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Clevelando lietuvaitė pamokė sovietu pareigūnus
"Atiduokite mano motiną"

CLEVELAND, Ohio. — Tokia antrašte birželio 5 d. „The 
Cleveland Press“ įsidėjo ilgą ir įdomų aprašymą apie lietuvaitės 
Danos Armonaitės lankymąsi Sovietų Rusijos ambasadoje Wa- 
shingtone.

Dana Armonaitė dėjo ir deda 
visas pastangas, kad sovietai leis 
tų atvykti į Clevelandą iš Lietu
vos jos motinai, kuri „vieniša 
gyvena viename kambaryje su 
vienu stalu, lova, viena kėde ir 
ilgų metų atsiminimais apie sun 
kų darbą Sibiro miškuose“.

„Chruščevas mums pranešė, 
kad Rusija darys viską, kas įga
lins taiką ir normalų gyvenimą“, 
pasakė Dana rusams. „Jūs, dip
lomatai, ambasadoje girdėjote jį.
Taip pat girdėjo ir visi ameri
kiečiai. Pradėkite veikti dabar.
Pradėkite nuo mano motinos“.

Toliau laikraštis rašo:
„Jipapasakojo, kaip jos tėvas 

Jonas Armonas, mašinistas, 1929 
metais atsigabeno savo sužadėti
nę iš gimtojo krašto į Clevelan
dą, kaip šeima išvyko atlankyti 
savo giminių Lietuvoje ir kaip 
II Pasaulinis karas juos pačiu
po“.

Nuteista 25 metams

„Danai ir jos tėvui pasisekė 
išvykti. Jos motina ir jaunas bro 
liukas, kaip Lietuvos piliečiai, 
buvo sulaikyti. Vėliau, 1948 me
tais, Armonas juos surado gy
vus Sibire. Jos šeima siuntė jai 
maisto siuntinių. Bet, kaip pasi
rodė, buvo padaryta klaida. Už 
susižinojimą su Amerika, pasa
kė Dana, jos motina buvo nuteis 
ta 25 metams sunkiem darbam. 
Jos sūnus buvo paimtas į našlai- 
tyną. Dana ir jos tėvas siuntė 
prašymus į Maskvą, bet sprendi
mas buvo pakeistas tik praėju
siais metais, kada Armonienės 
sveikata palūžo ir ji nebegalėjo 
dirbti“.

„Ko bėra verta mano motina 
dabar jums?“ — paklausė Dana 
antrojo ambasados sekretoriaus 
Fedorovo F. Solomatino. — Ji 
yra sena, serganti moteris; vie
nintelis jos noras gyventi su sa
vo šeima. Ji paprašė vizos, bet 
praėjusį mėnesį jos prašymas 
buvo atmestas. Kur buvo Chruš
čevas, kai tas atsitiko?“

„Solomatinas pasakė, kad jis 
nieko negalįs padaryti. Jis ne
turįs jokių duomenų šiai bylai. 
Jis turi pasitikrinti su Maskva“.

„Maskva jau savo žodį tarė“, 
pasakė Dana. „Chruščevas pa
reiškė, kad jis norįs sukurti „ge
rą atmosferą, kuri nekvepėtų ka
ru“. Tai yra jūsų šefo kalbos ci
tavimas. Prieš dvejus metus pra 
šiau vizos leisti nuvykti pama
tyti savo motinos Rusijoje, ir jūs 
net neatsakėte į mano laišką. Ko 
kios rūšies atmosfera jūs tai lai
kote?“

Viską atiduotą

Armonaitė atidėjo paskutinius 
egzaminus VVestern Reserve uni 
versitete, kad tik galėtų pada
ryti viską, kad galėtų jos moti
na atvykti į Ameriką. Chrušče
vo kalba buvo suteikusi vilties 
ir todėl jos kongresmanas M. 
Feighan sudarė sąlygas gauti 
priėmimą Sovietų Rusijos am
basadoje. Ji pasakė, kad tėvas ir 
ji atiduotų viską, net savo na
mus, kad galėtų finansuoti jos 
motinos atvykimą.

Toliau laikraaštis rašo:.„Vals
tybės departamento pareigūnai 
pranešė Danai, kad vienas ar du 
lietuviai kiekvieną mėnesį yra 
leidžiami išvažuoti, ypatingai se 
nesnio amžiaus žmonės, kaip jos 
motina. Bet Solomatinas nedavė 
jokios vilties. Viskas, ką jis pa 
sakė, buvo: „Viskas priklauso 
nuo Maskvos, aš turiu patikrin
ti“.
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Neturi širdies
Dana buvo mandagi ir kantri, 

kol ji galėjo ištverti. Vėliau ji 
pasakė, ką ji iš tikrųjų galvoja. 
„Priežastis, dėl kurios jūs turi
te pasitikrinti su Maskva, yra ta, 
kad jūs esate marionetė - lėlė, 
pasakė Dana Armonaitė. „Jūs 
turite galvą ir dvi rankas, kaip 
ir aš, bet neturite širdies. Vie
ton širdies jūs turite virves, ri
šančias su Maskva. Chruščevo 
kalba per radiją leido pagalvoti, 
kad širdies turima ir Maskvoje. 
Gal būt, bet aš abejoju. Aš to
liau eisiu ir mėginsiu tai sužino
ti“.

Motinų vargai 
Lenkijoje

NEW YORKAS, birž. 13. — 
„Nowy Swiat“, lenkų laikraštis 
New Yorke, rašo, kad Silezijos 
Darbininkų sąjunga pareiškė pro 
testą prieš vertimą nėščių mote
rų dirbti anglių kasyklose. To 
laikraščio žiniomis, Silezijos mo
terys, būdamos nėščios ir dirb
damos anglių kasyklose, naikina 
savo sveikatą ir 20 procentų to
kių moterų gimdo prieš laiką.

Minime baisiojo
birželio dienas

NEW YORKAS, birž. 13. — 
Didžiojo Nevv Yorko lietuviai, 
latviai ir estai mini baisiojo bir
želio dienas. Prieš 16 metų vienu 
įsakymu iš Pabaltijo valstybių 
išvežta apie 200,000 žmonių — 
moterų, vyrų, kūdikių ir vaikų. 
Jie išvežti į tolimą Sibirą. Jie iš-. ................................ VIENA, Austrija, birž. 13. —

“ .“V°. a-t‘fntL3U Vakarų Vokietijos kancleris Ade
naueris šiandien lengvai buvo 
sužeistas, kai lėktuvas, kuriuo

namai, jie buvo išplėšti iš šeimų 
Daugelis jų žuvo Sibiro tundro 
se.

Lietuviai, latviai ir estai savo 
Didžiojo New Yorko bažnyčiose 
meldžiasi už žuvusius brolius, se
seris, kankinius. Tuos baisiuo
sius įvykius mini spauda.

Didžiojo New Yorko pabaltie
čiai birželio 16 d. 7:30 vai. va
kare renkasi į Town Hali, 123rd 
Street, New Yorke, paminėti 
tuos baisiuosius įvykius. Pareikš 
ti savo balsą laisvajam pasauliui 
ir protestuoti prieš tuos šio am
žiaus gėdingus bolševikų darbus.

Town Hali gausiame susirinki
me, kaip kas metai, bus priimtos 
rezoliucijos, Sibire kenčiantiems 
bus pareikšta užuojauta, kurią 
jie išgirs per Amerikos Balsą, ir 
kartu bus pagerbti žuvusieji. Ta
me susirinkime kalbės kongres
manas ir kiti visuomenės ir tau
tų atstovai.

• Formozoje nuo balandžio 
mėn. mirė 101 asmuo influenzos 
liga.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Komunistinė Kinija vakar apkaltino Ameriką, jog jos lėk
tuvai „įsibrovė“ į Kiniją ir įspėjo, kad busimoji agresija bus su
tikta su stipriausiomis kiną armijos pajėgomis.

— Takeshi Tegano, Japonijos senatorius, vakar pareiškė, kad 
Azijos gyventojai bijo Jungtinių Amerikos Valstybių, nors gauna 
ekonominę ir karinę pagalbą.

— Prancūzija jau turi naują vyriausybę, kurios ministeris pir
mininkas yra Maurice Bourges - Maunoury. Parlamentas naujai 
vyriausybei pareiškė pasitikėjimą. Maurice Bourges - Maunoury 
yra ne tik vyriausybinis administratorius, bet taip pat finansų 
ekspertas, vadas, karinis herojus ir intelektualas. Naujas premje
ras Bourges - Maunoury yra Ifi metų amžiaus.

— Harold Stassenas, prezidento Eisenhowerio patarėjas, va
kar išskrido į Londoną dalyvauti Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
pakomitečio posėdžiuose.

Socialinės tarnybos
unija suvažiuos

BRIUSELIS, Belgija, birž. 13. 
— Briuselyje 1958 metais, Tarp
tautinės parodos proga, bus 
Tarptautinės Katalikų Socialinės 
tarnybos unijos 9-asis suvažia
vimas. Unija įsteigta 1925 m. 
Ji apjungia visas socialinės tar
nybos mokyklas ir įvairių kraš
tų socialinės tarnybos veikėjus. 
Organizacijos tikslas — skatin
ti naujos krikščioniškos santvąr 
kos įgyvendinimą, steigti kata
likiškas socialinės tarnybos mo
kyklas ir palaikyti ryšius tarp 
socialinės tarnybos veikėjų įvai
riuose kraštuose.

Influenza siaučia
TOKIO, Japonija, birž. 13. — 

Japonijoje siaučia influenzos li
ga. Vakar Japonijoje influenza 
sirgo 2,500,000 asmenų, įskai
tant 500,000 vaikų.

George serga
ATLANTA, Ga., birž. 13. — 

Walter F. George, prezidento 
Eisenhovverio specialus ambasa
dorius šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijai (Natui), sunkiai 
serga.

Walter F. George, buvęs sena
torius, yra 79 metų amžiaus.

Kardinolas atsisveikino
VATIKANAS, birž. 13. — Len 

kijos kardinolas Wišinskis šian
dien atsisveikino su popiežiumi 
Pijumi XII.

Kardinolas Wišinskis, atvy
kęs į Romą gegužės 8 d., birže
lio 18 d. išvyksta į Varšuvą.

Adenaueris sužeistas 
skrendant lėktuvu

jis skrido į Austriją, pateko į oro 
duobę.

81 metų Vokietijos vadas su
sitrenkė į lėktuvo duris prie pilo
to kambario.

Kancleris Adenaueris, lydimas 
savo dukters ir kelių pareigūnų, 
įskaitant užsienio reikalų minis
terį Heinrich Brentano, atvyko 
trims dienoms į Austriją.

Sala drebėjo
TOKIO, Japonija, birž. 13. — 

Japonijos Hokkaido saloje vakar 
žemė drebėjo.

KALENDORIUS
Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 

Did.; lietuviški: Butrimas ir Po- 
medė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.
ORAS

Oro biuras pranešaė Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šil
ta.

Dr. Linus Pauling, Nobelio premijos laimėtojas, ir jo žmona iš New 
Yorko išvyko į Europą.. Dr. Pauling prašo nebebandyti vandenilio 
bombos. (INS)

Mao Tze-tung pripažino, kad 
likviduota 800,000 asmenų

NEW YORKAS, birž. 13. — „The New York Times“ šiandien 
pasakė: Mao Tz^-tung pripažino, kad Kinijos komunistinis sau
gumas likvidavoi 800,000 asmenų tarp 1949 m. spalio mėn. ir 
1954 m. pradžioi

„The New Yorfc Times“ kores
pondentas iš Vafšuvos pranešė, 
kad raudonosios Kinijos vadas 
Mao Tze - tung šias skaitlines at
skleidė komunistų partijos vadų 
suvažiavime, kuris buvo Peipin- 
ge praėjusių metų vasario mėn.

Mao Tze - tung kalbos, pasa
kytos komunistų vadams teks
tas nebuvo atspausdintas, bet 
kalbos santrauKsTirkuliavotarp 
lenkų komunistų.

Mao Tze - tung pasakė, kad 
Stalino nesugebėjimas suprasti 
prieštaravimų, • įskaitant juos 
tarp vadų ir liaudies, nuvedė jį 
į terorą ir tūkstančius komunis
tų likvidavimą.

Mao Tze - tung pasakė:
— Prieš priešus reikalinga pa

naudoti jėgą. Mes Kinijoje taip 
pat jėgą varto jom prieš liaudies 
priešus. Saugumas likvidavo 
800,000 žmonių iki 1954 m.

Tuojau atsikirto
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika, birž. 13. — Adlai Stevenso- 
nas vakar kritikavo Pietų Afri
kos baltųjų viešpatavimą. Pietų 
Afrikos vidaus ministeris Eric 
Louw tuojau atkirto, kad demo
kratų vadas kišasi į naminius 
reikalus.

Politine žudynių pamoka
PARYŽIUS, Prancūzija.—Jau 

esame rašę, kad Alžirijos sukilė
liai gegužės 30 d. nužudė 303 vy
rus Melūzos miestelyje, Alžiri- 
joje.

Melūzos skerdynės sujaudino 
ne tik prancūzų, bet ir pasaulinę 
spaudą.

Paryžiaus laikraštis „Demain“ 
straipsnyje „Politinė žudynių pa 
moka“ rašo: „Mes visada neigė
me F. L. N. (Tautinio išlaisvini
mo frontui) jo pretenduojamą 
monopolį. Visų pirmiausia, to
dėl, kad Alžirijoj yra kitų nacio
nalistinių sąjūdžių ir, pirmoje 
M. N. A. (Tautinis Alžirijos są
jūdis) ; o, antra, todėl, kad pri
pažinti vienam sąjūdžiui Alžiri
jos tautos atstovo pobūdį reikš
tų atidaryti kelią į totalitariz
mą... Kad F. L. N. turi reikšmin
gą skaičių šalininkų — tai tik
ra. Kad jis turi už save Alžiriją, 
mes žinome, kad tai netiesa. Me-
lūza ir Orana padarė tai, kad ----------------
prancūzų ir pasaulio viešosios • Viceprezidentas Nironas ir 
nuomonės akyse F.L.N. galuti- kiti kariniai ir vyriausybės va- 
nai nustojo privilegijos, kurią jis dai susitiko Quantico Marine ba 
savinosi, kalbėti visos tautos zėje, Va. Ten yra penkta metinė
vardu“. „sekretorių“ konferencija, ku-
Ir laikraštis toliau prikiša rią sušaukė JAV apsaugos sekre- 

prancūzų vadovaujantiems sluog torius Wilsonas.

Komunistai nušovė
du lėktuvus

LONDONAS, birž. 13. — Ko
munistinė Kinija vakar kaltino 
Amerikos oro ir laivyno pajėgas 
„įsibrovimu į pietų Kinijos jū
rą“. Kinijos komunistų pareigū
nai sako, kad JAV lėktuvai skra
jojo aštuonias valandas virš Ki
nijos teritorijos.

Peipingo radijas pranešė, kąd 
komunistinės Kinijos priešlėktu
vinės patrankos sužalojo Jung
tinių Amerikos Valstybių laivy
no lėktuvą ir du kitus lėktuvus, 
kuriuos vairavo nacionalistinės 
Kinijos pilotai, numušė.

Peipingo radijas pranešė, kad 
kova buvo Kwantungo provinci
jos Swaton apylinkėje, 200 my
lių skersai jūrą nuo Formozos.

• Rytų Vokietijos ministeris 
pirmininkas Otto Grotewohl įspė 
jo rytų zonos studentus, kad jie 
neteks teisės studijuoti, jei jie 
neklausys draudimo vykti į Va
karų Vokietiją.

• Britanijos karalienei Elzbie
tai vakar sukako 31 metai am
žiaus.

sniams, kad jie ligi šiol jieškojo 
viešų ir ne viešų kontaktų su 
F.L.N. atstovais, bet niekas ne
bandė sueiti sąlytin su M.N.A. 
atstovais. Jis mano, kad „nau
jai susidariusioji vyriausybė tu
rės parodyti politinio išradingu
mo, numatymo ir iniciatyvos; ji 
turės nugalėti neabejotiną mo
ralinį pasipiktinimą, kad sukur
tų politines sąlygas galinčias vi
sų pirmiausia išvengti betkurių 
žudynių“.

Nebuvo smulkių
DETROITAS, birž. 13. — Kai

kas juokėsi Vemor policijos sto
tyje, kai Mrs. Kathryn Brown 
pranešė, kad iš jos namų pavog
ta taupomoji dėžutė (piggy 
bank). Bet visi surimtėjo, kai ji 
pasakė jiems, jog dėžutėje buvo 
1,500 dolerių.

Nesirūpina bolševikines
spaudos platinimu

Lietuvos gyventojai kaip nemėgo, taip ir nemėgsta bolševiki
nės spaudos. Sovietinių laikraščių ir žurnalų išeina nemažai, ofi
ciozas „Tiesa“ giriasi turįs net beveik 200,000 tiražą, bet kas 
iš to viso, jei bolševikų spausdintasis žodis yra neveiksmingas ?

„Tiesa“ ir Vilniaus radijas ge- 1 - .... "".----- :
gūžės 16 d. plačiau pasisakė spau 
dos platinimo klausimu. Tie pa
sisakymai pilni skundų. „Kai
kur pasireiškia nuotaikos, jog skaitytojų ją perakaito. Pana-
spaudos platinimu galima ir ne
sirūpinti“, pastebi „Tiesa“, o jau 
kai kur pasireiškiąs „nedovano
tinas apsileidimas“. Pvz. Šalčinin 
kų rajone spaudos platinimas 
esąs „visiškai sužlugdytas“. Pa
žymima eilė vietovių, kur laik
raščių platinimui visai negauna
ma. „Tiesa“ sušunka: „Ką daro 
rajono vadovai matydami tokią 
padėtį ? Ogi nieko. Į spaudos pla
tinimą jie ir toliau žiūri abejin- 
siai atskleisti trūkumus, kovoti 
jei mato, kad piliečiai tokios 
spaudos visai nenori.

Barami pareigūnai

Barami ir spaudos platinimo 
įstaigų pareigūnai, kad tie visai 
nesilanką vietovėse. Jie nesirūpi
ną, kad spaudą regulariai gautų 
nors skaityklos ir klubai. Ir vie
tos „partinis aktyvas“ neįverti
nąs spaudos platinimo ideologi
nės reikšmės jau ilgą laiką. Tai 
ypač liečią Ukmergės rajoną. 
„Nesirūpinama spauda ir Šven
čionių rajone“.

Kalti ir redaktoriai...

Bejieškodami bolš. spaudos 
nesėkmės kaltininkų, „Tiesos“ ir 
Vilniaus radijo kritikai užkliū
na ir už laikraščių redakcijų. 
Girdi, redakcijų pareiga esanti 
„gerinti laikraščių turinį, kelti 
jo kovingumą, stiprinti laikraš
čių ryšius su savo skaitytojais, 
daugiau spausdinti skaitytojų 
laiškų, medžiagos, apimančios 
aktualius mūsų gyvenimo klau
simus. Laikraščio uždavinys drą 
gai“. Kaip nežiūrės abejingai, 
prieš visa tai, kas trukdo mums 
žengti pirmyn“.

Užburtas ratas

Bolševikinių laikraščių redak
cijoms nelengva tuos partinius 
teoretinius nurodymus, pasekti. 
Jei laikraštis bent kiek mėgina 
atsižvelgti į skaitytojų pageida
vimus, duoda, sakysim, mažiau 
nuobodžios partinės ofięiozinės 
propagandos ir daugiau įdomių 
pasiskaitymų — tuoj 'propagan
dos vairuotojai ir sušunka: „Ta
rybiniam laikraščiui nedera pa
taikauti blogam skoniui“, nes ne 
reikią „vaikytis niekam nereika
lingo tariamo įdomumo, spausdi
nant laikraštyje medžiagą, ati
trūkusią nuo mūsų gyvenimo“. 
Oficiozas „Tiesa“ geg. 16 d. to
kią kritiką ir išpyškino. Girdi, 
„tokių trūkumų būta Klaipėdos 
miesto laikrašty ‘Tarybinė Klai
pėda’; ir kai kurių rajonų laik
raščiuose pasirodo nereikšmin
ga, atitrukusi ųuo rajono gyve
nimo medžiaga“.

