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SEPILOVAS UZ BE NDRAD ARBI AVIM ASU j A V
Europos spauda daug rašo

apie neramumus Pabaltijyje
(Elta) Po prancūzų „Paris - Press - l’Intransigeant“, „Figaro“ 

ir vokiečių radijų pranešimų, dabar ir vokiečių dienr. „Bayrische 
Rundschau“ paskelbė iš suomių sostinės Helsinkio gautą praneši
mą, duodantį smulkesnių duomenų apie neramumus Pabaltijo 
kraštuose.

Jie paremti atbėgusio į Suo-‘ 
miją Jorge Coseich ir kitų pasa
kojimais. Pranešime sakoma:
Suomijoj kursuoja sensacingos 
žinios apie Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje greitai augantį laisvės 
judėjimą.

Kiek tas pasipriešinimas Mas
kvos okupantams turės politinės 
įtakos, šiuo momentu dar nesą 
galima tiksliai pasakyti, rašo 
dienraštis, bet Maskvos Tassas 
net keturis kartus šias žinias de- 
mentavęs. Suomių sostinėje iš 
šio fakto kaip tik ir daroma išva
da, jog tatai iki tam tikro laips
nio turi būti tiesa, būtent — kad 
Pabaltijo valstybėse vyksta pa
vojingas okupantams politinis rū 
girnas.

Didėja pasipriešinimas 
Maskvai

Suomiją pasiekė pirmieji pa
bėgėliai iš Ventspilio, Rygos ir 
Jekabpilio — ir jie visi pasakoja 
apie nuolatos didėjantį Maskvai 
pasipriešinimą. Taip pat patvir
tinta žinia, kad Rygos siųstuvas 
48 valandas neveikė. Helsinky 
vienas latvis dėl to pareiškęs, 
kad tuo metu stotį buvo užėmę 
laisvės kovotojai.
• Stalinas, kaip toliau skelbiama 
pranešime, užgrobęs Pabaltijo 
valstybes, paleido iš kalėjimų ne 
tik politinitis kalinius, bet sąmo
ningai ir kriminalinius. Šių ne
maža prasiskverbė į marionetinę 
bolševikų sudalytąją vyriausybę 
Latvijoje.

Kriminalinis elementas taip 
pat smalkiai pasižymėjo Lietu
voje ir Estijoje, su ten sudaryto
mis panašiomis „vyriausybėmis“ 
brutaliai užgniauždamas kiekvie
ną Pabaltijo tautų laisvės pasi
reiškimą.

Kai Malenkovas perėmė Sovie
tuose valdžią, drąsūs vyrai Šiau
liuose, Rygoje, Tartu ir Taline 
kelis kartus reikalavo pašalinti 
iš valdžios vietų minimąjį kri
minalinį elementą. Tačiau Malen- 
kovas iš tų drąsuolių 430 suėmė 
kaip „riaušininkus“, tik vėliau 
Bulganinas juos vėl paleido.

Dabar jie atsišaukimais kvie
čia gyventojus sudaryti laisvės 
sąjūdį ir parodyti Maskvai ryž
tingą valią, kad Pabaltijo valsty
bės nori būti laisvos ir tvarkytis 
savarankiškai. Latvių sąjūdžio 
vadais dienraštis mini Arne Mol- 
sezavą ir Kurto Tukums.

Sovietai valdo jėga

Kaip dabartinė Sovietų valdžia 
bijo kiekvieno laisvės pasireiški
mo ir yra — bent šiuo metu — 
pasiryžusi jėga Pabaltijo kraš
tus išlaikyti aneksuotus į Sov. 
Sąjungą, rodo kad ir tas faktas, 
jog buvo duotas pavojaus ženklas 
11 šarvuočių brigadai ir ji buvo 
pasiųsta į laisvės sąjūdžio centrą 
latvių Šveicarijoj (Žinantieji tei
gia, jog Siguldos apylinkėse slap
stytis labai patogu. Ten kai kur 
nepravažiuos joks tankas). Į 
Suomiją atbėgęs latvis Jorge Co
seich teigia, kad Valmieroj ir 
Vendenėj sutemus buvo uždraus
ta gyventojams išeiti iš namų. 
Gatvėmis patruliuoti buvo pasiųs 
ti ginkluoti sargybiniai.

Telšiai — pasipriešinimo 
centras

esąs Telšių mieste, Žemaičiuose. 
Miestas buvo laikinai šarvuočių 
brigados atkirstas ir kelis kartus 
„iššukuotas“. Tačiau, nepaisant 
to, svarbiausiems laisvės kovoto
jams pavykę pasprukti į Latviją 
ir Estiją.

Helsinky gyvai diskutuojamas 
klausimas, kiek Maskva, besirū
pindama „taikiu sambūviu“ su 
Vakarais, sutiksianti suteikti Pa 
baltijo kraštams savarankišku
mo.' „Kadangi rezistencine kova 
padaryta pradžia naujiems poli
tiniams impulsams, lietuvių, lat
vių ir estų ryžto gyventi laisvai 
nebus įmanoma šį kartą taip len
gvai nutildyti“, baigia savo pra
nešimą iš Helsinkio dienraštis“, 
jį pavadinęs „Sukilimas Pabalti
jo valstybėse?“.

Apie Šepilovo 
pareiškimą

(E.) Naujasis Sovietų Sąjun- 
gbs užs. reik. ministeris Šepilo- 
vas, kalbėdamas su spaudos at
stovais Atėnuose, pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga kiekvienam kraš
tui, vis tiek, ar jis būtų didelis, 
ar mažas, pripažįsta teisę pačiam 
apspręsti savo likimą.

Iš spaudos atstovų pasiteira
vus, ar tas viešai deklaruojamas 
principas taikomas ir Pabaltijo 
kraštams, kurie yra inkorporuoti 
į Sov. Sąjungą, šepilovas atsakė: 
taip, jis galioja tiek Pabaltijo, 
tiek ir kitoms respublikoms.

Atsakant į tą Šepilovo teigimą, 
per lietuvikąsias radijo translia
cijas iš laisvųjų Vakarų buvo nu 
šviesta, kaip klastingai Sovietai, 
sulaužę visas su Lietuva ir kito
mis Pabaltijo respublikomis su
darytąsias sutartis ir iškilmingai 
duotus pažadus, užgrobė Pabalti
jo kraštus ir, suklastoję gyvento
jų valią, jėga juos įjungė į Sov. 
Sąjungą.

Šepilovas, jei nuoširdžiai lai
kosi paskelbtųjų žodžių, grįžęs 
Maskvon, turėtų imtis visų rei
kalingų žygių, jog Pabaltijo tau
tos tikrai galėtų pačios — kad ir 
tarptautinėj kontrolėj — apsi
spręsti savo valdymosi formą 
taip, kaip jos pačios to nori, bet 
ne Maskva.

Vatikanas apie
Vilniaus katedrą

VATIKANAS — Prieš keletą 
dienų Vatikano radijas visomis 
kalbomis paminėjo Vilniaus ka

Sugrįžęs iš savo kelionės po Europos kraštus, buv. prezidentas 
Harry S. Trumanas sveikinasi su vienu filmuotoju. (INS)

Numatomi pasikeitimai prancūzų 
komunistų partijos vadovybėje

PARYŽIUS, — Vakaruose esančių komunistų partijų vadams 
ateina liūdnos dienos, kurios yra Stalino nuvertinimo išdava. Ne
maža iš jų Kremlius artimiausiu laiku yra numatęs atstatyti iš 
einamų pareigų, ypatingai dabar po neseniai užsibaigusio Pozna
nės sukilimo. *

Vienas iš tokių aukų yra nu
matytas Prancūzijos, kuri turi di 
džiausią tuoj po Italijos komu
nistų partiją Europos kontinen
te, Nr. i komunistas — Maurice 
Thorez. Jis, sakoma, turės užleis
ti vieną jaunam kraujuj, neuž
krėstam bendradarbiavime su 
Stalinu.

Thorez pozicija yra žadama 
Waldeck Rochet’ui, kuris yra jau 
nas komunistas ir šis sakoma, 
galės geriau suprasti dabartinę 
Maskvos „new look“ liniją.

Šis Thorez pašalinimas turėtų 
įvykti sekančiame partijos kon
grese, prasidedančiame liepos 
mėn. 18 d.

Perdidehs buržujus

Daugeliui dar nepatinka ir šio 
komunistų šefo buržujišlkas gy
venimas, prabangioje viloje Can- 
nes vietovėje.

Taip pat Thorez’ui yra meta
mas šešėlis už tai, kad jis, būda-

Trumpai iš visur
• Zurk Kruger, 83 metų am

žiaus Joharmesburgo, Pietinėje 
Afrikoje, gyventojas, kuris nėra 
lankęs mokyklos, pradėjo moky
tis mašinraščio, sakydamas, jog 
jis nori rašyti savo gyvenimo ap
rašymą.

• Sov, Sąjunga pakvietė Va
karų Vokietijos „Bundestagą“ at 
siųsti savo delegatus į Rusiją 
oficialiam vizitui.

• Bolševikinių Lietuvos prof. 
sąjungų tarybos pirmininku iš-

tedrą. kurią komunistai nori pa- rinktas B. Baranauskas, o sekre- 
versti meno galerija. Apie Vii- torium — J. Narkevičiūtė. Per 
niaus katedrą, apie šv. Kotrynos penktąją prof. sąjungų konferen- 
bažnyčią ir kit. Lietuvoj leidžia- ciją Vilniuje buvo taip pat išlkel- 
ma komunistinė spauda jau kai- ta visa eilė negerovių. Nusiskųs- 
ba tik kaip apie architektūros , ta, kad „kasmet žlugdomi staty

mas 25 metus Prancūzijos ko
munistų partijos vadu, per daug 
laižė batus Stalinui.

Prancūzai lankėsi Maskvoje

Gerai informuoti šaltiniai iš 
Paryžiaus praneša, jog prancūzų 
komunistai įspėjo Maskvą dėl jos 
pergreitos „nustalinimo“ akcijos. 
Jie užakcentavo, kad tas gali pri 
vesti prie neramumų Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje ir Rumunijoje.

Poznanės sukilimo dieną pran
cūzų centrinio partijos 'komiteto 
trijų žmonių delegacija buvo nu
vykusi į Maskvą, kur ji Krem
liaus viršūnes bandė įtikinti, jog 
Poznanės neramumai gali būti 
tik pradžia vedanti į blogesnius 
įvykiams.

Pranešama, kad sovietų „bo
sai“ savo pavaldinių iš Prancūzi
jos žemės nuomonę gana nepa
lankiai priėmė ir šiems liepė rū
pintis tik savo reikalais.

Išleistas specialus Eltos 
numeris

Lietuvos okupacijos metinėms 
ir tragiškųjų deportacijų pra
džiai paminėti buvo išleistas spe 
cialus Elta - Press — laisvosios 
Eltos biuletenio italų kalba nu
meris.

Leidinyje pateikiama sovietų 
klastingo įsibrovimo į Pabaltijo 
valstybes aprašymas, Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to atsišaukimas į pasaulio lietu
vius tragiškųjų deportacijų su
kakties p^oga ir visa eilė doku
mentų, pavaizduojančių sovieti
nio okupanto nusikaltimus Lietu
voje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose.

Rumunijoje
Bažnyčios padėtis

BERNAS. — Šveicarijos sos
tinėje Berne paskutiniu laiku įvy 
kęs 4 Rumunijos pabėgėlių teis
mas dar kartą prieš laisvojo pa
saulio akis atskleidė tragišką re
ligijos ir Bažnyčios padėtį šiame 
komunistų valdomame krašte. 
Kaip žinoma, keturi rumunai bu
vo teisiami už tai, kad pereitų me 
tų vasario mėnesį įsiveržė į ko
munistinę Rumunijos pasiunti
nybė Šveicarijoj.

.Kaltinamieji teismo salėje pri
minė, kaip komunistinė Bukareš
to vyriausybė buvo įsakiusi mo
kyklose tyčiotis iš maldų ir reli
ginių tiesų. Katalikų tikėjimo iš
pažinimo vietoje vaikai mokyklo
se buvo mokomi kalbėti religiją 
išjuokiančią formulę: „Nėra Die
vo“. Vietoj „Tėve mūsų“ buvo 
kalbama komunistinė „malda“ į 
Staliną: „Mūsų tėve Stalinai, 
duok mums kasdieninės duonos“.

Berno teisme laisvajam pasau
liui dar kartą buvo primintas už 
tikėjimą mirusių ir kalėjimuos^ 
kenčiančių Rumunijos vyskupų 
herojizmas. Kankinio mirtimi ko 
munistiniuose kalėjimuose jau 
yra mirę 8 Rumunijos vyskupai. 
Kiti 3 dar yra gyvi ir tębekenčia 
kalėjimuose. Šimtai kunigų ir 
tūkstančiai tikinčiųjų už tikėji
mą ištremti į priverčiamųjų dar
bų stovyklas. Rytų apeigų kata
likų bendruomenės organizacija 
visiškai sunaikinta, o lotynų apei 
gų katalikai palikti be jokių tei
sių.

Sukilimo suokalbis ,
Čekoslovakijoje

VIENA, Austrija. — Pragos 
laikraštis „Prace“ praneša, kad 
Čefkoslovakijos komunistų sau
gumo policija susekė suokalbį, 
kuriuo buvo numatyta uždegti 
didžiulį Prahos kalėjimą, pagrob 
ti radijo stotį ir centralinio pašto 
rūmus.

Laikraštyje pažymima, kad 
ginkluoti suokalbininkai buvo su 
imti ir likviduoti tą pačią dieną. 
Dar čia pridėta, jog suimant du 
maištininkus būta apsišaudymo, 
kurio metu žuvo vienas saugumo 
policijos narys.

Pats straipsnis, su minėtomis 
žiniomis, buvo pavadintas: „Die
na iš dienos kovoje prieš valsty
bės priešus“. Taip pat ten buvo 
minima, jog sučiupta nemaža šni 
pų bei priešvalstybę veikiančių 
agentų, pažymint, kad tai yra 
amerikiečių ir 'kitų imperialistų 
žvalgybos tarnybos asmenys.

• Neto Yorko teismo valdinin
kas Louis S. Kaplan praneša, 
kad kiekvienas, kuris į savo po
litinį priešą mes kiaušiniu bus 
nuteistas šešiais mėnesiais kalė
ti.

• Erna M. Bauman, 18 m. am
žiaus, mėlynų akių vokiečių kil
mės blondinė buvo išrinkta 1956 
m. „Miss Mexico“.

paminklus, o ne kaip apie bažny
čias.

Priminęs Vilniaus katedros is
toriją, Vatikano radijas pabrėžė, 
kad vos atėjus bolševikams į Lie 
tuvą, katedra buvo uždaryta ta
riamai atnaujinimo darbams. 
Nuo jos tuoj buvo nuimtos šv. 
Elenos, šv. Stanislovo, šv. Kazi
miero statulos ir kryžius. Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero kūnas 
buvo perkeltas į šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią, kurią dabar ko-

Dienraščio teigimu, Lietuvoj munistai vadina „Vilniaus kated- 
pasipriešlnitao sąjūdžio centras ra“.

bos planai“. Ministerijos ir žiny
bos per paskutiniuosius dvejus 
metus neišnaudojo daugiau kaip 
15 mil. rublių gyv. namų staty
bai gautų kreditų.

• Kaip pranešama iš Jeruza
lės, Lenkija panaikino draudimą 
Lenkijoje gyvenantiems žydams 
išvykti į Izraelį.

• Florence Pyne, 63 m. Clos- 
ter, N. J. gyventoja, nusižudė la
bai retomis aplinkybėmis: ji įlin
do į virtuvės šaldytuvą ir užsi
trenkė jo duriai

JAValstybių oro pajėgų štabo vadas gen. Nathan Twining (deši
nėje), sugrįžęs iš Sov. Sąjungos, laikraštininkams pasakoja įspū
džius, patirtus tame krašte. Čia jį sveikina oro pajėgų sekretorius 
Donald Ųuarles (viduryje), (INS)

Reikalinga užčiaupti burnas 

šaltojo karo propoguotojams - 
sako Sov. Sąjungos min. Šepilovas

MASKVA, — Sov. Sąjungos užsienių reikalų ministeris Dimi- 
tri T. Šepilovas vakar išsireiškė, kad Rusija nori geresnių santykių 
su JAValstybėms. Jis taip pat pažymėjo, jog šių santykių pageri
nimui yra reikalinga užčiaupti burnas visiems tiems propoguoto
jams, kurie JAValstybėse kursto šaltąjį karą.

Šepilovas šias pastabas padarė
spaudos žmonėms Jungtinių Tau 
tų generalinio sekretoriaus Dag 
Hammarskjold garbei suruošta
me priėmime Spiridonovka rū
muose, savo oficialioje reziden
cijoje.
Galvoja apie vizitą JAValstybėse

Sis „Pravdos“ laikraščio buv. 
redaktoriaus susitikimas su už
sienio korespondentais oficialia
me priėmime buvo pirmasis nuo 
jo perėmimo W. M. Molotovo vie
tos, birželio mėn. 1 d.

Šepilovas, kuris yra tiką su
grįžęs iš savo kelionės po Vid. 
Rytus ir Graikiją, pareiškė, jog 
jis, galimas daiktas, lapkričio 
mėn. vyks į New Yorko Jungti
nių Tautų bendron sesijon. Savo 
vizito metu, jis norėtų susitikti 
už užsienio politikos vyrais, įskai 
tytinai ir JAV Valstybės sekr. 
John Foster Dulles.

Kalbėdamasis su Hammarsk- 
jold, Šepilovas prasitarė:

„Mes sustiprinom savo nuošir
dų pageidavimą dėl įtampos su
mažinimo. Kiekvienas Jungtinių 
Tautų žingsnis ta kryptimi bus 
mūsų paremtas“.

Paspruko vengrų
sportininkas

NEAPOLIS — Šiomis dieno
mis Neapolyje įvykusioms van
dens kamuolio rungtynėms buvo 
atvykusi ir komunistinės Vengri
jos sportininkų grupė. Vienas iš 
geriausių vengrų komandos žai
dėjų Szabo nakties metu nežy
miai pasitraukė iš viešbučio ir pa 
siprašė Italijos vyriausybės įs
taigų globos. Komunistinėj ven
grų ambasadoj ir sportininkų tar 
pe įvykis sukėlė didelį susijaudi
nimą. Šiuo metu laisvę pasirin
kusio vengrų sportininko saugu
mu rūpinasi italų policija. (VR)

Didelė vagystė
Momtrealyje

MONTREALIS, — Trys gin
kluoti vyrai įsiveržė į Montrealio 
Rosemount apylinkėje esančią 
brangenybių krautuvę ir išplėšė 
60,000 dol. grynais pinigais ir 
prekėmis. Vagys pavogė nemaža 
deimantų, laikrodžių, žiedų ir ki
tokių gėrybių.

• Patvinus upei netoli Kata- 
chi, Pakistane, nuskendo autobu
sas su 31 keleiviu.

Nori visapusiško 
bendradarbiavimo

Kreipdamasis į JAValstybes, 
Šepilovas pageidavo didesnio kon 
takto politikos, socialinėje, tech
nikos, mokslo ir kultūros srityje. 
Toks kontaktas, kaip jis pažymė
jo, padėtų nuskaidrinti tarp šių 
dviejų tautų kylančius nesusipra 
timus ir tada būtų einama nuo 
žodžių prie veiksmų.

Po to jis pridėjo: „Aš negalvo
ju, jog mūsų spauda galėtų būti 
apkaltinta nepagrįstomis atako
mis prieš JAValstybes. Tačiau. 
JAValstybių spauda ir radijo dar 
vis yra melo ir šmeižtų Niaga
ra“.

„Yra būtina, kad neatsakin
giems elementams būtų užčiaup
tos burnos, šiuo metu tokių eilės 
jau mažėja ir tikėkimės, kad ga
lų gale jų bus galimai mažiau“,— 
pareiškė savo nuomonę šepilo
vas.

Vengrijos komunistų partijos “bo
sas” Matyas Rakosi. Kaip iš Wa- 
shingtono sluogsnių yra praneša
ma, šiame krašte yra numatomas 
sukilimas prieš komunistinius va
dus. (INS)

Kalendorius

Liepos mėn. 7 d.: šv. Kirilas ir 
šv. Metodijus; lietuviški: Sun- 
gailis ir Skinutė.

Liepos mėn. 8 d.: šv. Elzbieta; 
lietuviški: Tauragis ir Danga.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:28.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien—gied
ra ir malonu. Augščiausia tempe
ratūra — apie 80. Sekmadienį — 
galimas lietus.

VALIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pranešama, kad 100,000 lenkų kareivių ir policininkų bū

rys pradėjo antikomunistiniai Nusistačiusių lenkų partizanų ieško
jimą Lenkijos kalnuose ir giriose. Jiems taip pat padeda ir armi
jos helikopteriai.

— Rytų Vokietijos komunistinė jaunimo organizacija prisipa
žino, jog jai nesiseku sovietų zonos vokiečių jaunimui įpiršti ko
munizmą.

— Jeruzalės radijo praneša, kad JAValstybės atsisakė par
duoti Izraeliui 20 naikintuvų.

— Viceprezidentas Nixon iš Filipinų atvyko į Pietų Vietnamą, 
kur Saigono areodrome jį su žmona pasitiko 7,000 džiūgaujančių 
žmonių minia.

— Senato vidinio saugumo pakomitetis pirmadienį pradės ty
rinėti komunistų daromus žygius įsiveržimui į žemdirbystės bei 
ūkio organizacijas.

