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Raginamas Lietuvos jaunimas 
vykti j šiaurines sritis

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Jau šiuometiniame Sovietų Sąjungos komunistų partijos dvi
dešimtajame suvažiavime Chruščevas užsiminė apie numatomus 
jaunimo pašaukimus įvairiems darbams. Gi balandžio mėnesį Mas
kvoje sušauktame jaunųjų, statybininkų suvažiavime, į kurį buvo 
pasiųsti atstovai ir iš Lietuvos, Chruščevas jau pareiškė apie tary
binės vyriausybės užmojį pašaukti jaunimą numatytoms svarbioms 
statyboms.

Vos spėjus praeiti mėnesiui 
laiko, šių metų gegužės 19 dieną 
jau buvo kreipiamasi į Sovietų 
Sąjungos, o taip pat ir į Lietuvos 
jaunimą „savanoriškai“ vykti 
„statyti elektrinių, metalurgijos, 
chemijos, naftos perdirbimo ir 
mašinų gamyklų, rūdynų, anglies 
šachtų, geležinkelių, cemento ir 
surenkamojo gelžbetonio gamy
bos įmonių šalies rytiniuose ir 
šiaurės rajonuose, ir Dombase“.

Šių ir ateinančių metų būvyje, 
tai yra per pusantrų metų šitos 
akcijos pasėkoje užsimota įparei
goti 400,000 — 500,000 jaunuolių 
ir merginų.

Nors pranešimuose kalbama 
apie „savanorišką“ komjaunimo 
ir jaunimo telkimą, tačiau nuro
doma pirmoje vietoje vykstan- 
čiuosius atrinkti iš dirbančiųjų 
pramonės įmonėse, įstaigose, iš 
baigusių ar baigiančių mokyklas, 
iš demobilizuotų karių, o taip pat 
iš tų tarpo, kurie buvo atleisti iš 
įmonių sumažinus eetatue bei su
mažėjus darbo paklausai.

' Dingo kopija
VIENA, Austrija, geg. 31. — 

Graikų filosofo Aristotelio raš
tų, verstų 16 amžiuje, kopija din
go iš Austrijos nacionalinio kny
gyno.

Sulaikė laikraštį
MONTPELIER, Prancūzija, 

geg. 31. — Marsellio komunisti
nis laikraštis buvo sulaikytas 
gegužės 30 d. už Prancūzijos ar
mijos moralės silpninimą. Laik
raštis pagyrė rezervistų, pašauk
tų tarnybai į Alžiriją, demons
tracijas.

Nuskendo laivas
ROTTERDAMAS, Olandija, 

geg. 31. — Panamos 922 tonų pre 
kinis laivas Panaos nuskendo 
Olandijos šiaurinėje pakrantėje, 
kai įvyko sprogimas. Vienas lai
vo įgulos narys žuvo, trys buvo. 
sužeisti.

Žemė drebėjo
L’AQUILA, Italija, geg. 31. — 

Žemė drebėjo 4 dienas centrinėje 
Italijoje. Žemės drebėjimas atne
šė žmonėms nuostolių.

• Liūtai sudraskė 40 žmonių 
Anglijos kolonijoje Ugandoje, 
Afrikoje.

Į kurias sritis jąummas bus 
siunčiamas?

Pranešimuose minima visa ei
lė vietovių: Kazachstanas, Uzbe
kistanas, Altajaus sritis, Krasno
jarskas, Archangelskas, Amūras, 
Buriatijos-Mongolijos, Ąlurmans- 
ko, Magadano, Irkutsko, Kam- 
čatkos, Novosibirsko, Sverdlovs- 
ko, Čkalovo, Omsko, Celiabinsko 
ir kitos vietovės.

Pažymėtina, kad didžiumoje 
skelbiamų vietovių, į kurias nu
matomas jaunimas siųsti naujo
sioms statyboms, yra vargo ke
lius ėję lietuviai, o taip pat ir ki
tų tautybių tremtiniai. Visoje ei
lėje tų vietovių dar praėjusių me
tų rudenį buvo gausu lietuvių, 
ukrainiečių, latvių, estų. Eilėje 
tų vietovių nemaža mūsų tautie
čių, jau atlikusių bausmes, yra 
„laisvai įkurdinti“.

Taigi paskelbtosios akcijos 
pasėkoje ir vėl nemaža lietuvių 
jaunimo atsidurs pačiose įšiau- 
riausiose Sovietų Sąjungos srity
se. Tasai jaunimas taip pat bus 
išsiųstas prievartos darbui. Apie 
telkimo savanoriškumą netenka 
kalbėti. Turimais duomenimis ir 
į plėšinines žemes „savanorišku
mas“ tebuvo tik dekoratyvinio 
pobūdžio. Tikrovėje jaunimas bu
vo komunistų partijos spaudimo 
pasėkoje „įpareigojamas“ taria
mai savanoriškai išvykti.

Tik spėjus per Vilniaus radiją 
paskelbti jaunimo telkimo akci
ją, jau tą pačią dieną prisistatė 
komjaunimo organizacijai kom
jaunuolis .buvęs tarybinės armi
jos karininkas Petras Bitinas, 
kuris pasiprašė išsiunčiamas 
J Sibiro stambiausios hidroelek 
trinės statybą.

Sekančiomis dienomis pareiš
kusių „norą“ vykti tarpe buvo 
skelbiamos klaipėdiškių jaunuo
lių, daugiausia rusiškos, pavar
dės. x

Netenka abejoti, kad paskelb
toji akcija palies kur kas didesnį 
Lietuvos jaunimo skaičių, negu 
vykdytoji akcija į plėšinines že
mes. Šitas akcijas tenka vertinti 
kaip naują formą telkimo prie
vartiniams darbams.

Sovietą armijos 2,500,000 vyrų pertvarkyta atominiam karui, pareiškė 
maj. pen. Andrew J. O’Meara (kairėje), armijos tyrinėjimų vado pa- 
gelbininkas. Dešinėj© yra maj. gen. Williain S. Lawton, armijos biu
džeto pareigūnas. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—h Prezidentas Eisenhfnaeris vakar pareiškė rinkiminės kam

panijos veikėjams, kad jis jaučiasi gerai ir jis ves kampaniją ui 
perrinkimą į prezidento postą.

— Vakarą Vokietijos parlamente buvo įtempti ginčai dėl Vo
kietijos suvienijimo. Ministeris Jakob Kaiser nurodė, kad komu
nistų valdomoje Vokietijoje nėra laisvės. Jis pastebėjo, kad nuo 
19Jf5 m. raudonųjų kalėjimuose mirė 70,000 Rytų Vokietijos vokie
čių, tffiOO dingo, ir 18,900 dar tebėra kalėjimuose ui politinius įsi
tikinimus.

— Aliiro universiteto 500 muzidmonų studentų streikuoja nuo 
gegužės 19 d. Jie nusistatę neitį į paskaitas kol Alžiriją nebus 
laisva.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 

jold pareiškė, kad nepakanka Afrikai ir Azijai vien piniginės pa
galbos, bet joms reikia specialistų vyrų ir moterų, kurie krašto iš
teklius panaudotų žmonių gerovei.

— Popiežius Pijus XII, nors jam gydytojų įsakyta ilsėtis, va
kar palaimino 50,000 maldininkų Sv. Petro aikštėje, švenčiant Svč. 
Sakramento dieną.

— Prancūzai nušlavė sukilėlių būrį pietiniame Tunise. 71 ara
bas žuvo, 17 pateko į nelaisvę.

Prezidentas Eisenhoweris pasirašo žemės ūkio įstatymą. (INS)

Jungtinių Amerikos Valstybių 
oro jėgų vadas vyks į Maskvą

WASHINGTONAS, geg. 31. — Maskva pakvietė JAV oro lai
vyno vadus aplankyti Sov. Rusijos orinių jėgų parodą, įvyksiančią 
birželio 24 d. Šiam pakvietimui pritarė prezidentas Eisenhovveris, 
Gynybos sekretorius Wilsonas ir Valstybės sekretorius Dulles.

Į Sovietų Rusijos oro laivyno
demonstraciją vyks gen. Nathan 
F. Twining, JAV oro laivynfl šta
bo viršininkas, lydimas nuo trijų 
iki devynių oro jėgų pareigūnų.

Rusų pakvietimo priėmimas, 
kaip pastebima kariniuose ir dip
lomatiniuose sluogsniuose, gali 
atidaryti duris į galimus augštų- 
jų amerikiečių ir rusų kariuome
nės vadų vizitų pasikeitimus.

Washingtone neslepiama fak
to, jog ir kiti amerikiečių kariuo 
menės augštieji asmenys norėtų 
aplankyti Sov. Rusijos kariškus 
įrengimus.

Maskvos oro laivyno demons
tracija, kuri yra ruošiama tikslu 
atžymėti Sovietų aviacijos dieną, 
anksčiau jau buvo stebėta Ame
rikos karinių atstovų, kurie rū-

pestingai yra sekę Sovietų oro 
laivyno naujuosius išradimus. 
Dėl to, kaip pranešama iš Penta
gono, gen. Twining šioje išvyko
je nesitiki gauti daug nežinomų 
informacijų, nes jis buvo apie tas 
oro demonstracijas plačiai supa
žindinamas sa*o saugumo kari
ninkų, jų paruoštuose smulkiuo
se pranešimuose.

19 Valeticijos moterų - 
kandidatės į šventąsias

ROMA. —19 Valencijos mo 
terų, nužudytų Ispanijos,sukili
me, beatifikacijos byla yra veda
ma Romoje. Jos yra kilusios iš 
visokių sluogsnių. Kaikurios 
prieš nužudant buvo kankintos. 
Būdinga iš šios grupės yra vie
na 83 metų amžiaus senutė, ku
ri buvo sušaudyta tą pačią dieną 
kartu su keturiomis jos dukteri
mis vienuolėmis. Vienuolės bu
vo nužudytos pirma, paskui jų 
motina. Ji drąsino jas prieš mirtį 
ir priminė joms, kad tai būvą 
Kristaus Karaliaus šventės die
na.

Paliudyti šiame procese šiomis 
dienomis nuvyko Romon trys 
šimtai trisdešimt Valencijos mo
terų.

Areštavo studentus
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

geg. 31. — Policija areštavo 65 
studentus, kad jie puolė gatvė- 
karius. Studentai gatvėkarių puo 
limais norėjo pareikšti protestą 
prieš pakėlimą mokesčio už va
žiavimą gatvėkariai8. Policija pa 
reiškė, jog 140 gatvėkarių buvo 
sužalota. Rio de Janeiro gatvėka- 
rius valdo Kanados kompanija.

Pagyrė armiją
HONG KONG, geg. 31. — Gen. 

James Van Fleet, buvęs JAV 8- 
tos armijos vadas Korėjoje, ge
gužės 30 d. pagyrė Pietų Korėjos 
armiją. Jis pareiškė, jog 30 divi
zijų yra gerai paruoštos ir ap
ginkluotos.

Priėmė paradą
NICOSIA, Kipro sala, geg. 31. 

— Kipro salos gubernatorius 
John Harding, nepaisydamas gra 
ginimų prieš jo gyvybę, šiandien 
priėmė britų kariuomenės para
dą, švenčiant karalienės Elzbie
tos gimtadienį. Iškilmėse neda
lyvavo JAV konsulas ir graikai.

Laikydamas armijos "skrajojančio:? platformos" modelį, senatorių*
Allcn J. EUender (D., I/niisiana) pareiškė, jog kongresas paskyrė “vi
sus pinigus" išradimams, "bet kad Rusija yra priešakyje, tai pažei
džia mano išdidurpą — arba yra kas nors netikra." Šen. Cha ve* (D., 
Nsw Meaico) žiūri į modelį. • (INS)

Pasaulis duoda Įjungtines Tautos pasakė
nesitikėtų galimybių

’VPrFT7’T>T\ A 1/ A __ ir-ROTTERDAMAS, Olandija — 
Rotterdamo miesto taryba Olan 
dijoje atmetė įnešimą atimti nau 
jam vyskupui pilietines teises. 
Rotterdamo vienas teisėjas už
protestavo prieš naujai įšventin
tą vyskupą A. M. Janšen, kal
tindamas jį tuo, kad jis šias pa
reigas apsiėmė be karalienės lei
dimo. Dėl to jis įteikė skundą 
prieš naują vyskupą, reikalauda 
mas atimti jam piliečio teises. 
Šis protestas kilo rodos dėl to, 
kad Rotterdame dabar įkurta 
nauja vyskupija. Iki šiol Rotter- 
damas priklausė Haarlemo vys
kupijai.

Miesto taryba teisėjo protes
tą atmetė. A. M. Jansen buvo įš
vęstas vyskupu. Bet dieną po 
konsekracijos vyskupas parpuo
lė ir išsilaužė ranką. Vyskupas iš 
leido pirmąjį ganytojinį laišką, 
kuriame sako, kad mes turime 
stovėti viduryje šiandieninio pa
saulio. Tas pasaulis duoda tiek 
daug nesitikėtų galimybių. Ir ši 
nauja vyskupija esanti įkurta 
tam, kad visus žmones kviestų 
prie Dievo.

Piknikas
DETROIT, Mich. — Vagys, 

įsilaužę į B ir R krautuvę, paėmė 
30 svarų šonkaulių, 15 svarų 
„karštų šuniukų“, 20 svarų duo
nos, 5 svarus cukraus, penkias 
dėžes alaus ir $45.

Traukinio nelaime
PARKERSBURG, W. Va., geg. 

31. — The Baltimore ir Ohio ge
ležinkelio keleivinis traukinys 
šiandien nuėjo nuo bėgių netoli 
Parkersburg, Traukinio inžinie
rius žuvo.
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kietesnį žodį komunistams
PANMUNJOM, Korėja, geg. 31. —Jungtinių Tautų vadovybė 

pranešė gegužės 30 d., kad ji išvarė neutralią paliaubų prižiūrėjimo 
komisiją iš Pietų Korėjos. Paliaubų prižiūrėjimo komisija buvo 
išvaryta dėl to, kad komunistai laužo Korėjos paliaubų sąlygas. 

Komunistai pasirašė paliaubų'
sutartį, bet visai nesilaiko. Ko
munistai, po pasirašymo paliau
bų sutarties Šiaurės Korėjoje 
pradėjo stiprinti oro jėgas. Jung
tinių Tautų šaltiniai praneša, 
kad raudonieji atgabeno 408—
500 lėktuvų į Šiaurės Korėją, pu
sė iš jų yra sprausminiai lėktu
vai.

Baigiantis karui, Sąjungininkų 
oro jėgos nušlavė oro jėgas 
Šiaurės Korėjoje ir sunaikino 
daug oro bazių Šiaurės Korėjoje. 
O dabar ten vėl komunistai įren
gia oro bazes ir atsigabena lėk
tuvų, kas yra neleista pagal su
tartį.

Jungtinių Tautų vadovybė in
formavo komunistų augštąją va
dovybę, kad keturių valstybių 
neutrali komisija nebegalės vyk
dyti apžiūrėjimų Pietų Korėjoje, 
kol komunistai nepraneš tiksliai, 
kiek karinių reikmenų ir lėktuvų 
yra atgabenę į Korėją nuo pasi
rašymo paliaubų sutarties, kol 
nesiliaus gabenę nelegaliai kari
nių reikmenų ir kol nepašalins 
atgabentų.

Neutralią paliaubų prižiūrėji
mo komisiją sudaro Šveicarijos, 
Švedijos, Lenkijos ir Čekoslova
kijos atstovai.

Neutralią paliaubų prižiūrėji
mo komisiją nutarė išvaryti iš 
Pietų Korėjos 16 Jungtinių Tau
tų sąjungininkai savo posėdyje, 
kuris įvyko praėjusią savaitę Wa 
shingtone.

Kaip išspręsti Kipro salos 
krizės klausimą?

NEW YORKAS, geg. 31. — Du dalykai ilgam palaidojo gerus 
santykius tarp graikų ir anglų — tai arkivyskupo Makarios išveži
mas į Indijos vandenyno salą ir paskiausi dviejų Kipro salos graikų 
pakorimas. Nuo tada smūgis eina prieš smūgį.

Spauda rašo, kad paskutiniu
laiku Anglijoje daugelis anglų
vis labiau susigalvoja dėl žalos, 
kurią padarė įvykiai Kipro salo
je: sugadino santykius su Grai
kija, suardė šiaurės Atlanto su
tarties organizacijos (Nato) ry
šius, supjudė Graikiją su Turki
ja. Jie prisimena dabar praeitojo 
šimtmečio anglų didžio politiko 
William Ewart Gladstone pasa
kymą, kad dar prieš savo gyveni
mo galą jis tikisi pamatyti Kip
rą susijungus su Graikija.

Belgų užsienių reikalų minis
teris Spaakas pasiūlė, kad įsikiš* 
tų Nato, duotų Graikijai garam

tiją, kad Kipras bus prijungtas 
prie Graikijos, kad tuo pačiu me
tu Graikija duotų garantijas tur
kų mažumai Kipre ir Anglijai 
ilgiems metams išnuomuotų ba
zes, kurios jai reikalingos strate
giniais sumetimais. Kitaip iš da
bartinės kovos tarp anglų ir grai
kų n audesis tik SoV. Rusijos va
dai.

Kalendorius

Birželio 1 d.: šv. Kaprasijus; 
lietuviški: Daugotas ir Galinda.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:18.

- Trumpai iš visur
• Arabų kraštai slysta ar veik 

visai išslydo iš Anglijos įtakos ir 
virsta jos priešais. Paskutiniu 
laiku Persijos užsienių reikalų 
ministeris paskelbė pretenzijų į 
Bahrein salą Persijos įlankoje. O 
lig šiol ta sala buvo laikoma ne
priklausoma kunigą ikštyste, 
esančia Anglijos protektorate. 
Sala tapo nepaprastai vertinga, 
kai 1932 m. buvo surasti turtin
gi, gal turtingiausi rytuose naf
tos šaltiniai. Svarbiausias tų šal
tinių naudotojas yra amerikiečių 
Standart Oil Company. *

• Indonezijos prezidentas Su
kamo, dabar lankąs JAV, apžiū
rėjo Hollywood studiją.

• Alžirijoje smarkios kovos 
vyksta tarp prancūzų kareivių ir 
nacionalistų sukilėlių.

• Kipro saloje pogrindžio na
riai numetė bombą į britų karius. 
Du britų kariai žuvo, 20 sužeista.

• Jugoslavijos diktatorius Ti
to traukiniu išvyksta į Maskvą 
sustiprinti draugystės su 9oV. 
Rusijos vadais.

• Maskuos radijo komentato
rius gegužės 30 d. kaltino Lon
dono laikraščius, kad jie dau
giau dėmesį kreipę į Grace Kelly 
vedybas negu į Bulganino ir 
Chruščevo vizitą.

• Daugiausia žmonių iš ana- , 
pus geležinės uždangos dabar at- ' 
bėga pro Austriją. Kas mėnuo 
beveik po 200 asmenų.

• Ar važiuos į Maskvą ? Pusiau 
oficialūs šaltiniai kalba, jog Ita
lijos premjeras Antonio Segni 
galbūt greitai važiuos į Maskvą.

• Indi j oš Buddos 2500 metų 
gimimo sukakčiai pagerbti ne
bus nužudytas tą dieną nė vienas 
gyvulys.

• Vakarų oro ekspertai įsiti
kinę, jog Sovietai parodys nau
jus karinius lėktuvus aviacijos 
dienoje birželio 24 d. Sovietai ne
būtų pakvietę gen. Twining į Mas 
kvą dalyvauti aviacijos iškilmė
se, Jei jie neturėtų ką nors naujo 
parodyti — galvoja Vakarų oro 
jėgų ekspertai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Nuo Stalino ant Lenino. Gar 

binimas Leninui, nebe Stalinui, 
kaip pirmiau, visais garais jau 
varomas ir Lietuvoje. Teofilius 
Tilvytis pasiskubino parašyti 
„Dainą apie Leniną“. Kipras Pet
rauskas straipsnyje „Aš girdė
jau Iljičiaus balsą“ aprašinėja, 
kaip „didžiulės minios alpo nuo 
Iljičiaus išminties“. O paskui pe
reina į partijos liaupsinimą ir 
„buržuazijos“ smerkimą: „Aš.ge- 
rai prisimenu, kada buržuazijai 
valdant menas buvo privilegijuo
tos saujelės žmonių tarnaitė“. Ko 
šia laiminga Salomėja Neris, Kad 
ji suspėjo numirti. Kur ji šian
dien dėtųsi su „Daina apie Stali
ną“. Ar neištiks toks pat likimas 
tų, kurie šiandien rodos su , Dai
na ap>;> Leniną“?