Sovietinių laikraščių redakto
riai atsiduria keistoje padėtyje: 
jei jie deda įdomesnės (neparti
nės) medžiagos, tai nepatinka 
partijai, o jei prikemša savo 
laikraščių skiltis medžiaga, su
kirpta „pagal liniją“, vėl nepa
tinka skaitytojams ir piliečiai to 
kių laikraščių neskaito. Reikia 
stebėtis, kad bolševikiniai vadai 
nei per dešimtmečius nepasimo
kė iš patyrimo ir spaudos propa
gandos srityje tebevartoja pase
nusius, grubius, primityvius me
todus, kuriais skaitytojus tik at- 
baugina. Toji pati Vilniaus „Tie
sa“ kartais tris ketvirčius savo 
puslapių užpildo, pvz. viena

Chruščevo kalba, kuri eiliniam 
skaitytojui juk visiškai neįdomi, 
galbūt tik vienas antras iš 1,000

šiai ir su kita, skaitytojams jau 
iki kaulo įgrįsusia trafaretine 
medžiaga apie planų išpildymus 
ir panašiai. Pačios pagrindinės 
spaudos platinimo kliūties bol
ševikai, žinoma, nenorės pripa
žinti, būtent, kad Lietuvos gy
ventojų dauguma iš viso bolše
vikų nemėgsta, tad ir jų spaudos 
skaityti nenori.

Šie pačios sovietų spaudos nu 
siskundimai yra ryškiausias įro
dymas, kad visa sovietų santvar 
ka yra nusigyvenusi nuo koto.

(Elta)

Lėktuvas grįžo
į lėktuvnešį Hometę

WASHINGTONAS, birž. 13. 
— JAV laivynas vakar pranešė, 
kad komunistinės Kinijos prieš
lėktuvinės patrankos sviediniai 
palietė vieną Amerikos lėktuvą, 
kai jis pakilo nuo lėktuvnešio 
Homet, esančio Formozos sąsiau 
ryje. Nuostoliai nedideli. Lėktu
vas, priskirtas prie 33,100 tonų 
lėktuvnešio Hornet, buvo aštuo- 
nios mylios nuo raud. Kinijos pa
krantės, kai incidentas įvyko. 
Kai pakrantės patrankos pradė
jo šaudyti, lėktuvas tuojau pa
keitė kryptį ir saugiai grįžo į 
Hornetą.

Darbininkų jaunimo
suvažiavimas Romoj

ROMA, Italija, birž. 13. — Ro
moje šiomis dienomis pasibaigė 
Tarptautinės Katalikų Jaunimo 
įstaigos suvažiavimas. Jame da
lyvavo darbininkų jaunimo orga
nizacijų pirmininkai ir dvasios 
vadai iš Brazilijos, Kanados, An
glijos, Prancūzijos ir Belgijos. 
Suvažiavimui pirmininkavo ka
talikų darbininkų jaunimo sąjū
džio įsteigėjas prelatas Cardijn. 
Tarp kitų svarbių reikalų buvo 
apsvarstyti pasaulinio katalikų 
darbininkų jaunimo suvažiavimo 
organizaciniai klausimai. Suva
žiavimas įvyks š. m. rugpjūčio 
mėn. pabaigoje. Pramatoma apie 
30,000 dalyvių iš visų pasaulio 
kraštų. Tuo pačiu metu bus Pa
saulinės Katalikų Darbininkų 
Jaunimo tarybos konferencija. 
Joje bus studijuojami neseniai 
surinkti duomenys apie religinę 
darbininkų jaunimo padėtį visa
me pasaulyje, bus priimtas veik
los plan,as ateinantiems ketve- 
riems metams ir pabaigoje bus 
paskelbtas krikščionių darbinin
kų jaunimo manifestas.

Geras ženklas
PARYŽIUS, birž. 13. — Pran

cūzijos krikščionių darbininkų 
konferencija šiuo metu yra ap
jungusi vieną milioną ir 400 
tūkstančių narių. Per pastaruo
sius dvejus metus konferencijos 
narių skaičius paaugo 200-tais 
tūkstančių.

Prancūzijoje, panašiai kaip Vo 
kieti joj ir Belgijoj, krikščioniškų 
profesinių sąjungų organizacija 
įgauna vis daugiau įtakos tarp 
darbininkų.
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Bausmės priežastys 
(Tęsinys iš Clevelando) 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Rūpinosi

Yra įprasta, kad komandos 
treneriui tenka visa atsakomybė 
dėl pralaimėjimo ir dažniausiai 
po rungtynių pateikia savo vir
šininkui ir spaudai savo nuomo
nę bei priežastis dėl pralaimė
jimo.

Man teko “malonumas” bū
ti mūsų reprezentacinės krepši
nio komandos treneriu (jei mes 
šio žodžio vis dar pasiryžę lai
kytis). Nors Faskas iš manęs 
jokios apyskaitos nereikalavo, 
jaučiu pareigą pasidalinti min
timis su sporto mėgėjais bei skai 
tytojais ir panagrinėti šios ka
tastrofos priežastį.

Spaudoje skaitėme, kad krep
šinio rinktinės sudarymu rūpi
nosi Fasko vicepirmininkas R. 
Babickas. Atkreipkime dėmesį 
į žodį “rūpinosi”. Ar jis jau tu
ri ir reikšti tos rinktinės suda
rymą ? Rūpintis, mano ir turbūt

niai. Reikėjo tik rasti tam tin
kamą žmogų, jam padėti bei jį 
prižiūrėti. ‘Galima galvoti ir pri
leisti, kad Faskas pirmą kartą 
su tokia problema susidūręs ir 
dar be patyrimo, pasitenkino pa
skirdamas žmogų tuo rūpintis 
ir... užmerkdamas akis. Tačiau

dė patarti, bet greitai numojo 
ranka. Tik nueidamas liepė, pa
ėmus minutę, “duoti velnių” (jo 
žodžiai), kad vyrukai daugiau 
kovos dvasios parodytų. Ban
džiau puolime Dirvianskį, Gašką 
ir Varną, o antrame kėlinyje net 
Kauną ir Prapuolenį. Nieko ge
ro neišėjo ir negalėjo išeiti. Žai
dėjas ne savo pozicijoje nustoja 
pušės savo efektingumo, o daž
nai ir visiškai pasimeta.

Nedaug geresnė padėtis buvo 
ir su centrais. Mes žinome Gaš
ką: jis turi puikų metimą, bet 
nėra kovos žmogus, lėtas ir silp
nas prie lentų. Todėl trečias cen 
tras, bent šiuo atveju, buvo bū
tinas. žodžiu, rinktinė sudaro
ma ne surenkant 12 ar 10 ge
riausių žaidėjų, bet pagal pozi
cijas, imant 4 geriausius gynė
jus, 4 puolėjus ir 3 centrus. Tik

dalyvauti prie jų parinkimo, su
eiti su jais į kontaktą ir, svar
biausia, pateikti individaulinio ir 
komandinio paruošimo planą. 
Gal atrodys, kad šiose sąlygose 
tai sunkiai įmanoma. Ne’ Ga- 

(Nukelta į 7 psl.)

AUKOS UŽ MLEMORI*
(Ji “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Vladas Eigelis............................  $1.00
Anna Yasinas ................. 1.00
Ona Stasiulienė.......................... 1.00
A. Graužinis ................ 2.00

Ačiū geradariams.

'‘Draugo” administracija

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA teikia

• Televizijas
• Hi-Kl fonografus, Plokštelis
• Radijus — vietinius Ir importuotus
• llulkiasurblius
• VedtntuviiH Ir Vėsintuvus
• Klektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Klektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputeH ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite moderniškų, prekybų.

Dflinfl-
TCLCvision

Csales - serviče)
Sav. Inž. A. SUMENĄS 

SS21 S. Halsted — CLlffside 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

lilį

nesuprantama, kad Babickas ne 
pajuto tos didžiulės atsakomy- tada įmanomas komandinis žai
bęs ir, mažai tenusimanydamas,
nejieškojo pagalbos, net nieko 
neklausė patarimo!

Šį klausimą Faskas galėjo iš-, 
spręsti dvejopai: 1) paskirti tri
jų gerai nusimanančių krepšiny 
žmonių komitetą, kuris būtų 
pakvietęs trenerį ir sustatęs 
rinktinę, arba 2) paskirti vie
ną žmogų, kuris būtų buvęs pa
jėgus būti treneriu ir pats būtų 
sustatęs komandą.

Kiekvienu atveju trenerio rei
kalingumas yra pirmaeilis. Ba
bickui tai atrodė nereikšminga 

daugeliu supratimu, reiškia ras- ir jis mane pakvietė vos 8 die-

dimas; nėra galvosūkio su kei 
timais ir tik tada įgauna prasmę 
ir

Treneris.

Taip sudarytoje ir taip pa
ruoštoje rinktinėje ir pats Sa
liamonas būtų sunkiai ką sukli 
javęs. Po Toronto žaidynių kal
bėjau apie trenerio reikšmę ir 
jo funkcijas. Pirmoji jo funk
cija yra paruošti komandą tech
niškai ir taktiškai treniruočių 
metu, o antroji — diriguoti ko
mandą žaidimų metu; Tik šiai 
antrajai funkcijai buvau ir pa
kviestas, nes, jei Babickas bū-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Dr. P. Gailiūnas ............ 0.95
Alex Dargis ..................... 5.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

231S W. 9 lst SL, Ohicago, Dl. 
Tel. PRrescctt 9-2781

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street 
Priima ligonis pagal susltarlma 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad Ir
šeštad

Res. tel. GRovehlll 6-5608

VIKTORO K O 2 IC O S 
Lietuvišku gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVE. PR 8-9633

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-I3S1

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad.

ir šeštad. tik 10—12 vai.

tvo P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protolsfaa

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

(Arch Supports) Ir t- t. 
Vai.: 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd SL. Chicago 29, IU 

Tel. PltoMpeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42JRJ W. 63rd Si 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

ti žmogų ar žmones, kompeten-1 nas prieš rungtynes. Kvalifikuo Į galvoję®, kad rinktinei rei- 
tų žmonių panašiam komitetui i kalingas bet koks paruošimas, 
ar trenerio postui kol kas ne- ^atų anksčiau pakvietęs! Šiai 
stokojame. Ir esu tikras, kad antrajai funkcijai žinoma ir tre

nerio vardas netinka. Tiek lie- 
Rinktinės sąstatas tuvių, tiek kitose kalbose žodis

būtų atrodęs kitaip. Paban-i “treneris” tik ir liečia pirmąją 
dykime čia žvilgterėti į pavar-

tingus sudaryti tokią rinktinę.
Tuo tarpu R. Babickas, pasi

slėpęs už žodžio “rūpinasi”, pats 
tą rinktinę sudarė, arba, kaip 
man rašė, daugiausia prisidėjo 
prife jos sudarymo. Tai kodėl 
spaudoj nepaskelbti, kad rinkti
nę sudaro R. Babickas? O jei 
skelbiama, kad jis “rūpinasi”, 
tai kodėl jis nesirūpino, o lindo 
į svetimus žirnius, apie kuriuos 
jis nedaug teišmano ? Kažin 
kiek mūsų krepšinio pasaulis ži
no apie Babicką, o gal dar ma
žiau Babickas žino apie krep
šinį?

Taip besirūpindamas tos rink
tinės sudarymu, jis visai pamir
šo pagrindinį savo uždavinį — 
rūpintis pačia rinktine. Jo parei
ga buvo rūpintis, kad visi laiku 
atvažiuotų, kad visi dalyvautų 
treniruotėje, kad negalintieji at
vykti būtų pakeisti kitais, kad

dės, kurios gynė mūsų spalvas 
Clevelande. Jos buvo: Dirvians- 
kis, Kaunas, Kalvaitis, Vyšnius, 
Valaitis ir Prapuolenis — visi 
gynėjai, Dovydaitis ir Gaška — 
centrai ir Varnas -— puolėjas. 
Morkūnas, manau, bus per ap
sirikimą ten papuolęs. Taigi — 
šeši gynėjai, du centrai ir vienas 
vienintelis kraštas ir tas pats la
bai jaunas tokioms rungtynėms. 
Kur proporcija ir logika? Negi 
Babickas nežino, kad krepšinį 
žaidžia 2 gynėjai, 2 puolėjai ir 
centras ? Teisybė, buvo numaty
ti du kraštai — Germanas ir 
Kelbauskas. Ir su jais dar puo-

funkciją. Todėl amerikiečiai tu
ri žodį "coach”, kurio asisten
tas — treneris jo priežiūroje tre 
niruoja komandą.

Prancūzų treneris yra tik pir
majai funkcijai, gi antrajai yra 
“le manager”. Galėtume išvers
ti “menedžeris”, bet palikime 
tai, kam tas priklauso ir grįžki
me prie žaidynių.

Taigi rinktinės treneris turėjo 
būti paskirtas pirmiausia, dar 
prieš Toronto žaidynes. Ten bū
tų galėjęs stebėti savo žaidėjus,

STATYBAII
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rflftlų
medžiaga

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prro
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą fr Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

atvykusieji būtų kaip reikiant į lėjų skaičius nepakankamas. O
priimti ir t.t. Nenuostabu, kad 
tam jis nerado laiko arba pa
miršo. Juk jis turėjo rūpintis ir 
moterų tinklinio komandos su
darymu ir buvo paskirtas jos 
treneriu. Ir kaip aną kartą mi
nėjau ten jis savo uždavinį atli
ko puikiai. Bet argi krepšinis 
jam koks pamestinukas? Ap
skritai — retai kada užtenka vie 
no žmogaus vienai komandai, o 
jis vienas sutiko rūpintis net 
dviemis komandomis. Aišku, kad 
kas nors turėjo nukentėti. Taip 
ir nukentėjo rūpinimasis krep
šininkais įr pačios

Rinktinės sudarymas.
Faskas ir Babickas į šį reika

lą perdaug lengvai ir pro pirštus 
pažiūrėjo.

Visi žino, kad mūsų vyr. spor
to organas yra jaunas, energin
gas, pilnas idėjų, stiprus orga
nizaciniai. Jo idėja buvo šias 
žaidynes atgaivinti, kas ir buvo 
be priekaišto įvykdyta. Mano 
manymu, Fasko pagrindiniai už
daviniai yra organizuoti, vado
vauti ir administruoti. Gi rink
tinės sudarymas ir jos paruoši
mas bei dirigavimas rungtynių 
metu yra jau techniškas darbas, 
Faskui priklausantis netiesiogi-

jiems negalint atvykti, argi ne 
skubiausias ir svarbiausias rei
kalas buvo surasti pakaitalus? 
Bet Babickas ėmė ir paliko ma
lūną be sparnų. O tu, kad nori, 
bandyk jį sukti. Andriulis ban-

NEPRALEISKITE 
PROGOS

Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu basirinkiimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmens specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

• deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. llalsted SL, Čtilea- 
go 8, III., tol. LA 3-0427; namų — 
D A 6-4158.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

Tel. ofiso WA 6-3010, rez. PK 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 VV. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES FR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenae 
vai.: kasdien 10-12 vai. h- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-, vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonaa: PR 8-3229
Res telef. VVAlbrook 5-5076

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSYUK
-iVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'KTt'VlB OTOYTOJA6I
3926 59th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečlad. lr šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette. 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ąvu.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI 8TB

7166 South Western Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto lkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-8705

Ofiso tet CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayotte S-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 Iki 9 v. vak.
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 Weet lOth Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0950 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lf moterų ligos)
Ofisas ir rei.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arha WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-toa tr Daman Ava.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal nutarti. 

Telef. oftao LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-804S

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Oftao HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—-11 ryto lr 4—8 v.v,. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

Offloe: 10748 South Mictilgan Avė.
Bato 1653 W. 103 SL, Beverly Hills

Vai1.: kasdien !nuo 6 v. v. JU 9 v. vtį 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. IU 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Oftao — PT Tll man 5-0766
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 Sonth Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftao PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE x 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 Weat 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

25 O, OOO DOLERIŲ
vertes rakandų geriausių išdirbysčių

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos.

Kainos visiems prieinamos ir kreditas.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p. p.

Dudriko Radijo Valanda iš VVHFC, 1450 kil. radijo! stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pst joa įsikūrimo 
1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nsiumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki 810,000.00, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagon Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Rnvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStn.

Rąžykite dėl informacijų. Mnsų turtas 821,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Ud 8 
AefttadlenJ i

Atdaru: pirmadienį nuo 12 Ud 8, antradienį ir 
Trečiadienį nždaryta visą dieną, o nuo 9 lld 2 valandoa po pietų.

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 26, III 

(elefonaa REpubllo 7-4600 
Rezldencia: GRovehlll 0-8161

oaeimatymai pagal sutartie.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v 
*ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftao tel. Virginia 7-0036

Rezklend Jos tel. REverly 8-8244

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir motorų ligų 

2454 Weet 71gt Street 
(71-06 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—Š vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. VArds 7—1166 
Reddemdjoe — STevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted tr 86-ta gatvS) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:10 p p. kas 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 lkl 12: 2—0; 7-9.

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 
IiAfayette 6-4646.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02nd Bt., tel. RepubUe 7-8818.

Oftao telefonns — Blshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzls lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

Tel. oftao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory S-O749

. DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Sist Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

Tel. oftao PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųūette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHERUEGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6656 

Rezkl. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. Iki S p.p.; 6—9 v.v

DR. G. SERNER
LJET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1899 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVeat S5th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

TeL WAlbeook 6-2670
Rea Hllltop 6-1560

Dr. Almnder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M«rquette lfedieal Center 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo T—9 v. vak
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir T:9»
lkl 9 vai. Trečlad. Ir šeš). uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU T.IGU RPECTALTSTt 
— PRTTATKO AKINTUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v pagal 
ausi tarimų Išskyrus trečlad lėni us.

2422 W. Marąuette Road

* DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2290 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akta Ir pritaiko aklnloa, 
keičia atiklne Ir rėmus 

4456 8. California Aro. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 Vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 ▼. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimų, kurta 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
1 mokyklos vaikus.

4712 Sonth Aahland Avė.
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:H> 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illlnoh, Tel. LUdlow 5-9600

Entered ae Reeond-Clasa Matter Marob 81, 1916, at Cbloago. Illinois 
Under the Act of Marob 8, 1879.

Member of the Catholic Press Aaa’n 
Published daily, ezept Hundaya, 

by the
Mthuanian Cathollo 
PRENUMERATA:
Chicago! Ir Ciceroj 
Kl*ur JAV ir Kanadai 
Užsienyje

BURBCRIPTION RATES 
18.00 per year outside of Chicago 
19 00 per year ln Chicago A Ctnarr

Society *8.00 per year in Canada
Porelgn *11.00 per year.Metams U metų 8 nln. i mSn

*9.00 5.00 68.76 *1.85
*8.00 *4.50 *8.60 *1.60

*11.00 *6.50 *8.00 *1.01

Redakcija atralpsnlus taiso aavo uuožtera Neaunaudotų straipsnių ne
saugo. Jua«~ grąžina tik U anksto susitarus. Redakcija nž skalbimų tnttMI

IMmų '
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KANADOS RINKIMAI ,
Praėjusį sekmadienį įvykusieji Kanados rinkimai daug ką 

nustebino. Beveik visi priešrinkiminiai pranašautojai visai drą
siai teigė, kad šiuose rinkimuose liberalų partija išeis1 laimėtoja. 
Kaikurių buvo galvojama, kad toji partija gal neteks vieno kito 
atstovo, bet niekas ir įsivaizduoti negalėjo, kad jai bus suduo
tas toks didelis smūgis.