— Maršalas Alphonse Juin, Sąjungininkų vadas vidurinėje 
Europoje, išsireiškė, jog jis netiki, kad Rusija būtų pajėgi numesti 
atominę bombą JAValstybėse.
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DAINŲ ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI
JUOZAS BERTULIS, Los Angeles, Calif.

Budriūnas paima batutą: Iš 
paruošto chorui dėmesio pozos, 
davus gestui, visas choras at
gimsta, salės erdvė prisipildo 
garsų vainikais. Publika juos 
godžiai gaudo.

Laureatė

Ar tai nėra apsirikimas? 
Lengvais bet rimtais žingsniais 
scenon įeina žmogysta, gedulo 
rūbais apvilkta! Bet, juk mes 
dar nešame pasiryžę gedulon 
pasinerti?!..

Nenusiminkime, ši žmogysta 
gedulon įsiaudė vien tiktai save 
ir savo kšikurias idėjas. Ji tai 
padarė tiktai tam, kad duotų 
mums daugiaus gyvenimo.

Ji yra — laureatė 
seselė Bernarda

Iš dirigento p. Sodeikos ji 
perima batutą ir prityrusiu ges
tu duoda ženklą jaunų mergai
čių chorui. Jųjų jauni ir malo-

Fanfarų garsai skelbia meni
nės dalies pradžią. Iškilmingu 
sutikimo maršu, ginkluotiems 
kariams 1 ydint, įnešamos Ame
rikos ir Lietuvos tautinės vė
liavos. Dešimties tūkstančių 
minia sustingusi pagarbiai 
praleidžia vėliavas ir jųjų pa
lydovus. Vėliavos ir kariai, atė
ję į savo vietas sustoja. Scenon 
įeina prof. J. Žilevičius. Jo krū
tinė dekoruota Gedimino orde- 
nu. Jis yra visų gerbiamas ir 
mylimas. Jo patriarchališko 
balso klauso ne tik lietuvių tau 
tos, bet ir kitų tautų muzikai 
bei kitų profesijų asmenys. Sce
noje jį pasitinka Alice Ste- 
phęns, nešina praeitos Dainų 
šventės batutą. Prof. J. Žilevi
čius, su gilia pagarba iš jos 
rankų perima batutą ir tūks
tantiniam chorui bei dūdų or 
kestrui duoda ritmą pamal 
džiam giedojimui: “Dievas mū
sų prieglauda ir stiprybė” ir
Amerikos bei Lietuvos tauti- nūs garsąi nuaidėjo per visą 
niams himnams. Ir sekdama i salę. '

PASITAIKO IR TAIP

Madride teręodorą jautis pakėlė ant ragų, tereodoras išmetė iš
rankų kardą, kuris įlėkęs į publiką sunkiai sužeidė vieną žiūrovą.

maestro batutai, g alingai už
lingavo milžiniškos Coliseum sa
lės dvasia.

Jei Šventosios Istorijos Se
najame Įstatyme minima, kad 
trimitams užgrojus griuvo Je- 
riko akmeninės sienos, tad nuo 
šių galingų skausmo ir pasiry
žimo persisunkusių garsų, tik
rai grius mūsų tautą kaustanti 
net ir geležinė siena.

Ponia Ą. Stephens atidarė 
Dainų šventę trumpa kalba.
Ponia J. Daužvardienė pasiėmė 
pareigą būti šios šventės pilnu 
vadovu.

Sodeikai ir Budriūnui 
vadovaujant

Padarius šiai šventei visapu
sišką įvadą, prof. J. Žilevičius 
perduoda batutą dirigentui 
St. Sodeikai. Jis savo įgimtu 
didingumu tęsia prof. Žilevi
čiaus impulsinį ritmą. Bet čiarlėn nusiminę, bet ne murmėda 
jis įneša savo individualumu 
persisunkusį meninį skonį tiek 
niuansuose, tiek ir ritme. Iš to 
gražaus jaunimo krūtininių jis 
sugebėjo ištraukti švariai 
skambančius akordus, apipynė 
tuos akordus individualiu sko
niu ir niuansais, ir tokius pa
siuntė šiog šventovės piligri
mams. Ypač tai buvo matoma 
dainoje: “Vai žydėk, žydėk”.

Va, staigmena! — Budriūnai, 
kokių pasakų vėjo paukščiai 
Tave atnešė iš Los Angeles į 
Chicagą? Juk Tu ne vienas čia, 
savo chorą irgi atsivežei!? O 
jo juk negalėjai įdėjęs į voką 
oro paštu čia atsiųsti?!..

Rimtais žingsniais scenon į- 
žengia Mrs. Alice Stephens. 
Laisvais ir energingais gestais 
ji sumaniai valdo didžiulį gra
žių balsų mergaičių chofą. Iš 
pirmų gestų jau matėsi, kad 
choristės su savo dirigente yra 
pilnai susigyvenusios. Todėl, ir 
niuansų (“Šauksmas”), ir ritmo 
(“Rugsėjis”) plotmėje choras 
atidžiai seka ir supranta savo 
dirigentės norą.

Perkaitę, bet kantrūs

Pertrauka. Suprakaitavusi 
minia tvarkingai slenka durų 
link. Jokios spūsties, jokio iš
sišokimo. Nors ir karšta, tvan
ku, kankina troškulys, gaivi
nančių gėrimų pardavėjai mi
niai moja su ranka, kad nebe
eitų, nes gazinis vanduo jau 
visas parduotas, žmonės savo

sios gidainos — muzikas Juo
zas Bertulis. Vyt. Radžius lau
reatams iškilmingai įteikė pre
mijas.

Antroji Dainų šventės dalis

Jaunystės gyvumo žingsniais 
scenon įeina dirigentas Alf. Mi
kulskis.

Publika jį (to reikėjo ir lauk
ti) šiltai priėmė. Bet toje 
10.000 asmenų minioje buvo ir 
vaikų, ir senųjų, ir paauglių, ir 
įsimylėjusių ir t. t. Užteko tik
tai truputį vienas kitam į ausį 
pašnibždėti, o salėje jau triukš
mas, trūksta paruoštos nuotai-

(INS)

likimo nekeikia. Jie grįžta sa-l k°s tinkamai išpildyti daug niu

mi.
Premijų įteikimas

ansų reikalaujančią dainą: “Va
karas tylus”. Todėl dirigentas 
jaudinasi. Publika irgi jaudina
si. Po poros įspėjimų, vieni ki
tus suprato. Daina buvo atlik
ta gerai, tiktai publika savuo
sius nuskriaudė: neviską gali
ma buvo girdėti.

Mikulskio dirigavimas seka
mas. Pastebėta, kad Mikulskis:

Vyriškas jaunimas

Scenoje centrinę vietą užėmė 
vien tiktai vyriškas jaunimas. 
Iš šono mūsų gražiosios sesės 
—geltonkasės jiems akutėmis 
mirksi, juos rūšiuoja: “Šis gra
žus”, “šiš malonus”, • “šis ožiš
kas”, “šie protingas”, “šis 
balsingas”, “šig visapusiškai iš
auklėtas” ir t. t. ir t. t. Rūšia
vimas nutraukiamas, scenon į- 
ėjus dirigentui VĮ. Baltrušaičiui. 
Jis scenos gyvenamu alsuoja: 
jis yra ir dirigentas, ir artistas, 
ir# solistas. Tas visas ypatybes 
sujungus ir pridėjus nenuilsta
mą darijštumą, gausime — 
Vladą Baltrušaitį.

Mergytės neapsiriko: iš ko
kios medžiagos sudarytas diri
gentas ir choras, tokius ir niu
ansus galima išgauti iš jųjų 
krūtinių.

Išdykėlės choristės šelmiškai 
jam šypsosi! Va, vyrai joms ir
gi eina į talką! Kad jus kur 
kalakutėliai!

Publikai suėjus į salę, ir vėl 
kažkas naujo. Meninės dalies 
derintoją ir šventės— vedėja 
J. Daužvardienė kaikuriems 
asmenims duoda ženklą, kad u- 
žeitų scenon. Įeina Vyt. Ba
džius ir Kudirka. Jiedu kviečia, 
scenon seserį Bernardą ir muz. “Anoj pusėj ežero” ir kit. ne-
J. Bertulį. Publikai pranešama, 
kad Dainų šventės komiteto

prisilaiko autoriaus nurodymų. 
Juk tai yra dainos profanacija!

jury, peržiūrėjusi jiems patiek- sušuks kai kas
tas iš įvairių valstybių atsiųs
tas dainas (o jų buvo net 19), 
pripažino, kad muzika dainai 
“Vakaras Tylus” yra verta I- 
mos premijos. Muzikai dainos: 
“Pabusk, pasauli”, skiriama 
II-ji premija. Atidarius* vokus 
paaiškėjo, kad I-sios dainos au
torius yra sesuo Bernarda, II-

Duok, Alfonsai ranką. Tu 
sugebėjai perskaityti nevien tą, 
kas yra parašyta gaidose, bet 
taipgi — kas glūdi tarp gaidų.

VI. Baltrušaičiui diriguojant, 
kaikas iš publikos protyliai pa
sakė: "O kur dingo Baltrušai
čio trečioji ranka? Juk jam 
dviejų permaža?!
Publiką įdegė dainos kibirkštėlė

Vėl fanfarų garsai ką tai 
skelbia. Scenon įšauna dirigen
tas K. Steponavičius, Pažiūrė
jus į jo suprakaituotą kūną, su
draikytus plaukus, kiekvienam 
buvo aišku, kad jis čia yra atė
jęs ne snausti. Ir iš tikrųjų, 
fanfarų įžangos garsams nuai
dėjus, choras paskleidė savo

pilną lengvumo nuotaiką. Nuo 
scenos šioji nuotaika persimetė 
į publiką ir ji, tarsi atgimusi, 
susijungė su choru. Steponavi
čius choristus užgipnotizavo ir 
apvyniojo apie, batutą. Iš cho
ro jis traukia be atvangos nau
ją galingumą. Publika jau už
sidegė. O juk toji liepsna yra 
sukurta vien tiktai iš mūsų tau
tinių dainų ugnies kibirkštė
lės! ‘

Fanfaros ir orkestras

Buvo įspėjimų, kad įvedus 
fanfarus ir dūdų orkestrą, bus 
sugadintas Dainų šventės rim
tasis stilius. Bet ar pagalvojo 
tas asmuo, kad ir operoje sten
giamasi duoti efektyvinį fina
lą. O čia, juk nėra uždaras 
koncertas su atitinkamos kvali
fikacijos auditorijai Ne: “Jau 
slavai sukilo”, nei: “Laisvės 
dainoje” nebūtų pasireiškęs 
toksai triumfališkai aiškus ga
lingumas, jei p. Steponavičius 
nebūtų įvedęs dūdų orkestrą. 
Su orkestro pagalba, p. Stepo
navičius iš išvargintp choro iš
gavo tiek daug galingos ekspre
sijos, kad nesinorėjo tikėti. O 
publika?! Ji buvo užhipnatizuo- 
ta! Po koncerto ji išėjo iš Co- 
liseumo išsinešdama tą viską, 
ką rengėjai, dirigentai ir cho
ristai ilgesnį laiką taip stropiai 
ruošėsi .patiekti. Užtat šventė 
visapusiškai pavyko.

Didelė garbė čikagiečiams, 
kad sugebėjo šią šventę taip 
sklandžiai pravesti. Tiesa, buvo 
menkų spragų, bet žinokime, 
priekaištų gali išdrįsti duoti tik
tai tas, kuris apie didesnio 
masto parengimus dar neturi 
supratimo.

Akompanavimau ir chorai

Papildomai dar reikia pažy
mėti, kad prof. Jokubėnas ir 
p-lė G. Aleksiunąitė labai dar
niai akompanavo dviemis forte
pijonais. Nors jie sėdėjo toli 
vienas nuo kito ir turbūt vie
nas antrą silpnai tegird’ėjo, bet 
abu parodė savo instinktyvų 
ritmą, pilną darnumą. Ypač 
jautėsi kai prof. Jokubėnas vy
kusiai savo partnerę nežymiai 
sekė.

Skautiškas geras darbas
Po iškylos į gamtą būrys skau 

tų giriasi:
— Keliavom toli, toli. Buvom 

labai pavargę. Radom didelį ak
menį, kurio viršutinėj pusėj bu
vo iškaltas užrašas: “Malonėki
te, prašau jūsų, apversti mane

ant kito šono”. Visi šokom į 
darbą ir po pusvalandžio akmuo 
gulėjo augštielninkas. Žiūrime 
nustebę, kitas parašas: “Ačiū! 
Dabar žymiai geriau, nes jau 
buvau nugulėjęs tą pusę”.

Pirkit Apsaugos Bonus!

RECORDER
JOSEPH

F. ROPA DAY
WEDNESDAY

JULY llth, 1956
• COLF
• PRIMA BEEF 

DINNERS
• PRIZES
• MUSIC
• ENTERTAINMENT

At The Beautiful

MIDWEST
C 0 U M T R Y CLUB

HINSDALE, ILLINOIS

FOR INFORMATION OR TICKETS CALL, VYKITE or WIRE 

THE ROPA jD A Y COMMITEE

Rooti 808 - 111 W. VVashington Street - Chicago 2, I1L 

. Ali Phones DEarborn 2-4479

Tiekėte are $12.50 per person

Dainų šventės iškilmėms bai
giantis rengimo komitetas diri
gento batutą perdavė prof. Ži
levičiui, kad globotų ligi sekan
čios Dainų šventės.

Gaila, kad plačiajai visuome
nei nebuvo progos arčiau susi
pažinti su mūsų kaimyninės 
valstybės — Kanados chorais 
atskirai, bet už jų mielą bendra
darbiavimą Dėdės Šamo žemės 
lietuviai reiškiame giliai užtar
nautą ačiū.

VIENINTELIS LIETUVIŠKAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOIE

UNIQUE LOUNGE IR HAVAJIŠKAS 
KAMBARYS

Kiekvieną penktad., šeštad. ir sekmad.
• : • ■ 4 ji‘-» 1 K JI *Uf. i i

, šokių muzika ir havajiška programa. 
DAINŲ ŠVENTĖS svečių pasilinksminimo centras.

1522 West 51st Street 
(5100 į pietus ir 1500 į vakarus)

J

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Weit 59th Sbeet Tai. GRovehilI 6-9136 

M. CESAS, patyria

3K

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Gailina siųsti naujus ir dėvėtus 
kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinkimas 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
12S3 M. PmUna St., Chicage 22, III. Tel. HU 8-3353

Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryte iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me- 
džiabų, ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas (vairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntiniui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas Ir žemiausios kainos.

aoct

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija
Kviečia

Visus draugus ir prietelius

Aplankyti

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINI IŠVAŽIAVIMĄ
Liepos 15 d., 1956 m., šv. Mišios 11:30 vai.

Marica Kilia taaiaary — HaroaAon Mills, Illinois

(Prie kelio Nr. 88 ir 63-eioe gatvės)

B3RESES:

m

<21/1 D’C SELF OIMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBROOK 51202

LIEPOS M£N. 6 IR 7 DIENOMSK
J. W. DANT or HANNA and HOGG 90

proof Gf.n ...................................................  Fifth $*^.69

SAMOVAR VODKA full quart 80 proof .... $3.69 

WHITE HEATHER 94 proof Scotch .. Fifth $/j,.59 

RON RICO KUM lite, gold Qr dark .... Fifth $2-89 

MOUQUIN 10 yr. old imported brandy Fifth $3.98

F

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

KRUPN1K (Honey Punch)

Fifth

Fifth

S 1.39

$3 39
KIJAFA WINE ...................................... Fifth $-|.69

PABST, SCHLITZ, HAMMS, MILLERS 
case of 7 oz. bottles ............................. case $3-29

HE1NEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

b 3F □no

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.
"■T"

I
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KAD NEUŽMIRŠTUME
Lietuvių Kultūros Kongresas ir Dainų šventė praėjo. Pra

ėjo sėkmingai. Praėjo ir visa eilė kitų įvykių, kurie bus ne
mažai prisidėję prie lietuviškojo reikalo. Po didesnių įvykių pa
prastai pasidaro atoslūgis. Jis yra didesnis vasaros metu. Sa
komės esą pavargę: mažiau beplanuojame, mažiau ir begal- 
vojame. Ilgesnis atoslūgis visuomeniniu atžvilgiu yra net pa
vojingas. Todėl, išeidami “atostogauti”, pasidarykime bent met
menis ateities darbams ir turėkime aiškų vaizdą, ką veiksime 
po trumpesnių ar ilgesnių atostogų.

Kad turėtume galvoj ateitį, kad neužmirštume, mes čia 
norime priminti lietuvių katalikų visuomenei, ypač jos veikė
jams, kad š. m. spalio mėnesio pradžioje įvyks svarbus ir didelis 
dalykas. Jis bus Bostone. Esame tikri, kad visų pasaulio kraštų 
lietuviai katalikai bus atkreipę į jį savo akis.

Kodėl? Todėl, kad tuo laiku Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija minės savo įsteigimo auksinį jubUėjų, ta pro
ga sušaukdama Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą su tur
tinga programa, su įvairiomis sekcijomis, iškilmingomis pa
maldomis ir pramogomis.

Penkiasdešimt metų Dėdės Šamo lietuvių organizacijų gy
venime yra daug metų. Ypač daug metų yra grynai idėjinei 
organizacijai, kokia yra ALRKF. Todėl labai gera, kad tos or
ganizacijos vadovybė yra sumaniusi iškilmingai minėti jog ju- 
bilėjų.

Nėra abejonės, kad Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos 
darbai bus tinkamai įvertinti pačiame jos kongrese. Būtų dar 
geriau, jei būtų pasirūpinta parašyti ir išleisti (dar prieš kong
resą) jos istoriją, kad, besiruošiant kongresui, ir mažiau ži
nantieji apie Federacijos praeitį turėtų geresnį vaizdą apie 
jos reikšmę ir suvaidintą vaidmenį tiek Amerikos lietuvių, tiek 
Lietuvos gyvenime.

Vargu kas bandys užginčyti tą faktą, kad ALRKF suvai
dintas vaidmuo šio krašto lietuvių tarpe yra didelis ir garbin
gas. Jis yra labai ryškus ir Lietuvai.

ALRKF įkurta 1906 metais. Jos įsteigimą iššaukė augantis 
ateivių Amerikon skaičius, jų organizavimo reikalas: naujų pa
rapijų steigimas, mokyklų kūrimas, įsisteigusiųjų draugijų veik
los koordinavimas.

Nuo' pat įsteigimo'ALRKF sielojosi lietuvių katalikų orga
nizuotumu, lietuviškosios kultūros puoselėjimu, lietuvių jaunimu 
ir visais mūsų tautos reikalais. Jos iniciatyva įsteigti Lietuvos 
Vyčiai, Moterų Sąjunga, joje kyla idėja steigti augštesnes mer
gaitėms ir berniukams mokyklas, auginamas Tautos Iždas, turė
jęs tikslą remti Lietuvos kultūrinius užsimojimus.

Kalbant apie Lietuvą, negalime užmiršti to fakto, kad 
ALRKF savo suorganizuotu Tautog Fondu ir Amerikos Lietu
vių Tautos Taryba išvarė platų darbų barą nuo karo nuken
tėjusių lietuvių (1914 — 1918 m.) šelpime ir Lietuvos laisvės 
bei nepriklausomybės atkovojime. Dirbta dideliu nuoširdumu 
ir užsidegimu, todėl daug padaryta, ko neprivalome užmiršti.

Neužmirškime, nes... “iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”. Pirmieji ateiviai Amerikon, mylėdami savo tėvynę, nie
ko jai nesigailėjo. Per savo organizacijas, ypač lietuviai kata
likai per savo Federaciją daug aukų sudėjo, daug darbo įdėjo, 
kad Lietuva būtų nepriklausoma, kad Amerikos lietuviai išliktų 
tautiniai gyvi. Mums atrodo, kad iš Federacijos darbų galime ir 
turime pasisemti stiprybės ir dabartinius savo uždavinius vyk
dydami, ir ateitį planuodami.

Kraujas 

VYSK. V. BRIZGYS\
Sekmadienį, Kristaus Kraujui 

pagarbint skirtoje šventėje, pri
simename ir garbiname ne kokį 
simbolinį, abstraktų dalyką, ne 
kurią nors tikėjimo paslaptį, o 
tą Kristaus kraują, kurio lašai 
dar ir šiandien stovi ant Piloto 
rūmų laiptų, Veronikos skaro
je, drobėje, kurion buvo suvy
niotas Kristaus kūnas, įsigėrusį 
vinyse, pervėrusdose Kristaus 
rankas ir kojas, ir tą, kuris, 
nors ir nedažnai, tai nekartą te
kėjo iš eucharistinės Ostijos ir 
kuris visada joje yra.

Mums ligi šiai dienai išlikę 
Kristaus kančios metu nukritę 
kraujo lašai yra liudininkai, ko
kią kainą mokėjo Kristus už 
žmogaus sielos išlaisvinimą iš 
nuodėmės ir už jos tyrumą. Tie 
kraujo lašai mums kalba apie 
tris dalykus: kokia nelaimė y- 
ra nuodėmė, kokia brangi yra 
žmogaus sielai, kad dideli daly
kai nepasiekiami be didelės au
kos — kartais net kraujo ir gy
vybės aukos.

Tačiau žmonės nebuvo gavę 
teisės pralieti Kristaus kraują. 
Jie tai padarė savavališkai. Tai 
darą pareiškė darą tautos var
du. Tada Jeruzalėje susirinkusi 
tauta nepasipriešino tokiam pa
reiškimui, o kadangi nuo žmo
gaus sutvėrimo laikų yra Dievo 
skirta dangaus keršto sankcija 
už nekaltą žmonių kraują, tai 
dar didesnė sankcija turėjo pa
liesti už nekaltą Kristaus krau
ją. Nuo to laiko žydų tautos 
dviejų tūkstančių metų istorija 
yra baisi.

