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PREZ. EISENHOWERIS IŠVEŽTAS I LIGONINE
Ukrainiečiai nuvertė

traukinį su rusų kareiviais
VIENNA, Austria. — Iš gerai informuotų šaltinių patiriama, 

kad ukrainiečių sukilėliai nuvertė nuo bėgių sovietų kariuomene 
pakrautą traukinį, kas ženklina naują sukilimą prieš Sovietu Są
jungos valdžią.

Šis traukinys buvo nuverstas 
nuo bėgių gegužės mėn. 20 d. ne
toli Šepetovka vietovės, pagrindi
nėje geležinkelio linijoje jungian 
čioje Lvovą ir Kievą. Vieną pa
siekiantys pranešimai sako, jog 
čia buvo užmuštas nemažas so
vietų kareivių skaičius.

Taip pat yra skelbiama, kad po 
šio įvykio sovietų kariuomenė ir 
MVD kariai apsupo minėtą vietą 
ir pačiupo stipriai ginkluotą uk
rainiečių grupę.

Neramumai kyla ir Tiflise
Georgijos, Juozo Stalino gim

tinės, nacionalistai, kaip prane
šama, taip pat nerimauja. Jie 
šios valstybės sostinėje Tiflise iš
kabino plakatus, kuriuose yra 
reikalaujama Georgijai nepri
klausomybės.

Per šį pasipriešinimą apie 100 
asmenų buvo areštuota ir patal
pinta kalėjimuose. Jam prasidė
jus iš Maskvos tuoj buvo pasiųs
tas traukinys su kareiviais ir 
amunicija.
Skelbiama ir daugiau neramių 

_ vietų
1 askutiniųjų mėnesių laikotar 

pyje sovietų slaptoji policija yra 
gavusi pranešimus apie pagausė
jusius pasipriešinimus Lvovo, 
Berdichevo ir Kievo rajonuose.

Neramumai Georgijoje šiais 
metais iškyla antrą kartą: pir
mieji buvo užfiksuoti kovo mė
nesį, kada komunistų partijos še
fas Nikita Kruščevas pradėjo 
Stalino nuvertinimo žygius.

Adenaueris žada
, paramą “jankiams”

BONNA, Vokietija. — Vokie
tijos kancleris Adenaueris, prieš 
išvykdamas į savo kelionę Ame
rikon, užbaigė ilgai užsitęsusius 
ginčus dėl Vokietijoje esančios 
JAValstybių kariuomenės rėmi
mo. Vak. Vokietija amerikiečių 
kariuomenės dalinių išlaikymui 
sutiko mokėti ,,visai gražią su
mą“.

Adenaueris sekantį antradienį 
ir trečiadienį žada aplankyti Wa- 
shingtoną, o taip pat ir Jungti
nes Tautas New Yorke.

Britų kareiviai tiesia spygliuotų vielų tvoras aplink Phaneromeni 
bažnyčią Kipro sostinėje, Nicosia mieste, apsigynimui nuo kipriečių 
teroro.

. Dr. Milton Eisenhoweris numato-
mas į ministerių kabinetą, jei brolis 
būtų perrinktas j prezidento postų.

• Vokiečių „Der Heimkehrer1' 
aprašė lietuvio Įeit. J. Jančio, iš
trukusio į Vakarus trečiojo lietu
vio karininko, kurį buvo švedai 
su kitais pabaltiečiais išdavę So
vietams, išgyvenimus. Juo atsi
dėję rūpinasi vokiečiai, — jau 
nuo 1947 m. Jo šeima gyvena da
bar N. Zelandijoj.

Trumpai iš visur
• Ekvadoro prezidento rinki

muose veda konservatyviųjų kan 
didatas Camilio Ponce Euriguez.

• Prekybos sekretorius Sinc
lair Weeks pranešė, jog gegužės 
mėnesyje darbų skaičius padidė
jo 1 milijonu.

• Valdžios įstaigų iv,formaci
jomis, šiais metais susirgimai po
lio liga siekia tik 26% pereitų 
metų skaičiaus. Iki šioliai yra už
registruoti 1,864 susirgimai polio 
liga, tuo tarpu kai pereitais me
tais per tą patį laikotarpį buvo 
2,534 toki atsitikimai.

