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L. BERIJA KRITES NUO A. MIKOYANO KULKOS
"Žalioji armija" aktyviai veikė 
pavergtosios Lietuvos miškuose washingtok. - H komu-

i nistinės Kinijos, kurioje yra lai- 
Apie stiprų Lietuvos pogrindį, kovas su okupantais ir įvairius koma 11 amerikiečių kalinių, 

išgyvenimus nemaža buvo rašyta vokiečių ir kitoje svetimųjų spau- yra gautas gana šaltas atsa'ky- 
doje. Ypač šiltai apie lietuvius atsiliepia tie buvusieji vokiečiai ir
ne vokiečiai karo belaisviai ar civiliai internuotieji, kuriems lietu
viai yra padėję išgelbėti gyvybę ar išsaugoti juos nuo bado.

Gražių atsiminimų kupini vo-

Nesusitariama dėl 

kalinių paleidime

kiečiai kovotojai, ilgesnį laiką 
dirbę su leituviais rezistenciniam 
pogrindyje, arba jį vienu ar kitu 
būdu patyrę.
Belaisviai sutikdavo partizanus

Karo belaisviams teko su „ža
liosios armijos“ vyrais susitikti 
visokiais būdais — būtent, išėjus 
„susiorganizuoti sau maisto“ ar
ba kitaip.

Viename name prie pat Nemu
no Petrašiūnuose, vienas karo be 
laisvis vos nenustojo žado išvy
dęs grupę kareivių, kurie atkrei
pė į jį ginklus, kai tik tas pravėrė 
duris. Bet nuotaika veikiai paki
to, kai tik žaliukai atpažino, jog 
tai esama karo belaisvio. Jų va 
dovas buvo vienas lietuvis kari
ninkas. Dalinys buvo apsirengęs 
rusų karių drabužiais ir gerai 
ginkluotas. Karo belaisvį gerai 
pavaišino ir dar pridėjo visokių 
gėrybių į jo krepšį.

Lietuvių gyventojų pasitikėji

pirties ar maisto.
1955 m. pavasarį Kasetiniuose 

pogrindžio buvo likviduotas bol
ševikinis šnipas, kuris už žmonių 
įskundimus ir šnipinėjimą buvo 
gavęs iš bolševikinio saugumo 
800 rublių. Dalį pinigų buvo pra
gėręs ir prapirkęs, o kiti buvo iš 
jo atimti, ir jis pats likviduotas. 
Dar prieš 3—4 metus, kaip pasa
kojama, buvo sulaikomi autobu
sai Tauragės — Kauno arba Kau 
no — Vilniaus ruožuose pogrin
džio kovotojų su uniformomis —- 
buvo jieškoma partinių.

Burleckio pasakojimai
Daug vertingų duomenų apie 

lietuvių partizanų pasipriešinimą 
ir žiauriausiais metodais jų nai
kinimą papasakojo pabėgęs į Va- 
karus MVD pulkininkas Burlec- 
kis.

Tada net dvi divizijos buvo pa
siųstos prieš lietuvių partizanus, 
o operacijoms vadovauti atvyko 
pats Kruglovas, sovietinio saugu

mas dėl kalinių pasikeitimo su 
JA Valstybėmis. Šiame krašte sa
vo bausmę atlieka 34 kiniečiai 
kaliniai.

Iš Peipingo atsakoma, jog 
Amerikoje laikomųjų 34 kiniečių 
sąrašas yra nepilnas, o taip pat 
jie teigia, kad amerikiečių nusi
kaltėlius jie neskaito politiniais 
kaliniais, bet kriminaliniais.

Trump

mas visais karo belaisviais nekar mo šefas. Lietuvių karžygišku- 
tą išeidavo jiems patiems į blogą, j mas paskatino ir Burleckį mesti 
nes tarp belaisvių pasitaikydavo sovietus.
žmonių, kurie pasitarnaudavo ru
sams arba savo neatsargumu, ar
ba neatsispirdami jų klastai.

Sovietai, pamatę, kad neįsten
gia partizanų įveikti, pradėjo tai
kyti drakoniškas priemones prieš 
civilinius gyventojus. Buvo pra
dėtos neapsalkomo masto lietuvių 
deportacijos. 'Į Rytus nuolat rie
dėjo vyrų, moterų, vaikų grūste 
prigrūsti vagonai, lydimi sun
kiai ginkluotų sargybinių. Šei
mos buvo išdraskomos, ir dauge
lis jos narių niekados nesužinojo 
nieko apie kitus.

Tūkstančiai lietuvių buvo iš
gabenta į Sibiro bausmės ir dar
bo stovyklas arba kur nors pa 
siųsti į beribę taigą. Jų nuosavy 
bė buvo konfiskuota ir pervesta 
kom. valstybei. Neilgai trukus 
pogrindžio kovotojai perėjo į 
priešpuolį — ir konfiskuotuosius 
ištremtųjų valstiečius sodybos 
arba namai paskęsdavo liepsno
se. Į „žaliąją armiją“ kelią susi
rasdavo net moterys ir mergai
tės.

Kvietę kovotojus pasiduoti
Kaip pasiekusieji Vakarus žmo 

nės, pažįstantieji taip pat pogrin
džio veiklą, pasakoja, okupantai 
buvo ne kartą „kvietę“ pogrin
džio kovotojus ir „besislapstan
čius asmenis“ pasiduoti. Tačiau 
pasidavė labai maža.

Rusai juos priėmė, apklausi- 
nėjo, išnaudojo, bet paskiau už 
tariamai anksčiau padarytuosius 
nusikaltimus išvežė į Sibirą.

Pasiekusiųjų laisvuosius Va
karus teigiama, kad dar ir dabar 
pasitaiko atskirų partizaninės ar 
pogrindžio veiklos žymių. Taip 
1954 m. 3 nukautieji lietuviai su 
lietuvių karių uniformomis buvo 
atgabenti į Pagėgius, o milicija 
atsidėjusi sekė, bene kas iš arti
mųjų išsiduos: raudos ar kaip 
kitaip parodys juos pažįstą...

1954 m. rudenį Nemunėlio - 
Radviliškio miškuose bolševikų 
buvo pagauti 2 lietuviai partiza
nai. Vienas iš jų buvo nušautas, 
antrą paėmė gyvą. Abu jie buvo 
atgabenti į Biržus, nes svarbiau
sias tos srities kalėjimas yra Bir
žuose.

Šiaurės ir Rytų Lietuvoje dar 
vis pasitaiko, 'kad „besislapstan
tieji asmenys“ ateina pasiprašyti

ai iš visur
• JAValstybių ir Venecuelos 

ekspertai tiria 74 aukas pareika
lavusios lėktuvo nelaimės prie
žastis. Tik aštuoni žuvusiųjų kū
nai iki šioliai tebėra surasti.

• Kanada pripažino Tunisiją 
ir Moroką nepriklausomomis vai 
stybėmis, pasiųsdama joniŠ ge
riausius linkėjimus išsilaisvinus 
ir prancūzų ir prancūzų — ispa
nų valdymo.

• Garsus dainininkas Ežio 
Pinza atvyko į Gėnoa, Italiją pra 
leisti savo atostogas.

• Papagiox kaime, Brazilijoje 
numirė seniausias jo gyventojas 
Maria da Silva, sulaukęs 150 me
tų amžiaus.

• Komunistinis Šiaurės Viet
namas praneša, jog jis paleisiąs 
atsargon 30,000 kareivių. 50,000 
kariuomenės jau buvo paleista 
Užsibaigus nerąmumaffiSf Indoki
nijoje.

• Du amerikiečiai buvo užmuš
ti, nukritus lengvam lėktuvui 
apie 45 mylias į šiaurę nuo Keno- 
ra vietovės, Ontario, Kanadoje.

• Anglijos komunistų partija 
paskelbė, kad Kremlius negali iš
sigelbėti visas sovietinės siste
mos negeroves suverčiant Stali
nui. Ji, kaip ir prieš tai buvo pa-

JAUNIMO PETICIJĄ ĮTEIKIANT

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Leonardas Šimutis pristato 
Jungtinių Valstybių viceprezidentui Richard Nixonui Lietuvių jauni
mo delegaciją, kuri įteike per jj prez. Eisenlioweriui peticiją, su apie 
40 tūkstančių pačio jaunimo pastangomis sulinktų parašų. Šis svar
bus aktas buvo atliktas birželio 14 d. JAV7 viceprezidento kabineto.

Manoma, kad prez. Eisenhoweris
sekančią savaitę vyks į savo ūkį

•
WASHINGTON. — Prezidento Eisenhowerio asmeninis gy

dytojas — dr. Howard M. Snyder pastebėjo, kad prezidentas Wal- 
ter Reed ligoninę apleis apie sekančios savaitės pabaigą ir tada, 
manoma, išvyks į savo farmą Gettysburge, Pa., kur jis išbusiąs 
likusį pasveikimui reikalingą laiko tarpą.

Toks dr. Howard M. Snyder

Slaptosios policijos vadas buvęs 
nudėtas šūviu iš užpakalio

PARYŽIUS, birž. 22. — Iš prancūzų socialistų šaltinių prane
šama, kad sovietų premjero pirmasis pavaduotojas — Anastas Mi
koyan 1953 metais nužudė raudonųjų slaptosios policijos „bosą“
Lavrenti P. Beriją. _____________________

Šie šaltiniai sako, jog Mikoyan

Jo dalinys dalyvavęs pietų Lie
tuvoje lietuvių partizano vado 
Miškinio likvidavime. Miškinis 
buvo tapęs tiesiog legendiniu ko
votoju. MVD galvojo, kad Miški
nis, baigęs JAV-se dviejų metų 
spec. kursus, 1950 m. grįžęs atgal 
į Lietutvą. Bet, nenorėdamas pa- 
tėkti priešui į rankas, pats nu
sižudė.

Viešai partizanų lavonai buvo 
mėtomi plačiau iki 1949 m. Fak
tiškai centralizuota partizaninė j reiškę italų ir prancūzų komunis- 
veikla baigta 1952 m. Kas po toltai, pareikalavo, jog būtų pada- 
pasireiškia — tai jau daugiau' ryta nuodugni marksistinė ana-
sporadiniai reiškiniai. Iki 1952 
metų buvo veikta centralizuotai, 
apygardomis. Laikoma, kad par
tizaninėj veikloj dalyvavo apie 
30.000 - 40.000 žmonių. Iš jų tik 
dalis yra likusi gyva. Vėliau par
tizaninėj veikloj vokiečiai jau ne
dalyvavo.

Paskutinės stambesnės Suval
kų krašte partizanų kautynės su 
bolševikais buvo 1951 m. Dzūkų 
krašte labai sėkmingai veikė taip 
pat ,.Žilvitis“. Žemaičiai (Kęstu
čio apygarda) savo veikimą su
stabdė vėliausiai. Ten buvo gud
rūs vyrai, kurie nelabai griebda
vosi azarto, stengdavosi taupyti 
jėgas ir leisdavosi į kautynes, jei 
maždaug už vieną savąjį žmogų 
tekdavo pakloti 10 priešų, bet ne 
priešingai.

Paskiausia savo aktyvią rezis
tenciją sustabdžiusi Kęstučio 
aPygarda, veikusi šiaurės vaka
rų Liettuvoje. Pvz. tik viename 
rajone buvo likviduota visokių 
išdavikų, istribitelių ir NKVD 
apie 400. 1951 m. vasarą kauty
nės su bolševikais įvyko prie Ši
lalės, per kurias žuvo, bent taip 
teigiama, apygardos vadas Algi
mantas, anksčiau ypač pasižymė
jęs Butegeidžio rinktinėje.

Dar viena būdinga smulkme
na: „pakviesti pasiduoti“, paža
dant amnestiją, pasus ir t.t., ne 
tik pabaltiečiai, bet ir ukrainie
čiai. 2-jam suvažiavimui susirin
kus posėdžių Maskvoje, Rovno 
laikraštis (Ukrainoj) „Červon 
Prapor“ paskelbė pareiškimą, pa
vadintą „Tėvynė jums atleidžia“.1

Juo kreiptasi į sovietinėj teri
torijoj veikiančius ukrainiečių 
partizanus, kad sudėtų ginklus ir 
„grįžtų į normalų pilietinį gyve-

lizė, denegeracijos priežasčių ru
sų santvarkoje suradimui.

• Poetas Walter de la Mare 
mirė TwLckenheime, Anglijoje, 
sulaukęs 83 metų amžiaus.

• Vilniuje pradedami Vilniaus 
pilies gyv. rūmų darbai šiaurinei 
sienai sustiprinti. Šiemet taip pat 
numatoma restauruoti Kauno pi
lies pietryčių bokštą ir sutvarky
ti jo vidų. Trakų pily, dešinio 
sparno antrame aukšte esančioje 
reprezentacinėje salėje, bus įreng 
ta Trakų kraštotyros muziejaus 
istorijos skyriaus ekspozicija.

• Pirmą vasaros dieną, vienas 
Bostono gyventojas į pašto var-: 
žytines atnešė Aliaskos kailinį 
paltą, už jį prašydamas 120 dol.

• Maj. Gen. Walter E. Todd iš
Austin, Tex. yra paskirtas JA 
Valstybių Tolimuose Rytuose 
esančių oro pajėgų vado padėjė
ju- . x• Paryžių pasiekė rusų turistų 
grupė, pirmoji nuo bolševikų re
voliucijos laikų.

Kalendorius
Birželio mėn. 23 d.: šv. Vanda 

ir šv. Agripina; lietuviški: Arvy
das ir Blinda.

Birželio mėn. 24 d.: šv. Jonas 
Krikštytojas; lietuviški: Kupolis 
ir Budytė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29.
Oru® Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — vė
su ir nelabai drėgna; augščiausia 
temperatūra apie 80. Sekmadien* 
— giedra.
nimą“. Ligi tol ir ten Maskva ofi
cialiai netigė tokių partizanų ir 
„besislapstančių asmenų“ būvi 
mą. (E.) -

pareiškimas biį^o padarytas, ka
da prezidentą®, Savo 14-toje die
noje praleistoje ligoninėje, pirmą 
kartą itno operacijos, buvo išėjęs 
iš savo kambario.

Prez. Eisenhoweris, apleidęs 
ligoninę, kaip pranašauja jo gy
dytojai, dar turės praleisti kelias 
savaites pilnam susveikimui.

Tuo tarpu, kada dr. Snyder 
Gettysburgo ūkį pažymėjo, kaip 
tinkamą vietą sveikimo perijo- 
dui, Baltųjų Rūmų spaudos sek- 
rettorius Hagerty sako, jog dar 
nėra padaryta galutinių planų 
dėl prezidento sveikimo vietos, 
jam išėjus iš ligoninės.

Vakarykštis prezidento darbas 
susidėjo iš 45 minučių konferen
cijos su Baltųjų Rūmų štabo na
riais, 45 minučių pokalbio su 
Nato vyr. vadu gen. Alfred M. 
Guenter ir ištraukų iš dviejų kny 
gų skaitymo.

Vakar rytą prezidentas pasi
tarė ir su savo vyriausiu asisten
tu Sherman Adams, kuris jam 
pristatė Baltuose Rūmuose įvy
kusio kabineto posėdžio raportą.

Prezidento spaudos sekreto

rius, kaip ir iki šioliai, visuose 
paklausimuose dėl prez. Eisen- 
howerio kandidatavimo antram 
terminui, nedavė pilnesnio atsa
kymo. Jis tik paneigė išspausdin
tą žinią, kurioje buvo sakoma 
būk tai prezidentas yra prasita
ręs savo bendrininkams dėl kan
didatavimo antru kart.

Kviečia į gražųjį 

Sibiro kraštą

MASKVA. — Jaunų komunis
tų lyga ketvirtadienį pakvietė 
200,000 savanorių, norinčiųjų 
praleisti vasaros atostogas Ry
tuose. „Jūs matysite naujas vie
tas, gražias stepes, kurios paliks 
neišdildomą įspūdį ir Sibiro bei 
Kazachstano didingumą“ — ra
šoma šios lygos tuo reikalu iš
leistame informaciniame leidiny
je.

Proklomacijoje toliau įspėja
ma, kad darbas nebus lengvas, 
nes kviečių nuėmimas reikalau
ja stiprių rankų ir žmonių, nesi
bijančių kieto darbo ir blogo oro.

Šiose nuotraukose vaizduojama sovietų ir jugoslavų komunistų parti
jų “susituokimas” iŠ naujo. Viriuje: Tito (kairėje) ir sovietų prem
jeras Nikolai Bulgnnin pasirnio sutartį. Apačioje: Sovietų komunistų 
partijos sekretorius Nikita Knižčevas (kairėje), Tito ir sovietų pre
zidentus Vorošilovas ploja už Jugoslavijos Rusijos draugystę. (INS)

savo neapkenčiamą bendradarbį 
nudėjo šūviu į nugarą viename 
Kremliaus politbiuro susirinki
me. Tokios žinios atėjusios iš ko
munistų partijos sekretoriaus 
Kruščevo, sakoma tame praneši
me.

Kaip žinoma, 54 metų am
žiaus ištikimas Stalino tarnas, 
pačių rusų pranešimu, buvęs su
imtas 1953 m. liepos mėn. 10 d. 
Jis buvo apkaltintas kriminalu 
priešvalstybiniame veikime, įs
kaitant ir apšaukimą imperialis
tiniu agentu.

Vakarų sluogsniuose, į šį ,Be- 
rijos sutvarkymą buvo žiūrima, 
'kaip į kovą dėl valdžios po Sta
lino mirties.

1953 m. gruodžio mėn. 24 d. 
Maskva pranešusi, jog Berija ir 
kiti 6 kaltininkai, po šešias die
nas užtrukusio sprendimo, gruo
džio mėn. 23 d. buvo nuteisti.