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — dalinai 
apsiniaukę ir šilčiau.
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Olimpiniai pasiruošimai
ANT. LAUKAITIS, AUSTRALIJA

Viso pasaulio sportininkai, ku 
rie dalyvaus šių metų olimpi
niuose žaidimuose Melbourne, 
šiuo metu smarkiai ruošiasi, kad 
galėtų pasiekti pačias geriausias 
pasekmes varžybų metu. No
rint pasiekti geras, pasekmes ir

geresnis laikas už 1051 m. aust
ralo J. Marshall pasiektąjį lai
ką. Garsusis'Vale un-to plauki
mo treneris B. Kiphuth pareiš
kė, kad šiuo metu nėra antrojo 
plaukiko Breen klasėje.

Dar pažymėtini yra austra-

PO 500 MYLIŲ
pavesta D9K Sakalas.

Šios varžybos įvyks birželio 
23 — 24 d. Rochester, N. Y. 
Tolimesnę informaciją šiuo rei
kalu teiks rengėjai. K. S. A.

(Gydytoja Ir Ohlrurgft) 
MOTERŲ 1-1GV IK AKLSERUOO 

SPEC1AL1STB 
1760 WMt 71.it Street 

(Kampas 71st Ir Callfornia) 
Tel. ofiso ir rea. REpubUc 7-4148 
Vai. 11-1 Ir 8-8 ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik parai susitarimu.

DEL J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 8t 
Ofiso teL REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 8-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečtad. Ir šeštad. pasai sutarti

priprasti prie Australrjos kli- las M. Rose, amerikietis D. Fag- 
matui panašaus oro, daugelis | den bei Amerikoje studijuojąs
Europos kraštų savo sportiniu 
kus siunčia prieš olimpinius žai 
dimus j Havajų sostinę Honolu- 
lu. Maždaug 200 Skandinavijos 
ir 100 Vokietijds bei Danijos 
sportininkų apie savaitę laiko 
ten treniruosis.

japonas J. Nagasawa
Moterų plaukime šiuo metu

stipriai reiškias aštuoniolikmetė 
olandė C. Gastelaars, neseniai 
nuplaukusi 100 m per 1 min.

ls Skandinavijos kraštų į o- 
limpinius daugiausia sportininkų 
atsiunčia Švedija — 75, Suomi
ja — apie 50, Danija ir Norve
gija, kurios Helsinkio žaidimuo
se buvo nusiuntę po 150, į Mel
bourną siunčia tik po 3Q.

Vienas stipriausių Europos da 
lyvių, neskaitant Rusijos, bus 
jungtinis Rytų ir Vakarų Vo
kietijos vienetas. Be gerų leng- 
vaatletų ir futbolininkų vokie
čiai dar turi gerų plaukikų. Ru
sija į Melbourną numato atvež
ti apie 400 sportininkų ir oficia
lių pareigūnų. Neseniai Austra
lijoje lankęsi trys augšti Rusi
jos sporto pareigūnai pareiškė, 
kad šiuos sportininkus Rusija 
atrinks iš maždaug 1,000,000 
kandidatų ir jie keturis mėne
sius prieš olimpinius žaidimus 
treniruosis panašiame į Austra
lijos klimate. Rusijos sportinin
kų .pasiruošimas ir olimpiadoje 
dalyvavimas kainuos valstybei 
apie 10 mil. svarų (22 mil. dol.). 
Pastebėtina, kad Australijai vi
sas žaidimų suruošimas kainuos 
tik apie 5 — 6 mil. svarų.

Čekoslovakija į olimpiadą at
siunčia 60 dalyvių, kurie daly
vaus 11 sporto šakų. šveicarai 
siunčia 42 vyrus ir dalyvaus 6 
šakose. Ispanai siunčia 10. JAV 
j Melbourną siunčia 323 sporti
ninkus,-es ir dalyvaus beveik vi
sose šakose.

Lengvoji atletika

Kapų dieną įvykusiose automobilių rungtynėse Indianapolyje Pat 
Flaherty pasiekęs 128.49 mylių greitį į valandą, sveikinamas pabu
čiavimu. ' (INS)

reL ofiso HE. 4-«Pw».r«. PR. 9*78*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvtrtad. Ir gekmad.

~DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —»

8*22 So. Western Avenue 
Vai.j kasdien 10-11 vai. Ir 7-1 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
WAUwook 6-4071

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STC

7164 South Westera Avanse
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ii* penkta t . 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Ik) S vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 7-1168 
tel. WAlbrook 5-3768

Ofiso tel. ©LUtoids 4-2888 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

Visa Australija ruošiasi olim
piadai ir jau dabar yra išleisti 
specialūs pašto ženklai; visi 
lėktuvai, laivai ir paskiri turis-

4.2 sek. Pažymėtinos yra dar tai, paliekantieji Australiją, gau 
australietė J. Fraser, prancūzė, na olimpinėj propagandos. Aust 
H. Frost bei danė R. Hvegner.

Į plaukimo baigmes pateks 8 
plaukikai, kurie bus atrinkti pa
gal jų pasiektą laiką užplauki

ralijos multunilionierius T. Dry 
sler išleido olimpinę ir pa
čią didžiausią pasaulyje loteriją, 
kurios pirmoji premija yra 500,-

muose, bet ne pagal užimtą vie-’ 000 svarų. Gautas pelnas ski
tą, kaip buvd daroma Helsinky
je.

riamas olimpiados parėmimui ir 
sportininkams.

Žymusis Rusijos bėgikas V 
Kuts bėg 10,000 ri 5,000 m nuo
tolius. Jo treneris Nikiforov 

- Paryžiuje pareiškė, kad norint 
Kutsui laimėti 10,000 m nuoto
lį, jis turi nubėgti per 28 min. 
45 sek., ką jis gali pasiekti. Pra
ėjusiais metais jis yra nubėgęs 
tą nuotolį per 28 min. 59.2 sek. 
Didžiausi 5,000 m. nuotolyje var 
žovai Kutsui bus australietis! 
Landy ir vengras Iharos.

šalia kitų pasaulio valstybių 
JAV irgi neatsilieka. Neseniai į 
Los Angeles buvo suvažiavę dau 
gelis žymiųjų Š. Amerikos leng
vosios atletikos trenerių aptar
ti svarbias problemas, atsiradu
sias dėl artėjančios olimpiados. 
Illinois un-to tyrimų laborato
rijos direktorius dr. Th. Cureton 
pranešė, jog jis suteiksiąs kele
tą išradimų lengvosios atletikos 
ekspertams. Kaip vieną pavyz
dį jie paminėjo, jog nustatyta, 
kad jeigu atletas naudos dietai 
kviečių grūdų alyvą 6 — 8 mė
nesius, tai jam gali pasisekti pa
siekti geresnį laiką bėgime. Taip 
pat manoma lengvaatletams tre 
niravįmosi metu duoti kvėpuoti 
deguonio, kuris daug palengvi
na kvėpavimą rungtynių metu. 
Tai įrodė garsusis anglų bėgi
kas R- Bąnnister.

P kaukimas

Stipriausi varžovai plaukime 
bus JAV, Japonija, Australija, 
Olandija, Vokietija ir, manoma, 
Rusija.

Naujoji JAV plaukimo žvaigž 
dė yra studentas J. Breen, pa
siekęs 1,500 m laisvo stiliaus re
kordą 25 yardų baseine per 17 
min. 44.5 sek. Tai yra 26 sek.

'Kitos varžybos

šalia lengvosios atletikos yra 
ruošiamasi ir kitose sporto ša
kose. Vienas įdomiausių koman 
dinių žaidimų bus krepšinis. Hel 
sinkyje Rusija baigmėje pralai
mėjo JAV ir todėl dabar ruo
šiasi atsigriebti. Jie jieško augs 
to ūgio žaidėjų, kad galėtų su
silyginti su amerikiečiais. Jų 
komandoje augščiausias bus lat 
vis Janis Kruminš. Amerikiečių 
rinktinę sudaro 13 žaidėjų.

Be JAV ir Rusijos krepšinyje 
Vengrija, Izraelis ir kt. Pirmąjį 
kartą pasirodys ir Australijos 
rinktinė, už kurią žais ir lietu
viai — A. Ignatavičius ri St. 
Dargia.

Visi paruošiamieji darbai olim 
piniams žaidimams baigiami. 
Neseniai Melbourne lankęsis 
Harlem Globetrotters krepšinio 
komandos vadovas A. Saper- 
stein pareiškė, jog Melbourno 
olimpiada bus pati didžiausia iš 
ligšiol buvusių: “Aš buvau Am
sterdamo, Berlyno, Los ‘Ange
les, Londono ir Helsinkio olim- 

I piadose, bet niekad nemačiau to- 
I kio entuziazmo tautoje ir tokio 
plataus masto pasiruošimo, kaip 
Melbourne”.

Nors viešbučiuose kambarių 
ir bus trukumas, bet jau yra 
gauta apie 20,000 kambarių pas 
privačius asmenis geruose na
muose.

Prieš kurį laiką olimpiados 
“maisto viršininkas” T. Cur- 
lyon išskrido į Ameriką ir Euro 
pą, kuri turi surasti 160 geriau- 

jsių virėjų, kurie gamins įvairių 
sportininkams jų tautinius val
gius.

Australijos emigracijos mi- 
nisteris olimpiados metu panai
kino įvažiavimo vizas. Užsienie
čiai, norintieji pamatyti olimpia 
dą, turi gauti tik paprastą lei
dimą, kurį labai lengvai išduo
da Astralijos konsulatai.

Čia ypatinga padėka priklau
so : Alice Stephens trio daininin
kėms, jūros skautų taut. šokių 
grupei, Lietuvių auditorijos sei
mininkui J. Malioriui, Blankų 
šeimai, Malinauskienei, lietuviš
kiems laikraščiams ir radijo va
landėlėms ir visiems kitiems, 
parodžiusiems daug šiltumo šio 
vakaro rengime ir pravedime.

LFK Vainutas Valdyba

KANADOS SPORTO 
APYGARDA PRANEŠA,

kad 1956 m. Toronto Lietuvių 
Namų pereinamosios taurės ko- 
madinėg Š. Amerikos lietuvių

PAKEIČIAMAS ADRESAS

Visus šio skyriaus bendradar
bius bei sportininkus, kurie krei 
piasi informacijos reikalais į re
dakciją, prašome nuo birželio 
1 d. viską siųsti šiuo adresu: 
J. Šoliūnas, 5254-. S. Trumbull 
Avė., Chicago 32, III. Telef. 
PRospect 6-2796.

SPORTININKŲ PADĖKA

Chicagos Lietuvių Futbolo 
Klubas Vainutas reiškia nuošir
džią padėką visiems prisidėju- 
siems prie jo ruošto vakaro, į- 
vykusio gegužės 19 d. Lietuvių 
auditorijoje.

&

Oivv

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU] 
PRISTATOM 
Visokių R6sių 
MEDŽIAGĄ

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAVSTYMAS
Naujas spsclalua didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda- Pigus Ir sąžiningas 
patarnavtmaa.

R AERRHAS
4546 8. Wood St.. Chicago 6, 

minois, tei. vį 7-2972

TELEVIZIJOS
Ir Radi* AHrat* Teisyną

Sąžiningas ly garantuotas Aathas 
M. RIMKUS. 4617 B. Savy* 8L 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3081

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2390 Weet 5l«t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 13 ryto, 
2ikl < ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki 3 vai. popiet.

Ofiso tetPltospect 6-1798 
Rez. tel. GRovehUl 6-6803

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

SeStad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. res. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

TeL ofiso YA. 7-8667, res. RE. 7-4980

DR. FRANK C, KWINN
(KVLECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W«wt 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnh*U 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitartu. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

TeL Ofiso l’ltospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HPEC. CUIKIKGINBS LIGOS 

6700 S. Wood Street
PriSmlmo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kąsdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. ir penkt. Trečtad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GY DYTOJ A IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenne
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
tšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUIlman 8-6768 
Buto — ENglevvood 4-4878

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South W esteri Avenue 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-49OO 

Rezidencija: GKovehUl 6-8161

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEinl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt, 
penkt. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

vak.

CARR MOODY
LUMBER CO-
STASYS LITVINAS, Prez.

3039 $q. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkaiaaviraą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vąl. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne ..
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6|67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.. 
Išskyrus sekmadienius.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rczkl. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vai. 
vak. Beštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI I lt CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicero 
Kąsdieny 19-J.2, vai ryto. Ir 6-8 vaL 

vak. SeAtadlenlais 10-3.
Trefcfli&. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

Ofiso telefonas — BIshop 7-3825
DR. AL RAAKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso VIctory 2-1581
Itez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių,)' 

PriSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

PER 40 AAETU 
VISU LIETUVIŠKU' 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE
' *

4036 Archer Avmm Tel. LA3-671P 

AUGUST SALOUKAS Prezidento.

MES PRISTATOME ARGUS BEI, 
PEAIAUS ALIEJŲ

^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS

Ikų
Mes taipgi perkrauatome jfl»ų baldus saugiai — keletą blo-l

Matoar keliaadešimta mylių. Reikale šaukite muą.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitša 

'mus. Turį daug metų patyrimo perk r aus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
12148 So. Hoyn. Avmii. T.I. Vlrgl.li 7-7887)

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlveraal Savin#* and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Ofiso Užef. Y Arda 7-1168
Rezidencijos — STewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatve) 

VAL. 1—4 Ir 4:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

nlals 1—-4šeštadieniais vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2260 
SPECIALYBE CHIRURGlNBg IR 

ORTOPEDIN8S LIGOS
S436 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-6448, rez. HE. 4-3180

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV'est Marųuette Bd-
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Jillltop 5-1560

Dr. Aluamtor J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-8199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2606 Weet 63rd Street

VAL- kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marųuette Bd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
8925 Weet 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak- 
Trečlad. pagal sutarti

TeL ofiso ir buto OLympta 2-4189
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 
4938 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1829 So. 49th Are. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4140 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 13-3:30 V. 
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Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

Dr. Antanu Rudokas, 0. D.
Jdsi pritaiko .h hitus, 

keičia .Ūkius Ir rėmus.
So. Oalifornia Avė., Chicago

Šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais S iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4: trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.
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DR. F. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

TcL ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6651 
Rczld. 6600 S. Arteslau Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

TeL ofiso YA 7-47S7, rea. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Aihland Are, (kamb. SIU
Vai. nuo 2—4 Ir 8—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
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šaukite Mldway 3-OOO1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
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Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvg 
750 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni J0-3 U 
teštadlenlaia 10-3 vai. popiet.

virs zo4T
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Ortbopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
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U, paMakelbkite smulkių skelbimų 
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JUNGT .TAUTOS IR LIETUVA
JAV vyriausybės spaustuvėje atspausdintas Senato 84 se

sijos leidinys, pavadintas “Review of the United Natįons Char- 
ter” (Jungtinių Tautų Chartos apžvalga). Ją paruošė Senatui 
užsienio reikalų komiteto pakomisija Jungtinių Tautų Chartai 
peržiūrėti. Apžvalgai pasinaudota 83 sesijos rezoliucijomis (S. 
Res. 126, S. Res. 193 ir S. Res. 36, taip pat 84 sesijos priimta 
S. Res. 83 — šen. Paul H. Douglas).

Viename straipsnių (J. Trusteeship and Dependent Teritor- 
ies) kalbama apie priklausomų teritorijų “pažangą”, apie prieš 
taraujantį Jungtinių Tautų vaidmenį, apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių politikos liniją, apie tautų globojimą (trusteeship) ir 
apie kitas teritorijas, kurios pačios valdosi. Šio straipsnio pas 
kutiniai penktojo paragrafo ’ sakiniai yra toki:

“Subkomitetas šia. proga kreipia dėmesį į pirmiau buvusių 
nepriklausomų valstybių, tokių kaip Lietuva, Latvija ir Estija, 
kurios buvo inkorporuotos į Sovietų Sąjungą prieš jų valią, pa
dėtį. Toki pat principai, kurie taikomi priklausomoms teritori
joms ir kitų globojamoms, turėtų būti taikomos ir panašiems 
plotams, kaip šios. Jungtinių Tautų nariai tokią padėtį turėtų 
turėti galvoje, kai jie diskutuos tautų nepriklausomybės atsta
tymo problemas”. •

Iš to matome, kad Jungtinių Amerikos Valstybių Kongrese, 
kaip mes nekartą esame pastebėję, Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių reikalai nėra užmiršti. Jie yra įjungiami ir į tokius 
leid.nius, apie kurį čia kalbame. O toki leidiniai daro įtaką ne 
tik šie krašto Valstybės Departamentui ir Prezidentūrai, bet 
taip pat ir užsieniui, o ypač Jungtinėms Tautoms, kurioms jie 
yra ir taikomi. JAV delegacija Jungtinėse Tautose negali ne
siskaityti su jais.

Tai aiškiai parodo, kaip svarbu yra mums veikti ir veikti 
vieningai, kad kiek gali daugiau draugų turėt abiejuose Kong
reso rūmuose. Ne be reikalo ir Vasario 16 ir kitomis progomis 
Amerikos Lietuvių Taryba rūpinasi, kad Kongrese kalbėtų už 
Lietuvą ir senatonai, ir kongresmanai, kad pasiūlytosios re
zoliucijos, ar jos būtų mūsų pačių lietuvių iniciatyva, ar pačių 
parlamentarų sumanumu pasiūlytos, praeitų vienų ar kitų rūmų 
atitinkamuose komitetuose ir plenume.

Parlamentarų kalbos, kongresmano Kersteno rezoliucija ir 
jo komitetas, šen. Douglas rezoliucija, šiuo metu jo siekiamas 
pravesti priedas prie užsieniui numatytų skirti fondų įstatymo, 
vis tai garsina mūsų tautos vardą, kelia Lietuvos nepriklau
somybės bylos klausimą, ir to pasekmes matome ir oficialiuose 
vyriausybės leidiniuose, turinčiuose tikslą ir tarptautiniuose 
forumuose Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių nepriklausomybės 
reikalą iškelti.

“Panaikinama 
Tarnyba”.

Normalus dėsniB tarp dviejų 
įstaigų tupėtų būti — nesikiši
mas į kito vidaus reikalus. Tai 
yra teisė kiekivenos oragnizaci- 
jos tvarkytis pagal savo nuo
status, ir tvarkytis taip, kaip 
jai atrodo geriau savo tikslų šie 
kiant. Bet čia to elementaraus 
dėsnio nepaisoma. Šiuo “patari
mu” norima iš viso uždrausti 
Vlikui domėtis tais visais rei
kalais, kuriuos mes suprantame 
ir kuriuos vadiname “užsienio 
reikalai”. Tiesa, šis vardas kaip

DABARTIES PAVASARIO 

KRIZE
augštesnės prigimties, yra la
bai simptomiškas: yra tai mū- 

Lietuvoje vienu iš labiausiai Vienio žmogaus gyvenimo, visą
vertybių hierarchiją apvertu- 
sio augštyn kojom, tipinga iš
raiška. šitas pavyzdys yra 
trumpiausias atsakymas į 
klausimą, kame slypi šių die
nų pasaulinės krizės pačios gi
liausios šaknys. —

Reikšminga, kad prof. Fr. 
W. Foersteris tiki į gaivinan
čią krikščionybės jėgą ir ne
pritaria O. Spenglerio vakarų 
žlugimo teori jąi, ) tardamas: 
“Nuo tada, kai krikščionys a- 
tėjo į pasaulį, negali būti kal
bos apie galutinę moralinę tau
tų mirtį”.