LAIVAS PANAŠUS J LĖKTUVĄ

Malaheime, Vokietijoj,
radijo bangom.

padarytas modelis laivo, kuris panašus į lėktuvą ir kurį bus galima vairuoti 
(INS)

ĮVAIRŪS SĄSKRYDŽIAI EUROPOJE
(Tęsinys)

Todėl ir XII-tajame MRP 
kongrese vienu iš pirmųjų re
feratų buvo parlamento atsto
vo, dar jauno ir gabaus vyro 
J. Fontanet pranešimas “Akys

Mūsų bendradarbis Eduardas Turauskas

dies Sąjūdis atranda komuniz
mą”.

“Ne, mes nelaukėme šio kong 
reso komunizmui atidengti. Vi
sa MRP istorija yra tolydžios 
akystatos su komunizmu isto- 

tata su komunizmu”. Reikia] rija nuo pat IV-tosios Respub- 
pripažinti, kad ir pavergtų tau- ^os pradžios, kada jo veiki-
tų atstovai vargu sugebėtų ge 
riau ir tiksliau išnagrinėti vi
sus komunizmo vingius ir klas
tas, kaip tai padarė referentas. 
Jis tai atliko paskutiniųjų įvy
kių ir XX-jo Kompartijos kong

mas trijų partijų vyriausybėje 
išvengė Prancūzijai panašių 
Prahos įvykiams pasikartojimą 
ir ligi šių laikų kada jis kovo' 
ja, kad Prancūzijoje neatsikur 
tų Liaudies Fronto pavojus, ku

reso Maskvoje kalbų bei nuta- ris komunistų partijai sudary- 
rimų šviesoje, taip kad jo pra-i ^4 didžiausią, kokį ji kada yra 

1 turėjusi, laimėjimą.nešimas turėjo gyvo aktualu
mo pobūdžio.

Aktuali kalba

Kadangi neįmanoma, net su
trauktai, pateikti skaitytojams 
to |varbaus ir aktualaus prane
šimo turinio, todėl tenka pasi

“Tačiau, mes konstatuojame, 
kad kiti yra reikalingi atideng
ti konkrečią komunizmo realy
bę, kad 1956 metų komunizmas 
jiems nesudaro nė baimės, nė 
neįkvėpia paprasčiausio atsar
gumo ir štai kodėl mes norėjo-

tenkinti bent jo išvadomis. Štai me mūsų kongreso proga aliar-
jos: “Kaikurie gal ironizuos sa 
kydami, kad Respublikinis Liau

Rašte randamos grasinančios 
sankcijos yra baisios. Jos kalba 
apie kerštą ne tik kaltininkui, 
bet daugeliui jo vėlesnių gene
racijų. Katalikų Bažnyčia ne iš 
savo sukurtų teorijų, o ramda- 
masi Šventuoju Raštu moko, 
kad net kalto-žmogaus gyvybę 
ir kraują gali paliesti tik vienas 
žemiškas autoritetas — valsty
bės teismas. Tačiau ir kalto 
žmogaus baudimą mirtimi rei
kia laikyti blogybe, kartais gal 
neišveingiama, ir todėl visada 
bus verti pasveikinti laikai ir 
kraštai, kur bus apsieita be 
mirties bausmės.

Žudyti nekaltą žmogų niekas 
neturi teisės: nei valstybė, nei 
profesija, nei paskiri asmenys. 
Visokią teisės ar kurios nors 
profesijos terminologiją, siekian 
čią žmogaus žudymą pridengti 
moksliškais vardais, Bažnyčia 
visada laikė ir dabar laiko, ir 
tai viešai sako, pastangomis už
maskuoti nekalto žmogaus nu
žudymą. Kas tai darytų, nepai
sant kokiu vardu kas dengtųsi; 
visi patenka į tą pačią kategori
ją, pasikėsinusių prieš nekalto 
žmogaus gyvybę. Katalikų Baž
nyčios teisių sankcijose vieno
dai yra baudžiamas nužudęs už
augusį žmogų ir pasikėsinęs į 
negimusią gyvybę.

Kai nekaltus žmones žudo vai 
stybės autoritetas ir tauta tam 
nesipriešina, kalta tampa visa 
viuaomenė, kalta daugiau ar ma 
žiau — kiek ji gali turėti savo 
krašto valdžiai įtakos. Jeigu tai

visi jos nariai. Šventame Rašte 
minimos sankcijos gali paliesti 
visą tautą, visą grupę, ne tik 
šeimą, ilgesnius laikus ir daug 
baisiau, negu mūsų nerūpestin
gumas gali tikėtis.

Apskritai gyvybė yra žmo
gaus protui viena didžiausių pa
slapčių. Dar didesnė paslaptis 
yra žmogaus gyvybė. Gyvybės 
davėjas ir viešpats yra tik Die
vas. Per tvarinių gyvybę reiš
kiasi Dievo galia, išmintis, gro
žis, gerumas. Kai žmogus kėsi
nasi prieš savo ar kito gyvybę, 
kėsinasi prieš Dievą ir Jo pa
slaptis. Tai yra didelis nusikal
timas, didelės ir jo pasekmės.

muoti krašte nerimą.
“Mūsų Sąjūdis yra pasiry

žęs, akivaizdoje komunistų pro 
vokacijos mestos Vakarų koa
licijos atžvilgiu, duoti pozityvi
nį atsakymą.

“Mes pasiūlysime kovos su 
skurdu ir socialiniais neteisin
gumais, kurie yra Prancūzijo
je ir užjūrio kraštuose geriau
si komunizmo sąjungininkai, 
programą.

“Bet mes lygiai žinome, kad 
ūkinių ir socialinių pagerinimų 
neužtenka komunizmui atrem
ti, kad, kaip tatai tarp kito ko 
įrodė paskutinieji rinkimai, su 
komunizmu reįkia kovoti ideo
loginėje ir politinėje plotmėje.

“Rungtynėse su komunizmu

reikia jam priešpastatyti kovos 
priemones ir metodą panašius 
į jo vartojamus, būtent:

“— žmogaus- ir pasaulio są
voką; mes kovojame už visiš
kai špiritualistinę žmogaus ir 
visiškai humanistinę visuome- 
menės sąvoką;

“— kovojančią žmonių atran 
ką; todėl mes esame labiau 
kaip kada prisirišę < prie mūso
sios Sąjūdžio sąvokos: didelė 
liaudiška jėga, vieninga Ir pas
tovi, veiksminga, įkvėpiama 
skaitlingų militantų pasiaukoji
mo, kurį šie semiasi iš augšto 
socialinio ir žmogiško idealo;

“— metodą, atsieit strategi
ją ir taktiką. Komunizmo jėga 
glūdi, stambia dalimi, grupių 
išsiblaškyme ir idėjų sąmišyje 
tose grupėse, kurios tik vienos 
gaji vejksmingai pasipriešinti 
komunizmui. Kįiek “vaikystės 
ligų” reiškiasi dari^ininkiškos 
kilmės partijose. Skubus reika
las būtų jų tarpe, pagal huma
nistines ir spiritualistines nor
mas, padaryti politinio išmin
tingumo pastangų, kaip tai pa
darė Leninas priešrevoliuciniu 
laikotarpiu Rusijoje, kad tuo 
b‘du apspręstų veiksmingos ko
vos sąlygas.

“Nėra istorijos prasmės. Is
torijos prasmė tai laisvų žmo
nių valia.

“Jau Hitleriui ir Mussoliniui 
esant savo galybės viršūnėje, 
mūsų pažiūrų žmonėms teko 
girdėtai, Ikad istorijos prasmė 
esanti fašistinė. Tačiau pagarba 
žmogui ir laisvės meilė įveikė 
fašizmus.

“Atoslūgis reiškia, kad da

bartiniu laikotarpiu, civilizaci
jos konfliktas, kuris priešpa
stato komunistinį ir Vakarų pa 
šaulius, tampa, vyriausiai, dva
sine kova, kova, kuri vyksta 
sąžinėse ir protuose.

“Kas šiandien daugiausia pa
daro komunizmo pažangai tai 
ne pačių komunistų pastangos, 
bet tas tiesos protų ir sąžinių 
Vakaruose savo menkavertišku 
mo jausmas komunizmo aki
vaizdoje.

"Reikia atgauti (atmistinti, 
demistifikuoti) tuos protus ir 
širdis.

“Kiek tatai mus liečia, drau
gai, mes nesibijome tos akys
tatos su naujomis totalitarizmo 
formomis, kurį jau vieną sykį 
mes priveikėme (nugalėjome), 
kadangi mes žinome, kad dva
sia yra stipresnė už medžiagą 
ir kad meilė yra stipresnė už 
neapykantą”.

Atrodo, kad pacituotoji Fon
tanet pranešimo pabaiga kalba 
pati už save ir pakankamai ryš 
kiai apibrėžia MRP politinį ir 
moralinį veidą išskiriantį tą są
jūdį iš kitų politinių susigrupa- 
vimų.

Kongrese dar buvo ir kitų 
labai įdomių pranešimų. Buv. 
Vyiį.ausybės vicepiiįmininkas 
P. H. Teitgen kalbėjo Alžyro 
klausimu, R. Schumatf užsienių 
politikos reikalais, R. Lecourt, 
Parlamento MRP frakcijos pir
mininkas — vidaus politikos ir 
parlamentinės taktikos klausi
mais.

Kongresas išrinko naują Są
jūdžio pirmininką P. Pflimlin, 
buv. finansų ministerio asme
nyje. Ligi šiol Sąjūdžiui pirmi
ninkavo P. H. Teitgen. MRP 
laikosi pagal savo vidaus sta
tutą, dėsnio, kad tas pats as
muo Sąjūdžiui pirmininkauti 
negali ilgiau, kaip trejus me
tus. Atpirmininkavęs savo tri
metį, lyderis pakeliamas auto
matiškai Sąjūdžio garbės pir
mininku. Tai labai sveikas dės
nis, nes tuo būdu išvengiama 
“amžinų” pirmininkavimų ir 
tuo pačiu duodama galimumo 
pasireikšti naujiems žmonėms.

Paskutinę suvažiavimo dien- 
ną Sąjūdžio vadovybė surengė 
pietus giminingų partijų atsto
vams dalyvavusiems svečių tei
sėmis kongrese. Jų tarpe buvo 
belgų, italų, liuksemburgiečių, 
vokiečių knįikšč. dem. ,partijų 
delegatai, o taip pat ir ekzilų: 
lenkų, lietuvių, čekų ir k. atsto
vai.

N. E. I. kongresas 
Liuksemburge

Jis vyko gegužės 25-27 d.d. 
Tai jau X-tas metinis kongre

sas. Paprastai metinius kongre 
sus kiekvienais metais rengia 
vieno kurio krašto sąbūris ar
ba ekipa. 1952 m. kongresas 
vyko Friburge (Šveicarijoje), 
1953 — Tours mieste (Prancū
zijoje), 1954 — Bruges (Bel
gijoje), 1955 — Salzburge
(Austrijoje), o šių metų — 
Liuksemburge.

Kongreso dalyvių su ponio
mis šiais metais suvažiavo apie 
200 iš įvairių Europos kraštų. 
Gana skaitlingai buvo atstovau 
jami šiais metais ir ekziliniai 
NEI sanbūriai. Pirmą kartą 
per visą NEI gyvenimą lietuvių 
delegaciją sudarė net 5 asme
nys, kai paprastai tebūdavo 1 
-2.

Lietuvių NEI tautinio Sąbū- 
rio delegacijoje šių metų kong
rese dalyvavo: Eduardas Tu
rauskas, delegacijos pirminin
kas ir Lietuvių tautinio Sąbū- 
rio (ekipos) pirmininkas, Ele
na Turauskienė, Dr. P. Karve
lis, Kun. Dr. V. Gronis ir Jau
nių atstovas Algirdas Žemaitis.

Kongrese buvo svarstomi 
daugiausia laisvosios Europos 
reikalai ir konkrečios priemo
nės laisvajai Europai apjungti. 
Atidarydamas kongresą NEI 
tarptautinis pirmininkas belgas 
de Schryver nužymėjo pagrin- 
dines kongreso darbų gaires ir 
konkrečius klausimus.

Tarptautinis NEI generalinis 
sekretorius A. Coste-Floret pa
darė pranešimą apie tarptauti
nę politinę padėtį.

Vokietijos CDU atstovas, 
naujosios Vakarų Vokietijos 
Federalinės Respublikos minis
terijos atominės energijos rei 
kalams augštas pareigūnas p. 
H. Geiger padarė pagrindinį 
pranešimą apie atominę ener
giją. Šis pranešimas būtų turė
jęs būti daromas paties tos mi
nisterijos viršininko ministerio 
Joseph Strauss (bavaro), ku
ris, deja tuo metu buvo dar 
tarnybos reikalais JAV-se; p. 
Geigerio pranešimas buvo la
bai rūpestingai paruoštas.

Europos apjungimo išjudini
mo klausimais ilgą ir turiningą 
pranešimą padarė jau minėta
sis p. P. H. Teitgen.

Tų dviejų pranešimų išvado
je buvo pasiųsta telegrama Ve* 
nerijoj posėdžiaujantiems Eu
ropos užsienių reikalų ministe- 
riams, kad jie, nedelsdami, pa
vestų ekspertams imtis išdirb
ti Europos Bendruomenės Ato
minei jėgai taikos reikalams 
naudoti sutarties projektą.

Labai gilų, gerai apgalvotą 
ir nepaprastai turiningą prane
šimą kongresui padarė buv. Bei 
gijos ministeris pirmininkas ir 

(Nukelta į 4 pusi.)

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS

... Ir už paprasto nekalto Imo-, darytų profsija profesijos var 
gaug gyybę ir kraują Šventame du, liktų kalta visa profesija ir

apie Mykolą — tačiau kentė, tarytum tyčia delsė, kad 
pasidarytų visiškai kartu, kad apie šią vietą ir žmones 
ji neturėtų nė lašo gero atsiminimo, kad savo tėvui ji 
galėtų sakyti — „Tu buvai teisus, biznyje negalima ki
taip elgtis su gojum, kaip tiktai žiūrint vienos pusės — 
savęs. Ir senelis yra pranašas — jis, kuris skelbia, jog 
tiktai vienoje vietoje atsilsėsimi — po savo prabočių pa
lapinių stogu“. — Ji tarė:

„Kaip gyvena mano tėvas, ar kalbėjai su juo, ar 
pasakei viską ko prašiau?“

Jonas tylėjo — ji pamanė, kad jis staigiai užsnūdo, 
kaip pavargę vaikai, stačiai padėdami galvas į lėkštę — 
tačiau jis sėdėjo atviromis akimis, tiktai nusisukęs nuo 
stalo, kažkur į kampą.

„Ar tu nebuvai ?“ — sušuko ji karčiai — nes ne
galėjai šiems neprieteliams patikėti nieko, nieko.

Ir dabar Jonas tylėjo — ir ne tiktai Judita žiū
rėjo į jį, o ir jo motina, ir taipgi neramiai, ir jinai pa
klausė jo, griežtai ir skubiai: — „Ar neradai jų?“

„Neradau“, — greitai sako Jonas — tarytum jam 
reikėjo šito žodžio pradžiai. — „Kai vokiečiai atėjo — 
jie įvedė tokią tvarką, kad visi žydai būtų surinkti į 
vieną vietą. Vilijampolėje“.

Jis nenorėjo daugiau kalbėti — pirma jis taip len
gvai mėtė įvykius, kur žydai buvo pridarę begales nu
sikaltimų, ir dabar, kai reikėjo pasakyti apie jų nelai
mes, jis tylėjo. Niekšas! niekšas! — šaukė Judita, bet 
ji buvo užmirus ir jos lūpos neatsivėrė. Tiktai vieną

Jie turi senelio brolį Palestinoje. Jie turi motinos brolį 
Pietų Afrikoje. Kodėl jiems neleistų išvykti į Rusiją, 
jeigu taip labai nelkenčia žydų ?

Tai nebus taip ilgai, kad juos laikytų uždarytus, 
atskirtus — visas pasaulis sukils prieš tokią neteisybę 
— jie bus išlaisvinti, juos atsiprašys ir atlygins už kiek
vieną jų netektą plauką — argi nežinoma kokia galybė 
yra žydai, ir nebaustam nevalia jų paliesti ? Blogiausiu 
atveju — jie išsipirks, arba bus išpirkti — nėra nieko, 
ko nenupirktų žydai sudėtinai. Ji pamažu rimo — ta
čiau už viską, kas bus, vėl reikės daug pastangų ir ko
vojimo— o dabar ji tebuvo čia, ir Vilijampolėje jos na
miškiai. Bet jie buvo drauge — jų širdys buvo sujung
tos, prakeikimas, kurį sviedė jai namiškiai, kai ji išėjo 
paskui gojų iš namų, buvo dabar sulaužytas — tuo kala
viju, kuris kirto iš karto juos visus — jos šeimą, jos 
tautą.

Ji atsistojo ir pratarė, iškilmingai ir pamaldžiai — 
tai buvo jos senelio balsas, pažino*ji pati, kai tarė: — 
„Aš vykstu pas savo žmones“. — Ji pamatė, kad jie 
žiūri nesuprasdami ir susigaudė, jog kalbėjo žydiškai, ir 
pakartojo jiems, kad pažintų, jų kalba: — „Aš vykstu 
pas savo žmones“.

Ji priėjo prie senosios šeimininkės ir ištiesė rankas 
paimti vaiką — ji kalbėjo vis taip pat pakiliai, kaip kaž
kada Biblijos moterys: — „Aš nunešiu jiems jų anūką,

t ROMANAS

(tęsinys)

Melas, — kartojo ji ir vėl girdėjo, kad tai tie 
darbininkai buvo vieni iš pirmųjų, kurie daužė paveiks
lus ir vėliavas, tas, kurias turėjo nešioti per eisenas — 
kad degino maskolių atvaizdus, kad vertė kalėjimus ir 
gelbėjo uždarytuosius. — Kur aš buvau, jeigu neregė
jau to? Melas — neteisybė — juk negali būti taip, kad 
prie to paties daikto stovime ir vieni mato taip,' kiti 
kitaip?

Žinoma, tiktai šlykšti neteisybė, neg už kiekvieno 
tokio papasakoto dalyko, ji girdėjo, kaip kaltininkai 
buvo minimi iš eilės: žydai, rusai, nedaug lietuvių. Bet 
ji kantriai kslusėsi ir galvojo: — Toliau? — Partizanų 
kapų eilės. Taip išžudytieji, kad tiktai beprotis gali su
galvoti tokias pasakas — skerdynės kalėjimuose, nesą
monių nesąmanės — ir vėlei kaltinimai: žydai, rusai, 
keli lietuviai.

Ar aš čia sėdžiu ramaus vienkiemio sodyboje, ar 
dvidešimtame amžiuje? — stebėjosi ji. Tai keliauja

\9l

Izraelio vaikas, jo amžinoji siela eina per Portugaliją 
ir Ispanijos kankinimus, tai nešu panieką ir kerštą už momentą ji buvo pamanius, jog jis iš geros širdies ne
nepadarytas kaltes, nes niekas kitas nėra teisus, tiktai

kad palaimintų ir išnaikintų neteisiųjų krikštą, ir me3 
nori ją graudenti, bet juk negalėjo ti’kėti jam, po pirmų sutiksime visi drauge, kas mums skirta“.

mes, mes. — Toliau? Kas dar begali būti ?
Bet Jonas jau buvo išsakęs didžiausius dalykus,

paskui ilgomis dienomis galės (kartoti detales, paklaus
tas ar atsiminęs, šitą akimirką jis buvo tiktai suvaži
nėjęs tolimą kelią, jaunas augantis žmogus, kuriam 
reikėjo poilsio. Ir tada Judita paklausė svarbiausio. Vi
są laiką ji norėjo tiktai to vieno — po to, kaip išgirdo

jo kalbų. Kodėl jis turėtų būti geras? Jis tiktai tingė
jo daugiau beplepėti, jo liežuvis buvo atskaręs besi
džiaugiant, kad viskas pasikeitė ir vėl bus, kaip seniau, 
prieš rusus! Reikėjo, tarytum dantis, traukti kiekvieną 
žodį: — Kas bus su jais toliau? Ar juos laikys ghette? 
Ar jiems grąžins turtą? Ar jiems leis išvažiuoti į už
sienį? Jie turi du brolius Amerikoje, du tėvo brolius.

Ji tarytumei pabudo dėl to, kad senoji nesipriešino. 
Judita buvo pasiryžusi, kad varu teks išveržti savo kū
dikį iš vyro motinos, ji norėjo, kad jai reiktų jau dabar 
pradėti kovą, tačiau senė ramiai paguldė vaiką į Judi
tos rankas ir pasakė: — „Neprižadink Mikučic“.

,(Bw daugiau)

t
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SĄSKRYDŽIAI EUROPOJE STUDIJUOJA PADĖTĮ

(Atkelta iš 3 pusi ?

ilgametis užsienių reikalų m- 
ništeris Paul Van Zeeland apie 
“Pasaulines Krikščionių atsako 
ihybes”. Visiškai neįmanoma, 
jau ir taip ištysusiame rašiny
je, duoti net santrauką to ne
paprastai turiningo pranešimo. 
Apie jį teks kalbėti atskirame 
rašinyje. x

Nutarimai

Kaip jau yra pasidariusi tra 
dicija arba papročiu, NEI kong 
rese nebuvo pamiršti ir paverg 
tų Europos tautų reikalai. Pri
imtoje tuo reikalu specialioje 
rezoliucijoje sakoma:

“X-tasis NEI kongresas ran
da būtina dar kartą patvirtin
ti:

1. NEI įsitikinimą, kad nėra 
tikros taikos neišlaisvinus pa
vergtas tautas, o taip pat NEI 
riepajudomą ištikimumą laisvo 
savo valios pareiškimo, komu
nistinės ar kitokios diktatūros 
pavergtų tautų, principui, per 
laisvus, tarptautinėje priežūū- 
rbje vykdomus, rinkimus.