Nixon važiuoja 

į Manilą
WASHINGTON. — Iš Baltųjų 

Rūmų pranešama, 'kad JA Vals
tybių viceprezidentas Nixon ža
da vykti į Manilą, kur jis liepos 
mėn. 4 d. dalyvaus Filipinų 10 
metų nepriklausomybės minėji
me. Spaudos sekretorius sako, 
jog Nixonas važiuoja asmenišku 
prez. Eisenhowerio pakvietimu.

Pineau išskrido
atgal į namus

NEW YORKAS. — Prancūzų 
užsienių reikalų ministeris Chris- 
tian Pineau, po trijų dienų vieš
nagės šioje šalyje, lėktuvu išskri
do atgal į namus. Prieš išvykda
mas prancūzų diplomatas paste
bėjo reporteriams, jog jis su Vals 
tybės sekretoriumi John Foster 
Dulles nekalbėjęs apie naująją 
Prancūzijos politiką. Taip pat pa 
žymėjo, kad pokalbiai su Dulles 
buvę širdingi, tačiau nevisada 
jiedu buvę tų pačių nuomonių.

• Trys nauji žemės drebėjimai, 
kurie sunaikino nemaža namų 
Alpių kalnuose esančiuose kai
muose, buvo užregistruoti ketvir 
tadienį, Italijoje.

• Seattle, Wash. susidūrus 
dviems mažiems lėktuvams buvo 
užmušti 3 asmenys. Nelaimė at
sitiko, besitartinant abiems lėk
tuvams į Boeing areodromą nusi
leidimui.

Sakoma, jog Kruščevas Beri- 
jos nužudymo istoriją vienam 
prancūzų socialistij vadui nupie
šė šiais žodžiais:

„Mes gavome įrodymų, jog 
1920 m. Berija dirbo anglų slap
toje tarnyboje. Politbiuro nariai 
tada susitiko su Berija ir po ke
turių valandų tardymo šis prisi
pažinęs prie savo niekšingų dar
bų, įskaitant ir jo norą paimti 
valdžią į savo rankas“.

„Po to mes visi išėjome į gre
timą kambarį, o tada Mikoyan, 
šūviu iš užpakalio į kaklą, jį nu
žudė“ — išpažino Kruščevas.

Peronas jaučiasi 

sveikas
COLON, Panama. — Dr. Louis 

Puyol paneigė pranešimus, ku
riais buvo teigiama, kad buvęs 
Argentinos diktatorius yra sun
kiai sergantis. Jis pažymėjo, jog 
60 metų amžiaus politinis pabė
gėlis, gyvenantis šio miesto ri
bose, yra sveikesnis už 20 metų 
amžiaus jaunuolį.

Lt. Frederick Hancox, kuris matė 
Venecuelos lėktuvo nelaimę, parei
kalavusią* 74 aukas. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Krašto apsaugos sekretorius pažymėjo, jog JAValstybių 

kariuomenė bus dar daugiau sumažinta.
— Sovietų ambasadorius Alexander N. Abramov ir JAValsty

bių ambasadorius Edward B. Lautson atvyko į Izraelį, kur juos 
priėmė naujas užsienių reik. min. ponia Goldą Mcyerson.

— Amerikiečių karinis lėktuvas nukrito Levington kaime, An
glijoje ir uždegė namą. Aukų nebuvo; taip pat parašiutu laimingai 
išsiyalbėjo ir jo pilotas.

— Dvi protinės ligonės sudegė Princeton, N. J., o trečia — už
troško, kilus gaisrui Tenacre Foundation privatinėje ligoninėje.

— Algerijos sukilėliai pagrasė prancūzams, jog jie nužudys 
100 prancūzų civilių žmonių už kiekvieną nugiljotinuotą jų narį.

— Kaip pranešama, šiame krašte yra 801,88Ą pilotai. ■
— Sovietų generolas Nikita F. Lebedenko mirė Maskvoje po 

sunkios ligos, skelbia „Raudonoji žvaigždė“.
— Valdžios žmonės Washingtone yra vis daugiau susirūpinę 

plieno streiko galimumu.
— Šio krašto valdžios skaitymo ekspertai sako, jog daugelis 

amerikiečių suaugusių žmonių skaito labai blogai, kadangi šioje 
srityje neišėję gero lavinimo mokykloje.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mas*

Vliko pirm. J. Matulionio 
pranešimas

Birželio įvykių minėjimo ko
miteto pakviestas Vliko pirmi
ninkas Jonas Matulionis skai
tyti paskaitą rengiamame pro
teste mitinge, LB apylinkės val
dybos prašomas, minėjimo iš
vakarėse patiekė pranešimą ak
tualiaisiais klausimais Worces- 
terio lietuviams, besidomintiems 
ir besisielojantiems visuomenine 
veikla. Bendruomenės salė pri
sirinko pilnintelė dalyvių.

Pirmiausia Vliko pirmininkas 
smulkiai nupasakojo Vliko dar
bus. Išlaisvinimo kova reikalau
ja žinoti smulkiai ir aiškiai, kas 
dabar darosi pavergtoje Lietu
voje. Jąu dvylika metų praėjo, 
kai esame išvykę iš tėvynės, tad 
tuo metu atsineštos žinios yra 
pasenusios. Jei šiandien rašomi 
valstybių vyriausybėms bei JT 
atstovams memorandumai, tai 
reikia remtis ne pasenusiomis, 
bet visai naujomis paskutinėmis 
žiniomis. Todėl įvairiais kana
lais tenka rinkti žinias apie e- 
sančią dabartinę ekonominę, kul 
tūrinę, socialinę bei politinę pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje. Tam 
tikslui:

Kasdien nuo 5 vai ryto. iki 
vėlyvos nakties specialiu apara
tu sekamas Vilniaus radijas, ir 
visos reikalingos žinios užrašo
mos. Tų užrašų jau yra surink
ta daugybė knygų; jei kas no
ri rašyti kuriuo nors pavergtos 
Lietuvos klausimu, gali naudo
tis tais užrašais.

Sekama visa Sovietų Rusijos 
spauda, liečianti pavergtą Lie
tuvą ir renkamos reikalingos 
žįnios.

Sekama pasaulio spauda, lie
čianti Lietuvos klausimą.

Apklausinėjami grįžusieji vo
kiečių belaisviai, gyvenę Lietu
voje ar koncentracijos stovyk
lose su tremtiniais lietuviais. 
Taip pat pasitaiko atbėgusių iš 
Lietuvos. Jie visi smulkiai ap
klausinėjami ir jų patiektos ži
nios užprotokoluojamos. Tie
sa, tarp perbėgusių pasitaiko ir 
Maskvos agentų, su kuriais ten
ka būtį labai atsargiems.

Neužtenka tik sekti, kas de
dasi Lietuvoje, bet reikia at
remti Maskvos ir jos okupaci
nių agentų Lietuvoje skleidžia
mą propagandą apie pavergtą 
Lietuvą bei pramanytus melus 
apie laisvėje gyvenančius lietu
vius. Tam tikslui panaudoja
mos Vatikano, Romos ir Madri
do lietuvių radijo valandėlės, ku 
rios kasdįen po 15 minučių per
duoda lietuviškas žinias. Taip 
pat ir per Amerikos BaĮsą per- 
dupdama iš Washingtono ir 
Muencheno lietuviški pusvalan
džiai du kartus per dieną. Per 
tas lietuvių radijo valandėles ne 
tik atremiama klastinga bolše
vikų propaganda, bet taip pat 
informuojami lietuviai, gyveną 
Lietuvoje bei ištrėmime apie 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius, jų veiklą Lietuvos 
išlaisvinimo' reikalu ir iš viso 
apie laisvojo pasaulio gyvenimą.

Be to lietuviu, anglų, vokie
čių ir prancūzų kalbomis leidžia
mas informacinis biuletenis El
ta, informuojąs ne, tik lietuvių 
visuomenę, bet ir kitų valstybių 
vyriausybių narius bei svarbes
nius dienraščius. Numatoma EI 
tos informaciją leisti ir kitomis 
kalbomis.

Pabaigoje Vliko pirmininkas 
apibūdino naują Maskvos po
litiką, naujus manevrus apmul
kinti Vakarų pasaulį. Bet es
mėje bolševikai paliko tie patys, 
kaip ir Stalino laikais.

Trumpai prisiminė ir mūsų 
vidaus reikalus, ypač lietuvių 
bendruomenės organizavimą. Vii 
kas yra laikinas, iki Lietuvos 
išlaisvinimo, o lietuvių bendruo
menė pastovi, ji veiks ir po to, 
kai Lietuva bus iš bolševikų 
jungo išlaisvinta. Dėl to į bend
ruomenės organizacinį veikimą 
reikia kreipti daug dėmesio. Dėl 
kaikurių lietuvių politinių gru
pių veikimo nesutarimo prane

šėjas pareiškė, kad tai esąs toks 
nežymus dalykas, palyginus jį 
su lietuvių kova už Lietuvos iš
laisvinimą, kad neverta apie jį 
ir kalbėti.

Po pranešimo iškilo visa eilė 
klausimų, į kuriuos Vliko pir
mininkas išsamiai atsakė.
J. Matulionis pas ateitininkus

Stanelių bute prie gražiai pa
rengto stalo, susirinkus vietos

LIETUVIS VIS NEUŽMIRŠTA VILNIAUS Kenosha, Wis.
Krašto Valdybos rinkimas Birželio trėmimų minėjimas 
Pirm. Dundulis praneš?, kad 

artėja Krašto Valdybos ripkimų 
laikas. Remiantis S-gos nuosta
tais, prašė nustatyti vietą, iš 
kurios būtų renkama Krašto 
Valdyba. Vyko karštos diskusi
jos. Chicagiečiai entuziastįngi

. . i i i darbštūs. Balsavimo rezulta-boje, nes šiuo laiku neatsakingi . . ,
seniai, patys Mdam,

š. m. birželio 9 d. Lietuvių 
auditorijoje įvyko visuotinis 
Vilnaus Krašto Lietuvių S-gos 
skyriaus narių susirinkimas.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, kaip politinė organizaci
ja, turi svarbų uždavinį stovėti 
Vilniaus krašto reikalų sargy-

bejėgiai sau padėti, vis dar tie-
veiklesniems sendraugiams, Vii- ‘ pankas į geros, nuoširdžios 
ko pirmininkas patiekė praneš:- lr taik,°8 kaimynes LietUV°8 te‘
mą ateitininkų aktualiais klau
simais.

Tradicinis Joninių vakaras

Birželio 23 d. Maironio parke 
LB apylinkės valdyba rengia 
tradicinį Joninių vakarą, kurio 
programą rūpestingai rengiasi 
atlikti vietos skautai. Po prog 
ramos — pasilinksminimas. Tad 
visi, kas tik galite, nepraleiski- 
to progos linksmai ir jaukiai 
praleisti Joninių vakarą. ,

LAISVO PASAULIO LIKIMAS 
JUNGTINAS SU LIETUVOS 

LIKIMU .

Birželio 10 d. Maironio parke 
vietos liet. visuomenės buvo 
surengtas protesto mitingas 
prieš Lietuvos okupantus bolše
vikus. Gražus oras ir maloni 
parko aplinka sutraukė nema
žai žmonių. Po rengimo komi
teto pirmininko Pr. Pauliukonio 
įžangos žodžio, prelato K. Vasio 
atkalbėtos invokacijos ir sugie
dotų himrfų pirmasis žodį tarė 
programos vedėjas, lietuvių vei
kėjas adv. A. Mileris.

Iš kitataučių svečių pirmasis 
kalbėjo Massachusetts valstybės 
tarybos narys George A. Wells, 
kuris savo kalboje prisiminė dik 
tatoriaus Tito vizitą į Maskvą, 
sulygindamas jį su didžiausiu 
Amerikos gengsteriu ir drauge 
nusistebėdamas JAV vyriausy
bės * politika, teikiant paramą 
Titui. Toliau jis pareiškė, kad 
laisvojo pasaulio likimas yra la-

turime Amerikos Lietuvių Ta
rybą, su kuria retkarčiais gali
ma pasitarti įvairiais mums rū
pimais Vilniaus krašto klausi
mais.

Sąjungos kapitalas
Iždo sekretorius Juozas Truš- 

kūnas apibūdino kasos stovį. Pi
nigų mažai. Apie 400 dol., kurie

taikios kaimynės 
ritoriją.

Sąjunga didėja nariais

S-gos pirm. A. Dundulis per
skaitė susirinkimui naujų narių 
pavardes ir prašė susirinkimą 
patvirtinti jų priėmimą. Visuo
tinis susirinkimas su džiaugs-1 buvo kasoje, veik visi išleisti 
mu priėmė į savo organizaciją šalpos ir kultūriniams reika-
nariais Tadą Sparkį. Joną Vin- 
ciūną, J. Tijūnėlį ir Praną Bei- 
norą.

Tenka gėrėtis, kad Didžiosios 
Lietuvos lietuviai nepamiršo iš
laisvinimo kovos ir tęsia ją to
liau, įsijungdami į šios organi
zacijos eiles.

Dirbsime bendrai

Kiekvienu atveju, kai mūsų 
politiniai veiksniai turės kelius 
pasitarimus su lenkais Vilniaus 
krašto klausimu, tuose pasitari
muose dalyvaus ir šios organi
zacijos atstovas. Tuo reikalu 
Sąjunga buvo išsiuntinėjusi ati
tinkamus informacinius raštus 
Vlikui, Altui, Diplomatinei Tar
nybai ir Rytų Komisijai (lietu
vių ir lenkų santykiams aiškin
ti komisija). Su padėka už dė
mesį jau gauti ir atsakymai iš 
Alto ir Rytų Komisijos.

Dalyvaujame ir Vilniaus un-to 
minėjime

Vilniaus universiteto minėji
mą ruošia iniciatorių grupė. Šis 
minėjimas turi didelį tikslą ir, 
manoma, kad ne vienam padi
dins akiratį plačiau įžvelgti kul
tūrinį lietuviškumą Vilniaus

lams. Reiškia, skyrius veiklia, 
patvirtino ir prof. Vikt. Biržiš
ka. Jis pareiškė:

“Aš būčiau linksmas sužino
jęs, kad kasoje visai nėra pini
gų. Kasa tuščia — aiškus or
ganizacijos veiklumo įrodymas”.

Sąjunga, be tiesioginės savo 
paskirties, rūpinasi kultūriniais 
ir Šalpos reikalais. Be visos ei
lės išvardintų skirtų aukų, Są
junga neužmiršo tremtyje tebe
sančių vargo mokyklų, kurias 
ne visi beprisimena. Ten pasiųs
tos nors ir kuklios sumos sustip 
rino juos dalinai materialiai, o 
labiausiai — moraliai, kas ma
tyti iš padėkos laiškų, kuriuos 
susirinkimui perskaitė Juozas 
Truškūnas.

Kultūros kongresui ir Dainų 
šventei S-ga paskyrė po 10 dol.

Kasai papildyti nutarta, ru
denį suruošti didelį linksmava- 
karį, kurio pelnas taipgi bus pa
skirtas kultūrinama feikalams.

Kenoshos lietuvių komiteto i- 
niciatyva birželio 10 d. Keno- 
shoje buvo paminėti lietuviu trė 
mimai 1941 m. Lietuvių Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje kun. 
J. Ūsas, MIC, atlaikė šv. mišias 
ištremtųjų intencija. Labai jaut 
rų pamokslą apie ištremtuosius 
pasakė parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC.

Tą pačią dieną 3 vai. p. p. 
Šv. Petro parapijos salėje įvyko 
minėjimas. Į minėjimą atvyko 
gana gražus būrys kenošieČių. 
Kun. A. Miciūnui sukalbėjus in- 
vokaciją, teisininkas Zigmas 
Dailidka iš Chicagos kalbėjo trė 
mimų ir šių dienų lietuviams ak
tualiomis temomis. Po Dailid- 
kos paskaitos režisorės J ar ie nes 
paruošti Jaras, Pociulis ir Sikr- 
muntaitė deklamavo trėmimus 
primenančius kūrinius. Dekla
macijos buvo palydėtos smui
kininko Antano Jaro muzika. 
Dar kelis žodžius į susirinku
sius tarė Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos pirm. 
dr. J. Bajerčius.

Minėjimo dalyviai Lietuvos 
laisvinimo reikalams suaukojo 
,$23, kurie persiųsti Altui. V

ra Buchman, Alfredas Darbu
tas, Vincas Gedgaudas, Judita 
Getschman, Mykolas Joziawk, 
Edvardas Lirgameris, Mikalina 
Seianas, Jurgis Stulgaitis, Ken- 
neth Wedeikis ir Sandra Vit
kauskas.

— Parapijos karnavalas į-
vyks birželio 27 d- iki liepos 1 d. 
Kas vakarą bus visokiausių žai
dimų, vaišės, dovanos ir kiti į- 
vairumai. Pelnas skiriamas baž 
nyčios išgražinimui ir įvairiems 
pataisymams. Visi kviečiami da
lyvauti.

bai glaudžiai susijęs su paverg- krašte nuo senų laikų. Šio mi-
tųjų tautų, taip pat drauge ir 
su Lietuvos pavergimu. Tikros 
taikos ir tikros laisvės negali 
būti, kol pasaulyje yra paver
giamos tautos. Bet reikia tikė
ti, kad teisybė laimės, ir paverg
ta Lietuva vėl taps laisva.

Toliau kalbėjo Kongreso at
stovas Harold D. Donohue, di
delis lietuvių bič'ulis, kuris kiek 
vienos Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga pasako kalbą 
per lietuvišką radijo valandėlę 
ir įrašo į Kongreso stenogra
mas.