Dabarties amerikiečių 
pedagogika

Minėtame pare&škime “Ai
duose” prof. Fr. W. Foerste
ris dabarties amerikiečių peda
gogiką vadina žmogaus apsi
sprendimu be Dievo ir taip ją 
kritiškai vertina: "

— Užuot perteikus jauna
jai bręstančiąjai kartai su
brendusią gyvenimo patirtį, 
atskleidus jai antžmogiškąją 
buitį, nuoširdžiai padėjus ir 
nurodžius gyvenimo kelią, bu
vo visiškai atskirtos viena nuo 
antros dvi kartos: jaunoji ir 
senoji. Jaunimas nūn buvo pa
vestas jo paties neaiškiems ū 
kanotiems jausmams ir

pamėgtų užsieniečių autorių 
buvo prof. Fr. W. Foersteris. 
Dabar jis yra Amerikoje, jau 
beeinąs 87-tus metus pedago
gas — filosofas. Su juo labai 
vertingą pasikalbėjimą prof. 
Ant. Ramūnas davė naujausia
me “Aidų” numeryje. Prof. 
Foersteris sakėsi gerai prisi
menąs jo buvusią studentę ir 
jo raštų vertėją Mariją Peč- 
kauskaitę. Pasakojo, kad jo 
paties tėvas, profesorius ir Ber
lyno observatorijos direkto
rius, buvo laisvamanis ir savo 
sūnų, Fr. W. Foersterį, auklė
jo toje pačioje dvasioje, tačiau 
vėliau gyvenimo patirtis jauna
jam profesoriui atskelidė nau
jas dvasinio pasaulio verty
bes. šiame pasikalbėjime jis 
įdomiai žvelgia į dabarties pa 
saulinės krizės šaknis:

— Nūdieninės pasaulinės 
krizės giliausioji priežastis ga
li būti pavaizduota sekančiu 
drastišku palyginimu: Kas at
sitiktų su žmogumi, jeigu jo 
galva būtų atskirta nuo orga
nizmo. Visiškai tas pat atsi
tinka dabarties žmonijai, bū
tent ta prasme, jog ' jau bus 
keli šimtmečiai, kai augštesnis 
dvasinis pasaulis pamažu, bet 
radikaliai, atskiriamas nuo 
gamtinio bei medžiaginio pa
saulio. Šitas vyksmas neaišku 
kodėl, buvo pavadintas “seku
liarizacija”. Pirmu {požvilgiu, 
tatai išreiškia labai nekaltą da
lyką, būtent “supasaulinimą” 
bei “supasaulėjimą”... Vienok 
šis vyksmas turi vesti į katas
trofą: nueita jau taip toli į 
kraštutinumą, jog iš visuome
ninio gyvenimo ir aplamai iš 
gyvenimo visumos buvo išjung
ta dvasinė ir dorinė vadovybė, 
ir tokiu būdu visa milžiniška 
medžiaginė žmonijos pažanga 
buvo perleista tamsių, aklų 
prigimties poveržių bei gaivalų 
pavojingai sauvalei.

Psichoanalizės tvirtinimas, 
jog žmogus gyvena ir veikla, 
diriguojamas pasąmonio, o ne

ti savo peticijas ąr memoran 
durnus; g) sekti bendrai visą 
tarptautinę politiką, ją komen
tuoti ir daryti reikalingas išva
das, vis primenant pasauliui, 
kad Lietuvos valstybė yra oku
puota, kad lietuvių tauta yra 
naikinama.

Šios tarnybos pagrindinis už
davinys — neduoti pasauliui už
miršti, kad Lietuvos byla yra 
dar nebaigta.

Ar tą visą gali atlikti vienas 
Lietuvos diplomatijos šefas?

Trečias punktas šiaip yra pa
diktuotas: “Sulikviduojama Bon 
nos afera, paskelbiant, kad dr. 
Karvelis nebėra Vliko delegatu 
Bonnoje. Lietuvos interesus 
Bonnoje atstovauja tiktai pa
siuntinybės patarėjas dr. Geru
tis”.

Pirmiausia, kas puola į akis, 
tai pavadinimas “afera”. Reiš
kia — nešvarus reikalas, kaip 
mes lietuviai šį žodį paprastai 
vartojame. Tai yra charakterin 
gas pavadinimas.

Spaudoje daug kartų buvo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAftO, tLLflfOTS
"AŠTUONI PUNKTAI"

DR. I. M. BAJORAS

Vliko
Antras punktas skamba taip: minėta kad šią aferą vistik pa- tai yra a šku. T'k neaišku mū- 

Užsienio darė pats šefas. J sų šefui. Nes iis jau ne nuo
Faktai kalba patys už save: šiandien į tą vidaus politiką ki-. 

dr. Karvelio oficialus pristaty- šasi. Jis or^aniznria politines; 
mas Vliko delegatu įvyko 1954 partijas — I RS. Jo naujai skir 
m. gegužės 4 d., o p. Lozoraitis ti d’plomtai or^an zuoja poli- 
prstat’ė dr. Gerutį tik 1954 m.1 tinęs koalicijas vidaus rinkimuo 
liepos 19 dieną, taigi lyigai dvie- se. Pasidaro faktinu šefu ir
mis ir puse mėnesio vėliau.

Yra žinoma, kad Lietuvos dip
lomatijos šefas buvo V. Vakieti- 
jos užsienio reikalų ministerijai 
įteikęs protesto notą dėl Vliko 
delegato priėmimo. Ot čia, tai 
yra tikra afera. Vlikas dar nie
kur nėra protestavęs dėl betko- 
kių p. Lozoraičio žygių, ir nie

tai dabar netinka, nes mes visi i kam nėra įteikęs jokių protestų 
gyvename užsieny. Žiūrint iš į Kįekvienam lietuviui yra aišku, 
Lietuvos taško, tai \būtų taip,
bet kada gyvename užsienyje ir 
Vlikas veikia tik užsieny, gal 
galima būtų šį vardą ir pakeisti. 
Bet tik nepanaikinti tokios tar
nybos ir neatsižadėti tų darbų, 
kuriuos ši tarnyba dirba arba 
turėtų dirbti.

Tik paviršiumi peržvelgiant 
juk šiai tarnybai derėtų toki dar 
bai: a) palaikyti santykius su 
mūsų diplomatais; b) palaiky
ti santykius su pavergtų tautų 
tokiais pat komitetais, kaip ir 
pats Vlikas; c) palaikyti san
tykius su tų valstybių vyriau
sybėmis, kur nėra Lietuvos pri
pažintų atstovų (ir kur šefas 
taip pat neprieina); d) stebėti 
Jungtinių Tautų ir jų padalinių 
politiką ir megzti santykius su 
atskiromis prie šios organiza
cijos valstybių delegacijomis 
(kur dabar niekas dar nieko be 
p-lės S. Narkėliūnaitės nedalo); 
e) sekti mūsų krašto okupanto 
visą politiką bendrai ir Lietuvai 
specialiai ir reikalingu būdu re 
aguoti; f) sekti tarptautinių

naujosios LNT, kuri faktinai y- 
ra viena partija. Juk ir į Ame
riką jis atvažiuoja su pagrindi
niu tikslu — dalyvauti savo par 
tijos sąskrydyje. Ir patys “8 
punktai” yra politika!

Po šito visko, kaip galima rei
kalauti respekto? Ponuli, nesi
kišk į šiuos visus reikalus ir 
stovėk nuošaly. Nesikišk į par
tijų ginčus. Būk visiems lygus 
ir lygiai objektyvus. O jeigu ki
šiesi ir pats iše'ni į areną, tai 
jau būk nuoseklus: kada gauni 
pylos, tai ir tylėk. Tada per- 
vėlu šaukti — respekto diplomą 
tams!

Antra, kodėl respektas tik 
diplomatams? Toks pat respek
tas diplomatų turi būti parody
tas ir Vlikui bei jo įstaigoms. 
Juk ir jis turi savo kompeten-{ 
ciją. Įstatymai nenumatė Vliko 
kompetencijos, pasakysite ? O 
įstatymai numatė šefo kompe
tenciją? Tas pats.

Čia ir reikia susitarti. Susi
tarti, bet ne klupdyti. Ne dik
tuoti. Iš to nieko nebus. Netu
rės naudos ir patys Lietuvos 
reikalai. Kiek dabar išeina ne
reikalingos vidaus kovos reika
lams? Kiek pašvenčiama tam 
visam laiko? Kiek prirašoma 
sieksninių straipsnių? Ir ar ši 
tas straipsnis būtų reikalingas 
normaliose sąlygose? O dabar 
rašome...

Rašome, nes yra “punktai 
Nes yra politika!

kad jeigu šiandien kas nors lai
mi betką Lietuvos naudai, tai 
yra ir gerai. P. Lozoraitis ma
no kitaip: jei ne jis laimi, tai 
tuo pačiu yra blogai ir pačiai 
Lietuvai. Žinoma, taip galvo
jant, toli važiuoti negalime. Su 
tokiomis vadistiškomis tendenci 
jomis (jos čia dar kartą paryš
kėją) bendras darbas yra sun
kus.

Žinoma, šiandien yra nenor
mali padėti, kad prie vienos 
vyriausybės yra kaip ir du at
stovai — Vliko ir šefo, kurie 
abu turi pretenzijų atstovauti ir 
Lietuvai. Padėtį reikia ko grei 
čiausiai atitaisyti ir ten palikti 
tik vieną, kaip ir pati Vokieti
jos vyriausybė pageidauja. Ir 
jau padiktavo, kad tas asmuo 
turi būti Vliko ir diplomatų su
tartas, kad jokių protestų atei
ty daugiąu nebebūtų.

Taigi išvada aiški — asmuo 
turi būti šių dviejų institucijų 
sutartas ir pristatytas.

Tai kodėl turi būti atšauktas 
tik dr. Karvelis? Mano galva,

konferencijų eigą ir laiku pasiųs1 reikia atšaukti abu. O dėl nau-
jo asmens reikia susitarti. Ir 
tai juo greičiau, juo geriau.

Ketvirtas punktas: “Vlikas 
respektuoja Lietuvos diplomati
nės tarnybos kompetenciją”.

Labai geras punktas! Tik ne
pilnas. Pirmiausia, tai turėtų 
respektuoti šią kompetenciją pa 
tys diplomatai ir pats šefas. O 
tik jau paskui reikalauti iš kitų 
to respekto. Nes kaip pats sa
vęs “nešėnavoja”, tai sunku yra 
reikalauti ir iš kitų.

Diplomatinė tarnyba (buvo 
anksčiau nurodyta) susiveda 
prie paties šefo. Bet vistik yra 
diplomatinė. Kaip mūsų visi pa 
siuntiniai taip ir pats šefas yra 
diplomatai. Ir diplomatų kompe 
tencija yra maždaug visiems aiš 
ki: atstovauti savo valstybės 
vyriausybei. Diplomatai politi
kos nedaro ir ja neužsiima. Ne
senai JAV užsienio politikos va
dovas Dulles išleido aplinkraštį 
savo diplomatams, kad jie nesi
kištų į artėjančių rinkimų rei
kalus, t. y., kad jie stovėtų nuo-

Žydų dovana
Jacob W. Shinderg — žydų 

šeima — padovanojo 18,000 
kvadr. pėdų žemės Šv. Ritos 
parapijai Haverdill, Mass. Že
mės bus panaudota pastatyti 
automobiliams,- atvažiuojančių 
į bažnyčią, o vėliau — galbūt 
ten bus statoma mokykla.

Amerikiečiai maitina 
ispanų vaikus

Stambi JAV maisto pertek
liaus dalis buvo nusiųsta į Is
paniją ir per vietinę katalikų 
labdaros organizaciją Caritas 
išdalinta vaikams, kurių dabar 
fizinis stovis yra pagerėjęs ir 
jie gausiau lanko mokyklas.

Katalikų laikraštis 
Lenkijoje

Žiniomis iš Lenkijos, ten esą 
leista prel. Z. Kaczynskiui pra
dėti katalikų laikraštį. Prel. 
Kaczynski buvo areštuotas, bet 
dabar, paskelbus amnestiją, y-

šaliai nuo vidaus politikos. Ir ra išleistas laisvėn.

BlRUTt rOKMJtVIOtOTt

113 tęsinys

Užkopiu laipteliais augštyn ir trukteliu durų ran- 
nūn- keną. Užrakintos. Pabeldžiu, dar kartą paklibinu ran-

— Matau, — linkteliu galva.
— Tai štai, praeisi tą mišką, o ten jau bus lageris. 
Prie vartų stovi didelis akmuo ir aš bejėgiškai ant

jo susmunku.
— Kas tau? — susirūpinęs prišoka rusas. — Silpna 

tau pasidarė?
Aš dar smarkiau užsiremiu ant lazdos.
— Matai, — sakau ir perbraukiu ranka per kaktą,

įkypai perrištą skarele, — matai, ką vokiečiai iš manęs 
padarė...’

Gomury pajuntu gėdos koktumą, kad taip mikliaitims. Jaunimas, palikęs be, ken4 “ atrodo, kad viduj nieko nėra. 
va<k>vo iše-vvpnn skaudu smū- — T*e v*s* įvažiavo, — pasigirsta balsas iš kiemo ir patogiai sudėsčiau žodžius, tarsi visą amžių būčiau 
gį. Šito prasidėjusio vyksmo P^-— Jšvažiavo^mitingan. . pritaikėlio išnaras kaitaliojusi.
pirmaisiais dešimtmečiais dar
veikė religinių tradicijų įtaka, 
todėl dar ne visos minėtojo 
pragaištingo kraštutinumo pa
sekmės išėjo į viršų. Šiandien 
gi jau yra aišku, jog, perski
riant tai, kas turėjo būti jun
giama ir derinama, buvo pasi
rinktas kelias į sąmyšį ir pra 
rają. —

Prof. Foersteris skatina ap
sidairyti, kol dar galutinai ne- 
pervėlu, kartodamas Jean Paul 
žodžius:

— Jeigu jūs nevartosite sa
vo akių regėjimui, tai ateis 
laikas, kad jūs jas vartosite
ašaroms. Dr. J .Daugailis

Aš apsisuku. Per tvorą persisvėręs sargybinis mo
ja man ranka:

— Eikš čionai. Nestovėk prie durų, nes namas 
tuščias.

— O ko tau reikia? — sargybinis atidaro vartelius 
ir įsileidžia mane kieman. Tai nebejaunas vyras, su 
dideliais, riestais ūsais ir uloniška kepuryte.

Tokį rusą aš kažkur mačiau. Gal istorijos knygoj,

Portartūrininkas visai sumyšta.
— Palauk, — priremia jis prie sienos šautuvą. - 

Aš nubėgsiu virtuvėn ir atnešiu tau valgyti.
Ir pasileidžia tekinas kiemo gilumon.
Po valandėlės jis man atneša sriubos kaušą: kruo

pų, tirštai primėtytų riebių jautienos gabalų. Aš pasi
dedu lazdą ir, užsigulusi ant kaušo, imu srėbti kruopas. 

Tačiau staiga žvilgteriu į ūsuotąjį sargybinį ir vos
" gal Ninqs tėvų albume? Nežinia, iš kurio karo jis pa- nepaleidžiu šaukšto iš rankos. Jis stovi prie akmens, 

žiūri j mane ir — verkia!
— Gi mūsų žmogus...

skolintas. Ar jį iškėlė iš keturioliktųjų metų apkasų, 
ar išleido iš sužeistųjų ligoninės, kur kareivius aplankė
caraitė Tatjana, ar gal atvežė iš Port Artūro didžiuoju 
geležinkeliu...

Pasirodo, lagerio šitame miestelyje nėra. Man rei
kia pasufkti štai, tuo keliu ir galelį paėjėti.

— Ar toli ? — klausiu išsigandusi.
— Ne! Netoli. Gal bus kokios penkios varsnos. 
(Net ir nuotolius jis skaičiuoja senoviškai!)
— Matai tą mišką? Matai?

> nubraukia jis rankove
ašaras. — Žvėrys, tie...

Rusas man visada paliks neįminama mįslė. Aš ir 
šiandien klausiu pati savęs, kaip tadaChristel balkone: 
koki jie — tie rusai ?

Ir koki — mes visi ?
Nepažįstami vieni kitiems ir nepažįstami sau.
Išsviesti tuštumon, kaip žvaigždynai — skriejam ir

s.

PAGERBIA ŽUVUSIUS

800 vaikų rezidencijoj Mooseheart, 111., pagerbiami žuvusieji. (IMS)

KODĖL DRAUSTIS LIETUVIŠKOJ 

ORGANIZACIJOJ
JUOZAS KONČIUS, Chicago, III.

Šis rašinys yra laimėjęs an
trąją premiją ($75.00) LRKSA 
Sukaktuvinių straipsnių kon

kurse. Redakcija.

vome, jog visi tie jų nuveikti 
darbai ir susiorganizavimas iš 
jų pareikalavo neišsememų 
kiekių energijos ir pasišventi
mo. Jų gyvenimo sąlygos ir jų 
intelektualinės galios mums

Dar gyvenant Nepriklauso
moje Lietuvoje retkarčiais mus 
pasiekdavo aidas apie mūsų buvo nežinomos, 
brolius, kurie įvairių priežaščių

Jų darbai stebina

Kada po šio karo ir mes į- 
sijungėme į benamių vaikų 
vilkstinę ir po kurio laiko pa
siekėme naujus krantus, mes 
tapome nustebinti dviejų daly
kų. Pirma, tai mus stebino 
mūsų brolių nuveikti darbai.

Mes savo gyva akim pama
tėme ir įsitikiname, kiek pla
čiai čia buvo užsimota ir kiek 
nuveikta lietuvybės dirvoje. 
Mes dairėmės apie save ir gal
vojome argi tie senatvės pa
lenkti, daugumoje menkaraš- 
čiai žmoneliai, galėjo pajėgti 
išstatyti bažnyčias, kurios drą
siai gali konkuruoti savo di
dingumu ir puošnumu su čiaigj- 
mių bažnyčiomis, įsteigti dien
raščius bei žurnalus, išleisti ne
mažą skaičių lietuviškų knygų, 
bei įvairias organizacijas į- 
steigti. .

Ir tai mus ne tiek stebino 
kiek skaudino kitas reiškinys, 
būtent, kad vienas po kito, jau 
ima apleisti šiuos darbo barus 
jų steigėjai. Nors ir su geriau
siais norais, tačiau senatvės 
palaužti jie turi palikti kovos 
lauką, kuriam savo amželį 
skyrė. Tada mes galvojome: 
dabar mūsų eilė, dabar mes į- 
rodysime, jog mes mokėsime 
ne tik išsaugoti, kas mūsų bro-

verčiami turėjo apleisti gimtą
jį kraštą ir išsiskirstyti po pla
tųjį pasaulį, jieškant geresnių 
sąlygų, kur galėtų laikinai pri
siglausti. Tik laikinai, nes di
delis daugumas tikėjosi, jog 
kai tik laikai pasikeis arba tru
putį prasigyvens vėl pasuks 
namučių link.

Dalis jų grįžo ir savo jėgom 
bei kapitalu įsijungė į atstato- 
m4jį atgimusios tėvynės dar
bą. Kitiems jau buvo likimo 
taip skirta po svetimu dangum 
lietuvišką aplinką kurtis.

Apie jų darbus ir rūpesčius 
mes skaitydavome spaudoje, o 
taip pat ir asmeniškai ar per 
laiškus apie jų gyvenimą patir- 
davome.

Sunku būtų buvę Lietuvoje 
atrasti šeimą, iš kurios koks 
vienas, o kaikada net keletas 
nėbūtų išplaukę į platųjį pa
saulį. Tad iki pat paskutinio 
karo šis ryšys vienų su kitais 
buvo gyvas ir nenutrūkstantis.

Mes žinojome, kad jie ten 
tolimuose kraštuose buriasi į 
lietuviškas draugijas, stato sa
vas bažnyčias, mokyklas ir t. t 
Ir nuotraukose dažnai mes 
juos matydavome savuose su 
ėjimuose. Dažniausiai į visa 
tai mes žiūrėdavome, kaip į sa
vaime suprantamą reikalą. Ką- 
gi, juk ir paukščiai į savus 
pulkus buriuojasi. Ir retas, gal- Į sukurta, bet mes papildysi- 
būt, labai retas, tepagalvoda- (Nukelta į 4 pusi.)

sukamės kibirkščiuojančiais ratais, pirmojo judesio 
ranka pastūmėti ir nebesulaikomi. Sušvitę, lyg žaibai, 
dviejų jėgų grumtynėse — pakaitomis jas išpažįstam 
ir abiejų vienodai geidžiam.