Ž. Kad to išvadoje būtų pri
pažinta visoms demokratinėms 
partijoms teisė iš naujo pradėti 
savo politinį veikimą pagrindi- 
rtių laisvių apspręstų Jungtinių 
Tautų Chartoje ir įrašytų Vi
suotinėje Žmogaus Teisių De
klaracijoje, pagrindu.

3. Formuluoti energingą rei
kalavimą, kad būtų- išlaisvinti 
artimiausiu laiku visi politiniai 
kaliniai ir deportuotieji.

4. Kad Vokietijos apjungimas 
yra viena tikro atoslūgio sąly
ga.

Baigiant šias kelias trumpas 
pastabas apie kongresą, įvy
kusį vienoje iš mažiausių lais
vos Europos nepriklausomų 
valstybių, tebus leista paminėti 
tai, ką vienas lietuvių delega

1447 So. 49th Court

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!

Atidarykite Taupomą Sąskaitą Šv. Antano Taupymo B-vėje,
KUR JIE BUS SAUGŪS IR ATNEŠ AUKŠČIAUSIĄ DIVIDENDĄ VISOJE CHICAGOJE NUO MĖ

NESIO PIRMOS DIENOS, JEI PASIDĖSITE PINIGUS PRIEŠ 10-tą DIENĄ.

FREE GIFTS
KAb PASltATlSUS IUS PkADETI TAUPYTI MUSŲ l4 MILIJONŲ DtJLERlŲ ŠTlPftlbJE ik LlfetUVIŲ TVARKOMOJE ĮSTAIGOJE 
LIEPOS MENESĮ BUS DUODAMOS SIUS DOVANOS tAUPYTOJAMS:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, «

PER

RANKOGALIŲ SAGTUKAI, PLUNKSNA IR 

PIEŠTUKAS, atidarantiems naują arba papildant iau
V _ * ‘

esamą taupymo sąskaitą $9,000-00 VELTUI 
ŽIEBTUVĖLIS, PLUNKSNA IR PlESTUkAS ati

darantiems' naują arba papildant jau esama tąupymo 

sąskaitą $2,000:00. VELTUI STIKLI
NE PELENINĖ ATIDARANTIEMS naują 
arba PAPILDANT jau esamų taupymo suskaitę 

$50.00 ar daugiau.

St Anthony Savings & Loan iss’n
Cicero 50, Illinois

Telefonai: TOwnhall 3-8131-8132 Atidarą kasdien. Uždara Trečiadieniais JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

tų yra pasakęs liuksemburgie
čiams vienminčiams: “Šiaip ar 
taip, jūs, draugai liuksembur
giečiai, galite karštai dėkoti 
Dievo Apvaizdai, kad Ji jums 
parinko tokį palaimingą Euro
pos kampelį, kur, nepaisant įvai 
rių skaudžių išgyvenimų istori
jos eigoje, vi3 tik jūs, 300,000 
Liuksemburgo Kunigaikštijos 
gyventojų, šiais Viešpaties 
1956 metais, galite džiaugtis 
laisve ir .gerbūviu, tuo tarpu 
kai mes, 3 milionai lietuvių, gy 
vename juodoje bolševizmo ver 
gijojle...” Jr liuksemburgiečiai 
su gilia užuojauta ir pritarimu 
priėmė šią draugišką pastabą 
ir faktinį konstatavimą.

Europos Ateitininkų Sąskry-' 
dis Koenigsteine įvyko birželio 
1-3 d.d. Praėjusių metų toje 
pačioje vietovėje įvykusiame 
Europos Katalikų suvažiavime 
išrinktoji Vokietijos Ateitinin
kų Sendraugių Valdyba, išemig 
ravus vienam iš jos narių, prak 
tiškai vieno jos sekretoriaus 
inž.. P. Naručio dėka, šiais me
tais užsimojo sušaukti Europos 
Ateitininkų sąskrydį. Deja, dėl 
įvairių priežasčių (egzaminų 
laikotarpis, Paryžiuje vykusis 
tuo pačiu laiku laisvojo Euro
pos jaunimo sąskrydis ir pan.) 
šis suvažiavimas nebuvo užtek
tinai gausus. Jei Vokietijos atei 
tininkai buvo gana gausiai at
stovaujami, tai pav. iš Italijos 
Belgijos, Austrijos, Did. Brita
nijos (kur apie tą laiką vyko 
katalikų suvažiavimas) nebuvo 
ne vieno atstovo, o iš Prancū
zijos ir iš Šveicarijos — tiek 
pat.

Gražų įdėlį sąskrydž. padarė 
Lietuvių Vasario 16-tos Gimna 
zijps Vyskupo M. Valančiaus 
vardo Moksleivių Ateitininkų 
kuopa, atvykusi su direktorium 
dr.. »,V. Literskiu, mokytoju

Dėl plieno streiko susidariusią padėtį studi 
(kairėj) sutaikymo ir tar; ‘ ' 
pirmininkas D. J. McDona'

dariusią padėtį studijuoja J. F. Finnegan, 
pininkavimo direktorius, ir plieno unijos 
dd. (INS)

V. Natkevičium, kapelionu kun. 
dr. J. Petraičiu ir mergaičių 
bendrabučio vedėja ponia Skei- 
ve’(enė prišakyje, gausiu per 
20 asmenų būriu. Kuopos an
samblis paįvairino sąskrydžio 
programą savo giesmėmis, dai
nomis ir muzikiniai-vokaliniu 
.montažu “Birželio mėn. įvy
kiai’’.

Džiugu buvo konstatuoti, 
kad Ateitininkų jaunojo prie
auglio atstovas, Dr. Jonas Nor- 
kaitis, turintis jau vieną dok
toratą ir dabar ruošiantis Frei- 
burg i. Br. Universitete antrą
jį, paskaitė labai i rūpestingai 
parengtą, turiningą pranešimą 
apie “Dinaminę ideologiją”, ku 
ri sukėlė gyvų diskusijų, nau
jų minčių ir visų dalyvių vie
ningą pageidavimą, kad šis dar 
bas būtų išplatintas galimai 
platesniuose ateitininkijos šiuo 
gsniuose ir būtų paskatinimas 
visiems gilintis ir taikyti gyve
namajam momentui savo ideo
logiją, pagrįstą nekintamais.

amžinais Apreiškimo faktais ir 
dėsniais, tačiau tolydžio pritai
kytiną gyvenamo laikotarpio 
naujiems reikalavimams.

Europos Ateitininkų bendro 
apsijungimo vienoje organiza
cijoje klausimu kalbėjo E. Tu
rauskas, objektyviai nušvietęs 
klausimą ir išdėstęs motyvus 
už ir prieš tokį susiorganizavi- 
mą, tačiau išvadoje pasisakęs 
už Europos ateitininkų apsijun 
girną vienoje bendroje organi
zacijoje.

Dinamiškai šaunią ir pilną, 
anot Vaižganto, įvairių ^dei
mančiukų”, paskaitą pateikė 
sąskrydžio paskutinę dieną šen 
draugis prof. Juozas Eretas, 
speciailiai atvykęs iš Bazelio, 
tema: “Tremtis — prakeikimas 
ar misija?”, šventraščio, seno
vės istorijos pavyzdžiais pasi
rėmęs, paskaitininkas įtikino 
klausytojus, kad tremtis yra 
Dievo leistas bandymas ir kad 
nuo pačių tremtinių priklauso 
tą bandymą tinkamąi suprasti

ir panaudoti būsimam tautos 
atsikėlimui. Dalyvių karštas 
pritarimas pakankamai parodė, 
kad kalbėtojo mintys buvo ge
rai suprastos ir įsidėmėtos. Y- 
pačiai džiugu buvo stebėti iš 
prezidiumo stalo, kad jauniau
sieji sąskrydžio dalyviai — mok 
sleiviai ateitininkai su dideliu 
gyvumu ir entuziaztnu pritarė 
paskaitininko mintims.

Bendrai sąskrydis praėjo ge
ra, darnia ir pakilia nuotaika. 
Vokietijos Ateitihinkai sendrau 
giai išsirinko ateinantiems me
tams savo naują Valdybą, pa
rinkdami ašmenis susitelkusius 
apie Vasario lB-tOs gimnaziją 
ir tuo būdu lengviau savo tar
pe susisiekiančius. Naūjon Vai 
dyboh išrinkti: dr. V. Literskis, 
kun. dr. J. Petraitis, dr. K. Pem 
kus, kurie čia pat ir pareigomis 
pasiskirstė: pirmininkas dr. 
Literskis, sekretorius — dr. J. 
Petraitis ir iždininkas — dr. 
Pemkus. i

Į Europos Ateitininkų orga
nizacinį komitetą sąskrydis pa
rinko: dr. P. Karvelį, kun. dr. 
J. Navicką ir E. Turauską. 
Šiems pastatytas uždavinys pa
rengti reikalingus tekstus, su
sižinoti su esamomis draugo
vėmis ir kuopomis, paakinti su
siburti į kuopeles visiems atei
tininkams tose vietovėse, kur 
jų yra bent trys, ir būsimam 
suvažiavimui pateikti konkre
čius pasiūlymus Europos Atei
tininkų bendros organizadijos 
reikalu.

Aplfe muziką

Muzikos kritikas “Washing- 
ton Post” ir “Times Herald” 
laikraščiuose, leidžiamuose Wa- 
shingtone, b. C., duos eilę ra
dijo paskaitų apie bažnytinę 
muziką per NBC radijo tinklą 
laike katalikų valandos.

JL

Ne visur moterys turi 
teisę balsuoti

Belgijoje moterys neturi tei
sės balsuoti, vienok moteris 
gali būti išrinkta parlamento 
atstove. Belgija nėra vieninte
lis kraštas kur moteris neturi 
teisės politikuoti. Negali mote
rys balsuoti šių valstybių: Švei 
carijos, Meksikos, Egipto, Co- 
lumbijos. Irlandijos, Bolivijos, 
Gilės.

Prieš pirmąjį Pasaulinį karą 
tik 4 kraštuose moterys galėjo 
balsuoti. Suomija buvo pirmoji 
valstybė kuri moterims pripa
žino lygias teises, tai buvo 1905 
m. Didžioji Britanija moterims

SIŲSKITE DOVANAS- 
SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, EŠTIJĄ ir į visas U.S.Sift. dalis. Tiesiai 
per firmąį kuri yra įgaliota persiųsti siuntinius 

T I E $ I A I
pagal specialų patvarkymų INTOURIST M0SC0W.
JdU beveik 25 Ui. kaip mes šiame biznyje: teikia
me geriausią patarnavimą.

Ekspertiškai supakuojame ir persiunčiame.

SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI KASDIEN

Kiekvienas paketas apdraustas. Už kiekvieną
siuntinį gausite kvitą. Reikalaukite knygelės "R"

Siųskite jfišų paketus mums — mes atsakysime Ir pa
siųsime Sąskaitą TĄ PAČIA DIENA- Skubus, sąžiningas pa
tarnavimas.

Parcel Dfept.
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

716 Walnut St.. Philadelphia 6, Pa.
LOmbard 3 3455 LOmbard 3-6977

pripažino balsavimo teises 1923 
m., Prancūzija 1945 m., Japoni
ja 1946.

Balsuoti pareiga
JAV balsavimas esti laisvas. 

Balsavimas didelio °/0 nepasie
kia. Tačiau yra visa eilė vals
tybių, kur balsavimas — pri
valomas, būtent:

Australija, Belgija, Uragva- 
jus, Austrija, Naujoji Zelandi
ja ir Brazilija. Italijoje nėra 
privalomas balsavimas, bet ku
rie piliečiai neina ablsuoti, stro 
piai sekami, raginami ne tik žo
džiu eiti balsuoti ,bet ir specia
liais laiškeliais.
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DAR LENKIŠKOJO KOMPLEKSO 
< KLAUSIMU

JONAS RUGIS, Chicago, IU.

Į mano straipsnį “Lenkiškasis 
kompleksas’’ (“Draugas“ š. m. 
vasario 29 d.) ilgais straipsniais 
reagavo p. J. Rekašius (“Dirvo
je“ š. m. kovo 29 d.) ir p. V. 

\ Vaidyla “Naujienose“ š. m. bir
želio 25, 26, 27 ir 28 d. d.). ‘Dis
kutuoti su šių straipsnių p. p. 
autoriais aš nerandu reikalo ir 
nenoriu, nes jie kritikuoja ne 
mano straipsnio mintis. Man 
tenka tik pareikšti, kad šie 
straipsniai tik patvirtina mano 
išreikštą mintį, kad mes daugu
moje sergame lenkiškuoju kom
pleksu.

Man primetama, kad aš įro- 
dinėju mūsų vispusišką kaltu
mą lenkų ir lietuvių klausime, 
tartum mano straipsnyje aš na- 
grinėčiau šį reikalą. Mano opo
nentai, kiek tai liečia mano 
straipsnį, net nesiteikė jį ati
džiai perskaityti ir jo mintį su
prasti. čia kaip tik užteko per
skaityti žodžius “lenkiškasis 
kompleksas”, kad jų pagau
tiems rašyti ilgus straipsnius su 
istoriniais ir kitokiais išvedžioji
mais apie lenkiškas blogybes.

Klausimas yra perdaug rim
tas, kad jį tokiu būdu būtų ga
lima traktuoti ir ypač šiais 
tragiškais abiems kaimyninėms 
tautoms laikais,kuomet jų par
tizanai kovoja prieš bendrą 
priešą ir lieja kraują vieni ki
tiems padėdami. Jo negalima 
diskutuoti bulvarinės spaudos 
stiliumi ir keliais. Teisingai yra 
parašiusios tos pačios “Naujie
nos” savo šeštadieniniame prie
de, duodamos plačią recenziją 
apie lietuvių — lenkų dialogą 
žurnale “Kultūra”, kad tuo klau 
simu tūrėtų rimtai išsitarti mū
sų rimti politikai, bet tik ne po
litikieriai. Reikia daugiau rea
lumo ir objektyvumo,, žiūrint į 
žiaurią dabartį ir galvojant apie 
ateitį. Emigrantų pažiūros, per
sunktos senomis pažiūromis ir 
kompleksais, nėra tai visos tau 
tos pažiūros. Nei lenkų tautoje,

linės vyriausybės užsienio rei
kalų victeministerio. Jis, pami
nėjęs žurnalo “Kulturš” inicia
tyvą, pasakoja apie savo kelio
nę ir misiją Kaunan 1927 m. 
sausio mėn. Jis vyko į Kauną 
maršalo Pilsudskio iniciatyva ir 
ukrainiečių vyriausybės pritari
mu su pasiūlymu atiduoti Lietu
vai Vilnių. Jis matėsi su Vol
demaru, išdėstė savo misijos 
tikslą, bet Voldemaršs, pasita
ręs su prezidentu Smetona, pa
siūlymą atmetė. Prof. Smal - 
Stockij daro išvaldą, kad lietu
vių — lenkų nesantaika buvo 
nelaime visų Maskvos pavergtų 
tautų, o Lenkijai ir Lietuvai ta
po vieną lentų jų nepriklauso
mybių karstui. Ir jis baigia sa
vo straipsnį klausimu: ar Mas
kvos pavergtų tautų emigraci
jos Amerikoje supranta prieš ko 
kius uždavinius jas gali pasta
tyti ateitis? Skaitant straips
nius, panašius mano oponentų 
straipsniams, sunku atsakyti 
teigiamai. Mes neturime teisės 
sakyti: mes esame teisūs ir 
mums niekas kitas nerūpi, kei
ksiąs yra perdidelis it perdaug 
tragiškas, kad į jį būtų galima 
žiūrėti taip egocentriškai, trum 
paregiškai ir siaurai. Už pra
eities klaidas, neleistinas realio-Į 
je politikoje, mes gal ir tikrai) 
kaip mano prof. Smal - Stockij, 
užmokėjome baisią kainą ir Už
mokėjome ne patys vieni.

Todėl aš dar kartą leidžiu sau 
pakartoti mario minėto straips
nio pagrindinę mintį. “'Kuriant 
savo valstybę mūsų atsiriboji
mas nuo-lenkų suvaiditt'o savo 
vaidmenį ir padėjo mūsų jaunai 
ihteligentijai kurti ir stiprinti 
mūsų atgimusią kultūrų. Bet, 
praėjus tam kūrimosi ir Stiprė
jimo laikotarpiui it stipriai at
sistojus ant koją, mes turime 
atsikratyti vistį Senų ir tikru
moje muš net žeminančių komp
leksų bei konjunktūrinių politi
nių nuotaikų ir pradėti realiai

KARALIENES SARGYBINIAI

Karalienės Elzbietos sargybiniai Wiridsor pilyje, per 300 m. sukak
tuves. (INS)

KAZIMIERAI BRAZDŽIONIENEI 

MIRUS

KANADOS LIETUVIAI
PRANYS ALŠENAS

reikalai gerėjo, Šiuo gi metu — 
“Nepriklausoma Lietuva” yra vi
siškai geras savaitraštis.

Čia suminėtieji veiksniai — ir
Montrealyje, kaip jau minėta,. Tas laikraštia — gimęs Toronte, ^^mumeji Monrealio hetin

tTčt 8,000 HCtUVlU' I P*r8ik®lę® 1 Montrealį. lieUtu* jąsias parapijas’ ir apie
Tai bendras skaičius senesniųjų ir Jo redaktoriais — buvo visa eile ’ u. „heiončs ir teeali
naujųjų ateivių. Nors yra teigia- asmenų: M. Aukštaiti, J. Yla (tik į"?™ VuKviK mk *
ma, jog Montrealyje senųjų atei- ne tas, kuris “L. Balsą” redaguo-
vių gyvena didesnis Skaičius, ne- ją), M. Arlauskaitė, L. Girinis,
gu naujųjų. Rudinskas, J. Kardelis (dabar.

suktis
joje.

lietuviškoji mašina išeivi-

nei lietuvių tautoje viskas nepa- [ žiūrėti ne tik į praeitį, bet ir į 
liko stagnacijoje ir tos dvi tau-Į dabartį bei ateitį. Lfenkai yra 
tos, baisiose gyvenimo sąlygose mūsų kaimynai ir su jais murbs 
kentėdamos ir kovodamos kar
tu, evoliucionuoja ir eina jiems 
galimais keliais. Kokios jos iš
eis į laisvę po tų sunkių pergy
venimų, sunku numatyti. Bet 
dabar mumg reikėtų užmiršti se
nus ginčus ir galvoti tik apie 
tėvynės išlaisvinimą, ką mes len 
gviau pasieksime dirbdami visi 
kartu ir vieni kitiems padėda
mi. Panašiomis mintimis vado
vaudamasis žurnalas “Kultūra” 
ir pradėjo lietuvių — lenkų dia
logą dr. j. Girniaus straipsniu.

reikėjo ir reikės gyventi artimo
je kaimynystėje. Todėl mvmfe 
beikia nusikratyti Jo neapykan
tos komplekso ir visu objekty
vumu ir teisingu reikalo supra
timu eiti prie lenkiškai — lietu
viško dialogo”.

Š. m. liepos 2 d. po sunkios 
ir ilgos ligos Muenchene minė 
Kazimiera Brazdžionienė, gim. 
Vilkaitė.

Velionė gimė 1873 metų kovo 
3 d. Purviniškio vienkiemy, An- 
tanavo valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Jos prosenelis Jo
nas Vilkas su žmona Žožefina, 
gim. Gediminaite, atsikėlė į Su
valkiją 1833 metais. Iki tol jie 
buvo gyvenę Naūgarduko vai
vadijoje. Velionės Brazdžionie
nės senelė Viktorija Vilkienė, 
gim. Karpavičiūtė, už aktyvų 
dalyvavimą 1863 metų sukilime 
buvd rūsų teismo už akių nu
teista miriop. Kurį laiką beSi- 
slapštydama, veliones senele pa
gailas pabėgo Austrijon, kur gy 
veno svetima pavarde. Ten ir 
iriirė. Taigi visu šihitu metų 
Vėliau jog anūkė Kazimiera 
Brazdžionienė, tarii pačiam ru
sui okupantui ir vėl Lietuvoje 
siaučiant, savo nuotykingo gy-

Lėktuvą palydovės

Antradienį Edgewater Beach 
viešbutyje Trtths World Air
lines lipijos pareigūnai apklau
sinės kandidates, norinčias už
imti lėktuvų palydovių tarhy-

.... ... bas. Reikalavimai joms ganap.e skirtingus dalykus. Ai tik| sunkūs: jo„ tl]ri Mt, 
nonų dar karts „ryškini, mano 28 4tes, netįkUnSios, 
straipsnio mintis, kurios tapo .. .. . .
iškraipytos. Aš pmr nėltaku-1 graZl°8 lšv<uzJ™' malonios, ba.