Liberalai valdė kraštą dvidešimt dvejus metus. Tą visą lai
ką reikia laikyti ekonominės gerovės metais ir todėl nuostabu, 
kad tuo metu prie valdžios vairo stovėjusi partija nepajėgė su
rinkti balsų daugumos. »

Ir konservatorių partija, tiesa, nesurinko balsų daugumos, 
tačiau ji savo atstovų skaičių daugiau negu padvigubino, numuš- 
dama liberalus iš 168 iki 103 atstovų skaičiaus, patys laimėdami

\ 110 atstovų.
Viso parlamente yra 265 atstovai. Tuo būdu nė liberalai, nė 

konservatoriai nesudaro daugumos, kad galėtų paimti valdžios 
kontrolę į savo rankas. Bus reikalinga lopytis kitomis mažesnė
mis partijomis. Jei toks lopymasis nepavyktų art>a nebūtų no
rima to daryti, tuomet reikėtų skelbti naujus rinkimus.

Daugelį politikų labiausiai domina klausimas', kodėl gero
vės metu valdančioji partija pralaimėjo rinkimus.

Krašte nebuvo ekonominės ar kitokios krizės. Kanada ne
susidūrė nė su betkokia tarptautine krize. Be to partija, būda
ma valdžioje dvidešimt dvejus metus, išsiauklėjo kompetentin
gų ir reikalingų valdžios pareigūnų, kurie dirbo valstybei be prie
kaištų, arba vienos ar kitos rūšies priekaištų gana retai tebū
davo padaroma.

Pažymėtina, kad ir pati opozicijoje buvusi konservatorių 
partija net ir prieš pat rinkimus beveik neturėjo pagrindo pulti 
vyriausybę. Svarbiausias jos veikėjų argumentas buvo ar tik ne 
tas, kad liberalai jau perilgai stovi prie valdžios vairo ir jau 
yra atėjęs laikas pakeisti juos kitais. Šį argumentą konserva
toriai pajėgė perteikti gana efektingai. Tai parodo rinkimų duo
menys. Matyt daug balsuotojų jautė, kad vienai partijai taip 
ilgai pasilikti valdžioje nėra gera ta prasme, kad ji ir jos vy
riausybė perdaug nutolsta nuo žmonių ir su jais nebesiskaito 
tiek, kiek yra reikalinga skaitytis, turint krašte demokratinę 
santvarką. Pagaliau balsuotojai pagąsdinti ir tuo, kad, girdi, 
perilgai laikant valdžioje vieną ir tą partiją, susidaro pavojus 
dviejų partijų sistemai.

Daug kam įdomu, kaip paveiks Kanadoje įvykstą vidaus po
litikos pasikeitimai į jos santykius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir apskritai — į tarptautinius politikos reikalus.

Žymių pasikeitimų ta kryptimi nelauktina. Gal tik tiek, 
kad konservatoriai būtų kietesni, palaikant prekybinius ryšius 

‘ su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. Bet šiaip jau gero kai
myno ir bendradarbiavimo dvasia bei draugingumas tikrai ne
pasikeistų. Nėra abejonės, kad tarptautinės politikos klausi
muose Kanada ir toliau palaikys JAV nusistatymą ir visur, kur 
tik bus reikalinga, bendradarbiaus su Vakarų demokratijomis.

Knowlandas ruošiasi
Senatorius VVilliam F. Knowland (iš Kalifornijos) vistik, 

kaip pastebime, rimtai ruošiasi kandidatuoti į prezidentus 1960 
metų rinkimuose. Kad kandidatūrą būtų galima lengviau pra
vesti nacionalinėje respublikonų konvencijoje, jis mano 1958 
metais kandidatuoti į Kalifornijos gubernatoriaus postą. Jei jis 
būtų išrinkus, jam būtų lengviau kontroliuoti konvencijoj gau
sią Kalifornijos delegaciją. Tačiau reikia pasakyti, kad ligšiol 
viceprezidento Nixono, kuris taip pat yra iš Kalifornijos, vardas 
kaip kandidato į prezidentus dažniau yra minimas. Manoma, 
kad jis turės ir prez. Eisenhowerio paramą.

KAIP SU TA NEPASAULBŽIORINE 
POLITIKA?

K. MOCKUS, Boston, Mass.

T. Jėzuitų gražiai leidžiamame 
religinio turinio žurnale š. m. 
5 Nr. randame kun. A. Tamo
šaičio straipsnį, pavadintą “Ne- 
pasaulėžiūrinė politika ir Bažny 
čios pulsas”. Tame straipsnyje 
aiškinama, kad pagal pačios Ka 
talikų Bažnyčios daugelio dig
nitorių pareiškimus, daugeliu at 
vejų religijai yra geriau nebūti 
valstybine. Iš straipsnio duoda
mų pavyzdžių aišku, kad kun. 
Tamošaičiui nepasaulėžiurinė po 
litika ir yra ne kas kita, o tokia 
politika, kuria valstybė ir Baž
nyčia gražiai bendradarbiauja, 
bet Bažnyčia nėra laikoma vals
tybine. Tiksliau klausimą sta
tant, išeina, kad nepasaulėžiūri- 
nės politikos pagrindinis bruo
žas ir yra neigimas reikalo duo
ti religijai valstybines teises ar
ba turėti valstybinę religiją. Jei
gu ištikrųjų visi tie, kurie mėgs
ta kalbėti apie nepasaulėžiūrinę 
politiką, taip ją supranta, kaip 
kun. A. Tamošaitis, tada tą klau 
simą Lietuvos atveju tenka lai
kyti neaktualiu, nes naujaisiais 
laikais pas mus nebuvo ir nėra 
nė vienos politinės grupės, kuri 
siektų religiją padaryti valsty
bine. Taigi valstybinės religijos 
klausimą laikant pagrindiniu ne- 
pasaulėžiūrinės politikos požy
miu, tektų sakyti, kad mūsų vi
sos politinės grupės yra nepa- 
.saulėžiūrinės. Bet ar taip iš tik
rųjų yra, tai jau kitas klausi
mas.

Straipsnyje minimi keli atve
jai, kur valstybė duoda Bažny
čiai pilną laisvę veikti ir dau
geliu atvejų teikia net materia
linę paramą. Tačiau gyvenimas 
rodo, kad yra ir kitokie atvejai 
kai tam tikros politinės grupės

VOKIETIJA TIKRAS 
GALVOSŪKIS

Žymusai “New York Times” 
bendradarbis Drew Middleton 
straipsnyje “Vokietija vėl pa
saulinės kovos akis” iš Londono 
maždaug taip rašo:

Leninas sykį pasakė: “Vokie
tija yra svarbiausias veiksnys 
proletarų revoliucijoj”. Bismar- 
ckas gi sakė: “Pasodinkime Vo
kietiją joti.” Šie posakiai pavaiz 
duoja mūsų amžiaus pagrindi
nes pažiūras į Vokietiją: išnau
dok ją ar leisk jai išnaudoti. Va 
karai, tiesa, jai dabar siūlo kitą 
rolę: būk geras kaimynas, nuo
lankus talkininkas, ištikimas 
draugas, nuoširdus demokra
tas.

Apjungta Vokietija būtų di
džiausia valstybė, skirti Vaka
rus nuo Sovietų Rusijos. Ji pa
siturinti. Ji turi anglies ir gerų 
žemės ūkių. Jos gyventojai 
energingi, darbštūs ir drąsūs. 
Štai kodėl nuo 1945 metų vokie 
čiai pasidarė laimėtojui dova
na dvikovoje tarp Rytų komu
nizmo ir Vakarų demokratijų, 
perskelta į dvi dalis (Vakarų 
Vokietiją su 51 mil. gyv. ir Ry
tų su 17 mil.) Vokietija erzina 
ne tik pačius vokiečius, bet vi
sus kaimynus. Jos reikalo neiš
sprendus, pastovios taikos būti 
negali.

Nėra jokių nesugriaunamų is 
torijos, geografijos ar ekonomi
jos priežasčių, kurios verstų 
Vokietiją automatiškai lietis į

komunizmo imperiją. Taip patį 
nėra priežasčių sakyti, kad ap
jungta Vokietija būtinai bus 
Vakarų demokratijos apgynimo 
siena rytuose. Vokiečių tautos 
pobūvyje pastebima tokių gilių 
šaknų, kad verčia manyti, Vo
kietija eis savo keliu, išmesda
ma per langą sąjungas su Ry
tais ar Vakarais.

Dvikovoje Vakarai laimėjo vis 
ką, tik nepaskutinį kirtį. Rusai 
neišvarė Vakarų iš Berlyno ir 
nenugąsdino berlyniečių. Jie ne- 
sukliudė Vakarų Vokietijos res
publikai įsikurti ir prisidėti prie 
Atlanto sąjungos. Bet — Vokie 
tija pasilieka suskaldyta. Tik 
rusų sutikimu įmanomas jos ap 
jungimas. Tai žino rusai, tai ži
no ir vokiečiai. Tai turėtų žinoti 
ir Vakarai.

Be abejojimo, galutinis Mas
kvos siekis yra įjungti Vokieti
ją raudinojon imperijon. Bet da 
bar rusai pasitenkina kuklesniu 
noru — išjungti Vakarų įtaką. 
Liaudį vilioja pasakomis, kaip 
būtų malonu laisvai važiuoti 
svečiuotis pas gimines Fricus 
Berlyne ir Rytų Vokietijoje, o 
pramonininkai viliojami Sovie
tų Rusijos didumu eu 200 mil. 
gyv., už kurios, girdi, stovi tri- 
syk skaitlingesnė Kinija.

Vakarai iš vokiečių nedaug 
nori. Jie tenori, kad vokiečiai, 
už paramą atsistoti ant kojų, į- 
gyvendintų demokratiją ir Ry
tų Vokietijoje. Aišku, jie turi 
viltį, kad apjungta Vokietija 
automatiškai stovės Vakarų pu

sėje ir šalinsis taip neutralumo, 
taip palinkimo į Rytus.

Nėra abejojimo, kad Adenaue 
rio vadovybėje Vakarų Vokieti
ja pasidarė vakarietiška valsty
bė. Vokiečiai čia priprato gyven 
ti vakarietišku gyvenimu, pri
klausyti vakarietiškoms sąjun
goms ir galvoti vakarietiška po
litika. Tačiau galima pasiklaus
ti: kaip giliai įaugo ši vakarie
tiška kryptis vokiečių tautoje, 
kuri juk turi savo senų, gilių 
tautinių — nacionalinių tradici
jų?

Gali būti, kad vokiečiai kaip 
nors nusikals sau raktą atsira
kinti duris į skaistesnę ir didin
gesnę 'ateitį. Gali būti, jog Vo
kietijos likimą iš tikrųjų išspręs 
ne Washingtonas ir ne Maskva, 
bet patys vokiečiai.

—Vyt. Sirvydas

siekia politinėmis priemonėmis 
išstumti Bažnyčios įtaką iš vie
šojo gyvenimo, suvaržyti jos 
veikimo laisvę. Tokią politiką 
turbūt ir kun. A. Tamošaitis ne
laikys nepasaulėžiūrinę ir su
tiks, kad jai pasipriešinti galima 
taip pat tik politinėmis priemo
nėmis. Tokia, kova nereiškia sie
kimo suvalstybinti religiją, bet 
reiškia siekimą garantuoti jai 
laisvą reiškimąsi, šiandieninės 
politinės rungtynės ir eina ne dėl 
klausimo, ar reikia turėti vals
tybinę religiją ar ne, bet dėl 
klausimo, ar valstybės ir Bažny 
čiog organai gali ir turi bendra
darbiauti tuose dalykuose, ku
riems Bažnyčia negali būti abe
jinga, kurie yra Bažnyčios mi
sijos esminė dalis, bet kuriuos 
vienaip ar kitaip turi spręsti ir 
valstybinės institucijos. Tokių 
klausimų gyvenimas iškelia vi
są daugybę ir jų sprendimas 
nėra surištas su valstybinės re
ligijos klausimu. Manau, kad 
atvirai tą klausimą išsiaiškinus, 
atpultų bet-koks pagrindas ga
na skaudžiam susiskaldymui po 
litika besidominčių ir joje besi
reiškiančių mūsų katalikų vei
kėjų tarpe.

Kiekviena demokratinė grupė 
pripažįsta sąžinės laisvę

Kai kalbama apie sąžinės lais
vės reikalą, tenka priminti, kad 
kiekviena demokratinė grupė sa
vaime yra pagrindinių demokra
tinių teisių ir laisvių išpažinėja. 
Tai liečia ir visų kraštų krikš
čionis demokratus. Visuose tuo
se kraštuose, kuriuose krikščio
nys demokratai turi lemiamą į- 
taką, juk nėra jokio sąžinės prie 
vartavimo lygiai kaip nėra ir 
valstybinės religijos. Tačiau tų 
turimų laisvių ribose dar ten
ka spręsti eilę klausimų, kurie 
savo esme nėra nepasaulėžiū- 
riniai ir todėl kaikur parlamen
tuose ir vyriausybėse vyksta ga 
na aštri kova su pasaulėžiūra 
surištus klausimus sprendžiant.

Kalbėdami apie valstybinę re
ligiją, atskirai turime minėti 
D. Britaniios atvejį. Anglo-sak- 
sų pavyzdžiai pas mus kaip tik 
keliami tų veikėjų, kurie kalba 
apie nepasaulėžiūrinę valstybę. 
Jeigu raidiškai laikytis tokio ne- 
pasauTėžiūrinės politikos apibrė
žimo, kokio laikosi kun. A. Ta
mošaitis, tai D. Britaniją tektų 
priskirti prie pasaulėžiūrinės po
litikos valstybių, nes ten juk 
anglikonų religija tebeturi vals
tybines teises. Ištikrųjų britai 
jiems įprastu lankstumu yra su
radę būdą derinti savo valsty
binės religijos buvimą su pagrin-

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIU AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

126 tęsinys
— Pasakok! Aš vakar ir šiandien apie tai gal

vojau. Aš negaliu praeiti, kad tau skaudu, o turiu.
Ji susimąsto, lyg kažką sunkaus spręstų. Nu

skina žolelę ir sukioja tarp pirštų.
— Noriu ir bijau. Noriu, nes tai būtų man leng

viau, o bijau, nes tu pasipiktinsi. '
— Aš stengsiuos tave suprasti.
— Gerai! — ji numeta žolę. — Visa, kas įvyko

daržinėlėje, buvo baisus melas. Tai vaidyba, kurios 
išmokė Julius! — Jos skruostai trūkčioja, o šviesios 
akys bėga krūmais.

— Tu manęs nemyli ? — jis net kilsteli.
— Taip! Nesibijok, bet taip yra. Tu praeitą ru

denį, kada pirmą kartą palydėjai, kai sėdėjome ant 
kalno, man iškilai ne kaip draugas, bet kaip meilu
žis. Aš stebėjau tave. Ir lašas po lašo pritekėjo per 
metus meilės. Tačiau Aš visa išpyliau, išverčiau lau
kan, nes aš siuvėjėlė. Kas, kad buvau gimnazijoje, 
daug skaičiau! Mano dienos vistiek praeina prie siu
vamos mašinos. Tu gi meistras. Žinau, ką tai reiškia! 
Mano tėvas buvo toks ir skurdo. Kuo baigtųsi mūsų 
meilė? Mažu nameliu, dviem hektarais. Turime būti 
protingi, nes ir tu ir aš paprasti žmonės. Mums rei
kia augščiau iškilti! Aš džiaugiausi pastebėjus, kad 
tu sukies prie Samanės. Kai tu ją vesi, nereikės kiek
vieną šeštadienį galvoti: kiek tu per savaitę išleidai 
ir kas liko sekmadieniui. Atėjęs į žmones, tu būsi ki
tas. Tau užleis pirmą vietą, su tavim skaitysis, pir
maeiliai svečiai lankysis. Jei būtume mudu, vėl per

TAIP ATRODO BOLŠEVIKŲ LAISVE

Balsys Vaclovas, kunigas, Vilkaviškio apskrityje 22 birželio 1941 
bolševikų žiauriai nukankintas. Bolševikai masinius ir pavienius žu
dymus tebetęsia ir toliau, Vakarų pasauliui dažnai akis užmerkiant.

diniais demokratinės laisvės rei, šaus dydžio katalikiškas kraš
tas. Airiai turi specifinę padėtį 
geografiniu atžvilgiu ir liberali
nės ar marksistinės įtakos pas

kalavimais.

Ir pas anglo-saksus visaip būna
Žinome gerai, kad Jungt. A- 

merikos Valstybių vyriausybei 
vis dar nesiseka užmegsti oficia
lius ryšius su Vatikanu, nes tam 

I labai priešinasi eilė įtakingų pro 
, testantiškų grupių. Nebuvo dar 
į atsitikimo, kad katalikų tikybos 
asmuo būtų patekęs j JAV pre
zidentus. Kai Al. Smith buvo i krikščioniškos dvasios ir tąja

juos silpnos. Užtat jų politinis 
gyvenimas negali būti lyginamas 
su mūsų, nes Lietuva geografi
niu atžvilgiu yra labai pavojin
goj vietoj ir įvairios įtakos ją 
žymiai stipriau paliečia. Pobol- 
ševikinis Lietuvos atstatymas 
negalės vykti be palaimingos

kandidatu, daugybė ypač pieti
nių valstybių įvairių grupių la
bai atvirai veikė prieš grynai 
konfesiniu pagrindu, sakydami, 
kad kataliką išrinkus preziden
tu, Vatikanas turėsiąs įtakos į 
JAV politiką. Tuo pačiu argu
mentu vis sutrukdomas norma
lus Vatikano santykiavimas su 
šiuo kraštu. Eilė visai nekrikš
čioniškų valstybių, kaip, saky
sim, arabų kraštai, turi santy
kius su Vatikanu ir mato iš to 
tik naudą, o tuo tarpu demokra
tinėj Amerikoj dar esama sek- 
tinio fanatizmo, atsiliepiančio ir 
į tarptautinius santykius. Pri
vatinių mokyklų nesubsidijavi- 
mas šiame krašte taip pat yra 
pagrįstai kritikuojamas. Kana
da tą klausimą išsprendė žymiai 
teisingiau.

Pačios D. Britanijos, Austra
lijos, iš dalies Kanados darbo 
partijose stipTėja radikalesnis 
sparnas, aiškiai marksistinis ir 

’antikrikščioniškas. Jei tam spar 
nui pasisektų įgyti daugiau le
miančios įtakos, ateitų laikas 
baigti kalbas apie anglo-saksų 
nepasaulėžiūrinių grupių pavyz
džius, nes kova dėl pasaulėžiū
rinių dalykų prasidėtų panašiai, 
kaip ji reiškėsi ir reiškiasi Pran
cūzijoj, Italijoj ir eilėj kitų kraš 
tų. Pasaulėžiūriniai dalykai pas 
anglo-saksus politikoj mažiau ke 
lia ginčų tol, kol krikščionybės 
principai sudaro neginčijamą jų 
valstybinio gyvenimo pagrindą 
ir yra akceptuojami visų lemian 
čių veiksnių.

Kartais minima Airija, kaip 
analogija Lietuvai, nes tai pana-

prasme turime baigti kalbas a- 
pie nepasaulėžiūrinę politiką.

“Nesuprantu savo tėvų — kai 
pramokau bėgioti, tai paliepė 
ramiai sėdėti, o kai kai pramo
kau kalbėti, tai liepia tylėti.”

Kada nors Amerikos lietuviai 
turės apsispręsti, ka3 geriau ąiū 
rėti: televizija ar savo tauto3 
reikalai?

Mūsų tautininkų “talka” kai 
kada atrodo talka prisirinkti ak 
.menų kitus brolius apsvaidyti.

Būtų gražu, jei kaikurie mū
sų spaudoje politiški straipsniai 
būtų ne oracijos ar deklamaci
jos, bet sveiko proto racijos.

Daugelis moterų pamiršta, 
kad vyrai jas myli dėl jų gražu
mo, ne dėl jų liežuvių ilgumo.