Žemės pluta dar nestipri. Po ja tebeliepsnoja ka
muolio vidurys ir mūsų pėdas svilina pragaištingas 
karštis. Tamsoje raizgosi persipindamos šaknys, aklas 
dėsnis sukabina dvi dulkes į sėklą, visų žinduolių krau
jas yra šiltas dumblas: nuožmūs įstatymai dar ir mums 
galioja.

Tačiau, kai atsigręžiam veidu į saulę, mūsų akyse 
blyksteli dangaus atšvaitai. Tada mes statom bokštus 
ir liejam varpus, tada sudedam skiemenis į naują žodį 
ir be baimės sekam smėlio laikrodžius, nes žemei nebe- 
juntam jokio prieraišumo.

Abi mūsų rankos padėtos ant svarstyklių — ant 
dešinės ir ant kairiosios, kad būtų išlaikyta amžinoji pu
siausvyra.

Brangink, broli, sunkią savo priedermę ir augštą 
kilmę. Tavo kakta paženklinta žvaigžde, lyg gryna- 
kraujo žirgo. Tau duota galva vainikui nešioti — tebū
na tavo žingsnis karališkas.

Iš pradžių aš einu laukais.
Nuošalus vieškelis apsodintas vaismedžiais, pum

purai jau išsprogę; diena augšta, žydra ir saulėta. Oras 
pilnas vyturių čiulbėjimo.

Kažkur, toli, matosi sudegęs tankas, įstrigęs tarp 
suverstų vagų.

(Bos daugiau)
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DRAUDIMAS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOJ

(Atkelta iš 3 pusi.)
me, pagyvinsime visą išeivijos 
gyvenimą. Tam mes ryžomės, 
bet, kad būtume ištesėję, to 
pasakyti dar negalima.

Keikia suprasti ir įvertinti '

Paimkime šį sykį iš šio gra
žaus jų darbų skaičiaus tik 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimą Amerikoje ir pažiū
rėkime, kaip mūsų talka reiš
kiasi čią. Trumpai būtų gali
ma pasakyti, jog pavieniai už
simojimai yra gražūs, tačiau 
bendro visų pasireiškimo, to
kio, kokio ši institucija iš mū
sų galėtų laukti, dar nematyti.
Galbūt, vienintelė priežastis 
yra tame, kad mes vis dar ne
pajėgiame suprasti draudimo 
reikšmės šiame krašte, 0 ypač, 
kad toks grynai lietuviškas 
tfr&udtmas gajętų - laiiduoti 
mums patiems saugią ateitį.
Atrodytų, kad stodami į L. R.
K. Susivienijimą mes šiai orga
nizacijai lyg ir kokią auką 
duotume, kur ištikrųjų ne tik, 
kad mes savo ateitim apsirū
piname, bet taip pat ir pačios 
organizacijos pajėgumą stipri
name, kad ji galėtų imtis nau
jų darbų lieutvybės išlaikyme.

Apie nuveiktus L.R.K. Susi
vienijimo darbus, ir kurie dir
bami dabar, kalbėti jau būtų 
per plati tema, galbūt, čia tik 
būtų galima paminėti vieną iš 
paskutinių užsimojimų, būtent, 
jaunimo stovyklavietės įsigi
jimą. Jau vien dėl šios sto
vyklos mūsų jaunajam prie
augliui, kiekvienas susipratęs 
lietuvis turėtų pagalvoti ir ati
dėti mažutę savo sutaupų dalį
L. R. K Susivienijime. Iš tik 
rųjų juk tai nėra jokia auka, 
bet padėta santaupa save pa 
ties ateičiai. O taip pat šis 
draudimas yra tiek lankstus ir 
platus, jog jis atitinka kiekvie
no išgales ir norus. Taip, kad 
prieš šį draudimą kaipo tokį, 
niekas nė prie geriausių norų 
nieko prieš negalėtų pasakyti.
Tik reikia truputį noro ir rei
kalo supratimo.

Tirmaausia, vi įdėlio1, tektų 
pagalvoti, jog ši fraternalinė 
draudimo organizacija yra 
grynai lietuviška — lietuvių 
rankose, o funkcijas atlieka ly
giai tokias pat, kaip betkuri 
kita draudimo agentūra. Skir
tumas tik tame, kad drausda- 
mies kitose draudimo organi
zacijose mes padėsime tik joms
iš mūsų pelno išsistatyti dan- g m žėg 2Q d ..Baltic
goraizius, gi drausdamies L. R- Freedom House” patalpose jvy- 
K. Susivienijime mes savo cen- ko New Yorko LietUvių Preky- 
tais steigsime sau lietuviškas bos visuotinis narių susi-
kultūros institucijas! rinkimas, kuriame labai įdo-

Kodėl gi nepasinaudoti šia mjUg jr 
galimybe? Tūlas, galbūt, pa-

LAIDOJAMAS KIIEE KONKURENTAS

Soule, Korėjoj, laidojamas kandidatas į prezidentus Shinicky. Lai
dotuvėse dalyvavo apie 200,000 žmonių. Nuotraukoj (apačioj) antra 
iš eilės yra jo žmona. (INS)

naudingas, būtų mūsų didžiau
sias nesusipratimas. Jeigu .mū
sų troliai, gyvendami daug 
sunkesnėse sąlygose negu mes 
šiandien, išplėtė šios organiza
cijos veiklą po'visą platųjį že
myną, kur tik besirodo bent 
vienas lietuvis, tai mums šian
dien pakanka tik truputį gero 
noro ir bendro reikalo suprati
mo, kad ši cganizacija klestė

Omaha, Nebr.
Omaha dŽMiugiasi ir liūdi

Šiais metais visuomeninis gy
venimas buvo gana judrus. Jud
riausi buvo scenos mėgėjai ir ra 
movėnai. Ramovėnaį pravedė 
įdomų kultūrinių paskaitų cik
lą, kurias skaitė visuomeninin
kai ir kultūrininkai: J. Smailys, 
J. Narkus - Narkevičius ir G. 
Velička. Š. m. balandžio 28 d. 
jie surengė “Pavasario Žiedų 
Vakarą” su vieno veiksmo ba
letu “Lėlių krautuvės vidurnak
čio nuotykiai”. Baletą paruošė 

Į ir režisavo Jina Totilaitė. Jau
nosios baler'nos buvo gerai pa
ruoštos ir puikiai atliko savo 
partijas. Malonu, kad Totilaitė, 
nors ir užsiėmusi studijomis u- 
niversitete, dar randa laiko ir 
visuomenin am gyvenimui. Gai
la tik, kad ją pačią jau seniai 
bematėme šokant. Baleto ger
bėjų yra ir Omahos lietuviškoj

tų ir augtų toliau. Tad pasis
tenkime dar kartą įrodyti dar
bais, jog mums lietuviški rei-

kolonijoj. Solo padainavo Irena 
Šarkaitė ir savos kūrybos pa-, 
skaitė Gasparas Velička. Ba
letui ir solistei akompanavo mu
zikas Mečys Leškys.

Scenofijneno mėgėjai suvaidi
no “Minija vėl išsiliejo” ir su 
tuo veikalu žada aplankyti Chi- 
cagą. Dvi iš šio kolektyvo tektų 

Į priskirti prie artisčių. Tai Fe
liksą Pabil.’onytė, augštesnėje 
mokykloje mokiusis dramos ir 
baigiamajame pasirodyme “The 
eurious Savage” by John Pat- 
rick vaidino svarbiausiąją ro
lę. Antroji — Irena Šarkaitė, 
Omahos lietuvių kolonijos so
listė, dainuojanti mūsų chore ir 
savo balsą tebelavinanti pas pri
vačią mokytoją. Abi mergaitės 
turi dėkingą sceninę išvaizdą.

LB Omahos apylinkės choras 
lieja gausų prakaitą ir nekarš-' 
tom:s dienomis besiruošdamas 
Dainų šventei. Kadangi drama 
ruošiasi gastrolėms Chicagoje, 
o choras neriasi iš kailio dėl 
Dainų šventės, tai abu nebesu
telpa po vienu parapijos salės 
stogu. Todėl choras persikraus-

Brockton, Mass.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 13 d. minėjo Moti

nos dieną visos vietos organi
zacijos organizuotai su vėlia
vomis dalyvaudamos bažnyčio
je pamaldose, kurių metu kun. 
V. Valka vi čius pasakė pritai
kintą pamokslą. Moterų Sąjun
gos pirmininkės Gureckienės 
rūpesčiu Romuvos Parke bu
vo paruošta Marijos koplytėlė, 
ir ta proga ši piknikų vieta 
buvo pašventinta. Kun. Valka- 
vičius ta proga pasakė kalbą 
paminėdamas Marijos prašy
mus pasakytus Fatimoje. Ta 
proga gražiai pasirodė monta
že piemenėlius vaidinę Kęstu
tis Stašaitis, Dalia Stankutė, 
Laimutė Tųbytė. Po to Romu
vos parko salėje įvyko Moti
nos rųinėjimas. Pagrindinę 
kalbą pasakė A. Mantautas.

Meninę dalį išpildė A. Stašai- Tubis, Plonis, Pakalniškis, Mė
tis, G. Stašaitytė, G. Senuta, K. 
Stašaitis, M. Grybauskas ir 
jaunesniųjų ateitininkų tauti
nių šokių grupė, kuriai vado
vaują Z. Kucinienė. Akordeonu 
šokėjus palydėjo V. Sužiedėlis. 
Nuoširdžiu žodžiu motinas pa
sveikino prel. P. W. Strakaus- 
kas. Programą pravedė kun.
V. Valkavičius. Po to visi prie 
Onos Gureckienės paruoštų 
stalų buvo pavaišinti. Įvairiu
darbu prie šventės prisidėjo dyti. 
Tamošaitienė, Sužiedelienė, 
Saulėtienė, Plcnienė, Senutie- 
nė, Balmantienė, Petkienė, 
Grybauskienė, Urbienė, Bal- 
mantas, Barauskas, Mantau- 
tai, Kucinienė, Mažeikis, Urba,

reckienė, Laukutienė, Zalato
rienė, Stašaitienė, Znotinienė, 
Stonkienė, Savickienė ir dar 
eilė kurių negalima beišminėti. 
Dalyvavo minėjime daug sve
čių iš Bostono, Worcesterio ir 
kitur. Tai buvo viena iš gra
žiausių švenčių.

Atminkite, kad daug leng
viau yra pasižadėti, negu įvyk-

— Vysk. Paltarokas

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-jų min. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
i Nemokamai vidaus anteną ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to. visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS EB TAISYMAS

3240 South Afalsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KER8I8 IR 
PAULIUS P. KNDZELIM

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECJN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULES, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE, INC./

3241 S. HALSTED ST.
Tel. CAlumet 5-7237

Jewetry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longines-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radios. Lagaminai.

šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgin.

Vertės $39.95 už $9.95
Šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

15-kos m. sukakties1 specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tek PR 5-5951
FLOR D’ALPĘ, Dessert Liqueur, 

originalus Milano likeris $5.89

LEMON - 1CE, gaivinantis likeris 5th $3-89
WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už $ "1
CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 

buvo $6.50, dabar didelė bonka $4.45
JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar pardaodamaa už $5-50

VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $“|.3O
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3.39
FOX HEAD 400, Waukesha, Wisc. alus

24 kenų dėžė $3-88
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 

skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų pntar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukukties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome j namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

tė į privatų ponų Ribokų nau- 
kalai dar yra prie širdies. Sto- jųjų namų rūsį. Norėdamas su
darai į L. R.' K. Susivienijimą, kaiti pinigų, choras šoko ge

gužės 5 d. gražiai išpuoštoje sa
lėje. Svečius palinksmino “Bro
lių” kvartetas, puikiai padaina
vęs kupletus apie žydinčias “py 
čias” ir telyčias! Dainavo Sta
sys Radžiūnas, A. Bacevičius,
G. Velička ir J. Jablonskis, žo
džiai — Gasparo Veličkos; a- 
kompanavo muz. M. Leškys. Vi
suomenei choras duos koncertą 
birželio 16 a šiaurietė

Visi bendrom jėgom galėsime 
ir mes palikti savo įnašą mūsų 
kovoje dėl lietuvybės išlaiky
mo, tokį, kokį paliko mūsų 
pirmtakūnai broliai.^ Tik vie
nybėje galybė!

Sekmadieniais
uždarytas.

Jewelry skyrius

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

galvos dar, o ką aš galiu žino
ti kaip tas pelnas bus sunau
dotas ir kam ji steks. Čia jam 
irgi būtų galima draugiškai at
sakyti, jog jis turės pilną tei-

veiklą praeityje, pažymėdamas, 
kad organizacijos sumanytoju 

Įdomūs pranešimai New Yorko ir pradininku buvo dabartinis 
Lietuvių Prekybos Rūmų Lietuvos ministeris Washing-

sutirinkime tone Žadeikis. Nors kaikuriuose
miestuose seniau aktyvių pre
kybos rūmų veikimas yra kiek 
susilpnėjęs, bet veikimui d rva 
ir dabar plati, ypatingai turint 
prieš akis iš bolševikų išsivada
vusios Lietuvos ekonominį atsi- 

vertingus PranfIm”! statymą. Jis ta pgi papasakoja 
apie ruošiamą naują “P. L. Ži
nyno” laidą ir prašė visuome- 

, 'nininkų ir bizinerių bendradar-
K. Valiūnas. Pirmasis papasa- bjavjmo teikiant reikalingas in- 
kojo apie Amerikos lietuvių e-Į formac jaa.
konominę pagalbą Lietuvai po *

patiekė SLA sekretorius dr. Ma 
tas Vinikas ir “Neris Interna-' 

■ tionąl Trade Co” direktorius dr.1

. . . Albinas Trečiokas papasako-sę ne tik sužinoti kam ir kur I Pasaul mo karo ir lietuvių pa- jQ -e Ncw jersey Lietuvių 
pinigai leidžiami, bet taip pat stangas gauti JAV vyriausybės' Prekybog R-mų va}Rla jr dabftr_ 
ir savo nuomonę ir pageidavi- paramą. Baigdamas prclegen- tineg pagtangas bei darbua popu 

tas pastebėjo, kad ir dabar at- larinant Lietuvos bylą.mus pilnai išreikšti.
Kaip 3is visas asmeninis

kontakto palaikymas vyksta, 
būtų per platu čia kalbėti. Ga
lima paminėti tik tiek jog Su
sivienijimo skyriai taip, kaip ir 
bet kuri kita organizacija, kar
tą per mėnesį susirenka ir iš

gavus Lietuvai nepriklausomy
bę tokios organizacijos kaip Lie 
tuvių Prekybos Rūmai galėtų 
būti labai svarbiu veiksniu gau 
nant Lietuvai paramą iš JAV 
valdžios.

Dr. Valiūnas papasakojo apie

Po susirinkimo nariai ir sve
čiai buvo pa kviesti užkandžiams, 
kuriuos suorganizavo ir skonin
gai paruošė ponios Mitchell, Dir 
žienė, Simutienė ir p-lė Klaščiu- 
tė. Rep.

diskutuoja įvairius su Susivie- dien4 tarptautinės prekybos 
nijimu susijusius klausimus, o aktualijas, sovietų planus ir pa- Rūpestingai ii pigiai tdisav
taip pat, kąrtą per 3 metus, bangas tarptautinės prekybos
.. . .7 . . , 'srityje ir ateities galimumus.'būna visuotinis seimas, v***.®-'kuria-
mc numatomos veikimo gairės ()a 8U8lrinkimc dalyva.,
ir kiekvienas per savo rinktus narlų avcfų iW(lau8f
atstovus gali pilnai savo no- „„ djdeliu 8usidomėjlmu. Po pa. 
rus ir pageidavimus reikėti. Ki- 8kaitų jfaivysU gyvos diskusi- j
taip sakant, tai yra organizaci-, jog, kuriose aktyviai dalyvavo 
ja, kurioje mes patys esame juozaH Audėnas, dr. V. Paproc- 
pilnateisiai nariai ir turto sa- jęas, siuvėjų kontraktorius Matu 
vininkai ir jį taip sunaudoja- ba jcnag Valaitis, Vytautas Ze 
me, kaip mums atrodo tinka- lenkevičius ir kiti.
miau. , Po paskaitų ir diskusijų pir-

Apleisti šį barą, kuris yra mininkas J. Ginkus pakvietė A
ne tik visuomeniniu atžvilgiu Simutį, kuris nušvietė Ameri- 
svarbus, bet ir asmeniškai kds Lietuvių Prekybos Rūmų I

Abiejų prelegentų pranešimus

SOPUIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGhX stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMA O. IKI PENKTAI.

- 5:45 1M 9:10 vai. ryte 
AERTAD. S:30 iki 9:10 ryte

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 
SKKAD. S:SO—• :$<> v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Cbleago 29. R. HRmlock 4-S41»

7121 So. ROCKWELL ST.

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą Ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telel. — HUmbeM S I03C

P.&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI Nn IAIKRODŽIA 

Pardavimas ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8017

PIGIA T IR SAUGIAI

PERKRALSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKOMS
Aunu naują dideli auna vežinų 

ir apdraudaa
2813 W. 91«t St. Chicago, I1L 

Tel. PBescott 9-2781

NUO UŽSŽSENfUUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kuria kenčia nuo SENU AT

VIRI Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdčtl Ir naktimis 
miegoti, nes jų užalsenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinai tą 
tležSjimą Ir skaudSJlmą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudBjl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau 
lžlų nudegimu. JI taipgi paftalina 
ateiejl.ną ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi paftalina perASJImą Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySimą 
tarpplrSčtų. Tra tinkama vartoti nuo 
Muistančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos 18b6rimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus 18b«r1mas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos Ilgų. La
gulo Olntment yra 
parduodama po 79 
ai., $1.26, ir M.69.
Pirkite vatstlneseCbt 
cagoj Ir apylinkėse—
IAUwaukee, W*se., Oet 
ry. Ind.tr Detrott, Ml- 

cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Me- 

ney order I

K;

Y F> h

LEGULO, Department D. 
5818 W. Eddy SL Chicago 84. OL

C R A N E SAVINGS
2555 WEST ATTtfc STREET

AND LOAN 
ASS’N

LAfayette 3-1088 
B. R. Pictkicvvic/.. prez.; E. R. P1etkiewlcz, sekr. Ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.-Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir kotvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ftešt. nuo 9 iki vidurdienio.

%

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Pradčkit Taiipyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRI6HT0N SAVIHGS AMD LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGI1T0N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penkt&d. Ir 
žofttad. 9 vai. ryto Iki 4:20 p.p.

Trečted. 9 ryto Ikt 12 vėl.. 
Ketvtrt&d. 9 vai. Iki S vai. vak.



Penktadienis, birželio 1, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

S/
OMAHOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VAIDINTOJAI 
Birželio meuesio 2 ir 3 dienomis Lietuvių Auditorijoje, Chicagoje,

Stato naufe GASPARO VELIČKOS vaikau

- Minija Vėl Išsiliejo -
Trijų (3) veiksmų pjesę. Dalyvauja 15 žmonių kolektyvas.
Režisierius........................G. VELIČKA Dekoracijos . .... PRANO TOTILC

I

t

n

Po vaidinimo šokiai. Groja Balio Pakšto orkestras. Geras bufetas. 

Pradžia: šeštadienį 7:30 vak. sekmadienį 3 'vai. p.p. Įėjimas $1 ir 2. 

Pakvietimai gaunami Lietuvių Auditorijoje.