Aš čia nesileisiu į diskusijas 
su neprisilaikančiais tikslumo o- 
pdhentais, nfes mes kalbame a-

tuoju lietuvių _ kuką santykių grisios kolegijoje verslo moks
lūs

Naujosios imigracijos ateiviai— tinis redaktorius).* “Nepriklauso- 
tremtiniai daugiausia apsistojo mos Liętuvos” padėtis buvo sun- 
Tordnte arba kitose vietovėse On- ki. Didžiausi nuopelnai priskirti- 
tario provincijoj. Gi Montrealis— ni M. Aukštaitei, J. Ylai, M. Ar- 
jau randasi Quebeco provincijoj, lauskaitei, buv. redaktoriams, 
kur, prancūzų apgyventoj srity, j Pradžioje žurnalas buvo išlei- 
sakoma, uždarbiai mažesni. f džiamas kas mėnesį, vėliau jo lei-

Būtų sunku išaiškinti priežastis, dįmas dažnėjo, 
kurios trukdė, ypač kiek ansčiąu,
Montrealio lietuvių kolonijos Sėk-, Laikraščio spaustuvėje spaus 
mingą susiliejimą į bendrą viene- dinimas pradėtas

(Nukelta į 7 psl.)

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūši 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų Žemei, mažųjų džiaugsmai ii

...... _________ ___ , f ____ ____ . redaktoriaujant dali. VI. Stančikaitės gražios iliu-
tą, jų solidarumą ir sutartinę veik Pr. Rudinskui, kada buvo įsigytos stracijos šią knygą padarė dau- 

' nors senos, bet savos spausdini-1 giausia mėgiama mažųjų skaity- 
mo mašinos. Nors leidinys buvo
skaitomas savaitraščiu, tačiau 
skaitytojai dažnai “Nepr. Lietu
vos” palaukdavo ir porą savaičių.

Perėmus redaktoriaus pareigas 
J. Kardeliui, buvo pasistatytos re
dakcijai, administracijai, bei spau 
stuvei nors kuklios patalpos, Šiuo 
metu daromas ir spausdinimo ma
šinų pakeitimo piniginis vajus.

Naujojo redaktoriaus pradžioje 
buvo paimta bloga taktika, todėl 
nustota daug bendradarbių. Vie
nok laikas bego, linija keitėsi ir

ką Jablonskį, generolą Bulotą, 
kanauninką Prapuolenį ir daug 
kitą.

Ypatingai artima velionė bu
vo Vincui Kudirkai ir Arminų -

lą kaip kultūriniame, taip ir orga
nizaciniame darbuose. Tokioj skai
tlingoj kolonijoj nors į gana žy
nius koncertus, minėjimus ar šiaip 
ypatingesnio dėmesio vertus pa
rengimus tesusirinkdavo tarp 3- 
400 lietuvių, kai tuo tarpu Toron
to lietuvių kolonijos tokiais atve
jais — užpildomos milžiniškos sa
lės talpinančios 1000-1500 asme-

Upirmiausia gal kalta dėl šitokių 
reškinių pati gyvenamoji aplinku
ma, kitaip sakant, Montrealio mies 
to dislokacija. Tenai mūsų tautie
čiai yra taip išsiblaškę po atski
ras ir ypatingai toli nusitęsusias 
miestą dalis, kad susisiekimui rei
kia laiką skaityti ne dešimtimis 
minučių, bet valandomis.

Nežiūrint to, ir Montrealio lie
tuvių kolonijoj esama gana. gra
žių prošvačių su pasigėrėtinai gra
žiomis institucijomis, kuriose gana 
gražiai veikiama religinėj, kultū
rinėj visuomenėje bei tėvynės 
vadovavimo darbo dirvoj.

Ir Mohtrealyje — dvi liet. 
parapijos

Viena iš jų — Šv. Kazimiero 
parapija, vadovaujama energingo 
lietuvio klebono kun. J. Bobino. 
Vienok tai esama, pasakytume, 
įhišrios parapijos, kur Evangeli
jos skaitomos ir pamokslai sako
mi dviemis, o, kartais, ir trimis 
kalbomis: lietuviškai, prancūziš
kai ir angliškai.

Antroji lietuvių parapija — Auš

kai Reikalingas 
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreipti! I 
rrtuz. BRONIU JONUŠĄ. TeL P 
spect 6-6584.  .

tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ I) KA VGA S ” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. HL

Clyboume Upholstery
Baldai pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Spėriai ios 
! kainos už apmušalus — kėdės 34.00, 
j sofos $68.00, apmušant 3 ar daugiau 
dalių komplektų. Nemokamai paima- 

Į me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Geras darbas. Goros kokybės 
medžiagos.

Kriaučiūnų Šeimai. Dar nese- , 7
nifti nripš mirti velionė Braždžio ros VartU- kurioje klebonauja kun. niai prieš mirų velione tsrazazio dr j Kubiliug gj, jau yra visiš. 
menė pasakojo, kaip rusų zan- kaį naujas ir grynai lietuviškas 
darų RldkščiūoSe būvo suimtas i kūrinys.
Vincas Kudirka. Ji pati buvo 
to suėmimo liudininke.

Daktarą Kazį Grinių velionė 
pažinojo, dar jam esant medici
nos studentu. Velibnė paliko 
dukrą Gražiną Grinienę, Angli
joje gyvenantį sūnų Algirdą ir 
anūką Algį, pulkininko Griniaus 
sūnų. Velionė buvo du kartus 
ištekėjusi, abri kartus už Braz
džioniu. Pirmam vyrui Kaziui 
mirus, antrukart ištekėjo už jo 
brolio Jono. Brazdžioniai kilę iš 
Panevėžio apskrities.

Velionė palaidota Muenchene 
liepos 4 d. greta ten besiilsin
čių ir kitų lietuvių, kuriems ne-

Venimo pabaigos susilaukė ne buvo lemta matyti laisvos, ne
savo mylimoje tėvynėje Lietu- prikalusomos Lietuvos, jos nau-
voje, o Bavarijoje, nepertoliau- 
siai nuo savo senelės Viktorijos 
kapo. Šiurpias rūsų okupanto 
priespaudos dienas Lietuvoje 
teko gyventi ir jos motinai Ma
rijai.

Kai motina Viktorija spėjo 
pasislėpti, jos dukra Marija bu
vo rusų žandarų suimta ir karo 
teismo nuteista miriop. Kauno 
kalėjime (rusų nusavintame kar 
melitų vienuolyne, nepriklauso
mybės laikais Karo ligoninės 
pastatuose) mirties belaukda
ma, sušipažirto su savo busimuo-

jo prisikėlimo. Velionės pasku
tinis noras buvo būti palaidota 
nepriklausomoje Lietuvoje.

— Vyskupas Perez, Ispani
jos Astorga vyskupijos vaidy
tojas, mirė ištiktas širdies smū 
gio, sulaukęs 65 metų amžiaus.

Toji parapija įkurta 1950 m. 
rugsėjo 7 d., kartu su Kardino
lo Leger pavedimu kun. dr. J. Ku
biliui organizuoti vak. Montrealio 
pusėje nuo Št. Laurent Blvd. Mont 
realio lietuvių katalikų misiją.

Toji parapija — yra grynai tau
tinė lietuvių parapija, kuri visiš
kai formaliai įsteigta Šv. Tėvo Ro
moje kanonišku dekretu.

Grynai lietuviškos Montrealio lie 
tuvių parapijos klebonas kun. dr. 
J. Kubilius — yra itin darbšti, pa
reiginga ir energinga asmenybė, 
kuri, reikia tikėtis, suburs ir su
cementuos lietuvius. Ddttg rūpes
čių teikė ir teikia lietuviškos mo
kyklos ir lituanistiniai kursai. Stip 
rintinos katalikiškos ir religines 
organizacijos.

Laikraštis “Nepriklausoma 
Lietuva”

Tai savaitraštis, belankąs lietu
vius antrą dešimtmetį, vienok 
daug kartų keitęs savo apdarą, 
redaktorius, tautiečių lankymo lai 
ką ir, netgi, gyv. vietą. Pradžioje 
“N.L.” buvo leidžiama žurnalinio 
pobūdžio ir spausdinama rotato
riumi, su viršeliais atspausdintais 
spaustuvėj, kuriuos parūpindavo 
Amžinos atminties didelis lietuvių 
ir Lietuvos draugas, Lietuvos gen. 
garbės konsulas Kanadai, a.a. pik. 
Grant Suttie.

GR 7-5893

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojaū pat._____

1 ... . .... ’ i .... ....... . 4~
(Jur lOth Year — Tnousands satisfied euptomers
100% INSURED - RECEIPTS

Fl JRNTęHFO vvithin 5—6 days delivery. fruitnidncu wttWn 10_12 days
GIFT PARCELS of Food and Clothing to Lithūania, Latviu, Esto- 
uia and all parts of tlie USSR. Medicines sent by air mail (7-8 days)

We also ship your own self paeked parcels with food, neW 
and used clothing.

ALL DUTIES P R E P A I D
PUl’Y FREE PARCELS to Wcst and East Germany, Poland, Hun- 
gary, Yugoslavia, etc. Low duty parcels td Czechoslovakia. Ask for 
our detailed Į>rice lists.

GRAMERCY SHIPPING COM^ANY
777 Lexington Ave.» Nėw York 21

LM L

klausimo, o diskutuoju priėjimą 1UH arba Šovusios gail. sesers 
prie to kairumo. Aš nesiūlau diplomą' JW dYdls — tarp 5 P5" ^bu, tdlimu giminaičiu Vii 
tokio ar kitokio ginčo sprendi- dli ’r 2 Cl°Mų ir 5 pėdų 8 colių ku

‘(be batų), svoris — tarp 100 
ir 135 svarų, gero regėjimo.

mri, o siūlau tik eiti prie lenkiš
kai — lietuviško dialogo, objek- 
tyViai ir teisingai jį išsiaiški
nant ir suprantant. Jei yra gin
čas, jei yra klausimas, tai reiš
kia, kad yra dvi nuomonės ir 
yra argumentai toms nuomo
nėms paremti. Tą įrodė ir gau
sumas atsiliepimų lenkų politi
kų ir visuomenininkų lietuvių — 
lenkų dialogo klausimu. Tos 
nuomonės ir pasisakymai buvo 
plačiai recenzuoti “Naujienose” 
su panašia kaip mano padaryta 
išvada, kad reikia eiti prie rim
to dialdgd sri lenkais. Į tas rim
tas ir įdomias nuomones ir min
tis iš lietuvių politikų ar vi
suomenininkų niekas nieko ne
atsakė. Trio tarpu d klausimo 
nagrinėjimą įsiterpė net kitų 
tautų autoritetingi atstovai. 
Pvz. š. m. gegužės mėn. žurnale 
“Kultūra” randame atpasakotą 
straipsnį iš ukrainiečių dienraš
čio “Svoboda”, išeinančio New 
Yorke, parašytą prof. Smal - 
Stockij, buv. ukrainiėČių egzi-

Akių persodirtiriūa
Praėitais metais Cfticagos 

kaudonojo Kryžiaus įstaiga tar 
pininkavo pergabenant 33 akis, 
kurios persodinamos iš mirusio 
— aklam gyvajam, kad patai
sytą jo regėjimą. Akių perso 
dinimas negali ilgiau užtrukti 
kaip 24 vaiahdas.

Nukrito tolttih
Stalius Peter Caribeck, 50 m. 

amžiaus, nukrito nuo iškeltojo 
traukinėlio platformos ries 
Qriincy ir Wclls gatvių sankry
ža, ChicagoJė, 18 23 pėdų Sugš- 
čio ir užsimušė. Jo žmona pa
reiškė, kftd jisai būvO kiek anks 
čiau sužeistas, buvo kelias Sa
vaites be darbo ir turėjo sukrės 
tus nertus bei, pergyveno svai
gulį.

Paskutinę akimirką, jau prie 
kartuvių stovint, gerog valios 
žmonių dėka, mirttes sprendimo 
Vykdymą pavyko sustabdyti, o 
kiek vėliau buvo laimėtas ir teis 
mo sprendimo panaikinimas.

Kažimiferai BrūzdŽidnifertei iš 
gyvąją tirpo pasitraūkris, jau
noji lietuvių kart praranda pas
kutinę Lietuvos atgimimo Ifemia- 
mo tarpsnio faktinę liudininkę 
ir aktyvią tos kovos dalyvę.

Vokietijos pasichyjte gyven
dama, velionė Brazdžionienė dau 
geliu atvejų buvo lankiusis Ryt
prūsiuose ( Tilžėje, Ragainėje, 
KaraliauČirije) ryšiams sri ten 
gyvenančiais veikėjais palaikyti 
ir rusų draudžiamos literatūros 
parsinešti.

Savo gyvenimo įvairiais tar
pais Velionei Bbaždžidnienfei - te
ko sūfeiti ir arčiau pažinti, to
kiu* iietuvių tautos atgimimo 
ąžuolris — šviesuolius: Vincą 
Kudirką, Petrą Ahhiną, ipetrą 
Kriaučiūną, dr. j. Basanavičių, 
MaČį, dr. J. Staugaitį, kalbinin-

be finansinių rūpesčių, gyvenimas sa- 
tarpe ... tai laimingo šeimyninio gy-~_'II A. _

Ramus,
vo mylim, —,— —
vcttlmo vaizdas... Svarbi to vaiždh dalis yra 
stambi taupymo sąskaita: tai viertintelė priežastis 
dėl kurios tūkstančiai šeimų taupo Fairfield Sa- 
vings Bendrovėje. Santaupos čia neša augštus di
videndus ir kiekivenaa doleris yra saugiai ap
draustas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MUSŲ TAUPYTOJAMS

AUGUMAS GYVEkIME 
SUSISĖDA Ii

1601 Milwaukee Avenue 
Chicago 47, iii EV 4 3600

tki nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1^56 m.
, a
Vili Indėliai iki S 10,006.00 apdrausti tedarai Dė- 
pasift lAfcdraftfce ČMtrtrdtidn.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 Wcst Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tal.i Vlrglnia 7 - 8430
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Padėka

Gyd. korp. “Fraternitns Lithua- 
nica” ir gyd. korp. “Gaja” š. m. 
24 d. birželio mėn. suruošė savo na
rių dr. J. Žemgulio, dr. S. Mačiulio 
ir dr. A. Gudonio tragiško žuvimo 
15 metų snkaktias minėjimą.

Ypatinga padėka gerb. kun. Sta
siui, sol. Iz. Motiekaitienei, muz.. M. 
Motiekaičiui, martyrologui J. Rinia- 
šauskui, prof. dr. K. Oželiui, dr. 
Vyt. Taurai, dr. Z. Danilevičiui, Ba
liui Račkauskui, Bimtininkėms p.p. 
Tumienei ir Genienei ir visiems ku- 
riuoi norint būdu prisidėjusiems prie 
minėjimo-akademijos Panevėžvj nu
žudytų gydytojų-kankinių atminimo 
-jmgerbimo likusiųjų vardu tariu šir
dingiausią dėkui. L. Žemgulienė

NAUJŲ MAŠINŲ
FONDAS

1 r 1J
“DRAUGO” Administracija

nuoširdžiai dėkoja už aukas

Naujų Mašinų Fondui. Aukojo

šie asmenys:

Šidlauskas, S. Mr. &

Mrs. ............................................ .. $50.00

Visminas, Antanas .. 10.00

Kazlauskas, Vincent. .. 6.00

Pūkas, VI...................................... 5.00

Samusis, St., dr. ... 5.00

Vaišnoraitė, O....................... 5.00

Martinaitis, J.......................... 3.00

Banionis, J. . . .*................. 2.00

Gadeikis, Vincas .... 2.00

Jakaitis, T..................................... 2.00

Kaupas, W.................................... 2.09

Lekutls, Stasys .... 2.0a

Odinas, Pranas .... 2.00

Paulikas, Alfonsas .. 2.00

Plepys, Kostas ................. 2.00

Puidokas, Jurgis .... 2.00

Balčiūnas, Antanas . 2.00

šalčiūnas, Vincas ... 2.00

Šlapelis, Fel................................ 2.00

Tumosa, Jonas ................. 2.00

Poškus, Vincas .... 1.50

N. N. ..-........................................ 1.50

Matulionis, Vladas . . 1.40

- Ališauskas, A. ................. 1.00

Bartkus, Jonas .... 1.00

Benkis, Albinas .... 1.00

Deveikis, Petras .... 1.00

Domenas, Paul........................ 1.00

Elvikis, J........................................ 1.00

Jakavičienė, S......................... 1.00

Kasparas, Pranas .. 1.00

Kelečius, Petras .... 1.00

Kiudulis, Antanas .. 1.00

Kontvaihis, A. ..................... 1.00

Lenkaitis, Joe. ................. 1.00

Miniatienė, Ona .... 1.00

Pašiškevičius, J. ... 1.00

Račiukaitis, Pr. .... 1.00

Rukuiža, Vytautas .. 1.00

Sakalas, Vict ..................... 1.00

Stasiūnaitis, Kleopas 1.00

Strikaitienė, J......................... 1.00

Vaičiūnas, Vincas .. 1.00

Visockis, Apolonija . 1.00

N. N......................................................... 1.00

N. N........................................................ 1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon-

dui tariame nuoširdų ačiū. Au-

ko jo šie asmenys:

Odinas, Pranas ..................... $5.00

Duras, Kazimieras ... . 3.00

Barzdis, Petras ................. . 1.00

Dabrila, A.......................................... . 1.00

£240,000.00
BERWYN HOSPITAL ASS’N

Operating MacNEAL MEMORIAL HOSPITAL, Benvyn, III. 

TREČIA LAIDA

• f"
Dešimts Metų Debenture Notės (Paskolos lakštai) 

Due January 1, 1956

Nuošimčiai mokami Sausio 1 d. ir Liepos 1 d. kiekvienais metais.

šitos Notos išleidžiamos $106, $500 ir $1,000 nom. vertės. Pinigai 
bus panaudoti sumažinimai terminuotų mokėjimų už naują statybą 
bei nupirktus įrengimus. Užbaigtos nuosavybės vertė bus $5,500,000 
su pirmuoju morgičiu $1,000,000.00 sumai, priklausančiai Connecti- 
cut Mutual Life Insurance Compenijfti.

BERWYN HOSPITAL ASSOCIATION
OPERATED NOT FOR PROFIT

3249 South Oak Park Avtnue GUnderson 4-2211
Bervryn, Illinois.

4%

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas VYTAUTAS BAL

ČYTIS, kilęs nuo Jurbarko. Atsi
liepti — Audronė Lapinskaitė, 
169 Bowen St„ So. Bostone, Mass.

JUOZUI VENCKUI nuo Pra
nės Simanavičiūtės iš Lietuvos 
gautus laiškus. Adresatas prašo
mas kreiptis j šv. Petro parapi
jos klebonija, 50 W. Gth St., So. 
Boston, Mass.

CHARLES f. CaRPENTIER 
Secretary ot State

An analysls of the statlstlca for 
lašt year’a highway deatha and in- 
Jurles acroas the natlon show that 
there was only one brlght spot ln 
the record—there were 4,600 fewer 
pedestrlan casualtiea than ln the 
pravioua year. Thls figure repre- 
sented a decllne of only 2 percent 
from the st&ggerlng totai of aome 
235,000 pedestrlan casualtles durlng 
the preceding twelve month perlod.

* Both the motorist and the pedea- 
trian mušt recognize the lndlvldual 
reaponsibilltiea ln protectlng the
llfe and Umb of the pedestrlan.

The motorist mušt ezerclse par- 
ticular cautlon vhen behlnd the 
wheel ln buslness sectlons as well

aln residential areas. The grown- 
as well as the chlld mlght cross 
a Street against a trafflc Ught — 

mlght dart Into the Street from be- 
hind two parked cars—or mlght jay- 
walk. ▲ driver ls on short notice lf 
a pedestrlan decldes to violate a 
rule of the road.

Ali the responsibility does not fall 
upon the shoulders of the motorist. 
The pedestrlan is also obllged to 
observe eertaln rules. He mušt wait 
for the proper trafflc signal and then 
he mušt look to both hls left and 
right before Crossing a Street. In 
urban areas, he mušt walk on the 
left aide of the hlghway, faclng on- 
coming trafflc.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet will 
be sent to you free upon reųuest 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,

/
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiema.

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas 

★
Vartt lietuvių laitai JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Stutgarta 

620 puaL Kaina $1.50. Gaunama

“BUUfiE” 
<834 U. Oakley Ava.

Chicago 8, Illinois

REAL ESTATB CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS HELP WANTED — MOTERYS

$8,800 pilna kaina. 3-jų butų 
mūrinis. Apylinkėje 28th ir Saw- 
yer. 4-3-2 kamb. $2,000 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7088._________________

BER1ĮVYN. 3-jų butų mūrinis— 
4-5-3- kamb. Arti 16th ir Home 
Avė. 50 pėdų sklypas. Garažas.į 
$21,900; įmokėti $6,000. SVOBO
DA. 6013 Cennak Rd. BIsitop 2- 
2162.________________________________ 1

$2,000 įmokėti. Mūrinis namas. 
2 butai — 4 ir 4 kamb. Arti 24th 
ir Hamlin. 50 pėdų sklypas. 4 
autom, garažas. Pajamų $100 į 
mėn. SVOBODA. 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038._____________

CICERO HAWTHpRNE. SPE- 
CIAL. 2-ju butų medinis namas. 
Pečiais apšild. 4 ir 4 kamb. Ga
ražas. $11.900; įmokėti $4,000.
BIshop 2-2162.

STICKNEY. Apkaltas 4 kamb. 
namas. Sklypas 30x125. Mokesčiai 
tik $70. $8,900, OLympic 2-6710.

CICERO. 3-jų butų bungalow— 
6-4-5 kamb. Apšild. 60 pėdų skly
pas. $20,900; įmokėti $4,000. BI
shop 2-2162._______________________

Išnuom. 4 k. apšild. butas suau
gusiems 6540 S. Westem Avė. Tei
rautis šeštad. nuo 7 iki 11 vai. vak. 
iifcekmad. nuo 4 iki 11 vai. vak. Tel.
PRospect 8-3684.

