlė ir grįžo į bu
tą, kame jo žmona aprišo žaiz
das, kurios pasirodė paviršuti
niškos ir todėl nebebuvo reika- 

j lo vykti į ligoninę. Sekantį ry- 
1 tą Žadeikio šeimynos gydyto
jas tą patvirtino.

Šia proga Ministras dėkoja 
visiems už pareiškimus užuo
jautos, ypatingai p. L. Šimučiui 
ir p. J. Matulioniui.

Lietuvos P-bė Washingtone

Greitas progresas, kurį tele
vizija padarė daugelyje kraštų, 
kaskart daugiau traukia mūsų 
dėmesį į tą nuostabų įtaisą, 
kurį mokslas ir technoiogija 
teikia žmonijai. Televizija tu
rės didelę, gerą ar blogą, įta
ką viešam ir privačiam gyveni
mui. — Pijus XII.

KAZYS STEPONAVIČIUS

X Lietuvių Jaunimo pradė
tas parašų rinkimas Chicago
je dar vis neapima platesnių 

X Geraširdžiai lietuviai. Per| organizuotos ir neorganizuotos 
Juozą Budrionį, gyv. 4407 So. I visuomenės sluogsnių. Tačiau 
Fairfield Avė., Vasario 16 gim-Į studentai vis tiktai kol kas 
nazijai remti 126 būrelio vado- reiškiasi gyviausiai. Stengia-
vą, surinkta 42 doleriai moks
leivių šalpai, už kuriuos pasiųs
ta CARE siuntiniai įvairioms 
vargo mokykloms V. Vokietijo
je ir Vasario 16 gimnazijai. 
Tam reikalui pinigus suaukojo 
šie kilnios širdies Brighton 
Parko lietuviai: laidotuvių di
rektorius Petras Bieliūnas, lie
tuviškos užeigos namų savi
ninkė Elzbieta Bukauskas, V. 
Budrionis, Z. Dailydė, vaisti
ninkas K. Jonaitis, J. Kavoliū- 
nas, dr. Juodviršis, Mačiulienė, 
Šv. Vardo D-ja Brighton Par
ko skyrius, kun. J. V., Vielžie- 
nė, K. Zuzras, S. Žumbakis, 
Grybauskas ir Lisevičius.

Be to, šitie patys gerašir
džiai lietuviai per J. Budrionį

Kodėl gi darbininkams nebū
tų leidžiama nešti teisinga at
sakomybės dalis kuriant ir ug
dant krašto ekonominį gerbū
vį?! — Pijus XII,

ITALIJOJE
— Lietuviai atstovauja pa 

vergtosios Europos jaunimą. 
Pijaus XII jubilėjaus proga 
Tarptautinis Saleziečių Univer
sitetas Torine suruošė iškilmin
gą akademiją - minėjimą Sale
ziečių Veikimo Centro salėje. 
Joje dalyvavo Vyriausioji Sa
leziečių kapitula, rinktiniai sve
čiai ir virš 30 tautybių stu
dentų.

Oficialią kalbą pasakė Tori- 
no miesto burmistras adv. Ame 
deo Peyron, nušviesdamas da
bartinio Popiežiaus nuopelnus. 
Sekė meninė dalis, kurią išpildė 
Miarijos Krikščionių • Pagalbos 
Bazilikos jaunimo choras, ir 
atstovų žodis. Aziją atstovavo 
vienas teologijos studentas ki
nas, Ameriką — keli Meksikos, 
Argentinos ir JAV studentai; 
pavergtosios Europos jaunimą 
.atstovauti 'buvo oficialiai pakvie 

X Didžiųjų sporto žaidynių atį lietuviai. Trys Saleziečių g.m 
nazijos berniukai, apsirėdę tau
tiniais rūbais, iššaukė Lietuvos, 
Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos, 
Rumnijos... ir visos “dabartinių 
katakombų Bažnyčios” jauni
mą, kas nepaprastai sujaudino 
publiką. Po to itališkai paskai
tė dialogo formoj parengtą V. 
Tamulaičio legendą “Vytauto 
malda“. Pirmą kartą Lietuvos 
berniukams teko garbė oficia

masi išnaudoti įvairių parengi
mų, k. a. koncertų, minėjimų ir 
kitas progas ir pasiūlyti tau
tiečiams lapus.

Bridgeporto kolonijoj yra du 
punktai, kur galima kiekvienu 
metu pasirašyti po peticija. 
Būtent: J. Karvelio krautuvėje, 
3322 So. Halsted st., ir Gylių 
lietuviškame restorane, 3236 S. 
Halsted st.

proga yra išleidžiamas infor
macinis jų leidinys-programa, 
kurią paruošė V. Adamkavičius 
ir Ed. Šulaitis. Jį dus galima 
įsigyti atvykus į varžybų vietą 
balandžio mėn. 21—22 d. d.

X Inž. Petrausko namų šven- 
yra suaukoję Vasario 16 gim-į tinimo iškilmgse be kitų gveik:. 
nazijos reikalams 628, 10 dol. nimo žodį targ ir inž p Jurg. 
Tai pavyzdys ir kitiems, nes
tik gerų lietuviškų širdžių dėka 
bus išlaikytas lietuviškas jau
nimas.

nas.

X Br. Br Beinortu, paauko-; liai atatovauti pric6 t.krai tarp.
i°, i S" T . re'kalama 25 [ tautinę publiką ne tik savo kra- 
dol. Gražu, kad vis daugiau at-1 .X Juozas Krokas, apie l airanda iabdariUi kurie savo fc V'8°8 Paver&t0sl0i 

aukomis prisideda prie šalpos
^ar^0, | tik jums, bet ir Lietuvai!“

X Vl-tųjy sporto žaidynių džiaugėsi berniukais vienos mo-
sportininkams bus atlaikytos kyklos direktorius. “Tai va;kai! 
pamaldos su pritaikintu pa- Net ir suaugusius pravirkdinti

mėn. pagyvenęs Floridoje ir 
ten aplankęs draugus ir pažįs
tamus bei smagiai praleidęs 
laiką, sugrįžo į Chicagą.