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame musų pa 
rengime. OMAHIEČIŲ KOLEKTYVAS

DAINININKŲ IR CHORISTŲ 
BALIUS

Šj šeštadienį, birželio 2 d., 
East Side Turnera salėje (East 
55 gatvė, netoli Superior Avė.) 
įvyksta Dainų šventėje dalyvau 
jančių chorų — Čiurlionio an
samblio ir Šv. Jurgio parapijos 
choro vakaras — balius. Pra
džia 7:30 vai. Įėjimas tik vie
nas doleris. Gros gera šokių 
muz'ka, veiks bufetas ir dovanų 
paskirstymas, kuriame laiminga 
sis galės gauti 1956 metų televi
zijos aparatą. Trumpoje prog
ramoje girdėsime jungtinį Šv. 
Jurgio parapijos chorą ir Čiur
lionio ansamblio chorą, diriguo
jamą muz'kų Mikulskio ir Am- 
brazo. Chorai padainuos Dainų 
šventės repertuaro dainas.

Vakarą paįvairins aktorius P. 
Maželis savo naujausiomis Cle- 
velando aktualijomis.

Baliuje dalyvauti turėtų būti 
kiekiveno lietuvio pareiga, nes 
šio vakaro pelnu norima prisi
dėti prie kelionės išlaidų paden
gimo didelio dainininkų skai
čiaus, iš Clevelando vykstančių 
į Chicagą. Didžiulėj ir vėsina- 
moj salėj yra parengti staliukai 
taip, kad kiekvienas atskirai ar
ba grupėmis galės nuotaikingai 
pabendrauti su mūsų mielaisiais 
dainininkais, kurie tiek daug 
laiko ir energijos išleidžia bran
giai lietuviškai dainai. LB apy
linkės valdyba, šio vakaro ren
gėja, tikisi keleto šimtų lietuvių 
clevelandiečių pamatyti daininin 
kų šventėje.

ATSTATYS BASANAVIČIAUS 
PAMINKLU

Clevelando burmistras prane
ša, kad miesto savivaldybė yra

apylinkės valdybos parinkta vie
ta yra tikrai graži, prie ežero 
kranto. Vietovėje yra įvairiau
sių sporto ir žaidimų įrengimų, į 
gulima pasivažinėti laiveliais ir 
t.t. Bug trumpa, bet įdomi prog
rama. .

PIRM4 ŠV KOMUNIJA
šiemet priėmė 13 lietuv'ų vaikų 
Šv. Jurio parapijoje. Iš 8 atli- 
kusiųjų išpažintį lietuviškai sep 
tyni vaikai lanko Šv. Jurgio li
tuanistinę mokyklą. Atlikus:eji 
išpažintį lietuviškai buvo apdo
vanoti specialiais paveikslais su 
įrašais ir parapijos antspaudu 
ir stovyl'ėlėmis. Šias dovanas 
vaikučiams paskyrė dr. D. Ke- 
siūnaitė.

STASĮ BARZDUK^,
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininką, jo 50 m-e 
tų sukakties proga pagerbė Ben 
druomenės Valdyba. Jo plates
nis minėjimas ir pagerbimas į- 
vyks vėliau. S. G.

ALTO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kadangi anksčiau šauktas A- 
merikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyriaus organizacijų 
atstovų metinis susirinkimas dėl 
eilės kitų parengimų tuo pačiu 
metu negalėjo įvyktų tai šis su
sirinkimas yra šaukiamas at
einantį sekmadienį, birželio 3 d., 
11:30 vai. letuvių salės patal
pose.

Šiame susirinkime bus priim
tos Alto skyriaus metinės dar
bo ir piniginės apyskaitos, svar 
stomi ateities veiklos planai ir 
renkama nauja skyriaus valdy
ba. Be to šiame susirinkime bus

SENAM VIENUOLYNE

Šimtus metu turinčiam pranciškonų vienuolyne Italijoj, buvęs prez. 
Trumanas stovi prieš modernų foto aparatą. (INS)

KVIEČIAME ATVYKTI IR SUSIPAŽINTU
J. JANU&AITIS IK J. MAŽEIKA

, Midwest Maisto Krautuves sav.
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

atidarė likeriu skyrių
Specialios kainos birželio 1, 2, 3 d. į

'Martel konjakas ........................ $4-89 a=“* -
^Vodka, Whiskey, Gin, • 'S kv........ $2-9^
įWiscons'n medaus kvorta .•........................................  (JJp

Hills Brothers kavos 1 lb. . .. ........................ .........95
Didelis pasir nkimas lietuviškos ducnos, Michigan lie- 

Įtuviški sūriai, importuoti grybai, uogenės.
KAINOS NEAVGŠTOS — ĮSITIKINKITE !

Lietuvos trispalvę Repšienė 
padovanojo kuopai per Kalėdas. 
JAV vėliava — tai sudėtinė do
vana kuopai nuo Repšienės ir 
M. Watkins. Švč. Panelės Nuo-

VVorcester, Masą,
MOTINOS DIENA

Šv. Kazimiero parapijos Mo 
terų Sąjangos 5 kuopa retu iš-' . 
kilmingumu atžymėjo Motinos! Pagalbos ?aveikslasyra

' specialiai piestas kuopos Vėlia
vai Adomo Galdiko ir yra do-dieną ir kuopos vėliavos pa

šventinimą. Už gyvas ir „miru
sias motinas šv. Mišias atnaša
vo klebonas kun. Aug Petraitis, 
asistuojamas kunigų M. Tamu
levičiaus ir Jono Jutt - Jutkevi- 
čiau8. Pritaikytą dienos reikš- 
mai pamokslą pasakė • kun. M. 
Tamulevičius.

Vėliavų procesija
Prieš sumą buvo vėliavų pro

cesija, vedama 5 kuopos pirm. 
Marcelės Watkins. Dalyvavo 
Marijos Vardo, Šv. Onos, Soda- 
liečių, Pilnųjų Blaivininkų drau 
gijų ir JAV vėliavos Adelės 
Repšienės pagamintos. JAV vė
liavą nešė Moterų Sąjungos cen 
tro pirm. Julia Mack, lydima 
Joanos Sepavičienės ir Marijo
nos Puzarienės, kurios atsto
vavo čia gimusią lietuvių kar
tą.

Lietūvos trispalvę nešė pasi
puošusios gražiais tautiniais rū
bais A. Irlikaitė, žižiūnienė ir 
Maskaliūn’.enė. Jas sekė Mote
rų Sąjungos organizatorė ir pir
moji centro pirmininkė Uršulė 
T. Daukantienė. Penktos kuo-

vana mūsų kuopai centro vice
pirmininkės Genovaitės Kaneb.

Maldą sukalbėjo kun. A. Pet
raitis. Salėje stalai ir scena bu
vo gražiai papuošti gėlėmis ir 
žalumynais. Meninės dalies tvar 
kytoja Stanilienė, pasveikinusį 
publiką, paprašė G. Kaneb pra
vesti darbotvarkę.

G. Kaneb gražioje įžanginėje 
kalboje prisiminė sergančią il
gametę kuopos finansų raštinin
kę M. Delionienę ir Repšienę. 
Uršulė Daukantienė paaiškino 
vėliavos reikšmę.

Sergančios Repšienės dvi ma
žos dukrytės — Gintarė ir Ri
ma ' — padeklamavo eilėraštį 
“Mamytei”, o antroji — “Be ma

aptartas Lietuvos nepriklauso- 
pasiryžus atstatyti pavogtus kul j mybės netekimo 16 metų sukak- 
tūriniuose darželiuose keturis! ties minėjimo reikalas ir kiti 
biustus, jų tarpe ir dr. J. Basa- svarbūs klausimai.
navičiaus. Kada biustai bus at- • Viso Clevelando lietuvių orga- 
statyti, dar neaišku, bet vargiai nizacijos yra prašomos į šį susi- 
bus suspėta šią vasarą. Į rinkimą deelguoti savo atstovus ... , „

ir įpareigoti' juos susirinkime v*1,avį nesė Pin_kus’
RUDŽIAI VEIKIA būtinai dalyvauti. Susirinkimas I 8ar^rbo^e huvo £arbes nare- se‘

bus skaitomas teisėtu betkuriam nŲJU. ateiy.lų atstovė °na ^idab’ 
nene ir čia gimusi M. Valkavi- 
čienė.

Whot a difference!

•nytės”. Daug kas šluostė aša
ras, mąstydami apie tikrovę.

Gražiai pasirodė dvi jaunutės 
balerinos — Klaudija ir Kristi
na Kaneb; mažoji Kristina pa
darė tikrą staigmeną visiems, ko 
gražiausiai lietuviškai pasaky
dama trumpą eilėraštį, skirtą sa 
vo mamytei. Tas dar kartą įro
do, kaip lengva kūdikystėje iš
mokti dvi ar daugiau kalbų.

A. Vaitekaitytė su įsijauti
mu padainavo “Tykiąį, tykiai 
Nemunėlis teka” ir “Songs My 
Mother Taught Me”. Sąjungie- 
čių choras, vedamas Genovaitės 
Kaneb gražiai užbaigė meninę 
programą, padainuodamas “Oi,' 
močiute, motinėle” ir “išimti
nė”.

Pagrindinę kalbą pasakė vys
kupo John J. Wright atstovas 
prel. Timothy O’Connell. Savo 
kalboje paminėjo, kad nesen ai 
susipažinęs su lietuvių istorija 
ir veikla. Ragino visuomet lai
kytis tvirtai savo tikėjimo, ne
išsižadėti savo kalbos ir gražių 
papročių.

Jaukus pobūvis baigtas JAV 
ir Lietuvos himnais.

Audrė Určiniškė

New "Silver Dormey” does 
every job big mixers do! Beats 
the heeviest batters quickly, 
completely... gently folds-in 
lightest ingredients. Has 5 rec- 
ipe-tested speeds for foldinį, 
atirring, mnin/į, beating, 
whipping! Beaters release 
automatically! Lifetime mirror 
finish won’t peel, chip, crack, 
or stain—ever! Come see this 
marvelous little mixer today I

• urniME hirros nw$H
• 1!GKTWE1GHT—ONIV 3% 13J. 

SUNOS ON EMt>
WHEN HOT tN ŪSE

• STAINIE55 STHl BEATERS

• 5 SPEED DIAl SELECTC®
Factory Guoronteed by Pormeyer

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0780
J

Gegužės 20 d. jaunieji budžiai 
ir moksleiviai turėjo pavasarinę 1 
bus stiprūs Argentina, Filipinai, 
iškylą Forest Hill parke. Praė
jusį sekmadienį budžiai naujo- į 
je parapijoje rinko parašus Jau 
nimo Peticijai.

Lietuviai budžiai ruošiasi pra
dėti plaukiojimo sezoną. Ir šie
met laivas “Palanga“ plaukioji
mus darys iš L. Yacht klubo. 
Jaunas muzikas budys A. Sme
tona muzikos baigimo proga 
koncertuos Music School Settle-

atstovų skaičiui į jį atsilankius.
Skyriaus Valdyba

NEPAVYKO
Š. m. gegužės 26 d. Clevelan- 

de, lietuvių salėje, tautininkai 
surengė koncertą “lietuvių są
skrydžiui VVashingtone” parem
ti. Į koncertą atsilankė, galima 
sakyti, Vk patys rengėjai. Aiš
kiai matyti, kad visuomenė ne
rado reikalo remti tų, kurie ją 
laiko tik pilka mase ir tariasi

ment. Lietuviai maloniai prašo- tUr|, tcisę ka‘bė‘> ™°s ta“to» 
mi dalyvauti. | vardu. neS1aka,tydam. au k-tų

politinių grupių pritarimu ir va
lia, o tik stiprindami savo po-

į litinį monopolį. p. A.
šiuos mokslo metus užbaigia bir _ o__
želio 3 d. 5 vai. Šv. Jurgio para- _ Popierius (laikraščiai ir 
pijo. salėje. Sėkmingai, dirban- greitai buB renkamafi.
ti mokykla savo darbo metus Prašome jo neišme9ti; bendruo-

LITUANISTINE MOKYKLA

užbaigs trumpa programėle, ku
rią paruošė Stef. Stasienė. Mo
kyklos besiorganizuojąs choras, 
vadovaujamas Pr. Ambrazo, pa
dainuos keletą dainų. Tėvai, mo! 
kyklos bičiuliai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti.

KETVIRTOJI LIETUVIŲ 
DIENA

Šiemet įvyks Koundup Lake 
Park Aurora, birželio 24 d. LB

menės paskirti žmonės surinks. 
Popieriaus rinkimo vajui vado
vauja ekonominių reikalų vado
vas Feliksas Eidimtas (1373 
Giddings Rd., EX-l-7365).

Vėliavos šventinimo apeigas 
atliko klebonas kun. Aug. Pet-! 
raitis, kartu pasveikindamas 
kuopą ir ragindamas nares lai
kytis savo vėliavos ir įgyven
dinti tuos tikslus, kurie šią vė
liavą atstovauja. Vėliavos šven 
tinimo oficialiais iiuaytojas bu
vo kuopos dvasios vadas kun. 
Jonas Jutt ir Moterų Sąjungos 
organizatorė, garbės narė ir p'r 
moji centro pirmininkė Uršulė 
T. Daukantienė. i

Vėliavą šventinant Genovaitė 
Kaneb puikiai pagrojo smuiku 
solo “Avė Maria“, o jaunas dai
nininkas Danielius Mažeika gra 
žiai pagiedojo “Marija, Marija“.

Pusryčiai ir programa

Po bažntinių apeigų gausus 
būrys susirinko salėn pusryčių 
ir paklausyti men nės progra
mos. Kuopos pirm. M. Watkina 
pasveikindama susirinkusią pu
bliką nurodė, kiek darbo ir rū
pesčio įdėjo Adelė Repšienė, ga
mindama tas tris puošnias vė
liavas, tačiąu dėl pakrikusios

Only Noreico 

has Rotary Blades!
• Firit bąli t ihavlng improvement 

in 22 yeari
• Shavei in elretei - »he woy 

whiiker> natūrali/ flrovr
• Needi no break-in period
• Self-sharpening bladei
• lubricoted tor lite
• Easieit ihaver to clean

$2495 AC/DC
with travel caM

7cNoreico
» Rotary Electric SHavere

ARBET’S, INC,
2442 W. 47th St. Chicago, Iii. 

Tel. Vlrgirta 7-0700

Visuomet būk kuo nors už
siėmęs ir žiūrėk į ateitį su vil
timi. Statyk oro pilis, jei nori,1 sveikatos nebeįstengė baigti kuo 
bet tik gražias ir neperdaug. 1 poa vėliavos, ir tą darbą skubo- 

— Ch. Kingsley , tai atliko vietinės seselės.

M F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumel 5-7237

Augštos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas. 1 t
5 šmotų svečių Parlor setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong < 
Klejankes po 49 c. už yardą 
Dideli Redroom karpetai 
po $9.95.
Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas. (

Rooseveil Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FeUz rundonis, sav. Ir na enad žeria 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

JONAS GRflDINSKflS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

A. TV E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 694h St. REpublic 7-1941

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pirmadienio ir ketvirtadienio va- j 
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

<llllllllllllllllllllllllll■llllllllll(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII>«llllllllllllltllll• ,
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSA2AI, GEI.RS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais Ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (OANDOM) STANIULIS
2743 Wm< 691h Street Tel. PRespect 6-0731

(prlftšaia Av. Kryžiaus ligoninę) 
mfinuuiuuuttutuiiiuiituutiuiiiiuuuuiuiiiiuiiiiuiuiuiiiiiiiiimiiuuiuiiuuuuii

lė TOLI IR ARTI 
NAUJI OlDtll TAUKAI-NAUJAUSI KPAUSTTKtC (PANK/At

ILOU MKTU MTTKIKIAS - AMUS IKSĄtlKtMGAS AAfTA*NAW1At

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkm.k 5-9209

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą ".



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

r
Penktadienis, birželio 1, 1956

SO. BOSTONO ŽINIOS | Elizabeth, N. J.

Balty amerikiečių dr-jos veikla
Jau keliolika metų Bostone, 

tarpt, instituto patalpose, vei
kia baltų amerikiečių draugi
ja, kurios valdybą sudaro visų 
trijų tautų atstovai, o pirmi
ninku būna kiekvienos tautos 
atstovas iš eilės, šiuo metu 
pirmininku yra estų naujosios 
imigracijos atstovas muzikas 
Endel Kalam, vice-pirm. latvis 
Ernest Spigulis ir .mūsų Lion
ginas Švelnia, žinomas iš vy
čių veiklos. Sekretore yra jau
na estė Viive Lind, dabar dir
banti kaip tarpt, instituto tar
nautoja. Teisiniu patarėju yra 
mūsų garbės konsulas adv. A. 
šalna, vienas iš tos draugijos 
steigėjų. Įvairiose komisijose 
dirba visų trijų tautybių at
stovai.

Susirinkimai būna kas trys 
mėnesiai ir dažnai visai gau
siai lankomi. Paskutinis susi
rinkimas įvyko gegužės 27 d. 
Jam vadovavo latvis E. Spigu
lis. Latvė Evelyn Windau pa
pasakojo apie savo kelionę į 
Sydney, Australia. Ten ji bu
vo nuskridusi iš Bostono ap
lankyti giminių» Paskui buvo 
trumpi pranešimai iš vietos at
skirų tautybių veiklos. Iš lat
vių pranešimo paaiškėjo, kad 
gegužės 29 d. jie atidaro naują 
latvių kultūrinį centrą naujai 
įgytame trijų augštų mūrinia
me name Roxbury, Mašs. Vei
kia latvių mokykla, o vasaros 
metu daromos išvykos. Bir
želio įvykių minėjimą latviai 
daro tuo pačiu metu, kaip ir 
mes — birželio 16 d. 7 vai. vak.' 
Estai yra mažiau gausūs, bet 
nemažai dirba ypač kultūrinėj 
srityje. Lietuvių pranešimas 
čia nereikia kartoti, nes patys 
žinome apie savo veikią.

Meninėje dalyje pirmiausia 
pasirodė labai sėkmingai Ja
dvyga Adomavičienė, padaina
vusi, vyro akompanuojama, 
ariją iš operos “Mignon”, Šim
kaus ir Kačanausko dainas. 
Žymiausio Amerikoje ir vieno 
pačių žymiausių pasaulio orke
strų — Bostono simfonijos or
kestro dalyvis danų kilmės Ei- 
nar Hansen sykiu su draugijos 
pirmininku Endel Kalam pa
grojo smuikais Haendel-Hal- 
vorsen Passacaglia, paskui vie
nas Hansen, akompanuojant 
poniai Kalam, pagrojo Chpin- 
Sarasate Nocturne, Mericantof ’
Velse lento, Elgar La Capri- 
cieuse.

Tos draugijos rūpesčiu bus 
transliuojama baltų muzika 
per Bostono radijo stotis, kaip 
jau skelbta šiame dienraštyje. 
Iš lietuvių toje srityje daug 
dirba J. Budreikienė.

Birželio įvykių minėjimas

rengiamas Am. Liet. Ben
druomenės Bostono apylinkės

MEDALIS ŠUNIUI

Viceprezidentas Nixon ir Sidney Mesher Wnhbingtone stovi priel šuns, 
kuris gavo medalį už išgelbėjimą Mesher žmonos ir jos slaugės gaisro 
metu sausio 25 d. Šuo pastebėjęs ugnį pradėjo stipriai loti ir žmonės
•tkraipė į tai dėmėtų. (INS)

š. m. birželio 16 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. So Boston High 
School salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju bus Vyr. L'et. Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas J. 
Matulionis. Numatoma puiki 
meninė programa. Šis minėji
mas yra rišamas su penkioli
kos metų sukaktimi nuo skau
džių .mūsų tautai įvykių — pir
mųjų deportacijų. Rengėjai ti
kisi, kad salė bus pilna.

B. Pukelevičiūtė,

“Draugo” romano premijos 
praeitų metų laureatė, atvyks
ta į Bostoną šį šeštadienį ir 
skaitys savo kūrybos ištrau
kas Kultūros Klubo susirinki
me, kuris įvyks birželio 2 d. 7 
vai. vak. * interji. instituto pa
talpose.