Genijus todėl genijus kad ži
no, kada sustoti. —P. ELiukas

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsy specialybė
Prccin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

DROŽLES
Iš didingo užsimojimo bolše-1 

vikų pramonę pertvarkyti Chru'l 
ščevui kažin ar neišeis kaip mū- i | 
sų liaudies pasakoje kalviui, ku 
ris iš didelio geležies gabalo te
padarė — piš?

Vienas berniukas skundėsi:

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

Dl. WAlbrook 5-8063

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

vakarėlius, jei nevaidintame, stovėtume prie durų 
paskutinieji. Būkim protingi.

— Tu klysti, Lina! — Viktoras piktinasi. — Tu 
pro adatos skylutę žiūri į gyvenimą. Aš lygiai gerai 
jaučiuosi ir paskutinėje vietoje, kaip ir pirmoje.

-j- Nes tu bailys, savęs negerbi! Kaip tu dabar 
tūpčioji aplink Gimbutą. Tavo vietoje seniai būčiau 
susitvarkiusi.

— Aš nenoriu taip. Gerumu padarysiu! — Jis 
erzinasi ir vėl gailisi, kam išėjo su ja pasivaikščioti. 
— Kodėl tu tąsyk drįsai lipti ant daržinėlės, jei aš 
tau nieko neryškiu ?

— Tai ir yra, kas mane labiausiai slegia. Pa
meni, kaip naktį grįžau, ir tu mane sutikai netoli 
vartelių? Aš išsigandau. Tu gal pastebėjai?

— Buvo gana tamsu.
— O aš iš tolo mačiau. Ar tu prisimeni, kaip kai

rę ranką laikiau šito palto kišenėje?
— Norėjai ir laikei, gal buvo šalta.
— Ne, buvo per karšta. Aš keikiau tave, ko at- 

lindai lyg koks meilužis. Žinojau, kalbėsi, rodysi sa
vo gerą širdį, užjausi, o man to nereikėjo. Aš norė
jau būti viena.

— Reikėjo pasakyti tiesiai.
— Aš buvau globojama, pamaldžiai saugoma. 

Nenorėjau tavęs užgauti. Pamačiau daržinėlę ir pa
siūliau. Pameni, su kokia ranka atidariaus vartelius? 
Žinoma, tu nepastebėjai. Kopėtaites ne aš, bet tu pa
kėlei; jos lengvos, jas vaikai pastato. O paskui, pa
meni, aš užlipau pirma, atidariau dureles, pasilen
kiau. Matei, kaip aš paskui pasilenkiau? Kai tu užli
pai, aš jau buvau paltuką nusivilkus.

— Pamenu, — numykia Viktoras.
— Tu nepastebėjai, kaip aš drebėjau ?
— Ne! Kas ten buvo, kad taip klausi: pameni, 

pameni!
— Tuo metu, kai aš pasilenkiau, į šieną įkišau 

iš bankelio pavogus pinigus, tris tūkstančius litų!
— Tu?! Negali tai būti! — Viktoras sušunka

ūmai ir išsigąstingai.
— Nepradėk verkti? Ne tu, bet aš pavogiau, ko 

tau dejuoti! Tai mano kerštas Juliui! Aš imdama 
nežinojau nieko^ nenorėjau tų pinigų naudoti. Aš jam, 
lyg gyvatei, norėjau priminti uodegą, kad spurdėtų 
Tada, kai jis bus varge, aš jam prasitarsiu, atšildy- 
siu ledus! —

Jos rankos dreba. Skruostai įkaitę. Akys įsmeig
tos į tolį. Meistras tyli ir gūžiasi. Nejauku. Neramu.

— Bet kaip tu padarei? — lukterėjęs paklausia.
— Visai paprastai! Paprašiau nueiti į rūsį vy

no. Jis ten turi visokių brangenybių. Aš anksčiau pa
stebėjau, kur seifo raktai. Jie buvo padėti ant pa
ties seifo. O rakinti jis pats buvo išmokęs seniai, dar 
rudenį. Jis išėjo, o aš tada už pirštinių: pats Julius, 
rašant anoniminius laiškus, pamokė, kaip reikia ap
sisaugoti nuo pirštu nuospaudų. Ir griebiau pluoštą, 
atskirtą kažkokiu popierių. Sukišau į palto rankovę, 
susukau. Padėjau ant stalo. Paskui, jam atėjus, dar 
sugebėjau ir laikraštį nuo stalo paimti. Kai pakilau 
namo, tuoj stvėriau paltą, kad neužvilktų. Išsinešiau 
susukusi Jis nelydi, bijosi! Tada sprukau į tamsą ir 
susitvarkiau. Pasikišau po baltu, kaire ranka prilai
kydama. O kai tave suėmė, man pasirodė, kad tai 
Juliaus darbas. Tada apsisprendžiau tave gelbėti kaip 
draugą, kaip Juliaus auką. Aš nunešiau pinigus klebo
nui, kartu pakviečiau ir kunigėlį. Papasakojau visą 
istoriją su draugavimo smulkmenomis. Kitaip neti
kės, kam aš paėmiau pinigus. Klebonas taip išsigan
do, net gražu buvo žiūrėti: jo auklėtinis, numylėti
nis pasižymėjo. Kai jie grąžino pinigus ir tave pa
leido, mano našta per pusę sumažėjo. Dabar lanko 
vikaras, sako, kad aš jau atgailėjusi prisipažindama, 
grąžindama, bet vis tiek negera. Nuolat persekioja 
baimė. Štai, tau pasakiau, ir lyg lengviau. Ir šiandien 
ateis kunigas siuvinių pažiūrėti. Jis taip bijosi, kad 
kam neprasitarčiau. Bet tu gali skubėti policijon ir 
mane išduoti!

.(Bus daugiau)
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Pirmasis Tėvų Marijonų Bendr. Išvažiavimas- Piknikas !
$

BIRŽELIO MEN. 16 DIENĄ - SEKMADIENĮ 
Programoje:

• POILSIS GRAŽIOJE GAMTOJE

• VAIŠES. • AUGUSIS PIENAS

• ŽAIDIMAI SU DOVANOMIS • LOTERIJA;

JI TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS PARKE

CHICAGĄ PALIEKAME IR Į PIKNIKĄ VYKSTAME VISI!

AUTOBUSAI VYKSTA:
WEST SIDE — Nuo Aušros Vartų bažnyčios .............................. 12:00 vai.
BRIGHTON PARK — No Nek. Marijos Prasid. banyčios .... 12:30 „
MARQUETTE PARK — Nuo Marijos Gimime bažnyčios____ 12:00 „
BRIDGEPORT* — Nuo Sv. Jurgio bažnyčios .............................. 12:00 „
CICERO — Nuo Sv. Antano bažnyčios ......... .................................. 1:00 „

VYKSTA Į RUSIJĄLIETUVIŲ VAIKAMS LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS

Sako L. Bendruomenės New Yorko apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavimo priimtoji rezoliucija

Lietuvių Bendruomen'ės Nevv jau tuojau pat reikia pradėti gal
Yorko apygardos apylinkių at
stovai š. m. gegužės 25 d. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje Brook
lyne buvo suvažiavę apžvelgti 
savo atliktą veiklą ir nustatyti 
gaires ateičiai.

Suvažiavimą pradėjo apygar
dos pirmininkas Jonas Šlepetys, 
pasveikindamas dalyvius ir pa
linkėdamas ištvermės bei dar
bingumo, svarstant darbotvar
kės klausimus. Suvažiavimui 
pravesti sudarytas prezidiumas 
iš pirmininko Juozo Bražinsko, 
vicepirm. Alberto Ošlapo ir sek
retoriaus Antano Maceikos. Pri
ėmus darbotvarkę, sėkmingai 
pradėti vykdyti joje numatyti 
punktai, kurių pirmoje eilėje ė- 
jo apygardos valdybos narių pra 
nešimai.

Iš apygardos pirm. J. šlepa- 
čio išsamaus pranešimo buvo ma 
tyti, kad tiek pati apygardos 
valdyba, tiek apylinkės vystė 
esančiose sąlygose savo veiklą. 
Iš esančių apygardoje 15 apy
linkių *ne visos vienodai buvo ak
tyvios. Kaikurios negausios na
rių skaičiumi apylinkės pasirodė 
veiklesnėmis ir stropesnėmis, gi 
gausios ir pajėgios apylinkės esą 
dar ligšiol neįstojusios į reikia
mas veiklos vėžes. Apylinkių va 
dovybių vyriausias uždavinys — 
skubiau sukrusti ir, susicemen- 
tuojant vidujiniai, drąsiau išei
ti į viešąją veiklą. Ypač svarbu 
turint prieš akis tai, kad sekan
čiais metais New Yorke įiįvyks 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomeninis seimas. New 
Yorko apygardos apylinkių va
dovybės ir paskiri bendruome
nės nariai privalo kuo kas gali 
prisidėti, kad busimasis seimas 
New Yorke ko geriausiai pasi
sektų ir kad Pietų Amerikos, 
Austrai ijos, Europos ir kitų lais 
vų kraštų suvažiavę lietuviai iš
sivežtų ko geriausius įspūdžius. 
Newyorkiečianis lietuviams ten
kanti garbė uždeda ir pareigas, 
kurias atlikti kiekvienas turi pa
sistengti ko uoliausiai.

Kultūros Tarybos pirm. A. Di- 
mas savo pranešime nušvietė

voti Nevv Yorko apygardos apy
linkėse, judinti šį reikalą jų va
dovybėse.

Suvažiavimas, išklausęs visus 
pranešimus ir diskusijas kaiku
riais klausimais priėmė paruoš
tas atitinkamos komisijos, į ku
rią įėjo Aleksandras Vakselis, 
Jonas Jakučionis ir Vaclovas 
Alksninis, penkias rezoliucijas, 
kurių trys liečia organizacinius 
ir veiklos pagyvinimo reikalus 
apylinkėse. Ketvirtoji rezoliu
cija, pritardama PLB Seimo Or
ganizacinio Komiteto pirm. prel. 
J. Balkūno mintims, kreipia ben
druomenės narių dėmesį į tai, 
jog visomis galimomis priemo
nėmis reikia eiti į talką seimo 
organiziaciniam komitetui, kad 
seimas ko geriausiai pavyktų.

Buvęs Psichiatrinėj ligoninėj rusai Kozmin išvyksta j Sovietų Są
jungą iš Chicagos. Kaip žinome, jų vaikai ilgą laiką buvo prieglau
doj ir juos išvežti Chicagos teismo buvo uždrausta. Į Sovietų Są
jungą iš laisvų vakarų išimtinai teišvyksta tie asmenys, kurie yra 
kalėjime ar psichiatrinėse ligoninėse.

Kenosha. Wis.
Birželio trėmimų minėjimas

LB Kenoshos apylinkės val
dyba š. m. birželio 16 d. rengia 
Kenoshoje, Šv. Petro parapijos 
namų salėje, birželio trėmimų 
minėjimą. 9:30 vai. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje bus atlai
kytos šv. mišios už ištremtuo
sius. Minėjimas bus 3 vai. p. p. 
Kalbą pasakys LB Chicagos apy 
gardos pirm. J. Bajerčius. Bus 
ir meninė programėlė.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami į minėjimą atsilanky
ti ir prisiminti tą baisųjį savo 
brolių ir sesių trėmimą. V.

Worcester, Mnm moję dalyvaus Meno Mėgėjų Ra
telio choras. Lietuviai, parody-

Birželio įvykių minėjimas kime savo solidarumą paverg-
Birželio 15 d. Maironio parke ^ie1siems1 broliams * ko gausiau 

rengiamas tragiškųjų birželio į- /^aukime protesto pareiski- 
vykių minėjimas - protesto mi- me Pavergėjus bolševikus.
tingas. Pradžia 6 vai. vak. Ati
tinkamą kalbą pasakys buv. Vil
ko Vykdomosios Tarybos pirm. 
A. Devenienė. Meninėje progra-

NUO UŽSISENEJUI

LB YVoresterio Apyl. V-ba

Skelbkitės "Drauge ”!

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2566 VVEST 47tb STREET LAfayette 3-1083’

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, aekr. Ir advokatas
Mokama aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta tkl >10,000.

Darbo valandos pirmad. tr ketvirtad ouo 9 iki 8 vai. vakaro; j 
antr lr 9 Iki 5; treė. uždaryta. o Seėi nuo 9 tkl vidurdienio.

ŠIŲ
1DUSKAUDANČIU ZAIZDI 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
n&galt ramiai sSdett tr naktimis 
miegoti nes jų užslsenSjuslos žalždoa 
niež6jimų lr skau-’RJimą senų atvi 
ru lr Bkaudžlų žalždų uždekite 
LEGUIO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgt nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 

i i- • i • ,r t^-i •, t v i SIS. Taipgi pašalina peršBjlmų ligos 
paskautimnkai V. Pileika, J. Das vadinamos athlete.s foot. su- 

i kvs K Mariiošienė V Zdance-, stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų Bostono atvykęs psktn. Algis' ™ ’ MariJO8iene. v- ^aance «««

Banevičius apibūdino reikalą da
lyvauti lietuviams skautams 
tarptautinėje jamborėje, kuri i , T T 
šiais metais įvyks Olandijoje.! !NeW 1T3VCTV, UOTUI.
Kalbėtojas pažymėjo, kad šiais

Hartford, Conn.
i

Pas skautus vyčius

Gegužės 25 d. Hartfordo skau
tai vyčiai buvo surengę lietuvių

.............. . . skautų jamborės fondui paremti
Penktoji rezoliucija liečia sesta- vakarą Programą atliko vyrų 
dieninės lietuviškos ‘mokyklos choras vadovaujamas muz. Jur.
reikalus. Joje sakoma, jog kiek
vieno bendruomen'ės nario, kaip 
aktyvaus ir supratingo lietuvio, 
pareiga yra ne tik auklėti savo 
vaikus lietuviškoj dvasioj na
muose, bet ir leisti juos į lietu
viškas mokyklas, kurias savo 
ruožtu reikia paremti ir auko
mis.

Sekančiam dviejų metų termi
nui suvažiavimas išrinko slaptu 
balsavimu naują New Yorko

gio Petkaičio ir solo keletą dai
nelių padainavo vietinė lietuvai
tė Lilija Bastytė - Sydney. Iš

metais oficialiai yra pripažinta, 
jog lietuviai skautai galės daly
vauti su savo uniforma, ir Lie-

apygardos valdybą iš 7 narių. Iš- ,uvos yė|java levįsuos įit tau 
rinktoji valdyba savo pirmame 
posėdyje, įvykusiame š. m. bir
želio 5 d., šiaip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Šlepetys, vice- 
pirm. V. Alksninis, sekr. Ant. 
Maceika, ižd. Alb. Dumbrienė, 
kultūrinių reik. ved. D. Penikas, 
organizacinių reik. ved. Al. Vak
selis, ekonominių reik. ved. dr. 
Ant. Skėrys. Tame pačiame po
sėdyje naujoji apygardos vado
vybė, prisimindama suvažiavi
mo priimtąją rezoliuciją, dabar
tiniu metu vykstančiojo vajaus 
proga šeštadieninei Maironio var 
do mokyklai paskyrė 25 dol. au
ką, tuo duodama pavyzdį apylin
kių vadovybėms ir paskiriems 
bendruomenės nariams.

žieji vilkiukai aktyviai stovyklo 
je dalyvaus.

Be to, iš Hartforde gyvenan
čių vyresniųjų skautų yra su
daryta rinkiminė komisija Pa
saulio Lietuvių Skautų Sąjun
gos valdomiesiems organams iš
rinkti. Komisiją sudaro sktn. 
V. Nenortas, sktn. I. Ruseckie, 
nė, psktn. Kostas Jurkevičius,

dus, J. Benešiūnas ir Br. Alek
sandravičius. A. J. Vabališkis

Birželio minėjimas
Ateinantį sekmadienį, birželio 

16 d., bus minimi tragingieji bir 
želio įvykiai.

'Lietuvių Šv. Kazimiero para
tų vėliavų tarpe. Taiyra didelis pijos bažnyčioje 10 vai. bus pa- 
lietuvių skautų laimėjimas, nes majdos už gyvus ir mirusius Si

biro tremtinius su klebono kun. 
Gradecko tai dienai pritaikytu 
pamokslu. Tuojau po pamaldų 
didžiojoje parapijos salėje įvyks 
trumpas paminėjimas.

LB New Haveno apyl. val
dyba prašo visus New Havene 
ir apylinkėse gyvenančius lie
tuvius šiose pamaldose ir mi
nėjime dalyvauti.

tai pirmas oficialus pripažini
mas laisvos Lietuvos skautų 
tarptautinėje jamborėje nuo 
1940 metų, t. y. nuo to laiko, 
kuomet Lietuva tapo bolševikų 
okupuota.

Džiugu buvo stebėti, kaip 
skautai, kurių dalis mažai ką be 
prisimena iš laisvos Lietuvos gy
venimo, kiekvieną programos 
dalį lydėjo entuziastingu ploji
mu.

Vakaro vedėju buvo psktn.1
Juozas Benešiūnas.

Skautų tėvų komitetą sudaro
Jonas Šimanskis, Vilčinskas (iš 
New Britain), Elzb. šerkšnie-

Apygardos suvažiavimas i re- T ... „. , . . ,.. , ................. ... ... . ne, Izabelė Simanauskiene, Jur-vizijos komisiją išrinko Albertą .

tarpplrSčIu. Yra tinkama vartoti nuo' 
džlflstančlos suskllsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. $1.26, lr $3.60.
Pirkite valstln6seChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
’-'-.Ind. lr Petroit. Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, BI.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Kultūros Tarybos uždavinius bei 
planus. Artimos ateities planuo
se yra konkrečių sumanymų, bet 
darbuotojų ir lėšų stoka trukdo 
aktyvumą. Ateinantį rudenį nu
matytas kompozitoriaus prof. 
V. K. Banaičio kūrinių koncer
tas, kuriam jau dabar pradeda
ma ruoštis.

Apie įvyksiantį Pasaulio Lie
tuvių Seimą New Yorke plates
nį pranešimą pateikė vėliau at
vykęs seimo organizacinio ko
miteto pirmininkas prel. J. Bal
konas, pažymėdamas, jog tai 
bus ne tik laisvojo pasaulio lie
tuvių per atvykusius atstovus 
minčių suderinimas, bendras pri 
siminimas paevrgt. tėvynės kan
čių, bet ir lietuvių vieningumo 
pademonstravimas sveti mie- 
siems. Sutartinių vokalinių ir in 
strumentalinių meninių pajėgų 
parengimai, dailės meno ir spau 
dos parodos svetimiesiems pade
monstruos kultūrinius lietuvių

' , Ošlapą, Antaną Sodaitį ir Kip
rą Bielinį.

Suvažiavimas praėjo jaukioje 
ir darbingoje nuotaikoje, daly
vaujant arti 20 atstovų iš 15 
apylinkių. D. P.

Pittsburgh, Pa.

Iškilmingas minėjimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos

Pittsburgho skyriaus pusmetinis 
susirinkimas įvyko birželio 4 d. 
Lietuvių Piliečių Klubo svetainė
je. Be skyriaus pranešimų bu-

gis Dragūnevičius ir Steponas 
Petrauskas. Be jų skautams tal
kininkauja Jucėnienė, J. Žilys ir 
Simonaitis.

Choras už programos atliki-

Racine, Wis.
Birželio įvykių minėjimas

Alto skyrius kartu su vietos 
latviais ir estais ruošia tragiškų
jų birželio įvykių minėjimą Pa
baltijo valstybėse.

Minėjimas įvyks š. m. birželio 
15 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Paskaitai at
vyksta inž. Jurkūnas iš Chica
gos, be to bus latvių ir estų kal-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ifl WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
flEflTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—# 30 ». r. Iš stotie* 
WOPA — 1400 kil.

