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ŽINGSNIS I AMERIKOS - RUSIJOS DRAUGYSTE
Valstybės Departamento Žodis 

Amerikos Lietuvių Tarybai
Talpindami šį iš Valstybės Departamento gautą pareiš

kimą Birželio įvykių minėjimo proga, norime atkreipti skai
tytojų dėmesį į tvirtą šio krašto vyriausybės tikėjimą į lais
vės ir nepriklausomybės sugrąžinimą visoms šalims iš kurių 
ji buvo prievarta išplėšta. Red.

The U. S. Government has on numerous occasions ex- 
pressed its sympathy for the victims of the mass deporta- 
tions being commemorated this June, and is continuing to do 
what it can to direct attention to the violations of huraan 
rights in the Soviet-occupied countries. As Secretary Dulles 
stated lašt February in commemorating the anniversaries of 
the Baltic statės’ declarations of independence from Russia, 
we continue to believe in the principle that sovereign rights 
and self-government should be restored to those who ha ve 
been forcibly deprived of them and are confident that this 
principle will onę day be realized.

Jacob D. Beam 
Deputy Assistant Secretary

For European Affairs.

Jugoslavija gaus

rusiškų kviečių
BELGRADAS, Jugoslavija. — 

Belgrado radijo pareiškimu, Ju
goslavija pradės importuoti grū
dus iš Rusijos. Iki šioliai nema
ža grūdų ji gaudavo iš J A Vals
tybių. Bendrai, šių dviejų valsty
bių prekybos šunta šiais metais 
bus pakelta $20,000,000.

Didelis specialistų 

trūkumas
WHITE SULPKUR SPRINGS, 

W. Va., birž. 7. — Amerikos che
mikų suvažiavime buvo prieita 
nuomonės, jog 1965 metais šia
me krašte reikės 1,680,000 moks
lo specialistų bei inžinierių, o jų 
tada numatoma turėti tik 1,223,- 
000.

Suvažiavimo pareiškime nuro
dyta, kad kiekvienais metais yra 
išleidžiama 61,000 naujų mokslo 
specialistų bei inžinierių, bet ta
čiau kiekvienais metais 30,000 jų 
pasitraukia iš technikos darbo 
jėgos. Tas 31,000 likutis yra 41,- 
000 mažesnis negu būtų reikalin
ga.

Priešinasi amerikiečių

atom. bandymams
NEW YORK. — Indijos amba

sadorius ir jos kabineto narys, 
V. K. Krišna Menon, atvyksta 
dalyvauti UN sesijoje, kur jis ža
da atnaujinti savo pasipriešinimo 
žygius prieš JAValstybių H-bom- 
bos bandymus Pacifike.

Indijos vyriausybė yra už tai, 
jog toki bandymai būtų visur su
laikyti, įskaitant ir Sov. Sąjungą.

Oro laivyno naikintuvas F-89 “Scorpion“ guli virS auto mašinos netoli Minneapolio aerodromo. Jis ten 
nukrito tik ką pakilęs nuo žemės, užmušdamas 2 ir sužeisdamas 3 mašinos keleivius. Abu lėktuvu skri- 
dusieji žmonės net nebuvo sužeisti. (INS)
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Automobilių miestas 

Vokietijoje
WOLFSBURG, Vokietija. — 

Šiame 48,000 gyventojų turinčia
me mieste yra vienintelis fabri
kas „Volkswagenų“ gamybos 
įmonė, kuri išleidžia kasdien 
1,300 mašinų. Tai yra naujas, mo 
dernus Vokietijos miestas, kurio 
gyventojų, amžiaus vidurkis tėra 
tik 15 metų. Vidutinis darbinin
kų atlyginimas čia siekia 125 dol. 
per mėnesį.

“Sugrįžk, atgal!” 

daina
HONG KONG. — Raudonosios 

Kinijos premjero padėjėjas Kuo 
Mo-Jo paragino visus kiniečius 
mokslininkus, inžinierius ir stu
dentus, gyvenančius kitose vals
tybėse, grįžti į namus.

• Vakarų Vokietijos Bundes- 
tag priėmė nutarimą nacių au
koms fondo sudarymo reikale, 
jam paskiriant virš $59,760,000.

• Vienas vokiečių archeologis-
tas teigia, jog jis užtikęs seniau-1 dos konferencijoje išsireiškė, jog
siojo žmogaus pėdsakus. Jis sa
kosi suradęs įrankių, kurie buvę 
pagaminti maždaug prieš 1,000,- 
000 metų. Iki šioliai, šio archeo
logo žiniomis, buvo pėdsakų iš
žmogaus gyvenimo tik prieš 500,- ris atsiuntė pakvietimą gen.
000 metų.

• Keturi graikai kipriečiai su
kilėliai nušovė anglų mokyklos 
mokytoją ir sužeidė jos šoferį.

• Prancūzija sulaikė lengvųjų 
ginklų siuntimą visoms Viduri
nių Rytų valstybėms.

• Naujai išrinktas Austrijos 
parlamentas pirmu kart susi
rinks šį penktadienį.

Čia yra pirmosios nuotraukos bet kada praėjusios per Egipto cenzo
rius, vaizduojančios Izraelio terorizuotojus. Viršuje: terorizuotoiai 

darbo rūbuose su savo ginklais. Apačioj: parade Kairo mieste; kiek
vienas iš jų neša švedų gamybos, lengv. kulkosvaidį.' (INS)

Eisenhoweris už sovietų
"bosų" vizitų Amerikoje

WASHINGTON. — Prezidentas Eisenhoweris nieko neturi 
prieš augštųjų JAValstybių ir Rusijos valdžios žmonių pasikeitimą
f/i rzi 4-o i c* -ini™, _____ _____vizitais, jeigu tik rusai to norėtų.

Kaip patiriama, sovietų „bo
sai“ tokį planą labai mėgtų ir 
eventualiame atvejyje JAValsty-

tyti sovietų „bosams“. 
Prezidentui Eisenhoweriui pa-

bėse lankytųsi maršalas Žuko- iT^ ^Us. &a^ma žinoti, ko- 
... Isikeitimo vizitais idėja, kaip jis 

sakosi, atėjusi tuoj po gen. Twi- 
ning vizito priėmimo ir patvirti
nimo, ir tada jis žinojo, jog tas 
žygis buvo daromas abipusio ben 
dradarbiavimo tikslu.

Paklaustas, ar senas karo lai
kų prezidento draugas — šiuo
metinis gynybos ministeris Žu
kovas taip pat bus pakviestas, 
Eisenhoweris pakartojo išsireiš
kimą, kad JAValstybės vadovau
sis „abipusio pasikeitimo ir ben
dradarbiavimo mintimi“.

vas, premjeras Bulganinas ir ko 
munistų partijos vadas Krušče- 
vas.

Prezidentas. įvykusioje spau-

tas vyktų ant abipusio bendra
darbiavimo pagrindo. Atrodo, 
jog pirmas pakvietimas aplan
kyti JAValstybės bus suteiktas 
maršalui V. D. Sokolovskiui, ku-

Twining atvykti į Maskvą birže
lio mėn. 24 d.

Laukiama vizito Maskvoje 
pasekmių

Tačiau, nežiūrint šio preziden
to pareiškimo, JAValstybės, ma
tomai, dar laukia gen. Twining 
lankymosi Maskvoje pasekmių, 
kios rūšies vizitus reikės numa-

• Penki norvegų karo laivai 
ruošiasi aplankyti Leningrado 
uostą šių metų rugpjūčio mėne
sio pradžioje. Po to, atsilyginda
mi už šį vizitą, sovietai žada pa
siųsti 3 savo laivus į Norvegiją.

• Rep. Roberts (D., Ala.) yra 
paskirtas į atstovų rūmų pako
mitetį, susisiekimo aukų priežas
čių tyrimui.

• AFL—CIO delegacija, lan
kanti Izraelį, buvo priimta Jeru
zalėje premjero David Ben-Gu- 
rion.

• Aleksandrijoje, Egipte, val
gomosios alyvos fabrike vieno 
sprogimo metu, buvo užmušta 10 
darbininkų.

• Meksiko City mieste buvo 
jausti du stiprūs žemės drebėji
mai, bet nuostolių nepadaryta.

■ ■ — 1 * 1 '

Kalendorius

Birželio 8 d.: šv. Medardas; 
lietuviški: Merūnas ir Davėta.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:23. 
Ola* Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota, vėsiau; augš- 
čiausia temperatūra apie 75, že
miausia naktį apie 55. Šeštadie
nį — jokių esminių pasikeitimų.

Latviu dvasiškis

peržengė “linijų”
TOLEDO, Ohio. — Latvių ar

kivyskupas Gustav Turs, JAVals 
tybėse beviešintis Rusijos dva
siškių delegacijos narys, kalbė
damas Toledo mieste parodė savo 
norą išreikšti amerikiečių spau
doje asmenišką padėką visoms 
JAValstybių liuteronių parapi
joms už jų pagalbą latviams.

Šis jo pareiškfmas iššaukė pa
stebimus nepasitenkinimus, nes 
jis, matomai, parodė savo dėkin
gumo jausmus tiems amerikie
čiams liuteronims, kurie pagel
bėjo iš sovietiškosios Latvijos pa 
bėgusiems latviams.

Kada tik Turs buvo beprade
dąs tarti šiuos žodžius, rusų or
todoksų bažnyčios metropolitas, 
bandęs jį pertraukti, keisdamas 
kalbos temą, tačiau latvis to ne
paisęs ir tęsė toliau.

Rusijoje 200,200,000 

gyventojų
MASKVA, birž. 7. — Rusų ži

niomis Sov. Sąjungos gyventojų 
skaičius siekia 200,200,000, t. y. 
20,000,000 mažiau negu buvo 
skaičiuojama Vakarų valstybėse.

Šis skaičius yra paimtas iš ne
seniai išleistos statistinės kny
gos „SSSR Tautinė Ekonomija“, 
kurioje oficialūs statistiniai duo
menys yra pateikti viešumon pir
mą kartą nuo 1939 metų. Tas pa
rodo, jog šiuo metu jau yra pada
rytas žingsnis nuo paslapties lai
kymo sistemos, kuri buvo prakti
kuojama Stalino režimo metu.

Kiti šiame leidinyje pateikti 
charakteringesni duomenys sako, 
kad Maskva turi 4,839,000 gyven 
tojų, 1955 metais pagaminta 
45,300,000 tonos plieno ir auto
mobilių bei sunkvežimių fabrikai 
pagaminę 445,000 šios rūšies vie
netų.

Pasitraukė Singapūro

gubernatorius
SINGAPORE, birž. 7. — Mi

nisteris David Marshall pasitrau
kė iš Britų gubernatoriaus Sin
gapūre posto. Jis buvo nepaten
kintas Britų nutarimais šios svar 
bios strateginės vietovės klausi
me.

Mokintis niekad
nėra vėlu

TOKYO. — 106 metų žmogus, 
kuris virš šimtmetį išgyveno 
tamsoje, dabar užsimanė mokin
tis rašyti ir įkaityti. Jis gyvena 
komunistiniame šiaurės Vietna
me.

Neleistina meilė
daug kainuoja

SPRINGFIELD. — Dr. George 
Czcpiwsky, kuris atvyko į šią 
šalį 1949 metais, prarado JAVals 
tybių pilietybę už tai, kad jis bu
vo neleistinai santykiavęs su vie
no kareivio žmona, jos vyrui 
esant Korėjoje.

Šis lenkų daktaras minėto kal
tinimo nepaneigė, o to kareivio 
žmona dar paliudijo, jog jie tris 
kartus buvo kartu Springfieldo 
moteliuose.

Dabar dr. George Czopiwsky, 
norėdamas atgauti teises į pilie
tybę, turės įrodyti savo gerą mo
ralinį stovį.

• Trys filipiniečiai, jieškoję 
karo metu paslėptų japonų turtų 
Maniloje, buvo užgriauti tunely-

Bulganinas teigia:
I

mes nenorime karo
LONDON, birž. 7. — „Nėra jokios galimybes karo iškilimui“ 

— Maskvos radijo pranešimu pareiškė sovietų premjeras Bulgani
nas, iškeldamas pasaulinės taikos eros pradžios atėjimą. Todėl Ru
sija jau anksčiau paskelbusi nusiginklavimo planą, nes, girdi, karo 
pavojus jau praėjęs.

Kaip žinoma, prieš kiek laiko 
Sov. Sąjunga pasauliui yra pa
rodžiusi savo intenciją sumažinti 
raudonąją armijąl.200,000 vyrų, 
visai nelaukiant tarptautinės nu
siginklavimo sutarties pasirašy
mo.

Maskvos radijas sako, jog Eu
ropoje Anglija nepradės karo,
Prancūzija jo nebenori, o Vokie
tija dar negali jo pradėti. Taip 
pat čia buvo pareikšta viltis, kad 
Vakarų valstybės paseks sovietų 
pavyzdžiu ir pasisakys už nusi
ginklavimą.

Bulganinas apie pagalbą 
Pietų Amerikai

Maskvos radijas taip pat per
davė Bulganino pasikalbėjimą su 
Meksikos laikraščio „Excelsior“ 
bendradarbiu Hugo Latorre Ca- 
bal, kuriame sovietų premjeras 
išryškino Rusijos paramos pasiū 
lymo Pietų Amerikai klausimą.

Čia jis pabrėžęs skirtumą tarp 
JAValstybių ir Rusijos, nes ame
rikiečių parama, jo nuomone, va
dintina pagalba, o rusų — ben
dradarbiavimu. Bendradarbiavi
mas esąs pagrįstas abipusiu res- 
pektavimu, teisių lygybe ir ben
drais interesais visoms šalims, 
nežiūrint ar jos yra turtingos ar 
vargingos, didelės ar mažos.

Ilgalaikė paskola
„Bendradarbiavimas tarp So

vietų Sąjungos ir Indijos nieko 
neturi panašaus su JAValstybių 
pagalba Pietų Amerikai“ — sako 
Bulganinas.

Rusija taip pat galėtų bendra
darbiauti su Lotynų Amerika, 
kaip kad ji bendradarbiauja su 
Indija. Šis bendradarbiavimas tu 
retų būti pagrįstas ilgalaike pa
skola, taip kad Pietų Amerikos 
šalys galėtų pirkti stambesniuo
sius gaminius ir mašinas. Be šių, 
Bulganino manymu, būtų galima 
bendradarbiauti ir įvairiuose pra 
monės projektuose, išradimuose, 
prekyboje ir kitose srityse.

• Policija buvo suėmusi Mani
loje vieną jauną vyrą apkaltintą 
„nešvarių“ žodžių vartojimu, bet 
jį turėjo paleisti, kadangi jis pa
sirodė esąs nebylys.

• Perry Curtis iš New Haven, 
Conn. ir du studentai iš Orfordo 
Universiteto užbaigė savo 112 
mylių kelionę laiveliu Thames 
upe, Anglijoje. Jie šį nuotolį su
korė per 39 valandas.

• Albany valstybinės mokyto
jų kolegijos biologijos profeso
rius — dr. Alen Benton yra pa
skirtas studijuoti muses net tris 
metus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoweris planuoja praleisti šį savaitgalį 

savo ūkyje Oettysburge, Pa. Jis, jeigu bus gražus oras, Baltuosius 
Rūmus žada apleisti lėktuvu penktadienio popietėje.

— Rusija pradėjo kompaniją prieš Nacionalistinę Kiniją Jung
tinėse Tautose, bet negavo pritarimo 14 valstybių Saugumo Tary
boje.

— Didelis potvynis žemutinėje Burmoje pridarė daug nuosto
lių augalams ir susisiekimo linijoms.

— Egiptiečių šaltinių pranešimu, birželio mėn. 19 d. Egipte 
bus panaikintas karo įstatymas ir spaudos cenzūra.

— Princas Raimier ir Princesė Grace iš Monaco, po savo Ą5 
dienas užtrukusio medaus mėnesio, grįžo į namus ir sakosi, jog 
jaučiasi gerai.

— Geležinė Uždanga tarp komunistinės Čekoslovakijos ir Ba
varijos yra sustiprinama naujomis spygliuotų vielų tvoromis, bun
keriais, tankų spąstais ir minomis.
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Trumpai iš visur
• Bulgarijos atstovybė Bue

nos Aires mieste, Argentinoje 
paskelbė žinią, jog visi bulgarai, 
esantieji išeivijoje yra „laisvi“ 
grįžimui į savo namus.

• Virš 120 Tarptautinės kri
minalinės policijos komisijos de
legatų susirinko į savo konvenci
ją Vienos mieste, Austrijoje.

• Senatas nusiuntė į Baltuo
sius rūmus savo priimtą bilių, 
kuriame yra numatyta įsteigti 
daugiau viešųjų bibliotekų kraš
to pramonės srityse.

• Pasaulinis Bankas (The 
World Bank) sutiko paskolinti 
Kolumbijos valstybei $32.4 mi- 
lionų, šio krašto geležinkelių ir 
vieškelių statybai.

• Japonijos gerovės ministe
rija praneša, jog pereitais metais 
šioje šalyje abortų skaičius pra
šoko gimimų skaičių.

• JAV-se išleista Lino Gusso- 
ni ir Aristeve Brunello knyga 
apie „Tylinčią Bažnyčią“, pava
dinta „The Silent Church“. Joje 
taip pat aprašoma, kaip sovietai, 
užgrobę Lietuvą, pradėjo perse
kioti katalikų dvasininkus, juos 
tremti į darbo vergų stovyklas 
etc. Austrijoje, Linzo diacezijos 
katalikų jaunimas meldžiasi taip 
pat už kenčiančią Bažnyčią Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Tam tikslui yra išleisti net ir spe 
cialūs paveiksliukai.

• Vokietis redaktorius P. W. 
Wenger „Rheinischer Merkur“ 
savaitraštyje (Nr. 10 1956) pa
rašė vedamąjį, kuriame įspėja, 
kad niekas neprivaląs išduoti Eu
ropos ir kelti vokiečių nacionaliz
mo, o tariamojo su sovietais 
sambūvio sąskaita nurašyti 100 
milionų Rytų europiečių. Vokie
čių problemą spręsti reikia drau
ge su visos Europos laisvės pro
blemomis. Jei vokiečiai vietoj 
europinės sampratos mėgins sta
tyti iškreiptą nacionalizmą, tai 
Vakaruose lengvai įsigalės tos 
jėgos, kurioms pasirodys leng
viau išspręsti susidariusią įtam
pą pasisakant už dabartinį sta
tus quo...

Armija sumažins

rezervistų eiles
WASHINGTON. — Armija va 

kar pranešė, jog ji atleis 475,000 
rezervistų, o kitus 500,000 per
kels į antraeilio („standby“) re
zervo kategoriją. Tas buvo pada
ryta, norint sumažinti II Pasau
linio ir Korėjos karų veteranų 
karinės tarnybos įpareigojimus.
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KULTŪROS KONGRESAS IR SPORTAS
J. SOUONAS

Reikia tik džiaugtis, kad paga
liau po keleto liesų laukimo metų 
mūsų emigrantinė visuomenė pa
jėgė suorganizuoti Dainų šventę. 
Ta pačia proga bus ir Kultūros 
Kongresas. Vadinasi ne tik, kad 
dainuosim, bet ir kalbėsim. Nie
ko stebėtino, nes pastarieji abu 
reiškiniai yra charakteringi 
mums. Mes kartais tiek ilgai iš- 
kalbam, kad net pamirštam kaip 
pavadinom savo kalbą įžangoj. 
Tiesa, mes nemažai ir rašome, ta
čiau tai daugiau priklauso nuo 
nuotaikos. Per paskutiniuosius

metu jie jaunuosius pasodino 
prie televizijos ir dabar jieško 
daktarų, kurie pritaikintų aki
nius, nes akys pradeda temti.

Tad esant šitokiai padėčiai vi
suomenėje, šiandien mes laukiam 
kongreso, kur nagrinėsim kultū
rą. Ta gi proga man ir norisi ži
noti: gyvas sportinio auklėjimo 
rėmimo klausimas ar jau palai
dotas?