• Viceprezidentas Nixon, kal
bėdamas Eaton, Pa., pareiškė, 
jog J A Valstybės turi parodyti 
didesnį dėmesį psichologinei pro
gramai — kaip laimėti neutralių
jų valstybių gyventojų simpati
jas šiam kraštui.

• Prancūzijos delegatas Jung
tinėse Tautose Robert Bargues, 
Saugumo Tarybos posėdžių dar
bų pagreitinimui, pasiūlė panai
kinti 4 vai. p. p. įvykstančias 
„arbatos“ pertraukas.

• Buvęs prezidentas Trumą-( 
nas, atostogaudamas Europoje, 
antru kartu užsuko į Paryžių.

• Anglijos karalienė Elzbieta 
II atvyko į Stockholmą savo 4 
dienų vizitui šiame krašte.

• Capt. Peter Tenvnsend, kuris 
kūrė meilės aferą, su princese 
Margarita, žada pasitraukti iš 
Karališko Oro Laivyne eilių ir 
pradėti kelionę aplink pasaulį 
mašina.

• Raudonoji Kinija giriasi sa
vo geležinkelio ir vieškelių tinklo 
praplėtimu. Pereitų metų pabai
goje esą buvę 16,767 mylios ge
ležinkelio ir 93,150 mylios vieš
kelių.

• Ryšium su 1905 - 07 metų 
revoliucijos 50 m. sukaktimi už 
aktyvų dalyvavimą revoliucinia
me sąjūdyje mokyklos direktorė 
S. Didžiulienė ir jos vyras A. Di
džiulis apdovanoti Lenino ordi
nais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhowcris yra išvežtas į Walter Reed ligo

ninę. Pranešama, kad daktarai konstatavo vidurių uždegimą. Pa
kartotinai buvo užtikrinta, jog prezidento širdis yra visiškoje tvar
koje.

— Prancūzų premjeras Mollet gavo trečiąjį pasitikėjimą, kada 
buvo balsuota dėl bendros namų ir užsienio politikos.

— Prancūzų kareiviai penktadienį užtiko didelį sukilėlių būrį 
ir arabai čia prarado mažiausia 50 žmonių.

— Penki žvejai nuskendo, apsivertus jų laiveliui Snake River 
upėje, netoli American Falls, Idaho.

— Trijų prancūzų divizijų grupės susijungė į bendrą vienetą 
ir nori nušluoti sukilėlių pajėgas vakarinėje Algerijoje.

— Susirgus prezidentui Eisenhoįveriui, akcijų birža New Yor
ke pajuto žymų kritimą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Ne taip seniai, pasidavę bol

ševikinėms vilionėms, grįžo į Lie
tuvą „nuolatos gyventi“ iš Ame
rikos Skeberdis su 2 draugais, 
kurie buvo į Ameriką išvykę dar 
prieš Antrąjį karą. Atvykę Bir
žuose į valgyklą, ir nuėję pirkti 
silkių į krautuves, jie tenorėjo 
mokėti tik tokias kainas, kurios 
buvo paskelbtos bolševikiniuose; 
laikraščiuose. Kilo skandalas, 
nes už tokias kainas niekas pre
kių nedavė, nors jie ir nurodė 
laikraščius, kuriuose tokios kai
nos buvo sužymėtos. Kai nuėjo į 
turgų, kainos pasirodė tokios 
aukštos, jog teko už galvos susi
imti. Žmonės kalbėjo: „gal tai 
kokia komisija, kad taip drąsiai 
reikalauja tokių kainų, kurios su 
žymėtos laikraščiuose“. Bet ne
trukus pasirodė milicija, kuri grį 
žusius įspėjo: „jei atvažiavote 
gyventi — tai ir gyvenkite. Bet 
neagituokite už kapitalistinių Va 
karų kainas“... Taip minimieji 
trys suviliotieji, labai nustebę ir 
nusiminę, išvyko pas savo gimi
nes į Kilučių kaimą prie Biržų. 
Bet apie tai bolševikinė spauda 
neužsimena nė puse lūpų...