Vyriausiuoju šventės kalbėto
ju buvo Vyriausiojo Lietuvos Iš 
laisvinimo Komiteto pirm. J. 
Matulionis, kuris savo kalboje 
apibūdino bolševikų grobuoniš
ką politiką, jų vykdomą tautų 
naikinimą ir tragišką dabartinį 
lietuvių tautos likimą.

Be to dar tarė žodį prel. K. 
Vasys, Šv. Kaizmiero parapijos 
klebonas kun. A. Petraitis ir Lie 
tuvių Klubo pirm. adv. Gene 
Balcom (Balčiūnas).

Į protesto mitingą buvo atvykęs 
ir vysk. Wright

Visų nekantriai laukiamas, 
dėl daugybės darbų (tą sekma
dienį vyskupas buvo pakviestas 
į keletą iškilmių) kiek pavėluo
tai į mitingą atvyko Worceste- 
rio visuomenėje labai popularus 
Worcesterio vyskupas John 
Wright, kurio sutikimui buvo 
pastatyti garbės vartai su už
rašu “Welcome” ir išstatyta 
skaučių bei skautų garbės sar
gyba. Prasidėjęs lietus ir kiek 
užtrukęs laikas nekantriuosius 
mitingo dalyvius buvo jau iš
sklaidęs, todėl garbingo svečio 
atvykimas nesudarė to įspūdžio, 
kokį būtų padaręs, jei bent va
landa būtų anksčiau atvykęs.

Vyskupas J. Wright savo kal
boje priminė JAV gyvenan
čioms tautybėms pareigą rūpin
tis ir savo buvusios tėvynės 
reikalais, ypatingai, kai JAV 
vyriausybė remia pavergtų tau
tų išlaisvinimą, reikalinga tau
tybėms tuo klausimu domėtis. 
Priminė tragiškus birželio 14 — 
15 d. įvykius bei toliau tęsia

nėjimo reikšmę plačiau susirin
kimui paaiškino Vikt. Bir
žiška. Minėjimui rengti komisi- 
jon įeina ir Vilniaus Kr. Lietu
vių Sąjunga.

mą lietuvių tautos naikinimą ir 
išreiškė gilią užuojautą bolševi
kų kankinamai lietuvių tautai.

Advokatas G. Balcom perskai
tė protesto rezoliuciją, ir mitin
gas buvo baigtas vyskupo palai
minimu.

Po mitingo garbingi svečiai, 
dalyvaujant lietuvių parapijų 
dvasininkams (prel. K. Vasiui, 
klebonui kun. A. Petraičiui, kun. 
A. Volungiui ir kun. M. Tamu
levičiui) bei kaikuriems komite
to nariams V. Lozoraitienės bu
te buvo pavaišinti. Vaišes su
rengė E. Jankauskienė, L. Jo
naitienė, V. Bieliauskienė, M. 
Vaišnorienė, vadovaujant V. Kie 
lienei.
Vietos spauda paminėjo mitingą

Worcesterio d'enraštig “Wor- 
cester Telegram” penktadienį 
prieš mitingą įdėjo Vliko pirmi
ninko nuotrauką, kaip vyriau
sio minėjimo kalbėtojo, trumpai 
priminė mitingo tikslą, išvardi
jo pakviestus garbingus svečius 
bei šventės rengimo komiteto 
sudėtį. Po protesto mitingo pir 
madienį tas pats dienraštis str. 
“Lietuviai klaupėsi vyskupo” 
trumpai pažymėjo vyskupo pa
sakytas mintis ir paskutinę re
zoliucijos dalį, kurioje sakoma: 
“susirinkusieji prašo JAV vy
riausybę daryti įtakos, kad So
vietų Rusijos okupacinė kariuo
menė būtų atitraukta iš Lietu
vos ir kitų okupuotų kraštų”.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnam namo atremen tavhnas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-8247

Mokyklos užbaigimo iškilmės 
įvyko birželio 6 d. 7 vai. vaka
re bažnyčioje atlaikytos pritai
kytos pamaldos, o po pamaldų 
parapijos salėje buvo progra
ma ir mokyklos baigimo pažy 
mėjimų išdalinimas. Pagrindinę 
kalbą pasakė ir pažymėjimus iš 
dalino klebonas kun. A. Miciū
nas, MIC. Programą atliko visų 
skyrių mokiniai. Iškilmėse da
lyvavo tėvų marijonų provincio- 
las kun. V. Atkočius, MIC, ir
asistentas kun. J. Ūsas, MIC. 

Tenka paminėti, kad į šį susi* į Programos metų mokiniai kle
bonui palinkėjo linksmų vardi
nių ir įteikė dovanėlę. Mokyk
lą baigė Barbora Aideus, Barba

rinkimą buvo atvykusi Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Draugijos 
Chicagos skyriaus valdyba, ku
riai vadovauja Kujus. Su jais 
kartu buvo aptartos Joninių lau 
žo detalės. Joninių laužas įvyks 
šiandien, birželio 23 d. Spaičio 
darže., ;

Susirinkimas baigtas susikau 
pimo minute, pagerbiant lenkų 
sušaudytą lietuvį. Apie jį bus 
parašyta atskirai. Pr. Beinoras

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit pareaurimams kreiptis I 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spefct 6-6584.

— Bažnyčioje paskutiniu lai
ku įrengti du dideli vėdintuvai. 
Išsyk jaučiamas didelis paleng
vėjimas karštomis dienomis.

— Rožančiaus ir Maldos A- 
paštalavimo draugijos suruošė 

Į piknikėlį parapijos darže birže
lio 17 d. Pelno padaryta arti 
161 dol., kurie paskirti bažny
čios pagražinimo fondui.

— Tretininkų Draugija kiek 
anksčiau turėjo “Chop Suey” va 
karienę, kurios $180 pelną pa
skyrė bažnyčios pagražinimo 
fondui.

IT OPENS TONIGHT!
SS. JOSEPH and ANNE

ANNUAL CARNIVAL
38th Place and South Califomia Avenue

GAMĖS — RIDĖS — RETRESHMENTS 
booths pbizes

New and Different Bigger and Better
June 21st through July lst

J. BREIYE & SON CONST. CO
1442 So. 48th Ct. Cicero 50, Iii.

Statome naujus namus ir garažus. Atliekame visokių trobesių ir 
patalpų įvairius remonto darbus, skubiai, gerai ir pigiai.

Saukite: Tel. DA 6-2793 nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro.
Tel. OL 2-5121 nuo 6 vai. vakaro iki 11 vai. vakaro.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų AlbumasLIETUVA*

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Wffioughby Ate.
BROOKLVN 21, N, Y.

Maži vaikai spaudžia kelius, 
dideli — Širdį.

— Mūsų liaudies išmintis

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO. siunčia į 
Lietuvą ir kit. siuntinius su: 
angliškom viln. .medžiagom, 
avaline, vaistais, maistu ir kit. 
Taipgi siunčia siuvamas maši
nas, laikYodžius, dviračius, 
akordeonus. Užsakymai pri
statomi iš Anglijos ir Vokieti
jos. (Haskoba, Tazab).

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

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERSEAS CARGO OO. 
2412 W. 47 Št., Chicago 32, Iii. 

LA 3-5049, YA 7-4337

OPPORTURITY TO SECURE 
YOUR FUTURE

MEN

“t

WOMEN
Part Time

Who Are Interested in Increasing 

Their Eamings
Sėli thc world’a Famous Gillette Blue Blades and Red Blades 
through our new automatic merekandising dispensers. Millions of 
dollars spent yearly to edvertise the Gilette Blue and Red Blades 
on radio, television and newspapers.

Business is sėt up for you. No soliciting. Depression Proof. Ūse 
your honie as your office. — To ųualify you mušt have:

• 1,399.00 cash available for inventory.
• 5-7 spare liours weekly.
• Mušt be able to start at once.
• Have desire to expand in 6 months.

For personai interview in your city, ivrito —

VEND-O-PEN PRODUCTS 
7933 Clayton Blvd Si. Louis 17, Mo.

Please include Phone Nnmber.

.‘-a* wuotr

AUGUMAS GYVENIME 
SUSIDEDA IS

Ramus, be finansinių rūpesčių, gyvenimas sa
vo mylimųjų tarpe... tai laimingo šeimyninio gy
venimo vaizdas... Svarbi to vaizdo dalis yra 
stambi taupymo sąskaita; tai vienintelė priežastis 
dėl kurios tūkstančiai šeimų taupo Fairfield Sa- 
vings Bendrovėje. Santaupos čia neša augštus di
videndus ir kiekivenas doleris yra saugiai ap
draustas.

FAIRFIELD
SAVINOS

1601 Milvvaukee Avenue 
Chicago 47, III EV 4-3600

34 METŲ SUKAKTIES DIDŽIULIS

IŠPARDAVIMAS
34 M. SUKAKTIES PROGA SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joseph’s Dry Goods Store
8218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

I
t

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS 1 LIETUVĄ
ir visas kitas Rusijos valdomas sritis

iš naujų ar naudotų rūbų, avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir 1.1. 
Visas išlaidas ir U.S.S.R. muitą apmoka siuntėjas. 
Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. 

Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono.
GREITAS PRISTATYMAS

Iš (oliau ir iš Kanados siųskite siuntinius mūsų adresu, nedau
giau 21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes siuntinį perpakavę, pranešime Jums kiek kainuos 
persiuntimo išlaidos.
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykite lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
EIN* Building, Romi 10 Tol AN 8-8764

409 W. BR0ADWAY, S0. BOSTON 27, MASS
Šį skelbimą išsikirpkite

•-3 ' •JW-,

9



I

Seštaidenis, birželio 23, 1956 bmmAsrrs draugas, crtcago. fttmofs

NEAPSIGAUKIME
šiuo metu, labiau negu bet kada pirmiau, yra reikalingas 

Vakarų politikų ir diplomatų apdairumas santykiuose su Sovietų 
Rusija ir jos satelitais. Skaitant spaudą ir kiek akyliau sekant 
tarptautinės politikos raidą, pastebima, kad gana daug Vakarų 
Europos politikų yra linkę manyti, kad vykstančiuosius pasi
keitimus Sovietų Sąjungoje galima laikyti tikru pinigu. Šitokią 
galvoseną sustiprino Chruščevo ir Bulganino vizitai, Prancūzi
jos premjero Mollet lankymasis Maskvoje ir Genevos konferen
cijos paliktoji dvasia. Jei vakariečiai galutiniai tuo patikėtų, 
būtų galima laukti visuose valstybiniuose biudžetuose apsigink
lavimo sumų mažinimo. Tarp kitko sovietai to ir siekia.

Laimei vis tik dar yra Europoje ir tokių politikų, kurie rim
čiau ir atsargiau žiūri į pasikeitimus Sovietų Sąjungoje. Jie dar 
nelinkę manyti, kad padėtis Rusijoje tikrai keičiasi.

Šitoji politikų klasė turi galvoje tą faktą, kad panašių 
maskvinių manevravimų, siekiant Vakarus apgauti, buvo ir se
niau. Dabartinis sovietų posūkis nėra naujas. Chruščevas ne 
ne pirmas šypsosi Vakarams ir ne pirmas yra šiek tiek pravė
ręs geležinę uždangą. Tokius viliūgingus žaidimus darė ir Le
ninas, ir Stalinas. Ir jiedu skelbė “taikaus sugyvenimo” su Va
karais idėją, ir jie kalbėjo apie kolektyvinę vadovybę — dik
tatūrą. Ir anais laikais, kai tos idėjos būdavo paskelbiamos, 
mažiau pažįstą bolševizmą ir rusus jau būdavo linkę manyti, 
kad Sovietų Sąjungos padėtis keičiasi.

VLIKAS, DIPLOMATAI IR PARTIJOS
JULIUS GRAVROGKAS, Cleveland, Ohio

Kiekvienoj demokratiškai be- kuris neturi sankcijų pritaiky- visai natūraliai trokštame lais- 
sitvarkančioj valstybėj vyriau- mo galios. Nežiūrint to, kiek- vės tautai. Tad, susispietę apie 
šioji institucija, kuri vykdo vienas mūsų diplomatas yra, Vliką, turime moral nę paregą
valstybės suverenitetą, yra, kaip 
visi gerai žinome, parlamentas. 
Jis renkamas iš partijų patiektų 
krašto gyventojų dėmesiui at
stovų ir tie, kurie per balsa
vimą gauna reikiamą balsų skai 
čių, patenka į parlamentą.

Ne kitaip buvo mūsų nepri
klausomo gyvenimo pradžioje 
sudaromas seimas, kai prieš 
keliasdešimt metų buvome at
statę savo nepriklausomybę. Tie
sa, vėliau demokratinė mūsų 
valstybės santvarka buvo su
trukdyta, tačiau mūsų nepri
klausomo gyvenimo saulėleidy, 
kada Lietuvos nepriklausomybei 
grėsė rimtas pavojus, buvo at-

kaip minėjome, moraliai įparei
gotas derinti savo Lietuvos lais 
vinimo akciją su Vliko daro
mais tam pačiam tikslui žygiais. 
Suprantama, kad jam turi būti 
visai svetimas noras diktuoti 
Vlikui ar reikalauti iš jo besąly
ginio savo akcijai pritarimo. 

Rezistencinė institucija

Objektviai galvojančiam žmo 
gui esminis naujai susidariusio
je situacijoje dalykas yra tai, 
kad tos pačios didžiosios mūsų 
krašto partijos, kurių pastan
gomis buvo normaliais laikais 
sukurtas vyriausias mūsų suve
reniteto organas — seimas, ap-

remti jo laisvinimo žygius ma
terialiai, kaip ir visokiais kitais 
būdais, pvz. masiniai siunčiant 
įtakingiems JAV valdžios parei
gūnams laiškus, neleidžiančius 
jiems pamiršti daromos mūsų 
tautai skriaudos, arba organi
zuojant tuo pačiu tikslu petici
jas, ar dedant į didesnius šio 
krašto spaudos organus tam rei 
kalui straipsnius ir t.t.

I
Neišmintinga nepripažinti Vliko

Kun. J. J. Jakaitis, MIC

Reikia neužmiršti, kad Leninas 1920 metais šypsojosi Va
karams. Jis vedė derybas su Anglija dėl prekybos sutarties at- _______ *
naujinimo, jis bandė taikytis ir prie Jungt. Amerikos Valstybių. sų°krašto partijų atstovų*

Atsimename, kad Stalinas savo laiku buvo dar plačiau pra- Tas faktas parodo kad vals 
vėręs geležinę uždangą. Jis pakvietė iš Amerikos inžinierius, 
kad jie padėtų bolševikams statyti dirbtuves, daryti užtvankas 
ir kitus darbus dirbti, nes savų inžinierių mažai teturėjo. Pats 
Stalinas buvo daug jų išžudęs, kaip "liaudies priešus”. Jau ir 
turistus buvo pradėjęs Rusijon įsileisti, žinoma, duodant jiems 
palydovus ir rodant jiems tik tokias vietas, kurios lyg ir parodai 
buvo paruoštos. Bet netrukus Stalinas ir vėl aklai užtrenkė 
vadinamą geležinę uždangą. Kai prasidėjo karas, jis ir vėl už
dangą pravėrė, kad galėtų gauti iš Amerikos gėrybių už kelio- 
liką bilionų dolerių (Lend-Lease teisėmis).

Ar ne toks pat žaidimas vedamas ir dabar? Chruščevas net 
savo mokytoją ir buvusį vadą Staliną pasmerkė, turistus Rusi
jon kviečia, koegzistencijos idėją platina, apie prekybą kalba, 
savo įvairių rūšių ekspertus ir net kultūrininkus siuntinėja į 
Ameriką ir kitur, labai garsiai apie taiką kalba. Ir čia nėra 
nieko naujesnio.

Visai teisingai yra pasakyta “U. S. News & World Report” 
žurnale: “Stalinas užtikrino Tautų Sąjungą 1927 metais, kad jis 
stovi už koegzistenciją, bet ne už kariavimą. Jis labai panašiai 
pasakė ir Pabaltijo valstybėms, prieš jas užgrobiant. Jis sekė 
tą pačią pasaką ir prieš Rytų Europos ir Čekoslovakijos anek
siją”.

Chruščevo kalbos, pažadai ir šypsenos yra lygiai taip pat 
apgaulingos ir pavojingos, kaip buvo apgaulingos ir pavojingos 
Lenino ir Stalino laikais. Atrodytų, kad Chruščevo politika tu
rėtų būti mažiau pavojinga Vakarams dabar, nes jau pasi
mokyta ir skaudžiai nukentėta nuo Lenino ir Stalino melagy- 
čių ir suktybių. Deja vis dar atsiranda lengvatikių, manančių, 
kad dabartinis Maskvos posūkis yra tikras, kad dalykai Sovietų 
Sąjungoje pasikeis geresnėn pusėn. Netiesa. Tokių pasiketimų 
nelaukime.

statyta demokratinė santvarkai knkybėms pasikeitus, sukūrė re- 
bent tuo atžvilgiu, kad vyriau- ^tencinę instituciją - Vliką, 
sybė buvo sudaryta koaliciniu kuris esminiai nesiskiria nuo sei
pagrindu, tai yra iš didžiųjų mū

tybės egzistencijai grėsusią pa
vojaus akivaizdoje nebuvo kito 
būdo bandyti užbėgti tam pa
vojui už akių, kaip tik siekti to, 
atsirėmus į tas pačias gyvąsias 
krašto jėgas, į kurias buvo atsi
remta, kuriant demokratinę 
krašto santvarką nepriklauso
mybės pradžioje. O dabar, ka
da Lietuvos nepriklausomas gy
venimas yra sutrukdytas, kada 
mūsų kraštas yra okupuotas, nė 
ra ir negalėjo būti kito būdo or
ganizuoti pasipriešinimą oku
pantui, kaip tik taip, kaip tai ir 
buvo padaryta, būtent sudarant 
rezistencinę instituciją Vliką, at
siremti į tas pačias gyvąsias 
krašto jėgas.