Sunku prisipažinti
Turbūt nėra sunkesnio dalyko 

kaip savikritika. Jeigu mes kur

LŪŽO KETURIŲ MINUČIŲ BARJERAS

9

Ron Delany (kairėje) sulaužė keturių mylių barjerą nubėgdamas 
mylią per 3.59 min. Compton, Calif., 17-tose lengvosios atleti
kos rungtynėse. Užpakaly Delany yra danas Neilson.. (INS)

------ ----— ■ , a
keletą metų mums politika labai į101”8 M nors pamatome ar uzgirs rašyti ar sakyti, atšoksta nuo an-
patiiko. Na, ir rašėm, rašąm ir ra
šysim. Gal ilgiau dar negu dai
nuosime.

Betgi šiandien ne apie politiką 
norisi kalbėti, juoba, kad čia ir 
ne vieta.

Gyvas ar miręs?
Kai žiūri į visus šituos bėgioji

mus, straipsnius spaudoje, tai ta 
pačia proga prisimena ,ir mūsų 
kultūrinis pamestinukas — spor
tinis aktyvas. Kiekvienas kultū
ringas (o mes tokiais visi dau
giau ar mažiau norime būti) pi
lietis žino, arba bent turėtų žino
ti, kad nėra prasmės išskirti iš 
kultūros reiškinį, kurį visas pa
saulis pripažįsta kaip vieną iš 
efektingiausių kultūrinimosi prie 
monių.

Nūdieniniame mūsų gyvenime 
sportas sąmoningai ar nesąmo
ningai yra stengiamasi ignoruoti. 
Jis tapo pamestinuku, kuriuo rū
pinasi pro šalį praeiną piliečiai. 
Vienam jis kiek daugiau patinka 
kitiems jis tik vaikų išmislas, 
dar kitiems — bereikalingas ir 
nenaudingas laiko eikvojimas

tame sakant, kad, girdi, jis tai 
negerai padaręs arba negudriai 
pasielgęs, tai mes tuojau padaro
me išvadas, kad tas ar šitas jau 
yra tiek nuvažiavęs, jog net pats 
prisipažįstąs. Visai ne. Tik man1 
rodosi, kad toks pilietis turi dar 
tiek drąsos prisipažinti.

Esame rašę ir kalbėję apie blo
gybes sportiniame gyvenime. Iš
kėlimas vieno ar antro neigiamo 
reiškinio nėra juodinimas savęs. 
Anaiptol, tokia savikritika nau
dinga ir gali mums padėti.

Dabartinio mūsų sportinio ju
dėjimo tragedija glūdi tame, kad 
mūsų plačioji visuomenė neprisi
deda prie šito judėjimo. Dar dau 
giau. Labai dažnai ji sportinį ak
tyvumą ignoruoja, ką galima pa
stebėti ir iš paskutiniųjų įvykių 
mūsų sukurtoje bendruomenėje.

Artinasi Kultūros Kongresas. 
Mūsų bendruomenės vadovaujan
čiųjų tarpe nematyti žmonių, ku
rie labai taip jau rūpintųsi spor
tiniu judėjimu.

Žinau, kad tuojau pat daugelis 
tokių piliečių norėtų sakyti, jog 
iniciatyvą čia turėtų parodyti

Tik paskaičiuokime: mes lei
dome ir globojome jau keletą me-tros pusės tai ir toji sportinė va

dovybė atsiranda labai sakyčiau 
nepatogioje vietoje. Tik bendras jaunimo chorus, jaunimo teatrus, 
darbas gali nešti gerų pasekmių, i jaunimo šeštadienines mokyklas, 
Todėl ir sportininkų žodis turi j jaunimo vasaros stovyklas, jau- 
būti išklausytas ir jiems turi bū-1 nimo ideologines organizacijas, 
ti leista bei pripažinta teisė daly- bet pamiršome vieną būdingiau- 
vauti visuose lietuviškojo kultu-'šių jaunimo bruožų— dinamišką 
rinio gyvenimo svarstymuose. . judėjimą. Netikiu, kad mūsuose 

Gailėsimės ar ne? nebėra pedagogų ir vadovų, ku-
Neseniai Chicagoje buvo spor- rie to nežinotų ar nesuprastų.

Pirmieji kartais sportininkus su- sporto vadovybė. Tiesa. Jie turi 
šelpia: sporto šventės proga nu-j judėti ir judinti. Tačiau taip pat 
perka dovanas, pasako vidutiniš- tiesa, kad dar nebuvo piliečio, ku

to šventė. Dalyvavo daug jauni
mo ir daug žiūrovų. Žiūrovai ža
vėjosi jaunųjų sportininkų pasi
rodymais aikštėje, o sporto va
dovybė dejavo sportininkų persi- 
rengirpo kambariuose. Priežastis 
daugiau negu aiški: daugelis jau 
nųjų savo tarpe vartojo jau ne 
lįetuvių kalbą. Mūsų jaunieji yra 
didžiai nutautėję. Jų ir elgesys 
ne tik kalbos tai parodo aikštėje. 
Tačiau galbūt perdaug jau kar
tais mes stebime komandines 
gudrybes ir neturime laiko pa
matyti paskirų žaidėjų. Žvilgte
rėkime kada nors ir pamatysime 
tai ko patys norėjome. Taip. No
rėjome. Nes negaliu kitaip šio 
reiškinio išaiškinti.

Mes savos spaudos puslapius 
užpildome sieksniniais politiniais 
straipsniais, bet mes nętųriįpe 
vietos nei noro panagrinėti spor-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUS TAU
BALDUS
VIETOJE IR 1S TOLIAU

K. EIDUKONIS
Toriu naują* dldėl] sunkvežimį 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

tinio auklėjimo klausimus. Mes D(. Nina KRIAU4ELI0NAITE 
su škotišku nagingumu ir apskai 
čiavimu sukišame visus spoitą 
liečiančius klausimus į sporto
skyrelius ir niekuomet visi skai
tytojai neturi progos pamatyti ir 

(Nukelta į 4 pusi.)

(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 
MOTKBC LIGV IR AKIIEBUOS 

SPECIALISTU
1760 West 71«t Strett 

(Kampai 71st Ir Callfornla)
Tel. oflao Ir rez. KEpubUe 7-4144 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. v. šešt. 1-4 p p 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4266 W. 63rd Si
Ofiso teL KEUance 5-4410 

Rezid. telef. Gltovchill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

tik po pietų.
pagal sutarti

Penktad. 
Trečiad. Ir šeštad.

ko nuobodumo trumpą žodį, ra
gindami per sportą parnešti Lie
tuvai ateitį, arba dažnai atsilan
ko į sportinius parengimus. An
troji grupė nervuojasi, kad vai
kai nebepagadintų širdžių arba 
nenueitų „svetimais keliais“. Gir
di sportas tai jau toks žvėris, ku
ris žmogui jaunam širdin ligą 1 
įvaro. Čia, žinoma, yra. balsas 
praktiškųjų.

Įdomiausia yra paskutinioji 
grupė, kuri kategoriškai nupilie- 
tina sporto reikšmingumą gyve
nime ir be jokių kompromisinių 
pasiūlymų pataria laiką sunaudo
ti pavyzdingiau. Pirmais atvyki
mo metais tokie patardavo jau
nimui šokti lenciūgėlį. Vėliau 
smarkiai jaunimą kvietė mokytis 
naujos kultūros, o paskutiniuoju

SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA►3 ♦
U WGE8 stotie* — Banga 1190 

NUO PIRMAU. IKI PENKTAD. 
8:46 Iki 9:90 vai. ryte 

BERTAI). 8:80 Iki 9:90 ryt*

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—9 y. 
SEKAI). 8:90—8:90 'v. r. U stoties 

W0PA — 1490 klL 
Chloago 99, JL HEmlock 4-9419 

7191 So. ROCKWELL ST.

ris būtų sieną galva pramušęs 
Jeigu žodžiai, kokie jie bebūtų —

fe'EDISrELEsS'č?

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimu Ir Taisymu
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

Q 1956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Jų m«n. pilną garan

tiją — darban Ir daly*.
• Nemokamai vidau* anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolatdoa ui 

Jūsų seną televiziją.
Be to, vleoklauat radijai, rekordą- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefoną* CAlumet 6-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIB

NUO UŽSISENFJUSIŲ , 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kuri* kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdStl Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenšjusrios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
ųtežSjtmą Ir skaudBJimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nležCJIuią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina perššjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlOs. suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yr* gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Olntment yr* 
parduodam* po 76 
et., 91-26, Ir |9.60.
Pirkite vaistinėse Cbi 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W<sc., G* 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddj St Chicago 34, IIL

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vaL. 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

IOE

Vestuviy nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

j?

CRANE SAVINGS ANI) LOAN 
ASS’N2656 WEST 47th STREET LAfayettTs-lOM

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pietkietvicz, sek r. Ir advokatas 
Mokame augfttii* dividendus. KcMuojame čekius. Parduodame Ir 
Išpertame valstybės bonus* Tau py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ftIANDIEN.-Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir kotvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeftt. nuo 9 iki vidurdienio.

rėk ofiso HE. l erva, rez. PR. 9-7335

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
1KIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinlua —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vaL 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Rez telef. WAlbrook 5-5O7N

DR. JUZ£ IR KįSTUTIS 
A6LIKSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West si3t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet šeš
tadieniais 10 Iki 8 vai. popiet.

Ofiso teLPKospect 6-1795
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

DR. VL. BLAzTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South DamOn Avenue
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vąl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. l-t>, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0317 South Westei> Aveko* 
Chicago 29, IIL 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-81*1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VT. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Bealdencijos — STewart 3-1511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 9:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TM. ofiso tr buto OUmplc 2-419D
DR. R. KISIELIUS

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

Kasdien 1—S v. Ir 8—* v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1529 So. 4*th Avė. 
šeštadieniais 19 Iki 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2889

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 4-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 

KCDLK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

T166 South Western Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. HE. 7-1168 
tel. VVAlbrook 5-3765

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-496Š

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W«rt 47th Street .

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

TeL Ofiso Pltospect 6-2240
l’Rospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEC. CHlRURGINfiS LIGOS 

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 3 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečiad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Ifichigan Avenne
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6764 
Buto — ENglewood 4-497*

Ofiso HEmlock 4-5815 
Ilcz, IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenaa
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10—-12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo
- 1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reaid. 2487 
W. 62nd St.. tel. RepubUe 7-8919.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West fiflth Street

VAI..: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:60 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. California Avė., Chicago 

Saukite Y Artis 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 9-1*30

DR.STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chicago 29, III. 
Tel. PRospcct 6-5084.

y

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. 8kelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

3334 S.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West lGth Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOnnhaU 3-095*
2534 West 63th Street

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

skambina CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St.
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South Western Avenne
V AL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak*

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

----------------- »---------------
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

Tek ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. Pltospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 8-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-9.
' Trečiad: uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381 *

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-5150
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KNOWLANDO PAREIŠKIMAS
Ryšium su Chruščevo kalba slaptame Komunistų partijos kon

grese Maskvoje, skaitėme ir girdėjome daug komentarų. Ypač jų 
buvo daug po to, kai Valstybės Departamentas paskelbė jos pilną 
tekstą. Įdomu, kad toji kalba ir Jungtinių Valstybių Kongreso 
leidinyje („Congressional Record“) yra atspausdinta. Ją siūlyda
mas Įtraukti Į leidinį, šen. Knowlandas padarė keletą dėmesio ver
tų pastabų.

Chruščevo kalboje, taip griežtai pasmerkiančioje Staliną ir jo 
darbus, jisai pasigendąs keletos dalykų.

Pirmoje eilėje ne vienu žodžiu jisai neužsiminęs apie visą eilę 
žmonių, kuriuos Stalinas nužudė. Kai jisai verkdamas minėjo jo 
likviduotųjų komunistų vardus, „pamiršo“ suminėti gausingą skai
čių demokratų, liberalų, socialdemokratų ir visos eilės veikėjų, va
dų ir mokslininkų, stovėjusių už žmogaus teises.

Senatorius Knowlandas pasigedęs pareiškimo apie Pabaltijo 
valstybes, kurias Stalinas okupavo ir jų laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą sugriovė. „Aš jo kalboje nerandu jokio apgailestavimo 
ženklo iš Chruščevo pusės dėl sunaikinimo Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos žmonių laisvės, kurie neteko savo nepriklausomybės kaip tau
tos, nepaisant iškilmingų Sovietų Sąjungos pasižadėjimų.”

Chruščevo kalboj sėn. Knowlandas nerandąs nė mažiausios su
gestijos, kad dabartinis Kremliaus režimas bandytų darbais įro
dyti „naują“ posūkį, kaip savo laiku yra pareikalavęs prez. Eisen- 
howeris. Jis nekalbėjęs nė apie Vokietijos apjungimo reikalą, nė 
apie laisves Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Rumunijoj, Vengrijoj ir Al
banijoj. Nė vienu žodžiu jis neužsiminęs ir apie baisiąsias vergų 
darbo stovyklas, kuriose kenčia šimtai tūkstančių žmonių. Juk ir 
juos Stalinas sugrūdo į tas stovyklas, tačiau Chruščevas apie jų 
laisvę visai nekalba. Jis nekalbėjo ir apie Jungtinių Valstybių pre
zidento praktiškus pasiūlymus pastovesnei pasaulio taikai atstatyti 
ir jai palaikyti.

Šiuos šen. Knowlando pareiškimus reikia vertinti. Jie yra 
vertingi dar ir dėl to, kad Pabaltijo valstybių laisvės ir nepriklau
somybės klausimą jisai pastatė pirmoje vietoje. Labai gerai, kad 
šitie klausimai Kongrese yra keliami. Labai gerai, kad ir patsai 
prezidentas Eisenhoweris visai teisingai Chruščevo kalbą vertina, 
aiškiai ir stipriai pabrėždamas, kad, nepaisant ką ir kaip Chrušče
vas kalba, Sovietų Sąjungos diktatūra pasilieka visai nepasikeitus.

Ta pačia proga verta pastebėti ir „The New York Times“ pa
stabą ryšium su ta pačia Chruščevo kalba. Anot to dienraščio, ko
munistai tradiciniai pašiepia „buržuazinę demokratiją“. Tačiau 
iš šios Chruščevo kalbas esą labai aišku, kad tik demokratijoj gali 
būti tikra individualo teisių ir interesų protekcija. „Kaip tik visuo
menė patenka po valdžia tokių, kurie yra įsitikinę, kad tik jie tėra 
teisūs ir kad todėl jie turi teisę nutildyti ir išžudyti nesutinkančius 
su jų nusistatymu, tada prasideda korupcija, kuri padaro Staliną 
galimu. Chruščevo atsisakymas šią tiesą pripažinti, yra jo pagrin
dinė klaida ir pats blogiausias ženklas Sovietų ateičiai“ — taip bai
gia savo vedamąjį „The New York Times“.

Pasakyta gerai ir teisingai. Atrodo, kad Chruščevui nepakaks 
pasmerkti Staliną, kad įtikintų pasaulį, kad jau dabar sovietijos 
gyvenimas bus kitoks. Anaiptol! Jis turės darbais pademonstruo
ti savo gerą valią ir norą krašte demokratiją atsteigti. Jis turės 
paleisti iš kalėjimų, iš vergų darbo stovyklų kankinamus žmones, 
jis turės duoti laisvę visoms Stalino režimo pavergtoms tautoms, 
jis, pagaliau, turės ir pačioj Rusijoj pravesti demokratiškus, lais
vus ir slaptus balsavimus. Bet ar jis tai padarys ? Kaip šen. Know- 
landas, prez. Eisenhoweris ir spaudos balsai sako, nė iš Chruščevo 
kalbos, nė iš kitų sovietų komisarų darbų to nesimato. Sovietijoj 
tebėra žiauri, kruvina komunistų diktatūra.

DĖL VALSTYBĖS TĘSTINUMO IR NESUTARIMŲ
K. MOCKUS, So Boston, Mass.

Viena mūsų politinių grupių j Teisiniu atžvilgiu klausimas bu- 
yra padariusi diskusijų objektu ( vo daug kartų paliestas. Noriu 
klausimą, dėl kurio ištikrųjų
turėtų nebūti jokių diskusijų.
Norima sudaryti įspūdį, kad 
tik viena politinė grupė vertina 
ir remia faktą, jog kaikurios 
didžiosios valstybės, prie kurių 
pirmoj eilėj priklauso Jungtinės 
Amerikos Valstybės, tebepripa
žįsta buvusios nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės atstovybes 
ir nepripažįsta Sovietų Sąjun
gos prieš kelioliką metų įvykdy
tos agresijos prieš Pabaltijo 
valstybes. Klausimui kreivai 
nušviesti nesitenkinama vien 
naujosios imigracijos atstova s, 
bet stengiamasi panaudoti ir 
senuosius šio krašto lietuvius, 
juos atitinkamai nuteikiant. Ei
lė J. Bačiūno straipsnių tais 
klausimais yra ryškus tokių pa
stangų pavyzdys.

Užtat yra reikalas ir mums 
iš naujo grįžti prie to klausi? 
mo ir priminti realią padėtį.

New York o Demokr. Grupių

jį daugiau liesti praktinės poli
tikos požiūriu.

Partiniai ir nepartiniai

Demokratinių tradicijų kraš
tuose paprastai pripažįstama 
kad yra klausimų, kurie vieno
dai sprendžiami visų arba dau
gumos partijų.. Dėl jų ginčo ne
keliama. Išskyrus komunistus, 
visos kitos mūsų politinės p*u- 
pės džiaugiasi faktu, kad pa
saulio, didžiųjų tarpe rodoma su
pratimo mūsų reikalui, kad 
bent teoriškai tebepripažįstama 
mūsų nepriklausoma valstybė, 
kad tos valstybės pasiuntinybės 
ir konsulatai naudojasi vienur 
visai pilnu, kitur bent daliniu 
pripažinimu. Taip pat tos vi
sos grupės vienodai nori, kad 
Lietuva būtų išlaisvinta iš rusų 
komunistų okupacijos ir galėtų 
pilnai užimti vietą laisvų ir ne
priklausomų pasaulio tautų šei
moje. Faktiškai šiais dviemis 
klausimais mūsų tarpe ilgai ir 
nebuvo jokių diskusijų. Tie du

D A DEIČVTIU A e klausimai sudaro realią bazę, ku AKfclSKlMASria pasiremiant mūsų emigraci-

turime iš prieškarinių la kų skir 
tus atstovus, o tarptautinėje JT 
organizacijoje nebeturime jokio 
balso. Žinome, kad rusai buvo 
atsivežę į JT posėdžius lietuvį 
delegatą ir rodos niekas dėl to 
neprotestavo, net ir mes patys. 
Padėtis yra ir l.'ks pavojinga ir 
labai komplikuota.
• Jeigu rusams pasisektų apra
minti Vakarų didžiąsias valsty
bes ir jeigu jie imtųsi duoti Pa
baltijo kraštams tokį pat sta
tusą, kaip Lenkijai ir kitiems, 
mūsų atstovybės susidurtų su 
naujais pavojais, kitaip sakant, į 
būtų pavojaus atsidurti taria-! 
mai nepriklausomų valstybių 
tarpe. Jeigu Vakarų kova prieš 
rusų atstovaujamą klastingą ko 
munizmą paaštrėtų, galėtume 
turėti vilties, kad būtų atšauk-

MacArthur šeima

Gen. MneArthur sveikina savo sūnų, baigusį mokyklų Xew Yorke. Jau
nasis MneArthur stos į Columbia universitetų pasirinkdamas civilinę 
karjerų. Kartu stovi gen. MaeArthur žmona.