4 butų mūrinis, kampinis namas. 
Gage Parke.

6 k. mūrinis bungalow Marąuette 
Parke. Prašo $17,000.

6 butų medinis prie Marąuette 
Parko. $23,000.

K. MALONIS 
Proespect 8-2071

AUTOMOBILE^ — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
UetuvUks gazolino atotls Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keikiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.

Skelbkitės “Drauge”
HELP WANTED — MALĖ '4

ENGINEERS
Work and Live in The Nation’s Finest Climafe at

R O H R
Near beautiful San Diego, Califomia

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employeea, Rohr iR the worM’s 
largest producer of ready-to-lnotall Power Package* for both 
commercial and military planes — along wfth the making 
of over 30,000 other aircraft parts.

WHIT IS A P0WER PACKAGE?
zIn building a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starta with a bare aircraft emglne and builds the motor 
mount, aheet metai oowllng, panda, diaphragim,, mpporting 
otructarea, air dueto, fuel and oil llnea, electrical harneas 
asMembliea, and inatalla other itema neceaaary for the en- 
glne’n operation — To make a complete Power Package 
ready to inntall on the alrplane, more than 4,000 Rohr-bullt 
parts go Into the Power Package.

Brlght young men are offered outotanding career po- 
sitlona with opportunitieft for advancement at fant-growing 
Rohr ln southem CaUfornia — heart of the Mg buatling air- 
eraft industry, Finn commitanents will be made. Relocation 
aaoUitance to thoae accepted.

Apply in Person, Wire, or Write Complete 
Retume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP. 
0F CHULA VISTA, CAUFORNIA

9 MDlea S. of Snnny San Diego

a

REAL ESTATE

03-ČIA IR CENTRAL AVĖ
Mūrinę 5 kamb. rezidenciją gali

ma pirkti įmokėjus $1,500; likusę 
sumą Išmokėsite kas mėnesį. 2 dideli 
mieg. kamb. ir vonia 2-me augšte, 
Balionas, valgomasis irgraži virtuvė 
pirmame augšte. Alyva-karšto oro 
Šilima. Automatinis gazo karėto van 
dens tankas beismente. Patogus su
sisiekimas. Arti krautuvės ir mokyk
los.

A. VOLODKEVIČIUS 
McCARTHY BROS REAL ESTATE 

2412 W. 03rxl St.
REpublic 7-5OOO arba 

REpublic 7-8534

MARQUETTE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Garažas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Garažas.
Mūrinis — 6 ip 7 kamb. Garažas. 

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 3 po 4 kamb. Garažas. 

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Falrflel Avė.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. vak. iki 
8 vai. šeštad. ir sekmad. visą dieną. 
Tel. darbo metu LAfuyette 3-3881. 
Kitu laiku lAfayette 3-9027, arba 
VI 0-0446.

ATDARAS APŽlCRfiJIMUI
Sekmad. nuo 1 iki 5 vai.
7151 S. ROCKWELL ST.

Patogus 5 k. mūriins bungalovv 
su uždaru apšild. porčiu. Gazo šildy
mas. Naujas dvigubas garažas. Pro
ga pirkti už $16,800 arba geriausią 
pasiūlymą. Kitu laiku teiraukitės 
P. LEONO Kėni Estate.. 2735 \V.
71st St. WAlbrook 5-0015.

RETA PROGA dviem giminin
gom šeimom įsigyti 2 butų nau
ją mūr. namą — 5 ir 4 kamb. Ult- 
ra-modemus visais atžvilgiais. Vir 
šus dar nevisai užbaigtas įrengti. 
3 blk. į vak. Marąuette Pk. Šei
moje nalaimė, parduos net už 
$21,900. Z. UMBRA2CNAS, PO 
7-2009 arba RE 7-3440.

Pajamų 8-jų butų namas. 3-4-6 
kamb. Modernus “plumbing’as”. 
Gazu apšild. Arti Westem Electric 
Pajamų $168 į .mėn. Mokesčiai tik 
$80. Kaina $15,900; įmokėti $5,- 
000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

BARGAIN PRICE. PARK RIDGE 
Bv owner. 5 yr. old. frame semi- 
ranch; expandable. Large L shape 
liv-din. rm., 2 bedrms., full bsmt.; 
drapes; liv. rm. 22’xl3’. Fully 
landscaped $22,900. 2907 Oakton, 
TAlcoU 3-5784.

REAL ESTATE

Norite nekiln. turtų pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šių įstaigų.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — W Al. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 

WAlbrook 5-5090

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,

Namų PRospect 8-2071

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANK0VI6IUS
BBAL ĖST. ir INSVR. BROKBRD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Ęateted St 

Ph. CAnabo 6-1791 
iRodeda pirkit! - parduoti namus 
Oklua, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7-

McHENRY - Recently 
built 2 ranch homes on 
4 ac. wooded land. 1 
lge 2 bdrm., gar. and 
bsmt. 1 smaller 1 bdrm. 
util rm. Perf. for income 
Owner Rte 4, Box 740, 
phone 995J.

LOMBARD
Savininkas parduoda 5Va kamb. 

medinį namą. 5 m. senumo, “sun
kėti living room”, kilimai, židinys, 
didelė 24x26 pėdų pastogė, garažas, 
patio, pilnas rūsys, apsodintas skly
pas, apie l'/i akro žemės. Alyva ap^ 
Šild. Tuojau galima užimti. LOm- 
bard 2245-M.

2-jų augštų mūrinis namas — 4
butai po 4 kamb. 2 autom, garažas. 
Arti mokyklų. Pilna kaina $13,000. 
Arti 32-os ir Morgan St. LAfayette 
3-0335; po 5 v. v. — LAfayette 
3-8234.

PALATINE

Rustic ranch hdftte, paneled in 

fine woods, wood burning erab 

orchard fireplace, large new 

horse barn; 8 aeres beautiful 

oak and hiekory woods; creek; 

aereage alone good inveatment 

at $35,000. Leaving statė, imm. 

possession.

PALATINE 13R2

0RYSTAL LAKE — BY 0WNER

Ranch home on corner lot, 3 bloeks 
from. lake. 2 yra old. Plast. walls, 
oak flre, large knotty eedar and 
eer. tile kit. Tile bath. 2 bdrms. and 
den. Living rm. with pieture win- 
dovr. Auto. oil ht. Alum. combin. 
storins and screens. V/t car garage. 
$12,600 or make an offer.

CRYSTAL LAKE 1363W2

CARY, ILLINOIS

By owner. Fox R. front. 4 bdr. 

house; auto. gas ht.; 2 car gar.; 

pvt. beach; 1 m. to school and 

ahop., trana. Root Spring. Lot 

88. Mušt aee to appreciate.

MERCURY 9-7479

LAKE ZURICH—Leav. city, mušt 
sėli 2 bdrm. Ranch with family 
rooms; 2 car gar., appl. štormą, 
water softener, carpgt., venitian 
blinda, city sewera-water. Cloae 
to lake. GEneral 8-6222

Remkite dien. Draugą!

REAL ESTATE

Medinis 5 kamb. 2 mieg. ir porčlų 
kambarys. Centr. šlld. — alyva. Ho- 
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gėlių ir medžių. $14,500.

Mūrinis su maisto krautuve Ir 4 
kamb. butu. $100,000 metine apy
varta. Marąuette Parke.

Medinis — krautuvė ir 5 kamb. 
Labai gerai einantis biznis. įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. šild. Gage 
Parke. 10,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St 

CLifside 4-2300

PARDUODAME NEBRANGIAI mū
ši} 2-jų augštų "pressed brick” mūro 
namą. Gazu apšildomas. Turi būti 
parduotas. Arti Archer ir Loomis. 
LAfeyette 3-0385; po 5 v. vak. — 
LAfayette 3-0234.

BY OVVNER. BENSENVILLE —
5% rm., 2 bdrms.; tile bath, shower, 
tHe cab. kit.; liv. rm., din. rm. Clos- 
ed rear porch. htd. Expand. attic. 
Full bsmt. 2 M car gar. Adjoining 
lot available; storms-screens. $18,000 
$18,000.

Owner.
Bensenville 1030-W

BY OWNER‘
ANTĮ OCH

Year ’round home on vvooded lot 
on East Loon Lake. 3 bdrms., comp. 
liv.-dip. rm. natl. firepl., cab . book- 
case, sun. perch, cab. kit., full bemt., 
oil ht., 2 car gar. Lot 13 2x224. 
Lake rights, svvimming and fishing. 
Mušt be sfcen to be appreciated.

Very reas.
Antioch 478J2.

BARRINGTON
By owner

NORTH BARRINGTON 
COUNTRYSIDE

De luxe 7 rm. randi. By owner. 
Scenic ac. hilltop site. 1 yr. old. 
face brk and stone, ąuality built 
thruout. Extra largo liv. rm. with 
paneled wall bookshelves and and 
erab orchard l'ireplaee. Separate 
dining rm. Large fam.ily kitehen, 3 
bdrms., 2 full baths, 8 elosets and 
paneled den. Thermopaneį pieture 
windows, carpeting, comb. stonus 
and screens, full bsmt. with fire- 
place, 20x15 ft. Screened porch, 2 
car att. gar. Priced for immed sale, 
low 40s.

Barrington 2264

BRIGHTON PARKE. 2-jų butų 
mūrinis — po 5 kamb. Gazu apšild. 
2 autom, garažas. 4428 S. Campbell 
Avė.

PROGOS —-OPPORTUNITIES

By Owner

Grocerland Store
Good North side trans. corner lo- 
cation. Meat Market, produce — 
bakery. Excel. opp. for buteher, 
double store. RAvenswood 8-2490

By owner

ROOMING HOUSE

N. W. 5 units, 6 rms. owner, 

oil ht. Gar. Bus. and building. 

New foundation, new wiring. 

Reason.

JUniper 8-2560

Sm. restaurant and pizzeria. $80 
mo. plūs 3 rooms. Will teach you. 
Business day and night. Long 
lease. Terms. Leaving statė. Can 
be bought with or without> bldg. 
3 story brick. Good income pro- 
perty. Call TONY for price. AT- 
lantic 5-9837. 4945 S. Halsted St.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMAD. NUO 1 IKI 5 VAL. 

nuo 1 iki 5 vai.
2-jų butų namas — po 4 kamb. 
Gazu apšildomas. Tuojau galima 
užimti.

2812 S. Karlov Avė.

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. erdvus kambarys vie
nam asmenini Marąuette Parko apy
linkėje. Skambinti

HEmlock 4-4494 arba
REpublic 7-7257 ' ..

Išnuom. didelis kamb. Pasiga
minti arba pagaminsiu pusryčius. 
6609 So. Califomia Avė, (1-as 
augštaa į dešinę).

Išnuom. kamb. naujame na

me. Atskiras įėjimas. 2745 W. 

69th St. REpublic 7-2290.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vizų rūšių apdraudoz. AntomoM 

tlų ftnanzavlmaz. Notzrlztzz. VzJzty 
bOz patvirtintos kainos.

PrtzR darydami apdraadas kttm 
pasiteirauk ltz pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbronk 9-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

Dėtrlesk), namų savininkai!

Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 
ir alyvos “converslon" darbams.

Centriniu apšild. pataisymai ir iš
valymai.

Visokių rūšių stokerlų aptarna
vimas Nemokamai apskaičiuojame.

GLadstnne 5-3515

SECRETARY
This is yonr opportunity to be- 

come assoeiated vvith a leading 
Company. This is a position with 
a definite future.
REQUIREMENTS:

Shorthand, 90 words per minute; 
typing G0 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS

• 24 working days, paid 
vacation

• 8 paid holidavs per year

• Generous siek leave, retire- 
ment plan, hospital and 
insurance program. Phone

MR. C. E. DREW
COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Wcstern

Electric Company, engaged in 
research and development of 
nuclear weapons.

Waitresses
FULL TIME or PART TIME 

GOOD TIPS 
“The Emerald Room”
GRAEMERE HOTEL 
3400 W. Washington

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BARTENDERIS,

vyras arba moteris. Turi kalbėti 
angliškai. Teirautis po vai. va
kare pas Stanley.

DRexell 3-8514

Prie naujų namų statybos

REIKALINGI
KARPENTERIAI

Pastovus darbas.
Turi būti unijistai.

CEdarcrest 3-5046
BUILDING & REMODELING

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. Bl 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Cbtcago 29, OI.,

PRospeckt 8-3792 
A GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS —r stat. vedėja*
Lietuvių Statybos BefldrovO:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminljaus langus Ir 

duris.

.......................................................................................................... i

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 71 st Street

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

Tel. — HEmlnck 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIĮ5 
LIETUVIU STATYBOS =

S BENDROVE =

I MORAS i
= BUILDERS, INC. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
s mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ai = 
S Indivįdualinius pageidavimua = 
= Įvairūs patarimai staty- = 
s bos bei finansavimo relka- E 
s lais, skiclnlal planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 

S Statybos reikalais kreiptis 3 
E 1 reikalų vedėją šiuo adresu: E

IIOnas stanku$!
E kasdien nuo 4 vai. popiet = 
S TeL PRospect 8-2018 =
E 6800 SO. CAMPBELL AVK. S 
= Chicago 29. Illinois | 
ftiiiiiiiiimmiimiiiimiuiiiiimimiiiiitr

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas Ir A. Lapkų

nstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondl- 
tloners) ir atliek* visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOTTRT, CICERO 

TeL OLympic 2-9311 nno 8 vai
ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nno 5 vai. vak.: OLympI
2-6752 Ir OLympic 2-8492

PlRRiTE APSAUGOS BONUS. 

—--- ------------------------- -------------u------------- ----
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Šeštadienis, liepos 7, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Los Angeles 38, Calif. 
HOllyvvood 2-8042.

Telef.
DC.

PASTABOS IR NUOMONES

Abiturientų pagerbimas

Ateitininkų sendraugių sky
rius birželio 23 d.-gražioje Vait
kų sodyboje suruošė šeimynišką 
ggeužinę, kurios metu buvo pa
gerbti 6 abiturientai, šiemet 
gavę vid. mokyklos baigimo dip
lomus. Jaunimas, o taip pat ir 
vyresnieji, smagiai linksminosi, 
grojant puikiai plokštelių muzi
kai, žiedais kvepiančiame sode,

gia lietuvišką stovyklą mergai
tėms. Stovykla nepaprastai 
kruopščiai parengiama ir pra
vedama, todėl yra pagarsėjusi ir

Trumpai

—Pabaltiečių Komitetais (Bal
tie States Joint Committee) 
Los Angeles mieste pasiryžęs

Siuntiniai į Lietuvą ir kitur

visada gausiai lankoma. Būna suburti visų pavergtųjų tautų 
grues i vieną vienetą, sudarant 
bendrą Pavergtųjų Tautų Ko
mitetą Kalifornijoje. Lietuviams 
Pabaltiečių Komitete atstovau
ja A. Skirius ir L. Valiukas, a- 
bu būdami to komiteto vicepir-

mergaičių net 
vietovių

iš labai tolimų

Jau eilę metų toji stovykla 
yra baigiama plačiai iapopulare- 
jusia lietuvių susiartinimo šven
te. T03 šventės metu būna iš
kilmingos pamaldos lauke, ir: mininkais. Praėjusiais metais 
mergaičių choras gieda puikias Į ^am komitetui pirmininkavo A. 
lietuviškas giesmes. Būna pro-: Skirius. šiemet pirmininkauja 

po atviru dangumi. Tarp eilės cegįja prįe Fatimoa Mari jog sta-'l^vi® E. Dūks; gi kitais metais 
tūlos ir prie lietuviško kryžiaus.' pirmininkavimas atiteks es- 
Paskui seka įvairi kita progra-'tams-
ma ir viskas baigiama mergai-) _ Ateitininkų sendraugių

svečių, buvo atsilankęs ir lie
tuvių parapijos klebonas kun.
J. Valantiejus, kuris visuomet 
yra jautrus lietuviškiems rei
kalams. Iš viso dalyvavo apie 
100 dalyvių iš Waterburio ir jo 
apylinkių. Vien iš Hartfordo bu 
vo atvykę 19 asmenų jaunimo.

Pradėjus oficialią dalį, prog
ramai vadovaujantis stud. A. Že 
maitaitis apšvieston rampon pa
kvietė abiturientus G. Žemaitai
tį, J. Karmūzą, R. Maruškevi- 
čių, R. Garžutj, Š. Macutkevičiū- 
tę ir Ir. Janušaitytę (J. Karmū- 
za nedalyvavo). Po to ateitinin
kų sendr. skyriaus pirm. J. Pa
liulis tarė žodį, palydėdamas 
jaunuosius ateitininkus į plačius 
gyvenimo kelius, kartu išreikš
damas pageidavimą, kad ir at
eityje jie neapleistų ateitininkų 
gretų. Abiturientų vardu kal
bėjo R. Gaižutis, patvirtinda
mas pirmininko pageidavimą ir 
toliau būti karštais ateitininkais.
Valdybos narė Puodžiukaitienė 
juos apdovanojo dovanėlėmis.
Programai paįvairinti A PaSte- Į geg^~į. j'l.ake £nch'Zn'to va- 
vičius akordeono pagrojo kele- žiuojama Hollywood Freeway.

čių atliekama puikia programa. 
Toji šventė teikia malonią pro
gą susitikti pažįstamiems iš į- 
vairių gana tolimų vietovių.

Ir šiemet visi tautiečiai kvie
čiami aplankyti Putnamą lie
pos 22 d.

Los Angeles, Calif.

LB apylinkės gegužinė

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė ruošia geguži
nę liepos 29 d., sekmadienį, nau
joje ir tikrai puikioje vietoje — 
Lake Enchanto. Tai tikra ge
gužinių vieta su visais reikia
mais įrengimais: maudymosi ba 
seinu, šokiams vieta, sporto 
aikštėmis, karusele ir kitomis 
įvairiomis žaidimų aikštėmis ma 
žiesiems. Visi Los Angeles ir 
apylinkių lietuviai iš anksto 
kviečiami liepos 29 d. rezervuoti

tą dalykų, p Bacevičiūtė, Š. Ma-, 
eutkevičiūtė, R. Paliulytė ir Ir.
Janušaitytė padeklamavo eilė
raščių. Bene labiausiai visų dė
mesį atkreipė tai G. Žemaitaitis 
ir R. Maruškevičius, puikiai su
vaidindami “du draugus”.

Kadangi šis vakaras buvo Jo
ninių išvakarės, todėl tolimesnė 
vakaro programa vyko prie de
gančio laužo. Čia C. Dielininkai- 
tytė, kaip ji savo jautrioje kal
boje minėjimo, dayvius nusivedė 
į praeitį, ant Nemuno kranto, 
kuomet Joninių nakties laužai 
plačiai liepsnodavo Lietuvoje, o 
ypatingai Dzūkijoje, kuomet 
jaunimas pačioje nakties glūdu
moje jieškodavo paslaptingo pa
parčio žiedo.

Vakaro nuotaika buvo idiliš
ka. V. Vaitkus, tarmiškai skai-I d°vaujamas Šv. Kazimiero pa- 
tydamas Jon'nių nakties ištrau- rapijos choras ir kitos vietinės

Ši puikioji vieta yra maždaug 
25 mylios nuo Los Angeles mies 
to centro. Apylinkės valdyba 
paruoš smulkų nuvykimo planą, 
jį išspausdins ir išsiuntinės kar
tu su kvietimais. Bus progra
ma. Visi bus pavaišinti skaniais
valgiais ir įvairiais gėrimais.1?..- .
Komp. Br. Budrifino kūrinių 

koncertas

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė ėmėsi iniciaty
vos suruošti kompozitoriaus Br. 
Budriūno kūrinių koncertą. Su
sitarta su pačiu kompozitoriumi 
Br. Budriūnu; koncertą numa
toma suruošti 1957 metų pra
džioje. Tiksli data bus paskelb
ta vėliau. Koncerto programą 
atliks komp. Br. Budriūno va-

Los Angeles skyriaus susirinki
mas įvyko liepos 1 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Paskai
tą, tema “JAV katalikai ir jų 
įtaka respublikonų ir demokra
tų partijose”, skaitė L. Valiu
kas. Šiais metais skyriaus val
dybą sudaro: pirm. J. Tininis, 
sekr. D. Karaliūtė ir kasin. P. 
Gasparonis. Birželio pabaigoje 
D. Karaliūtė iš Los Angeles iš
vyko į New Yorką, pakeliui už
sukdama į Dainų šventę Chica- 
goj. Pasiryžusi Columbia uni
versitete ruoštis magistro laips
niui.

— Lietuvos Vyčių 133 kuopa 
pradeda leisti anglišką biuletenį 
nariams ir kitiems, tik angliškai 
beskaitantiems. Mėnesinis biu
letenis bus spausdinamas spaus
tuvėje. Bus paliečiami vyęių or
ganizacijos reikalai ir visas lie- 
tuviškasi gyvenimas Kaliforni
joje. Pirmasis numeris šieina lie 
pos mėnesio pradžioje. Didžiulė 
masė čia gimusio lietuvių jauni
mo lietuviškai nebesupranta, lie 
tuviškų laikraščių nebeskaito, 
vis labiau ir labiau atitolsta 
nuo lietuviškos veiklos ir lietu
vių. Tikimasi, kad bus nemažas 
pasitarnavimas čia gimusiam 
lietuvių jaunimui. Žinių biulete
nį redaguos I^^aliukas ir Lau
ra Yucius, abu vietos vyčių kuo 
pos nariai.