7169 So MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, III. HEmiock 4-2418

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis vasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams
Vyrams išeig. balti marškiniai $2-95 if augš.

Vyrams gražūs kaklaraiščiai .................... 39
Vyrams spalvotos kojinės .................. 25c P°ra

Moterims grynų vilnų megztiniai ............ $J.5O

Moterims orlon megztiniai .... ................ $3-65

Moterims pavasarinės suknelės $2-85 ir brang. 

Moterims šilkinės skepetaitės 49 ir brangiau 

Moterims Nylon kojinės .... 59 ir brangiau 

Mergaitėms gražios suknelės .................... $ J .98

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STKEET, CHICAOO, ILL.

mą nieko neėmė, bet dar paau- ir meninė dalis.
kojo $16, o Birutė Šimanskienė 
vakarui paaukojo turtingą krep 
šį dovanų. Gauta 124 dol. gry
no pelno, iš kurio 115 dol.Jjus 
atiduota jamborės fondui, o li
kusius — skautams vyčiams — 
kandidatams krepšinio unifor
moms įsigyti.

Liepos 17 d. pradedama dvie
jų svaičių vilkiukų stovykla So.vo nutarta birželio 16 d. pami

nėti lietuvių tautos tragiškas Woodstock, Conn. Stovyklos vir 
birželio dienas. Kalbėjo Alto šininku bua psktn. J. Benešiū-
skyriaus pirmininkas A. Palec- 
kas, LB Pittsburgho apyl. pirm. 
inž. V. Mažeika, SLA pirm. P. 
Dargis, kun. V. Budreckas ir 
kiti.

Birželio 16 d. visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose įvyks iškil
mingos pamaldos su tai dienai 
pritaikytais pamokslais. Lietu-

nas, adjutantu — skltn. A. Šė
rikas iš N. Y., programos vedė
ju — sktn. V. Nenortas, maisto 
ved. — skltn. A. Glodas iš Wor- 
cester, Mass. Tikimasi, kad ma

turtus ir tuo parodys, jog lietu-1 viškoji visuomenė kviečiama 
vių tauta yra verta turėti laisvą1 gausiai atsilankyti į pamaldas
ir nepriklausomą valstybę, kad 
dar labiau galėtų reikštis laisvų 
kultūringų tautų tarpe. Apie tą 
lietuvių sąskrydį prabils ir di
džioji spauda, kas ypač pajudins 
ir Lietuvos laisvinimo bylą. Sei
mui suruošti reikėsią daug veik-

ir prisiminti mūsų tautos kan
čias. Taip pat visuomenė kvie
čiama pasiklausyti tą dieną vi
sų trijųz lietuvių radijo progra
mų, kurių metu Išgirsime žy
mius kalbėtojus amerikiečius, 
lietuvius veikėjus ir radijo ve

Duoną Ir (vairias skcnlngas 
hnlkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
SUIMl 8. Lltnanle. A»«.

Tel. CLiffside 4-8878 
Pristatome J visas krautuves 
fr restoranus, taip pat Iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

lių rankų ir širdžių, tad apie tai j dėjus. Fr. Žilionis

M Ci
D e M E S I O !

Popultartškiausia lr hyglenlšklausla 
lietuviška

PLAUKŲ KIRPVKIA 
BRIDGEPORTE 

752 W. SSrd St.
Dabar yra vedama labai senai lr 

gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis. 

FC"4 * JR5VTSAlto Racino Skyrius w

SPECIALUS BARGENAS

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ) BALDŲ 
PELU A. RAVIMINIH, N ELI. IK BERTULIS, Sa*.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

Atliekame dideliut lr mnžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir įeikalingi rezervai, o pelną —• 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

■i

J



Penktadienis, 1957 birželio 14 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

TRAGINGIEJI BIRŽELIO 
(VYKIAI

Prieš 17 metų Lietuva su ki
tomis Pabaltijo valstybėmis ta
po Sovietų Rusijas-bolševikų,. , . ., .. bendrai visuomeniniame gyveni-auka. Iki šiai dienai ji kenčia J

Malonu pabrėžti, kad algštą- 
jį mokslą baigę jaunieji lietuviai 
yra labai gražiai pasireiškę lie
tuviškame gyvenime, dirbdami 
skautų, ateitininkų, studentų ir

me. Daug sėkmės naujame gy
venimo tarpsny!

PAGERBIMO POBCVIS

žiauriausią vergiją, naikinimą ir 
žudynes.

Į
Bolševikai nepasitenkino pa-1 

vergimu minėtų valstybių, pa- _ „ . , , . .
sišovė ir žmonių išnaikinimu. , 11 kara3' kaiP >r
1941 m. birželio mėn. iš 14 į l5]į*“eell ““M kun' R
d., Uk per vieną naktį buvo su- ^zeįora,į isbloske is gimtojo
imta per 40.000 lietuvių, senų kras‘°- K“r’ lalkĮ buv°.aust0‘ 
ir jaunų, vyrų ir moterų, ir net1 »s « susidarius

lietuvių tremtinių stovyklai įsi
jungė ir kun. P. Dzegoraitis. Per

Advokatas ir poetas Nadas ir Julė (Baltrukonytė) Rasteniai, vedę 1927 birž. 18 d., pasiekė 30 
metų vedybinio gyvenimo. Gyvena Baltimorėje. (Mažėlib nuotrauka)

ONOS ir BALIO M C UOLI V SVETAINES

R OC KWE L L CLUB
3957 S. Rockwell Street, Tel. Virginia 7-8413
rengiamas PIKNIKAS 1957 m. birželio 16 <1., 10:30 vai. ryte 
SPAJCIO DARŽE, 8900 So. Archer Avė., Wlllow Springs, III.

Į pikniką įėjimas $2.50 — bus duodama dykai užkandžiai 
ir gėrimai. Gros muzika.

Maloniai kviečiame visus klijentus ir bičiulius atsilankyti 
ir bendrai gražioje vietoje praleisti laiką.

ligonių, ir sugrūdę j gyvulinius 
vagonus išgabeno į tolimuosius 
Sibiro plotus, į darbo stovyklas 
lėtam sunaikinimui ir mirčiai. 
Tas pats likimas sulaukė Latvi
jos ir Estijos.

Pabaltijis ir kitos pavergtos

kėlus šią stovyklą į Scheinfeldą 
j ir įsteigus ten lietuvių gimnazi
ją, kun. P. Dzegoraitis visą lai- 

I ką buvo jos kapelionu. Atvykęs 
į Amerikon, įsikūrė Toledo, Ohio,

KUŠLEIKA KELIAUJA PER EUROPĄ
Clevelando Simfonijos orkest- gęs Clevelando Western Reserve 

ras, vadovaujamas nuolatinio. universitete Muzikos fakultetą 
dirigento George Szell’io, nuo magistro laipsniu. Dar studijų 
gegužės pradžios iki birželio ant

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUF
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8207

JUNE-BIRŽELIO 13, 14, 15 d. d.

SELF
SERVICE

valstybės, būdamos vi geležinės! kui'
uždangos šaukiasi į laisvąjį Pa^liėto dėta k"un PetrL p S 
šaulį pagalbos. Bet vakarų pa- * k *’ k S Persi
saulis trokšdamas bet kokia kai %ele • Sv’ Jurgl° ParaP1J4-

Iš Regensburgo — Scheinfel- 
do stovyklos į Clevelandą yra 
atvykę daugiau kaip 100 buvu
sių tų stovyklų gyventojų, kurie 
ir rengia kun. P. Dzegoraičio su
tikimo ir pagerbimo pobūvį š. 
m. birželio 23 d. 5 vai. vak. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Pakvieti-

na išlaikyti taiką, nebenori gir
dėti kas dedasi už geležinės už
dangos, nebemato, kad ten lie
jasi nekaltų žmonių kraujas, 
kad žūva milionai nekaltų žmo
nių.

Clevelando lietuviai, latviai ir 
estai šiais metais nutarė tra- 
ginguosius birželio įvykius mi
nėti — rengtlį detmolnstraciją I biai gaunami Spaudos kioske, 
drauge. Pasiryžo belstis į lais-l“Dirvoje” ir pas rengėjus. Pirm. 
vojo pasaulio žmonių širdis ir E. Variakojis, 1331 E. 76th Str., 
sąžinę prašant užtarimo prieš telef. HE 2-0599. Organizacijų 
savo valstybių vyriausybių as- j atstovai ir paskiri asmenys, no- 
menis, kurie ryžtųsi pasakyti rį pasveikinti naująjį mūsų pa- 
atvirą žodį — pareikalautų Sov. ' rapijos kunigą, prašomi regist- 
Rusiją pasitraukti iš užgrobtų ‘ ruotis pas pobūvio rengėjus, 
valstybių ir duoti toms valsty-'
bėms laisvę, laisvai ir savistoviai ŠAUNIOS VESTUVES
tvarkytis. i Praėjusį šeštadienį šv. Jurgio

Todėl birželio 16 d. 10 vai. šv. bažnyčioje moterystės sakramen
Jurgio ir Nepaliaujamos Pagal 
hos lietuvių parapijų bažnyčiose 
bus atnašaujamos šv. mišios už 
nukankintus, nužudytus ir da
bar kankinamus bei persekioja-

ros pusės atlieka savo pirmąją 
koncertinę kelionę per Europos 
kraštus. Orkestras su savo kon
certais lanko šiuos Europos 
didmiesčius: Londoną, Briu
selį; Amsterdamą ir Schevenin- 
geną Olandijoje; Paryžių ir Bor- 
deaux Prancūzijoje; Madridą, 
Lisaboną ir Oporto Portugalijo

tą priėmė Aldona Valaitytė ir 
Vytautas Kamantas. Dalyvau
jant šešioms poroms pabrolių ir 
pamergių, giedant parapijos cho 
rui ir sol. N. Ambrazaitei ir ste-

mus Pahaltiečius. Pamaldose į,jnt daugybei tikinčiųjų, jauno- 
dalyvaus kartu latviai ir estai, jį pOra sujungta laimingam at

eities gyvenimui. Vestuvių po-Kreiptasi į visų tikybų bažny
čių valdytojus prašant priminti būvyje dalyvavo arti 300 asme-
pa'baltiečių traginguosius birže- nU- Sveikinimo kalbas pasakė 
lio įvykius ir dabartines kančias JAV Lietuvių Bendruomenės 
komunizmo vergovėje. 1 pirmininkas St. Barzdukas, apy-

Į linkės pirm. J. Virbalis, Ateities 
Tą pačią dieną 4 vai. p.p. En- Klubo pirm gr jjanįaU8kaS) skau 

gineering Hali (St. Clair ir On-, tų vardu Pr Karalius, skautų 
tario gatvių kampas, įėjimas iš ’ akademikų vardu Stp. Matas ir 
St. Clair) bus iškilmingas minė- «Dirvos>. red B. Gaidžiūnas. 
jimas. Pakviesti valdžios parei- skambant lietuviškoms dainoms 
gūnai bei visuomenės atstovai, j jr geraj muzikaif gausi publika 
Bus patiekta atitinkama dėklą-1 majonjaj praleido keletą valan- 
racija priimti ir pasiųsti augš- i dų su jaunaisiais. Vaišių vedė
tiesiems valdžios pareigūnams
bei paskelbta spaudoje.

ju buvo J. Kazlauskas.

metu šiame universitete V. Kuš- 
leika įsijungęs į Clevelando Sim
fonijos orkestro kūrybinį darbą, 
tuo pačiu laiku suartėjo su šio 
miesto lietuvių bendruomene, il
gainiui pasidarydamas josios 
kultūrinių parengimų nuoširdžiu 
dalyviu bei talkininku. Jis su 
savo inolos menu, kiek leidžia 
laikas bei tarnybinės aplinky-

je; Milaną; Lugano ir Bazelį) bės, mielai prisideda prie lietu- 
Šveicarijoje; Berlyną, Stuttgar- 
tą ir Bremeną Vak. Vokietijo
je; Varšuvą, Poznanių bei Ka- 
tovicus Lenkijoje. Orkestras su 
koncertu buvo numatęs aplan
kyti ir Prahą, bet komunistinė 
Čekoslovakijos valdžia neduoda 
leidimo į tą kraštą įvažiuoti. Cle 
velando Simfonijos orkestro kon 
ceriai amerikiečių koresponden
tų pranešimais, vyksta labai sėk 
mingai. Europiniai muzikos kri
tikai iškelią nepaprastai augštą 
šio orkestro meninį lygį, o pas
kirus jo bendradarbius vadina 
savo sričių solistais.

Su Clevelando Simfonijos or
kestru per Europos kraštus ke
liauja ir vienas mūsų tautietis: j 
smuikininkas-violistas Vytautas 
Kušleika, šiame simfoninės mu
zikos sambūry dirbąs jau dvy
liktus metus. Vytautas Kušlei
ka — vietinis, gimęs Bridgewa- 
tery, Mass., muzikos mokslą stu 
dijavęs Bostono ir Rochesterio 
muzikos konservatorijose, bai-

vių kultūrinių parengimų pro
gramų išpildymo. Dėl savo ma
lonaus būdo ir nuoširdaus ben
dradarbiavimo, Vytautas Kušlei 
ka yra mūsų tautiečių mėgia
mas ir gerbiamas.

t
Vytautui Kušleikai pasinešus 

į pirmąją plačios apimties kon
certinę kelionę per Europos 
kraštus, išvykos išvakarėse jo 
bičiuliai, Vytautas ir Nora Bra- 
ziuliai, savo namuose, 7115 Du- 
luth Av., suruošė, kuklias, jau

kias išleistuves. Išvykstančiam 
mūsų menininkui bičiuliškai pa
linkėti sėkmingos kelionės su
sirinko būrelis jojo artimų bi
čiulių. Į išleistuves atvyko ir jo 
tėvai iš tolimo Bridgewaterio, 
Mass. Išleistuvėse dalyvavo: Jo
nas' Adomonis, Alekas Banys, 
Vytautas ir Nora Braziuliai, inž. 
S. ir P. Čiurlioniai, Stefanija 
Čiurlionytė-Douvan, rašytojas 
Kazys ir Ona Karpiai, pianistas 
Andrius ir Irena Kuprevičiai, Jo 
nas ir Ona Kušleikai, violistas 
Vytautas Kušleika, muzikas Al
fonsas ir Ona Mikulskiai, Vytau 

(Nukelta į 7 psl

PADĖKA
Giliausia mano padėka Dr. M. 

Deveniui ir Dr. K. Bobeliui už pa- 
pagalbą aštrios ligos priepuolio įme
tu. %

Nerandu žodžių, kuriais galėčiau 
išreikšti savto dėkingumo jausmą 
Dr. Bobeliui, sėkmingai padariu
siam sudėtingą operaciją, — visą 
laiką tėviškai globojusiam ir ligo
ninėje ir iš ligoninės išėjus, visai 
nesigailint nei savo jėgų nei bran
gaus laiko.

Ig. Končius

BARCLAY’S GIN (Full (Juart) $3.29
HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5»9
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL J 90 PROOF U.S.P. Fifth $4_89

VODKA, 80 Proof Full qt. $3-39
CINZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth J.|39

IMPORTED CANADIAN WHISKEY Fifth $4.19
AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER

Case of 24 cans Case $7.95
PRAGER BEER

Case of 24 cans —- Boek or regular Case $3.19
MILLER, HAMMS, PABST, SCHIJTZ 

CAN BEER, Case of 24 cans $4.09Case

THANK HIM
• •
FOR BE1NG YOUR DAD

ITH
FLOVVERS

— Lietuvių diena įvyks rug
sėjo 2 d. Diamond Grove, May- 
field.

— Radijo Klubo pobūvis į-
vyks liepos 13 d. Lake Shore 
Country Club.

— Rugsėjo 14 d. Country 
Club patalpose įvyks koncertas, 
rengiamas L. D. K. Birutės Dr- 
jos Clevelando skyriaus.

— Spalio 27 d. studentų “San- j 
tara” rengia koncertą Slovenian 
salėje.

— Spalio 13 d. bus dramos 
premijos įteikimas.

— Už XI L. Enciklopedijos

Visos Clevelando lietuvių or- TREMPAI
ganizacijos prašomos tą dieną — Prel. L. Tulaba, svečias iš 
(birželio 16 d.) sekmadienį ne-Į Romos, pateikė įdomų praneši- 
daryti kitokių parengimų, pra- pasaulinės politikos ir lietu- 
šoma skaitlingiausiai dalyvauti1 viškos veiklos apžvalgą Ateities 
pamaldose ir iškilmingam mi-1 Klubo nariams. Svečias palietė tomą pįnįgug prašoma užmokėti 
nėjime. Tik gausus ir organizuo- ir aktualų lietuviškosios vieny- šj sekmadienį Spaudos kioske, 
tas lietuvių, latvių ir estų daly-' bės klausimą, labiau išryškin- s G
vavimas šiame minėjime paro- damas krikščionių demokratų iri__
dys mūsų tautinį solidarumą ko frontininkų skilimo priežastis, 
voje už mūsų pavergtų tautų &i klausimą besiaiškinant, kilo 
išlaisvinimą. | gana gyvos diskusijos, nes dau-
_  .... . ... gelio klausytojų galvosena nesu-Clevelando Alto skyr. valdyto 'tik„ J išvediioJi.

mais.

ON FATHERS’ DAY 

SUNDAY, JUNE 16
Remember the father gone with the tender touch 
of FLOWERS for his church or on his grave

YOUR FLORIST VVILL WIRE FLOVVERS ANYVVHERE

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6 1882

TELEVIZIJA

J

RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

SVEIKINAME NAUJUS 
AKADEMIKUS

Šis pavasaris derlingas nau
jais lietuviais akademikais, įsi
gijusiais bakalaurato laipsnius. 
Arvydas Barzdukas baigė archi
tektūrą Western Reserve univer

— Kun. dr. K. širvaitis vėl 
grįžta Clevelandan, šį kartą nau
jo jon parapijon vikaru. Gerai 
pažįstamas ir daugelio clevelan- 
diečių labai mėgstamas kunigas 
iš Akrono perkeliamas pas kle
boną kun. J. Angelaitį. Kunigui

sitete, Pranas Joga baigė “Busi- Kazimierui linkime sėkmės nau- 
ness Administration” tame pa- joje vietoje.
čiame universitete, Dalia Pri- — A. Sciuka ir R. Zagarskaite 
kockytė socialogijos, o Rita Stra šį šeštadienį priima moterystės
vinskaitė medic. techn. laipsnius 
įsigijo Notre Dame kolegijoje, 
Jolanta Drasutytė pabaigė Pre- 
medical Sehool, Rinvydis Bajo
raitis įsigijo bakalauratą meta
lurgijos srityje. Sveikiname jau-

sakramentą Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

nuosius akademikus ir linkime' oerkraustymus bei pervežimus 
toliau su tokia meile ir pasise-Į tolimų ir artimų atstumų, 
kimu dirbti lietuviškos veiklos »pe| BIshop 7-7075
baruose, kaip ligšiol.

REMEMBER 
F ATKERS’ DAY

Fathers love flowers as much 
aa Mothers do. Make your Father 
happy on Fathers’ Da>y, which is 
a recognized festival given in his 
honor this year on Sunday, June 
16th.

Fathers’ Day flovvers are avail
able at all florists, and they are 
reasonable, Put your order in 
early and surprise him on Fathers’ 
Day. He vvill love it' and ap- 
preciate it.

And vvhile vou are buying flovv
ers for your d»d, do not neglect 
your mother, wife or your best 
giri. They teb love flovvers and 
likę to be remebered on Fathers’ 
Day.

Flovvers are beautiful and plen- 
tiful this year, therefore take 

i advantage of the season’s loveli- 
neas a.nd make the vvhole family 
happy by decorating your home 
wiith a beautiful florai piece or a
plant

Phone your Florist and have 
the flovvers delivered on Sunday 
or just bring him a rose or oar 
nation for his buttonhole. He vvill 
appreciate it and you vvill enjoy 
his smile. (Skelb.)