Gražios išleistuvės

Bostono cukraus fabrike dir
bančių lietuvių iniciatyva ge^ 
gūžės 26 d. tautininkų na
muose buvo surengtos gražios 
išleistuvės į pensiją išeinan
čiam lietuvių draugui Diek 
Fitzgerald, priėmusiam daug 
lietuvių į savo skyrių. Išleistu
vėse dalyvavo visa fabriko ad
ministracijos vadovybė su di
rektorium Folsom pryšakyje. 
Lietuvių vardu Fitzgerald p 
teikta dovana — taut. juosta 
perrištas ir lietuviška orna
mentika dekoruotas albumas ir 
Lietuvos vaizdų albumas su vi
sų lietuvių parašais.

Pirmoji Komunija

mūsų parapijos bažnyčioje 
buvo birželio 27 d. Apie 60 vai
kų ėjo prie pirmos komunijos. 
Seselės juos visada gražiai pri
rengia.

Marijos garbei procesija

dėl blogo oro gegužės 27 d. 
buvo daroma bažnyčioje.

Kun. J. švagždys 
sakė pamokslą apie kan. F. 

Kemešį laike pamaldų už jo 
sielą gegužės 30 d. Pamaldas 
organizavo LDS centro valdy
ba.

Algis Santvaras, 
Santvarų sūnus turėjo, pa

kelti sunkesnę operaciją ir gy
domas ligoninėje.

Hartford, Conn.
PIRMASIS PIKNIKAS

Šiais metais sezono atidaro
mąjį pikniką rengia Hartfordo 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu 
bas. Piknikas įvyks š. m. bir
želio 3 dieną Lietuvių Darže 
Lighthouse Grove, East Hart
ford. Bus turtingas bufetas, 
šokiams gros geras orkestras. 
Jaunimui parengta įvairių lau
ko žaidimų. Pradžia 12 vai. 
Autobusai nuo klubo (227 Law 
rence St.) 1 P. M. , S.

Birželio 3 d. Elizabeth, N. J., 
bu8 atnašaujamos šv. mišios 
kunigo Juozo Pragulbicko 25 
metų kunigystės sukakties 
proga. Iškilmingos mišios 
prasidės šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
10:45 ryte. Kun. J. Pragul- 
bickas gimė 1903 .m. Ylakių 
parapijoje. Gimnaziją lankė 
Skuode, Ylakiuose ir Telšiuose. 
1931 baigė Metropolijos Kuni
gų seminariją ir gegužės 30 d.

Kun. J. Pragulbickas

arkivyskupo Metropolito J. 
Skvirecko įšventintas kunigu. 
Vikaravo Triškiuose, Skuode ir 
Švėkšnoje. Nuo 1934 m. klebo
nu Notėnuose ir nuo 1938 m. 
Batakiuose. Karo metu, trem
tyje, buvo kapelionu Arnsber- 
ge ir Bocnote, Vokietijoje. Lie
tuvoje veikė su jaunimu pava
sarininkų organizacijoje ir 
ypač su vaikais “Angelo Sar
go” Dr-joj. Slaptai dirbo ir su 
ateititiinkji3. Į5 .JAV atvyko 
1951 ir pas kleb. M. Kemėžį vi
karavo Bayonne, N. J., o da
bartiniu laiku pas tą pat kle
boną vikaru Šv. Petro ir Povi
lo parapijoje, Elizabeth, N. J. 
Dėsto parapinėje mokykloje 
lituanistikos dalykus, uoliai 
platina spaudą ir pats labai 
daug skaitydamas stambiai re
mia spaudą užsisakydamas di
desnius kiekius lietuviškų lei
dinių. Kleb. M. Kemėžio va
dovaujamos parapijos katali- 

' kiškosios draugijos tą pačią 
dieną sukaktuvininko pagarbai 
rengia parapijos salėje (216 
Ripley PI.) didelį banketą. 
Pradžia 5:30 vakare, šia pro
ga sveikiname sukaktuvinin
ką linkėdami visokių Augščiau- 
3iojo gėrybių. Ilgiausių metų!

Rp.

Didžiaisiais * ežerais perve
žama virš dviejų trečdalių viso 
JAV vidaus transporto.

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy-’ 
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraštuj. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito- 

I mos.
1 tomas 324 pusi., kaina $3.00.

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė..

, Chicago 8, III.

jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO
KOMUNIZMAS BE 

KAUKES
Tai yra gyvai parašyta 

knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

Miami, Fla.
ALTO VEIKLA

Amerikos Lietuvių Taryba 
šiais metais tinkamai atžymės 
birž. mėn. įvykius. Tam reika
lui pirm. Skudzjnskienės pa
stangomis yra gautas Biska- 
jaus (Bayfornt Park, Band- 
shell) teatras ir ten bus spe
cialus koncertas. Koncerte 
gros žymus “LA MO- 
NACO” orkestras, 50 vyrų, 
programoje yra Lietuvių Rap
sodija ir kt. Taip pat dalyvau
ja sol. S. Baranauskas. Koncer
to pradžia 7:35 m. p. p. Paža
dėjo dalyvauti mūsų koncerte 
ir Floridos gubernatorius, La 
Roy Collins, iš Talahasse ir

Taip pat bus perskaityta at- 
Miami miesto majoras, 
atinkama rezoliucija, po kuria 
pasirašo 200 lietuvių veikėjų. 
Ji bus pasiųsta Amerikos pre
zidentui. Rezoliucijos ąutorė, 
Alto pirm. A. Skudzinskienė.

Visai tai programai ir orga
nizavimui, daug gerų norų ir 
laiko pašventė Altos pirm. A. 
Skudzinskienė, A. D. Kaulakis 
ir Lorisa Jankūnienė.

Lietuvė Miamietė

Baltimore. Md.
MOKINIŲ KONCERTAS

Šį šeštadienį, birželio 2 d., 7 
vai. vakare, Baltimorėje, Lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je įvyks pianistės Galinos Le
onienės piano studijos mokinių 
koncertas. Pelnas skiriamas 
lietuv. šeštadienio mokyklai.

Pianistė G. Leonienė jau 
penktus metus rengia savo 
mokinių koncertus, kurie su
traukia gražų būrį meno mėgė
jų ir jaunimo draugų.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOMI: 1. IGNAS PET

RAITIS, s. Jono, kilęs iš Kivylių 
km. Jieško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Motiejo, kilęs iš Pašvi
tinio miestelio. 1926 m. gyvenęs 
Hammond, Indiana. Abu Pašvitinio 
valsčiaus. Pranešti — G. Šakočius, 
98 Tunix Hill, Bridgeport, Conn.

Prašau atsiliepti arba jei kas ži
notų pranešti apie Černiauskienę ir 
jos dukrą Aldutę, kilusias iš Janė
nų km., Šventežerio v., Lazdijų ap.; 
pasitraukusias per šį karą. Jieško: 
Albinas Kantvydas, 2 Fem* Avė., 
Toronto, Gntario, Canada. Yra joms 
žinių iš Lietuvos,

Giraitienė, gyv. Lietuvoje, jieško 
sesers Marcelės, d. .Tono, Kazlaus- 
kienės-Kazlauskės (Riaubaitės), ki
lusios iš Šakių apskr. Rašyti: Julija 
Vaičiūnas, 1024. Morris St., Roselle, 
N. J.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), ii kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ava.
Chicago 8, I1L

HELP WANTED — FEMALE

SECRETARY
To the giri wbo bas execllent stenograpbic skilia and wbo wants 

a job with a challenge: Do you type and take shorthand rapidly 

and. aeeurately? Do you have initiative and ambition, and can you 

aeeept and bandle responsibility? Have we described you t If so, 
then we have the job you have been looking for. Why don’t you 
come in, or call, and talk it over with Mr. Macready?

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200
sssso

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

BRIGHTON PARKF,
Prie pat lietuviškos mokyk. mūr. 

su rūsiu ir pastoge — 5 (3 mieg.), 
4 ir 3 k.»Garažas. Kaina $28,5Q0,

Mūrinis su pastoge 3 po 6 k. (3 
mieg.). Savininko kutas šild. gazu. 
Švarūs butai. Kainą $22,500.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama, pigiai.

MARQL'ETTE PARKUI mūrnis, 
bungalovv stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5 % k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAIbrook .5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaua langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

4645 SI Keating ave„ Chicago 32, EI.

ANTANAS LUKAS IR SUNOS 
2717-19 West Tįsi Street

BUILDING OONTBACTOBS 

Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

MORAS I
S BUILDERS, INO. =

Stato gyvenamuosius na- =

= Įvairūs patarimai statys = 
™ bos bei finansavimo reika- — 
= lala, skiciniai planai ir na- = 
5 mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
= J reikalų vedėją šiuo adresu: E
gI0NAS STANKUS Į
E kasdien nuo 4 vai. popiet E 
S TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. E 
E Chicago 29. Illinois = 
nllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis — 

, ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Insurance 

) 2737 West 43rd Street

PETER 8AKINSKA8 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avemue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.i ■■■sįrTa "RęrK] ■"ss-ss"*-1 —11

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

REAL ESTATE

MARQl'ETTE PARKE — Mūri
nis 0 k. bungalotv, centr. šildymas, 
švarūs kambariai. 66-oa ir St. i.ouls 
Avė apylinkėje. Kaina 316,800. Mū
rinis 4 butai po 4 kamb., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas ir 
vieta. Kaina $46,000.

GAGF. PARKE — Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymus. $510 
pajamų ir butas. Labai gražus na
mas. Dideli kambariai. Kaina $63,000

BRIGHTON PARKE. Medinis 5 
kamb. ir 3 kamb. skiepe. Gazo šili
ma. Kaina $13,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas, šviesūs butai. 
Kaina $18,000 Medinis namas — 2 
po 4 i kamb. Kaina $12,800. Mūrinis 
— 6 ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina $26,000 
Mūrinis — 3 butai ir maisto krautu
ve. Centr. šildymas, dvigubas kam
pinis sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti oamtu 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Į rytus nuo Marąuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel
ninga grosemė. Be biznio $32,000.00 
su bizniu $35,000.00. K. JUKNIS.

P. LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71 St. ,

WAlbrook 5-6015

PARDUODAMA VILA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų. Visiškai nauja su mo
derniais įrengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. Ciurinskas, 4222 Fue.id Avė., 
T Lašt Chicago, Ind.

l*/2 story sided f raine 4 & 3 
rms. 50x125 lot. New boiler. Base- 
board radiators. O.H. sewers. A- 
lum. Storm & Sash. Cabinet kiteh. 
Knotty pine bsmt. Concrete drive- 
way. 2 garages. $18,200. 3616 W. 
56th Place, REliance 5-6558.

Beruryne 5 kamb. bungalow arti 
Ridgeland ir 35th St. Naujas gazo 
apšildymas. Garažas. Labai švarus 
namas. $16,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Dėl turto pasidalinimo parduoda
mas 2-jų butų mūrinis namas. 28th 
ir Drake Avė. 4 ir 5 kamb. (3 mieg.) 
Garažas. Uždari porčiai. Autom, ga
zu apšildymo pečiai. $14,900. SVO
BODA, 3739 W. 2flth St. JiAundale 
1-7038.

7^4 akrai žemės prie U.S. 30 keikt. 
5 kamb. namas, vonia. 15x36 pėdų 
cemento bloksų vištidė, kiti pastatai. 
Medžių. $9,800. IšsimokSJimo sąly
gos. 40 akrų ūkis, 6 kamb. namas— 
25 akrų “corn", 7 akrai rugių. Įran
kiai. Turime ir kitų ūkių bei namų. 
HLAVACEK, Realtnr, East on U.S. 
30, Grovertnun, Indlnna.

SUTVARKYMUI PALIKIMO rei
kia parduoti 2-jų butų mūro na
mą, Apylinkėje 28th ir Drake 
Avė. 4 ir 5 kamb. (3 mieg. kamb.) 
Gazu apšild. Uždari porčiai. Au
tom. gaziniai šildytuvai. $14,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAvvndale 1-7038.

Bungalovv stiliaus mūrinis namas.
2 butai — 4 ir 4 kamb. Centrinis 
apšildymas pirmam augštui 32 pė
dų sklypas. 4 kamb. namukas už
pakaly. 1 auto. garažas. Kreiptis 
po 5 v. v., visą dieną šeštad. ir 
sekmad. 2354 . Drake Avė.

v

“Gera pradžia — pusė dar
bo”. Atvyk pas Gradinską, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998, susipažinti su 
paskutiniosios mados kamba
rių vėsintuvais. Kaina dabar — 
priešsezoninė.

HELP W ANTED — VYRAI

Skubiai reikalingas nuolatiniam 
darbui

KARPENTERIS

turįs patyrimo naujų namų statybo
je, gerai mokąs stambaus medžio ir 
užbaigimo darbą. Dėl susitarimo 
skambinti OL 2-8492.

TURRET LATHE OPERATOKS 
Ną Sėt Ups

Steady Work. Good Pay. Ali 
benefits.

206 SO. JEFFERSON STREET 
Tel. — ANdover 3-5033

JIEŠKO DARBO

MOTERIS (tremtinė) apie 50 
melų, jieško mažoj šeimoj šeiminin
kės vietos, nedideliame miestely ar
ba farmoj, bet kur. Rašyti—DRAC- 
GAS, Box 5040, 2334 S. Oakley Avė., 
Chieugo 8, 111.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuviškai kalbanti mote
ris namų ruošos darbui 1 kartų j sav. 

Skambinti — Ann Stasiukaitis, 
GRovehil 0-3041

MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDU AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No taria tas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė..,Chicago 30. III.

ŠILDYMAS
A. Stančiausk&s Ir A Lapkui

lnatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, 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

JIEŠKO NUOMUOTI

Jaunam vyrui reikalingas gražus 
kaimlHtrys, pageidautina atskiras Įė
jimas. Skambinti

x CAnal 0-0549
po 5 v. v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

GERA PROGA! Groserių ir mėsos 
krautuvė, geroj vietoje. Biznis par
duodamas su namu ar be namo. Di- 
d.elė krautuvė su gerais Įrengimais. 
Savininkas eina pensijon. Kaina nu
piginta. Galima apžiūrėti kiekvienų 
dienų, Įskaitant ir sekmad. 2500 W. 
UOth St.

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAUTU.
VE parduodama kartu su “delivery” 
sunkvežimiu. Labai judrioje gatvėje. 
Skambinti YArds 7-5009, klauskite 
Lloyd.

t 4003 Atelier Avė.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 kamb. kafštu vand. 
apšild. Nepageidaujami maži Vai
vai. HEmlock 4-1169. Povilas Ža- 
vadžius. 7135 So. Rockvvell Str.

CICERO PARKHOLM 5 KAMB. 
ŠVIESUS IR DIDELIS BUTAS 
2 AUGŠTAS. 1604 So. 50th Ot.

ACTOMOBILEh — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotu Ir auto 

taisymas
nutekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

ĮSIGYKITE DABAR!

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanai
81 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodĮ. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
811 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darban. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenoe
CHICAGO 8. ILL.

Remkite dien. Draugu!
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Asmenys, kuriems reikia garantijų

(Tęsinys)
12.10. KPa?^aiA Lift, 1889- 
ninkas, dailidė ^eČ.U.Xa’ malūni- 
*adt, S^“^-Leben-
Ki-oll Anna, gi* 2įL -Ge^any, 
bne, Lietuva. ' iyd5 ‘-4.. Ąžuo-
1919-10^KS3wnS F*m-

&£ys,Xu;a'
66c.

Hallstedt, Vokietija, Kottel Adol
fas g. 1945.11.26., Bamberg, Vo
kietijas.

40. PULMINSKAS Petras, gim.
1923.7.8., Panevėžys, Lietuva, 
Hanlnover, Sallegtrasse 20, IV, 
Germany, Pulminskas Edith, gim.
1928.5.6., Wasermunde, Vokietija, 
Pulminskas Regina, gim. 1927.-
7.7., Hanaovęr, Vokietija, Pulmins

- B- «•im516-Hann-

Belgija ^T.11.24., Zvvartberg.
1^.4.^UGD*SnS’ *»*■ Vokietija

26 i "• pernJS“ ' 42' SCHILINSK! <*>'&, gim.
oi d q rj- "1T£S, Janina, gim i o.
K«iisbuįaUnwl'aneikUVa’ auiiėja-

«SU’ n‘etaitbŽ “"į™ S 
laite1n’inn burg’ Vok’etija, Lei-
buri vXt&m' 195# W1" Fk"s 

9i Antanas, gim 19S
stadf/H^ / llgi «ešo) Neu- ^Genn^y Rosenbuschstr. 6/-

\l9S9nATTEIKA gautas, gim.
* r3:911-’ Baputėnai, Lietuva da-
^id^T 31ą>/ AuSu»Morf b. Dėt- - .
mold Lager BĮ. 33/ 15, Germanv I kietija, Šnekutis Kristina, gim. 19- 
(nustojęs 80% darbingumo Kairio I 54.2.26., Winnenden, Vokietija.
Ji ranka virš alkūnės amputuota ' <5. SNELIUS Erna, gim. 1912-
Blogai girdi). ' ' 8.12., Klaipėda, Lietuva. Neustadt
- MBYER Walter, gim 1928 /Holstein, Vorderwiek 7/34, Ger- 
L30., Skardupiai, Sakių apskr. Lie-1 many> Snelius Zigfriedas, g. 1937

41. RADAVITSCHIUS Stasys, 
gim. 1914.7.24., Užventis, Lietuva, 
14h/ReutUngen, Untere Bollwerk- 
strasse 2, Germany, Radavitschius 
Jozefina, gim. 1908.12.25., Vo-

1927.5.27., Kud. Naumiestis, Lie
tuva, mūrininkas, Rotenburg/ 
Hann. Hohenesch 11, Germany, 
Schilinski Hildegard ,gim. 1930.5.-
17., Konigsberg, Vokietija.

43. SIRVYDAS Donatas, gim.
1924.1.13., Kėdainiai, Lietuva, Nie
denverm b. Schweinfurt, Wilhelm- 
strasse 6, Germany, Sirvydas El- 
la, gim. 1925.7.7., Niedemerrn, 
Vokietija, Sirvydas Walter, gim.
1946.4.26., Niedenverm, Vokietija.

44. ŠNEKUTIS Stasė, gim. 19- 
25.5.14., Babtai, Lietuva, Winneu-
dem, Staatl. Wohnheim A/I, Ger
many, Šnekutis Erika Veronika, 
.gim. 1951.6.19., Heidenheim,, Vo

RINKIMINĖJ KAMPANIJOJ

Šen. Kefauver, demokratų kandidatas į prezidentus, rinkiminėj kam
panijoj Floridoj guodžiasi cigaru. (INS)

51. vilcins Ludwig, g. 1916. Paiieškoiima'i
3.20., Aluksnė, Lietuva, Kaiserslau- ' '
tom, Postfach 8503, Germany. Balfo centras yra prašomas pa-

52. WAITKUNAT Edith Helene, jįeškoti Amerikoje šių asmenų-
gim. 1921.T.20., Kybartai, Lietuva, 
Lubeck, Vorwerkerstrasse 103, BĮ. 
4/5, Germany, Vaitkunat Marlene 
Edith, gim. 1933.8.27., Scharpen,

^uŠtakiU- “^tuva? MeTe’r
Vokieti’™ į9?3-6-5’ Neustadt, 

okietija, (Uošvis Johann Dorei
Nr 5. norėtų vykti kartu)

1889.11.22., Balsupiai, Lietuva sta bus, W Dillingem/ DoX ’ ?a-
8’ .Germany, Mickevi

čius Linda, gim. 1906.8.26., Oxen- 
furt, Vokietija, Schott Gunther 
gun 1938.9.26., Schweinfurt Vo
kietija (posūnis).
f. 3L NEUBERG Simon, g. 1916. 
o-23- Pu^ai, Rytprūsiai, siuvė
jas, Salzgitter /Bad, Mozartstras- - - - . _
se 24, Germany, Neuberg Ęlfrie-' 1909.6.19., Rudaičiai, Lietuva, e
de, gim. 1924.5.15., Binden, Vo-' 
^erija, Neuberg Ruth, gim. 1950. 
9.7 , Saizgitter, Vokietija, Neuberg 
Vokietija^111' 1953-3-30 ’ Salzgittet-

32. O3IPAVICIUS Česlovas Ze
nonas, gim. 1923.12.23-., Kaunas, 
■L-ietuva, mėsininkas, Feldafing, 
Bahnhofstr. 65, Germany, Osi- 
pavičius Erna,

Mišios antarktikoj
Amerikiečiai Pietų ašigalio 

tyrinėtojai antarktikoj pastatė 
pirmą koplyčią, sk rtą tik bažny

67 metai kunigu
Salvatorionų vienuolis Ange

lus Muenzloher, buvęs Indijos 
misionierius, dabar gyvenąs St.

ko Elena Kalvaitienė, gyvenanti 
Vokietijoje.