Kontrolė

Taip atrodo Vliko, diplomatų
ir mūsų. visuomenės vaidmuo .....
laisvinimo akcijoje moraliniu at gerąsek 4 religinėje, 

žvilgiu, moralės šviesoje.. Ta
čiau teisiškai jisai nėra taip aiš-

Tikėjimas ir jo
paslaptys

Vysk. V. BRIZGYS -
Mūsų krikščioniškojo tikėji

mo teikiamos dvasinės priemo
nės — sakramentai, minties ir 
lūpų malda, geri darbai yra 
nustabios praktiškos vertės. 
Tikinčiam žmogui ir didžiau
sios tragikos momentais pa
kanka kelių maldos žodžių iš
laikyti ramybę. Neseniai skai
tėme pačių tragikos dalyvių 
pasakojimus, kaip nukritus ke
leiviniam lėktuvui į jūrą, kelei
vės vienuolės garsiai kalbamas 
Tėve mūsų sustabdė keleivių 
paniką ir tai padėjo keleiviams 
išsigelbėti.

Panašiai būna su dvasine 
žmogaus tragiką. Žmogus, pa
daręs ką nors kas yra vertas 
nuodėmės vardo, tikintis ar ne
tikintis, netenka vidaus ramy
bės. Atgauti prarastą ramybę 
tikinčiam pakanka tinkamai 
priimti sakramentus — Atgai
los, Šventos Komunijos. Kas 
toms priemonėms neteikia 
reikšmės, toks blaškosi nesėk
mingai, jieškodamas savų prie
monių, kurios paprastai atneša 
dar daugiau žalos ir nerimo.

Tačiau, kaip tapti ir išlikti 
tikinčiu, kad tikėjimas reika
lauja priimti ir nesupranta
mus, neaiškius dalykus? Į tai 
atsakymas nėra sunkus. Savy
je nesuprantamų dalykų ap 
reikštojoje religijoje nėra. Yra 
dalykų žmogaus protui laikinai

nesuprantamų. Ar tuo galima 
stebėtis? Prieš kokį šimtą ir 
daugiau metų vad. illuministai 
— šviesuoliai buvo nusitarę tik 
tai tikėti, ką savo protu sup
ras, ir skelbė, kad žmogus vis
ką gali suprasti, kad jokių pa
slapčių nesą ir į jas nereikia ti
kėti. Mūsų laikais į tą klausi
mą žiūrima jau kitaip. Ir vai
kas, ir užaugęs tiki ir priima 
istorijos faktus, kurių liudinin
ku jis nebuvo ir negali net pa
tikrinti, kaip iš tikro yra bu
vę. Ir vaikas, ir užaugęs priima 
geografines ir kitokias žinias, 
apie kraštus ir žmones, kurių 
jis nematė ir gal niekad nema
tys. Net ir pirmaeiliai moksli
ninkai ne kada tolimoj praeity, 
o dabar priima, tiki ir seka 
daug jiems nesuprantamų da
lykų technikoj, chemijoj, me
dicinoj. Jeigu jie ir kiti su jais 
lauktų, kol tei dalykai bus kie
no nors pilnai suprasti ir iš
aiškinti, tai tektų atsižadėti 
daug ko naudingo, kuo šian
dien jau naudojamės, nors dar 
lyko pilnai ir nesuprantame.

Nors praktiškųjų mokslų ir 
religijos negalima visiškai su- 
tapdinti, tai vistiek čia pada
rytas palyginimas tinka ir 
praktiškiems mokslams ir re
ligijai.

Visoks dalykas lengviau pri-

Lietuvos nepriklausomybės lai 
kais seimas ne tik leido įstaty
mus, bet ir kontroliavo vykdo
mosios valdžios veiklą. Nesu
darė tuo atžvilgiu išimties ir už
sienio reikalų žinyba. Jei sei
mas būtų matęs, kad mūsų ku
ris atstovas prie betkurios sve
timos vyriausybės netinkamai 
eina savo pareigas, jisai būtų in 
terpeliavęs užsienio reikalų mi- 
nisterį, o nepasitenkinęs minis- 
terio paaiškinimais, galėtų, rei
kalui esant, sumažinti skiriamus 
atitinkamai atstovybei kreditus

Tačiau aišku, kad kiekvienas 
mūsų užsienio atstovas, jei jis 
nebuvo tiktai paprastas samdi
nys, bet buvo augštos moralės 
žmogus, stengėsi, kiek galėda
mas, ištikmai ir gerai eiti savo 
pareigas ir nekvestionavo seimo 
teisės kontroliuoti vykdomosios 
valdžios organų veiklą ne dėl 
anų sankcijų pritaikymo bai
mės, bet klausydamas savo sąži
nės balso. Jo sąžinė buvo yy- 
riausiu jo veiklos akstinu. Reiš
kia jisai būtų tiek pat gerai ė-

mo institucijos ir faktinai yra 
modifikuotai pritaikytas suve
reniteto atgavimo tikslui sei
mas. Nes kalbamų institucijų 
tas skirtumas, jog viena buvo 
kuriama, kaip vyriausias vals
tybės suvereniteto organas, o 
kita sukurta valstybės suvereni 
teto atgavimo tikslui, nesudaro 
esminio kalbamų institucijų 
skirtumo. Esminis dalykas, kar
toju, yra tai, kad abi instituci
jos yra sudarytos tų pačių mū
sų krašto visuomeninių pajėgų, 
kaip ir tai, kad abiejų rūpestis 
koncentruotas į tą patį reika
lą — valstybės suverenitetą. 
Taigi visai aišku, kad abi šios 
institucijos — seimas ir Vil
kas — yra tos pačios prigim
ties institucijos.

- Mes emigrantai, kaip tik tie, 
kuriems okupacijos režimas bu
vo nepriimtinas ir kurie spėjo-

kus. Neaiškumo priežastis yra 
ta, jog tarptautinė teisė nėra 
nustačiusi būdo, kuriuo okupuo
to krašto gyventojai turėtų pa
reikšti savo valią savo suvereni
teto atstatymui, vadinas, nepri
klausomam gyvenimui. Bet tas 
neaiškumas nėra lemiančios 
svarbos dalykas. Svarbiausia 
yra tai, kad Vliko atstovavimas 
pavergtai tautai yra labai stip
riai moraliai paremtas gyveni
mo faktas. Mūsų diplomatų a- 
naloginis atstovavimas galbūt ir 
aiškesnis teisiškai, tačiau yra 
tik teisiška fikcija, kai tauta 
yra pavergta ir neturi pripažin
tos vyriausybės. Nepamirški
me, kad šitokia fikcija, okupan
tui suteikus Lietuvai savo sate
lito statusą gali lengvai subyrė
ti, susidūrusi su šiuo galinčiu 
naujai iškilti gyvenimo faktu. 
Todėl ne tik nemoralu, bet ir 
peišmintinga nepripažinti tai fik 
ei jai realaus elemento, būtent

Reikėjo tik, kad viso pasaulio 
lietuviai siektų vieno tikslo, or- 
ganizucdamie3i, telkdami lėšas, 
vieningai keldami Lietuvos var
dą prieš svetimuosius, ypač po
litikos vyrus. Amerikos lietu
viai prie šio darbo puolėsi visu 
pajėgumu. Jubiliatas kun. Ja
kaitis į šį darbą jungėsi taip 
pat visa energija, nesigailėda
mas nei jėgų, nei laiko, nei 
pinigų. Pavartę ano meto laik

raščius, jį randame pirmininko 
j pareigose Tautos Fonde, val- 
I dybos nariu — Nuo Karo Nu- 
I kentėjusiems Šelpti Komitete, 
•Lietuvių (Taryboje, Centrą 'S- 
niame Partijų Komitete, Cen
triniam Laisvės Bonų Platini
mo Komitete. Jis vadovau
ja Worcesterio Laisvės Bonų 
Platinimo skyriui, kuris išpla
tina už $130,000 pirmos laidos 
bonų. Lietuvių delegacijos va
žinėja pas Amerikos preziden
tą ir kitus įtakingus politikus. 
Kun. Jakaitis yra pirmosios 
delegacijos pas prez. IVilsoną

tiek tautinėje srityse.
Atvykęs naujon vieton, jau

nas klebonas tuoj visa jėga 
pasineria į darbą, stipriai su
spausdamas rankomis arklą ir 
pradėdamas purenti užžėlusius narys ir kalbėtojas, jis siunčia 
dirvonus. Greitai Worcesterio telegramą prez. Wilsonui, kai 

šis sėdi prie derybų stalo Pa
ryžiuje, kad Klaipėda būtų pri-

lietuviai susilaukia gražaus pa
minklo — Šv. Kazimiero baž
nyčios. Rūpindamasis jauno
sios kartos religiniu ir tautiniu 
auklėjimu, jis pastato mokyk
lą, seserims mokytojoms namą, 
kuriame apgyvendina pakvies
tas Seseris Kazimierietes. Lie
tuvių savaitgaliams įsteigia 
Maiornio parką, o kai lietuvių 
skaičius jau tiek pakyla, kad 
nebegali sutilpti vienoje para
pijoje, jis ją padalina į dvi da
lis, nuperka žemės naujai baž
nyčiai ir klebonijai, tuo duoda
mas pagrindą dabartinei Auš
ros Vartų parapijai. Bet už 
varį stipresnis kun. Jakaičio 
pasistatytas paminklas — tie 
dešimtys kunigų ir seselių, šiuo

me laiku pasitraukti į užsienį,1 venimas su ja sieja
Vliko, vaidmens, kurį pats gy- metu jau užimančių Amerikos

JIS SĖJO GERĄ SĖKLĄ
(Kun. J. J. Jakaičio 70 metų sukakčiai)

PRANAS GARŠ VA, Buenos Aires

Viena iš ryškiųjų ir plačiai 
Amerikos lietuvių tarpe žino
mų asmenybių yra kun. J. J. 
Jakaitis, MIC, šiuo .metu Šven
čius savo 70-tąjį gimtadienį. Jis 
yra kunigas, visuomenininkas, 
kovotojas už laisvę, vienuolis,

kur jau buvo jo vyresnysis bro
lis Jurgis, jieškoti naujos lai
mės ir kitos darbo dirvos.

šiapus Atlanto

Amerikon anuo metu jau 
buvo suplaukęs nemažas skai-

mokytojas, misionierius, baž- čius lietuvių, jieškančių laimės 
nyčių statytojas, parapijų or- a-r pabėgusių nuo carinės Rusi-
ganizatorius, kultūrininkas, 
laikraštininkas. Tai vis darbo 
sritys, kuriose jis nuo šio šimt
mečio pradžios daugiau ar ma
žiau darbavosi. Jo gyvenimas 
yra tiek turtingas ir platus, 
kad neįmanoma jį išsakyti vie
no straipsnio apimtyje. Mėgin
sime tik prabėgomis pasekti jo 

, gyvenimo ryškesniuosius bruo- 
darbus,

kuriuose jo pėdos neištrinamai 
yra įspaustos.

jęa savo pareigas ir tiek pat res- ž paminėdami tuos 
pektavęs seimo vykdomosios 
valdžios atžvilgiu, jei dėl bet 
kurių nepaprastų aplinkybių su
sidarytų tokia situacija, kad sei Jaunystė ir mokslo pradžia 
mas būtų nustojęs minėtų sank-
cijų galios, vadinas negalėtų jų 
pritaikyti.

Augštos moralės asmuo vei
kia ne botago baimės, bet savo 
dorovinių principų akinamas. 
Žemiau pamatysime, kad dabar 
kaip tik ir susidarė tokia situ
acija, kad seimas dėl nepapras
tų įvykių modifikuotas į Vliką,

tinumą. Yra žmonių kalban
čių prieš tikėjimą. Ir jie turėtų 
tikėjimą pažinti nemažiau už 
tikintį. Visų laikų ir mūsų lai
ko krikščionių suskilimas yra 
paremtas tik nežinojimu. Ir 
netikėjimas beveik visada pa
remtas nežinojimu, nors kar
tais pasitaiko ir grynai asmeni
nių netikėjimo priežaščių. Ta
čiau tokiais atvejais teisingiau
yra kalbėti apie atšalimą tikė- 

imamas, juo geriau pažįsta- jime, negu apie netikėjimą.
mas. Taip yra ir su tikėjimu. 
Jeigu daug kalbama apie reli-

Pažintas tikėjimas ir jo pa
slaptys nėra tokie slaptingi ir

gijos grožį, naudingumą, būti- nepriimtini dalykai, kaip atro- 
numą, tai dar daugiau reikia do jų turinio nepažinus, 
pabrėžti tikėjimo pažinimo bū- Įvairios žinios

Jonas Jeronimas Jakaitis 
yra gimęs 1886 m. birželio 24 
d. Bridžių km., Sintautų v., Ša
kių a. Jo tėvai — Jurgis Jakai
tis ir Marei joną Banaitytė (Sa
liamono Banaičio sesuo) — bu
vo susipratę lietuviai. Jonas — 
ketvirtas iš šešių vaikų: 3 bro
lių ir 3 seserų. Iš tėvų zana
vykų paveldėjo stiprų charak
terį, praktišką protą ir tėvy
nės bei savo tikėjimo meilę.

Baigęs Motiejaus Gylio Griš
kabūdyje vedamą pr. mokyklą, 
jaunuolis 1897 m. vyksta Pe
terburgan mokytis prie šv. Sta
nislovo bažnyčios esančioj 
progimnazijoj. 1900 m. Joną 
jau randame Mintaujos gimna
zijoje, o už trijų metų jis stu
dijuoja filosofiją Seinų Kun. 
Seminarijoje. Šią mokslo įstai
gą baigęs, jis svajojo kaip ku
nigas tarnauti Dievui ir savo 
tautiečiams. Bet kiti buvo Die
vo keliai. 1906 m. rudenį dvide
šimties metų vyras, baigęs fi
losofiją, vyksta Amerikon,

jos priespaudos. Kūrėsi lietu
vių kolonijos, organizavosi pa
rapijos. Bet trūko kunigų ir 
inteligentinių jėgų. Dėlto ir at
vykusį jauną studentą J. Ja
kaitį tuoj savo globon pasiima 
kun. J. Jakštys, Worcester, 
Mass., lietuvių klebonas, susi
taria dėl jo priėmimo su 
Springfieldo vyskupu ir, kaip 
tos vyskupijos klieriką, įstato, 
į Sulpicionų Didžiąją Seminari
ją Montrealyje (Kanadoj), čia 
jis baigia teologijos studijas ir 
1909 m. gruodžio 18 d. įšventi
namas kunigu. Jau tą pačią die
ną pradeda savo darbą: klau
so Kanados lietuvių išpažinčių, 
nes lietuvio kunigo ten dar ne
buvo.

Energijos kupinas jaunas 
kunigas J. Jakaitis tris mėne
sius darbuojasi lenkų par. Tree 
Rivers ir tris metus airių par. 
Clinton, Mass. Bet su lietuviais 
ryšių taip pat nenutraukia, 
kas mėnesį važinėdamas į 
Athol ir Westfield kolonijas ir 
ruošdamas juos parapijos stei
gimui. Šiose visose vietovėse 
jis yra palikęs gražų didelio 
ryžto ir krikščioniško pasiau
kojimo pavyzdį.

Lietuvis pas lietuvius

Springfieldo vyskupas, pa
stebėjęs kun. Jakaičio pasiau- 
kdjimo dvasią, darbo meilę ir 
administracinius sugebėjimus, 
skiria jį 1913 m. į Worcester, 
Mass., Šv. Kazimiero lietuvių 
par. klebonu. Čia jam atsive-

lietuvių visuomenėje augštas 
vietas, kurių pašaukimą jis yra 
sužadinęs ir juos moraliai bei 
materialiai rėmęs, kad jie ga
lėtų tą savo pašaukimą pasiek
ti.
Lietuvių visuomenės baruose

Puoselėdamas tautinę ir re
liginę dvasią, kun. Jakaitis ne
užsidarė savo siauruose darbo 
rėmuose. Jo plati dvasia ir 
energija išsiliejo į visas sritis, 
kur tik jo patirtis ir jėgos bu
vo reikalingos lietuvių visuo
menei ir pavergtai Lietuvai. 
Kun. Jakaitį randame visuose 
ano meto susibūrimuose ir ko
mitetuose, kovojančiuose už 
Lietuvos laisvę.

Prez. W. VVilsonas paskelbė 
savo garsiuosius tautų apsi
sprendimo punktus. Lietu
viams atsivėrė galimybės taip 
pat pasinaudoti tais1 punktais.

jungta Lietuvai, kaip vieninte
lis išėjimas į jūrą. Vėliau pa
rašo memorandumą dėl Lietu
vos Nepriklausomybės pripaži
nimo, įrodydamas Lietuvos 
valstybės senumą. Kun. Jakai
tis dalyvauja delegacijoje pas 
prez. W. G. Hardingą, kai yra 
įteikiamas už Lietuvos Nepri
klausomybę pasirašiusių sąra
mas su milionu parašų. Kad bū
tų paskelbta rinkliava Lietu
vai, jis važinėjas pas Šv. Tėvo 
delegatą, kartu prašydamas, 
jog surinkti pinigai būtų siun
čiami ne lenkams, bet tiesiog 
lietuviams. Tokią pat rinklia
vą jis išgauna iš Springfield 
vyskupo ir pats ją visose pa
rapijose organizuoja. Finansiš
kai jis yra rėmęs visus Lietu
vos reikalus, kaip informacijos 

(Nukelta į 4 psl.)