• „TL AT prezidiumo“ įsaku, 
Rokiškio rajono Juodupės gyve
namoji vietovė ,kur yra vilnonių 
audinių fabrikas, paversta į,mies 
to tipo gyvenvietę. Tas pat pa
daryta ir su Kauno rajono Eže
rėlių gyvenviete — ir ji paversta 
miestu.

• Bolševikai Mašinų Trakto
rių Stotims (MTS) skiria naujus 
uždavinius: keičiant iš pagrindų 
paruošų organų sistemą, MTS da 
bar turės atsakyti „ne tik už tai, 
kaip kolūkiuose organizuojama 
gamyba, bet ir už tai, kad visi 
kolūkiai nustatytu laiku pristati
nėtų valstybei žemės ūkio pro
duktus plane numatytais kie
kiais“... Okup. Lietuvoje jau ir 
taip darbo valstiečiai su kolcho- 
zininkais nemėgo MTS, o dabar 
dar daugiau jomis kratysis.

Skelbiama, kad artimiausiu lai 
ku okup. Lietuvos įvairūs insti
tutai bei bandymo stotys, kurie 
nagrinėja žemės ūkio klausimus, 
bus perkelti į kaimo vietoves. 
Valstybinės selekcinės it Dotnu
vos bandymo stočių bazėje orga
nizuojamas Lietuvos žemdirbys
tės mokslinių žinių institutas. Iš 
Vilniaus į Baisogalą perkeliamas 
gyvulininkystės ir veterinarijos 
institutas. Kaune steigiamas „že
mės ūkio mechanizavimo ir elek- 
trizavimo institutas“. Visi šie 
institutai priklausys žemės ūkio 
ministerijai.

• Dr. E riek Frich Gebhardt, 
vokiečių fizikas, atvyko į Buenos 
Aires, kur jis lankosi kaip Argen 
tinos atominės komisijos svečias.

HV.V

Sovietai dvasiškiai nenori
kalbėti apie Pabaltijį

GREENWICH, Conn. — Sovietų dvasiškiai, šiuo metu besi
lankantieji Amerikoje, turėjo nemaža nesusipratimų besiaiškinant 
su amerikiečiais kai kuriais klausimais.

Ypatingai buvo daug disku
tuota dėl termino „kolonializ
mas“ ir čia ilgai neprieita vienin
gos nuomonės.

* ,
Pagaliau žodį tarė sovietų de

legacijos vadas ir Maskvos rusų 
ortodoksų diocezijos galva, met
ropolitas Nikolai, kuris išklausęs 
abi puses, taikydamas į didėjantį 
Rytų — Vakarų susipratimą, su
tiko, kad kolonializmas turi būti 
panaikintas.

Nurodė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip pavyzdį

Amerikiečių nuomonė buvo pa
reikšta dr. Walter Van Kirk, vie
no iš JAValstybių Kristaus Baž
nyčios Tautinės Tarybos direkto
rių, kuris pažymėjo, jog pats aiš
kiausias sovietų kolonializmo pa
vyzdys, amerikiečių nuomone, 
yra Latvijoje, Estijoje, Lietuvo
je, ir kituose satelitiniuose ko
munistų kraštuose.

Dr. Kirk rusų dvasiškiams kal
bėjo: „Amerikiečių tarpe yra pla 
čiai išsiplėtęs vaizdas, kad Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos žmonės1 
nemėgsta dabartinės laisvės ir 
feisingumo mąstus, kurie galėtų

būti mėgiami, jeigu šie žmonės 
turėtų progą į laisvus ir slaptus 
balsavimus. Tas pats galėtų būti 
pasakyta ir apie kitus rytinės 
Europos gyventojus“.
Sako, kad tai politinis klausimas

Metropolitas Nikolai, norėda
mas užbaigti šiuos jiems nemalo
nius klausimus, pabrėžė, jog jis į 
šias diskusijas žiūri kaip į politi
nio pobūdžio reikalus ir sovietų 
delegacija negali jas toliau tęsti.