Pasaulis buvo susiskirstęs į ka
riaujančias stovyklas, susisieki
mas mūsų pasiuntiniams buvo 
beveik neįmanomas. Valstybės

tas rusų okupuotų kraštų ma- i tęstinumas p-;r ta laiką tarptau- 
rionetinių vyriausybių pripažink tiniu požiūriu išsilaikė ir laikosi 
mas ir būtų pripažinta teisė e- ne dėl mūsų diskutuojamų aktų 

telegramų, o dėl to,

1956 m. gegužės 30 d. susirin
kę New Yorko lietuvių politinių 
grupių ir visuomeninių organiza
cijų: Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros, Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos, L. 
Darbininkų Draugijos, L. Darbo 
Federacijos, Demokratinio Dar
bo Talkos, L. Krikščionių Demo
kratų Sąjungos, L. S. D. Jauni
mo, L. Ūkininkų Sąjungos, L. 
Valstiečių Liaudininkų ir L. Vie
nybės Sąjūdžio atstovai,

turėdami galvoje Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1955 m. lapkričio 18— 
19 d. d. vienbalsiai priimtą rezo
liuciją, kad „Visos ALTą suda
rančios srovės ir organizacijos 
yra įsipareigojusios visą akciją 
vesti ALTos ribose, nedarant pa
skirų politinių žygių ir veiksmų; 
kad visa Amerikoje vedama poli
tinė veikla, susijusi su Lietuvos 
laisvinimu, vykdoma ALTos ri
bose ir į ALTą įeinančios grupės 
bei organizacijos prašomos ir

joje esančios politinės jėgos ei
lę metų bendrai dirbo ir galėjo 
dirbti toliau.

Mūsų ir kitų komunistų 

pavergtų tautų padėtis

Pabaltijo kraštai buvo pirmo
ji sovietinės militarinės ekspan
sijos auka. Kadangi agresija 
įvyko didelio krao metu, reales
nės pagalbos nebuvo galima gau 
ti, ir tenka džiaugtis, kad bent 
įvykdytoji aneksija teisiniu at
žvilgiu buvo nepatvirtinta. To
kiu būdu Pabaltijo valstybės at
sirado skirtingoje padėtyje nuo 
kitų rusų komunistų kiek vėliau
aneksuotų kraštų.

‘T

Sakysim, mūsų pietų kaimy
nas Lenkija buvo karo eigoje 
pasidalinta tarp vokiečių ir ru
sų, o Vakarų sąjungininkai te- 
bepripažino jos nepriklausomy
bę ir lenkų egzilinių politikų 
užsienyje sudarytą vyriausybę, 
kuriai ir subordinavosi Vakarų 
pusėje buvusios lenkų jėgos, į-

ateity laikytis šios vieningos Lie skaitant ir diplomatines institu-

REIKfiTŲ WILSONIŠKŲ 

IDEALŲ

Buvęs JAV ambasadorium In
dijai 1951 — 1953 metais Ches- 
ter Bowles “New York Times” 
savaitiniame žurnalo priede ra
šo:

“JAV užsienio noūtikos kriti
kai ateityje turbūt stebėsis re
tai dabar svarstomu dalyku — 
būtent mūsų politikos idėjiniu 
tuštumu. Mums trūksta didelių, 
patrauklių idealų. Po I Pasau
linio karo prezidentas Wilsonas 
savus idealus įstengė padaryti 
visos žmonijos siekimais. 'Ame
rika skirta žmoniją apjungti’, 
sakydavo Wilsonas. Sakysime, 
Amerika tada buvo jauna, po
litikoje nepatyrusi ir perdaug 
idealinga. Tačiau žmonija jos 
balso klausėsi ir pritarė. Deja 
mes nuo jos Tautų Sąjungos i- 
dealo atsisakėme. Įvyko kitas 
pasaulinis karas, nunešęs 30 mi 
lionų gyvybių ir visur pridaręs 
griuvėsių, bet neiškėlęs didin
gų idealų. Trys metai po Ko
rėjos karo ,mes ginklams išlei
dome 146 bilionus dolerių, bet 
nesijaučiame nė kiek saugesni.

Tokiu būdu esame, priversti 
statytis klausimus: koks JAV 
pagrindinis tikslas? Ko jos iš 
pasaulio nori? Ką jos pasiruo
šusios pasauliui duoti? Deja, 
daugelis amerikiečių nieko ge
resnio atsakyti neranda, kaip 
pastatyti rusus savo vieton. A- 
merikoje gyvena 6% žmonijos, 
kuri pagamino pusę viso pa
saulio gaminių. Visokiomis są
jungomis esame susirišę su 15% 
žmonijos. Maskva ir Peipingas 
valdo 35%. Kiti 50% dar ne- 
pssvirf nei vienon, nei kiton pu

sėn, bet trokšta ko greičiausiai 
visais būdais išsimušti iš skur
do j ekonominę gerovę. Ir mū
sų pareiga rodos būtų parody
ti kelius į tą gerovę didingais i- 
dealais, kurie iškeltų demokra
tines laisves ir paskiro piliečio 
teises. Ligšiol mes dar nerado
me balso, kuris būtų panašus į 
prezidento Wilsono balsą”.

ŠVEDAI ŠALTI “ATSTOVAM”
Bostono “C. S. Monitor” rašo: 

“švedų spauda nedraugingu 
balsu sutiko 16 vyrų delegaciją, 
tariamai atstovavusią sov. ‘par
lamentą’ ir atvykusią pas šve
dus oficialia misija. Vienas laik 
raštis sakė: ‘tai didžiausias mar 
gų niekučių būrys pasaulyje’. 
Kitas pavadino tuos, kurie skel
bėsi atstovaują Pabaltijo kraš
tus, ‘tai vieni didžiausių krimi
nalistų pasaulyje’.”

tuvos laisvinimo akcijos“ ir 
patyrę, kad Amerikos Lietuvių

Tautinė Sąjunga savo organizuo
jamą sąskrydį Vašingtone, prie
šingai augščiau minėtam ALTos 
suvažiavimo nutarimui, skelbia 
visų lietuvių sąskrydžiu, solida
rizuodami su Vašingtono lietuvių 
visuomenininkų paskelbtuoju dėl 
to sąskrydžio pareiškimu, smer
kia Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Lietuvos laisvinimo 
veiklos vieningumo skaldymą ir 
pritaria Clevelando lietuvių de
mokratinių grupių pareikštam 
vieningos veiklos reikalui.

J. Makauskas,
Susirinkimo Pirmininkas 
Dr. Repečka, 
Sekretorius

nas kai ką patyrė apie mus ir 
mūsų gyvenimą”.

cijas. Panašiai buvo ir su Če
koslovakija. Prezidentas Bene
šąs, vokiečių spaudžiamas, atsi
statydino ir emigravo, o emig
racijoje vėl suorganizavo egzi- 
linę vyriausybę, kuri buvo są
jungininkų pripažinta, o vėliau, 
grįžusi į Čekoslovakiją, rusų pa
keista į komunistinę.

Teisiniu atžvilgiu Lenkija ir 
Čekoslovakija t e b e egzistuoja, 
jas galima rasti naujuose že
mėlapiuose. Pabaltijo kraštai 
dažniausiai ir amerikiečių žemė
lapiuose rodomi Sovietų Sąjun
gos dalimi, taip apie juos rašo
ma enciklopedijose ir pan. Fak
tiškai visi tie kraštai yra rusų 
okupuoti, bet Pabaltijo kraštai 
turi kiek skirtingą padėtį.

Kitus kraštus Vakaruose at
stovauja dabartinės komunisti
nės valdžios atstovai, mes tebe-

migracijoje esančioms tų kraš 
tų politinėms jėgoms sudaryti 
emigracines vyriausybės, kurios 
galėtų oficialiai organizuoti jė
gas savo krašto okupantams iš
vyti. Galėtume tokiu atveju ti
kėtis ir mes gauti tokį pat prt- 
pažiniftią, kaip kitos rusų pa
vergtos Vidurio Europos ir Bal
kanų valstybės. Visais čia mi
nėtais atvejais tebebūtų išlai
kytas teisinis mūsų kraštų ne
priklausomybės p r i p ažinimas. 
Pats pavojingiausias atvejis bū
tų tada, jeigu rusams pasisektų 
išgauti dabartinio Pabaltijo sta
tuso pripažinimą. Dėl to turime 
labai budėti ir labai solidariai 
veikti. Pats gi teisinis valsty
bės pripažinimas, kaip matome, 
gali turėti įvairių variantų. Tai 
priklauso nuo pasaulio didžiųjų 
politinio kurso.
Kaip ištikrųjų buvo 1940 m.?

Rusų kariuomenei užplūdus 
mūsų kraštą, Prancūzija sken
do karo siaube, Vokietija ir Ita
lija turėjo nepuolimo paktus su 
rusais ir buvo sutikusios su Pa
baltijo okupacija. Ten buvusios 
atstovybės savaime pateko į o- 
kupantų rankas, nežiūrint pa
siuntinių protestų. Liko Naujo
jo Pasaulio kraštai ir Didžioji 
Britanija. Tų kraštų vyriausy
bės pranešė jų sostinėse rezi
davusiems Pabaltijo pasiunti
niams, kad aneksija nepripažįs
tama, kad pasiuntinybės veiks 
kaip veikusios. D. Britanija 
kiek modifikavo savo pripažini
mą, o Jungt. Amerikos Valsty
bės ir Vatikanas bei eilė kitų 
kraštų tebepripažįsta mūsų at
stovybes su visomis teisėmis. 
Panašių precedentų buvo ir ank
sčiau. Praktika rodo, kad toks 
teisinis tęstinumas sunkėja 
jeigu padėtis nesikeičia.

Per visą karo metą ne tik o- 
kupuotoje Lietuvoje, bet ir lais
vame užsienyje lietuvių tarpe 
rodos nebuvo didesnių nesusi
pratimų dėl mūsų atstovybių 
veikimo, lygiai kaip nebuvo kal
bos apie Kybartų aktus, Urbšio 
telegramą ir diplomatų šefystę

kad

jos. Tai jau komentarų klausi
mas ir su tokiais komentarais 
nesutinka visos grupės, kurios 
laikėsi demokratinio nusistaty
mo ir tada, kai toks nusistaty
mas mūsų valstybę lėmusių 
veiksnių buvo neigiamas ir per
sekiojamas. Jeigu atskiruose 
kraštuose reziduoją pasiuntiniaiar telegramų, o 

toks yra didžiųjų Vakarų galy-' šalumo nuo politinių grupių var 
bių nusistatymas. Jeigu, pvz., I šalumi nuo politinių grupių var- 
ministeris Urbšys būtų nepa-| žybų, tai jų pripažįstamas šefas 
siuntęs šiandien taip svarbios juo poliau juo daugiau suriša 
telegramos, arba jeigu toji tele-, savo veiklą su viena politine gru 
grama būtų nepasiekusi adresa- pe ir nerodo noro susitarti su
tų, reikia manyti, kad tarptau
tinio pripažinimo atžvilgiu tebe
būtume tokioje padėtyje, kokio
je esame. Pasiuntiniai patys bū 
tų turėję susitarti dėl savo dar
bo koordinacijos. Tuo nenoriu 
pasakyti, kad mūsų vyriausybė 
neturėjo duoti instrukcijų užsie
nio atstovybėms. Tos instruk
cijos turėjo būti labiau konkreti 
zuotos ir pasiuntinių bei jų va
dovybės kompentencija aiškiau 
nusakyta. Tada gal mažiau bū-

kitomis grupėmis. Pastarasis į- 
vykis, kai nuvykę Vliko delega
tai tartis rado kabinete sėdin 
čius tam tikros organizacijos at
stovus, nors su jais pasimaty
mas nebuvo numatytas, manau 
tai neblogai pailiustruoja. ,

Ko toliau lauktina? 
Vyriaus ąjį Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetą sudarančios gru
pės atstovauja nuomonę, kad 
mums šalia diplomatų reikia vie 
ningos demokratiniais pagrin-

tų iškilę nesusipratimų savo tar-' dais pagrįstos politinės organi- 
pe. Dabar gi turime telegrama zacijos, kuri vadovautų mūsų 
besiremiančią instituciją, kuri politinei kovai betkokiose aplin- 
savaip ir ne visada vienodai ko- kybėse ir kad savo esme toji or- 
mentuoja savo funkcijas. Taip ganizacija yra visai savarankš- 
pat lieka visai neišaikintas klau ka. Savo veiklą toji organizaci- 
simas, kaip būtų, jeigu staiga ja, kaip aš tai suprantu, nori 
diplomatams, vadovaująs asmuo grįsti susitarimo ir bendradar-
pasidarytų nepajėgus eiti savo 
pareigų dėl ligos, mirties ir pa
našių aplinkybių. Ar tokiu at
veju mūsų tarptautinė padėtis 
pablogėtų, ir kaip toliau funk
cionuotų mūsų diplomatinis a- 
paratas? Tai vis klausimai, ku
riuos galima išspręsti tik gera 
valia ir bendru sutarimu. Visa 
tai tebėra nepadaryta.

Kur prasideda, nesutarimai?

Nesutarimai prasideda, kai i- 
mania aiškintis .darbo pasidali
nimas, o dar geriau sakant, kom 
petehticijų pasidalinimas. Ro
dos ir tautininkų sferose nema
noma, kad nereikalinga jokią 
politinė organizacija šalia dip
lomatinės tarnybos. Tokios in
stitucijos sąstate jie ilgai daly
vavo ir juo toliau, juo labiau ne
galėjo susitarti dėl tos institu
cijos funkcijų. Kaip dabar ma
tyti iš min. St. Lozoraičio pa
teiktų aštuonių punktų, mūsų 
politinių grupių organizacijai no 
frima Jpallkti tik patariamąjį 
vaidmenį, norima ją laikyti pa
galbiniu organu šefo instituci-

biavimo pagrindais, pasiremian- 
čiais Vakaruose visuotiniai pri
pažįstamomis demokratinėmis 
tradicijomis. To bendradarbia
vimo siekiama ir su mūsų dip
lomatais. Faktiškai su dauge
liu yra visai gerai bendradar
biaujama.

Kadangi, kaip atrodo, nė min. 
St. Lozoraičiui, r.ė tautininkų 
vadovaujamam politiniui sam
būriui toks nusistatymas bent 
šiuo metu yra nepriimtinas, tu
rime tada skaitytis su faktu, 
kad kurį laiką gyvensime turė
dami šalia vienas kito du poli
tinius veiksnius. Jeigu nesiseka 
susitarti dėl bendradarbiavimo, 
teks kalbėti apie kokį koegzis
tencijos būdą, kad būtų nešama 
ko mažiau nesantaikos į emigra 
cinę visuomenę ir į tarptautines 
mums reikšmingas institucijas.

Tokioms patangomg daug pa
dėtų, jeigu nebūtų stengiamasi 
susidėti nepelnyto politino kapi
talo, o būtų realiau dirbama. 
Šis pageidavimas galioja mums 
visiems, visoms grupėms ir vi
siems veiksniams.

ANGLO BALSAS 
“The Ustener” žurnale ci

tuojama W. H. Ewer kalba, pa
sakyta per radiją, ryšium su 
Chruščevo ir Bulganino lanky
mosi Anglijoje. Tarp kitko jis 
sakė:

“Kalbų su rusais vaisiai nedi
deli. Jie panašūs viršūnių kalbų 
vaisiams pernai Genevoje. At
simename, kiek vilčių tada iški
lo dėl naujos dvasios Genevoje. 
O iš tikrųjų maža kas pasikei
tė, nes palikta neišspręstais vi
st didieji klausimai, kurie pa
saulį skaldo. Tačiau sakau, kad 
verta buvo vėl išsikalbėti. Ko
dėl? Viena, matyti, kad kalbė
tasi gana atvirai. Antra, asme
niški suėjimai visada naudingi. 
Tręšia, Chruščevas ir Bulgani

V.
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116 tęsinys

Velykų saulėj žėri marmuriniai angelų sparnai. 
Šiltas vėjas sudžeržgina rūdijančius vainikus: mirties 
lelijas ir ąžuolo lapus, šiltas pavasario vėjas sušiugždi- 
na balto šilko kaspinus, nulytas, nusnigtas raides.

Ilsėkitės ramybėj — šventi ir nemirtingi. Sapnuo- 
kit amžinas Velykas.

Liepsnokit po veleną, lyg deglai.
Kai jūsų kūnai subyrės žemėtoj mirties saujoj, tik

tai tada pavirsit nesibaigiančiais pavasariais — nauja 
deginamų grūdų auka.

Ramybė šeimoms, susėdusioms ties Velykų pusry
čių stalu. Dar nenujaučiančioms artėjančios audros. 
Paženklinkit duris ir slenkstį Avinėlio kraujo ženklu, 
kad niekas nesudrumstų jums velykinės taikos. Pasku
tinės jūsų šventės.

Nes jau viskas atseikėta, padalinta ir nuspręsta. 
Jau paženklinti tie, kuriems reiks mirti ir kentėti; ir 
tie, kuriems reiks ryto sambrėšyje atsisveikinti, ir tie,

kurie rudens rūke pasilenks prie paskutinio savo žemės 
grumsto.

Kaip giria, pro kurią praėjo medkirčiai ir kirviais 
nužymėjo pasmerktus medžius — pačius tiesiausius, pa
čius tvirčiausius kamienus. Kaip giria — dar žaliuo
janti, dar šlamapti, dar sprogstanti naujom atžalom...

Šį pavasarį raudonai žydi Nemuno krantų žilvičiai.
Naktį žiemių pusėj pakyla pašvaistės stulpai ir dre

bėdami eina dangaus pakraščiu.
O žvejai, išplaukę jūros vidurin, mato atliūliuojan

čią kraujo putą. Raudonai suliepsnoja lūžtanti bangos 
ketera ir byrėdama tyška dideliais lašais. Tai dalgiais 
sukapoto jūros karaliūno kraujas — didelės nelaimės 
ženklas.

•

Aš leidžiuosi laiptais žemyn ir juntu, kaip nuo kal
no krinta didelis Prisikėlimo bažnyčios šešėlis.

Atsisuku ir užkeliu galvą į tiesų jos bokštą.
Kokia augata, kokia šviesi bus mūsų bažnyčia!
Ryto saulėj ji paraus, lyg nuotaka, klūpanti jung

tuvių apeigos džiaugsme, naktį liepsnos iš tolo, lyg mil
žiniška žvakė, uždegta Velykų garbei. Ir keleiviai — 
pėsti ar važiuoti — išvydę pavasariškai liekną jos bokš
tą, žinos, kad jau netoli Kauno miestas.

Ten mes apvaikščiosim savo Velykas, šventos že
mės prisikėlimą.

Šitokius dievnamius stato tik laimingos tautos —

taikos ir derliaus metais. Kai upės plukdo nesudrumstą 
vandenį, kai laukai brandina šviesų javą, kai geros 
žvaigždės visus keleivius parveda namo: Ir mūsų auku
ras bus lyg šventykla senobinėj Jeruzalėj, kur padėkos 
ženklan degė vynas, druska, aliejus ir kviečiai — idant 
žemės vaisių aplenktų negandos, o pateptiesiems būtų 
suteikta švelni ranka ir išmintis.

Bet jeigu šitos augštos sienos paliks stovėti tuš
čios, be varpų ir be altorių — tegu tas bokštas būna 
tarsi liudininko pirštas, pakeltas priesaikai ant liūdno 
Kauno kalno. Teprimena jis gimusiems naujoj vergijoj, 
kad buvo laisvės laikmetis----------

•
Kai nusileidžiu apačion, nuo Banko namų į kalną 

atlipa žmogysta. Ankstyvas švenčių vizitatorius. Jis 
kulniuoja skersgatvio viduriu, kliuvinėdamas tarp grin
dinio akmenų: vienplaukis, atsisagstęs švarką ir lieme
nę. Ir dainuoja prikimusiu bosu, karts nuo karto stap
telėdamas, atsikvėpdamas tarp posmų, valandėlę pary
modamas prie tvoros, o paskui vėl krypuoja, nelauktai 
žagtelėdamas tarp dainos žodžių:

Kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Kodėl, kodėl linksmam nebūti. ..

Jo kaklaraištis nusmauktas kabaluojančia kilpa,
šviesiai pilkos kelnės aplaistytos saldžia degtine.

• •

(Bus daugiau)
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LRKSA IR LIETUVIŲ VISUOMENĖ
JONAS PUIKCNA S, Los Angeles, Cal.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Sis rašinys yra laimėjęs tre

čiųjų premijų ($25.00) LRKSA 
sukaktuvinių straipsnių konkur
se. Redakcija.

Lietuvių emigracija j JAV 
padidėjo po Lietuvos sukilimų 
— “lenkmečių” ir baudžiavos 
panaikinimo, daugiau judėjimo 
laisvės atsiradus. Pirmųjų e- 
migrantų daugumas buvo dar
bo žmonės, inteligentinių pro-
fcsijų jų tarpe nedaug buvo, tVs/vaidintaa'i,’ iškylos ir kito- 
nes tais laikais jų maža buvo 
ir Lietuvoj.