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $10,000.60

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. & vai. iki 8 v.v.

1957 BUICKAS 
T i k

$2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M ILD A BUICK, lnc< 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Av,,______ Telet. Virginia 7-7097

Jr

X«gstą

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo 

bendrove

4038 Archer Aveeee Tel. LAa-ene 

AUGUST SALDUKAS
J



t f
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Paskubėkit užregistruoti savo nedarbingumą
Socialinio draudimo įstaigos

(703 W. 66th St.) vedėjas Nor- 
man Buending pareiškė, kid 
darbininkai, negalį dirbti dėl ne
darbingumo turi kreiptis j gy
venamos vietos Socialinio drau
dimo įstaigą ir užregistruoti 
savo nedarbingumą.

Nežiūrint to, kad darbininkas 
dirbo apdraustame darbe ir tuo 
metu buvo apdraustos, kai jo
nedarbingumas prasidėjo, bet dymo, išmokamos pašalpos ap
gali būti jis nebūti pripažintas skaičiuojamos uždarbio vidur- 
nedarbingu, kai sulauks 65 j kiu pagal dirbtą visą laiką, kai
m. amžiaus arba darbininkui 
gali būti pašalpos mažesnės iš
mokamos. Kad darbininkas ap
saugotų savo nedarbingumo tei
sę ir kad pašalpas nebūtų su
mažinta, tai jis turi užšaldyti sa
vo uždarbius tuo metu, kaip pa
sidaro nedarbingas.

Darbininkai, kurie buvo il
gesnį laiką nedarbingi, jie turi 
įsidėmėti šį įspėjimą, pabrėžė 
Mr. Buending’a'S. Šiuo atveju 
yra du būdai, kuriais galima ap
saugoti savo teises. Jeigu dėl ne

PHILADELPHIA, PA.
■ / .

Kun. L. Peciukevičiaus sukaktis rius Markulis ir sesutės Jurevi
čiūtės) gavo gražias dovanas. 

Prel. I. Valančiūnas savo jaut-
Š. m. gegužės 30 d. kun. L.i 

Peciukevičiui suėjo 15 metų, kai 
yra kunigu. Ta proga jo šei
rys ir artimieji suruošė jam šei
myniškas vaišes Mayflower Ho
tel. Svečių tarpe, be giminių ir 
artimųjų, buvo taip pat prel. I.
Valančiūnas, neseniai atvykęs iš1 mokymui, tėvai vaikus siunčia 
Romos prel. V. Tulaba, kun. J. į šią mokyklą. Savo kalbą pre 
Čepukaitis, kun. dr. M. Ražaitis latas baigė, įteikdamas kiekvie-
ir keliolika kitų jo artimų bi
čiulių ir kunigų.

Kun. L. Peciukevičius 1936 m. 
buvo išvykęs į Lietuvą studijuo
ti filosofijos ir teologijos Vilka
viškio kun. seminarijoj. Ta pro
ga jis susipažino ir su kitais Eu
ropos kraštais ir gyvenimo są
lygomis Italijoj, Prancūzijoj, Vo 
kietojoj ir Lenkijoj. 1939 m., Eu 
ropoj prasidėjus karui, kun. L. 
Peciukevičius turėjo nutraukti 
savo studijas Lietuvoje ir grįžti 
į Ameriką. Ir dabar kun. L. Pe
ciukevičius su skausmu prisime
na Lietuvos katalikų vargus ko
munistų priespaudoje ir rimtai 
galvoja, jei tik sąlygos leistų, 
važiuoti į Lietuvą ir tenai padė
ti atstatyti sugriautas bažny
čias ir tikėjimą.

Dabartiniu metu kun. L. Pe
ciukevičius eina vikaro parei
gas Šv. Juozapo parapijoj, Ma
hanoy City, Pa. Čia pat jis yra 
nepakeičiamas o r g a nizatorius 
Lietuvių dienos Lakewood Park. 
Jis yra taip pat aktyvus Lietu
vių Katalikų Kunigų Sąjungos 
narys ir uolus darbininkas Šv. 
Juozapo parapijos pastoracijoje.

Šia proga giminės, draugai ir 
bičiuliai linki kun. L. Peciukevi
čiui daug Dievo palaimos ir pa
sisekimo darbuose. Koresp. 

Baigti mokslo metai

Birželio 1 d. Philadelphijos lie 
tuvių šeštadieninė mokykla iš
kilmingu aktu baigė aštuntuo
sius mokslo metus. Į Šv. Kazi
miero parapijos salę, kurioje vy
ko baigiamasis iškilmingas ak
tas, susirinko mokyklą lankiu
sieji vaikai, mokytojai, būrelis
tėvų ir savo atsilankymu šį gra-1 
žų ir prasmingą mokyklos dar
bo baigiamąjį momentą pagerbė 
prel. I. Valančiūnas.

Mokyklos vedėja Bronė Gas- 
parėnienė, trumpu žodžiu pasvei 
kinusi susirinkusius, pakvietė 
mokinius ir visus svečius bend
rai maldai, po kuriuos energin
goji šios mokyklos vedėja patei-1 
kė mokslo eigos apžvalgą. Iš 
jos apžvalgos paaiškėjo, kad 
šiais mokslo metais šeštadieninę 
mokyklą lankė 46 mokiniai. Kur 
sas buvo'einamas keturiais sky
riais, pagrindinį dėmesį krei
piant į pažangumą skaityme, ra
šyme, Lietuvos istoriją ir geo
grafiją. Nustatytą kursą baigė 
35 mokiniai. Nemažas nuošim
tis metų bėgyje yra apleidęs pa
mokas. Tik vienas mokinys (Ar; 
vydas Gvazdinskas) nepraleido 
nė vienos pamokos. Geriausi vi
sų skyrių mokiniai (Nijolė Šal- 
čiūnaitė, Danutė Muraškauskai- 
t'ė, Tomas Gasparas - Gasparė- į 

nas, Daiva Makarauskaitė, And-|

darbingumo užšaldymo aplika
cija nebus paduota iki 1957 m. 
birželio 30 d., tai vėliau paduo
ta aplikacija teises apsaugos tik 
tai šešiems mėnesiams atgal. 
Tačiau jeigu aplikacija bus pa
duota prieš pažymėtą datą (bir
želio 30 d.) tuomet nedarbingu
mo pradžia bus laikoma nuo to 
laiko, kai nedarbingumas prasi
dėjo. Be tokio uždarbių užšal-

darbininkas išeina, pensijon ar 
mirties atveju. Gi uždarbius už- 
šaldžius, išmokamos pašalpos 
apskaičuojamos tuo uždarbiu 
vidurkiu, kai nedarbingumas 
prasidėjo.

— Jeigu nedarbingi asmens, 
turį teisę paduos aplikacijas 
iki 1957 m. liepos 1 d. — baig- 

. damas pabrėžė Mr. Buending’as, 
— jie gali būti tikri, kad jie vei
kia geriausiai sau ir savo šei
mos interesus apsaugoti.

—Pr. šul.

riame žodyje skatino branginti 
gimtąją tėvų kalbą, giliau pa
žinti gražiąją Lietuvos istoriją. 
Jis parodė džiaugsmą, kad mo
kytojai aukojasi lituanistiniam

nam mokiniui dovanėlę.

Tėvų komiteto vardu žodį ta
rė komiteto pirm. Jonas Skla- 
daitis. Jis pareiškė padėką mo
kytojams B. Gasparėnienei, J. 
Gvazdinskui, V. Muraškauskui 
ir A. Šileikai. Energingai veikęs 
tėvų komitetas visiems mokyk
lą lankiusiems vaikams parūpi
no labai gražiai suprojektuotas 
lietuviškas vėliavėles, kurių stie
bo papėdėje atspausdas užra
šas: “šeštadieninė Lietuvių Mo
kykla. Philadelphia 1956-57 m. 
m.”.

PELICAN PLAID GIFT 
COOLER Thu smart pic- 
nic or home aecessory 
keeps eontents cold — or 
hot — for hours. Precisi
mode . . . smart looking 
. . . easy to eleart. Yours 
FREE when you open an ac- 
count for only $200.00 
or add that amount to 
your present aecount.

Si ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

; 1447 S. 49»h Court • Cicero 50 
Bishop 2-1397

MŪSŲ TAUPYTOJAI 
GAUNA DIDESNIUS 
DIVIDENDUS NUO 

LIEPOS 1, 1957!

Šių mokslo metų pabaigtuvės 
praėjo pakilioj nuotaikoj. Bai
giamasis aktas paliko ne tik gra 
žų įspūdį, bet ir gaivią viltį, kad 
su tokiu pat darbu ir ryžtu bus 
žengiama ir į naujuosius moks
lo metus.

Baigė studijas
Iš gana gražaus Philadelphi- 

jos lietuvių studentų būrio šio
mis dienomis kaikurie jau išlai
kė baigiamuosius egzaminus ir į 
gyvenimą išeina su tvirtu profe
siniu pasiruošimu. Algis Ge
čiauskas, philadelphiečiams jau 
kuris metas gerai pažįstamas 
kaip vienas Bendruomenės Bal
so redaktorių, studijavęs Drexel 
universitete techniką, sėkmingai 
baigė studijas.

Rita Žukauskaitė, aktyvi vie
tos ateitininkė, Immaculata ko
legijoje sėkmingai baigė kalbų 
studijas.

Vytas Romanauskas Drexel 
universitete užbaigė technikos 
studijas. I

Teresė Mažeikaitė, čia gimusi 
i lietuvaitė, buvusi L. Vyčių 3 kuo 
pos pirmininkė, labai gerai bai
gė chemijos studijas.

Šių visų jaunųjų akademikų 
veržimasis pirmyn ir pasiekti 
laimėjimai tebūna ir kitiems 

1 Philadelphijos lietuviams 'jau
nuoliams gražiu paskatinimu ei
ti jų keliu siekiant šviesesnio ry 
tojaus.

Gražiai pasirodyta
Nuo gegužės 12 iki gegužės 

19 Holy Family akademijoje į- 
vyko kalbų savaitė. Šią progą 
labai gražiai išnaudojo ten stu-

“BRASO NEW” INCOME BAR. 
GAIN HUNTER ONLY. 2 po 6 kamb. 
ir 3 kamb. namukas užpakaly. “Korc- 

dijuojanti Audronė Gaigalaitė ir, ed air” apšildymas. 3 mieg. kamb., 
, ,, . , . . 11 pilnas valgomasis kam. abiejuose bu-

lietuvių kalbai bei lietuvių kul- tuose 2 autom, garažas. Žemi mokes- 
tūrai skirtą laiką išnaudojo iki Į ^iai- *era apylinke, žema kaina, tik 

kraštutinumo: ji į tos savaites; naujas n/, augšto mūrinis.
DFoprama nasikvietė ODeros so- ’r 1'/* an^ ^ox2oo pėdų skiy- programą pasiuviete operos su , po in.. kl.osnis ir orkaitė, rū-
listę J. Ąugaitytę, kuri davė pui- sy tinkuotos lubos. Tile vanity vonia.
1 i- l . :»i j :  i._ - . - 1 Potvynių kontrolė. Pamatykite kituskų lietuviškų dainų koncertą, nanius ir palyginkite su kaminski 
paprašė I. Karalienės vadovau- statybos namais.
jamą tautinių šokių grupę, me
niškai pademonstravusią mūsų 
šokio grakštumą, ir dailininkę 
Adelę Smailytę, kuri ten suren
gė savo kūrinių parodą.

Pabaltiečiai mini
Š. m. birželio 16 d., sekmadie

nį, 5 vai. p. p. Carl Schurz Me- 
morial Hali salėje (ketvirta gt.

ir Chestnut, prie Laisvės Var
po) JAV LB Philadelphijos A- 
pygarda rengia kartu su estais 
ir latviais 1941 m. birželio 14 d. 
sovietinių deportacijų aukų mi
nėjimą.

Po minėjimo bus visų trijų 
tautybių koncertas. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

'f »l SMTOTb

8 KAMB. REZIDENCIJA. As- 
bestos siding’u apkalta. Karštu oru 
apšild. alyva. 2 autom, garažas. Ar 
ti 27th ir Keeler. Geroje apylinkė
je. Kaina $13,500. 3 BUTAI po 4 k. 
ir 1 - 2 kamb. Arti 24th ir South 
YVhipple. Kaina $15,500. LAWN- 
Whipple. Kaina $15,300. LAWN- 
DALE REALTY, 4109 W. 26th St. 

i LAwndale 1-3511.________________
GRAŽUS 3-jų mii-g. kamb. mflri- 

' nis namus. Spintos virtuvėje. Tile vo- 
I nia. 2 autom, garažas. Rūsys. Apy
linkėje 71st lr Campbell Avė. Įkai
nuotus skubiam pardavimui. 3 m. 
senumo. COMEK, 3120 W. 50th St. 
PKospect S-4914.

2-JŲ BUTŲ MODERNUS, šva
rus, po 2 mieg. kamb. Pilnas rū
sys ir pastogė. Automatiškai aly
va apšild., autom, karštas vanduo. 
Uždari porčiai. Pirmas augšt. tuš
čias $21,000. Parduoda savininkas. 
3356 S. Wood St. Skambinti WA1- 
hrook 5-6626 po 5 v.v.

50 PftDV SKLYPAS. 2-jų butų 
‘‘shingle” apkaltas namas — 2 po 3 
kamb. ir 2 po 4 k. Autom, alyva ap
šildomas. Autom, karšto vand. šildy
tuvas. Naujai atremontuota virtuvė, 
naujos spintos. 2 auto. garažas. Bar- 
genas.

KAMPINIS mūrinis ?-jų būtų na
mas — 2 po 5 kamb., 3 po 4 kum b. 
ir 1—2 kamb. Autom, alyva apšild., 
autom. karšto vand. šildytuvas. 2 
autom, garažas. Bargenas.

l’AOLI realty cg.
51O(i W. 14th Nt. OLymplc 2-5248

KAMINSKI & KREJCI 
K & K REALTY

4302 YV, 55th St. LU 2-1700

P A R p'fr V I M U I

Pardavimui 2 dalių saliono kom
plektas ir 3 dalių miegamojo kom
plektas. 6334 S. Westem Avė. 2-ras 
augštas iš priekio, (šoninis įėji
mas ). . ,

□

f L A S SIFIE D AND HELP W ANTN) N) s
REAL ESTATE

Mūr. nuujas 2 po 5, rd. šild.—*33.900. 
Mūr. bungl. K kb. centr. šild..$18.900. 
Mūr. 3 apart, lr krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apart. ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — $24,000. 
Mūr. 3 apart. ir taverna — $22,000.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 ArcheT avė., LAfayetto S-S-384

MARQPETTE PARKE, tik vienas 
blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du 1-tne aųgšte 
ir du pastogėje (attlc), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai Įrengta. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai aluminijaus langai 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad Įvertlntumėt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (rudiant heat). 
Kaina tik $24,500.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

PIRKITE ir parduokite savo ae- 
kilnojuiuą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

33rd lr Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. $105.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

West-Sldėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAfayetto 3-3881

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHĮiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuniiHiiiniiM  

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2686 W. 5»th St. Tel. PRospcct 8-5454
iliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiliiiiiiiiiuiiiliiiliiiiiMliiiiiiiiiiiii

Prieš pirkdami ar perduodami 
namus, biznius, sklypus sr ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-6080

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVičIUS
REAL ESTATE - 165S W. IOS at 

Tel. BEVERLY 8-3948 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tas accoimtant

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe I kamb., ge
ras mūras, plasteris, nemaži kamb., 
garažas. -

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$ 1 4,50(1.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

hiilam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kaluli, sii skiepu ir centr.
iillil. tik $12,0011.

Mur. su kraut, ir 4 kamb. hutu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARUI ETTE PARKE 
Naujas mūr. 5 karuli. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SL. CL 4-2390

PROGOS — OPPORTUNITIES

NEPAPRASTA PROGA!
Parduodama pelną daranti DE 

LIKATESŲ KRAUTUVE su gy- 
venamom patalpom — 5 erdvūs 
Aamb. <3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- 
♦ ic foods”, kepsnių, groserių ir už
kandžiu ms mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį "oash” biznį.

Skambinti Virginia 7-3870
GRO8ERTV TR MftHOH KRAUTU

VE. Nepaprastai moderniškai įreng
ta. Marųuette Parke. "Semi self 
atrvlce" tiarai, švari ir patogi. Puiki 
klijentūra, geras biznis, labai pelnin
gai. šiuo pirkiniu tikrai džiaugsitės. 
Kaina $4.500; įmokėti galima $3,000. 
2558 w. 891h St. REpubUc 7-1998.

I6NUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Taipininkatiiame butų iinttomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
-.010 s.. IVcMtcm PRospcct 8-2284

IsNUOM. 1 KAMB. BUTAS su 
vonia. Kreiptis 2-me aųgšte (šoni
nis įėjimas). 4508 So Honore St.

REAL ESTATE

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. au gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

5 k. mūr. namas, radijatoriats šild. 
2 autom, garažas. $16.900.

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 $4 augšto medin) namų — B Ir 81/, 
kamb.. alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vckin&.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir Įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

* Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami Bkubial parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

6918 So. YVestern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

NETOLI ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie jo 2 kamb. tinka viengungiui. 
Apie % akro žemės. $15,500. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. namas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netgi! California Avė. 
Puikus pirkinys už $22,500. VoĮpd- 
kevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19.500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti Į 
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $1,9,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 YVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 6:8015

BRIGHTON PARKE
Arti bažnyčios, geras mūrinis na

mas su rūsiu ir pastoge. 2 po 4 km., 
dideli mieg. Centralinis šildymas vi
sam namui. $23,500.

LAfayctte 3-3881

8342 S. Ashland Avė. 3-jų augštų 
mūrinis namas. KrautuVė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
$3,200. Kaina $28,000. Išsimokėjimo 
sąlygos: pusę reikia įmokėti. ELMER 
JORDAN & CO.. 5804 N. Ridge Avė. 
lAlngbeuch 1-5160.

SAVININKAS PARDUODA 
2-JV AUGŠTŲ MEDINIS namas.

Apkaltas. 1 butas 5 kamb. ir 1 bu
tas 6 kamb. Gazu apšild. Pilnas rū
sys. 2 autom, garažas. Kaina $19,000. 
Pamatykite ir pirkite.

1926 N. YVhipple St. 
AI,bany 2-3005

BUILDING & REMODELING VYRAI IR MOTERYS

Nauji namai, garažai. Įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTTOR 

4327 8. Campbell Av., Chicago 82, UI. 
Y Arda 7-9875

1LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE u

MŪRAS |
Builders Gen. Contractors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Jvairfle 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PKospect 8-2818
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

Namą statyba, {valrAs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš 
planuotas, patogus, gražus ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite TErminal 8-5681 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma 
dieniai* ouo to 4 vai Adresas: 61A
Nnltnn. WHIow HoHngs III

VIKTORAS AIMAITIS
GENERAL OONTRACIOB 

Stato residencinlul ir komercinius 
namua, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina štai 
kreditus. Skamb. vai.: VI 7 

7-SS4O 
8treet

itus. Skamb. 
Namų tel. Dl 

2787 Wes« 43

J. BREIVE and SON
CONHTRIJCmON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
aaukilu DAmibe 0-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-6121 nuo 0 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

HELP WANTED — FEMALE

WAITRESSES
Week lEnds and Lunch Hours 

Available — Good Tips 
(2) Checkers

11:30 A.M. to 2 P.M.
Call Victory 2-1077 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Avė.

Tuojaus reikalinga moteris prižiū
rėti 16 mėnesių mergaitę. Gyventi 
vietoje. Dėl sąlygų skambinti GRove
hill 8-9056 nuo 10 v. r. iki 11 vai. 
vak.

CLERK - TYPIST
Some experience desirable būt not 

ueeessary. Age not important. Mušt 
likę figures & light typing. 5 day 
week. One giri office. All airline 
benefits. A good permanent position 
for the right person.