Toliau, savo formaliame pa
reiškime, metropolitas Nikolai 
užakcentavo, kad Rusų Ortodok
sų Bažnyčia prisidės prie pasau
lio taikos išlaikymo ir liepė vi
siems krikščionims burtis į krū- 
vą'sunkumų nugalėjimui, kurių 
didžiausia priežastimi esąs nepa
sitikėjimas.

• „Sovietskaja Litva“ skelbia, 
kad esą „dideli“ darbai vykdomi 
Birštono kurorte. Ryšium su 
Kauno HES statyba gydykla ke
liama į dešinį, daug aukštesnį 
upės krantą. Čia vaizdingoje miš
kingoje vietovėje hidrogeologi
nių tyrinėjimų išdavoje rasti nau 
ji mineraliniai šaltiniai“.

Didelė nelaimė- *
Niagara Falls

NIAGARA FALLS, N. Y. — 
Nugriuvus Niagara Falls kran
tinei, ant kurios stovėjo hydro- 
elektrinės stoties dalis, buvo pa
daryta milijoninių nuostolių ir 
užmuštas 1 žmogus. Po šios ne
laimės, visas miestas, kuriame 
yra beveik 100,000 gyventojų, 
liko be šviesos.

• Sirijos atstovai Čekoslovaki 
joje derisi dėl komunistiškų gin 
klų pirkimo.

UN saugumo valdininkai, vartodami floroskopinius prietaisus, tik
rina pa kietus ir bagažą UN vyr. būstinėje New Yorke. Jiems buvo 
pranešta telefonu, jog juose yra įdėta bomba, kuri turi sporgti pietų 
metu. Tačiau praėjus minėtam laikui, jokio sprogimo neįvyko.

Susirgo prez. Eisenhoweris,
tačiau jo širdis tvarkoje

WASHINGTONAS. — Penktadienio ankstų rytą susirgo pre
zidentas EiseTihoweris, kuris negaluoja dėl pilvo ir galvos skaus
mų, tačiau jo širdis yra tvarkoje. _ __

Spaudos sekretorius James C.
Hagerty sako, kad prezidento as
meninis gydytojas maj. gen. Ho- 
ward Snyder, prie prezidento lo
vos budėjo nuo 2 vai. ryto.

Hagerty formaliame pareiški
me yra išsireiškęs, jog preziden
tas turi „pilvo suerzinimą ir gal
vos skausmus“. Dr. Snyder, ku
ris visą laiką yra kartu su Eisen- 
howeriu, užtikrina, kad su prezi
dento širdimi yra „viskas tvar
koje“.

Kiek yra žinoma, šis preziden
to susirgimas, reikalaujantis gy
dytojo pagalbos, yra pinnas nuo 
jo širdies atakos, pereitų metų 
rugsėjo mėnesį.

Hagerty užtikrinimas, jog vis
kas yra tvarkoje su prezidento 
širdimi, primena tą faktą, kad ir 
pirmoji prezidento liga Denvery
je pradžioje buvo paskelbta kaip 
pilvo negalavimai.

Ketvirtadienio vakare Eisen- 
howeris dar lankėsi Baltųjų Rū
mų spaudos fonografų draugijos 
metiniame pobūvyje, kur jis bu
vęs visai geroje nuotaikoje.

Visi penktadienio priėmimai ir 
numatytieji prezidento darbai tu. 
rėjo būti panaikinti.

Negalima mušti
už kritiką

VIENNA, birž. 8. — Austrų 
aktorė Kaethe Dorsch iš Vienos 
buvo nuteista $20 pabauda už 
tai, kad ji pasikėsino prieš teatro 
kritiką ir pavadino jį nešvariu 
„bomu“.

Ši aktorė teisme pareiškė, jog 
kritikas Hans Weigel yra užsi
tarnavęs mušimo. Taip pat ji sa
kėsi galinti įrodyti, kad šis kriti
kas esąs nešvarus „bomas“. Ta
čiau kada reikėjo, ji nesugebėjo 
savo teigimų apginti ir buvo nu
teista.

Stalino paveikslas

dar kabo
WASHINGTON. — Du vizituo 

tojai, aplankę sovietų ambasadą 
Washingtone, jos priėmimo kam
baryje, antrame aukšte, dar pa
stebėjo Stalino paveikslą. Kitose 
vietose Stalino paveikslai jau 
yra imami žemyn.