Atsiradę svetimam — toli
mam krašte, turėdami daug

zacijose lietuvių dvasia atgijo. į mus. Sekantis 60-tasis seimas 
Lietuviai džiaugėsi didžiosiom, numatytas 1957 m. Baltimorėj.
laisvėm — tikėjimui, savai kal
bai ir savo tautybės išlaiky
mui. Tas kėlė nuotaiką, žadi
no ryžtą į darbą.

Kultūriniai užsimojimai

Susivienijimo 70 metų sukak
ties minėjimas Centro pradė
tas š. m. vasario 14 d. Wilkes 
Berre, Pa, kurio kaiminystėj— 
Plymouth, Pa. yra ir Susivie
nijimo gimtavietė. Yra reikš-

Prie parapijų atsirado vis mingas ir jubilėjinių metų mi- 
daugiau lietuviškų mokyklų,
buvo ruošiamos įvairios šven-

ki pasirodymai. Savo kultūri
niais pasirodymais plačiai JAV 
visuomenei lietuviai užsitar
nauja prielankumo.

Po Kražių skerdynių lietu
vių parapijose ir organizacijo
se suruošti gedulingi minėji
mai ir protestai prieš Rusijos

sunkumų dėl svetimos kalbos, 
lietuviai (kaip katalikai) tai
kėsi bendrauti su lenkais, kar
tu su jais statydami ir palai
kydami bažnyčias ir parapi
jas. Tačiau, kaip. Lietuvoj, taip 
■r čia em,gracijoj, lenkai nten- Persekiojimai dėltiky-

nėjimo pradžios sutapatinimas

caro žiaurumus plačiai nu- darbų įr Uetuviškuos reikaluos

gėsi lietuvius sulenkinti ir už1 u r * x, j.,. . u bos, lietuviškos spaudos ir tau-meldimąsi lietuvių kalba 1 *iš
juokti, niekinti, o kai kur net 
smurtą vartoti, muštynes kel
ti. Nelaimei ištikus, susirgus, 
nedarbui atsiradus lietuvis pas 
lenkus retai kada gavo para
mos.

Tokiai padėčiai esant lietu-

Waukegan, III.
Kad tokių daugiau būtų

Kad lietuviai yra gabi tau
ta — nėra vien tik tuščias mū
sų pasigyrimas, bet konkre
čiais pavyzdžiais įrodomas 
faktas. Dabar, įvairioms mo
kykloms baigiant mokslo me
tu?, savoj ir angliškoj spaudoj 
skaitome apie ne vieną mūsų 
studentų savo pažangumu

su Lietuvos Nepriklausomybės i moksle atkreipusių mokyklų 
šventės minėjimu. ‘ vadovybės dėmesį. Tokių pasi-

Per 70 metų Susivienijimas taik:> iš čia Simusio btfai kaiP 
išauklėjo kelias kartos ištver- * iš tremtiniškojo jaunmo 
mingų kovotojų Lietuvos Ne- • tarP°-
priklausomybės paruoš mu i irj Net keliais atvejais Wauke- 
atgavimui. Susivienijimo pre- gano dienraštis “Waukegan 
zidentas Leonardas Šimutis ir News-Sun” rašo apie buv. 
sekretorius Vincas Kvetkas' tremtinių lietuvių Tamašauskų 
yra atlikę ypač daug svarbių Į sūnų Algį, North Chicago

, mišias su lietuvišku pamokslu 
kas sekmadienį 12-tą valandą 
dieną Sacret Heart Church, 
1001 W. 8th St., arti Willord 
Avė., Michigan City.

Vietiniai ir iš kitų apylinkių 
lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti.

Pralenkė viltis
Savannah — Atlanta diece

zijoje buvo paskelbtas vajus 
naujoms statyboms ir darbų 
plėtimams. Buvo planuota su
rinkti $1,250,000, o gauta 
$1,800,000.

torijoj. Algis yra laikomas taip 
pat vienu tvarkingiausių ir vi
sais atžvilgiais pavyzdingiausių 
tos mokyklos mokinių. Tad ne
nuostabu, kad ir dienraštis ir 
mokyklos vadovybė kaip susi
tarę pranašauja šiam jaunuo
liui gražią ateitį.

Rašydamas apie šį jaunuolį 
dienraštis primena, kad jis yra 
lietuvis tremtinys, ^atpasakoja 
jo paties prisiminimus ir per
gyvenimus bėgant iš tėvynės ir, 
bendrai, daug šiltų žodžių pa
sako apie Lietuvą ir lietuvius.

Algis konkurse, kuriame da
lyvavo 15 Illinois steito ga
biausių abiturientų, laimėjo 
Waukegan Eikš Clubo skirtą 
stipendiją. North Chicago Fan- 
steel Scholarship Foundation 
taip pat Algiui paskyrė savo 
stipendiją studijuoti architek
tūrai Univ. of Illinois.

Šalia visų šių gražių 
savybių pažymėtinas ir

K 3 3®

IB’C SELF wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBR00K 5-8202
BIRŽULIO 7, 8, 9 d. d.

fllCommunity High School abitu
rientą, ir stebisi jo pasiektais 
rezultatais moksle. Algis per 
visą savo studijavimo laiką šioj 
mokykloj nėra gavęs blogesnio
pažymio kaip “A”. Tai pirmas' Algio religingumas 
atvejis visoj tos mokyklos is
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KRON-BRANNVIN AQUAVIT

Dit;tilled Irom potatoes Fifth $4-89
IMPORTED BLACK FOKEST

KIRSCHWASSEB Fifth $6-79
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
BARCLAY LONDON DRY GIN

90 Proof Full Quart $3.29
KIJAI A WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTII

Sweet or Dry Fifth $1-39
METAXA TURKE STAR BRANDY, Fifth

$4.98
ASBAC11 URALT Fifth $5-59
NORTHERN SCOT SCOTCH Fifth $3.98
PABST, HAMM’S SCHLITZ OR 

MILLER’S, Casc of 24 cans
$3-89 

■3—-Sfl

skambėjo ir pasaulinėj spau-- įr dabar nenuleidžia rankų.
Naujai lietuvių tautos tra

gedijai prasidėjus, jie puolėsi į 
pagalbos darbą. Laimėjus DP 
biliaus pravedimą buvo ištiesta 
per Atlantą pagalbos ranka ir 
plačiai pravertos durys naujai 
tremtinių — ateivių bangai. Vi
sai pelnytai Susivienijimo pre
zidentas L. Šimutis yra .pa
kviestas dalyvauti Imigracijos 
Muzėjaus steigime New Yorke. 

Susivienijimo istorija

tybės atrišdavo vis naujas ban
gas ateivių. Dažnai iš kalėjimų 
ar Sibiro tremties ištrūkę atei
viai, Amerikoj jautėsi tarsi vėl 
radę prarastą tėvynę. Lietu
vių kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas dar labiau pagyvė
jo: kylo spauda, augo stiprios

viai suskato patys savo savi-! organizacijos. Susivienijimas
šalpos draugijas steigti.

1886 m. susiorganizavo Su
sivienijimas Lietuvių Rymo 
Katalikų Amerikoje — orga
nizacija savišalpos reikalams. 
Kun. Aleksandras Burba 1889 
m. atvykęs Amerikon tuoj į- 
stojo į šią organizaciją ir 1890 
—1894 m. buvo jos pirminin
ku. Kurį laiką jis dirbo kartu 
su dr. J. šliupu. (Vėliau, pa
starajam įsivėlus į atkaklę 
priešti-kybinę kovą, juodviem 
teko išsiskirti).

įkūrė Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federaciją. 1907 m. įs
teigtas Tautos Iždas. Jis da
vė pagrindą atsirasti tokiom 
stipriom organizacijom kaip 
“Saulė”, “Rytas”, “Žjburys”, 
“Lietuvių Mokslo Draugija” 
ir kt.

1910 m. darant gyventojų 
surašymą iš JAV prezidento 
išsirūpinta parėdymas, kad są
rašuos ir lietuvių tautybė būtų 
atskirai atžymėta. Lietuvių 
balsuotojų skaičiai didėjo, į- 
vairiuose rinkimuose ir lietu
vių balsai įgijo reikšmės. JAV

Reikia džiaugtis jubilėjaus 
proga leidžiama LRKSA isto
rija. Istorija vaizdžiai pra- į 
skleis veidus ir darbus dauge
lio asmenų, kurių vis daugiau 

j pasigesime savo tarpe.
Toji knyga bus dokumentas,, 

vaizduojantis kiek daug darbo ' 
LRKSA yra įnešęs ir į JAV vi
suomenę, jos kultūros ir civi- į 
lizacijos suklestėjimus.

Istorija bus tarsi LRKSA 
jubilėjaus manifestas, savos vi

Kun. Burbos veikla

Kun. A. Burba, dar Vilnių-1 visuomenė pradėjo kreipti vis Šuomenės kartoms bylojantis, 
je pats nukentėjęs nuo lenkų,1 didėjantį dėmesį į lietuvių kad mažose ir didelėse nelaimė- 
čia Amerikoj pasišventė iš- kultūrinius ir ekonominius rei- se įgsįgęlbėjimo moderniškiau-
laisvinti lietuvius iš lenkiškos kalus ir įvertinti jų pažangą giag inkaras _  tai Susivieniji-
įtakos, išsiskiriant į savas lie- ' organizacijose.
tuviškas parapijas. Lenkai 
darė visokių kliūčių. Tačiau 
kun. A. Bufbai tais pačiais at
vykimo 1889 metais pavyko į- 
kurti pirmą lietuvių parapiją 
ir bažnyčią Plymouth, Pa.

Vėliau jis padėjo steigti Lie
tuvių R. K. Susivienijimo sky
rius ir lietuviškas parapijas, 
kur rados didesnis skaičius lie
tuvių.

Savose parapijose ir organi-

lnas.
Per septyniasdešimts savo j 

gyvavimo metų Susivienijimui 
teko pergyventi daug sunku
mo krizių denresiiu Tačiau!’2 00 i metus, kart užlaikius gražiusmų, kuziu, depresijų. ldCl£tu; plaukus. Megink nkw era — per
dėka ryžto ir pasiaukojimo vi
sos sunkenybės pakeltos ir pil
nas pasitikėjimas 
iki šių dienų.

išlaikytas

AR VERTA?
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 o/., bonką..

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

What a difference!
iŠ

Only liore< 
has Rotary Blades!
• First basic shaving improvement 

in 22 years
• Shaves in circles — the way 

whiskert naturally grow

• Needs no break-in period

• Self-sharpening blades

• Lubricated for life

• Easiest shaver to clean

$2495 AC/DC
with tralrel casO

Karėk
» Roiarv Electric Sh

aretco
Rotary Electric Shavero

A R B E T ’ S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, III 

Tel. VIrginaa 7-0700

būdo
gilus

Z. R.

Michigan City/ Ind.
Pamaldos vasarą

Prasidėjo ir per visą vasarą 
Saleziečiai kunigai laikys šv.

“TĖVYNĖS G A R S (į”
Valandėlė transliuojama per VVDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

M O V I N G
į A. BENIULIS a tlieka įvairius 
oerkraustymus ir pervežimu* 

iš tolimų ir artimų atstumų.
TeL BĮ 7-7075 arba 

PR 8-9842

=~— A1-- —
Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

įiF=

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T.l. IA3-6717 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

panagrinėti šito klausimo pla
čiau.

Tad ir yra dabar klausimas — 
ar mes dar sugebėsime atitaisyti 
klaidą ar kiek vėliau pradėsime 
raudoti, jog vaikai aikštėje kal
ba ir mes nesuprantame?

Kultūros Kongreso metu šis

LRKSA pajėgumas

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje — 
tai fraternalinė apdraudos ir 
pašalpos organizacija. Ji turi 
moderniškus pažymėjimus
(certificatus išduodamus prisi
laikant American Experience 
Table of Mortality ir 3% palū
kanas). Susivienijimo turtas 
siekia apie $2,500,000.00. Gy
vybės apdraudos beneficijos 
siekia $7,000,000.00. Nariams 
ir pašalpgaviams beneficijų iš
mokėta $6,000,000.00. Apdrau- 
da siekia nuo $3 iki $18 savai-

JOS. r. BUDINK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAItimet 5-T23T

Augštos kokybės 
Rakandai, Pripildyti 
3 kambarius: Peėins 
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setas 
Viskas vertės $455.00, už $299.

raja

TELEVIZIJOS
Ir Ratilo Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuot** darbia 

M. RIMKUS. 4517 8. Sawyer St 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-30S7

erpij

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

degančiai svarbus klausimas tu
retų būti atsimintas, apsvarsty- Nariais priimami nuo gi-; £,cngVOS išmokėjimo sąlygos
tas ir konkrečiu darbu paremtas.; mimo dienos iki 60 metų am- Klcjajikcs po $4.95

Kitu atveju mes jaunimo vien žiaus. Iki 45 metų amžiaus QOjd Įų,aj arba .\rmstrong 
šokiais ir žaidimais bei vasaros galima apsidrausti t\ medici-
stovyklomis neįstengsime išlai- niško tikrinimo iki $1000. Su- 
kyti sau. Mes jį prarasime vieti- sivienijimas turi keturias ap- 
niam gyvenimui ir dėl šito prara-Į draudęs klases pilnamečiams ir 
dimo didžiai patys — visa visuo- keturias jauna.mečiams. Dir- 
menė — būsime kalti. bantys nepavojinguose darbuo-

LAUKO TENISO sc už mažą extra mokestį gali
PIRMENYBĖS pasirinkti priedines pašalpas

Pranešama, kad birželio m6n. | <»«««>»>• Surtvieniijimaai \rdick“’tVtaSo va-
23—24 d. d. Rochesterio S. K. Sa-1 taipgi turi Labdarybės fondą karais iki 9.30. Sekmadieniais nuo 
kalas ruošia komandines lietuvių šelpimui suvargusių narių ir 10 iki 5. 
lauko teniso varžybas. Tai bus r.cišsigalinčių užsimokėti nario 
antros tokio plataus masto pir- mokesčio. Susivienijimo organą 
menybė3, kurių iniciatoriumi yra “Garsas” savaitraštį pilnamc- 
Kanados lietuvių sportinė apy-1 čiai nariai gauna be atskiro 

mokesčio. Susivienijimas taip j 
pat savo nariams išmoka divi- j 
dendus — nuošimčius.

Susivienijimas turi jaunimo 
sekciją. Šiemet pravedant na
rystės vajų jaunimui skiriama

Kle jankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bcdroom karpetai 
po $9.95.

Buijriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 Va), 
iš WHFC stoties. 1450 kil. bu gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigu* it agžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St.. Chicago N, 

iiiinois, ut vi i-wm

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Imsiąs sM
i* 15 TOLI IR ARTI

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir L L MOBLLGAS benzinas, {vairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliam* dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyrę* auto speelaUsta*
NAUJI DIDELI TPOKAI-NAUJAUSI NPAUSTTPtO (PAHK/AI 

U&U METU PATTPIMAS-PIDUS tPSĄŽININGAS PATAPNAT/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. fcMIbeel, 3-9209

garda.
Nugalėtojui yra paskirta To

ronto Lietuvių Namų pereinamo
ji taurė. Antrosios vietos laimė
tojui dovaną skiria Rochcatcrio 
S. K. Sakalas.

Visus norinčius dalyvauti pra
šoma registruotis iki birželio 
mėn. 17 d. pas Vyt. Grybauską, 
139 Mohawk St., Rochester 21, 
N. Y.

Otinn* ir įvairinu nknnlngM 
bulkute* kepa

MES PRISTATOME ARGUS BEI, 
PEČIAUS ALIEJŲ

'OIOELIAIS IR MA2AIS KIEKIAIS lį*7T-7

stipendijos ir atostogos.
Už Lietuvos išlaisvinamą

Susivienijimas įvairiuose 
miestuose jau turėjo 59 sel-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanlea Avė.

Tel. Gliffaide 4-6376 
Prtatalome | vIrhj, krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

Mes taipgi perkraustomene jūsų
I kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mua. 
i Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pas’ 
'mus. Turj daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2148 So. Moyne Avenue Tel. Vlrglnia 7-7097i

baldus saugiai — keletą blo-<

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL 8Eeley 3-4711

Fell. Knndonla, sav, Ir manadieria 
R rautu v* atidaryta aakmaillnntala nuo 11 Iki <:SG

. ............................ - - ' - ------- , ..... >h.> j|i„i \



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISPenktadienis, birželio 8, 1956

NUGRIUVO PASTOLIAI

r

Sąmoninga visuomenė į skyriuje, Paryžiuje vienerius me- 
Pereitą sekmadienį, daly vau- tus studijavęs matematiką ir 

jant 46 organizacijų bei draugijų 1951 metais baigęs „Ecole d’Elec 
atstovams, įvyko metinis Ameri- tricite Industrielle de Paris“ ins- 
kos Lietuvių Tarybos susirinki- Į titūtą įgijęs elektros inžinieriaus 
mas ir išrinkta nauja valdyba laipsnį, išklausęs nustatytą kur- 
naujiems veiklos metams. Išrink są (2 metai) ir išlaikęs egzami- 
toji valdyba pasiskirstė šiaip pa- nūs Case Institute of Technology 
reigomis: pirm. Longinas Leknic šiomis dienomis gavo magistro 
kas; pirm. vicepirm. — Jonas laipsnį — Master of Sciences in 
Daugėla; antr. vicepirm. — Aldo- 'Electrical Engineering. Jaunas 
na Augustinavičienė, sekretorius i ifiagistras, kuris jau anksčiau iš- 
— Vaclovas Kasakaitis, antr. sek laikė ir valstybinius egzaminus, 
retorius — Petras Gruodis, iždi-jyra veiklus Clevelando visuome- 
ninkas — Kazimieras Žiedonis ir nės narys: Inžinierių skyriaus 
iždo globėjai: Ona Jokubaitienė, į valdybos narys, Stud. ateitinin- 
Jonas Dobrovolskis ir Augusti-'kų draugovės pirmininkas, Alum 
nas Paškonis. Inu skyriaus pirmininkas, Sporto

Apie Alto skyriaus veiklą kai- Sąjungos C. valdybos narys, Jau-
bėjo pirm. Jonas Daugėla, pinigi- 'nimo peticijos komisijos pirm. 
nius reikalus nušvietė Julius Sta-1 Jaunajam mokslo vyrui linkė- 
niškis, revizijos aktą perskaitė .tina ir toliau sėkmės savo profe-

L*,,

■

Newyorke 56 St. nugriuvo pastoliai 100 m. ilgumo, vartoti penkių augštų namo nugriovimui. Pasto
liai buvo 10 p. augštyje virš šaligatvio. Sužeistas. vienas darbininkas ir vienas praeivis. (INS)

SO. BOSTONO ŽINIOS

Petras Balčiūnas.
Šių ntetų vasario 16-tosios pro

ga Tautos Fondui buvo surinkta 
$2142 arba, 400 dol. daugiau ne
gu praeitais metais. Aukų rinki
mas aiškiai įrodė Clevelando vi

štoje ir neužleisti lietuviškųjų 
veiklos barų.

— Dr. D. Degesys pereitą sek
madienį skaitė paskaitą apie vėžį 
išimtinai moterims. Gražus mo
terų būrys su dideliu dėmesiu iš-

suomenės sąmoningumą, nes, ne- įklausė įdomios ir aktualios pa
žiūrint nepalankių nuotaikų iš skaitos. Paskaitą rengė Bendruo- 
tautinių grupių, clevelandiečiai menės apylinkė.
Lietuvos laisvinimo reikalams su Į — Ateities klubo susirinkimas 
dėjo daugiau negu ankstyves- šaukiamas šį sekmadienį lietuvių 
niais metais. Tai džiugus reiški- žemutinėje salėje. 11:30 vai. Sū
nys, įrodąs, kad mūsų visuomenė sirinkime bus renkama nauja vai 
nėra suklaidinta tų, kurie nenori dyba. Iki šiol klubui vadovavo 
kartu dirbti su lietuvių dauguma, i Bernardas Brizgys.
bet veikia atskirai ir tebegyvena 
autoritetinio režimo praeitimi.