Vincentas Birbalas, išvykęs į 
Ameriką prieš pirmą pasaulinį ka
rą iš Klapėdos. Jieško Jonas Bir
balas, gyvenąs Vokietijoje.

Pijus Sinkevičius, atvykęs iš
Juojms^Dumčiusf įgyvenąs Vokfe°- dicij°s kapelionas Įeit. John 90 m. amžiaus sukaktį. Kunigu 

4-.__2.ix ___2.T2_ x.. jis jau yra 67 metai.

$20,000,000 ligoninėms

tinėms apeigoms, ir čia ekspe- Nazianz, Wisc., atšventė savo

į tijoje. Condit pradėjo laikyti šv. mi
. Petrovinas Jurjcnas, sūnus Jo- šias.
Ino, kilęs iš Veiviržėnų. ’ -j ■' 1
i Beno Bos^raviėius ir .Barbora, Naujas Vienos arkivyskupas 
Žemgulytė - Kasparavičiene, duktė1 J ir

Augustas Klinger (gal Klinge- 
ra) ir jos sūnus Emilis Klinger, 
kilę iš Šilutės, jieško giminaitis

Lenkija, Vaitkunat Ūla Gisela, gimJ Hernstas Raudies (dabar Rudies), 
1943.11.21., Scharpen, Lenkija. I gyvenąs Vokietijoje.

53. WOLF August, gim. 1931.-1 Paliuiioniai, Igno Paliulionio bro
8.1., Vydauja, Lietuva, Krefeld- 
Uerdingen, Niederstrasse 125, Ger 
many.

54. ŽARDECKAS Jonas, gim.
1915.2.29., Paliūčiai, Lietuva, 
Furth/ Bay., Heilingenstr. 37, 
Germany, Walz Rosa, gim. 1923.
11.23., Furth, Vokietija, Renneis 
Kari Heinz, gim. 1949.6.2., Furth 
Vokietija (pasūnis), Žardeckas 
Gerhardt, gim. 1951.12.19., Furth, 
Vokietija,

55. ZEGENDORFAS Maksas, g.

3.9., Kaunas, Lietuva, Snelius Re
gina, gim. 1941.8.18., Kaunas, Lie
tuva, Snelius Aįfred Vytautas, g.
1945.10.21., Lehrte, Vokietija.

46. STACHYRA Jan, gim. 1923.
8.J7., Lubin, Lenkija, Neustadt/
Holst., Vorderwiek 4, Germanv ....... ...... v,____________
Stachyra Antonija, gim. 1922.12. 1912.8.13., Kaunas, Lįetuva, Wolf-
23., Omsk, Rusija, ckem. laboran- gang b. Hanau, Zivilgemeinde,

’ t o Germany,
56. ZELIONKA Vincas, g. 1918. 

7.8., Zarasai, Lietuva, Wette/

tė, Stachyra Jerz, gim. 1943.3.
16., Nubel, Vokietija, Stanchyra
Teresa, gim. 1947.3.18., Flensburg,___
Vokietija, Stachyra Alicija, gim. Ruhr, Garteųstrasse 15, Gerrpany
1948.6.19., Flensburg, Vokietija. —

47. STAMBERGAS Aleksas, g
Zelionka Erna, gim. 1918.9.11., 
VVestick, Vokietija, Gruše .Anita, 
gim. 1939.6.18., Duisburg, Vokie- 

lektrikas, Hanau a. Main, Hohe tįja (podukra), Gruše Herbert, g 
Tanne I, Germany, Stambergas ----- — ■■
Berta, gim. 1913.8.22., Frankfurt,
Vokietija, Krause Horst, gim. 19-
43.7.17., Hanau, Vokietija.

48. STILLER Paul, gim. 1930.
7.28., Kuckernese, Rytprūsiai, Salz 
gitter-Immendoff, Ostpreu»senweg 
II, Germany.

1944.7.28., Watter/Ruhr, Vokieti
ja (posūnis).

r> ir , • gim-. 1^29.6.20.,
nonasf’ gim. lo'ūl.SA.^Feldafing' i11 Velika ,?rPenja, Jugoslavija, 
Vokietija, Osipavičius Jadvyga gg ®al?bu^g.’ Erhardt’ Gassenstrasse
1954.4.7., Feldafing, Vokietija ' 13’ Austna’

33. PARTAUSKAS. Povilas, g. Į 50. ŠVEDAS Ignas, g. 1912.8.12.,
1895.7.4., Kelmė, Lietuva, batsiu- Ukmergė, Lietuva, Mannbeim-

49. SURINA Janko, gim. 1913.-

vys, 14a/ Hasenbuhl, Gde. Sulz- 
dorf, Kr. Schw. Hali, Germany.

_ 34. PEČIULIS Vytautas Juozas, 
gim. 1914.4.2., Rūdninkai, Lietu
va, ginklų šaltkalvis, 21b/ Hagen- heiin, Vckletija. 
Vorhallerst. 49, Germany, Pečiulis 
Grete, gim. 1924.2.15., Hagen-Vor 
halle, Vokietija, Pečiulis Petras 
gim. 1949.11.18., Hagen-Vorhalle,
Vokietija, Pečiulis, Bernardas, g.
1952.3.2., Hagen-Vorhalle, Vokie
tija.

35. PETRAVIČIUS Liudvikas, 
gim. 1906.3.10., Kastaniškiai, Lie
tuva, ūkininkas, 13b/ Matten,
Haus Nr. 102, b. Deggendorf, Ger
many, Petravičius Marija, gim.
1905.9.13., Matten, Vokietija.

36. PETRIKEWITZ Emma, g.
1909.4.13., Marijampolė, Lietuva, 
Neustadt/Holst., Vordenviek 8/
27, Germany, Petrikewitz, Gert- 
rud, gim. 1941.7.3., Petrikewitz 
Dieterit, gim. 1946.6.18d.

37. PLETZ Artur, gim. 1927.7.-
28., Elsgrund, Vokietija, tekinto
jas, Franfurt/Main, Adalbertstr.
56, Germany, Pletz Elfriede, gim.
1930.8.29., Frankufurt, Vokietija.

\Voldhof, Weizenstrasse 17, Ger
many, Švedas Sigmund, gim. 1952.- 
8.14., Mannheim, Vokietija, Švedas 
Norbert, gim. 1954.11.30., Mann-

A. A
WALTER ŽEMOULIS

Gyveno 7019 8. California Avė. 
Tel. VI 7-2879

Religingumas yra ramiais 
metais surinktas kapitalas, ku
rio procentais gyvename smū
gio dienas. — Goethe

38. POZELIS Bronius, g. 1922.
11.3., Pašvintinys, Lietuva, minkš
tų baldų apmušėjas, Kirchhcim- 
bolanden, Breitstr. 48, Germany, 
Pozelis Bronislovas Leonas, gim.
1931.6.1., Westhofen, Vokietija,
1952.9.3., Westhofen, Vokietija.

39. PRANSKEVICIUS Antanas, 
gim. 1914.2.5., Šiluva, Lietuva, 
13a/Hallstedt b. Bamberg, Haupt- 
strasse 16, Germany, Pranskevi- 
čius Margareta, gim. 1927.4.14.,

tllllllllllllllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Mirė gegužės 28 d., 1956,
sulaukęs pusės amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Kretingos 
apskr., Vervižėnų parapijos, 
Lamsodės kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Theodore, brolienė Ona, 
brolio sūnus Theodore, Jr., jo 
žmona Bernice ir jų šeima, 
brolis Joseph, brolienė Kazi
miera, brolio sūnūs: Walter ir 
Joseph, sesers sūnus Apolina
ras, dėdė Liudvikas Antanavi
čius, jo žmona Zuzana, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno okplyčtoje, 4348 S. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienj, 
birželio 2 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas i švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Itažnyčig, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
vellonles sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės.

laidotuvių dlrekt. P. Bie
liūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

SIMONAS PALIKOUNIS
Gyv. 7014 So. Rockvvell Str. 
Mirė gegužės 30 d., 1956 m.

2:20 vai. ryte, sulaukęs 60 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Vilkmergės pa- 
rap., Mažeikių kaimb

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai: Julijona Butera ir Ago
ta Pinaitis ir jų šeimos.

Priklausė Šv. Vardo draugi
jai, Lietuvos Ūkininkų drau
gijai, A'.L.It.K. Buvo labdarių. 
Sąjungos amžinas narys, šv. 
Kazimiero Akademijos rėmėjų 
draugijos amž. narys ir Nekal
to Prasidėjimo švene. Panelės 
Vienuolyno rėmėjų draugijos 
amž. narys.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje 2424 W. 69th Str.

l>a.idotuvės Įvyks šeštadieni, 
birželio 2 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į švč. 
Panelės Marijos Gimimo par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtiia į
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstajnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: draugai.
Laidot. direktorius Steponas 

Lackuwicz, telef. — REpublic 
7-1213. ’ 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiurėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pibotyb*-

Pinigus su užsakymais siųsti:
■DRAUGAS”, 2884 8. Oakley avė. 

Chicago 8, UI.
Dllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll*

Katalikų ligoninės St. Louis
Jurgio. Vieton Įnirusio Vienos kardi- j mieste dešimtmečio augimo pro

Domas žemgulys, sūnus Jurgio. noĮo innįtzerio, r.auju Austrijos gramoje sunaudos $20 milionų.
Lietuvos'01113 nmS y'a lnlU 131 sostinės arkivyskupu paskirtas | Vien pastatymas vaikų ligoni- 

I Franz Koenig, ligi šiol buvęs; nės kainuos daugiau kaip šešis 
Patys jieškcmieji arba kiti ką gt poelten vyskupu i milionus.

nors žinantieji apie jieškomuosius, I_______ ____ -___ ----- —----- ,------■■ , -------------
prašome : j
Baltas, 105 G r and St., Brooklyn
n,Newvork ,,, _ PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blok** nuo kapinių.
Didžiausia* Paminklam* Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. ■— CEdarcrest 3-6335

Jungtinės Tautos sako, kad 
šiuo metu pasaulyje yra 1,200,- 
000 gydytojų.

AR VERTA?
$2.00 } metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

P. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

liai, iš Gustonių, Panevėžio apskf. 
Jieško Morta Paliulionienė, gyve
nanti Vokietijoje.

Karolis Celtorius iš Meškinių 
km., Mariampcles apskr. Gyvenęs 
Scranton. Jieško giminaičiai Ol- 
ga Grumvvald ir sūnūs Eduardas, 
VValdemaras, Erhardt.

Eugenija Bružaitė iš Skriau
džių km., Veiverių valsčiaus. Jieš-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimu* 

tš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

Igužauskų
BEVERLY RILLS OtLINYCIA
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuoilmų.

2443 WKKT «3RD KTRJKET 
TeL PRoepect 8-0S33 Ir PR 8-0834

..................... .

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas 'darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRoatler 6-1882
hlimUIIIIIIIIUUNUIIUIIIIINIIHIIIIHIIUIIUIHIIIIIIHUIIIUHUIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII

A A.
KAZIMIERAS

PAULAUSKAS
GYVENO M1NONK, ILL.
Mirė gegužės 27 .d., 1956 m.,

7:10 vai. ryto, sulĮįukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Tauragės apskr., Varnių pa
rapijos, Navardėnų''kaimo,

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Stanislava Vitkus, švo- 
geris Antanas, sesers vaikai: 
Helen Kulikauskas, jos vyras 
Walter ir jų šeima, Betty Yan- 
dure, jos vyras Tony ir jų šei
ma, Alex Vitkus, jo žmona 
Betty, sesuo Helen Narsutis, 
jos vyras Kazimieras, jų vai
kai: Julia Narsutlš, Bernicfe
Camillo, jos vyras Charles ir 
jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 South 
California Avė.

laidotuvės įvyks šeštadienj, 
birželio 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų gus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glynines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Sesuo ir lkti gimi
nės.

I-aidotuvių direkt. P. Ble- 
liūnas. Tel. LAfavctte 3-3572.

A. A.
ANNA DYER 

(Dioras)
Gyveno 7224 W. 58th St., 

Summit, I1L,

Mirė geg. 29. 1956, 6:30 vai. 
vak., sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Utbakių parapi
jos, Smukščių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Anna, žentas George La 
Brose, 2 sūnūs: Petęr ir Jo
seph, marti Josephine, 5 anū-- 
nai, 3 seserys: Kotryna Simon, 
Petronėlė Ponkauskas ir Moni
ka Jackomas, jų šeimos, kiti 
giminės ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje,'6845 S. Wes- 
tern Avė. t

Ldidotuvės Įvyks šešt., birž. 
2 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta Į švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už 'velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Iaiidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. RE. 7-8600.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Mamy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, ūl.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Shicago 32. UI.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8, UL

ST. ANTHONY SAVINGS * LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS G LOAN ASSN.
1800 S Haleted St. Chicago 8, UI.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUFfTOJ *1*,000,000 IŠTAIGOJE. AUKiOI AUSIAH, NAUJAI PAOIIHNTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVK8TMEM- 
TV SĄSKAITAS, KITI TAMPYMO SKYRIAI: OPTIONAD, BONUS, KALE IR VAKACIJV SKYRIAI. G AUTE TAUPYTI IR PER UAIBKTTS. SU
TAUPYKITE MtiAlDAS I*KEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BII.AS, YEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČIA** BB 
PARDUODAM VALDUOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUBINOT MCWU AUKOTA DIVIDENDĄ IR UTAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROYPJIIIiL O-7R7ė.

CHICAGO SAVINGS asd LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVL
( PIRM. 1* V AL. — • VAU: ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 VAK.| KH7T. * IKI * vnl. vsk-i Trefi. UtDARVTA VISA DIENA; *E*T. • IKI * POPIET

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tuma, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonu LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patamar turime koplyčia* ,
i rimaa dieną Ir nak- visose Chicagoa ir
tį. Reikale iauklte Roeelando dalyse Ir

puojau patarnaujamemua.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 U CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3372

ANTANAS M. PHIU.IPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 Weat 18th STREET Tel. SEeley 8-57111

" ALFREDAS VARGE
177 WOODS1DE Rd., Riverside, 11L Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3364 S. HA1UTED STREET Tel TArde 7-1911

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS P. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVĖ., CICERO, U. Tel OLjmple 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUOYCKI
1046 W. 40tb STREET YArfe 7-0781

STEPONAS C, LACKAWICZ
2424 W. «B6h STREET BEpaMle 7-1218 (
2814 W. ttrd PLACE VlrgtaU 7-6671,

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.
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X Lietuviai įveikė latvius.

Pereitą šeštadienį Marąuette 
Parko aikštėje Chicagos Lietu
vių Futbolo. “Vainutas” futbo
lo komanda savo pirmose rung
tynėse prieš vietos latvių 
“Stars” vienuolikę pelnė gra
žią pergalę, ją įveikdama 4:1. 
Lietuvių naudai įvarčius pasie
kė: Jakštas 2, Linartas 1, Li- 
bus 1. Be jų, už lietuvių koman
dą žaidė: Jurkšaitis, Malinaus
kas, Povilaika, Blandis, Mar- 
tinkus, Rekėtis, Stulga, Sa
dauskas ir Omilijonas.

Šį kartą mūsų futbolinin
kams reikėjo žaisti šlapioje 
aikštėje, nes bemaž visą rung
tynių laiką juos lydėjo smar
kokas lietus, tačiau, nežiūrint 
to, jie sukovojo visai gražiai. 
Latvių komanda, kuri jau ant
rus metus žaidžia “National 
Soccer” lygos II div. šiaurinė
je grupėje buvo bejėgė mūsiš
kiams stipriau pasipriešinti ir 
juos nuo didesnio pralaimėjimo 
išgelbėjo nemaža laimės turė
jęs jų vartininkas.

X “Lietuviškes Knygos Klu
bas” per kun. V. Bagdanavi- 
čių paaukojo Chicagos Augš- 
tesniosios Mokyklos geriausiai 
baigiantiems mokslo metus mo
kiniams 26 vertingas knygas.

X Chicagoje jau šeši metai 
veikia Chicagos Augštes- 
nioji Lituanistikos mokykla, 
kur lietuviškas jaunimas mo
komas tikybos, lietuvių kalbos, 
lietuvių literatūros, Lietuvos 
istorijos, Lietuvos geografijos 
ir lietuviškų dainų.

Mokiniai baigę 8 skyrių pra
dinę mokyklą, kur veikia litua
nistinės klasės, priimami į 5 
klasę. Nebaigę pradinės mo
kyklos ar baigę ją be lituanis
tinės klasės, priimami į 4 kla
sę.

Mokyklos vadovybė maloniai 
kviečia tėvus užregistruoti mo
kinius į C. A. L. mokyklą 
1956-57 mokslo metams. Pra
šymai priimti mokinius į Č. A. 
L. mokyklą siunčiami nurody
tu adresu: A. Rūgytė, 5725 S. 
Artesian, Chicago 29, UI.

X Raimundas šimutis, JAV 
karo aviacijos vyresnysis leite
nantas, keletai savaičių yra iš
skridęs į Europą. Lankosi Ško
tijoj, Prancūzijoj ir kitur. Pa
kely buvo sustojęg Grenlandi-

X Sofijos Motiejūnienės mir
ties metines minint birž. 5 d.
7 vai. 45 min. bus atlaikytos 
iškilmingos šv. mišios šv. Jur
gio bažnyčioje.

X Joana Drukteinienė, • gy
venanti Omahoje, Nebr., norė
dama prisidėti prie Dainų šven
tės įgyvendinimo ir giliai su
prasdama jos reikšmę mūsų 
tautiniam reikalui, atsiuntė 
šventės reikalams 10 dol. auką. 
Jos pavyzdžiu galėtų pasekti ir 
kiti lietuviai, nes šiam reikalui 
reikia ne vien tik darbo, bet ir 
15 tūkstančių dolerių.

X Metrick’s Farm Food Co., 
1804 W. 47th St., Chicagoje, 
dovanojo Balfo Chicagos ap
skrities piknikui maisto pro
duktų krepšį 20 dolerių vertės. 
Ši vertinga dovana bus paskir
ta birželio 10 dieną Bučo dar
že, Willow Springs, Ui.

X Uršulė Žiauberaitė Kny-» 
gos mėnesio proga užsakė kny
gų Brazilijoj gyvenantiems lie
tuviams.

X J. Paurazas, 2442 West 
Pershing Rd., grįžo iš ligoni
nės po sėkmingos operacijos. 
Jo sūnus kun. Petras Paurazas 
darbuojasi Šv. Juozapo parapi
joj Chicagoje.

X Elenos Mališauskienės, 
5531 S. Paulina st., duktė Ele
na išvažiavo atostogų į Euro
pą.

X Svarbus pranešimas lietu
vių visuomenei. Kova su bolše
vizmu ir jų darbų demaskavi
mas kiekviena proga yra mū
sų visų pareiga besirūpinant 
pavergtos Lietuvos laisvės at
gavimu. Tad nepraleiskime nė 
vienos takios progos. Š. m. bir
želio 1 d 8. v. v., penktadienį, 
International Council ot Chris- 
tian Churches organizuoja 
Chicagoje Orchestra Hali salė
je didelį antibolševikinį mitin- 
gą protestuoti prieš bolševikų 
apgaules metodus koegzistenci
joje per bažnyčias.

American Friefids of Anti- 
bolshevicks Block of Nation 
(ANB) prie to mitingo akty
viai prisideda. Jame pavergtų 
tautų atstovų tarpe dalyvauja

Scena iš naujos Gasparo Veličkos pjeses “Minija vėl išsiliejo", kurią 
Omahos lietuvių trupė Lietuvių Auditorijoje vaidina šį šeštadienį 
7:30 vai., ir sekmadienį 3 vai. p.p.