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, au paveikslais. Jas mielai 
■kalto Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 13 
viso 73 pasakos. Kaina 32.60. Pla
tintojams didelfi nuolaida.
Užsakymus kartu au pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Visi į Pranciškonų rengiamų
LIETUVIŲ DIENĄ-PIKNIKĄ
Kennebunkport, Meine, liepos-July 15 dienų

Šiemet tą dieną bus kartu ir 25 metų sukaktis (jubilėjus) kaip 
atkurta mūsų Provincija ir naujo Pranciškono' Kunigo primicijos.

PROGRAMA
9:00 vai. — Primicijų Mišios.
11:00 vai. — Iškilmingos Jubilėjaus Mišios Liurdo Grotoje.
12:00 vai. — Pietūs.
3:00 vai. — Meninė programa: Tautiniai šokini — išpildo mūsų 

vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos Ivaškienės; Dainos — atlieka 
Waterburio Šv. Juozapo parapijos choras, vad. komp. A. Aleksiui.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilii

UŽ LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—-tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
ria plati dirva, kurioje jis pa- «||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,|||||||||||||||||||I|I|,||||||||||||||||||||||||||||||||I|||,|||||||
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINŲIS šeštaidenis, birželio 23, 1956

& <
PAGELBĖKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINĖS UŽDANGOS

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

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chieago 22, III. Tol. NU 6-3363
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga- 
li^msiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 2 vai. dienos iki 9 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 10 vai. iki 11 vai. ryto.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Basc- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir moterų kos
tiumams ir "kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinkimas 
įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

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

,  r

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

A. BUDRECRAS, REALTV
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 6-6015

MA1LQUETTE PARKE: mūrlins 
5 kamb. (3 mieg.) Ir skiepe 3 kamb. 
$66 pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

HELP WANTED — MALĖ

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

R O H R
Near beautiful San Diego, Califomia

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS
‘ LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employees, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-install Power Packages for both 
commercial and .military planes — along with the making 
of over 30,000 other aireraft parts.

WHAT IS A POWER PACKAGE?
In building a Power Package, Rohr Aireraft Corporation 

starts vvith a bare aireraft engine and builds the moto r 
mount, sheet metai coivling, panels, diaphragms,, supporting 
structures, air duets, fuel and oil lines, electrical hamess 
assemblies, and Lnstalls other items neeessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Paekage 
ready to install on the airplanc, more than 4,000 Rohr-built 
parts go into the Powcr Paekage.

Bright young mon are offcred outstanding career po- 
sitions vvith opportunities for advaneement at fast-grovvlng 
Rohr in Southern Califomia — heart of the big bustling air
eraft industry. Pirm commitmcnts vvill be made. Relocation 
assistance to those acceptcd.

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

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CNULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

— NEWLY CREATED OPENINGS — 
ARCHITECTURAL ESTIMATOR

2 yrs exp. required
ELECTRICAL ESTIMATOR

2 yrs cxp. reųuired 
Sąlary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned office.

If unable to apply in Person, write or
Phone A. CULVER SMITII — RAudolph 6-2527

SKIDMORE, OWINGS, & MERILL 
f 00 W. Monroe, 2lst floor, Chieago, III.

NORRIDGE: MOD. 3 bedrm., 6 
rm. Cape Cod. full bsmt.; gar.; 
fenced yard; elose public and pa- 
rochial svhools: t/2 block eity 
transportation; 0WNER; $17,500.

GLadstone 3-7282.
Gražus 2 a. 4 miemag. kamb. na

mas. Apskrit. met. gyv. ,,Powder 
room" viršuje, vonia apačioj. 100 
pėdų atstu nuo Miclligan ežero. Mo- 
dern. virtuvė, židinys. Sandelys (ap
šildomas.. ‘’bottled gas”). Ger. pre
kybos rajone, lietuvių kolonijoje. 
Savininkas parduoda, nes jam per 
didelis. Gera proga įsigyti šį vertin
gą turtą; taipgi sklypas pardavimui. 
Telcfonuokit savininkui TRiangle 2- 
6082 in BEVER^Y SHOtlES, IND.

BY 0WNER
FRANKLIN PARK. 4 Bedrm. 

Cape Cod. 9 yrs. old. Gas heat. 
1/2 baths. Large lot. Trans. Full 
bsmt. Storms. & sreens; Posession 
July lst. Tel. GLadstone 5-1540.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTBA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir selcmad.)

MOLINIS 6 kamb. bungalovv. 
tos ir St. Louls apylinkėje.

BRIGHTON PARK£; Medinis, 2 
po 6 kamb. 60 pėdų sklypas. Pe
čiais šildoma.

MOKINIS — 2 po 6 kamb. (2
mieg.) centr. šild. Garažus. Kaina 
620,000.

2 mediniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. $200 pajamų. Tik 
617,000 .

Kitur---- gražus mūr. Georgian ti
po. 5 k. (2 mieg.) 55-os ir Menard 
Avė. (5800 į vak.). Tuoj galima už
imti.

50 PĖDŲ SKLYPAS. 71-os ir Sa- 
yer Avė. Netoli Harlem Avc. 
BIZNIO NAMAI — “

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai ir 
maisto krautuve.

mūrinis — 2 butai ir taverna. Abu 
namai Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St 
GUfside 4-2390

66-

REAL ESTATE

PARDUODAMOS ŠIOS NUOSAVY
BĖS:

56-tos ir Ellznbeth. 2-jų augštų 
mūriniu. 1-me augšte 0 kamb., 2-me 
uugšto 4 ir 3 kamb. Karštu vand. 
šiluma. 2 mašinų garažas.

67-os ir \V00d St. 2'-jų augštų mū
rinis — 5 ir 4 kamb. Centrinis šil
dymas alyva. 2-jų autom, garažas.

Brighton Parko mūrinis — 2 po 5 
kamb. (2 mieg.) 2 mašinų garažas.

Turime įvairių namų ir kitose apy 
linkėso.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

MARŲUkMTE PARKE mūrinis 
bungalovv — 9 kamb. Geros paja
mos. 2 autom, garažas. 30 pėdų skly
pas. Stokerlu apšild.. karštu vande
niu. Prieinama kaina. Kreiptis į sa
vininką 6937 S. Clarcmout Avė.

11ELP VVANTED VYRAI

TOOL AND DIE 
MAKERS

7 <0 10 years minimum ex- 
perience. Work on 4 to 
12:30 shift. $2.81 per houi 
plūs shift premium Steady 
work good conditions and 
benefits.

Bork & Beck Div. 
Borg Wamer Corp.

5050 W. 66th St.
POrtsmouth 7*7500

HELP WANTED — MOTERYS

BY 0WNER — ARLINGTON 
HEIGHTS — 5 rm. face brk., ve- 
neer ranch. 4 yrs. old; 2 lge. bed- 
rooms, full bsmt.; f.a. oil ht.; 
stonus - screen; screened back 
porch. Water softener. 1Į/2 car 
brk. gar. Fully landsepd.. Near 
schls., churches, shops. $21,500. 
Early ocoupancy. CLearbrook 3- 
5310. 816 N. Vail.

BY OWNER — 6 room bun- 
galaw, near schools, well lo- 
cated, 18th and 59th court. 

”$20,500.
OLympię 2-5132

Netoli naujųjų “DRAUGO” ir MA
RIJONŲ pastatų. Puikus 6 kamb. 3' 
mieg. modernus mūro namas, 1 % 
t-ugšto, garažas, gazas. Prieinama 
kaina. A. Sirutis, P. Leonas, ILeal 
Estatc, 2735 \V. 71st St. WAlbrook 
5-6015.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

MACHINE
OPERATORS

Desire some experienc 
with automatic metai work 
ing machines other thar

žiūrėti kasdien nuo 5 vai. vak. 5333 ! Pi i n r h Prose nr Tirill Proee
S. Union Avė., Tel. BOulevard 8-8076. ' rUnCn *ress 01 DlUi tieSS

Work on all shifts. Starting

2-jų augštų mūrinis — 5 ir 6
kamb. Pučiamo oro alyva šildymas. 
Aluminum žieminiai langai ir siete
liai. 69-to^ ir Ashland Avė. Apylin
kėje. GRovehlll 6-1549.

GERAM STOVY mūrinis namas 
— ,2 butai po 4 kamb. Centr. apšild. 
alyva. 2 garažai 4 mašinų. Dvigubas 
sklypas. Įmokėti apie $6,000. Liku
sius mokėti patogiom sąlygom. Ap-

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. Mūrinis 2-jų butų — 4 
ir 4 kamb. 2439 S. Homnn Avė.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
mad. nuo 1 iki 5 vai. 5 kamb. mū
rinis namas. Gazu apšild. Garažas. 
Pamatę {vertinsite. 3229 S. Karlov 
Avė.

ĮMOKĖTI $2,000. 2-jų butų na
mas arti 26th lr'Homan. 4 ir 4 kb. 
ir 3 kamb. pastogėje. Bargenas. $9,
900., LAvvndalo 1-7038.

$1 79 per hour. Piece work 
later. Good benefits. Apply

Borg 8č Beck Div. 
Borg Warner Corp.

5958 W. 66th St.

• WILL TRAIN •
JUNE GRADUATES

for
Clerical Positions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings vvith Fast 
Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benefits—Good Starting 
Salaries—40 hr. week—Time and 

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

CO 0F AMERICA 
5316 Sheridan Road

Tel. RAvensvvood 8-1000 

EXPERIENCED 
ALTERATION W0MAN

to work on better dresses, 
coats, and suits. ,

Excellent salary 
Apply Mr. Marcus

BER-TALS 
1253 S. Halsted St

Reikalinga šiek tiek nusimananti 
moteris arba vyras dirbti už baro. 
5 arba 6 d. savaitėj. 3528 S. Halsted 
St. A. Naujokas.

WAITRESS
In new modern snack shop. 

Day and nite work 
3417 W. Diversey 
SPaulding 2-5711YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 
English and, Lithuanian.

Apply —
606 W. 18th St

7 kamb. mūr. namas. 4 mieg. kb.
Gazu apšild. Garažas. Koklių vonia.
611.500, LAuiulalc 1-7038.

CICERO. 2-Jų butų — 4 ir 4 kb.
Arti 50th ir 16th St. Gerame .stovy.
Tiktai 614,900. TOvvnliuU 3-2460.

GAUE PARKE. Medinis namas —
2 po 5 kamb. Moderniška virtuvė 
su spintom. 2 autom, garažas. Pui
kiame stovy. $15,500.

ARTI 66-os ir Rielimond St. Mū
rinis 5 kamb. bungalovv, plius užda
ras porčius ir mieg. kamb. pastogė
je. Moderniška virtuvė. Alyva ap
šild. Garažas. Daug priedų. Tiktai 
$17,000.

6 kamb. mūrinis bungalovv. Arti 
. t-, • , i_ _ i_ 4. I Maria High Sehool. Gazu apšild. 30size garage. Bnck home, gas heat, i p6dų sklypas. Tiktai $17,000. 

tile kitehen and bathroom. Tile 1 turime pardavimui daug ta-
floor in full basement Stove and Vernų, restoranų, gazolino stočių ir 
Refrigerator. Combination storms kitų, biznių. Atsilankykite pas mus 
and screens. Has canvas awnings visokiais nejudomo turto reikalais.

Mes taip pat parūpiname įvairius 
draMdimus-insurance. Ofisai (užda
ras trečiadieniais.
E. T. MITCHELL REAL ESTATE 

I & INSURANCE
$2,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų bu- 25W1 w Gttth ; WAlbrook 5-5431

tų po 4 kamb. Arti 24th ir Hamlln. J  ------— ------------------------------------------------
50 pėdų sklypas. 4 autom, garažas. , KETURIŲ KAMBARIŲ BUTUI

BENSENVILLE countryside; 5 
room ranch, utility, enclosed porch, 
oil furnace, garage, plūs 2 room 
workshop, on V2 aere, completely 
fenced, low taxes, sacrifice, $15,- 
300. OWNER.

Call BemsenvHle 2968-R

Bellwood in St. Simeons
Parish By owner — 2 brm.
Expandable attic brick Cape Cod. 
40x125 ft. corner lot completely 
landseaped — 2 car brick over- 

!. Brick home, gas 1
Tile

i throughout. Cyclone fence, $21,-

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8138 So. Halsted St.

Ph. DAaabe M7W
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, blsnlua. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkt 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

IMMED. POSSES.
NR. BEACH

2’/2 story; 4 bedrms — 2 full 
baths and powder rm., carpeted 
liv. rm.—open firepl., ultra kit. 
new ht. and cool system, 9 trecs, 
country liv. — city convenience. 
Owner SH 3-1502._____________

Atvykite pamatyti parduodamų 
65 namų (bargenų) nuotraukas iš
statytas mūsų lango vitrinoje. 
SVOBODA, 6013 W. Cetmak Road, 
Cicero ir 3739 W. 26th St., Chieago.

BRIGHTON PERKE. Groęerių 
ir delikatesų krautuvė, šaldytas 
maistas. Arti bažnyčios ir mokyk
lų. Daug prekių; geri įrengimai. 
5 kamb. butas, pastogė, ir pilnas 
rūsys. “Hanging sewers” — ne- 
patvinsta. Automat. karštas van
duo. 2 autom, garažas. Kreiptis į 
savininką.

LAfayette 3-2177

900.
L1NDEN 4-1243

Pajamų 6100 j mėn. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAvvndalo 1-7038.

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė. 30 pėdų skly
pas, 1 blokas nuo 22nd St. $1 1,900. 
Mokesčiai tik 670. BIshop 2-2162.

BALDAI. Turi būti parduoti iki tre
čiadienio. Prancūziško stiliaus salio- 
no baldai, moderniški mieg. kamb., 
valgomojo ir virtuvės komplektai. 
Laibai )gražus. Duokite pasiūlymą. 
Privatus; dyleriai prašomi nesikreip
ti. Skambinti Vau Buren 6-0382.

CICERO, BARGENAS. 2-jų butų. 
Arti 3lst ir 52nd Avė. 4 fr 4 kamb. 
2 autom, garažas. 611,900; įmokėti 
$4,000. BIshop 2-2162.

ISNUOMUOJAMA
M AR^UETTE™ARKE

STICKN'EY, $8,900. 4 kamb. me
dinis namas. Sklypas 30x125. Mokės- kambarys. Skambinti
čiai $70. OLymplc 2-6710. PRospect 6-5620

CICERO. Mūrinis; 2-jų butų —■
5 ir 6 kamb. Karštu vandeniu aly
va apšild. Gerame stovy. $22,900; 
įmokėti $6,000. BIshop 2-2162.

CICERO. Mūrinė 5 kamb. reziden
cija, arti 55th ir 35th St. Gazu ap
šildymas. 2 autom, garažas. Tik 9 m. 
senumo. Įmokėti $5,000. Kaina $15, 
800. SVOBODA, 8013 Cermak ltd. 
BIshop 2-21112.

CICERO 2-jų hutų bungalovv tik 
11 m. senumo. 4 ir 3 kamb. pasto
gėje. Arti 16th ir 57th Avc. Tile vir
tuvė; spintos. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

GERIAUSIAS PIRKINYS. Gražus 
3-jų butų po 4 kamb. Uždari por
ėtai. Geros' pajamos. 1 blk. nuo 26th 
ir Mlllard. Nori skubiai parduoti, tik 
$17,900; įmokėti $5,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAundale 1-7038.

Prie Marųuette Pk. išnuom. di
delis, šviesus kambarys su baldais. 
Atskiras įėjimas, tualetas, dušas.
REpublic 7-6259.

MARQUETTE PARKE išimom. 
1 kamb. ir virtuvė, skleĮie. Dviem 
ar vienam asmeniui. 7137 S. Califor- 
nia Avė.

Išnuom. 5 kamb. hutas. Karštu 
vandeniu apšild. Apylinkėje (fl)tli ir 
Maplewood Avė. Rfimlock 4-4689.

SHOE SALESMEN AND 
SALESW0MEN

Mušt be expcri(mced for family 
outlet shocs. Good Į»y, steady vvork. 
Itiglit person eini really earn somo 
inoney. Knovvledgc of Lithuanian 
language preferred. Age 20—50.

JACK 0. DAY’S SHOES 
6330 S. Western Avė.

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.
Near North Side

SCHOLL MFG. COMPANY 
213 W. Schiller

PROGOS OPPORTUNITIES
VVRAI IR MOTERYS

TAVERN FOR SALE
With fixturęs, living ąuarters 

in rear, heated. Established 
business. 4516 So. Washtenaw. 

BISHOP 7-9216
REASONABLE!

Candy store near 4 schools and 
5 factories. 4 rms. in rear. Gold 
mine! Widow mušt sėli.

CApitol 7-9895________

Parduodama likerių krautuve ir 
taverna. Gerai einantis biznis.

Priežastis — liga.
Skambinti:

INterocean 8-5879

TAVERN
FOR SALE

IiKĮuire 829 State Street,
LOCKPORT. ILL. 

Phone Lockpoit 2011

RESTORANUI reikalinga paty
rusi virėja ar virėjas.

PALANGA RESTORANĄS, 6918 
S. Western Avė. GRovehill 6-9490.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 AVest 43rd Street

BELLWOOD; by owner, 2 bed- 
room brick, 1 fl. plan, gas, bsmt. 
cabinet kitehen, carpeting, blinds, 
l’/a car garage, storms, screens, 
awnings, near sehool, ahopping, 
transportation. $16,500. Phone — 
________ LINDEN 4-0813_______ ■

CALL RE 7-0530 
BY 0WN£R

Nr 55th and Calff. 6 room brk. 
į bung. plūs 3 bedrms. up. Tiled 
j bsmt. fl. Large cab. kit. and tile 
bath. H. \V. oil heat. By appt. 

i cnly.
PROSPECT 6-9885

BY 0WNER — 7 ROOM brick 
| bungalovv on 33 ft. lot with 2 fi- 
nished rooms in attic. Fully insul- 
ated, cabinet kitehen range and 
refrigarator. Finished full bsmt. 
Nr. 59th and Rockwell. $17,800.

CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 5 
Ir 5 kamb. 1 butas tuščias. Arti 23rd 
ir 52nd Avė. Karštu vand. stokeriu 
apšildymas. $24,90(1; arba duokite 
pasiūlymą. SVOBODA, 8013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

Išnuom. 3 kamb. butas dviem su
augusiems asmenims. Apšildymas ir 
karštas vanduo. Su baldais aiba be 
baldų. 706 W. COth Piace, tel. WEnt- 
worth 6-5163.

"jIEŠKO NUOMUOTI

REIKIA BUTO
Tvarkingam vyrui reikalingas 

geras kambarys ir kampas skiepe 
(basement), apie 9x9 pėdas. La
bai patogu būtų Shcrman Park a-

2-JV BUTŲ — 4 ir 4 kamb. Arti
26th ir Pulaskl Rd. ^Centrinis apšild. _ „ _
SS! SrSS'ui KSSit Vlrgi
DA, 3739 W. 28th St. LAundule 1- ,n,a 7-8949 nuo 12 dienos.
7(138. -----------------------------------------------------------

DIDELIS BARGENAS. 2 butai po REIKALINGAS 
4 kamb. Gazu apšildymas. Naujai JgARYS.

J

Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 

K. MAIRONIS,
Namų PRospect 8-2071

dekoruotas. Garažas. Tiktai $12,900; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 3739 H. 
26th St. l,Aw<Iwle 1-7038.

LA GRANGE PARK St. Louise 
DE MARILLAC—3 bedroom brick 
Georgian. Full basement, gas heat, 
brick garage, 50x133 ft. lot. 3 
blocks to parochial and public 
schools.

By Own«r — FL 4-1541

TIKTAI $12,000.00 
10949 South Troy Street

4 kamb. senesnis medinis namas su 
uždaru porčlu užpakaly Ir pastogė. 
t»d*>lls sklypas. "Hbir drivi ': ir ga
ražas. Namų apyvokos reikmenys, 
ntr-condltloner Ir kilimai įskaitomi J 
kalną .Savininkas. Hllltop 5-2378.

PTRRiTE APSAUGOS BONUS

VYRUI KAM-

Skambinti UAnal G-6519

PLUMB ING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar malas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlhrook 5-S451

Pirkit Apsaugos Bonus!

ĮSIGYKITE DAB A R I

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAOOS LIETUVIŲ
METRAŠTI

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

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visu akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidinio.

243 puslapiai, didelio formato, kai 
na $3.50.

Užsakymus adresuokite: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

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

Rcmkitc dien. Oraugą!

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 69 st. Ghfbngn 29, UI., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priifna užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus Ir

duris.______________________
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
Iiiimiiiuiiininmnininmmnmniiiin»
........................................................ .
| LIETUVIU STATYBOS S 
E BENDROVS =

i MORAS I= builders, ura = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
s mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ai = 
a individualinius pageidavimus. E 
= įvairūs patarimai stafy- = 
— bos bei finansavimo reika- — 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
S mų įkainavimas nemokamai. = 
£ Statybos reikalais kreiptis = 
£ į reikalų vedėją šiuo adresu: =
|JŪRAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2013 =
5 6800 80. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chieago 29. Illinois = 
aHmiHIIIHHIIIIIHIHIIllimimillliiiinnP

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas Ir A Lapkui 

instoliuoja visų geriaunių Ameri
kos firmų gazul ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 40th COURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Tslef. nuo B vai. vak.: OLympi

24HB2 Ir OLymplc 2-8492

S
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Šešta idenis. birželio 23, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS '

DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 
PRANEŠIMAS Nr. 15

Nebe mėnesiais ir savaitėmis, 
bet valandomis artėjame prie 
didžiojo įvykio — mūsų tautos 
šventės. Liepos pirmoji jau prie 
slenksčio. Dainų šventei liko 
tik tie darbai, kurie tebuvo ga
lima sutvarkyti tik dabar. Pra
nešame visiems chorams, kad:

1. Yra pakeičiama registraci
jos vieta. Visi chorai iš visų sto 
čių tiesiai vyksta į Chicago Co- 
liseum patalpas, 1513 So. Wa- 
bash Avė., Chicago, III. Čia cho
rai atlieka registraciją, gauna 
kiekvienas nemokamai ženklelį, 
aprūpinami nakvynėmis ir su
teikiamos paskutinės informaci
jos.

2. Ne visi chorai yra prane
šę atvykimo laiką ir stotį. Pra
šome skubiai, oro paštu pasiųs
ti Komitetui pranešimą, kada 
atvyksta, kurią valandą ir į ku
rią stotį. Važiuojantieji auto
busais, prašonii tiesiai sukti iki 
kolizėjaus patalpų, kad paskui 
nereikėtų daryti specialaus per
važiavimo. Visi chorai prašomi 
nesivėluoti. Yra labai svarbu, 
kad birželio 30 d. 12 vaL visi 
jau galėtų dalyvauti bendrojoje 
repeticijoje. Komiteto adresas: 
2523 W. 69 Str., Chicago 29, III.

3. Dainų šventės leidinį kiek
vienas choristas gauna regist
racijoje nemokamai.

4. Chicagos m'ėras Richard J. 
Daley išleido proklamaciją, pa
gal kurią liepos pirmoji yra 
skelbiama lietuvių diena.

5. Dainų šventės tvarka:

šeštadienį, birželio 30 d.,

vininkams puslapį — Blaivy
bės Dirvą. 1913 m. įsteigė 
blaivininkams Tautos Rytą ir 
pirmuosius metus patė redaga
vę. Jis bendradarbiavo kun. 
Miluko žvaigždėje, Drauge, 
Darbininke, Garse, Draugijoje 
ir kt., rašydamas aktualius 
straipsnius, beletristinjus vaiz
delius ir apysakas, reportažus.

patalpose vyksta susipažini- Surinkus visus jo raštus, susi
darytų keli tomai. Būdamas

12 vai, dienos — bendra re
peticija kolizėjuje, 3 vai. po
piet — muzikų, chorų val
dybų ir muzika besidominčių 
susirinkimas, 6 vai. vak. — 
bendra repeticija.

Po repeticijos kolizėjaus

mo vakaras. ,
Sekmadienį, liepos 1 d., 10 

vai. ryto iškilmingos pamal
dos Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
4557 So. Wood Str. šv. mi
šias celebruoja prel. Ignas 
Albavičius, pamokslą sako 
vysk. V. Brizgys.

8:15 vai. ryto vyksta ev. 
liuteronų pamaldos Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje, So. 
Halsted ir 19 PI (kampas). 
Pamaldas laiko ev. kun. A. 
Trakis.

3 vai. p. p. — Dainų šven
tės pradžia; 7 vai. vak. — 
baigiamasis banketas Sher- 
man viešbutyje.

Bankete dalyvauja kard. S.i 
Stritch ir tars žodį lietuviams Į 
kultūrininkams.

Plačiau visa programa bus iš
dėstyta Dainų šventės leidinyje.

Dainų šventėje būsime suva
žiavę iš visų kraštų, visokio am 
žiaus, čia gimę ir augę, naujai 
atvykę į šį. kraštą ir su įvairio
mis pažiūromis. Lietuviškoji dai 
na mus sujungs vienybėn ir su
stiprins pasiryžimą kovoti už 
laisvę pavergtam mūsų tėvų 
kraštui.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas

SĖJO GERĄ SĖKLĄ

(Atkelta iš 3 pusl l

tarnybas, Lietuvos kariuome
nės apginklavimą ir kt. Nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bė, įvertindama kun. Jakaičio 
nuopelnus kovoje už laisvę, 
jam yra suteikusi Gedimino or
diną.

Nuo pat jaunystės jis yra di
delis blaivybės puoselėtojas. 
Jis buvo keletą metų Blaivinin
kų Susivienijimo pirmininku, 
įsteigęs keletą skyrių, buvęs il
gametis blaivininkų dvasios va
das. Tris metus buvo A. L. R. 
K. Susivienijimo dvasios vadu, 
1917—1918 m. Kunigų Vieny
bės pirmininku. Su Lietuva ry
šių taip pat nenutraukė. Jis 
lankė savo tėvynę, jai esant 
caro priespaudoje 1914 m., jis 
matė ją prisikeliančią 1920 m. 
O 1925—27 m., nuvykęs patai
syti sveikatos, pavadavo Sės. 
Kazimieriečių kapelioną, daly
vavo visuomeniniuose darbuo
se. Trumpai dar buvo 1932, 
1936 ir 1939 m. Jis darė inter 
venciją pas prez. Smetoną dėl 
prof. P. Dovidaičio, prof. J. E- 
ret0 ir dr. J. Leimono suėmimo 
ir vėliau dėl vadinamojo ūki
ninkų sukilimo, parašydamas 
laišką ir kalbėdamas asmeniš-1 
kai. Lietuva jam buvo brangi 
ir laimėje ir nelaimėse.

Vienuolyno tyloje

Kun. J. Jakaitis, būdamas 
uolus kunigas, norėjo siekti 
evangeliškos tobulybės. Tą sa
vo troškimą jis įvykino 1930 
m., įstodamas į Marijonų vie
nuoliją, kurioje sekančių metų 
vasario mėn. padarė pirmuo
sius įžadus. 1932 m., nuvykęs 
Lietuvon ir gavęs Apaštalų 
Sosto dispensą, pasiaukojo 
Dievui visam gyvenimui.

Tačiau ir vienuolyne jo laukė 
dideli darbai. Tuoj po pirmųjų 
įžadų jis išrūpina iš Hartfordo 
vyskupo Ijeidimą Marijonams 
įsikurti jo vyskupijoje ir nu
perka žemę ir namus dabarti
nei Marianapolio kolegijai. Tuo
jau jį jau randame Marianapo
lio viršininku ir ekonomu. 1933 

' m. Marijonų generalinėje kapi
tuloje Romoje kun. Jakaitis iš
renkamas Amerikos Marijonų

provinciolu. Savo provinciola- 
vimo metu jis įsteigia Marijo
nų Kun. Seminariją, Clarendon 
Hills, III., pasiunčia misionie
rius į Argentiną. Baigęs savo 
kadenciją, jis eina vėl atsakin
gas pareigas vienuolijoje. Jį 
randame viršininku Argenti
noje, generaliniu tarėju ir sek
retoriumi Ramoje (1947—49), 
Vėl Argentinoje viršininku ir 
klebonu. Jis, kaip tikras vie
nuolis, eina į kiekvieną darbą, 
kuris yra reikalingas Dievo 
garbei ir žmonių sieloms. 

Misijose Argentinoje
Būdamas dar provinciolu, 

kun. Jakaitis su kun. K. Ven
gru ir a. a. kun. A. Andriušiu 
1939 m. kovo 1 d. pasiekia Ar
gentinos krantus. Lietuviams, 
kurių čia yra pora dešimtų 
tūkstančių, buvo reikalingas 
dvasinis aptarnavimas. Ištyręs 
sąlygas, jis grįžta prie savo pa
reigų, kitus misionierius palik
damas Argentinoje. Tų pačių 
metų rudenį jis skiriamas vir
šininku Argentinai, bet dar ku
rį laiką renka aukas tarp Ame
rikos lietuvių. Su jų pagalba 
jis, nuvykęs Argentinon, nu
perka žemę sostinės priemies
tyje Avellandoje, pastato baž
nyčią ir vienuolyną, suorgani
zuoja parapiją, sustiprina lie
tuvius. 1945 m. išvyksta į 
Ameriką, o: 1949 m. spalio mėn. 
vėl vyksta ten, kaip viršinin
kas ir klebonas, ir darbuojasi 
iki 1952 m. Baigęs viršininka
vimą Avellandoje, jis vyksta į 
kitą miestą, Rosario, kur per 
vienerius metus pastato gražią 
bažnyčią ir vienuolyną.

Spaudos darbuotojas

Lietuviška spauda kun. Ja
kaičiui taip pat yra širdies rei
kalas. Gyvendamas prie Prūsų 
sienos, jis veždavo Tilžėje 
spausdintus lietuviškus raštus 
į Peterburgą ir Mintaują. Min
taujoje buvo slapto būrelio 
knygininku. Iš Peterburgo ir 
Mintaujos rašinėjo korespon
dencijas Šaltiniui ir Peterbur
go Lietuvių laikraščiui, vėliau 
Draugijai. Seinuose mokyda
masis, dalyvavo slapto laikraš
tėlio leidime. Yra išvertęs Tur
genevo komediją Be pinigų 
(vėliau išleistą Chicagoje). 
Drauge redagavo religinį sky
rių Broliui Katalikui ir blai-

Kun. Vienybės pirmininku 
1918 m. išleido metraštį Žiny
ną, 1919 m. didelę maldakny
gę Ramybė jums.

Jubiliatas kun. J. J. Jakai
tis MIC, švęsdamas savo 70 
metų sukaktį, dar darbuojasi 
Rosario lietuvių tarpe. Nors 
metų našta palenkė ję, pečius, 
išbaltino ir išdraikė plaukus, 
bet jis dar pilnas energijos ir 
aktyviai reiškiasi, iškalbingais 
pamokslais ir gražiu krikščio
nišku pavyzdžiu stiprindamas 
lietuvius ir vietinius. Linkėti
na Garbingam Jubiliatui dar il
gai darbuotis Dievo garbei ir 
savo tautiečiams.

Pįttsburgh, Pą.
Jau per 32 metus Šv. Pranciš

kaus Seserys maloniai laukdavo 
savo geradarių ir svečių liepos 
4 dieną gausiai atsilankant. Lau 
kia ir šiais metais su naujai pa
ruošta programa.

Lietuvių diena bus pradėta 
šv. mišiomis 6:45 vai. ryto už 
rėmėjus, geradarius, bičiulius ir 
visus atsilankančius į Lietuvių 
dieną.

Pietūs bus duodami nuo 12:30 
iki 7:30 vai. vakaro. Bus didelis 
valgių pasirinkimas.

5 vai. p. p. bus pašventinimas 
šv. Mykolo Arkangelo statulos, 
kurią paaukojo seselės M. Hen- 
rietos tėveliai Pusvaškiai. Kvie
čiami visi kunigai ir visi jų pa- 
rapiečiai į šias iškilmes.

Maloniai kviečiami visi para- 
piečiai, visos draugijos, visi klu
bai ir jų nariai atsilankyti ir da 
lyvauti šiose iškilmėse.

Be to bus atidarymas naujo 
kelio, kuris buvo labai reikalin
gas. Didelė padėka priklauso 
kun. Pijui Česnai, Šv. Juozapo 
parapijos klebonui. Visų nuo
širdžiai lauksime liepos 4 d.

Kun. J. V. Skripkus

KUN. DR. DEKSNIUI ŠVENČIANT 
JUBILEJŲ

Dvidešimt penki pavasariai, 
kaip grakščios stirnos prabėgo, 
nusinešdamos puošniausius žie
dus ir žaliąją jaunystę nesugrą 
žinamon praeitin.

Praėjo ir dvidešimt penkios 
karšto darbo vasaros, Europos 
ir Amerikos žemynuose, besi
darbuojant Jums Kristaus vy
nuogyne. Praėjo daug, o daug 
ir derlingų rudenų, kuomet ne
suskaičiuodamas krovėte savo 
darbo vaisius į žmonių, o ypa
tingai jaunuomenės širdis.

Praėjo daugelis ir šaltųjų žie 
mų, kurios Jūsų pasodintus 
gležnuosius daigelius norėjo iš- 
šaldyti buvo ir daug audrų ir 
vėtrų — norinčių juos išrauti...

Bet viskas praėjo... ir Jūsų 
Dievą ir žmoniją mylinti širdis 
nugalėjo... O vešlusis vynuogy 
nas ir auga, ir žaliuoja, ir ple
čiasi!.. Leiskite man, mielas 
kun. Antanai, gryžtelėti 25-tą 
metę atgal, kuomet mes Jus — 
jaunąjį kunigą vadindavome 
“Antanėliu”, kuomet puošnioje 
Biržų parapijos klebonijoje, žy
dinčio sodo apsuptoje, švęsda- 
vome net trejas Antanines iš 
karto!.. O kiek tai būdavo 
džiaugsmo, kai ta proga, nak
čia, dangui aukso žvaigždėmis 
žibant, išplaukdavome į krista
linį Širvenos ežerą, kur baltos 
ir geltonos vandens lelijos, kaip 
undinės, mums šypsojos, kur 
tūkstančiai naktinių paukščių t 
balsų klegėte klegėjo, kur si
dabrinės žuvelės, lyg plieno strė 
lės žypčiojo vandenyje, kartais 
garsiai pliuškendamos... O kaip 
tai buvo gražu ir miela tame 
brangiosios tėvynės kampelyje!

Dabar jau ir tenai nebe tie 
laikai: aimanos ten likusiųjų 
ir ištremtųjų, vėjo sparnais, 
atskrenda ir čia pas .mus, ir už 
ritina, kaip sunkų akmenį, — 
skausmą ant sužeistos širdies.

Bet kur gi aš nuklydau?.. 
Juk ši diena yra didžiojo džiaug 
smo diena! Šią dieną žvelgiama

praeitin, kur, lyg gotikų didin
gi bokštai, iškilę, bus suskai
čiuoti Jūsų nuveiktieji darbai. 
O jų bus tikrai daug!

Dar jaunystėje Jūsų jautrio
ji širdis padėjo daugeliui jau
nuolių tapti Kristaus vynuogy
nų sodininkais ir daugeliui, ta 
pati Jūsų dosni ranka, nušluos
tė ašaras varguose. Nepamiršo
te Jūs ir manęs tremties kryžių 
kelyje...