Amerikos Lietuvių Tarybos iž
dininkui pasiųsta 2200 dol. Ka
soje liko 324,10 dol.

16 metų Lietuvos okupacijos ir 
15 metų baisiųjų birželio išveži

— Krikščionių demokratų nau 
ją valdybą sudaro: pirm. Petras 
Tamulionis, ižd. Petras Kliorys, 
sekretorius — Petras Gruodis ir 
narys Jonas Dobrovolskis.

—— Alumnų susirinkimas šau
kiamas birželio 10 d. 6 vai. vak.

mų minėjimus norima padaryti pas Danutę Muliolytę, 1233 E. 87 
birželio 16 ir 17 dienomis. Bus' St. Baigusieji ir dar neįstoję į šią 
susikaupimo valanda šv. Jurgio draugiją, prašomi atvykti. Infor- 
bažnyčioje ir iškilmingas aktas
salėje. Birželio 16 d. tarp 6 ir 7 
vai. vak. bus transliacija per 
WDOK stotį. Transliacija orga
nizuojama kartu su latviais ir es
tais. Programą rengia Radijo klu
bas, talkinamas J. Stempužio ir'mus — 7115 Duluth avė.,
J. Smetonos. Transliacija skiria- HE 2-21229 
ma amerikiečiams ir bus perduo- Galima pasidžiaugti
ta anglų kalba. Smulkesnių infor
macijų bus spaudoje ir per radi
ją-

Jonas Daugėla, sėkmingai va
dovavęs Tarybos skyriui, susirin
kime iškėlė visą eilę aktualių lie
tuviams klausimų, kuriuos susi
rinkimas svarstė. Susirinkimui

macijų reikalu prašoma skam
binti SW 1-5287.

— Jaunimo peticijai Clevelan- 
de surinkta 1555 parašai.

— Vytautas Braziulis žurna
listas persikėlė į nuosavus na- 

tel.

Š. m. birž. mėn. 2 d. Clevelando 
Liet. Bendruomenės skyrius, su
rengė koncertą paremti įvykstan 
čią Dainų šventę Chicagoje.

Šis parengimas praėjo su ne
paprastai dideliu pasisekimu. 
Džiugu, kad Clevelando liet. vi
suomenė aiškiai suprato kur yra

pirmininkavo dr. Jurgis Balčiū-I tikrasis lietuvių sąskrydis ir la
bai gausidi savo atsilankymu 
stipriai jį parėmė.

Tai aiški pamoka tiems, kurie 
nenori skaitytis su visuomenės 
dauguma. P. A.

nas.
Aukotojų sąrašas bus paskelb

tas spaudoje.
Lietuvių diena

Jau išpopuliarėjusi tradicinė 
Lietuvių diena ir šiemet įvyksta 
birželio 24 d., sekmadienį Round- 
up Lake Park, Aurora. Vietovė 
yra apie 27 mylios nuo Clevclan- 
do ir lengvai pasiekiama iš Brod- 
way važiuojant 43 keliu iki Au
roros miestelio ir iš ten pasukant 
į kairę į 82 kelią. Gegužinės vieta mus. Didžiajame pasirodyme abu 
yra prie gražaus ežero, kur gali-[vakarus dalyvavo 17,000 cleve- 
ma plaukioti laiveliais, maudytis, landiškių skautų. Jų tarpe gražiu 
yra sporto aikščių vaikams ir su- tautiniu koloritu pasireiškė Cle- 
augusiems. velando Pilėnų tunto DLK Kęs-

Bus ir programa, kurią išpil- tučio vilkiukų draugovė, kuriai 
dys J. Kazėno oktetas ir kt. Pra- vadovauja pasktn. VI. Bacevi- 

džia 1 vai. Jaunimas prie geros ėius. Kęstutėnai vaizdavo šiena- 
muzikos galės pasišokti, o sve- pjūtę. Dr-vė šalia žvaigždėtosios 
čiai pasivaišinti turtingu bufetu [vėliavos nešė lietuviškąją trispal

Gražiai reprezentavo
(sks) Gegužės 18—19 d. Cle

velando Arenoje buvo Amerikos 
Skautų vietos tarybos surengtas 
milžiniškas pasirodymas, kuris 
simbolizavo į 4 milionus augan
čios šio krašto skautybės sleki-

ir šaltais gėrimais.
Lietuvių dieną rengia Clcve-

lando apylinkės valdyba.
Inžinerijos magistras

vę. Mūsų jaunųjų grupei vado
vavo tautiniais rūbais apsirėdžiu 
sios O. Jokubaitienė ir sktn J. 
Gulbinienė, o jas sekė taut. dra
bužėliais pasirėdę vilkiukai su

Jonas Puškorius, pradėjęs stu- [dalgiais ir grėbliais. Eiseną sekė 
dijas Kauno universiteto Tech-i§jcno vežimas, traukiamas dvie- 
nologijos fakulteto mechanikos jų skautukų improvizuotų arklių.

Gražus kultūrinis susirinkimas

Bostono Kult. Klubo susirin-l 
kimas š. m. birželio 2 d. intern. 
instituto patalpose buvo skir
tas literatūrai ir muzikai.

Valdybos pakviesta iš Mon- 
treal, Kanados atvyko praeitų 
metų Draugo romano premijos 
laureatė Birutė Pukelevičiūtė. 
Bostono kultūrininkams ją pri
statė poetas St. Santvaras. Pa-e
sirodo, kad vokiečių okupacijos 
metais Kaune veikusiame Jau
nimo teatre B. Pukelevičiūtė 
buvo viena pagrindinių akto
rių, o St. Santvaras buvo to te
atro direktorium. Pasidalinęs 
šviesiais atsiminimais apie ak
torės ir poetės B. Pukelevičiū- 
tės veiklą dar Lietuvoje, Sant
varas trumpai apibūdino jos 
kūrybą ir apgailestavo, kad į 
susirinkimą negalėjo atvykti 
F. Kirša, kuris taip pat verti
na Pukelevičiūtės literatūrinę 
kūrybą.

Maloni viešnia rašytoja pa
skaitė ištraukų iš savo premi
juoto romano “Astuoni lapai”. 
Tikrai buvo malonu paklausyti 
jos gražaus skaitymo ir pajus
ti jos kaip rašytojos talento 
jėgą. Susirinkimas viešnią 
nuoširdžiai šiltai sutiko. Klu
bo pirmininkė dr. M. Gimbutie
nė įteikė gėlių.

Susirinkimo dalyviams mielą 
staigmeną padarė solistė Sta
sė Daugėlienė, atvykusi iš 
Manchester, N. H. ir padaina
vusi labai nuotaikingai keletą 
savos ir pasaulinės muzikos 
dalykų. Solistei akompanavo ir 
paskui vieną kūrinį solo pa
skambino jauna pianistė, solis
tės dukrelė Rūta Daugėlaitė. 
Visa programa praėjo tikrai 
jaukiai. Kitas, paskutinis šį se
zoną klubo susirinkimas bus 
birželio 23 d., šeštadienį, 12 vai. 
Norvaišienės vasarvietėje, Ca- 
pe Cod.

Parapijos klebono kun.

Pr. Virmausklo kunigystės

jubilėjaus iškilmės įvyksta 
jau šį sekmadienį, birželio 10 
d. 10 vai. ryto parapijos baž
nyčioje iškilmingas šv. mišias 
laiko pats jubiliatas, o pamoks
lą sako Providencc liet. para
pijos klebonas kun. J. Vaite
kūnas. Vakare 6 vai. didžiu
lis banketas Blinstrubo kavi
nėje. Jubilėjaus proja komi
tetas išleidžia knygą su Jubi
liato fotografija ir biografija.

J. Matulionis

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas,

Abu vakarus per 20,000 žiūrovų 
talpinanti Arena palydėjo mūsų 

i kęstutėnus gausiais katučiais.

atvyksta į Bostoną birželio 15 
d. Turės eilę pasitarimų su or
ganizacijų atstovais, o birželio 
16 d. 7 vai. vakare pasakys pa
grindinę kalbą So Boston High 
School rengiamame birželio į- 
vykių minėjime. '

Kun. K. Jeiikus, 

veiklus amerikietis lietuvis 
kunigas, gerai kalbąs lietuviš
kai, bet šiuo metu dirbąs vie
noje Roxbury ne lietuvių para
pijoje š. m. birželio 24 d. šven
čia savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. Iškilmingos šv. mišios 
bus So Bostono liet. parapijos 
bažnyčioje 10 vai. ryto, o pa
gerbimo banketas bus Hotel 
Bradford 6 vai. vak.
Liet. Enciklopedijos 8 temas 

jau baigiamas įrišti. Ryšium 
su to tomo pasirodymu “Lais
vės Varpo” radijo programa 
davė pasikalbėjimą su redakto
riais Pr. Čepėnu, dr. J. Gir
nium ir su leidėju J. Kapočium. 

Mokyklos baigia darbą 
birželio 15 d.

Parapijos n^okyktos baigia
masis aktas bus b:rželio 17 d. 
Šeštadieninė mokykla baigimo 
aktą atliks birželio 16 d., o 
baigiamosios klasės išleistuvės 
numatomos birželio 17 d. va
kare.

Ateitininkų sendraugių 

susirinkimas

įvyksta birželio 15 d. 7 vai. 
vak. Andrių bute 399 W. 4th 
St., So Boston. Bus metinė dar
bo apyskaita ir naujos valdy
bos rinkimas. Į susirinkimą pa
kviestas Vilko pirmininkas 
J. Matulionis.

Finis semestri

Š. m. birželio 9 d., 6:30 vai. 
p. p., Strand Hali salėje, So. 
Boston (Broadway, šalia Lie
tuvių Piliečių Klubo), Bostono 
Studentų Skyrius rengia šaunų 
Finis semestri vakarą.

Programoje — puiki vaka
rienė, šokiai, kupletai bei kitos 
studentiškos įvairenybės, šo
kiams gros “4 studentų” or
kestras. Per vakarienę bei per
traukas svečius linksming Hi- 
Fi plokštelių muzika.

Atvykę svečiai registruojasi 
prie įėjimo. Visiems iš toliau 
atvykusiems parūpinama nak
vynė.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
po bendrų šv. mišių Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, seks aka
demikų išvyka į pajūrį.

Lai nelieka nei vieno Rytinio 
pakraščio ^kolegos neatailan- 
kusi0 į bostoniečių finis se
mestri. Visi į Bostoną 1955- 
56 mokslo metams uždaryti!

L. 8. S-gos Bostono 

Skyriaus Valdyba

— Mass. gubernatorius C. 

A. Hester paskelbė birželio 15 
d. Pabaltijo tautų dieną. Pa
skelbimo tekstą dedame sky
rium.

Proklemacija

Sixteen years ago, the So- 
viet Un.oh, in accordance with 
its malignant policy of de- 
stroying all human and nation- 
al rights, forcibly absorbed the 
Baltic Republics: Lithuania, 
Latvia and Estonia. Many un- 
fortunate men and women, 
who resided in these Baltic 
lands, were taken frem their 
homes and sent to slave-labor 
camps in Siberia. It is doubt- 
ful whether these pathetic hu
man beings could survive the 
camps of torture, and certainly 
those who do come oūt alive 
will have little to look for- 
ward to.

The United States has de- 
clined to reooghize the forcible 
incorporatlon Of Lithuania, 
Latvia ahd Estonia into the 
Soviet Union. Our pedple feel 
very strongly that these acts 
of Soviet aggression, which 
brought helpless and unfortu- 
nate peoples under the su- 

zerainty of the Hammer and 
Sickle, are beyond the pale of 
civilized behavior.

The fate of the Baltic Re
publics iš particularly signifi- 
cant in America because many 
of our citizens have come from 
families of Baltic origin or 
therriselves migrated to the 
United States from these 
lands. To those of our neigh- 
bors, associates and friends 
who feel deep distress over the 
fate of the people in the Bal
ti c Republics, including many 
of their own kinsfolk, we ex- 
tend the hope and confidence 
that a new day of freedom 
will soon dawn aeross the sea.

With the prayer that the 
people of Lithuania, Latvia 
and Estonia will soon be deli- 
vered from the brutal tyranny 
under vvhich they suffer, now, 
therefore, I, Christian A. Her-

Visiems verta perskaityti Istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas paraSytas pairai Istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano Intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai Hvcntovel Ir gimtajam 
krafttul, Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad .7. Marctnkevl 
člaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas Ir plačiai skaito
mos.

I tomas 324 pusi., kaina 23.00

Užsakvmus adresuokite:
J R A U G A S 

2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

GUŽAUSKŲ
MCVF.RI.T mi.IS OZUNVOA 
Jerlaustos g«l«s d«l vestuvių, banke
li, laidotuvių tr kitų paouoilmų.

9443 WK8T I3RD HTRFFT 
r«L PBoepect 8-0833 Ir PR 8-0834
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS ^AUGUMAS IR PH NINOI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 918,000,000 IŠTAIGOJE. AUK8CI AIJ8IAN, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Ut PAfD UP INVFBTMEN 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAIi. BONUS. KALĖDŲ IR VAKAUIJŲ SKYRIAI. GALITE, TAUPYTI IR PER I. A INKUS SU 
TAUPYKITE 181,AIDAS IAKFICIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEt/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I8KFICIAM |P 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MftKŲ AUK ETĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN 
FORMACIJAS PAŠAUKIT _ GROVFHILL 8.7878.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 19 Y AL. —8 V AL.; ANTRAD IR PENKT. • Iki 4 VAK. j KET. 9 UU S vai. .1 TreA. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; 

>—IMA——■—8WŪ— 4 ■MT. M*
NE8T 8 IKI 3 POPIET

ter, Governor of the Common- 
vvealth of Massachusetts, do 
hereby proclaim Friday, June 
15, 1956, as
BALTIC STATES FREEDOM 

DAY
in the Commonwealth and urge 
our citizens to cooperate in its 
observance.

GIVEN at the Executive 
Chamber in Boston, this 
twentyninth day of May, in 
the year of our Lord one 
thousand nine hundred and 
fifty-six, and of the Inde- 
pendence of the United Sta
tes of America, the one hun
dred and eightieth.

CHRISTIAN A. HERTER, 
Governor

EDWARD J. CRONIN, 
Secretary of the 
Commonvvealth.

Negalime ištisiems metams 
sulaikyti pavasario, bet sieloje 
jaunu palikti galima iki sena
tvės, jei tik išlaikoma gyva 
meilė žmonėms, nes tik ji įga
lina akis ir sielą būti atvirą 
grožiui, gėriui ir tiesai.

— F. Levald 
— ★ —

Kai aš nebedirbu — nebe
gyvenu. — Mykolas Angelas

I Pasirink ką nori: GE, RCA, 
. Emerson, Fedders, Olympic ar 
[kitokį kambario vėsintuvą (air 
conditioner) ar vėdintuvą 

, (fan) 20 colių tik už $29.95 
j pas Gradinską, J. G. Television 
| Co„ 2512 W. 47th Str. FR 6- 
1998.

Bostono Lietuvių Vyrų cho
ro piknikas įvyks š. m. birželio 
mėn. 17 d. 1 vai. p. p. Brock- 
tone “Romuvos parke”. Bus 
įdomi ir turtinga programa. 
Turėsite progos pamatyti ir iš
girsti “Komedišką operetę”, 
“Importuotą sekstetą”, Vyrų 
chorą ir dar “kai ką”. Šokių 
kontestai, kurių laimėtojai bus 
gausiai apdovanoti. Šokiams 
gros puikus orkestras, o jeigu 
susilauksime daug publikos — 
gros net du orkestrai. Veiks 
turtingas bufetas, kuriame ga
lėsite gauti ko tik panorėsite. 
Taip pat veiks dovanų paskirs
tymas. Kviečiame visus šia
me piknike dalyvauti. Ga
rantuojame, kad būsite labai 
patenkinti. Jūsų kiekvieno at
silankymas pagelbės Vyrų cho
rui padengti išlaidas vykstant 
į dainų šventę, kuri įvyks Chi
cagoje liepos 1 d.

Choro valdyba

DĖMESIO!!
J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA 

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

atidarė likeriu skyrių
I Birželio 8, 9 ir 10 d.d. Specialios kainos: 
bKRON-BRAN AUUAVID (Švediš

kas) destiliuotas iš bulvių ..Fifth $-4.89
IKIJAFA WINE Fifth $1.64
,ASBACH URALT Fifth $5.59

* Vokiško importuoto alaus 24 butelių dėžė 
Wisconsin bičių medaus kvorta 
Hills brothers kavos 1 svaras
Didelis pasirinkimas lietuviškos duonos, 

sūriai, importuoti grybai, uogienės.

ra

fiĄ."

$7.49
97 et. 
94 ”

Michigan lietuviški

Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vai. rvto iki 10 vai. vakaro.

iimiiiiiiiiiiihiihimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiii" 

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA A VE., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
imuiuiiiiiiuiiiiiiiiimimmiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiii

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%/ w _

A. TVERAS
LAIKRODŽIU IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublIc 7-1941

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00 
I N

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNICAOO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSNa
2555 W. 47th St._______________Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS 1 LOaITaSSN^
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGsTlOANASSn”

1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J.

Kini. Jono Kintas jubilėjus
Kun. Jonas Kinta, Paterson, 

N. J. lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas š. m. gegu
žės mėn. 30 d. atšventė savo 
25 metų kunigystės jubilėjų. 9 
vai. šv. Kazimiero bažnyčioje 
jubiliatas atlaikė iškilmingas 
šv. mišias, kuriose dalyvavo 
James McNulty Patersono vys
kupas, 5 prelatai ir 25 kunigai, 
vienuolės seselės ir pilnutėlė 
bažnyčia parapiečių bei klebo
no giminių. Dalyvavo ir kle
bono tėvas Jonas Kinta 96 me
tų senelis, motina Ieva nesu
laukė to jubilėjaus — lygiai 
prieš metus mirė.

6 vai. p. p. įvyko pagerbimo 
banketas Haledon Fire House 
svetainėje. Jubiliatą pasveikino 
kun. Juozas Aleksiūnas-Kuni- 
gų Vienybės vardu, prelatas 
kun. J. Balkūnas, kun. V. De- 
mikis, visų draugijų ir organi
zacijų atstovai. Banketą pra
vedė klebono artimas draugas 
Elizabeth’o liet. parapijos kle
bonas kun. Mykolas Kemėžis. 
Kun. Kinta gimė 1902 m. An
glijoj. Vėliau su tėvais atvyko 
į Ameriką.

Septynerių metų pradėjo 
lankyti Waterburio Šv. Juoza
po lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą. Ją užbaigęs, toliau 
tęsė mokslą Hartforde, Conn. 
La Salette kolegijoje. Toliau 
studijas tęsia Seton Hali, So. 
Orange, N. J. universitete, ku
rį baigia 1927. VI. 8. B. A. 
laipsniu. Bestudijuodamas

•universitete Jonas apsispren
džia būti kunigu ir tais pačiais 
metais, pabaigęs universitetą, 
įstoja į Immaculata Conception 
Newarko vyskupijos kunigų 
seminariją, Darlington, N. J. 
Ją baigia A. M. laipsniu, para
šydamas tezę “Lietuvos katali
kybės pradžia” ir 1931 metais 
gegužės 30 d. įšventinamas ku
nigu. , i ,

Kun. Jonas Kinta, tuojau po 
įšventinimo kunigu, birželio 4 
d. paskiriamas vikaru į Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi-
ją, Elizabeth, N. J., pas klebo- j Aušros Vartų bažnyčioje 11 vai.