CHICAGOS ŽINIOS KAS KĄ IR KUR
Sąžinės graužiamas : 100,000 stebėjo paradą

prisipažino I Pagerbiant mirusius karius
Erwin Shipley, 31 .m. darbi-' Kapinių dienoje Chicagoje bu- cagos 

ninkas,
čius policininkus ir pasisakė, net 50 orkestrų ir ėjo apie 30, 
kad jisai 1953 m. Charlestone, Į 000 žmonių. Paradą stebėjo 
W. Va., nužudęs 59 m. moterį apie 100,000 žiūrovų. Oro tem- 
W. Clark. Ji buvo rasta mirti- peratūra buvo netoli 90 /laips
nai užmušta savame puošnia- nių. Paradą priėmė, be kitų, ir 
me name. Žudikas policijai pa- Illinois gubernatorius, 
sisakė, kad jis buvo nusigėręs, _

Areštavo plėšikus 
Chicagos policija areštavo

— Studentų susirinkimas.. šį 
sekmadienį, birž. 3 d. 10 vai. ryte, 
T.T. Jėzuitų namuose, 5541 So. 
Paulina St. įvyks Stud. At kų Chi- 

draugovės susirinkimas.
sulaikė pravažiuojam j vo paradas, kuriame dalyvavo filmavau

govės šventės.
Visi prašomi atsinešti ,ir grą

žinti jaunimo peticijas.
— Iš Kęstučio Klubo pastogės. 

Birželio mėn. 3 d. 1 v. Hollywood 
salėje įvyks Lietuvių Kęstučio pa
šalpos Klubo susirinkimas. Pra
šomi nariai dalyvauti. Parengimų 
komisija praneš apie būsiantį klu 
bo pikniką—gegužinę, kuri įvyks 
birželio 10 d. Klimek miškely, prie 
Kean Avė., pusė bloko į pietus 
nuo tautinių kapinių. Visų narių 
ptreiga dalyvauti.

įstatų pataisymo komisija pra
neš kas taisytina klubo įstatuose.

Klubo Koresp.

kad jis buvo blogo elgesio žmo
gus, kad dabar jį sąžinė ver
tųsi pasisakyti. Žudikas sakėsi keturis žmones, pavogusius 
net girdįs balsus savo galvoje. įvairių gėrybių už $4,000. Vie-

IŠ ARTI IR TOLI
VENECUELOJE

— La Vega parapijos bažny
čioje balandžio 1 d. priėmė mo
terystės sakramentą Kazys 
Laurinaitis ir Irena Seikutė. 
Tą pačią dieną buvo pakrikšty
tas Leonardo Danylos vardu 
Antano ir Reginos Pavasarių 
pirmgimis sūnus. Kūmai: Ry
tis Kuzavinis ir Ona Nelsaitė.

— Antanas Pavasaris, teno
ras, prieš porą metų baigęs 
konservatoriją, pakviestas da
lyvauti sekančiame operos se
zone Caracos’e:

— Jonas Drevinskas po sun
kios ligos grįžęs iš ligoninės 
dar gydosi namie.

— Povilas Damhrava paskir
tas vyriausiu buhalteriu svar
bioje firmoje.

— Inž. Antanui Šulcui pa
vesta areodromo darbų prie
žiūra Casipua Edo Zulia.

BRAZILIJOJ
— Marija ir Balys Andruš-

kevičiai, keletą mėnesių svečia
vęs! pas savo gimines visuome
nininkus Antanaičius ir Žibus 
Sao Paulyje, balandžio 26 d. iž- 
skrido atgal Amerikon ir apsi
gyvens Patersone, N. J.

PRANCŪZIJOJE
— Vysk. V. Padolskis, vyk-

ir lietuviai delegatai, tad da.1 damas j Angliją, gegužės mėn.
lyvaukime protesto mitinge ir 
paremkime tos organizacijos 
mums visiems varomą bendrą 
akciją prieš bolševizmą.

, s .

X Vytauto Petrausko namo 
patalpose įsikūrė Daigų šven
tės komitetas savo būstinę, iš

joj ir Islandijoj. Pernai rudenį Ruriog teikiamos visos in-
• • a __! _ 1 * T— —. im L>r* . •jisai sugrįžo iš Japonijos ir Pa- 
cifiko salų, kur tarnavo Dėdei 
Šamui du metus.

X Kan. V. Zakarauskas šį
sekmadienį mini savo kuniga
vimo 25 m. .jutilėjų. Jubiliatas 
laikys sumą 10 vai. 45 min. Gi
mimo Panelės Šv. Marijos pa
rapijos bažnyčioje. Pamokslą 
pasakys jubiliato mokslo drau
gas kun. dr. A. Deksnys, St. 
Louis lietuvių parapijos klebo
nas.

X Judita Metrikaitė, Drau
go bendradarbė, yra paskirta 
jaunųjų respublikonų vadove 
Chicagoje. šį savaitgalį išvyks
ta visai savaitei į Washingtoną 
jaunųjų respublikonų vadų 
kursus. Juditos adresas: 7042 
S. Artesian avė. PR 6-0952.

X M. Paukštienė, 4428 So. 
Califomia avė., džiaugiasi nu
sipirkus naujų religinio turinio 
knygų, kaip tai vysk. Brizgio 
Marija Danguj ir žemėj ir kun. 
J. Burkaus Teresė Neumanai- 
tė.

formacijos šventės reikalais. 
Šia patalpa V. Petrauskas lei
do naudotis nemokamai, neim
damas atlyginimo nei už švie
sas, nei už kambarį, neskaitant 
kitų duotų patogumų. Jis yra 
plačiai žinomas kontraktorius, 
turįs didelį pasitikėjimą ne vien 
lietuvių, bet ir kitataučių tar
pe. Suprasdamas nelengvas 
kultūrinio darbo sąlygas ir 
įvertindamas lietuviškos dai
nos reikšmę mūsų tautiniam 
išsilaikymui, jia ir Dainų šven
tės komiteto pastangas puikiai 
suprato, tad ir jo palankumas 
tiems reikalams yra didžai ver
tinamas. Jis priklauso Stan
dard Builders bendrovei ir ve
da plačią statybą Chicagoje ir 
apylinkėse. Jo adresas, kur ir 
Dainų šventės būstinė, yra 
2528 W. 69 St, Chicago 29, III. 
Telefonas PR 8-3792.

X H. Bružinskienei, 1320 S. 
Cicero Avė., už 1 mėnesį su
gaištą ligoje Leonardas Jan
kauskas įteikė $200.00 čekį.

15—18 d. d. lankėsi Paryžiuje. 
Ketvirtadienį, gegužės mėn. 17 
d. Paryžiaus lietuviams atlaikė 
gegužines pamaldas Tėvų Jė
zuitų koplyčioje.

— Albinas švirmickas, Pr. 
Lietuvių B-nės adm. sekreto
rius, gegužės mėn. 12 d. susi
tuokė su ple Pascale Delabre;

— Ričardas Bačkis gegužės 
mėn. 5—6 d. d. dalyvavo Tarp
tautinės Jaunųjų Krikščionių 
Demokratų Unijos (NEI Jauni
mo Sekcijos) Socialinės ir Eko
nominės Komisijos posėdžiuose 
Briuselyje, atstovaudamas lie
tuvius.

VOKIETIJOJ
— Muenchene įvyko metinis 

LBV apylinkės narių susirinki
mas. Išrinkta nauja apylinkės 
valdyba: kun. Jonas Tautkevi- 
čius pirmininku, Vytautas

X Birutė Pūkelevič'utč vyks
ta į Bostoną. Premijuotojo ro
mano “Aštuon5 lapai” autorė 
šį savaitgalį praleis Bostone. 
Ji ten yra pakviesta\ Bostono 
Kultūros Klubo, kuris susi
rinks diskutuoti jos kūrinio 
“Aštuoni lapai”. Ta proga au
torė paskaitys keletą ištraukų.

X Kun. Jurgį E. Shea, Apaš
talų Karalienės bažn. kleboną 
Ivanhoe-Chicago 27, III., didelį 
lietuvių bičiulį, pereitą pirma
dienį ištiko širdies smūgis. Jis 
paguldytas šv. Prano ligoninėj 
Blue Island, UI. Pavojug gyvy
bei praėjo, tačiau reiks laiko 
kol galutinai pasveiks. Jam 
talkininkauja parapijoj

Krištolaitis sekretorium ir Pet
ras Česiūnas kasininku.

— Bad Schartau metiniame 
LBV apylinkės narių susirinki
me vienbalsiai perrinkta senoji 
apylinkės valdyba ir revizijos 
komisija. Apylinkei vadovauja 
Pr. Liegus.

— Hanau gegužės mėn. 6 d. 
lietuviai pagerbė savo motinas. 
Pamaldas atlaikė ir tai dienai 
atitinkamą pamokslą pasakė t. 
A. Bernatonis. Pats Motinos 
dienos minėjimas įvyko 15 vai. 
YMCA kambaryje. Minėjimą 
atidarė ir šiltais žodžiais moti
nas pasveikino apylinkės val
dybos pirm. A. Survila. Moti
nos reikšmę šeimos ir valsty
bės gyvenime puikiai save? kal
boje pavaizdavo tėvas A. Ber
natonis. Pabaigai vargo mo
kykla, vad. Br. Survilienės, at
liko motinos garbei gražų mon
tažą. Minėjiifte dalyvavusioms 
motinoms vargo mokyklos mo
kiniai prisegė " gėlytes. Ken
čiančios motinos ištrėmime ir 
žuvusios dėl visų gerovės bu
vo pagerbtos atsistojimu ir vie
nos minutės susikaupimu.

— Neustadte lankėsi Balfo 
pirmininkas kan. prof. dr. Kon
čius ir Balfo įgaliotinis Vokie
tijoje Iz. Rugienius. Svečiai 
buvo sutikti ir pasveikinti 
Balfo įgaliotinio Neustadte V. 
Mejerio, o Katalikių Moterų 
D-jos narė Rutenbergienė įteį- 
kė svečiams gėlių. Prof. Kon
čius davė daug paaiškin;.mų 
apie emigraciją ir ragino visus, 
kas tik gali, emigruoti. Be to, 
informavo apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą.

— VaTei balandžio 27 d. įvy

ko apyl. lietuvių visuotinas su
sirinkimas. Balsų dauguma se
niūnų išrinktas K. Vaitukaitis. 
Kandidatais: V. Vaškienė, O. 
Juraitienė ir A. Kristupas. Re
vizijos komisijon išrinkti: P. 
Gerulyte; SL Motuzas ir Au
gustas šiušelis.

ARGENTINOJE
— Rašytoja E. Bielecka, ke

lių Argentinoje ispaniškai iš
leistų veikalų autorė, kai ku
riose iš jų mini ir visą eilę lie
tuviškų terminų. Rašytoja 
buv0 pakviesta ir į motinos 
dienos minėjimą.

— Buenos Aires iliustruo
tas žurnalas “Ahora” (“Da
bar”), paskelbė “Nacional” 
dainininkės Marijos Mikalčie- 
nės 7-ius paveikslus. Drauge 
nušviestas ir jos tremties ke
lias iš rusų okupuotos Lietuvos 
per Italiją ir Argentiną.

Jis sulaikytas, prašant Char- 
leston policijai.

Prigėrė dvi sesutės
Suzanne ir Jannice Jonės, 

10 ir 8 m. mergaitės, č . k avie
tės, prigėrė Manteno ežere, prie 
kurio nuvyko su tėvais pikni- 
kaudamos. Šeimos automobilis 
buvo įklimpęs ir kol tėvai prie 
jo tvarkėsi, nuklydusios besi
maudydamos prigėrė.

Ties naujus kelius
Washingtone dabar yra 

svarstomas naujas planas per 
13 ateinančių metų JAV-se nu
tiesti 40,000 naujų kelių. Ta 
programa kainuos apie $25 mi- 
lionus. Pagal tą planą apie 
3,000 naujų kelių bus nutiesta 
Illinois valstybėje. Ulinois gu
bernatorius Stratton numato 
artimiausiu laiku tartis su Chi
cagos meru Daley ir Cook ap
skrities tarybos prezidentu Da- 
niel Ryan apie planuojamus 
naujus kelius.

Peršauta moteris
Trys berniukai, išėję žuvau

ti, netoli Lemont rado 29 m. 
moterį su kulkos padaryta žaiz
da galvoje. Jos vardas — Do- 
rothy Schatz. Namus ji buvo 
paliikusi iš vakaro 9 vai. Prie 
jos rastas ir revolveris, bet nu
gabenta į ligoninę ji aiškino, 
kad ne pati šovėsi. Jos gyvybė 
tebėra pavojuje.

Sugavo jaunus banditus
Pietinėje Chicagos dalyje 

areštuoti Herbert Washington, 
17 m. amžiaus, ir John Sykes, 
15 m. amžiaus, kurie subadė 
peiliais jūrininką ir prisipažino 
apiplėšę 9 namus, iš kurių pen
kis paskiau padegė.

nas iš areštuotųjų — Jack Mes 
ser, 20 m. amžiaus, buvo nu 
ėjęs į namus 4341 Kenmore 
vaikų saugoti ir paskiau susi 
taręs su banditais, apiplėšė na
mus. Banditai besivaidydami 
išdavė Viens kitą.

Meldėsi už pakartuosius

— Šv. Rožančiaus draugijos su
sirinkimas įvyks 1 birželio Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mokyk
los salėje, 2259 Emerald Avė. Tai 
bus paskutinis susirinkimas ligi 
spalio mėnesio. V.D.

— Birželio S d. 11 vai. 45 min. 
sekmadienį Marąuette Parko pa-

Chicagos graiku šv. Demet- ŠŽt
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Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka

nados Lietuvių Dainų šventėj liep. 1 d. Chicagoj. 
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J. A. VALSTYBĖSE
— Povilas Jusis, gyvenąs 

Kenosha, Wisc., gydėsi ligoni
nėj. Dabar jau namie ilsisi ir 
stiprėja. P. Jusis yra “Drau
go” ir mūsų kultūrinių įstaigų 
rėmėjas. Dažnai lankosi ir Chl-

kan. i cagoj dalyvauti lietuvių paren- 
I gimuose,

— Generolo padėka. Ameri
kiečių armijos Europoje vy
riausio vado štabo generolas 
A. C. McAuliffe atsiuntė gim
nazijai ir poniai Skeivalienei 
padėką už dovanotą lėlę, dėko
damas ir žmonos bei dukters 
vardu bei pabrėždamas gražią 
lietuvių mokyklos veiklą. Tai 
būsią jam gražūs prisiminimai 
iš jo tarnybos Vokietijoje lai
kų.

LIETUVOJE
— Klaipėdoj kat parapijos 

klebonu yra kun. L. Povilonis, 
kuris dirba pastoracinį darbą 
kartu su dviem padėjėjais vi
karais. Darb'o yra daug, nes 
šiuo metu tai yra bene pati di
džiausia parapija Lietuvoje.

— K. Rūdos parapijos klebo
nu yra kun. Kupstaitis.

— Rusijos žurnalistas Sof- 
ronovas, kuris pernai lankėsi 
Amerikoje, rašo reportažus bol 
ševikinėj spaudoj labai šmei
žiančius Ameriką. Reportažūs 
persispausdina ir Lietuvos bol
ševikiniai7 laikraščiai. Tuose re 
portažuose pvz., apie Amerikos 
lėktuvų stuardes, rašoma, kad 
jos yra nelaimingiausios, kad 
jos yra atskirtos nuo tėvų ir 
brolių, kad jos turi šypsotis 
net ir liūdnos būdamos. Bolše
vikai įmoka Ameriką niekinti 
ir “atsidėkoti” už priėmimą.

— Kanauninkas Vincentas 
Vizgirda š. m. balandžio 21 d. 
Kaune palaidojo savo vyresnę 
seserę Užupienę. Pats kan. Viz
girda taip pat yra nestiprios 
sveikatos.

rijaus bažnyčioje, 2704 Garmen 
avė., sekmadienį buvo pamal
dos už du pakartuosius Kipro 
salos graikus, kuriuos nubau
dė britai. Pamaldose dalyvavo 
ir graikų ambasadorius J. A. 
V-bėms, pasakydamas kalbą, 
kurioje kaltino britus, sakyda
mas, kad tų visų sąmyšių būtų 
galima buvę išvengti, jeigu bri
tai būtų Kiprui davę savivaldą 
su teise išsirinkti įstatymų lei
dimo tarybą.

Viena mirtis Chicagoje
Kapinių dienos šventėje Chi

cagoje susisiekimo nelaimėse 
žuvo tik vienas žmogus; kitose 
Illinois vietose žuvo 10 žmonių, 
o visose JAV-se buvo spėjama, 
kad žus apie 110, bet tikrumo
je — žuvo mažiau.

Peršovė susiginčijusi dėl 
mašinos

Baptistų pastorių J. Smith, 
38 ,m. amžiaus, į kojas peršovė 
jo žmona, 40 m. amžiaus. Jiedu 
visą dieną ginčijosi dėl teisės 
pasinaudoti automobiliu. Su
žeistasis nugabentas į savo 
miesto — Evanstono — ligoni
nę, o žmona — areštuota.

81 m. amžiaus sportininkas
Keliaudamas į Rapid City, S. 

D. pakeliui buvo sustojęs Chi
cagoje Mahlon N. Haines, 81 
m. amžiaus, kuris dar tebežai
džia beisbolo komandoje, pri
klausydamas vienam klubui St. 
Petersburg, Fla., mieste. Jis 
yra milionierius, praturtėjęs iš 
gausių krautuvių, kuriose par
davinėjami batai.

Nauja Šv. Ritos salė
Šv. Ritos aujgšt. mokykla, 

esanti 63 gatvėje ir Oakley, 
pradėjo įruošimą salės savo 
futbolo stadione. Salė kainuos 
apie $100,000.

land įvykusią Lietuvių Bendruo
menės Tarybos sesiją. Be to bus 
aptariami svarbūs apylinkės rei
kalai. L. B. Marąuette Parko a- 
pylinkės nariai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Lietuvių B-nės Marąuette 
Parko apylinkės valdyba

Sugavo studentės 
užpuolėją

Policija sulaikė Edvardą Un- 
behaum, 35 m. amžiaus buvusį 
kalinį, kurs prisipažino kiek 
anksčiau buvęs užpuolęs vieną 
studentę, kuri buvo nuvykusi 
į svečius, ir grasinęs ją nušau
ti, bet vėliau pabėgęs, kai re
volveris neiššovęs. Studentė bu
vo viena ir tas vyras įėjo į bu
tą nuduodamas, kad reikia ap
skaičiuoti, kiek kainuos buto 
tinkavimas. Studentė jį įleido, 
bet į kišenių įsidėjo revolverį. 
Kai tas vyras vėliau norėjo ją 
užpulti, ji bandė šauti į jį, bet 
revolveris buvo užspringęs. Iš 
studentės nusakymo, policija 
atspėjo, kas buvo tas užpuolė
jas. Jo namus saugojo visą pa
rą, paskiau įėjo į vidų. Nusi
kaltėlis tai pastebėjęs, nubėgo 
į trečią augštą ir per langą iš
šoko žemėn. Susižeidė nulauž- 
damas kojos kaulą. Vistiek dar 
bęgo nuo policijos, bet buvo 
sugautas ir atpažintas, kad tai 
narkotikų vartotojas ir seksu
alinius nusikaltimus pildąs 
žmogus.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Geras patarimas
Pabudusi žmona sako vyrui:
— Joneli, negaliu miegoti, 

sapnavau, kad mūsų miegamą- 
jame yra pelių.

— Susapnuok, kad mūsų 
miegamajame vaikšto katė ir 
galėsi vėl ramiai miegoti, — 
nuramina ją vyras.

▼erti lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS —- Kauno Arkivy» 
Irapaa Metropolitas. TV laida. IA 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
820 pusi. Kaina $1.60. Gaunama

••DRAUGE*' 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8, IUinois

Tikrai verte ir naudinga jaunimui 
Ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemeje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upės, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ava.

CHICAGO 8. ILL.

KNYGA, KURIĄ JŪS 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 dailiainko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

UEsakymua kartu au pinigai, alųaklta:
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.