— Lietuvius respublikonus 
Kalifornijoje, susibūrusius į vie
ną vienetą, sveikino ta proga 
JAV prezidentas, vicepreziden-

Gausėja pašalpos siuntiniai 
vargo broliams tėvynėje, Sibire 
ir kitur. Tai yra lietuviškojo 
gailestingumo jausmų pasireiš
kimas. Paramos gavimas yra 
taip pat moralinė paguoda, kad 
nelaimėje turima draugų. Pašai 
pos siuntimu skurdo nenugalė
si, nes: 1) skurdas slegia visus 
tėvynėje, 2) permaža yra lietu
vių, kurie gali ir nori tiekti pa
galbą. Bet viena aišku : siunti
niai yra pelningas biznis rusui 
-okupantui, kuriam doleriai len 
gvina pavergimo vykinimą ir 
propagandą užsienyje; persiun
timo bendrovės ir agentai krau 
na iš to gražų pelną. Tuomi 
lengvai įsitikini praktišku siun
timu arba pavartęs agentų ir 
bendrovių siuntimo sąlygas.

kenčiančiųjų lietuvių šelpimo 
darbą persiunčiant drabužius, 
maistą, vaistus ir kita. Parody 
kime supratimą kovoje su skur
du ir pašalinkime vertelgų iš
naudojimą, Balfui perėmus vi
są šelpimo darbą tarptautiniu 
mastu.

Balfas tai lengvai gali atlik
ti be,jokio pelno, o vien tik pa
imdamas tiesiogines persiunti
mo išlaidas. Balfo organizacija 
yra plati, ji šiame krašte apima 1

Steigiamos šešios naujos 

parapijos

Chicagos arkivyskupas, kard. 
Stritch padarė 114 naujų pas
kyrimų kunigų tarpe. Iš jų 12 
yra paskirti klebonais; be to — 
Chicagoje suorganizuojama še
šios naujos parapijos.

Neklausė perspėjimo — 
20 metų kalėjimo

Robertas Bertulis, 19 m. am-

Turtas, išvaizda, galybė — 
viskas yra beprasmiška ir nie
kinga prieš širdies didybę.

— A. Stiftcr

visas lietuvių kolonijas. Balfo žiaus čikagietis, gyvenęs miesto
skyriai, kaipo tiesioginiai šelpi
mo darbą atlikdami gali paimti 
siuntinius iš šelpiamųjų ir juos 
tinkama tvarka nukreipti tenai 
kur norima. Tuomi tūkstančiai 
dolerių pasiliks geradarių šel
pėjų naudai ir savaimi padidins

šiaurėje, nuteistas 20 metų ka
lėjimo už plėšikavimą. Prieš 
porą metų teisėjas jį buvo per
spėjęs saugotis ir tvarkingai gy 
venti, bet jis nepaklausė.

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Propanu U stotie* 

WBMS, 1090 kll. sekmadieniai* 1S— 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Steponų Minką. 
Bal tie Florlati, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvų, 602 E. Broadway So. Boston 
27, Mas*. Tel. So. 8-0480. Ten pat 
šaunama latk. „Draua**".

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

ką, nejučiomis vertė tikėti, kad 
esame ne moderniškoje šalyje, 
bet mielame paliktos ir nepasie
kiamos gimtinės kaime.

Visi gegužinėje dalyvavę Jo
nai buvo papuošti Joninių vaini
kais, kas ir šiaip malonią va
karo nuotaiką dar labiau pagy
vino. Jonų vardu už šį lietuviš
kų tradicijų kampelį rengėjams 
padėkojo Jonas Brazauskas.

I pajėgos; be to numatyta pa
kviesti vieną solistę iš rytinių 
valstybių. Los Angeles lietu
viai didžiuojasi tupėdami tokią 
stiprią meninę pajėgą, kaip kora 
pozitorius Br. Budriūnas. Taip 
pat komp. Br. Budriūnas suran
da laiko ir visuomeninei veiklai: 
aktyviai dalyvauja JAV LB vie
tos apylinkės veikloje (1955 m. 
buvo apylinkės pirmininku), jun

Po to prie degančio laužo dar į lietuvių respublikonų
ilgai skambėjo visų dalyvių su- Vpiklą. 
tartinės, kurios tarsi padėjo il
giau palaikyti gyvus vakaro į- 
spūdžius. Dainoms vadovavo 
Algis Žemaitaitis. Ant. Pal.

Putnam, Conn.
Lietuvių susiartinimo švente

Liepos 22 d. Nekalto Prasi
dėjimo seserų sodyboje, Put- 
nam, Conn., įvyksta lietuvių 
šventė. Visi žinome, kar pra
ėjusiais metais čia buvo pašven
tinta lietuviška Marijos švento
vė. Toji šventovė išaugo visų 
Amerikos lietuvių rūpesčiu ir 
aukomis.

Ši vasara yra pirmoji, kai jau 
galima keliauti į rytinį JAV pa
kraštį ir ten aplankyti ypatingą 
lietuvių katalikų šventovę.

Sykiu su šventove yra išau
gusios ir didesnės vienuolyno pa 
talpos, o to vienuloyno 'gyven
tojos yra mums visiems pažįsta
mos iš savo uolios veiklos Ne
kalto Prasidėjimo sesrys. Prie 
vienuolyno yra spaustuvė, ku
rioje kas skausdinama eilė lie
tuviškų knygų bei žurnalų.

Putnajno seselės kasmet ren-

Sudarytos įvairios LB apylinkės 
komisijos

Vis daugiau ir daugiau vietos 
lietuviai įsijungia į JAV LB vie
tos apylinkės veiklą. Be abejo 
visa veikla plečiama, todėl atsi
randa reikalas įvairiems speci
finiams darbams turėti ir atski
ras komisijas. Svarbesnėms sri
tims komisijos jau suorganizuo
tos ir jos imasi darbo. Kultūros 
ir Švietimo komisiją sudaro: 
pirm. J. Kojelis, sekr. Ą. Dun- 
dzila, L. Zaikienė, D. Mitkienė 
ir Br. Budriūnas; Moterų komi
siją sudaro: pirm. O. Bielskie
nė, A. Lukšienė, P. Raulinaitie- 
nė, E. Tumienė ir S. Waitekie- 
nė; Parengimų komisiją — pir
mininkė O. Pulkaunikienė, V. 
Staniulienė, B. ftimkevičienė ir 
S. Tamulaitienė; Šalpos komisi
ją — M. Aftukienė, A. Raautis, 
J. Rugelis ir B. Seliukas. šiais 
metais LB apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. dr. K. Alminas; 
vicepirmininkai — A. Avižienis 
ir L. Valiukas, sekr. Vai. Var
nas ir kasin. K. Liaudanskas. 
LB Los Angeles Apylinkės ad
resas: 800 N. Van Ness Avė.,

norą teikti pašalpas. Savu ruož 
?i8Jk“rf° ‘“ri t“ klliP dWži’llž valdžios

pripažinta šalpos organizacija: 
per JAV vyriausybę, Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių ir kitas 
atitinkamas organizacijas gali 
paveikti Sovietus atpiginti jų
muitus ir kitas rinkliavas.

būt greit ir galutinai pašalin
tas. Lietuviai turi bendrą šel
pimo organizaciją — Balfas 
— kuri gali tuojau perimti vi
są Lietuvoje ir kitur skurdą

tas R. Nixon, šen. Wm. F. Know 
land, respublikonų partijos cent
ro pirm. Leonard W. Hali, res
publikonų partijos Los Angeles 
County pirm. V. John Krehbiel 
ir kongrėsmanai G. Lipscomb, 
D. L. Jackson, G. L. McDon- 
ough, Craig Hosmer, P. J. Hil- 
lings, Carl Hinshaw, E. W. Hie- 
stand ir kiti. Lietuvių respub
likonų (American - Lithuanian 
Republicans of Califomia) val
dybą sudaro pirm. L. Valiukas, 
vicepirm. — C. Lukšis ir T. Vis
girdą, sekr. — J. Kojelis, B. Ski 
rienė ir S. Wilkaitė, kasin. G. 
Rudelis. Lietuviai respublikonai 
pasiryžę aktyviai'įsijungti į par 
tijog rinkimų kampaniją, kuri 
bus pradėta rūgėjo mėnesį, šiuo 
metu daromi paairuošiamieji dar 
bai, baigiant formuoti įvairias 
komisijas ir nustatant bei pri
imant smulkų veiklos planą.

’faip plačiai pastačius šelpi
mo darbą galima būt atsiekti 
apčiuopiamų rezultatų. Be to 
dar Balfas šelptų ir tuos vargs
tančius pasauly lietuvius, kurie 
neturi nei giminių, nei draugų 
ir tiesioginiai nesulaukia pašal
pos iš niekur.

Tikime, kad Balfas tuojau 
imsis šio plataus masto šalpos 
daffbo ir nevienam palengvins 
skurdo dalią; visuomenė bus dė 
kinga ir mielai rems naujas 
Balfo pastangas. Skujus

Aš nuolat jaučiu ilgesį atiduo 
ti savo vienatvę kuriai nors bū
tybei ir palikti jos globai.

---  — R. M. Rilke
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Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’t Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgho

JI TRAN8LIC.JAMA 
Kiekvienų seknuuilen* noo 

1:SO fld 3:00 vai. p. ».
Ifi STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Visais reikalais kreipkitės. ftiuo adre
su: tilTSUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Štatlon WLOA. BraddoCk. Pa
lllllllllllllllllllllllllllllllllllIlUKIItlĮlllllli

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

M.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimo. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adreso:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 3, ILL.

Liūdesio valandoje dėl mylimo vyro
A. f A.

KAZIMIERO JONIKO
mirties, jo žmoną VIKTORIJĄ, ir arti

muosius giliai užjaučiame.

Pranas Keršis, Paulius Endzelis 
ir Juozas Rendoraitis

SIUNTINIAI I LIETUVA

Lietuvių bendrovė 0VER-
SEAS CARGO CO. siunčia į 
Lietuvą ir kit. siuntinius su: 
angliškom viW. j* medžiagom, 
avaline, vaistais, maištu ir kit. 
Taipgi siunčia siuvamas maši
nas, “ laikrodžius, dviračius, 
akordeonus. Užsakymai pri
statomi iš Anglijos ir Vokieti
jos. (Haskoba, Tazab).

Bendrovė persiunčia į LIE
TUVĄ ir Jūsų pačių sudarytus 
ir mums pristatytus siuntinius 
(ir oro paštu). Visi mokesčiai 
sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Siuntinių 
pristatymas garantuojamas — 
PILNAS DRAUDIMAS.

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERSEAS CARGO CO.

2412 W. 47 St., Chlcago 32, IB. 

LA 3-5049, YA 7-4337 

STEPONAS JUODVALKIS

P.**s>*: <

Kanados lietuviai
(Atkelta iš 5-to psl.)

Hamiltono lietuvių kolonija
Tai nedidelė, priskaitanti maž

daug apie 2000 lietuvių kolonija.
Hamiltono lietuviai turi savo 

parapiją, vadovaujamą veiklaus 
klebono kun. dr. J. Tadarausko.
Pirmosios lietuviškos pamaldos 
Hamiltone buvusios atlankytos 
1948 m., kuriose dalyvavo nedide
lis skaičius lietuvių. Augant lie
tuvių skaičiui, buvo įkurta nauja 
lietuvių parapija ir gauta bažny
tėlė. Vėliau, nebesutelpant visiems 
tikintiesiems, bažnyčia perstaty
ta, padidinta ir iškilmingai pašven 
tinta 1953 m. birželio mėn. 7 d.

Kun. dr. J. Tadarauskas atvy
kęs iš Švedijos Kanadon, 1948 m. 
gegužės 8 d., po sėkmingai išlai
kytų doktoranto egzaminų, o tai 
pat gerai apgintos mokslinės d 
sertacijos tema: “De relationibus 
inter statum et catholioam Ecrie- 
siam” pontifikaliam Otawos Ka
talikų Univfersitete gavo teologi 
jos daktaro laipsnį.

Po to kun. Tadarauskas stvė
rėsi kito didelio darbo: įsteigda
mas Vilniaus Aušros Vartų—Mo
tinos Gailestingosios parapiją.

Apie lietuviškąją parapiją Ha
miltone, kaip ir visur kitur, be 
abejonės, sukasi visas tos koloni
jos religinis ir kultūrinis gyveni
mas. Toje kolonijoje veikia eilė 
organizacijų, knygynas, Vysk. Mo 
tiejaus Valančiaus vardo šeštadie
ninė pr. mokykla, Šalpos Fondas,
Tautos Fondo skyrius ir kit.

Hamiltoniečiai lietuviai gali už
tarnautai pasididžiuoti ypatingu 
dosnumu remiant Tautos Fondą, 
šalpos reikalinguosius, knygas per odo* 'Ti’į.Au L
kjnt ir t.t. Tautos Fondo skyrius, tlnkam* vartot* v*lk',MaB1 
vad. St. Bakšio, per pirmuosius sa 
vo gyvavimo trejis metus Tautos 
Fondo centrinei Atstovybei Mont 
realyje, kurios vadovė yra M. Ar
lauskaitė, pasiuntė apie 7,000 do
lerių. Iš tokios nedidelės koloni- 
nijos ir tik trijų metų laikotarpy 
— tai begalinė didelė suma. Vos 
tik įsisteigus Hamiltone Šalpos 
Fondui ir jam vadovaujant ats. 
pik. J. Giedraičiui, per pirmuosius 
veiklos metus šalpai buvo surink
ta apie 1500 dolerių. Knygų iš
parduota toje kolonijoje taip ne 
uš dešimtis, ne ui šimtus, bet už 
tūkstančius dolerių. Garbė ham.il- 
toniečiams lietuviams!

NUO U28ISKNĖJUSIU 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

A. A.
ANTHONY VERKUTIS 

(Willis)
Gyveno 2321 W. 69th St.
Mirė liepos 5 d., 1956, 11:45 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskričio. Viekšnių pa
rapijos, Migių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Caroline (Gerdaus- 
kaitė), 2 dukterys: Ann, žen
tas Walter Alelūnas ir Fran- 
ces, žentas John Scripp, sūnus 
Joseph Willis, marti Geraldine, 
3 anūkai, brolis Charles, bro
lienė Mary ir jų šeima, gyv. 
Michigan, kiti giminės, drau
gai ir pažjstami. Lietuvoje li
ko 3 seserys ir 2 broliai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje 6845 S. Wcs- 
tern Avė.

laidotuvės Įvyks pirmad. lie
pos 9 d., • iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas: Į švenč. I’a 
nelės Gimimo parapijos kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vl- 
«4is: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti llose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
sūnus, žentai, marti Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir skaudžių Žaizdų, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų uislsenėjuatos žaizdos 
niežti ir gkųuda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite, 
LEGULO Ointment. Jo* gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau-1 
dilų nudegimų. JI tatpg' pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
BIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų 
tarpplržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančtns, suskilusios odos dedlr- 

t. taipgi
tinkama vartoti vaikučiams, 
atrodo skaudu* Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera g/duoią MO_» 
virtinių odos ligų. L*
gulo Ointment yra 
parduodama po 78 
ot. *1.81. Ir *8 80.
Pirkite vaistinėse Cbt 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee. *nsa, Ge 
ry. Ind.lr Detrolt. Ml- 
ehtgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Ma
nsy order 1

LEGULO, Department D. 
MIS W. Bddy St Chloago 34. EU.

RU:'

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
. Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 
apie 4| romanų taip ražo: P. Kesiū
no romanan "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza- 
nas, tų Idealismų, kuriuo degė mūsų 

kada "pa Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
' žemės, tuos didžiuosius nuostolius 1 

kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl S) romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
Žygiai Žavės jaunimų Ir kels Jo dva- 1 
•lų. Ats romanas, atskleidžiąs mūsų 
berotškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties tdeallsmo 
ugdyme. v

396 pusL Kaina $300
Užsakymus kartu su pinigais slųskltų' 1

"DHB6H"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

VINCENTAS SPIRAUSKAS
Gyveno 4623 S. Californis Avc.

Mirė liepos 6 d., 1956, 4 vai. ryto, sulaukęs paisęs amžiaus.

Gimė Lietuvoje! Kilo iš Šakių apskričio, Būdviečių kaimo.
Amerikoje išgyveno 47 in.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Gertrūda (Lukaitė), duk
tė Violet Jocius, žentas Povilas, 3 anūkai: Eita, Kenneth ir De- 
nise, švogerka Valerija Lukas, jos vaikai Jean Paulius, jos vyras 
Stanley, jų sūnus Jurgis; Magdalena Micka, Adele Cherry, jos 

|vyras Anthony, jų duktė Geraldine; Miehael Micka, jo žmona Lil- 
lian ir jų šeima; švogerka Magdalena Davidonis su šeima; krikš
to duktė Agnės Lukas, giminaičiai Konstancija Zakarauskas ir 
kun. Antanas Zakarauskas, uošvė Monika Jocius su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami; •,

Priklausė Liet. Piliečių Darbininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje 4348 S. Califor- 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. liepos 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto btts atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

3572.

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Td. LAfayette 3-
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJU0TA8I8 DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
484 pal. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2381 So. OaUdey Avė., 
CMosfo 8. IU.
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DTCNRASTI9 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, liepos 7, 1956

i mus
X Krikščionių Demokratų

Studijų klubo ir vyresniųjų 
kiikšilf.onių demokratų bei jų 
svečių bendri pietūs Kultūros 
kongreso ir Dainų šventės me
tu įnešė naujos dvasios lietu
vių veikloj. Iš JAV ir Kanados 
susirinko gausus skaičius vado
vaujančių asmenų visuomeninin 
kų, jaunimo ir vyresniųjų, kas 
sudarė retą progą pasikeisti 
aktualijomis. Pietų metu kal
bėjo Klubo pirmininkas stud. 
L. Tamošauskas, Alto pirm. L. 
Šimutis, Krikšč. Demokratų Są 
jungos pirmininkas Pr. Vainaus 
kas, prof. K. Pakštas, Vliko 
pirm. J. Matulionis, stud. A. 
Vedeckas ir kit. Pasivaišinę ir 
pailsėję vėsinamo j salėj visi da 
lyviai nuvyko į Dainų šventę.

X Chicagos lietuviai skautai 
stovyklaus nuosavoje, P. Rako 
padovanotojo'80 akrų, stovykla 
vietėje, apie 250 mylių nuo Chi- 
cagos prie Custer, Mich. Stovyk 
los vieta žavi ir labai tinkama 
skautavimui. Be to ir vadovy
bė šiais metais bus gera bei pa
tyrusi skautiškame stovyklavi
me: sktn. A. Karnavičienė — 
mergaičių stovyklos viršininkė, 
akad. sk. ps. Vyt. Černius ir 
sktn. J. Kaunas — berniukų va 
dai, o jauniesiems jūros skau
tams vadovaus ps. A. Levanas. 
Vyresniųjų tiek skautų tiek 
skaučių vadovų stovykloje šiais 
metais netruks.

Iki šiol jau užsiregistravo 
virš 100 stovyklautoju norin
čių praleisti gamtoje trys sa
vaites nuo liepos 8 d. iki 29 d. 
Išvykstama autobusais liepos 
8 d. 8 vai. ryto nuo Marąuette 
Parko bažnyčios.

Skautų tėvai bei svečiai kvie
čiami stovyklon apsilankyti šeš 
tadieniais bei sekmadieniais. 
Svečių patogumui bus įruoštos 
kelios palapinės, jose netelpant 
galima bus naudotis netoliese 
esančiais moteliais. Iš Chicagos 
vykstant važiuoti 12, 31 ir 10 
keliais iki Custer, Mich., tenai 
klausti kelio į Devils Lake, ku
rio pakrantėje Frank Rakas ū- 
kyje rasite skautų stovyklavie
tę. i f

X DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas 3321 S. Halsted str., tel. 
CLifside 4-5665.

X Anelė Kaleinikienė, bridge 
portietė, St. Rose par. karniva- 
le prie kauliukų žaidimta buvo 
laiminga: laimėjo to žaidimo 
“karalienės” vardą, sykiu lai
mėjo ir tūkstantį dolerių.

X Uršulė Lipčienė, LRKSA 
101 kuopos sekretorė, persikėlė 
į kitą butą, 7014 S. Maplewood 
st.. Tel. PR 8-4816.

X Prof. Kazys Pakštas šiuo 
metu vasaroja Beverly Shones 
vasarvietėje Laima, kuri pri
klauso Kazimierai Leonaitienei, 
tel. Triangle 2-3300.

X “Lituanikos” skautų tun
tas stovyklos reikalams įsigijo 
vartotą automašiną — Station 
Wagon.

I ■'
X Gabrieliui Poniškai (gal 

Puniuškai) yra laiškas iš Lie
tuvos. Kreiptis į “Draugo” ad
ministraciją.

X John Jakuto ir jo draugai 
šiuo metu atostogauja Mich. 
valstybėje ir iš ten sveikina chi 
cagiečius. Į Chicagą mano su
grįžti šį savaitgalį.

X Lake Side vilos, kurios sa
vininkai yra Mildažis ir Čėsna, 
telefon. yra Triangle 2-4963.

X Chicago American .dien
raštis, kurio religinio skyriaus 
redaktorius yra žinomas žurna
listas Stasys Pieža, šeštadienio 
laidoje, liepos 7 d., įsidėjo pla
tesnį straipsnį ir nuotraukas a- 
pie naujos Tėvų Marijonų kop
lyčios kryžiaus kelius, kuriuos 
padarė dail. E. Marčiulionienė.

X Steponas ir Apolonija Bal
čiūnai rugpjūčio pradžioje per
sikelia gyventi į Floridą, kur jų 
sūnus pastatė penkių kambarių 
namą. Jų naujas adresas bus 
Box 634, Port Orange, Fla., te
lefonas Clinton 36768. Džiaug
sis, jeigu giminės ir pažįstami 
juos aplankytų.