Visi Worcesterio ir apylinkės 
lietuviai kviečiami ko gausiau 
mitįnge dalyvauti ir parodyti lie 
tuvių vieningą nusistatymą

ną kun. Juozą Simonaitį. (a. 
a.). Čia kun. Jonas uoliai dar
buojasi 4 metus. 1935 m. VI. 
27. kun. Jonas toms pačioms 
pareigoms paskiriamas į Dievo 
Motinos Sopulingosios lietuvių 
parapiją, Harrison, N. J., pas 
kleboną Leoną Vaicekauską. 
1936 m. balandžio 24 d. kun. 
Jonas gauna naują paskyrimą 
į Paterson’ą Šv. Kazimiero lie
tuvių parap. Administratoriaus 
pareigoms. 1939 m. vasario 15 
d. jau Paterson’o vyskupijos 
vyskupo paskiriamas toj pačioj 
parapijoj klebono pareigoms. 
Tas pareigas garbingai eina iki 
šiai dienai. Šiais metais jau 
suėjo lygiai 20 metų kaip kun. 
klebonas Jonas Kinta darbuo
jasi Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje, Paterson’e N. J.

Kun. Vytautas Demikis

Brockton, Mass.
Naujoji Brocktono Liet. 

Taryba

Š. m. gegužės mėn. įvyko 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
metinis susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta 1956

vicepirm. J. Ginčys, sekreto
riumi Er. Bliudnikas ir ižd. M. 
Tubis. Naujoji valdyba jau pe
rėmė pareigas ir pradėjo sa
vo darbą. Gegužės mėn. 31 d., 
sporto aikštėje, prie Tukio pa
minklo, buvo suruošusi žuvu
siųjų lietuvių, II-jam Pasauli
niam kare pagerbimą. Ta in
tencija 7 vai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje prelatas Strakaus- 
kas atlaikė Šv. Mišias. 8:30 
vai. prie Tukio paminklo kun.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona AugustinaviČienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4, Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
naujoji valdyba. Jos pirminin-' parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- 
ku liko senas Brocktono lietu- mabo puslapių.
vių veikėjas V. Zinkevičius, 5 Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 

“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

metams.

8. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Valkevieius atkalbėjo maldelę, 
o Tarybos p-kas Zinkevičius 
tarė atatinkamą žodį. Pirmam 
savo posėdyje valdyba svarstė, 
kaip galima būtų išpildyti kvo
tą Altui. Ta proga tenka pa
žymėti, jog ji sudaro 1,500 dol. 
ir keletą metų Brocktono Lie
tuvių Tarybos buvo išpildyta 
net su kaupu. Šiuo metu beveik 
pusė šios sumos jau yra su
rinkta. Šiais metais valdyba msssssmooohssksbssssssks^^ 
numatė ją taip pat išpildyti.

Balfo 72 skyrius

Gegužės mėn. 12 d., Sanda
ros salėje įvyko Balfo pobūvis. 
Salė buvo perpildyta senųjų ir 
naujųjų ateivių. Susirinkusius 
pasveikino Balfo skyriaus 
p-kas M. Gofensas. Pobūviui 
vadovavo ir programą pravedė 
J. Cinčys. Be to, dar kalbėjo 
Balfo direktorius P. Viščinis. 
Ta proga šalpos reikalams bu
vo suaukota 225 dol. Vakarie
nės metu studentas Špakevi- 
čiug visų dalyvių paprašė pa
sirašyti Jaunimo Peticiją. Be
veik visi ją mielai pasirašė. 
Pobūvį labai gražiai linksmino 
Broktono lietuvių studentų or
kestras. J. C.

Worcester, Mass.
Protesto mitingas

Birželio tragiškųjų įvykių su
kakties proga birželio 10 d. 3 
vai. p. p. Maironio parke (Quin- 
sigamond Avė., Shrewsbury) 
Worcesterio lietuvių visuomenė 
rengia didelį protesto mitingą 
prieš bolševikų vykdomą lietu
vių tautos naikinimą. Worces- 
terio vyskupas John Wright y- 
ra pažadėjęs atvykti į mitingą 
ir pasakyti kalbą. Taip pat yra 
pakviesti kongresmanas Harol
das Donohue ir Worcesterio me
ras O’Brien. Vliko pirmininkas 
J. Matulionis mitinge patieks 
pranešimą apie lietuvių laisvi
nimo darbus. Komiteto garbės 
pirmininkais yra prel. K. Vasys 
ir kun. A. Petraitis.

Pamaldos už bolševikų nukan 
kintus lietuvius ir žuvusius par
tizanus bus birželio 10 d. Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje 9:45 vai. ir

prieš Lietuvos okupantus bol
ševikus — komunistus.

Rengėjai

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllhllllt

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poesijoe 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, IŲL. Knygps kaina 
kietais viršeliais $2.
Illlllllllllllllllllllllllllllilllllilliiiiiiiiiih*

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL 
«xaaaaExs3GSGSESE»tas«aEss»Essn

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusk Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, IlL
HKHCHS<HlCHSCHSCHCH3<fCHCH6hCHCH5CH5CHMH:

PAJIESKOJIMAI
Giminės Lietuvoje įieško Vlado ir 

Elenos Umbrasų. Jie patys ar apie 
juos žinantieji rašvkite: Draugas, 
Boz 5120, 2334 S. Oakley Avė.. Chi- 
cago 8. Illinois.

Pajieškoma mirusio Dr. Petrai
čio žmona IRENA JACKEVIČIŪ
TE, menininkė. Yra žinių iš Lietu
vos. Atsiliepti šiuo adresu: A. 
Kasperaitis, 15 Arthur St., Bing- 
hamton, N. Y.

Jieškomi: 1. AUUTfi SVIRS
KAITE ir jos brolis, kilęs iš Tau
jėnų miestelio, Ukmergės apskr.
2. JONAS Ir VLADAS BUTKAI 
iš Slabados km., Raseinių apskr.
3. PIJUS Ir JUSTINA VAIČAI
ČIAI, gyv. Kaune. 4. PIJUS ir 
ANELE (Balčiūtė) ČEPAI. AUŠ
RAI. Yra žinių iš Lietuvos ir Si
biro. Atsiliepti šiuo adresu: Kazys 
Šimkus, 1430 S. 48th Court, Cice
ro 50, III.

ANTANAS KAZIMIERAS GAR
MUS, sūnus Balio, gim. 1906. 7. 
27, arba žiną jo antrašą prašomi 
rašyti. O. Čerskut«i, 31 Spruce- 
side Avė., Hamilton, Ont., Canada.

Pajieškomas GEDIMINAS PUO- 
DZIUKAITIS, sūnus Prano, gim. 
1920 m. Atsiliepti šiuo adresu: E. 
Pakauskienė, R. R. 1 Daytona St., 
VVindsor, Ont., Canada.

ĮSIGYKITE DABAR

K>00<XXXX>0<XXX>00<X>00<XX>000<

LTTHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................................. $2.00

Redagavo J. DauivardienS

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................ $3.50

ParašS Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Paraše Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................. $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ........................ $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois 

ooooooooooooooooooooooooot

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centą.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ava

Chicago 8, III.
iimiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiū

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanas

Si knyga, pasakodama kovoa ui 
spaudos laisvę žygius, yra |kvSpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žod|. Ji yra pulki do
vana Jaunimui.

Lietuviško* Knygos Klubo leidiny* 
811 psl., Broniaus Mūrino viršelio, 
kaina $3-00.

IdetuviAkoa literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas, 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ
V. Adamkevlčiaus apianka 

C ■sakymus ra pinigais siųskit*:
289 psL, kaina $2.50 

DRAUGAS, SSA4 K Oakley Avsu.
S, IlL

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — YVAI. 5-6015

CICERO. Arti Austin ir 35th St. 
4 kam. "ranche type” bungalow. Ga- 
zu apšidymas. Tile virtuve ir vonia. 
$19,900. SVOBODA, 0013 Cermak 
IU1. Blshop 2-2102

BUILDING & REMODEUNG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 09 st. Chicago 22, III.,

PRospeckt 8-3792 
A GINTNERI8 — pirmininkas

r. F. PETRAUSKAS — stat. vedfijas 
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alumlnljaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 6-8202
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai. 

4645 S. Keating avė., Chicago 32, IlL

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl 71d Širšei

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

Tel. — HEmlock 4-5881
*■*•• i

MORAS I
= BUILDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
£ mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
£ 8*1 standartinius planus ai £ 
£ individualinius pageidavimus. £ 
£ Įvairūs patarimai atatyi- £ 
£ bos bei finansavimo reiks- £ 
£ lais, skiciniai planai ir na- £ 
£ mų įkainavimas nemokamai £ 
£ Statybos reikalais kreiptis £ 
£ į reikalų vedėją šiuo adresu: £
| JONAS STANKUS I
£ kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
£ TeL PRospect 8-2013 =
£ 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
£ Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiHiii^

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

DĖMESIO

IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittehnrghn
JI transliuojama 

Kiekvienų sek nūdien* nao 
1:30 Iki 3:00 vai. p. ->

I* STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA•
RADIJO STOTIES BRADDOCKB] 

Visais reikalais krelpkltfla šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radlo Statlon WLOA- Braddock. Pa
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiem*.

•los nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus Htalp įvertina ra
šyt o j aa Gliaudai “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet toris 
savyje Fra Angeiloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ate- 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meUe. Pagaliau Jullus~. pastUgpe 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo 
drums be drųeoe, nesuprantąs 
vajaus beprviSjlmo procese*.

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE — Mūri
nis 0 k. bungalow, centr. šildymas. 
Švarūs kambariai. 66-os Ir St. Louis 
Avė apylinkėje. Kaina $16,800. Mū
rinis 4 butai po 4 kamb., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas Ir 
vieta. Kaina $46,000.

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St, CL. 4-2390

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

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

P. STANKOVIČIUS
BEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted St 

Ph. DAnube 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namo* 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko i 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

’ PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

CICERO. $18,300
MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ — 5 ir 6 

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-9589

7 kamb. mūrinis namas — 1831 
S. 51st A v®., Cicero je. I1/2 vonios. 
2mieg. kamb. apačioj ir 2 mieg k. 
viršuj. Pilnas rūsys. Autom, gazu- 
karštu oru apšild. 2 autom, mūro 
garažas. Kaina $18,750.

BRIGHTON PARKE — 2422 W. 
46th St. 2-jų po 4 k. medinis namas. 
Pilna pastagrė. Garažas. Aluminnm 
“alpines”, žieminiai lanerai. siete
liai ir durvs. Autom, vaziniai šildv- 
tuvai sienose. Veneciškos užuolai
dos. Sienoi spintos. $l2.000. FRon- 
tier 6-2051.

Mūrinis — 4 butai. Ciceroie, liet. 
apylinkėid. Gražus mūrinis namas, 
eeriausiame stovy. 2 po 4 k. ir 2 po 
3 k. Karštu vand. — alvva nnšild. 
Pajamų virš $4.000 metams. Kaina 
$.30,500. PERGL. 5517 W. 22nd Pla- 
ce. T0wnhall 3-3612.

MARQUETTE PARKE
DSl ligos parduodama labai gera 

bizni daranti MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

14 jvairaus dydžio butų 2-jų aug. 
apartamentinis mūrinis namas. Da
lis butų su baldais. Pajamų $18,000 
j metus. Kaina $85,000.

GAGE PARKE
Atdaras sekmadienį nuo1 1 iki 5 v. 

vak. 5242 So. Maplewood Avė. Mūr. 
ant 60 pSdų sklypo. Centralinis šil
dymas alyva, te—4 kmb. Garažas. 
Mažas įmokgjimas. Kaina $20,500.

BRIGHTON PARKE
Medinis siu rūsiu. 3 po 4 kamb. 

Kaina $16,300.
Mūrinis su šildymu 2 po 4 kmb. 

Krautuve Ir didelis garažas. I,abat 
geros pajamos. Kaina $?l,500.

VENTA 
4409 So. F&irfield Avė.

_____  LAfayette 3-3881
5306 S. DAMEN AVĖ. 

Medinis namas—4 k. viršuj, 3 k. 
apač. Ger. pajam. Tuše. Užimkite.

CICERO SPECIAL. 2-jų butų 
po 5 kamb. namas. Apylinkėje 56th 
ir 22nd St. 33 pėdų sklypas. 1 
kamb. pastogėje. $17,900. SVO-1 
BODĄ, 6013 Cermak Rd. Blshop į 
2-2162.__________________________

S-JŲ BUTŲ PAJAMŲ NAMAS.
4. 4 ir 7 k. Daug priedų. Apžiū
rėję įvertinsite $9,500, pilna kaina. 
Kreiptis 2-me augšte. 1121 W. 19th 
Street.___________________________

BRIGHTON PARKE —
2 augštų namas, “frame sidang". 
4—4 kamb. butai. Dujų apšild. 2 
a. Koklių vonia. 2 autom, garažas.

LA. 3-2079

• • M E N • •
One m R0U SETTER 

One as ROLL-OFF t WRAPPER OPER.
(mušt read & write English)
$1.481/2 Per Honr to Start

Paid Vacation & Holidays .................................. Group Insurance
Apply after 9 A. M. Daily — See Mr. WERDERICH

EUGENE DIETZGEN COMPANY
2425 No. ShoffMd

HELP YVANTED — VYRAI

Reikalingas VYRAS prižiūrėti ma
žų namų — boilerio ir bendri namo 
priežiūros darbai. Butas, jei pagei
daujama. Telefonuokite arba maty
kite —

LOUIS BELL,
3110 W. Montrose Avė.

Tel. JI niper 8-7100.

YOUNG MAN for established 
beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply —
606 W. 18th St

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDV AtjENTVRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatns. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 8-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6900 S. Ashland Avė.. Chicago 30. UI.

ŠILDYMAS
A. Stančiansltas Ir A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

P E T E R SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Parduoda dėl 
silpnos sveikatos. 1538 S. 49th Avė., 
Cicero.

Parduodamas 2-jų augštų mūri
nis NAMAS IR MAISTO & LI- 
QUOR KRAUTUVE. Gerai einąs 
biznis, geroj apylinkėje. 5 ir 6 
kambarių butai. Gazu apšild. Pa
matę įvertinsite.. Tel. RAdcliffe 3- 
9674.

IŠNUOMUOJAMA

BEVERLY SHORES. IND, Tš-
nuom. vasarvietė — kambariai, ta
verna, restoranas, automobiliams pa
statyti kiemas. Visi irenerimai. Geros 
pajamos. Dėl informacijų skambin
kite — GArden 2-6193.

6 kambarių bntas su baldais. Karš
tu vand. apšildomas. $75.00 į mėn..

732 W. Cermak Rd.

AUTOMOBILEb — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino ototla Ir auto 

taisymą*
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keiSlamo* dalya.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTF,RN AVĖ. PR 8-9533

,0\)«

t
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Pirkit Apsaugos Bonus!

Remkite dien. Draugu
%



I t

Penktadienis, birželio 8, 1956 DlHNRĄfiTtS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

Tautvaišos šachmatų laimėjimai

Tautvaišos laimėjimai dažnai taškį su Islandija, Prancūzija, 
minimi lietuvių ir amerikiečių Palestina, Olandija ir Brazilija.
spaudoje. Jie neša didelę gar
bę lietuvio vardui šiame kraš
te. Naujas Tautvaišos laimėji
mas Chicagos meisterio vardo 
stipriose 40 vyrų varžybose lei
do jam trečią kartą pasipuošti 
Chicagos, šachmatų va'niku, 
drauge įkeldamas dešimtą stam
bią pergalę jo šachmatų karje
roj JAV. Šis laimėjimas supuolė 
su Tautvaišos keturiasdešimtuo
ju gimtadieniu (g. 1916 m. ge
gužės 6 d.). Jo žymieji laimė- 
mai Amerikoje: Bostono pirme
nybių 1949, Chicagos — 1951,

1937 — 1939 m. dalyvavo SELL 
olimipadoje Rygoje, Taline ir 
Helsinky. Karas Tautvaišą at
bloškė į Vokietiją. Čia jis įvei
kė visą eilę žinomų meisterių: 
Heinicke (Hamburg), Kuppe 
(Bremen) ir kt. Laimėjo didelį 
Oldenburgo tarpt, turnyrą 1948, 
DP pirmenybes 1947, lietuvių 
prmenybes Kemptene 1947 m. 
Vokietijoje įveikė Europos meis 
terį belgą O’Kelly, D. Britani
jos meisterį Wood, estą Sarapu 
(dabar triskart N. Zelandijos 
meisteris), latvių Žemgalį, ly-

1955 ir 1956, Factor Memorial gi cm sa garsiuoju Bogoliubovu 
1950, Illinois Open 1951 ir 1952, ir kt.
Illinois State 1953 ir Trans-Mis
sissippi 1953 ir 1955.

Dabar grįžkime prie Chicagos 
pirmenybių. Jose buvo išlieta 
nemaža prakaito, kol tapo pa
siekta didelė lietuvio pergalė, 
priešaky žymiųjų Chicagos eks
pertų Nedved, Albert ir Ange
lo Sandrinų, Cohen ir kt. Po 4 
ratų Tautvaiša išsiplėšė pirmyn 
su 4 laimėjimais prieš Vejtra,
Warren, Trankenstein (buvusį 
Kansas meisterį) ir latvį Krū
minė. Antras savaitgalis buvo 
sunkus mūsų meisteriui. Latvis 
Tums gav-o geresnę pradžią 
prieš Tautvaišą (turėjo kvalite- 
tą prieš pėstininką). Nors par
tijos išdava buvo miglota, bet 
sprendimas krito Tums naudai.
Tas gerokai padilgino Povilą.
Žaisdamas su Kaziu Jakštu pa
teko į debiutinius sląstus, ku
riuos pats yra spendęs kitiems 
net prieš 20 metų. Tautvaišai 
teko sukaupti visąs jėgas, kad 
išsinarpliotu iš padėties. Po 6 
valandų žaidimo — su tam tik
ra Jakšto pagalba — pasiekė 
laimėjimą. Po 6 ratų Tautvai
ša vėl pirmavo drauge su Ned
ved ir Krūminė, turėdami po 5 
taškus, Warren ir Olesen po 
4^. Septintame rate Tautvaiša 
supylė Nedved labai geroje par
tijoje ir vėl atsistojo pirmuoju 
su 6 taškais. 'Kruminš turėjo 

taško, nes jis remizavo War-« 
ren. Čia pat ant kulnų buvo Al
bert Sandrin, Tums, Kazys Jakš 
tas, Warren, Olesen ir Nedved 
su 5 taškais kiekvienas.

Du lietuviai ir du latviai

Paskutiniame rate Tautva'ša 
žaidė labai atsargiai su Albert 
Sandrinų, skaitydamas, kad 
jam pakaks lygiųjų, kad būtų 
pirmuoju, nes Kruminš žaidė su 
Nedved ir laimėjimas buvo spė
jamas Nedved naudai. Atsitiko 
gi kitaip. Nedved pasijuto palū
žęs po pralaimėjimo Tautvaišai 
ir krito prieš Kruminš. Tautvai 
ša turėjo geresnį taškų santykį 
pagal Bergerį už Kruminšo, to
dėl priėmė Sandrino pasiūlytas 
lygiąsias, kurios užtikrino Taut
vaišai pirmąją vietą. Didelį šuo 
lį pirmyn padarė antroji mūsų 
pajėga Kazys Jakštas, sukūlęs 
Oleseną iškopė į trečią vietą Chi 
cagos pirmenybėse. Didelis Jakš 
to pasiekimas!

Užbaiga: I v. Povilas Taut
vaiša su 6% ir pagal Bergerį 
33.25, II v. latyis Kruminš su 

(26), III v. Kazys Jakštas 
6, IV — VI latvis Turas, Albert 
Sandrin, Fishheimer po 5%.

Įsidėmėtina: du lietuviai ir 
du latviai priešaky visos Chica
gos!