NORTHWEST ORIENT 
AIRLINES

5236 W. 63rd Street
Call Mr. Mondus PO 7-6621

HELP WANTED — MEN

AUTO MECHANICS
lr

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

IMMEDIATE OPENINGS 

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be joumeymen 

STEADY W0RK

Hawthome Metai 
Products .Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK. MICHIGAN

• Planer Operators
• Boring M i II Operators

Premium Pay 
Night Shift Only

Interviews 5 to 8 ra.

. BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street Hamtmand, Ind.

Reikalinga dirbanti vedusiu po
ra gyventi įkartu 5 kamb. bute prie 
našlės moters.

HEMLOCK 4-6920--------------------------------- ---------------

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi- 

su geriausiu Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondit.ioners) ir atlieka 
viaug skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752
Liet. apdraudos agentūra

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
hše patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5871

INTEROTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Ave_ Chicago SO. III

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

PLUMBING
licensed bonded plrnnhero

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpuhllc 7-0844 ar 
YVAlhrook 5-3451

<xx>o<><x>o<><xxx>o<><>o<k>o<><><><xxj

Šlitini

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Bav. V. Sodeika lr 4. Skorubakaa) 
1809 H. 4STH CT.. CICERO 60. ILL 
Tel. OLympio 9-7381 j TO 8-4988

Ir atliekam* visus statybos Ir p*» 
tvarkymo (remodellng) darbus

Pirkit Apsaugos Bonus!
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. vienas nebuvo pilnai išpildytas. 
Prileiskime, kad šį kartą Babic
kas bus prikišęs nagus kur ne-

, , , . . ., į reikėjo, o Faskas buvo perdaug
limybės buvo visai neblogos, ypa .. r ’ ...

• u j j-j • , užimtas organizaciniais reika-tinorui Lro/4 riinncmi Jolir. 7Qinoill 0

SPORTAS
. (Atkelta iš 2 pusi.)

tingai, kad didesnė dalis žaidėjų 
buvo iš vienos vietos. Jie galėjo 
po porą kartų savaitėje susi
rinkti ir pagal trenerio nurody
mus padirbėti.

Clevelande, pridėjus dar pas
kutinį šlifą, esu tikras, būtume 
matę kitokį vaizdą. Mažų ma
žiausiai fizinė kondicija ir meti
mai nebūtų taip šlubavę, kas ant 
rame kėlinyje mus labiausiai ir 
pražudė. Keista, kad Babickui 
tai nerūpėjo. Jis juk, kaip ir 
visas Faskas, turėtų nešti atsa
komybę už reprezentacinės ko
mandos pasirodymą.

Pakviesdamas mane vos savai 
tę prieš rungtynes, jis aiškiai 
matė tai esant nereikalinga. Ne
žiūrint to, dar skubėjau parei
kalauti salės nors vienai treni
ruotei. Pažindamas latvių žaidi
mą, norėjau duoti bent puolimo 
bruožus prieš zoninį dengimą.

Salė buvo gauta, bet joje pa
sirodė tik Babickas ir penketas 
žaidėjų. Vėl keista, kad Babic
kas, parūpinęs salę, užmiršo pa
sirūpinti žaidėjais. Negi jis gal
vojo, kad keturioms sienoms rei
kalinga treniruotė? Taip ir išė
jo, kad pusė komandos turėjo 
trumpą treniruotę salėj. Dviems 
Neries žaidėjams savo planus vė 
lau braižiau ant popieriaus lapo 
ir pagaliau Nevv Yorko žaidė
jams, kurie pasirodė vos pusant
ros valandos prieš rungtynes, nu 
tvėręs kampe vėl atskirai tai aiš
kinau. Suprantama, kad tai 
daug nepadėjo, žodžiu, šeši gy
nėjai, du centrai ir vienas puo
lėjas pradėjo sunkias rungtynes 
be okio pasiruošimo. Prie viso 
to prisidėjo dar viena bėda, bū
tent

Individaulinis pasiruošimas.

Iais. Tačiau tegul tai būna pui
ki pamoka sekančiam kartui. 
"Errare humanum ėst”. Bet, 
jei klaidoje nepasiliksime, nea
bejoju, kad sekančiais metais, 
rodos Chicagoje, latviai neturės 
progos šaukti šimto.

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

SKELBKITĖS “DRAUGE”

t
A. A.

KAJETONAS BRUŽAS
Gyveno 6809 g. Rockwel St.
Mirė birželio 12 d.„ 1957 m., 

lo vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rasei
nių apskr., Raseinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Velionis buvo vedęs prel. B. 

Urbos tetų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Jadvyga Peterson, žentas 
Richard W., kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

l’riklausė šv. Vardo Draug. 
(Marąuette Parke).

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
6845 S. Wesjtern Ave.

Laidotuvės įvyns šeštadienį, 
birželio 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šven. 
Panelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė Ir žentas
Tel. YArds 7-1138.

Rinktinės pasirodymas pri-' 
klauso ne vien tik nuo jos suda
rymo ar taktinio paruošimo. Čia j 
kiekvieno išrinkto žaidėjo in
dividualinis indėlis lygiai svar
bus. Pirmiausia toks žaidėjas 
turi jausti garbę ginti savo tau
tines spalvas, pasididžiavimą bū
ti išrinktu vienam iš šimto ar 
tūkstančio.

Mes su pagarba šiandien žiū-1 
rime į Andriulį I, Puzinauską, 
Mažeiką ar V. Norkų, nes jie 
iškovojo mums Europos meiste
rio vardą. Mes su pagarba žiū
rime į kiekvieną žaidėją, kovo
jusį sporto aikštėje už savo 
kraštą. Bet ta garbė su savimi 
neša ir įsipareigojimus. Kiek
vieno tokio žaidėjo pareiga yra 
tinkamai pasirodyti. Jis turi į- 
sisąmoninti, kad jam reikės at
stovauti ne savo mokyklą, ne sa
vo klubą ar miestą, bet visą 
kraštą; šiuo atveju — Clevelan
de visus Amerikos lietuvius. No 
rėdamas tinkamai reprezentuo
ti, jis turi būti moraliniai ir fi
ziniai pasiruošęs. Jis turi jausti 
tam tikrą nervuotumą, jam turi 
rūpėti jo pasirodymas, jis turi 
būti pasiryžęs, susikoncentravęs. 
Tačiau visa tai mažai padės, jei 
jis nebus fiziniai pasiruošęs. Tai 
pasiekiama tik treniruojantis! 
Kas iš mūsų reprezentantų re- 
gulariai lankė treniruotes prieš 
šias rungtynes? Gal vos kele
tas, bet greičiausiai nė vienas. 
Nuo Toronto, t. y. maždaug ke
turias savaites, buvo nepaliestas 
kamuolys, neprabėgta net ke
liasdešimt metrų. Argi dar kam 
nuostabu, kad eilė metimų per 
metrą nesiekdavo'lanko, ar kad 
eilė žaidėjų taip greitai išsikvė
pė ir kovos dvasia palūžo.

Sumoje

Visa tai susumavę matysime, 
kad rinktinė nėra tik žaidimas 
pavardėmis. Darbas yra atsa
kingas tiekFaskui ,tiek rinktinės 
sudarytojams, tiek treneriui ir 
lygiai tik pat žaidėjams.

Pasisekimas priklauso nuo 
tinkamo rinktinės sudarymo, 
trenerio ir komandinio pasiruo
šimo, o taip pat ir individualinio 
pasiruošimo. Prie to dar gana 
svarbus faktorius yra rūpini
masis žaidėjais, jiems atvykus 
į vietą, jų priėmimas, geras po
ilsis ir maistas. O keletas bend-| 
rai praleistų valandų jiems pa
dėtų vienas kitą arčiau pažinti, 
juos suartintų.

Ir štai iš šių visų punktelių nė

t
ANNA OLDENDORF 

(Jaska)
Gyveno 7959 S. i>a Vergne Ave. 

OAKLAVVN, ILL.
Mirė birželio 12 d., 1957, 1 2

vai. dienų. Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Kdvvard, 2 sūnūs: Law- 
rence? marti Cathcrine ir Ri
chard, tėvas Jacob Jaska, bro
lis Theodore Jaska, brolienė 
Stella, 2 seserys: Stephanie 
Christoph, švogeris Herbert; ir 
Marian Shlikas, švogeris Al, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Stransky’s 
koplyčioje, 2010 West 5ist Št. 
(arti Damen Ave.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 15 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta j St. Albert 
the Great parapijos bažnyčių. 
Oak Lawn, III., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos 10 vai. 
ryte už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti, 
tėvas ir kiti giminės

laidotuvių direktorius P. J. 
Sonny & Valerle. Tel. Hemlock 
4-1880.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIENINJ
AIR-OONDCTIONER

Jo vasarinis vėsintu
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

G

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 5 psl.)

tas Žitkus. Laikraštininkas Vy
tautas Alseika, negalėdamas as
meniškai dalyvauti išleistuvėse, 
per šeimininkus perdavė V. Kuš 
leikai bičiuliškus linkėjimus ir 
dovanėlę — bonkutę vokiškų 
kvepalų, kad mūsų menininkas 
jau skrisdamas per Atlantą pa
jaustų Europos žemyno aroma
tą...

Susirinkusieji svečiai išvyks
tančiam V. Kušleikai suteikė ne 
tik vertingų patarimų, bet ir 
Europos kraštuose gyvenančių 
mūsų kaikuriu tautiečių antra
šus. Daug vertingų patarimų 
suteikė ypač inž. S. Čiurlionis 
ir Stefanija Čiurlionytė-Douvan, 
neseniai grįžę iš ilgokos kelio
nės po Europos kraštus. V. Kuš 
leika, vykdydamas bičiulių pa
geidavimą, numato aplankyti 
Lietuvos pasiuntinį Br. Balutį 
Londone, Lietuvos atstovą dr. 
S. Bačkį, dr. E. Turauską ir dai
lininką Vytautą Kasiulį Pary
žiuje, gerb. prel. Kazimierą Šau
lį Lugane, dr. Juozą Eretą Ba- 

'zely, P. Lukošių Madride ir ki
tus. *

Clevelando Simfonijos orkest 
ras, susidedąs iš šimto ir vieno 
asmens savo kelionę per Atlan
to vandenyną, Europos kraštus 
ir atgal, atlieka dviem patogiais 
keleiviniais lėktuvais, tik trum
pas žemyno keliones atliks kito
kiomis susisiekimo priemonėmis. 
Orkestras iš didžiulės koncerti
nės kelionės grįš birželio mė
nesio antroj pusėj, nes keli or
kestro bendradarbiai, jų tarpe 
ir mūsų tautietis Vytautas Kuš- 
leika, pradeda vasaros sezono 
darbą Cleveland Musicarnivalo 
teatro orkestre. Edm. Vngl.

Ruošiamasi jaunimo
kongresui

Birželio 8 d. Lietuvių auditori
joje įvykusiame JAV ir Kana
dos Lietuvių Jaunimo kongreso 
rengėjų plenumo posėdyje buvo 
apžvelgti visi nuveiktieji darbai, 
o taip pat numatyti keliai pa: 
siruošimams ateityje.

Posėdyje pagrindinį praneši
mą pateikė rengimo komiteto 
pirm. Adomas Mickevičius, at
skirų komisijų atliktus darbus 
apibūdino Jurgis Štuopys, J. Vai 
tys, A. Antanaitis ir kiti.

Iš programos komisijos atsto
vo J. Štupio pranešimo paaiškė
jo, jog jau turimi visi pagrin
diniai paskaitininkai ir sekcijų 
vadovai. Kaip jau anksčiau bu
vo pranešta, svarbiausias pa
skaitas skaitys Bronius Vaške
lis, Aldona Krikščiūnaitė, Vytau

tas Vardys ir Valdas Adamka- 
vičius.

Atskiroms sekcijoms yra pa
kviesti šie vadovai: griežtųjų 
mokslų — A. Avižienis, dainos 
ir šokio — L. Kalvaitytė ir L. 
Gružas, spaudos ir literatū
ros — R. Mišauskas, meno — D. 
Sakalauskaitė, socialinių ir vi
suomeninių mokslų — J. Šoliū
nas, sporto — A. Lauraitis, 
moksleivių — A. Rūgytė. Dėl 
informacinės sekcijos anglų kal
ba dar galutiniai nepaaiškėję ir 
jai vadovas dar nesurastas.

Technikinė komisija pranešė, 
jog pirmąją kongreso dieną, bir-

želio 29 d., po paskaitų įvyks 
šokių vakaras vidurmiestyje 
Merchandise Mart pastato salė
je. Taip pat pranešė, jog yra 
numatyta išleisti kongreso prog 
ramą su paskaitų santraukomis, 
paskaitininkų bei rengimo komi

sijos nuotraukomis ir kitais in
formaciniais dalykais.

Kongresas bus pradėtas bir- 
lio 29 d. ryte, o baigtas birželio 
30 d. tuoj po pietų. Vėliau visi 
jo dalyviai turės progą dalyvau
ti tautinių šokių šventėj. Edv. š.

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI NMUSTrKtO (MNK/A! 
tisų METU MTTE/MAS-PISUS INSĄŽININGAS AATANNAWNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
3038 V/. 69 St. CHICAGO 36, IU Td. 5-930S

A. A.

GEORGE KAMINSKIS
Gyveno 4537 S. Wood St.

Mirė birželio 12 d., 1957 m., 
12:40 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje: 
kilo iš Raseinių apskr., Eržvil
ko parapijos, Bacių kaimo. z

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Josephine (Rimkaitė), 
duktė vienuolė Sesuo M. An- 
ciila, kazimicrietė (gyv. Cali
fornia), 3 podukros: Monika 
Grish (gyv. California), Ca- 
therlne Javvgiel ir Stella Milas 
ir jų šeimos, posūnis Anton 
Norbut su šeima ir posūnis Pe
ter Masse su šeima, brolienė 
Barbora Žukas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko du broliai.

Kūnas bus pašarvotas penkt. 
5 vai. popiet John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4606 S. Hermitage 
Ave.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 17 d., iš koplyčios 8:30 

'vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, po
dukros Ir |M>»ūniai.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikts. Tel. Y Arda 7-1741

Septynerių Metų Mirties 
Sukaktuvės

O

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

į Geriausios gėlės dėl vestuvių, bauM*- 
I tų, laidotuvių ir kitų papuosuu».

2448 VVest 63 r d Stree*
Tel. PKospect 8-0833 lr PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
Blsbop 2-3420

ANTANAS LIGUTIS, sav.

A. A.

ADOMAS TAMOŠAITIS
Jau suėjo septyni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų draugų.

Netekome savo mylimo 1969 
m., birž. mėn. 16 d.

Nors laikas tęsiasi, bet tnes 
Jo niekados negalėsime užmirš
ti. T .rt i gailestingas Dievas su
telkia jam amžinų ramybę.

Vt Jo sielų mes užprašėme 
gedulingas Sv. Mišias birž. mėn. 
15 dienų 7 vai. ryto. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje; taip pat 
bus atnašaujamos Sv. Mišios 
liepos 15 d. Ir rugp. 19 d. 7 vai. 
ryto. »

Maloniai kviečiame visus gi
mines. dTs ilgus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a.a. ADOMO sielų.

Po Sv. Mišių (birž. 16 d.) 
kviečiame dalyvavusius pamal
dose užeiti pusryčiams pas Jo
nų Andrlšlūnų, 700 W. 3 lst Ht.

Nuliūdę giminės Ir draugai

t • •» tW<
A. A.

ANNA KASMAUSKAS
(PUTEIKYTfi)

Gyveno 1527 S. 49 Ave., Cicero, IU.
Mirė birželio 12 d., 1957, 5 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Batakių par., Mickiškės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Ann Ru- 
dinski, žentas Edward, anūkai Carol ir Anthony, 2 seserys (gyv. 
Mass.) Magdalena Staponas ir Agota Markevich ir jų šeimos ir 
brolis Petras (gyv. Mass.), pusbrolis Frank Simonaitis su šeima, 
švcgerLs Petras Kasinattskas su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje likc, brolis Antanas ir Kazimieras.

Priklausė T. T. Marijonų Bendradarbių Draug. (amž. narė) 
ir šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų Draugijai (amž. narė).

Kūnas pašarvotas Petkaus kopi., 1410 S. 50th Ave., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 15.d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkai
Laidotuvių direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. TOwnlialI 3-2108

fl. A.
JOHN YUKNIS
Gyveno 4832 \V. I5tb St., Cicero, III.

Mirė birž. 11 d., 1957, 4:15 vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Batakių parapijos, 

Gembrių kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: .lobu, Jr., marti Mae, 

anūkė Pamela; Frank, marti Verdelle, anūkas John, Jr., švogeris 
Frank Skirmont, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Cbicagos Liet. Draug., S.L.A. Kp. 36.
Kūnas pašarvotas Jųbn F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Cali

fornia Ave.
Laidotuvės įvyks šešt., birž. 15 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry

to bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingoe pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. LAl'avette 3-0440

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Presldent

6819 So. VVestern Ave. Tel. GRovehill 6*3745

L

I paminklų patalpaa lr atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen lr sekmadieniais nuo 9 vai ryto Iki 6 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — RI'N PASTATYTA KAPINIŲ DlF.NOJEt 
JOKIO fMOKfJlMO. HUMOKftNK'K KAPINIO DIENI UE.

UODftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OM0 Sk WesterB Arą. Air Coadttioiied koplyfla 
7-860* — 7*6601 Automobiliams riete 
karto syreaa kltoM mlMto dalya«i ųaualma

koplyčių arčiau JOaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfi 3-9852

4330-34 South California Avenue 
Telefonas Lfl 3-0440 ir Lfl 3-9852 '

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turimu koplyčias | 

v s ose Čhicagos ir < 

Roselando dalyse ir

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 

mus. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West ISth STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-222H

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III. Tel. OLymple 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽŪDYČKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69t.h STREET REpuhlit 7 1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

7 VANCE FUNERAL HOME
1424 S. SOth Ave. OLymple 2-5245 ir TOunlialI 3-96X7
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X Birželio 23 d. yra Spaudos 
diena, tą dieną 3 vai. p. p. jvyks 
naujų "Draugo” namų ir tėvų 
Marijonų vienuolyno šventini
mas. Numatomos trumpos ir 
efektingos iškilmės.

X Stefanija Kazan&uskaitė, 
Mutual Savings and Loan As- 
sociation sekretorė, po opera
cijos ir dr. Venckūno priežiū
roje gydymosi namie pasveiko 
ir jau dirba. Bendrovė ir jos 
klijentai labai džiaugiasi gero
sios sekretorės pasveikimu.

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistinės mokyklos Tėvų 
komitetas praneša mokiniams, 
kad mokyklos ekskursija šj šeš
tadienį nejvyks. Ekskursija bus 
prieš naujųjų mokslo metų pra
džią. Apie tai bus paskelbta 
spaudoje.

X Adelė Snarskaitė su pasi
žymėjimu baigė Mercy Augšt. 
mokyklą. Ta proga jos motina, 
žinoma Visuomeninkė A. Snars- 
kienė, iškėlė vaišes, kuriose da
lyvavo daug svečių, tarp jų gi
minaitis kun. S. Saplis ir kun. 
E. Budreckas. Adelė po atosto
gų numačiusi lankyti De Paul 
universitetą.

X šulaičių namuose, 1330 S. 
51st Ave., Ciceroje, praeitą sek
madienį jvyko pokylis, kuriuo 
buvo atžymėtas Juozo ir Aldo
nos Šulaičių dukros Dalijos Šv. 
Antano parapijos mokyklos už
baigimas. Svečių tarpe buvo 
matyti laidotuvių direktorius 
Antanas Petkus su žmona, Fe
liksas Bobinas su žmona, Bro
nius Vasys su žmona, Eiduko- 
niai, Bagdonai, J. Cinkus ir kt.