Europos jaunimą. Ir pavyko, 
rodos, neblogai. “Ir plojom, ne

laiku FBI pravedė areštus aš- v.°s ta_ts,ivežto suvenyro) ir nu-
tuoniese JAV vietose, kovoda
mi su įstatymus laužančiais ir 
valstybinių mokesčių vengian
čiais gembleriais. Dės Plaines 
Vietovėje į gembliavimo vietą 
įėję 20 agentų rado kaltininkus 
bedeginančius įtartinus popie
rius. ,

5 mirė dėl gėrimo
Illinois Psichiatrinės tarybos 

pirmininkas dr. Percival Ba:ley 
papasakojo alkoholikų Globos 
komisijai, kaip neseniai buvo 
atrasti penki, mirę girtuokliai, 
gyvenę 638 N, Milwaukee, Chi
cagoje. Jie gėrė iš medž'o pada
rytą, medicinos reikalams var
tojamą alkoholį, iki mirė. Iš vi
so JAV-se yra apie 750,000 al
koholikų, kurie neįstengia su
silaikyti nuo gėrimo.

Be šių alkoholikų, dar yra 
JAV-se apie 5,000,000 žmonių, 
kurie tiek geria, kad tai ken
kia jų šeimos gyvenimui ir vers 
lui. Norima Ateigti diagnostinį 
gydymo centrą, kur galėtų alko
holikai atsigauti.

silaužė kairę ranką.
Trys Grace Kelly Chicagoje

Chicagiečiai labai domisi Gra. 
ce Kelly vestuvėmis: stebi tele
viziją, skubiai perka laikraš
čius su aprašymais ir nuotrau
komis. Chicagoje susirado trys 
Grace Kelly bendravardės. Jos 
visos ta proga buvo puikiai pa
vaišintos Citro restorane.

Helikopteriai prie prieš
lėktuvinių bazių

Brig. generolas Marshall C. 
Carter, kurs vadovauja 45-tai 
AAA brigadai, kurios centras 
yra Fort Sheridane, pranešė, 
kad prie priešlėktuvinių bazių 
Chicagoje, kur yra įrengti įtai
sai pale sti Nike bombas į orą, 
bus įtaisytos vietos nusileisti 
helikopteriams.

Mirė broliuko gelbėtoja
Septynerių metų mergytė Sha 

ron Sweezer, gyvenusi 5939 
Throop str., Chicagoje, kuri ap
degė gelbėdama savo broliuką 
nuo ugnies, mirė Englewood li
goninėje.

O VISGI REIKALINGA

Prieš pirkdamas rašomą ma
šinėlę daugelyje krautuvių ap
žiūrėjau jas, pagaliau atvykau 
pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
str., Chicago, III. Radau maši
nėlę, kuria galima rašyti šešio
mis kalbomis, o kaina nebran
gesnė už kitas paprastas ma
šinėles. Žinoma, ją nusipirkau. 
Pernai pirkau foto anaratą, ir
gi įsitikinau, kad žymiai pigiau 
negu kitur. Dabar pirkau 
AKORDIJONĄ Hohnerio fab
riko gamintas Vokietijoje. Toks 
akordijonas kitose krautuvėse 
beveik trečdaliu brangiau negi 
pas Karvelį. 0 visgi reikalingr 
ką geresnio- vertingesnio per 
kant, pas Karvelį pasitikrinti 
nes apsimoka.

z A. Statauskas

Pirkit Apsaugos Bonus'

Rytoj diriguos Cavaleria Rus- 
tieana operą, kurią stato “Pir
myn” choras Sokolų svetainė
je, 2337 So. Kedzie Avė.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
fai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
lait. VI. StanČikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Utoakymm kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. I1L

X Benignos Blandytės Ir 
Juozo Laurošonio sutuoktuvės 
įvyks balandžio 28 d. 3 vai. p. p. 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je.

mokslu sekmadieni, balandžio moka!” — susijaudinęs sveiki- 
22 d. 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus no vieno žurnalo redaktorius. Ir 
parapijos bažnyčioje, 4600 So. visi reiškė daug simpatijos 
Wood st. Lietuvai, P. G.

.lūra Alnprlytė-Morgnn

LIETUVOS DANTŲ GYDYTOJŲ 
S-GA TREMTY CHICAGOJE 

rengia

KONCERTft-KARTONO BALIŲ
kuris įvyks 1956 m. balandžio 28 d.

8 vai. vakare

WESTF,RN- BALLROOM RALP.SE 
3504 So. Western Avo.

Programoje pirmą kartą dalyvauja:
Solistė Salomėja Naavytytė-Valiukienė 

Panistė Jūra Šlapelytė-Morgan 
Šokiams groja B. Pakšto orkestras
Staliukai užsakomi pas dant. gyd.
C. Bsčinskii-nę, TOwnhall 3-6(157,
E. Baltrušaitienę, Fl’ontier 6-0787 

ir prie įėjimo. Pelnas — sergančioms 
dant. gyd. Europoje ir kultūriniams 

reikalams Sa Ii > mė Ja Nhmv ytytf - Valiok  ten?
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įKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Rai džių Pa sėliai
Romanas

SI knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimą 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lletuvISką žodj. JI yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus MOrlno vlrAells, 
kaina $3.00.

Lietuviškos llterntilros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS“
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.
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