Stiprus teoretikas

Mūsų meisteris Povilas Taut
vaiša jau 20 metų gina lietuvio 
spalvas tarptautinėje šachmatų 
arenoje. 1936 m. Tautvaiša bu
vo įkeltas į Lietuvos rinktinę 
(Mikėnas, Vistaneckis, Vaito
nis, Luckis, Abramavičius, Ar
lauskas, Škėma, Tautvaiša, Sikb 
niauskas ir Baikovičius), kuri 
Muencheno šachamtų olimpiado
je atsistojo XI vietoje iš 21 vals 
tybės. Mūsų Tautvaiša laimėjo 
taškus iš prancūzo Cuorte, bul
garo Maltscheff, esto Sepp ir is
lando Arnlaugsen. Lygiomis bai 
gė su jugoslavu Breder ir latviu 
Kalninš. Kitoje olimpiadoje 
(1939 m. Buenos Aires) Taut
vaiša laimėjo po tašką rungty
nėse su Eųuadoru, Irlandija,
Danija, Cuba ir Chile. Po pus-

Tautva &a labai jai trus kiek
vienam lietuvių šachmatų pasi
reiškimui. Vokietijoje padėjo 
Schwaebisch Gmuend lietuvių 
stovyklos komandai iškovoti Ry 
tų Wuerttembergo pirmenybes; 
Bostone — vietos lietuviąms lai
mėti II vietą Metropolitan lygo
je 1949 — 50 ir Chicagoje — 
Perkūnui — I vietą miesto ly
goje. Joks vargas, sunkumai ar 
nuotoliai nesustabdys jo padėti 
ten, kur kovojama lietuvio var
du. Jis uždega ir kitus. Kazio 
Jakšto ir Aleksandro Zujaus iš
kilimas į Chicagos gerųjų skai
čių be abejo surištas su Tautvai 
šos vardu. Tautvaišai nesveti
ma plunksna. Jis puikiai patei
kė čekiškos partijos nagrinėji
mus Škėmos redaguotuose “Mū 
sų Šachamtuose”. Su dideliu te
oretiniu lobynu jis nagrinėja su
žaistas partijas, jas matėme A- 
merikos “Chess Life” numeriuo
se. Be Vlado Mikėno, Povilas 
Tautvaiša yra iškiliausias lietu
vių šachmatininkų teoretikas.

Šį savaitgalį Tautvaiša vyks
ta į Davenport, Iowa, ginti turi
mą Trans-Mississippi nugalėtojo 
vardą. Linkime geriausios sėk
mės ir laimėjimų savo ir lietu
vių garbei! K. Merkis

Išsiblaškęs profesorius
Vienas profesorius, gerokai 

susijaudinęs, nuėjo pas gydy
toją Tas jį nuodugniai išty
rė, ir pabaigoje liepė parodyti 
liežuvį. Profesorius paklausė:

— Viskas tvarkoje — pa
reiškė gydytojas — bet kodėl 
tamsta laikai pašto ženklelį, 
prilipintą prie liežuvio?

— O ačiū, kad pasakėte! To 
pašto ženklo aš jieškojau visą 
rytmetį....

Dr. Rimas Vienožinskas - Chicagoje 
Vienužis Lietuviškojo atžalyno 

išleistuvės

Biržežlio mėn. 2 dieną Mar- 
quetto Parko lituanistinę kla
sę (aštuonis skyrius) baigusie-

Diena po dienos vis nauji lie
tuviai gydytojai išlaiko egza
minus suteikiančius teisę vers
tis gydytojo praktika Illinois 
valstybėje. Šiomig dienomis to-! jį turėjo jaukias išleistuves, 
kius egzaminus išlaikė ir dr.

Dr. Riipas Vienužis

pora scenos vaizdelių, o po to 
vaikučiai ir tėvai kartu su sve
čiais kukliai pasivaišino.

V. š.

Cicero, III.
Pasisekusi rinkliava

Gegužės mėn. 12 d. įvyko

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

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHTCAGO 8, ILL.

Rimas Vienožinskas-Vienužis, 
mūsų tautos liaudies dainiaus 
kun. Vienąžindžio-Vienužio ar
timas giminaitis.

Naujai lisencijuotasis gydy
tojas, kaip ir daugelis kitų, me
dicinos mokslus pradėjo Lie
tuvoje, Kauno Vytauto Didžio
jo Universitete. Beje, ne ramy
bė, o audros lydėjo jo mokslo 
metus. Bolševikinė okupacija 
suardė jo gimtųjų namų židinį, 
nacių okupacija uždarė univer
sitetą. Antrukart bolševikams 
artėjant į Lietuvą dr. Rimas 
Vienužis atsidūrė tremtyje, 
Tuebingene, senajam universi
tetų mieste. Maža tada buvo Į 
duonos ir svetima, nejauki pa
stogė. Bet kaip daugelio mū
sų jaunųjų entuziastų, taip ir 
dr. Vienužio sunkios gyveni
mo aplinkybės nesulaikė nuo 
mokslo. Ištvermė, ryžtas ir va
lia leido pasiekU-tikslą —- 1948 
m. jis baigė medicinos moks
lus Tuębingeno universitete ir 
apgynė dizertaciją.

JAV naujai atvykusius dip
lomuotus gydytojus pasitiko 
su kietais įstatymais. Diplomai 
buvo maždaug beverčiai. Rei
kėjo naujos praktikos, stažo ir 
egzaminų. Dr. R. Vienužis, 
kaip ir kiti jo kolegos, kantriai 
ėjo bandymo keliu. Dirbo Wal- 
ter Memorial ligoninėje, pas
kui klinikose, specializavosi pas 
Rųger W. Paborki, žinomą 
kaulų ligų specialistą. Galop, 
š. m. gegužės mėn. 19 d. dr. R. 
Vienužio sunkus ir ištvermin
gas kelias buvo galutinai ap
vainikuotas. Remiantis egza
minų duomenimis, Illinois vals
tybė suteikė jam teisę verstis 
gydytojo praktika.

Dr. Rimas Vienužis ir toliau 
pasilieka dirbti Kildare klini
koje, 5115 S. Kildare Avė., kur 
jis priiminės ir savo privačius 
pacientus. Pažymėtina, kad 
naujai lisencijuotasis gydyto
jas nėra grynai kabinetinis

27 mokiniai, dalyvavusieji po- Balf-O naudai rinkliava Cicero 
būvy, buvo apdovanoti vertin- miesto gatvėse. Dėka būreliui 
gamis lietuviškomis knygo-1 pasįšventusių rinkėjų buvo su
miš, kurioms pirkti bendruo- rinkta $1191.04. (j šią sumą p

eina ir aukos, pagal aukų la
pus).

Ypatingai daug pasidarbavo, 
aukų rinkime: T. Stučinskienė, 
Grigolaitė, Uloz'enė, Kevenie- 
nė su dviem sūnumis (iš Chica
gos), Rūbaitė, N. Kazlauskaitė 
ir eilė kitų.

Balfo Cicero 14 Skyriąus 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja: 
prel. Ig. Albavičiui už globoji
mą ir rūpinimąsi šia rinkliava, 
kun. Patlabai už verbavimą 
rinkėjų, visiems rinkėjams už 
paaukotą laiką šiam kilniam 
tikslui ir visiems aukotojams, 
kurie savo atliekamu centu pri
sidėjo prie sumažinimo rūpes
čių,* nelaimėn patekusių lietu
vių.

Atskiras ačiū tiems, 
aukojo šios rinkliavos 
didesnes sumas: prel. Ig. Alba
vičiui $300, Lietuvos Atgimi-

menės valdyba paskyrė 31 do 
Ietį. Čia maloniai reikėtų pa
minėti Lietuviškos Knygos 
Klubą ir jo pirmininką kun. 
Vyt. Bagdonavičių, MIC, kuris 
šiam reikalui sutiko perleisti 
pageidaujamas knygas Ubai 
žemomis kainomis.

Kan. V. Zakarauskas tarė 
gražų atsisveikinimo žodį savo 
buvusiems mokiniams, o mo
kytoja Krikščiūnienė priminė 
baigusiems, kad ateinantį ru
denį, prasidėjus mokslo me
tams, visi stotų į Augštesniąją 
Lit. mokyklą.

Knygas išdalijo ponia Endri- 
jonienė, Marąuette Parko liet. 
bendr. narė kultūros reika
lams, o trys geriausiai baigu
sieji, Žigaitytė, Vilkaitė ir Rep
šys, buvo dar specialiai apdo
vanoti dr. B. Gaižiūno ir Bendr. 
valdybos vertingomis dovano
mis.

Įvairios Žinios
Automobiliai Šveicarijoje

Šių metų pradžioje Šveicari
joje buvo įregistruota 280,000 
automobilių, 58,000 sunkveži
miai ir kitos motorinės maši
nos, 217,000 motociklų.

Pastatė 227 bažnyčias
Amerikiečių karių dėka Ko

rėjoje, panaudojant jų aukas,

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumaimaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

rųo Sąjūdis Cicero Skyrius 
Trumpą, bet svarų žodi tarė (per R gimkų) w Nežįnoraa 

seselė mokyklos vedeja, pn-į aukotoja $10> (rasta dėžutė-
mindama savo mokiniams. y Lavinskas $5, žitkai $5, 
“Nesigėdinkite būti lietuviais”. žitkus $5 D Pareigienė $2 ir

Kan. V. Zakarauskas 25 metų 
kunigystės proga pasveikintas 
gėlėmis. Ponių Endrijonienės ir 
Norbutienės rūpesčiu ir darbu

J. Ališauskas $2.
Labai džiugu, kad didesnę

rinkėjų dalį sudarė jaunimas, 
kas reiškia, jog netenka abe-

svečiai, tėvai ir mokiniai ska- j^į šalpos darbų vykdymu 
niai pavaišinti. Buvęs.' . .
Brighton Parko lietuvių klasė _____________‘’

Š. m. birželio 3 d. Brighton
Parko lituanistinė klasė užbai
gė mokslo metug puošnioje Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Užbaigimo akte dalyva
vo parapijos klebonas prel. D.
Mozeris, visos seselės mokyto
jos su vedėja priešaky, ir gau
sus svečių, tėvų ir jų vaikučių 
skaičius.

Klasės vedėja mokyt. S. Jo- 
nynienė pranešė apie mokymo: 
ir mokymosi eigą per visus me- 
tus, pasidžiaugė gerais vaiku-j 
čiais, padėkojo klebonui, sese
lėms ir tėvams už paramą ir 
pranešė, kad klasę lankė 160 
mokinių iš kurių 9 baigė ir ga
vę atitinkamus pažymėjimus. 
Prelatas Mozeris sveikindamas 
pažymėjo tikro nuoširdumo 
svarbą ir kvietė tėvus lietuviš
ką nuoširdumą perduoti savo 
vaikams. švietimo Tarybos 
atstovas Krikščiūnas pasveiki
no mokinius ir padėkojo vi
siems už lietuvių klasės rėmi
mą. Dr. Vladas Šimaitis, 
Brighton Parko Apylinkės 
valdybos atstovas, pasidžiau
gęs prel. Mozerio kvietimu bū
ti lietuviškai nuoširdiems ir j 
gražiais metų darbo laimėji-

žmogus, bet nuoširdžiai domisi mais, pakvietė visą besimokan
tį jaunimą nuolat mokytis lie
tuvių kalbos, ir įteikė 5 stipen
dijas lankyti Augštesniąją 
Lituanistikos mokyklą Chica
goje. Stipendijas gavo Aušra 
Jakštaitė, Vidas Milavickas, 
Šarūnas Vodopalas, Aloyzas 
Bartkus ir Aldona Apanavi- 
čiūtė. Stipendijas davė Brigh
ton Parko verslininkai: Ka
zys ir Marta Babickai, maisto

mūsų politiniu ir kultūriniu gy
venimu, ypač lietuvių teatru.

V. B.

Kaikurie nikelio-chromo ly
diniai gali būti naudojami ma
šinose, kurių karštis siekia 
1,350 iki 1,500 laipsnių Fah- 
renheito.

, * prekybininkai, Ona Kavaliūnic
Popiežius Pijus XII dovanojo ' . Ięi?U netun<e. tai bu' nė "Venta” Real Estate savi- 

Sv. Kryžiaus relikviją žiu laikų tinai Įsigykite ; ninkė, Algirdas Budireckas,
aff***1 T"e“i DR. JDOZO KAŠKEUO R,:al E’tate brokcri8' ,Alg ?r Y

1 Anon kraičiai, rabato krautuves
venimą — kaip KOMUNIZMAS BE sav. ir Povilas Žumbakis su dr.

.......................... KAUKES v1’ Sima'iiu’ nckiln°jam0 tur*
pei

ataus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iŠ kurių teka kraujas — 
plačiai apraiyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESft NEU- 
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti:
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ave« 
Chicago 8, I1L

to prekybininkai.
Pažymėtinas gražus Brigh

ton Parko Apyl. Valdybos su
manymas ir didžiai vertingas

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa-
giįiti dokumentali ii dau- ijĮvardintų veralWnkų 
gybe dar nežinomai! lak- sumanymo parčmima» 
tais. Knyga naudinga kiek- Mokslo metų užbaigimo ak- 
vienam. | tui vadovavo Tėvų ’ komiteto

Kaina $1.50 Gaunama ' pirmininkas Mažeika. 
“DRAUGE”. I Po bendrosios dalies buvo

gražiai pačių mokinių atlikta

to

ANTHONY GROUSE 
(Gronskis)

Gyv. 10716 So. Eilbrook Avė.
Mirė birž. 5 <1.. 1956. 5:20 

v. ĮHipiet, sulaukęs 52 m. amž.
Pasiliko dideliame nuliūdiine 

žmona Mary (Starzvk). 2 
dukterys: Dolores ir Geraldi- 
no. sesuo vienuolė M. Anuneia- 
ta (kazįniierietė, Baltiinorėie), 
3 broliai: Jobu, brolienė Mi
kalina, Frank, brolienė Sally 
ir Joseph, brolio dukterys 
Marcella Knysz ir Elainc 
Gronskis ir brolio sūnus Jo
seph Gronskis, Jr.. kiti {rimi
nės. drauirni ir iiažistand.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 424 E. 103rd St.

Laidotuvės ivvks sėst., birž. 
9 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas i Visų Šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, ir dukterys
Laidotuvių direktorius Ste

ponas Lackawicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

t
A. A.

KATHERINE E. STOSZKUS
Gyveno ’Steger, III.

Mirė birž. 5 d., 1955, 9:00 
v. ryt., sulaukus 63 m. amž.

'Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Irena Baczynski iš 
Steger, III.; 5 sūnūs: Vin- 
cent A. ir Joseph R. iš Calif., 
Theodore iš Evanstono, Ber- 

nard iš Chicagos, George iš 
Steger, III.; 5 broliai: Joseph 
Lipsky iš Franklin Pk., III., 
Feliv ir Edward iš S. Bend, 
Ind., Albert iš Chicagos ir 
Frank iš Evanstono ir daug 
kt. gim., draugų ir pažjst.

Kūnas pašarvotas West 
End Funcral Home koplyčioj 
1340 Otto Blvd., Chicago 
Heights, III. Laidotuv. įvyks 
šeštad., birž. 9 d., iš koply
čios 10:00 v. r. bus atlydėta 
j St. Liborius par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulyd. j kapinei!

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnūs, broliai

Laid. dir. West End Funcral 
Home. Tel. Skyline 5-9014.

pastatyta 227 bažnytėlių ir 863 
mokyklos. Kariuomenės dali
niai suteikė medžiagą ir tech
nišką pagalbą, kurios vertė 
apie $16 milionų.

Ligonių kelionė į Liurdą
Iš JAV ligonių maldininkų 

kelionė į Liurdą yra suplanuo
ta spalio mėn. 12 d. Išvyks 
lėktuvais tą dieną išklausę šv. 
mišias Šv. Patriko Katedroje.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

3* Telef — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDE1R1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

L1ODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; <aualae 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- & j^ee turime koplyčia*

rimaa dieną ir nak- visose Chicago* ir
tį, Reikale laukite Roaelando dalyse Ir

i įlojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CAUFOBNIA ĄVE. TeL LAfayette 3-3572

~ AUTAMS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. TeL V Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
030 Wwt 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VARCE
177 WOODSIDE Kd„ Rlvenide, IU. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET TeL Y Arde 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodoro 4-2228

JURGIS F. RUOMIM
3310 8. UTUANICA AVĖ. TeL V Arde 7-1138-1139|

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W, 69th STREET REpnblie 7-12131
2314 W. 23rd PLACE ¥IrgWb 7-4072,

iškaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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X Kun. Magnus J. Kazėnas,

klebonas šv. Kazimiero liet. pa
rapijos Pittsburgh, Pa., Tėvų 
Marijonų naujai vienuolyno 
koplyčiai atsiuntė $500 aukų. 
Kun. Kazėnas yra labai daug 
pasidarbavęs lietuviams Pitts- 
burghe ir apylinkėje. Buvo vie
nas iš pirmųjų steigėjų šv. 
Pranciškaus vienuolyno Pitts- 
burghe ir visur rėmė lietuvišką 
darbą. Tėvai Marijonai nuošir
džiai reiškia gilią ir širdingą 
padėką.

X J. ir O. Jusevičiai, Rock- 
ford, III., paaukojo $200 nau
jam kielikui naujai Tėvų Mari
jonų koplyčiai. Tėvai Marijo
nai reiškia nuoširdž:ą padėką.

X J. Mačiulis, Aušros Vartų 
parapijos vargonininkas, persi-' 
kėlė į butą 2227 W. 23 st., tel. 
YA 7-8831. Į

X Jonas Nausėdas, 2309 S. | 
Leavitt st., atnešė ir padovano-i 
jo Draugo redakcijai keletą 
vertingų knygų. Ačiū.

X Medžikauskienei Albinai,

Medžikauskaitei Irenai ir Br. 
Medžikauskui yra svarbių žinių 
iš Lietuvos. Kreiptis: Ona Vir- 
žintas, 3475 S. Archer avė., 
Chicago, III. Tel. BI 7-9301.

X Pamaldos vasarotojams.

Savaitgaliams vykstantieji prie 
Cedar Lake ar net ir esantieji 
Sand Dunes gali pasinaudoti 
lietuviškomis pamaldomis, ku
rios kas sekmadienį yra laiko
mos 12 vai. naujajame tėvų sa
leziečių vienuolyne, kurs yra 2 
mylios nuo kelio nr. 8, tik ket
virtadalis mylios į šiaurę nuo 
Cedar Lake, Ind.

X Leonardo J. šimučio diri-
X Berniukų stovyklai tėvų guojamas Chicagos Mokytojų

•11

marijonų seminarijoje vado
vauti yra paskirti kun. V. Rim
šelis, MIC, ir kun. A. Spurgis, 
MIC. Stovykla prasidės liepos 
7 d., bet pagal susitarimą ber
niukai priimami anksčiau ir 
jaunesni kaip 10 metų. Kreip
tis adresu: Marian Hills Semi- 
nary, Clarendon Hills, III. Tel. 
Hinsdale 1441.

X O. Ališytė, 1410 S. 49th 
avė., Cicero, III., Knygos mėne
sio proga Draugo administra
cijoj užsisakė knygų už 18 dol.

X Frank’s Televisicn & Ra- 

dio, Ine., 3240 S. Halsted St., 
paskyrė Balfo piknikui radijo 
aparatą. Ši dovana bus paskir
ta birželio 10 d. Willo\y Springs, 
III.

X J. ir G. Sakevičiai, žino
mi kontraktoriai, šiuo metu 
dirba Beverly Shores, Ind., re
montuodami K. Leonaitienės

Kolegijos choras šį vakarą 8 
valandą kolegijos auditorijoj 
(2800 So. Stewart avė.) turi 
metinį parengimą. Gausingas ir 
gerai paruoštas choras dainuos 
Bacho, Mozarto, Hindsmith ir 
kitų kompozitorių kūrinius. Be 
to, vaidins vieno akto Kurt 
VVeill’s operą “Dcwn in the 
Valley”.

xSyrakūzų Verkiančioji Ma
dona. 1953 m. Madonos atvaiz 
das Syrakūzuose, Sicilijoje, per 
4 dienas prieš nesuskaitomą 
minią ir net mokslinės komisi
jos narių rankose yra verkęs 
Neįprastų pagijimų skaičius 
per pirmąjį pusmetį siekė 600! 
Apie šį mūsų laikų antgamty- 
bės prasiveržimo reiškinį M. 
Pulauskas, MIC, ruošia išsamų 
veikalą.

X ALB Roselando apyl. šeš
tadieninė mokykla š. m. birže-

I86 M. STUDENTAS

J. B. Elv, 86 m., šypsosi baigęs universitetą bakalauro laipsniu

CHICAGOS ŽINIOS
Atominis reaktorius — » Ar šeimininkės liks

saugus i riebulėm?
Palmer House viešbuty, Chi-i . , ,,.