X Su 21 abiturientu šį sek
madienį 5 vai. L. Vyčių salėje 
MAS Vakarų apygarda atsisvei
kins, pervesdama juos studentų 
at-kų draugovės žinion. Po 
trumpos oficialiosios dalies bus 
vaišės ir šokiai. Visi Chicagos 
ateitininkai — moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai — kviečia
mi šiose abiturientų išleistuvėse 
dalyvauti ir pasidžiaugti kartu 
sl jais jų mokyklų baigimo pro
ga.

X Cicero Augštesnioji Litu
anistikos mokykla savo pirmuo
sius mokslo metus baigįa pa
maldomis, kurios įvyksta bir
želio mėn. 16 d. 10:45 v. Po pa
maldų parapijos salėje įvyksta 
aktas, po kurio moksleiviai su 
savo tėvais, artimaisiais ir mo
kytojais lengvosiomis mašino
mis išvyksta į gamtą. Mokyk
lai vadovauja kun. prof. Pijus 
Dambrauskas ir kun. Petras 
Patlaba.

X Tėvų Marijonų namai pa
statyti ir tuomi galima pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Ta
čiau viduje daug ko dar trūks
ta. Labai reikalinga kambarys 
bei saliukė su virtuvėle susirin
kimams ir pobūviams. Yra ir 
vieta, tik reikia įrengti. Tam 
tikslui rengiama gegužinė, ku
rios pelnas bus panaudotas 
kambario įrengimui. Tad visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 
į gegužinę birželio 16 d. Tėvų 
Marijonų ūkyje, gražioj gam
toje pailsėti ir gražų tikslą pa
remti.

X Antikomunistinis Frontas 
New Yorke praneša, kad pa
gausėjo telefoniniai ' šaukimai 
iŠ okupuotos Lietuvos. Viena 
senoji ateivė lietuvė, kuriai bu
vo giminaičio paskambinta iš 
Lietuvos, atsakė: “Aš paskuti
nius centus aukoju, kad galė
čiau tau nusiųsti siuntinį, o tu 
pinigus eikvoji skambindamas 
telefonu lr mokėdamas tokias 
brangias sąskaitas. Nenoriu tu
rėti tavim daugiau jokių rei
kalų." Daugiausia tokie pasi
kalbėjimai yra suplanuoti bol- 
ševiklikos valdžios.

X Tėvų Saleziečių trečias 
skyrius rengia išvažiavimą lie
pos 14 d. į Cedar Lake, Ind. 
Autobusas nuo Visų šventųjų 
parapijos išvyks 9:30 vai. ryto.

X Akt. Kazys Oželis lr dail. 
Vytautas Virkau birželio 15 d. 
nustebins Chicagos visuomenę 
didingu ir prasmingu pastaty- 
mu-montažu “Vardan tos Lie
tuvos”.

X Vilija Čepaitė, pirmąja mo
kine baigusi Milton Augšt. mo
kyklą, gavo stipeųdiją keturis 
metus studijuoti Bostone Girls 
Simmons College. Vilija yra ži
nomų skautininkų dr. ir L. Če
pų duktė.

X Richard Daley, Chicagos
miesto majoras, įvykstančios 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tės proga, birželio 30 d. pasky
rė Lietuvių diena Chicagoje, 
paskelbdamas atatinkamą dek
laraciją.

X Kun. A. Stanevičius, LB 
Roselando apyl. vicepirm., bir
želio 16 d. 10 vai. Visų Šventų
jų parap. bažnyčioje aukos šv. 
mišias už nužudytus lietuvius 
ir pasakys pamokslą.

Po pamaldų pkrap. salėje 
įvyks atitinkamas paminėjimas.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: A. Gintneris X J. Aukškalnis birž. 14, 15 
— pirmininkas, J. Tijūnas 1 įr yg dienomis užprašė už savo
sekretorius, F. Valinskas — iž
dininkas, P. Šimoliūnas — kar
totekos vedėjas ir P. Dambraus
kas — valdybos narys. Kontro
lės komisijos pirmininku išrink
tas Adolfas Juodka.

X Muz. Alfonsas Gečas, Vy
rų choro dirigento asistentas, 
diriguos Gruberio mišias, ku
rias giedos Vyrų choras šį sek; 
madienį 10:45 vai. sumos ule-; 
tu naujoje Marijos šventovėje 
Marųuette Parke. Pamaldos 
skiriamos už žuvusius brolius ir 
seses tėvynėje ir plačiuose bol
ševikų katorgų laukuose.

X Prof. dail. Ignas Šlapelis
mirė prieš dvejus metus Chica
goje ir buvo palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Dabar tuo 
reikalu jau yra sudarytas ko
mitetas, kuris rūpinasi pasta
tyti paminklą ant jo kapo. Ko
mitetas prašo lietuvių visuo
menės aukų, kurias galima siųs
ti sekretoriaus vardu šiuo ad
resu: Mrs. Laurinavičienė, 2547 
W. 45 st. Virginia 7-7281.

X šaulių Sąjungos jaunimo 
skyriaus narių susirinkimas
įvyko mok. A. Kybartienės bu-1 gen. Musteikis, kun. B. Sugin-
te, 7217 So. Maplewood Ave., 
kuriame buvo priimta apyskaita 
paskutinio parengimo, padaryta 
šalpos komisijos pranešimas, 
aptarti Jaunimo kongreso nak
vynių reikalai. Dalyvavo gau
sus jaunimo skaičius, kurie Vi
si vėliau buvo šaulės A. Kybar
tienės skaniai pavaišinti.

X Diana Papievytė, vieųa iš 
geriausių Hartfordo, Conn., dai
nininkių ir tautinių šokių ščkė- 
ja, taip pat veikli skautė, at
vyksta į Chicagą šį savaitgalį 
dalyvauti skaučių vadovių ir va
dovų suvažiavime gražioje Lin- 
kų vasarvietėje, Edwardsburg,
Mich. Ji mano visas šios vasa
ros atostogas praleisti Chica
goje.

X Sol. Jonas Avelis buvo 
priimtas į Chicago Lyric operos 
chorą. Šis lietuvis yra gražiai 
užsirekomendavęs ne tik lietu-i
vių scenoje, bet taip pat ir ame-JlimiljU- 
rikiečių. Nuo pat jaunystės die 
nų, turėdamas stiprų boso bal-j^
są ir mėgdamas muziką, jis 
linksmino publiką giedodamas' 
Šv. Petro parapijos bažnyčios ir' 
Pirmyn cnore.

Pirmyn choras, o taip pat ir 
Jonas Avelis, sparčiai ruošiasi 
linksmos operetės šikšnospar
nio pastatymui, kuriame solis
tas Avelis atliks Frank rolę. 
Operetė yra numatoma pasta
tyti spalio 13 dieną. Jonas Ave
lis yra Alice Stephens moki-} 

nys.

SU TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTAS PLAKATU

Asta ir Zita Baltramonaitės, pasipuošusios tautiniais drabužiais, 
laiko Tautinių šokių šventės plakatą. Ši nuotrauka, drauge su straip
sniu apie Lietuvių tautinių šokių šventę, tilpo Chieago American dien
raštyje birželio 11 d. laidoj. (Chicago American klišė)

X Leonardas Šimutis ir dr. X Marry Anne Lain, 1956 m. 
Kazys Sruoga tars žodį birže- birželio mėn. baigusi Šv. Pane
lio Įvykių minėjime, birželio 15 i lės Gimimo mokyklą Marųuette 
d., šeštadienį, 7 vai. v. Marijos parke, įstojo į Loretto augštes-
Augšt. mokyklos salėje.

X Antanina Judvitienė, 6919 
W. 115 Place, Worth, III., var
dinių proga buvo pasveikinta 
savo šeimos ir artimųjų. A. Jud
vitienė yra stambi .gerų darbų 
rėmėja.

mirusią žmoną, tėvus ir brolius 
apie 80 šv. mišių, kurios bus 
atlaikytos įvairiose Amerikos 
lietuvių parapijų bažnyčiose. J. 
Aukškalnis kviečia visus pažįs
tamus tose pamaldose dalyvau
ti, apie kurias smulkiau yra 
pranešta parapijų biuleteniuo
se.

X Pranas Juška, 3347 South 
Lituanica ave., buvo rimtai su
sirgęs, grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose. Pranas yra 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
komiteto narys. Praną galima 
aplankyti namuose. Juškai yra 
nuolatiniai įvairių gerų darbų 
rėmėjai, daug dirbą įvairiose 
draugijose.

X LB centro valdybos pirm. 
St. Barzdukas aplankęs Chica
go turėjo pasitarimą Lietuvių
auditorijoje. Pasitarime daly- Į pat įvyks arbatėlė, kurion kvie- 
vavo L. B. Chicagos apygardos 
valdybos nariai: pirm. dr. J.
Bajerčius, A. Gintneris, St.
Daunys, J. Jasaitis, Kult. fondo 
pirm. J. Kreivėnas, Šviet. tary
bos pirm. prof. M. Krikščiūnas,
Tarybos — kun. dr. A. Juška,

tas ir kiti. 
apkalbėta 
artėjančių 
Chicagoje

Pasitarimuose buvo 
aktualieji reikalai 
kultūrinių įvykių 

ir numatyta nauji
darbai lietuvių bendruomenėje.

X Fred ir Hanriett Kauff- 
mann (Serauskaitė) birželio 16 
d. švenčia laimingą sidabrinę 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Kauffmann yra išauginę pavyz
dingą šeimą — tris sūnus ir dvi 
dukras, kurie yra baigę katali
kiškus universitetus. Viena duk
relė yra vienuolė sesuo M. Ber
nadine Šv. Marijos Apvaizdos 
vienuolyne. Kauffmannai yra 
Šv. Kryžiaus parapijos žymūs 
veikėjai, priklauso įvairioms 
draugijoms ir stambūs katali
kiškų įstaigų rėmėjai. Sekma
dienį, birželio 16 d., 6 vai. vak. 
Brinų svetainėje, 4342 S. Her
mitage ave^ bus sukaktuvinin
kai pagerbti savo šeimos ir ar-

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ X

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

niąją mokyklą ir tiek pasižy
mėjo moksle, kad iš 115 savo 
klasės draugių šiemet laimėjo 
augščiausią pasižymėjimą ir dėl 
to gavo stipendiją kitiems me
tams. Tėvai — Marcelė (Dar- 
giutė) ir Edvardas Lain džiau
giasi dukters pasisekimu. Ne
mažai džiaugiasi ir “grandpa” 
Aleksandras Dargis, senas Mar
ųuette parko biznierius ir lietu
vių veikėjas, savo laiku daug 
veikęs Lietuvių Labdarių sąjun
goj-

X Vlado Jakubėno studijos
pasirodymas įvyks šį šeštadienį 
6 vai. popiet Curtis Hali salėje, 
410 S. Michigan Ave., 10 augš
te. Rečitalyje dalyvaus per 30 
jaunų pianistų ir 5 dainininkai, 
lietuviai ir amerikonai; Jų tar
pe: koloratūra Vita Valikonytė, 
vokalėje srityje A. Leparskio 
mokinė, pirmos premijos laimė
toja per Immigrants’ Pro
tective League jaunų talentų 
konkursą, ir Stasė Pautienienė, 
Al. Stephens ansamblio narė. 
Įėjimas už laisvas aukas; gry
nas pelnas skiriamas “Muzikos 
Žinių” lietuviškų kūrinių spaus
dinimo fondui. Salė elektriškai 
vėsinama. Po programos ten

čiami visi atsilankiusieji.
Vakaro programoje bus ir

Vlado Jakubėno kūrinių: St. 
Pautienienė atliks jo žinomą 
dainą “Gėlės iš šieno” K. Bin
kio žodžiais, o Bernardas Pra
puolenis atliks fortepijonu VI. 
Jakubėno “Pasaką”.

Vaikiškas apskaičiavimas
— Juozuk, pasiimk saujelę 

riešutų!
— Mamyte, būk gera, paduok 

man.
— Matai, kad šiuo metu užim

ta ir negaliu...
— Tai aš palauksiu.
— Kodėl gi pats negali pasi

imti?
— Palauksiu, nes mamytės 

sauja didesnė.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Ghicago 29, IIL

IŠ ARTI
I. A. VALSTYBĖSE

— Inž. A. Sabalis vedė A. 
Barauskaitę. Sutuoktuvių iškil
mės buvo birželio 8 d. New 
Yorke.

— Lietuvos konsulas adv. A. 
O. Shallna, aplankęs Cornell 
universitetą, Ithaca, N. Y., po
rą dienų pailsėjęs kalnuose 
Buck Hill Falls, Pennsylvania, 
sugrįžo į Bostoną birželio 10 d.

— Foste.r Furcolo, Massachu
setts gubernatorius, paskelbė 
birželio 15 d. Baltic States 
Freedom Day, prašant Baltic 
American Society.

— Birutė Babrauskaitė baigė 
St. Cecilia’s Academy, Wa- 
shington, D. C., Algimantas Ru- 
telionis — De Matha Catholic 
High School ir Paulius Zalubas 
— Gonzga High School. Kiek 

į girdėti, visi trys rengiasi lan- 
1 kyti kolegijas ateinantį rude- 
jnį.

— Feliksas G renda! is, buvęs 
kelioliką metų L. Piliečių drau
gijos ir Kęstučio draugijos val
dybos narys, po sunkios opera
cijos grįžo į namus. Jo sūnus 
dr. Mykolas Grendalis, turįs ka
binetą 475 Commonwealth Ave., 
Boston, yra buvęs kelis metus 
asistentas dr. Francis Hender- 
sono, Chief Surgeoų of the Bos
ton City Hospital. Dr. Grenda
lis yra antrojo Pasaulinio karo 
veteranas.

— Rekolekcijos vyresnio am
žiaus moterims įvyks birželio 
21, 22 ir 23 dienomis Nekalto 
Prasidėjimo Marijos vienuoly
ne, Putnam, Conn. Visos mote
rys labai kviečiamos pasinau
doti šia proga. Rekolekcijas ves 
kun. V. Paulauskas. ‘

Apie savo atvykimą prašo
me pranešti laišku arba telefo
nu : Immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn., tel. Putnam — Walnut 
8-5828. Atlyginimas $10.

, — Meninė PLB seimo pro-
; grama. 1958 m. New Yorke 
įvykstąs Pasaulio Liet. Ben
druomenės seimas siejamas su 
dideliu ir svarbiu kultūriniu 
įvykiu. Buvo iškilę du siūlymai: 
rengti simfoninės lietuvių mu-

r
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IŠKILMINGA DEDIKACIJA

&

^DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ
ir

TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNOĮvyks
Sekmadienį birželio men. 23 d., 1957 m.

prie 63-čfos ir Kilbourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4500 į vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks 
JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas šv. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.

IR TOLI
zikos koncertą ir statyti tauti
nę misteriją, kurios konkursas 
yra paskelbtas Kanados ir JAV 
LB Kultūros fondų (jei 'kon
kursas reikiamo lygio kūrinio 
nedu-otų — tuomet rengti jau 
turimų lietuviškų kantatų kon
certą su simfoniniu orkestru). 
PLB Seimo Organizacinio Ko
miteto gegužės 18 dienos posė
dy dauguma balsų buvo pasisa
kyta už antrąjį variantą. Į pa
statymo techninę komisiją yra 
pakviesti J. Makauskas ir kun. 
V. Dabušis, pastatymo dar
bams vadovaus centro valdybos 
narys kult. reikalams Čiurlionio 
ansamblio meno vadovas muz. 
Alf. Mikulskis.

Į centro valdybą yra atėjusių 
ir naujų siūlymų, su kuriais su
sipažįstama.

ITALIJOJE
— Prof. Z. Ivinskis, gyvenąs 

Romoje, birželio 22 susituokia 
su Paulina Talanskaite, kuri 
gyvena Anglijoje. Jungtuvės 
įvyks Romoje.

Pirmoji prof. Z. Ivinskio žmo
na yra mirusi Lietuvoje prieš 
dešimtį su viršum metų.

ARGENTINOJ
— Albertas Timinskas, vi

siems gerai pažįstamas laidotu
vių biuro “Mitre” dalininkas ir 
administratorius, šiomis dieno
mis nusipirko savo nuosavą lai
dotuvių biurą ir jau atidarė du 
skyrius.

KAS KĄ IR KUR
— Kun. A IJpniūno moksleivių 

at-kų kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 16 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryto tėvų Jėzuitų nam*ose.

Valdyba
— L. B. Roselando Lituanistinės 

mokyklos mokslo metų užbaigimo 
šventė su specialia programa į- 
vyks šį šeštadienį birželio 15 d. 7 
vai. vak., Visų Šventųjų parap. 
saleje. Sekančią dieną, t.y. sekma
dienį mokykla organizuotai daly
vaus birželio įvykių minėjime ir iš
pildys dalį programos

— Cicero Lietuvių Bendruome
nės valdyba birželio mėn. 15 d. 8 
v. v. bibliotekos patalpose kviečia 
aktyvesniųjų lietuvių pasitarimą, 
kaip pagyvinti lietuvių visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą. Tuo klausi
mu pagrindinį žodį tars dr. Ferdi
nandas Vytautas Kaunas.

Pageidaujama, kad keliamam 
klausimui pagvildenti kiek galint 
daugiau mūsų visuomenininkų ir 
kultūrininkų atvyktų.

Valdyba

OKUP. LIETUVOJ
— Vyresniųjų klasių mokslei 

viai dirbs kolchozuose. Gegužės 
24 d. per Vilniaus radiją apie vy 
resniųjų klasių .mokleivių vasa
ros atostogas šiaip buvo pasaky 
ta: “Vyresniųjų klasių mokslei
viai stovyklaus kolūkiuose bei 
tarybiniuose ūkiuose, kur atliks 
dvisavaitinę gamybinę prakti
ką, arčiau susipažins su žemės 
ūkio darbais. Be to, šauniai pa
dirbėję ir padėję gimtiesiems 
kolūkiams, moksleiviai užsigrū
dins, pajus fizinio darbo malo
numą, įgis naujų praktinių ži
nių”. „ ,

Pavergtosios Lietuvos augšte 
sniųjų klasių moksleiviams va
dinamoji “gamybinė paraktika” 
įvesta nuo praėjusių metų. 1956 
metų “Komunisto” 5 numeryje 
K. Preikšas šiaip rašė apie pri
valomos žemės ūkio praktikos 
moksleiviams įvedimą:

“...Yra numatoma nuo šių 
metų vasaros įvesti privalomą 
dviejų savaičių žemės ūkio prak 
tiką respublikos bendro lavini
mo mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleiviams. Šiais metais vasa 
rą tokią praktiką atliks miestų 
ir kaimų vidurinių mokyklų 8 ir 
9 klasių moksleiviai, iš viso — 
daugiau kaip 25,000 žmonių”.

Kaip praėjusiais metais vyko 
šioji moksleiviam įverstoji priva 
lomoji žemės ūkio praktika? 
Per Vilniaus radiją, o taip pat 
ir komunistinėje pavergtosios 
Lietuvos spaudoje nestigo nusi
skundimų tiek dėl pačios prak
tikos atlikimo, tiek dėl sąlygų 
praktiką atliekančius mokslei
vius apgyvendinti. Vienur stigo 
praktikantams darbo įrankių, 
kitur nebuvo kur juos apgyven
dinti. Dėl to privalomą praktiką 
atlieką moksleiviai buvo priver
sti gyventi palapinėse. Daug bu 
vo sunkumų su praktikantų mai 
tinimu. (E.)

— Sov. Sąjungos stalo teniso 
meisteriais yra šie žaidėjai:

1951 m—A. Mitov, Akopian, 
1952 m.—O. Žilevičiūtė, A. Sau- 
noris, 1953 m. — E. Lestai, A. 
Saunoris, 1954 m. — B. Balai- 
šienė, A. Saunoris, 1955 m. — 
E. Lestai, A. Francas, 1956 m— 
E. Lestai, A. Saunoris, 1957 m. 
B. Balaišienė, G. Grinberg.
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