X San Francisco lietuviai — 
Vitas Utmanas, Genovaitė Za- 
borskienė ir Jonas Gudalis pa
aukojo Dainų šventei po 5 dol.

X “Dainavos” ansamblis nuo 
liepos 1 iki 24 d. yra atostogose. 
Liepos 24 d. 8 vai. vak. renka
si Hollyvvood Inn svetainėje 
ruoštis koncertui, kuris įvyks 
š. m. rugpjūčio mėn. 4 d. Michi- 
gan City, Ind. Koncertą rengia 
International Friendship Gar- 
dens Music Festival, Michigan 
City, Ind.

X Tautosakininkas Juozas 
Būga guli Oak Forest ligoninė
je, Ward 60.

X Uršulė Žemaitienė, gyv. 
5710 S. Sacramento avė., tau
tosakininkui Juozui Būgai, pa
pasakojo daug įdamois lietuviš
kos tautosakos. Uršulė laisva
laikiu yra padariusi iš medžio 
šaknų žagrę ir artoją. Šį darbą 
atliko žiemos metu. Taip pat y- 
ra padariusi lietuviškas girnas 
ir rengiasi lietuviškus mintu
vus.

iX Pranui Kvedarui, Antano 
sūnui, yra “Drauge” laiškas iš 
Kauno.

X Chicagoje įvykusio skautų 
vyčių sąskrydžio registracijos 
mokesčio likutis $18 buvo pas
kirtas Vokietijos lietuvių skau
tams. Taip pat ir apie $30, li
kę iš PLSS suvažiavimo, paau
koti tam pačiam tikslui.

X Inž. J. Stankus paaukojo, 
10 dol. “Lituanikos” tunto sto-. 
vykiai, įvykstančiai liepos mėn. 
8-29 dienomis prie Custer, 
Mich.

X Amerikos Lietuvių Moky
tojų Sąjunga paskyrė buv. Dai
nų šventei 10 dol., taip pat 10 
dol. paskyrė Lietuvių Moterų 
“Apšvietos” draugija. Ponai 
Lembergai 5 dol. tam pačiam 
reikalui, o Pranas Linkus taip 
pat 5 dol.

X Julija Matulionienė, dan
tų gydytoja, gyvenanti Kana
doje (Winnipeg) atvyko į Chi
cagą savo sesers ir brolio at
lankyti. Ji yra sužavėta Kultū
ros kongresu, Dainų švente ir 
visa lietuviška veikla.

X Dr. L. Petrauskienė išva
žiavo atstogoms. Jos kabinetas

Sąjunga, Lietuvos Šaulių Sąjun 
ga tremtyje, Chicagos Lietuvių 
Sporto Klubas “Neris”, Ateiti- 
tininkų Moksleivių Sąjunga, A- 

(1405 So. 49 Ct., Cicero 50, III., merikos Lietuvių Tautinė Są-
tel. OLympic 6-0558) bus vėl 
atidarytas liepos 23 d.

X Petras Abromaitis, real 
estate brokeris ir statybininkas 
yra pakviestas vadovauti vie
nos didelės kompanijos staty
bai, kuri stato namų už $1,500, 
000. To darbo įvykdymui jam 
reikalingi karpenteriai. Kreip
tis po 6 vai. vak., tel. PR 8-0052

X Sveikinimai, kurie buvo 
atsiųsti • Dainų šventei, nebuvo 
galima perskaityti pačioje šven 
tėję dėl laiko stokos. Be tų svei 
kinimų, kurie buvo perduoti 
Dainų šventės metu ir atspaus
dinti leidinyje, dar sveikino Dai 
nų šventės rengėjus ir visus 
chorus raštu: Pirmosios Lietu
vių dainų dienos komiteto na
rys Lietuvoje Kl. M. Prielgaus- 
kas, dabar gyvenąs Hamiltone, 
komp. K. V. Banaitis, Ameri je, Lietuvos Garbės konsulas 
kos Lietuvių inžinierių ir Ar-I A. O. Shalna, PLB Kanados gyveno Londono Lietuvių Na- 
chitektų Sąjunga, Lietuvos Ka'Krašto Valdyba, kun. J. Riau-
riiuomenėa > Kūrėjų-9avahorių | ba, Amerikos Lietuvių Taryba

LIEPOS MEN. ŽVĖRELIS

1
Liepos mėnesio gyvulių zoologijos sode išrinktas žvėrelis, vadina
mas Champ II, importuotas iš centrinės Amerikos.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Adv. Jonas Grigalius grį
žo į aktyvų darbą teisės srity. 
Ilgus metus išbuvęs įvairiose 
valdiškose tarnybose, per pas
kutinius dešimt metų sąžinin
gai ėjęs svarbias komisionie- 
riaus pareigas žinomoje Metro
politam District komisijoje, nuo 
š. m. kovo mėn. grįžo prie tie
sioginių advokato pareigų. 
Mass. valst. gubernatorius pa
dėkojo jam už darbą specialiu 
laišku, iškeldamas nuopelnus. 
Adv. J. Grigalius yra plačiai ži
nomas lietuvių tarpe nė tik B03 
tone ir N. Anglijoje, bet visoje 
Amerikoje, nes jis aktyviai da
lyvauja daugelyje šio krašto 
lietuvių organizacijų. Jis yra 
baigęs Boston College teisių 
mokslus ir yra advokatu nuo 
1934 m. Dėl daugelio tarnybos 
pareigų Mass. valstybėje ir Bos 
tono mieste ilgus metus adv. 
Grigalius negalėjo plačiau vers 
tis advokato darbu. Dabar jis 
to darbo ėmėsi visu platumu ir 
priiminėja interesantus savo na 
muose 52 G St. So Boston ir 20 
Perberton Sq. Boston.

Linkėkime žymiam profesio
nalui ir visuomeniinnkui, geriau 
šio pasisekimo!

— Albinas ir Ona Margai- 
člal, gyv. Bostone, pirkę advo
kato Keyes namą, kur jau per 
sikėlė gyventi. f

KANADOJ
— Irena (Traškevičiutė) ir 

Stasys Mackevičiai, birželio 29 
d. susilaukė sūnaus.

— Toronto skautų stovykla 
įvyks nuo liepos mėn. 28 d. Kg 
rugpj. 6 d. (10 d.) Inglewood, 
Ont. stovyklavietėje.

Stovyklos mokestis $13. Va
žiuojant iš šeimos daugiau ne-

junga, komp. Julius Štarka, Ku 
nigaikštienės Birutės Karių Šei
mų Moterų Draugija, Lietuvių 
Sąjunga “Ramovė”, Buv. Kara 
liaus Mindaugo Instituto direk
torius P. V. Raulinaitis, muz. 
Z. Nomeika, Ateitininkų Sen
draugių Sąjunga, Šv. Kazimie
ro Seserys su Motina M. Teo
file, Studentų Ateitininkų Są
junga, Lietuvos Atgimimo są
jūdis, Mietuvos Nepriklausomy
bės Talka, Lietuvių Prekybos 
Rūmai Chicagoje, JAV Lietu
vių Bendruomenės Detroito a- 
pylinkė, Latvijos Įgaliotas mi- 
nisteris dr. Spekke, Estijos pa
siuntinys gen. konsulas J. Kaiv, 
Lietuvos Gen. Konsulas Kana
doje Vyt. Gylys, Pasaulio Lietu 
vių Archyvas, Tėvai Pranciš
konai iš Kennebunk Port, Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko-

gu vienam 
nuolaida.

asmeniui, daroma

Į stovyklą priimami ir neskau 
tai. Norintieji važiuoti regist
ruojasi pas Kalendrienę telef. 
LE 2-3080, p. Kerševičienę te
lef. OX 9-0977, bei kitų vienetų 
vadovus.

Nedelskime registruotis, ka
dangi šiais metais stovyklauto
jų skaičius yra ribojamas.

BRAZILIJOJ
— L. Kat. Bendruomenė ben 

drai su “Dainavos” dr-ja išsi-iv
rinko Valdybą sekančio sąsta
to: pirmininkas kan. Zenonas 
Ignatavičius, vicepirmininkas 
— Jonas Petraitis, reikalų ve
dėja — Virginija Valeikatė, sek 
retorius — Vladas Vyčias ir 
iždininkas — Vaclovas Radze
vičius. Valdybos kandidatais pa 
Kko — Stasys Kumpis su Pet
ru Gaulia. Revizijos komisiją 
sudaro: Ignas Dubauskas, Kle
mas Martinkus ir Jonas Žai- 
dys.

DIDŽ, BRITANIJOJ
— Vincas Eidukevičius, 49 

metų, staiga mirė. Londonie- 
čiams lietuviams velionis buvo 
žinomas, kaip linksmo būdo, 
draugiškas ir ramus lietuvis. Ar 
timų giminių tremtyje neturė
jo. Jo laidotuvėmis pasirūpino 
keli jo artimieji draugai.

— Petras Marcinkėnas, 26 
m. amžiaus, birželio 6 d. mirė 
psichiatrinėje ligoninėje, pen
kerius metus sirgęs ne tik ner
vų liga, bet ir džiova. Ligos me 
tu buvo lankomas Londono lie
tuvių parapijos kunigų. Mirė 
aprūpintas pask. Sakramentu.

— Išvyko į Ameriką. Birže
lio viduryje Londone buvo su
rengtos išleistuvės eilei lietuvių, 
kurie netrukus išvyksta į Ame
riką. Išleidžiamųjų tarpe buvo 
tokių, kurie itin aktyviai daly
vavo Londono lietuviškame ir 
kultūriniame darbe. Tai londo- 
niečiai Mineikiai, Apanavičiai, 
Stankūnai, Pesiai, dainininkė L. 
Mačionienė ir A Zakarevičiū- 
tė.

— Mirė S. Kevalaitis. Birže
lio 9 d. Londone mirė Simas 
Kevalaitis, sulaukęs 78 metų 
amžiaus, kuria virš 10 metų iš
gulėjo paraližuotas. Ligos metu 
namuose visą laiką jį slaugė jo 
duktė Julija. Velionis buvo vie
nas iš tų, kurie kūrė Londono 
lietuvių parapiją, statė savo baž 
nyčią ir aktyviai dirbo lietuviš
kose organizacijose. Palaidotas 
birželio 14 d. Leytonstono ka
pinėse.

— Petras Miklovas, kuris 
net 8 mėnesius išgulėjo ligoni
nėje, pagerėjus sveikatai, apsi

imtose. Dar kurį laiką jis nega
lės dirbti,

AUSTRALIJOJE
— Adelaidė. Kilęs iš Vilniaus 

krašto lietuvis Stasys Čibiras 
šiais metais baigė Adelaidės u- 
niversiteto teisės fakultetą ir, 
išlaikęs reikalingus egzaminus, 
įsigijo advokato teises. St. Či
biras yra pirmas lietuvis advo
katas Australijoje. Žengti į 
mokslą St. Čibiras pradėjo Vil
niaus krašto mokyklose. Atsi
dūręs Vokietijoje 1946 metais 
baigė Kasselio lietuvių gimna
ziją ir buvo pradėjęs studijuo
ti filosofiją Eichstatto augšto- 
joje mokykloje. Į Australiją at’ 
vyko 1947 metų rudenį ir, kaip 
ir kiekvienas į šį kraštą atvy
kęs tremtinys, valdžios buvo 
pristatytas prie darbo — atlik
ti darbo sutartį. Pasiryžęs siek 
ti mokslo 1950 metų pradžioje 
įstojo į Adelaidės universitetą 
studijuoti teisę. Studijoms pats! 
sau užsidirbo lėšas dirbdamas 
naktinėje pamainoje ir atosto
gų metu. Vargo užgrūdytas vy 
ras universiteto diplomu apvai
nikavo savo siekimus.

Studijuodamas Adelaidės uni 
versitete S. Čibiras dar rado 
laiko atsidėti ir savo labai mėgs 
tarnai aviacijai. Dvejus metus 
lankė aviacijos karininkų kur
sus ir 1955 metais įsigijo avia
cijos leitenanto laipsnį.

St. Čibiras šalia studijų bu
vo dar gana veiklus ir lietuviš
koje Adelaidės visuomenėje vi
sados dalyvaudamas susirinki
muose, skaitydamas paskaitas 
minėjimuose ir šventėse. Kelis 
metus buvo Lietuvių Studentų 
Sąjungos Adelaidės skyriaus ir 
vienerius metus Australijos Lie 
tuvių Studentų Sąjungos Cent
ro valdybos pirmininkas. Jis 
dar yra ALB Krašto Garbės 
Teismo narys, Baltų Tarybos 
pirmininkas ir ALB Adelaidės 
apylinkės pirmininkas.

St. Čibiras sukūrė gražią lie
tuvišką šeimą — vedė pasižy
mėjusio lakūno-sklandytojo J. 
Pyragiaus dukterį.

— Praną Buivydą birželio 
26 d. Norwoode tik išlipusį iš 
tramvajaus pravažiuojanti ma
šina mirtinai suvažinėjo. Ve
lionis buvo ^6 metų amžiaus, 
kilęs iš Mažeikių apskr., Ylakių 
miesto. Buvo rimtas ir susipra
tęs lietuviškos bendruomenės 
narys ir didelis sportuojančio 
jaunimo draugas. Liko žmona, 
trys paaugusios dukterys ir sū
nus.

— Edwardstowne birželio 4 
d. mirė tautietė Ona Kalningie- 
nė 77 metų amžiaus. Buvo kilu- 
'Si iš Šiaulių apskr., Kuršėnų 
valsč., Smilgių kaimo.-

— Adelaidėje įvyko Kultūros 
Fondo skyriaus valdybos su
ruošta lietuvių dailininkų meno 
kūrinių loterija. Loterijai pa
veikslus padovanojo ®ie daili
ninkai : Neliubšys, Marčiulio
nis, Kudirka, Žygas ir Redlins- 
kas. Loterija susidomėjimas bu 
vo gana didelis.

— Melbournas. Neperseniai 
Melbourao tautiečiai turėjo pro 
gos pasigėrėti lietuvaičių šokio 
menininkų dviem puikiais iš
raiškos šokio rečitaliais. Pirmą 
jį rečitalį gegužės mėn. 31 d. 
suruošė išraiškos šokio šokėja 
Elena Kepalaitė. Prieš penke
rius metus ši šokio menininkė 
su savo paruošta išraiškos šo
kio programa apvažinėjo didės 
nius Australijos miestus, susi
laukdama apie savo šokio me
ną entuziastiškų atsiliepimų. 
Šiame šokio koncerte E. Kepa
laitė pasirodė su visiškai nau
ja programa, grakščiais jude
siais interpretuodama garsių 
muzikų: Jakubėno, Debussy, 
Chopain, Bramhms, Hadžiatu- 
rino ir kitų kūrinius. E. Kepa
laitė yra dviguba menininkė, 
nes prieš kiek laiko pradėjo 
reikštis tapybos mene ir daly
vavo keliose meno parodose. Ta 
pyba palengvina menininkės 
darbą, nes ji ne tik paruošia 
pati šoklus, bet ir pati gatnina-

Išnaikins karvelius
Miesto Susisiekimo vadovybė 

Chicagos centre nutarė iškeltų
jų traukinių stotelėse išnaikin
ti karvelius. Jų čia tiek privisę, 
kad paprastomis priemonėmis 
nebeįmanoma išnaikinti ir yra 
į talką pakviesta iš St. Paul, 
Minn., speciali bendrovė, užsi
imanti karvelių naikinimu. Chi
cagoje stipriai veikia Gyvulių 
Globos draugijos ir jos nelei
džia karvelių šaudyti ar žudyti, 
ar gaudyti kokiais kankinan
čiais spąstais; dabar jie gaudo
mi tokiais spąstais, kur sugau
ti jie būna pavėsyje, gauna ge
rą maistą ir gausiai vandens, o 
paskiau sunaikinami dujomis.

Turėsime pramonės parodą
Chicagos Prekybos ir Pramo

nės sąjunga nutarė ateinančių 
metų vasarą, birželio mėnesį, 
Internacoinal Amphitheatre pa 
talpose surengti Chicagos apy
linkės gaminių parodą. Numa
toma, kad ją aplankys apie pu
sę miliono žmonių. Vienas iš pa 
rodos tikslų — supažindinti 
moksleivius ir studentus su ga
limybėmis dirbti pramonėje.

Evanstonas tvarkys 
pakrantę

Evanstono miesto vadovybė 
pradeda svarstyti planą — eže
ro pakrantėje įrengti naujus 
paplūdymius, didelį parką. Tas 
planas pareikalautų apie $1, 
425,226. Apie $404,000 Evans- 
tonas galėtų gauti ir federali
nės vyriausybės pakrančių ap
saugos reikalams.

CHICAGOS ŽINIOS
žėjo beveik 4 kartus), nepilna
mečių nuskriausta 167, užpulta 
moterų su pasikėsinimu jas nu
skriausti — 10(5, apiplėšimų bu 
vo 6,725, užpuolimų 4,053, įsi
laužimų 13,236, vagysčių 17, 
792, automobilių vagysčių 4, 
453. Iš viso per 1955 metus po
licija įregistravo 47,231 didįjį 
nusikaltimą. 1954 metais jų bu
vo 54,826.

Nužudė sprausminio 
lėktuvo siurblys

O’Hare aerodrome buvo už
muštas vienas lakūnas, kai 
sprausminio lėktuvo oro siurb
lys jį įtraukė į vamzdžio vidų 
ir nutroškino. Tai atstiko su 
Earl Cunningham, 25 m., kurio 
lavonas buvo įtrauktas 12 pė
dų į oro siurblį.

Tirs pelnogaudžius 
iš nelaimių

Chicagos policijos komisionie 
rius O’Connor įsakė pravesti 
rūpestingą tyrimą tų, kurie sku 
ba į automobilių nelaimės vie
tą .stengdamiesi įkalbėti nu
kentėjusius kelti bylą, kad ga
lėtų patys pasipelnyti.

Milioninis viešbutis
t

Adv. D. Chesrovv pranešė, 
kad jo grupės sudarytoji bend
rovė yra pasiryžusi prie O’Hare 
aerodromo pastatyti vieno augš 
to viešbutį, kuris kainuos apie 
milioną dolerių. Jo statybą nu
matoma užbaigti rudenį.

Kels atlyginimą laivyno 
tarnautojams

Civiliai laivyno tarnautojai, 
kurių Chicagos apylinkėje yra 
apie 1,000, gaus didesnį atly
ginimą — apie 14 centų per va
landą daugiau.

Neorganizuota 
rezistencija Lenkijoje

Generolas Tadas Bor-Koma- 
rowski, lenkų partizanų vadas 
II Pasauliniame kare, dabar e- 
sąs Chicagoje, apie Lenkiją at
siliepia, kad ji dabar pavirtusi 
neorganizuotų partizanų sąjū
džiu. Tačiau, anot generolo, vi
suotinis sukilimas ten esąs ne
galimas. Poznanės sukilimą jis 
laiko desperatiškomis darbinin
kų pastangomis pagerinti savo 
padėtį ir atkreipti pasaulio dė
mesį.

Saugiausia valanda
Praeitų metų statistika paro

dė, kad saugiausia valanda Chi
cagoje yra tarp 6 vai. ir 7 vai. 
vakaro. Tada įvykdoma mažiau 
šiai nusikaltimų. Daugiausiai 
nusikaltimų būna tarp 10 ir 11 
vai. vakare — šeštadieniais. Tą 
vadandą buvo įvykdyta 519 nu
sikaltimų 1955 metais per visus 
metus. Praeitais metais padidė
jo žmogžudysčių: iš viso jų bu
vo 274, per neatsargumą užmuš 
ta 18, mašinomis suvažinėta 
144, moterų nuskriausta 64 
(tos rūšies nusikaltimai suma

Padaugėjo keliaujančių 
lėktuvais

Per pirmus šių metų šešius 
mėnesius trijuose Chicagos ae
rodromuose buvo 4,953,858 ke
leiviai, taigi apie pusę miliono 
daugiau, kaip pernai šiuo pat 
metu.

T ė v y Marijonų

Bendradarbių
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Marijohų Seminarijų 
Tėvų Marijonų Statybos 

Fondo Naudai 

Liepos 8 d., 1956 m.

CLARENDON HILLS, ILL
si šokiui reikalingus kostiumus.

Antrąjį šokio vakarą suruošė 
birželio mėn. 9 d. jaunos išraiš
kos šokio entuziastės dvi sese
rys Emilija ir Julija Kesminai- 
tė8, melbouTniškiams jau pa
žįstamos iš ankstyvesnių pasi 
rodymų. Jų šokių programa bu 
vo įvairi ir įdomi. Pragramą pa 
pildė klarnetistas p. Valius ir 
pianistė Nancy Roger- Valienė.

— ALB-nės Krašto Valdy
bos birželio mėn. 22 d. nutari
mu šiais metais išpuolantis 
Australijos Krašto Tarybos su
važiavimas įvyks gruodžio mėn. 
28, 29 ir 30 dienomis Sydnėju- 
je. Paskutinis Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas buvo nu 
taręs sekantį suvažiavimą su
šaukti tame mieste, kur lietu
viai pirmieji pasistatys bendruo 
menės namus. Kadangi dar nei 
viena lietuvių kolonija Austrą 
lijoje nėra nuosavų namų įsi
gijusi, suvažiavimas šaukiamas 
Sydnėjuje.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hlnsdale, M., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.

Pirmosios savaitės vyks griež
toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:
RE V. VICTOR RIMŠELIS, ,MTCm 

Marlan Hllls Seminary 
Clarendon Hllls, Hl.

Tel. HINSDALE 1441