C3goje, vyksta antras metinis' Apskatč-Uojama, kad kolne-
suvažiavimas Amerikos A lomi-, buv" ^albuno tr džiovinimo 

mašinų, automatiškų laidynių 
(prosų), mechaniškų valytuvų 
grindims, namų ruoša iš šeimi
ninkių kasdien pareikalaudavo 
2,100 kolorijų. Dabar gi — te- 
pareikalauja 1,275. Specialis
tai šeimininkėms pataria susi
valdyti nuo dalies maisto, kad

nės draugijos. Jame mokslinin-I 
kai dr. A. Henry ir dr. N. 
Grace pareiškė, kad atominiai 
reaktoriai šiuo metu pagamina
mi tokie pat saugūs, kaip ir 
kitos atomnės jėgainės. Moks
lininkai dabar svarsto planus 
naujo reaktoriaus, kuris bus
taip saugus, kad nepadarys i neaPau«tX tauk“is-

Apsauga nuo džiovos
Chicagoje, Sherman viešbu

tyje, vyksta Krūtinės Gydyto
jų sąjungos suvažiavimas, ku
riame dr. A. Dahlstrom ir dr. 
C. Gellenthien referavo apie 
naują vaistą, vadinamą “isonia- 
zide”, giminingą B sudėtiniam 
vitaminui. Tas vaistas, priima
mas per burną, sėkmingai ap
saugąs nuo susirgimų džiova. 
Pennsylvanijos universitetas šį 
vaistą duoda 2,000 jaunų indė
nų, kurių šeimose yra sergan
čių džiova. Indėnai, šalia neg
rų, yra labiausiai linkę susirgi
mams džiova.

Mirtis dėl 40 tablečių
James L. Gent, 36 m. am

žiaus, sąskaitininkas mirė po
licijos greitosios pagalbos ma
šinoje vežamas į ligoninę. Savo 
gydytojui dr. Brehaus jis pasa
kė — prarijęs 40 barbiturito 
tablečių. Tą jis pasakė telefo
nu. Gydytojas jam liepė gerti 
kiek galima daugiau vandens ir 
paėmus taksį skubėti į ligoni
nę. Praslinkus pusantros valan
dos daktaras, pasiteiravęs ligo
ninėje, patyrė, kad Gent neat
vyko. Tada pranešė policijai, 
kuri išlaužė duris ir rado jį be 
sąmonės. Dr. Brehaus pareiškė 
nelaimingąjį gydęs nuo cukri
nės ligos ir nuo nervų pakriki
mo.

Nušovė kontraktorių
Neatpažintas tuo momentu 

vyras atėjo prie statybų ir šū
viais į veidą nužudė kontrakto
rių Charles M. Knierim, 53 m. 
amžiaus. Darbininkai pamatė, 
kaip žudikas pabėgo automobi
liu, kurio numerį jie užrašė že
mėje. Policija susekė, kad nu
meris ir mašinos išvaizda — 
tokia, kaip numeris ir išvaizda 
mašinos kito kontraktoriaus: 
Tomo Izzo, 43 m., gyvenančio 
567 E. Parkway. šis žmogus 
smarkiai nesutarė su velioniu. 
Policija veda tardymą.

$22 milionai bonų
Chicagos Miesto taryba pa

tvirtino planą parduoti $22 mi- 
lionų paskolos bonų įvairiems 
miesto reikalams. Bonai bus 
parduodami per bankų sindika
tą, kuriam vadovauja First 
National Bank of Chicago.

gyventojams žalos net jeigu jį 
išsprogdintų priešų šnipai. 
Mokslininkai pareiškė — jie 
nebijotų gyventi gretimai tokio 
reaktoriaus.

Prieš automobilių signalus
Chicagos Miesto taryba už

draudė mieste vartoti automo
bilių signalus, išskyrus pavo
jaus atveją. Nusikalstantieji 
šiam nuostatui gali būti bau
džiami iki $200. Draudžiamas 
triūbijimas ir vestuvių proga, 

nusigyvensi aukodamas, kad. Taipgi draudžiama triūbyti ra
jau nieko iš žemės išeidamas joj
nepaliktum. Todėl kiekvieno pa 
reiga paremti Balfą bent tada, 
kada tas rėmimas sutapatina
mas su pramoga, vadinama ge
gužine. Kiekvienas tavo geguži
nėje išleistas centas savo pramo 
gai bus taip pat panaudotas ta
vo brolių naudai Sibire, neturin-

BALFAS REMS SIBIRO LIETUVIUS
Paskutiniame posėdyje Chi

cagos apskrities Balfo valdyba 
buvo painformuota, kad baigia
ma išsirūpint leidimas remti Si
biro lietuvius. Jau surinkta dau 
gybė adresų, jie bus dar papil
dyti ir pagal juos bu s siunčiami 
paketėliai. Tam tikslui yra ren
giama Balfo gegužinė Bučo dar
že birželio 10 d. Šios gegužinės . . , , .,. . . I tiems ne vieno procento to, ką
vargstančiam bus didelė pa

. t lio 9 d. 6 vai. vak. Visų Šventų'vasarnamį, kuris yra netoli: .. ... z-monn.„/ i.v. shL parapijos saleje (10806 South,
Wabash avė.) rengia mokslo 
metų užbaigimo šventę su iš
kilmingu posėdžiu ir mokinių 
atliekama programa. Laukia
ma į šventę atsilankant visų, 
kurie domisi Vargo mokykla ir 
remia jų tikslą. Įėjimas nemo
kamas., ; . ,1

X Vytautas Černius, 1953 
metąis baigęs elektros inžinie
riaus mokslus, 1954 m. įgijo 
magistro laipsnį. Lygiagrečiai 
baigė ir kariškus mokslus 
R-O-T-S gaudamas aukso me
dalį-ir buvo pakeltas į antruo-

ežero ant Lake Shore County 
Road.

X Elvyra Kriaučiūnaitč, ne

seniai buvusi lengvai sužeista 
autobuso katastrofoj, baigia 
sveikti. Jos sutuoktuvės su Juo
zu Karklių įvyks birželio 9 d. 
Gimimo Panelės Marijos baž
nyčioj 3 vai. p. p.

X Alf. Brinką, Alb. Valenti

nas ir dr. S. Aliūnas išpildys 
programą Nidos vasarvietės 

Beverly Shores, 
įvyks šį šeštadienį

atidaryme 
Ind., kuris 
7 vai. vakaro. Blogam orui
esant atidarymas vyks naujai |3įus leitenantus.
atremontuotoj svetainėj. Sve
čiai bus vaišinami.

X Pašto valdyba praneša, 
kad pašte neatsiimtų daiktų iš
pardavimas įvyks birželio 12 d. 
8:30 vai. rytą, 358 W. Harrison 
st., trečiame augšte. Parduoda
mus daiktus galima apžiūrėti 
birželio 11 d. tame pačiame

guoda ir materialinė parama. 
Balfo veikla kasdien tebėra gy
va ir reikalinga ir gal ji bus rei
kalinga daugelį metų, nes lietu
vių tauta, nors ir ištrūkusi iš 
bolševikinės tironijos, po sunai
kinimo dar ilgai negalės atsi
gauti. Kasdien vykdomas nuali- 
nimas prives kraštą prie tokio 
laipsnio, kad reikės nuolatinės 
šalpos šimtams tūkstančių.

Sunku pavargti

Aukok ir aukok, duok litera
tūrai, Balfui, Altui, gimnazi
joms, statyboms ir stovykloms, 
o reikia juk siųsti individualius 
siuntinius, reikia skubėt gyven
ti, nes daug metų teko nurašv- 
ti iš gyvenimo, prasidėjus ne
priklausomos Lietuvos griuvi
mui. Daug metų teko gyventi 
karų ir frontų baimėje ir nepri
tekliuje, okupaciniuose rūpes
čiuose ir trūkumuose. Reikėjo 
bėgti paikius ne tik namus, ū- 
kius ir sodybas, bet ir batus, 
apsiaustus, vaikus ir žmonas. 
Ir š:andien, akivaizdoj ano viso 
nepritekliaus, puikiai atminda
mi, kaip buv0 mums patiems, 
negalime pavargti aukoti. Ką 
atiduodi tas palieka ilgam, ką pa 
silaikai, tas d'ngsta" greičiau ne
gu buvai tikėjęs, nes vistiek ne

turim mes. Atmenant, kaip sun 
ku neturėti, neužmirštant, kaip 
sunku be ateities ir vilties, čia 
laisvėj esančiam tautiečiui ne
galima pavargti.

Mūsų motinų duona

Šiandien vokiečiai, kaip pa
samdyti kalba Vokietijoje, kad 
lietuviai labai rėmė karo be
laisvius, buvusius Lietuvoje. 
Mūsų tėvų atiduota duona pa
darė tokią propagandą, kokios 
nepadarysi šimtais straipsnių. 
Ta mūsų motinų atiduota duo
na išvargusiam vokiečiui belais
viui labai palengvina padėtį tų,

ginant laukiamą asmenį grei
čiau eiti prie automobilio; 
draudžiama duoti signalą susi- 
grūdus mašinoms.

Kitu nutarimu Miesto taryba 
pakėlė atlyginimą 2,500 amati
ninkų,. tarnaujančių miesto įs
taigose. Atlyginimas pakeltas 
71/2 centų valandai. Taipgi pa
tvirtinta anksčiau mūsų apra
šyta pietinio ekspresinio kelio 
kryptis. Be to — patvirtintas 
planas įrengti 34 vietas auto
mobiliams statyti įvairiose 
miesto dalyse. Tam reikės 
$13,500,000.

Investigacijų komisio- 
nierius

Chicagog miesto meras Da- 
ley paskyrė investigacijų ko- 
misionieriumi Irwing Cohen, tą 
patį, kuris vadovavo Miesto 
tarybos komitetui, tyrusiam, 
ar nėra ryšio tarp kriminalinio 
elemento ir miesto tarnautojų

kurie gyvena Vokietijoje. Šian-, Chicagoje. Naujasis pareigūnas
dien negalintiems išvažiuoti iš 
Vokietijos lietuviams yra daug 
lengviau susitvarkyti visus rei
kalus, nes vokiečiai atsimena a- 
nuos vokiečių belaisvio žodžius: 
“Tegul mumg kąsnis sustoja 
gerklėje, jei mes užmiršime tai, 
ką mums lietuviai padarė”. Bū
dama gera ir nuoširdi lietuvių 
tauta savo priešui, negali būti 
rięnuoširdi savo broliams. Mūsų 
motinų pavyzdys, mūsų motinų 
duona, atiduota savo priešams, 
tegul būna paskatinimu mums, 
kad mes nepagailėtume ne prie
šui, bet broliui, neturėjusiam 
laimės prasprukti pro geležinę 
uždangą ar praeiti pro auksinius 
vartus į Ameriką. Al. B.

Šiais metais yra pakeltas i 
pirmuosius leitenantus ir dirba 
kaip rikiuotės karininkas ra
darų daliny.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Draugijos 35 skyrius 
Brighton Parke šį sekmadienį 
šaukia specialų susirinkimą, 
kuris įvyks Nekalto Prasidėji-

pastate nuo 8:30 iki 4 vai. po mo parapijos mokyklos kam- 
pietų. Tarp parduodamų daik- baryje 1:30 vai. p. p. Susirinki- 
tų yra drabužiai, knygos, spor
to įrankiai, juvelyrai ir kiti 
daiktai.

X Balfo piknike, kuris įvyks 
šį sekmadienį Bučo darže, Wil- 
low Spirngs, III., bus galima 
sudaryti darbo ir buto garanti
jas emigracijai į JAV. Trūksta 
dar 60 garantijų, todėl pasi
naudokime šia proga, ypač iš 
toliau atvykusieji, ir užbaiki
me jas sudaryti, nes garantijų 
sudarymo laikas baigiasi.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choras, kuris sekančių metų 
sezonui jau turi daugybę kvie
timų, šiuos metus baigia kartu 
su Dainų švente liepos 1 d., 
prieš tai dar atlikdamas .meni
nę dalį birželio 16 d. vakare 
Chicagoje rengiamame išvežtų
jų bei nukankintųjų minėjime.
Chicagos Lietuvių Vyrų choras 
savo tradicine daina yra pasi- tingiems. Keletas jaunuolių jos j 
rinkęs komp. Budriūno kūrinį remiami pabaigė mokslus. Jos 
“Tėvynei”. Jis bus atliktas ir sūnus Vyt. Podliaskas baigęs 
tame minėjime. Jėzuitų gimnaziją ir Farmaci-

me bus aptarti pikniko reika
lai, Tėvų Marijonų statybos 
fondo naudai, kuris įvyks lie
pos 8 d. Marijonų Seminarijos 
sode, Clarendon Hills. Brigh
ton Parko Bendradarbių kuopa 
ruošia šį išvažiavimą, kad su
darytų lėšas nupirkti vieną 
kambarį naujam vienuolynui 
už 500 dol. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

X A. a. Petronėlė Podlias-

klenė, 67 m. amžiaus, mirė Si
bire, Irkutske, 1955 m. birželio 
mėn. Lietuvoje ji buvo viena iš 
trijų savininkų didžiausios Lie
tuvoj vaistų gamybos firmos 
Germapo. Mirus jos vyrui Vac
lovui Podliaskui 1928 .m. ji už
ėmė jo vietą ir sėkmingai dir
bo savo firmoj. Būdama pasi
turinti nebuvo prisirišusi prie 
turtų, bet daug padėjo netur-

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— N. J. valstybės Veteranų 

Tarnybos direktorius, pulk. 
Salvątore Bontempo, Vėliavos 
dienog minėjimo proga, pakvie
tė Amerikos Lietuvių Vetera
nų Organizaciją, Nevvark, N. 
J., dalyvauti spec'alioje televi
zijos programoje birželio (Ju- 
ne) 11 d., pirmad., lygiai 12

gaus $20,000 atlyginimo per 
metus ir su savo įstaiga tirs 
kitų miesto pareigūnų įstaigas, 
neišskiriant nė policijos, — ar 
nėra kur kokių suktybių.

Išteisino 3 įtariamus
Melų detektoriaus pagalba 

buvo išteisinti nužudytosios 
Kanados konsulo sekretorės 
Marion Dawenjay, 27 m., drau
gai Rita McGraw, Gene Mc- 
Clane ir Daniel McClellan.

tingų atžymėjimų ir karinių 
■mokslų šakoje, kuriuos jis stu
dijuoja tame universitete.

— Pranės Lapienės vasar-! 
vietėje Stony Brook šį šešta
dienį, birželio 9 d., įvyksta lie
tuvių dailininkų parodos ati
darymas. Ta pačia proga pra
dedamas ir vasarojimo sezo
nas. Meninei programai vado
vaus dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Prigėrė berniukas
Dės Plaines upėje prigėrė 

12 m. berniukas James Glo- 
wacki. Jis žaidė su draugais: 
Vladu Černiausku ir savo bro 
liu Robertu, truputį vyresniais 
už jį. Įbrido pergiliai į upę ir jį 
pradėjo nešti srovė. Berniukai 
bandė gelbėti, bet srovė atplė 
šė nuo jų skenduolį. Pašaukta 
policija ištraukė jau nebegyvą.

Baigiasi “geležiniai 
arkliai"

Birželio 24 d. paskutinį kar
tą Chicagos ir Northwestern 
geležinkelio linija tarp Chica
gos ir Milvvaukės paleis garu 
varomą lokomotyvą. Paskiau 
šie “geležiniai arkliai” bus iš
imti iš apyvartos. Juos išstūmė 
dieseliniai lokomotyvai, kurie 
daug ekonomiškesni.

Augantis universitetas
Loyolos universiteto prezi

dentas James F. Maguire, S. J., 
su džiaugsmu pareiškė, kad 
jaučiamas pagerėjimas jų stu
dentų išsimokslinimo. Dešim
ties procentų geriausių studen
tų pažymiai — prašoko 90%. 
Universitetas planuoja greit 
pastatyti naujus teisių studijų 
rūmus ir naują bendrabutį vy
rams studentams. Naujas stu
denčių bendrabutis jau turi
mas.

Mirė arklio nutrenktasis
Herbert Lively, 18 m. vaiki

nas, kurį arklys nutrenkė, per- 
skeldamas jo galvą į medį, ligo
ninėje mirė. Jis tą arklį paėmė 
nuo mergaitės jojikės, kuri ne
galėjo jo suvaldyti, bet ir jam 
tas arklys atnešė mirtį.

Daug baigiančių
Vakar ir šiandien daugiau 

kaip 1,600 baigusių kolegijas 
ir profesines mokyklas Chica
goje gavo diplomus.

Naujasis Testamentas • 
šventas Raštas

I

— Lietuvių dalyvavimą “ty
linčių jų” eisenoje Londone, pro
testuojant prieš sovietų žiauru
mus okupuotoje tėvynėje, ap
rašo ir JAV lenkų spauda. Ei
senoje dalyvavo lenkai, lietu
viai, estai, latviai, vengrai, ju
goslavai ir bulgarai.

— “Amerikos Balsas” bir-

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIU 
METRAŠTI

Čia aprašomos įstaigos, spauda, 
meno kolektyvai, organizacijos, klu
bai, finansinės įstaigos ir t. t.

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapiai, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Vert* lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Aridvya 
kupaa Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kalus $1.50. Gaunam*

4 • D R A U G E” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
rinį palikimą ir gyvenimo eigą 
Meninę programos dalį išpildys 
op. solistė Vincė Jonuškaitė, iš 
New Yorko. Programos turi
niu rūpinasi radijo direkt. Jo
kūbas Stukas. Jam talkinin
kauja Liet. veteranų koman- 
dierius, Albinas Ponelis, ir ve
teranų moterų skyriaus pirmi
ninkė Ona Mehler.

vai. dieną, iš WATV (13-to Jo į _ Alekeandrovlčia-

kanalo). Tarp kitko, progra-^ js Brooklyno birže,to 4 bai. 
moa dalyviai papaaakoa ir įro- g,a Mount gt j b ko, iją 
dys žiūrovams kaip ir kokiais Mount st j b rie Cincln. Įeho 3 d 12 vai. vidurdienio 
būdais Amerikos lietuviai yra „ati Ohio dama bakaiaurol ‘ranaliacijoje, | pavergtą Lae-
praturtinę Amerikiečių kultu-

jos Fakultetą Kaune buvo 1941 
,m. ištremtas į Sibirą ir ten 
dirbdamas prie mišk0 kirtimo 
buvo užslėgtas griūvančio me
džio.

X Ten kur Nemunas ban
guoja, montažas bus išpildytas 
Lietuvių Fronto Bičiulių išky
loje, Jonyno ūkyje, birželio 9 
d. prie laužo. Programoje daly
vaus B. Račkauskas, K. Račiū
nas ir kt.

laipsnį. Studijavo istoriją, ša
lutinės šakos buvo ispanų kal
ba ir literatūra ir sociologija. 
Studijuodama priklausė kole
gijos draugijom, buvo narys 
moderniųjų kalbų klubo ir va
dovavo filosofijos klubui.

— Saulius Elisonas, studi
juojąs Michigano universitete, 
gavęs geriausius pažymius, iš
ėjo pirmuoju ir su kitais stu
dentais buvo pagerbtas meti
nėje universiteto iškilmėje.

tuvą davė kapit. Povilo Laba
nausko pasikalbėjimą su radi
jo direktorium Jokubu Stuku. 
Pasikalbėjimas lietė lietuvišką 
televiziją ir liet. radijo kultū
rinę veiklą N. J., N. Y. ir Conn. 
apylinkėje.

— Kazio Vidikausko eilėraštį 
apie gen. Andcrsą išspausdino 
“Gwiazda”.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

□t NR8ENHTA 

Tai Juoso Švaisto

Laimingi tie draugai, kurie 

tiek kits kitą myli, kad gali 

Saulius Elisonas susilaukė ypa- drauge tylėti: — Chartes Peguy

Šioje knygoje grattoe mūsų įmonių 
peeakoe, au paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir auau*v Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbon pamokoma b 
viso 71 pasakos. Kaina SS.BO. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Utaakymua kartu au plnlyala atųaklte:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ate.

Chicago 8. Illmoil

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

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

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

Uleakymua kartu eu plnlgaln .1,,skite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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