Kaip neįmanoma perpilti jū
ros į straigės geldelę, taip neį
manoma išskaičiuoti ir Jūsų 
nuopelnų, kurie spindi,
vaivorykštės spalvos Jūsų gy
venimo kelyje. Tad lai Gerasis 
Dievulis Jus saugo ir laimina 
ir tolimesnei vaisingai ir gar
bingai šios žemės kelionei, ku
ri neštų nualintai žmonijai mei
lę, gėrį ir grožį, o mums asme
niškai, kad leistų vėl susitikti 
laisvoje ir nepriklausomoje Lie 
tuvoje, Jūsų auksinio kunigys
tės jubilėjaus metu!

Pranas Lcmbertas

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

DAILĖS PARODA • _
Rymum su s. m. rugsėjo 1 — ^K^um^Aridv^®

3 d. Windsore, Ont., jvykstan- kupag Metropolitas. IV laida. IŠ
čia IV Kanados Liet. diena ir 
Kanados bei JAV lietuvių susi
artinimo švente, ruošiama dai
lės paroda, kurią suorganizuoti 
pakviestas Lietuvių Dailės Insti 
tūtas.

Paroda bus iškilmingai atida
ryta rugsėjo 1 d. Willistead Art 
Gallerie patalpose ir tęsis iki 
rugsėjo 19 d.

Ruošiamoje dailės parodoje 
kviečiami dalyvauti visi lietu
viai dailininkai.

Visi Kandoje gyveną dailinin
kai savo darbus siunčia T. Va-' 
liui, 84 Pinecrest Rd., Toronto, 
Ont. o JAV gyvenantieji — se
kančiu adresu: V. Pauža, c/o 
“Neringa”, 1906 25th Str., Det- 
roit 16, Mich. *

Kiekvienas siunčiamas darbas 
turi būti atžymėtas pavarde ir 
darbo pavadinimu. Atskirai pra 
šoma pasiųsti siunčiamųjų dar
bų sąrašą, pažymint darbų pa
vadinimą, techniką ir kainą.

Visus darbus maloniai pra
šoma prisiųsti iki liepos 15 d.

IV Kanados Lietuvių Dienos 
Organizacinis Komitetas

leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50.. Gaunama

“DRAUGE” 
*2334 So. Oakiey Avė.

Chicago 8, IUinois

Baudžia girtaujančius
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga atšaukė leidimus 
vairuoti mašinas net 133 as
menims. Daugiausiai nubaustų
jų — net 104 — už tai, kad 
buvo sugauti vairuojant maši
ną gerokai įsikaušus. Suspen
duota leidimai 90-tims vairuo
tojų; net 80 iš jų nubausti už 
tai, kad tris kartus ar daugiau 
per metus nusikalto susisieki
mo taisyklėms.

Jr

\

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers PETRONĖLĖS 

STAŠKALSKIENfiS GEDRIMAI- 
TRS, jos vyro STANISLOVO 
ST.A6KAUSKO ir dukterų STA- 
SfiS IR ZOFIJOS. Atsiliepti šiuo 
adresu: Benediktas Žemeckas, Ož
kelių km. Kuršėnų vaisė., Lathu-

Iš Lietuvos turiu žinių: Adolfui 
Kontautul, gyvenusiam Oakville, 
Conn.; Stasiui Urbanavičiui, My-

Gauta

KAIP 
1 A V

nauja siunta knygelių
PASIRUOŠTI

PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų
kolo sūnui; Juozui Kentavičiui, jr lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
Juozo sūnui, gyvenusiam Chicago- 8gja8 Alfonse F. Wells. Kaina 
je. Kreiptis: E. —Grigaliūnas, 3301 
So. Halsted St., Chicago 8, III., 
tel. CLifside 4-7050.

Sesuo, gyvenanti Sibire jieško 
savo brolių, gyvenusių ar tebegy
venančių Philadelphijoje Boleslo
vo ir Stasio Rimkevičių, jų tėvo 
vardas buvo Stasys. Jie patys ar 

kaip žinantieji apie juos prašomi pra

60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakiey avė.

Chicago 8, Ui.

nešti \ adresu : Antanas Jušėius, 
6821 S. Talman Avė., Chicago 29, 
Illinois.

Pajieškomi du broliai: JONAS 
PARUŠKEVIČIUS, sūnus Jono, 
gimęs Kalvarijoje 1923 m. rusu. 
5 d. ir ZIGMAS PARUŠKEVI- 
CIUS, sūnus Jono, gimęs 1924 m. 
spal. mėn. 22 d. Jieško sesuo Da
nutė ir tėvai. Atsiliepkite šiuo ad
resu: P. Starkienė, 7236 S. Rock- 
well St, Chicago 29, Iii.

Kontrabanda
Vienas kalnietis Alpėse prie 

Italijos pasienio atsistumia dvi 
ratį su nedideliu maišiuku.

— Ką ten veži? — klausia 
muitininkas.

— Smėlį, — atsako kalnietis.
— Pasakyk bobutei, tik ne 

man, — atšovė keleiviui.
— Jei netikite, pažiūrėkite, 

juk turite teisę.
Išpylę smėlį ant ištiestų laik

raščių, muitininkai nieko įtar
tino neranda ir keleivį palei
džia. Sekančią dieną vėl tas 
pats vaizdas ir taip kasdieną 
per ištisas savaites. Kartą ne
tekęs kantrybės muitininkas 
jam sako:

— Prisipažink pagaliau, ko
kią kontrabandą varai! Priža
du laisvą paleisti, o priedų dar 
gausi gero vyno litrą .

Kai abu išgėrė vyną, kalnie
tis sako:

— Duok garbės žodį, kad ma 
ne laisvą paleisi, tai pasakysiu.1

— Garbės žodis!
— Taigi, šmugeliuoju kasdien 

dviračius, o jūs muitininkai te
žiūrite tik į smėlį, kurį dėl jū
sų vežu.

PAJIEŠKOMAS

ANTANAS LIZDĘNIS 
iš Žibikų. 

Rašyti — A. P.
5823 S. Whipple, 

CHICAGO 29, Iii.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoe. Automobi

lių flnanBavtmae. Notarlataa. Valety- 
Ma patvirtlntoa kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
BBOO S. Ashland Avė- Ohlcaso 30. HL

Perskaitę'
kitiems!

‘Draugą” duokite

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AUTOMOBILE^ — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2IOO8 
lietuviška gazolino stotie ir auto 

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

CAU-ME-MOTORS CQ.
5750 8. tt'ESTERN AVE_ PR 8-V03S

AIR-CONDITIONED!
Newly Decorated Offices !! 

Plęasant Surroundings !
' Close to Home !

Isn’t that what you’ve been looking for?
We have a PERMANENT spot for you. 

(FEMALE)

Stenographers 
Teletype-Dįctaphone Operators 

File Clerks
(MALĖ)

MAINTENANCE MAN '
Why not give me a ring at RAvenawood 8-1000?

Or drop in and see me at

COMBH4ED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA 

5316 SHERIDAN ROAD
Henry Oovyeau 

Leonard McCabe—Porsonnel

Pabalai jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo rą

žykite: Mr. R. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd.,
Hammersmlth, London, W. 14, England.

, A. .„JA
BARBORA MARKAUSKĄS 

Urbonaitė
Gyveno 3005 W. 40th St. 
Mirė birž. 21 d., 1056, 2 vai. 

ryto, sulaukus puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskričio, Alsėdžių parapi
jos.

Amerikoje’ išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Jonas, posūnis Jonas 
Markauskas, jo žmona Jule, 
podukra Bronė, Jesulevičius, 
jos vyras Juozas ir vienas anū
kas, sesers duktė Jeanette Bo- 
beck, jos vyras Edward,, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė: Chicago Liet. Su
valkiečių Draug., Amerikos 
Liet. Piilečių Pašalpos Klubui, 
Žemaičių Kultūros Klubui, 
Liet. Žagariečių Klubui ir Chi
cagos Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudcikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. 
birž. 25 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: vyras, posūnis, po
dukra, žentas, marti ir anūkas.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 
3-0440.

Brangiam “Litųanos" žurnalo vyriausiam redaktoriui 

LEONUI SABALIŪNUI, 
jo mylimai mamytei mirus, gilią užuojauta

reiškia

“Litųanos” redakcijos nariai

Gilaus liūdesio valandoje
A. A. JADVYGAI SABALIŪNIENEI 
mirus, jos vyrą Lionginu, sūnų Leonų ir 
dukterį Gražinę nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Algis, Vlade ir Mečys Bakaičiai

KAZIMIERAS JAUKSA
Kazimieras Jaukša mirė birželio .3 dienų, 1956 metais, buvo 

palaidotas iš Šv. ^Antano Bažnyčios, šv. Kazimero kapinėse birže
lio 7 dienų. Amžinai nutilęs, negalėdarfias atsidėkoti visiems, mū
sų brangieji, jo vardu tariame nuoširdžiausių padėkų, mūsų Gerb. 
Prelt. Kleb. Albavičiui už iškilmingas Šv. Mišias ir jo asisten
tams Kun. W. Urbai ir Kun. Patlabai, prie Šoninių Altorių padėkų 
Kun. \ alanėiui ir Kun. S. Petrauskui. Padėka Kun. Petrauskui 
už aprūpinimų su Šv. Sakramentais, Pral. Albavičiui už atsilan
kymą ir atlydejimų iš koplyčios, ir Kun. Valančiui už pamokslą 
bažnyčioj, ir Kun. Patlabai už nulydėjimų. į kapines. Dėkojame 
lorretos ligoninės Kapelionui, Seselėms ir slaugėms už sąžinišką 
prižiūrėjimų paskutinėse valandose ligoninėje. Taip pat dėkojame 
Dr. Stoniui. Padėka Šv. Kazimero Seselėms už Šv. Mišių Aukas 
ir atsilankymą į pagrabą. Padėka Šv. Vardo Jėzans draugijos na
riams už maldas, kuriose vadovavo Kun. Pat laba. Padėka šv. Mi
šių Aukotojams, Rėmėjų 9-to Skyriaus, Šv. Vardo Jėzaus Draugi
jai, Moterų Sąjungos 2-rai Kuopai, Labdarių 3-čial Kuopai ir Ne
kalto Prasidėjimo seserų vienuolynui. Padėka giminėms ir drau
gams už Šv. Mišių aukas ir atsilankymą j pagrabų ir laidotuves. 
Padėka grabnešiams už patarnavimą laidotuvėm, laidt. Direkto
riams ir Kun. Patlabai už atkalbėtas maldas. Padėka Šv. Mi
navimą ir rūpestingą sutvarkymą. Padėka Radio Valandų leidė
joms už pagarsinimą, p. Sopina Bartkus ir p. Lilliau Vanagaitis 
ir visam “Margučio” štabui. Dėkojame “Draugo” laik
raščiui už garsinimų, šv. Kazimero kapinių administracijai už taip 
rūpestingų patarnavimų. Taip pat didelė padėka visiems žmonėms, 
kurie bet kuo prisidėjo prie Kazimero Jaukšo laidotuvių, vardu 
jo, sakome tegul Dievas jums visiems atlygina. Nuliūdę likome: 
žmona Agota Jaukšienė, žentas Antanas Valančius, anūkai Ju
dita ir Leonarda, kiti giminės ir draugai.

■ti aM -.i
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X Los Angeles lietuvių cho
ras šeštadienio rytą atvyksta 
j Chicagą ir tuojau įsijungia į 
bendrą tvarką pasiruošimui 
Dainų šventei. Choro dirigen
tas komp. Bronius Budriūnas 
jau atvyko į Chicagą ir čia 
praves repeticiją su Chicagos 
chorais. Be to iš viso choro 
skaičiaus tik 3 choristams yra 
reikalingos nakvynės: Julijai 
Grikinaitei, Adelei Balsienei 
ir Žibutei Balsytei. Jei kas iš 
chicagiškių pažintų šias cho
ristes, prašomi priimti nakvy
nėn, paskambinant Dainų šven
tės, būstinės telefonu PRospect 
8-5952.

X Gyd. Korporacijų “Fra- 
ternatas Lithuanica” ir “Gaja” 
iniciatyva š. m. birželio m. 24 
d. įvyksta dr. J. žemgulio, dr. 
S. Mačiulio ir dr. A. Gudonio 
15 metų tragingos mirties mi
nėjimas.

10 vai. ryto šv. Kryžiaus

X Great Necko Lietuvių Vy
rų Choras su savo dirigentu 
M. Cibu birželio 30 d. rytą jau 
bus Chicagoje. Kaikuriems cho
ro nariams yra reikalinga nak
vynė. Jei kas nors iš chicagiš- 
kių turėtų jų tarpe pažįstamų 
arba šiaip pasirinktų sau pa
tinkamą pavardę, prašomi pra
nešti Dainų šventės būstinėn 
PRospert 8-5952. štai jie: But- 
kys Vaclovas, dirigentas Cibas 
Mykolas, Ciplikas Jonas, Dau
girdas Jonas, Daugirdas Vy
tautas, Dvareckas Jurgis, Jan- 
čė Antanas, Kucinkevičius Me
čys, Kuklierius Kazys, Liner- 
tas Teodoras, Patamsis Anta- ,, 
nas, Pundzevičius Rimas, Sal. bažnyčioj uz minėtus gydyto- 
pukas Pranas, Tomkus Min- ’“s bu,s atlaikytos pamaldos, o
daugas ir Vilkaitis Juozas. 12\vat. V*?™} aU<5itorljos 

mažojoj salėj {vyks pats minė-
X Pabaltijo Universiteto de

šimtmečio minėjimui, į kurį 
laukiama suvažiuojant iš Ka
nados ir JAV buvę mokslo per
sonalas ir studentai, numatoma 
sekanti programa: birželio 30 
d. 10 vai. ryto visi dalyvaujam 
Kultūros kongreso atidaryme. 
3 vai. po pietų atskiras posė
dis (salė bus nuordyta viešbu
ty prie informacijos stalo len
toje). Tai įvyks Sherman vieš
buty (Randolph ir Clark Street 
kampas).

Vakare 8 vai. 30 min. Key- 
mens Club Building, 4711-4712 
W. Madison, Ivorji Room įvyks 
vaišės ir pasilinksminimas pa
gal tradicijas, kurios buvo gy
vos prieš dešimt metų mūsų 
mokslo šventovėje.

X Blrighton Park lietuvių 

parapijos mokyklos mokiniai, 
baigę ją 1931 metais, šių metų 
birželio 24 d. švenčia sidabrinį 
jubilėjų. Minėjimas prasidės 
pamaldomis 8 vai. ryto. Po tb 
įvyks iškilmingi pusryčiai nau
josios mokyklos salėje, kuriuo
se dalyvaus buv. mokytojos 
sesuo Agnita ir sesuo Eucha- 
rista.

Vakare 6 vai. po pietų Jacy’s 
restorane, 79th & Kedzie Avė., 
įvyks banketas.

Tikimasi, kad šiame sidab
riniame jubilėjuje dalyvaus 
apie 80 buv. mokinių. Gražus 
paprotys organizuoti panašius 
jubilėjus ir po 25 metų vėl 
drauge susirinkti klasės moki
niams.

X Šaulių šventė, Joninės 
rengiama sekmadienį, birželio 
24 d. Labdarių ūkyje. Meno 
kuopelė suvaidins prie laužo 
naują vaizdelį iš senovės Lie
tuvos gyvenimo, šventėje apsi
lankys S. Lozoraitis. Vakare 
iškilmingas vėliavų nuleidimas.
Pradžia 1 vai. p. p. Visą laiką nasi, kad šis banketas kuo ge- 
šokiai ir žaidimai po atviru riausia pavyktų. Bankete daly- 
dangumi — šokių ir žaidimų vaus kardinolas Stritch ir daug
aikštėse. Veiks senelių prie
glaudos skanių lietuviškų val
gių ir šaltų gėrimų bufetas. 
Svaigalai nebus parduodami. 
Dalyvavimas visiems nemoka
mas. Už automobilio vietą ima
ma 50 et. Lietuvių senelių prie
glaudos naudai. Kviečiami visi. 
Važiuojama į pietvakarius 7-ju 
keliu ir paskui McCarthy road 
iki prieglaudos.

X Sveikinimus Dainų šven

tei galima siųsti būstinės adre
su : 2523 W. 69 Stn Chicago 29, 
III. Kadangi daug kas teirauja
si dėl šių sveikinimų, tai Komi
tetas praneša, kad tokius svei
kinimus galima pasiųsti tele
gramomis ir pačią Dainų šven-
tės dieną — liepos 1 d.: Lith- j°8 m°kykl°s- 
uanian Song Festival, Chicago X Chicagos šaulių Klubo 
Coliseum, 1513 So. Wabash i meno kuopelė, suvaidinusi vei- 
Ave. Būtų gera, kad organiza-1 kalą Bus audra, Wisconsin šau- 
cijos tokius sveikinimus iš lių klubo pakviesta suvaidinti 
anksto atsiųstų. I tą veikalą Racine.

jimas — akademija.
Čia bus skaitomi atitinkami

pranešimai ir bus pravesta me
ninė dalis, kurią atliks Iz. Mo
tiekaitienė, akompanuojant jos 
sūnui Monigirdiui. Radijo pra
nešėjas — aktorius B. Rač
kauskas padeklamuos šiam 
mentui pritaikintus eilėraščius.'

X Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choras stato Verdi 4 veiksmų 
operą “Rigoletto”. Operos di
rigentas bus muzikas Alek
sandras Kučiūnas. Vyriausius 
vaidmenis — Rigoletto atliks 
operos solistai Vladas Baltru
šaitis ir Algirdas Brazis. Ope
ra statoma lietuvių kalboje. 
Orkestras — Chicagos simfo
ninio orkestro nariai. Šiuo me
tu Vyrų choras baigė septin
tąjį dainavimo sezoną ir po 
Dainų šventės pradeda vasaros 
atostogas.

i
X Kultūros kongreso ir Dai

nų šventės dalyviams pagerbti 
banketo rengėjai prašo lietuvių 
visuomenę kuo greičiau įsigyti 
biletus į banketą. Vienam as
meniui biletas kainuoja 6 dol. 
(stalas — 8 žmonėms). Biletų 
ir visais kitais banketo reika
lais prašoma kreiptis adresu: 
Jonas Jasaitis, 4430 So. Camp
bell Avė., Chicago 32, III. Tel. 
LA 3-2180.

X Gražinos Kunstmanaitės 
ir Broniaus Juodelio sutuoktu
vės įvyko Šv. Jurgio par. baž
nyčioje birželio 16 d. 4 vai. 
Apeigas atliko kun. dr. J. 
Prunskis. Vakare įvyko vestu
vių puota, kurios metu jauna
vedžiai susilaukė daug sveiki
nimų ir linkėjimų jų gražiai su
kurtai lietuviškai šeimai.

X A. Poškienė, F. Manelie- 
nė ir S. Toliušienė Kultūros 
kongreso ir Dainų šventės da
lyviams pagerbti banketo ko
misijos narės nuoširdžiai rūpi-

kitų garbingų svečių.
X Futbolo rungtynes. Rytoj, 

birželio mėn. 24 d. 1 vai. p. p. 
futbolo aikštėje prie 59-tos ir 
Paulina gatvių Chicagos Lietu
vių Futbolo Klubas “Vainutas” 
turės paskutinįjį I rato “Na
tional Soccer” lygos futbolo su
sitikimą ir žais prieš “Azteca” 
komandą iš East Chicago.

X Dr. Edvardas C. Thomas, 

vienas iš žymiausių pietinėje 
miesto dalyje dantų gydytojas, 
dr. Antanas Rudokas, žinomas 
biznierius WaJter Rogo-Ra- 
gauskas, Frank Kilkus daly
vaus sidabriniame jubilėjuje 
Brighton Park lietuvių parapi-

DIENftASTIŠ DRAUGAS, GHTGAGG, ILLINOIS

LIETUVIAI PAS CHICAGOS MERA *

Dainų šventes, įvykstančios liepos 1 d. Chicagoje, Komiteto ir Priėmimo komisijos nariai 
lankėsi pas Chicagos merą ir jį pakvietė dalyvauti Painų šventėje. Meras mielai priėmė 
kvietimą ir pačioje šventėje pasakys lietuviams sveikinimo žodį. Komiteto pirm. Alice 
Stephens įteikia merui rūtos šakelę. Šalia jos stovi Albinas Dzirvonis ir inž. Antanas J. 
Rudis. Mero kairėje matosi Juzė Daužvardienė, Paul Butler, Demokratų partijos pirminin
kas ir Della Kuraitienė, kuri laiko rankose ir šventės plakatą. Dainų šventė įvyksta Chi
cago Coliseum patalpose, 1513 So. Wabash Avė.

CHICAGOS ŽINIOSX šv. Antano bažnyčioje 
Cicero, III., birželio mėn. 24 d. 
10 v. 45 min. bus atnašauja
mos šv. mišios už Lietuvą, už 
išvežtuosius ir už tuos lietu
vius, kurie yra žuvę nuo bolše
vikų rankų. Pamaldose organi
zuotai dalyvaus vietos jauni
mas.

X Victor Kalvaitis, birželio 
13 d. su pasižymėjimu baigė 
St. Brendan mokyklą. Ta pro
ga tėvai, Victoras ir Bronė 
Kalvaičiai, 6743 S. Ada st., iš
kėlė sūnui puotą. Po atostogų 
Victoras lankys Šv. Leo augšt. 
mokyklą. ,

X Dr. Antanas Razma pa
aukojo Kultūros kongresui 50 
dol.', dr. V. Tauras ir V. L. 
Šmulkščiai po 25 dol., G. B. 
Stančiai, Dariaus Girėno pos
tas po $10. J. Stulga ir Drau
gystė Lietuvių Kareivių po 5 
dol. V. Labanauskas 3 dol.

X Marei joną Navickienė, 
4538 S. Washtenaw avė., žymi 
Brighton Park veikėja, birže
lio 13 d. atšventė 80 m. gimta
dienį. Duktė Anna Jasper ta 
proga suruošė vaišes sukaktu
vininkei ir artimiesiems.

X Antanina Judvitienė, So. 
Chicagos žymi veikėja ir stam
bi gerų darbų rėmėja, varda
dienio* proga susilaukė daug 
sveikinimų iš giminių ir drau
gu

X Rūta Petkūnaitė birželio 
10 d. su pasižymėjimu baigė 
Marijos Augšt. mokyklą. Rūta 
be to yra muzikos mokytoja. 
Po atostogų lankys De Paul 
universitetą. Baigimo proga............... . ... y . •» i gusieji 16 m amžiaus. Moks-tėvai ja. iškėlė šaunias vaisęs. | ]m praaMeda „ir4elio 25 d

X Min. Stasys Lozoraitis, Kursai vyks įvairiausiose Chi- 
cagos dalyse. Smulkesnes įn-drauge su žmona atvykęs daly

vauti Dainų Šventėje, praėjusį 
ketvirtadienį aplankė dienraš
čio “Draugo” redakciją ir Alto 
pirmininką red. L. Šimutį, su 
kuriuo svečias pasikeitė nuo
monėmis politiniais dienos klau
simais.

X Uršulė Laurinavičienė, iš 
Marųuette Parko, Chicago, 111., 
sunkiai susirgus ir yra daktarų 
gydoma Michael Reese ligoninė
je. Ji ir jos vyras Kazimieras 
yra savininkai Paulina Russian 
-Turkish Baths, Town of Lake 
kolonijoje, be to yra daug parė
musi katalikiškas įstaigas savo 
darbu ir aukomis. Draugai bei 
pažįstami prašomi ją aplankyti. 
Kambarys 552.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
lietuvių dienraitis. o skelbimu 
nes ji* yra plačiausiai skaitoma* 
kaina yra prieinama vlalema.

Atidaryti paplūdimiai
Vakar, penktadienį, oficia

liai atidaryti Chicagos paplūdi
miai ir juose pradėjo budėti 
sargybiniai. Chicagos ežero pa
krantėje, nusitiesiančioje per 
22 mylias, yra 36 paplūdimiai, 
kur maudysis milionai žmonių. 
Kiekviename paplūdimy yra,
sargai ir patruliuoja policijos “y^*. nU° Hollywood ave^
laivelis. Penkiolikoje didžiųjų 
paplūdimių, esančių tarp 7000 
šiaurėje ir 9800 pietuose pra
eitais metais iš viso, kaip spė
jama, -maudėsi 16,000,000 žmo
nių. Parkų distriktas giriasi, 
kad tuose paplūdimiuose per 
14 sezonų teprigėręs tik vienas 
žmogus.

Paplūdimių taisyklės drau
džia maudantis naudoti auto
mobilių kameras (innertubes), 
nes iš tos susidaro pavojus gy
vybei. Neleidžiama paplūdi
miuose naudoti stiklinius indus,
nes vėliau šukėmis gal kas su- vamzdžius palietė elektros lai- 
sižeisti. Neleidžiama žaisti svie- dus. Jo partneris Pat Doherty, 
diniu,. taipgi neleidžiama važi- 1 21 m. amžiaus, kuris taipgi lai- 
nėti dviračiais. Už šiukšlinimą kė tą lazdą, buvo kiek mažiau 
bus baudžiama. Paplūdimiai supurtytas. Pritrenktojo riks- 
atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 9 mas atkreipė dėmesį Petro Šo
vai. 30 m. vak. I lo, 18 m. amžiaus, ir Jesse Diaz,
_ . . . 19 m., kurie, rizikuodami savo
Anglų kalbos ir pilietybes gyvybe, iš kanalizacijos duobės 

kursai
Chicagos švietimo taryba 

vasaros metui suorganizavo 
daugybę kursų, kuriuose bus 
mokoma anglų kalbos ir bus 
teikiamos pilietybės pamokos. 
Tos pamokos tęsis penkias sa
vaites. Jose mokslas teikia
mas nemokamai. Priimami bai-

formacijos gaunamos Evening 
School Divisicn, telef. DEar- 
bom 2-7801, ext. 501.

Teatras ant dangoraižio 
stogo

Planuojama ant didžiųjų rū
mų — Merchandise Mart — 
pastatyti ant viršaus patalpas 
teatrui, kur galėtų sutilpti apie 
2,500 žmonių. Ten pat būtų 
įtaisytas ir restoranas. Tokio 
teatro pastatymas kainuotų 
apie $5,000,000.

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje Watervliet, Michigan 

Priimami berniukai nuo 7 — 14 metų.

Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki rugpjiūčio 6 

dienos. Registruotis:

REV. J. BOREVICIUS, S. J.
5541 South Paulina Street Chicago 36, Illinois

Telefonas — HEmloek 4-1677

Ežero pakrante be 
sustojimo

Chicagos Planavimo komisi
ja priėmė nutarimą, kad Lake 
Shore drv. būtų taip pertvar
kyta, jog ja būtų galima va
žiuoti be jokių sustojimų. Per
tvarkymas paliestų to kelio 15

šiaurėje iki Jackson blv. pie
tuose. Tam reikalui tektų skir
ti apie $15,000,000. Taip per
tvarkius galėtų į šiaurę per va
landą pravažiuoti 10,700 maši
nų pačio didžiojo judėjimo me
tu: tarp 5 vai. ir 6 vai. p. p.; į 
pietus galėtų pravažiuoti per 
valandą 9,000 mašinų.

Dešrelių mėnuo
Liepos mėnuo paskelbtas 

dešrelių mėnesiu, nes tada ame
rikiečiai daugiausiai tų dešrelių 
(hot dogs) suvalgo. Apskai- 

Edvandas McGonagle, 27 m., J čiuojama, kad nuo Kapinių die-

Rizikuodami gyvybę 
. gelbėjo kitus

buvo pritrenktas, kai plieno laz 
dą valydamas kanalizacijos

(sewer) ištraukė pritrenktąjį 
ir jį atgaivino dirbtiniu alsavi
mu.

Saugokitės rentgeno 
spindulių

Danų chirurgijos profesorius 
dr. J. Kostruba, dirbęs Loyo- 
los universitete, perspėja pa
cientus ir daktarus — būti at-
sargiems, kad perdaug jų ne- pendijas tęsti studijoms. Kiek-
švytintų rentgeno spinduliai 
(X-rays). Jis ypač pataria, ra
dus burnoje vėžį, gydyti jį ope 
racijos keliu, ne švytinimu, ku
ris gali turėti neigiamų padari
nių. Senesnieji dantistai kartais 
gauna pirštų vėžį todėl, kad per 
daug juos palietė rentgeno spin 
dūliai.

Pusantro miliono rinkimams
Respublikonai Cook apskrity 

je rinkimų kampanijai, kada 
bus ruošiamasi rinkti miesto, 
apskrities ir valstybės pareigū
nus, numato išleisti $1,580,000.

Skerdyklų sukaktis i
Chicagos skerdykloms suėjo 

devyniasdešimts metų. Tai 
yia didžiausios pasaulio sker
dyklos. Jose kasdien dirba apie 
20,000 darbininkų. Didžiausio 
veiklumo dieną buvo stokiar- 
dose gauta 10,673 veršiukai, 
48,128 galvijai, 71,792 avys ir 
122,749 kiaulės. Skerdyklos už 
ima 320 akrų. Kasdien į sker
dyklas (gabena gyvulius apie 
3,000 vagonų ir 1,500 sunkve
žimių.

Kalėjimas už apgaulę 
skelbimuose

Čikagietis Irpjing Fieldman, 
49 m. amžiaus, nubaustas die
ną kalėjimo ir $500 pabaudos 
už tai, kad rinkdamas skelbi
mus žurnalui “National Auxi- 
lliary” melavo, tvirtindamas, 
kad tą žurnalą leidžia Eastern 
Star Illinois organizacija. Tik
rumoje žurnalas leidžiamas Min 
nesotoje ir neturi nieko bendro 
su minėta organizacija.

Vienos paros vasarinė 
kelionė

Šeimos, norinčios vasaros me 
tu pasivažinėti, gali padaryti 
vienos paros kelionę — 275 my 
lias—nuvažiuodami į Muskega- 
ną( iš ten su automobiliu per
sikeldami keltu per ežerą į Mil- 
waukee ir atgal į Chicagą. Ke
lionė nusitęstų per keturias 
valstybes: Indianą, Michigan, 
Wisconsin, Illinois.

$233,000 sužeistajam

Morton E. Coward, 33 .m. am 
žiaus, iš Southern Railway ben
drovės už sunkų sužalojimą 
gaus $233,000. Coward, bedirb
damas prie tos geležinkelio li
nijos, susidūrus vagonams ne
teko abiejų (kojų. Skelbiama, 
kad tai didžiausia kompensaci
ja, kokia buvo priimta Illinois 
teismuose.

nos iki Darbo dienos kiekvie
nas amerikietis suvalgo po,,-l7 
dešrelių. Reklamuojant dešre
les neseniai Illinois gubernato
riui Stratton buvo įteikta deš
relė trijų pėdų ilgumo.

Išveže 31,626 tonas 
sąšlavų

Nuo Naūjų metų Chicagoje 
jau išvalyta 27,000 mylių gat
vių ir išvežta 31,626 tonos są
šlavų. Meras, rūpestingai va
lydamas miestą, nusiskundžia, 
kad daug kliudo šaligatviuose 
paliekamos mašinos valymo 
metu.

Mokslapinigiai studentams
Net 27 Chicagos apylinkės 

studentai gavo Fulbright sti-

vienas iš jų metus galės studi
juoti užsieny. Apmokama ir jų 
kelionė. Tarp gavusių stipendi
jas yra ir vienuolių.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv. Kryžiaus relikvijų

Popiežių* Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją Šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naitei.

Apie Teresės Nenmanaltėa gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iž kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITfc. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $8.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”,

2884 S. Oakley Ave»
Chicago 8, I1L

KAS KĄ IR KUR
— Tradicinis Joninių laužas bus

šiandien, 6 vai. vak. J. Spaičio dar 
že, Willow Springs. Laužo pro
gramą praves Balys Račkaus
kas. šokiams gros orkestras, bus 
užkandžių ir gėralų bufetai. Prog
ramoje bus vaidila, tautiniai šo
kiai, deklamacijos ir dainos.

— Vykstantiems j Dainų šven
tę ir Kultūros kongresą Lietuvos 
Vyčių Namo taryba praneša, kad 
šeštadienį, birželio 30 d. Vyčių so
de ir salėje (2453 West 47th St., 
blokas į vakarus nuo Westem 
Avė.) ruošiamas vakarinis pikni
kas, kuriame svečiai ir viešnios iš 
kitų miestų turės progos susipa
žinti su Chicagos jaunimu ir se
naisiais veikėjais. Po Dainų šven
tės repeticijos, po apžiūrėjimo Chl 
cagos įdomybių vakare geriausias 
poilsis bus Vyčių sode, kur gali
ma bus užkąsti ir troškulį nura
minti. Grieš orkestras. Įėjimas vi
siems nemokamas.

Visus iš anksto nuoširdžiai kvie
čiame.

Rengimo Komisija
Tėvų marijonų seminarijoje lie

pos 15 d. įvyks metinis piknikas. 
Pamatai būdavo ūkyje, šiemet pa 
keičiama vieta. Pietūs ir kitos 
pramogos bus prie seminarijos. 
Ūkyje šiuo laiku statoma koply
čia. Kviečiama visus atsilankyti, 
išklausyti šv. Mišių 11:30 min., 
pasigrožėti gražia aplinka ir su
sitikti su savo draugais.

— Min. St Lozoraitis politinį 
pranešimą daro šį vakarą Mari
jos Augšteniosios mokyklos salė
je 7:00 vai. vakare.

Laiveliu po JAV upes
Chicagoje buvo sustojęs 

Glenn A. Taylor, iš Tuscumbia, 
Ala. Jis birželio 5 d. pradėjo 
2,000 mylių kelionę 54 pėdų 
motoriniu laiveliu. Jis plauks 
Chicagos, Illinois, Mississippi, 
Ohio ir Tennesee upėmis.

NEPAMIRŠKITE,

kad rasite visokių rūšių OR.'UI 
vėsintuvų (air conditioner). 
Kainos nuo $75; vaikams veži
mėlių nuo $40; vežimėliai at
gabenti iš Europos, reto gražu- 
mo-pigumo. RAŠOMŲ MAŠI
NĖLIŲ su liet. ir kitų kalbų 
raidynais, kainos nuo $55; FO
TO APARATŲ įvairiausių rū
šių. LIETUVIŠKŲ plokštelių 
yra didžiausias pasirinkimas.

Reikalaukite katalogų ir ki
tų informacijų. J. Karvelis, 
3322 So. Halsted str., Chicago, 
III, Tel. YArds 7-0677. 
TBm.JBSg'rU gSfr3 garFUSTFIg

DĖMESIO Į CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ

ŠVENTĖS CHORISTAMS
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus 
nemokamai aplankyti Chicagos 
lietuviškas įstaigas. Ekskursija 
įvyvs šeštadienį, birželio 30 d., 
tarpe repeticijų (3 vai.—5:30 
vai. po pietų). Tai kelionei bus 
tik 250 vietų. Todėl visi į Chi
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC., 

Marian Hllls Semin&ry 

Clarendon Hllls, III.

Tel. HINSDALE 1441