Bostono orkestras
koncertuos Rusijoje

BOSTON. — Bostono simfoni
nis orkestras praneša, jog jis 
duos koncertus Maskvoje ir Le
ningrade. Tuo būdu jis bus pir
masis amerikiečių simfoninis or
kestras, vykstantis koncertuoti į 
Rusiją.

Tito aplankė
Leningradą

LENINGRAD. — Jugoslavijos 
prezidentas, maršalas Tito, antrą 
ją savo vizito Leningrade dieną, 
aplankė senuosius Petro Didžiojo 
rūmus. Šie rūmai, kuriuose yra 
daug turtų iš caro laikų, dabar 
yra globojami sovietų vyriausy
bės.

Tito lankymasis Leningrade 
jam buvo ypatingai įdomus, nes 
jis čia prieš 40 metų yra kovo
jęs gatvėse, drauge su bolševikų 
sukilėliais, prieš paskutiniojo Ru 
sijos monarcho, caro Nikalojaus 
policiją.

Apklausinės pabėgusį
iš kom. Lenkijos

WASHINGTON.—Buvęs augš 
tas Lenkijos komunistų partijos 
valdininkas Seweryn Bialer, bu
vo vakar pašauktas apklausinėji
mui į senato vietinio saugumo 
pakomitetį. Šios įstaigos viršinin 
kas Eastland (D., Miss.) sako, 
kad Bialer į Vakarus pabėgo sau 
šio mėn., o JAValstybių krantus 
pasiekęs pereitą gegužio mėnesį.

Eastlando teigimu, Bialer da
lyvavo Sov. Rusijos komunistų 
partijos vado Kruščevo kalboje 
1955 m. balandžio mėnesį Lenki
joje, kur Kruščevas partijos va
dovų grupei pareiškęs, kad JA 
Valstybės ir Sovietų tautos ne
gali kartu gyvuoti.

• Irano karioumenė užėmė so
vietų alyvos įrengimus šiaurės — 
rytų Irane. Irano vyriausybės at
stovai sako, kad šiuo žygiu buvo 
nunaikintas paskutinis sovietų 
šnipų centras šioje valstybėje

Geriau šaldytuve
negu sovietų šešėlyje

ROMA, birž. 8. — šiandien čia 
atvyko pabėgėlis iš Jugoslavijos, 
kuris iškentė 6 dienas šaldytuvo 
vagone, pakeliui į laisvą pasaulį 
Vakaruose.

Parodė pasitikėjimą

Prancūzijos Mollet’ui
PARIS. — Prancūzijos prem

jeras socialistas Guy Mollet, pas
kutiniųjų 3 dienų laikotarpy ga
vo antrąjį pritarimą Tautinėje 
Taryboje. Šį kartą jis laimėjo 
balsavimą dėl senatvės pensijos 
padidinimo ir čia jį palaikė ko
munistų grupė. Antradienio bal
savimuose komunistai buvo su
silaikę, bet tada jam pritarė de
šiniojo sparno atstovai.

Šepilov vyks
aplankyti Egiptą

CAIRO, Egiptas. — Sovietų 
ambasados žiniomis, Egipte lan
kysis naujasis Rusijos užsienio 
reikalų meisteris Dimitri Šepi
lov, kuris čia yra pakviestas 
Egipto vyriausybės.

Šiam vizitui tikra data nebuvo 
nustatyta, tačiau, pusiau oficia
liais duomenimis, šepilov Egip
tan vyks birželio mėn. 18 d., ka
da bus švenčiamos Britų karei
vių atsitraukimo iš Suezo kanalo 
zonos iškilmės.

• Charlcston, W. Va. viėną 
karštą dieną vagys įsilaužė į ne
gyvenamą namą ir iš jo išnešė 
$300 vertą oro reguliuotoją.

Kalendorius

Birželio 9 d.: šv. Primas ir šv. 
Felicijonas; lietuviški: Masvy- 
dis ir Vorilė. ,

Birželio 10 d.: šv. Margarita; 
lietuviški: Kantminas ir Vingėla.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.
Orus Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien—-gied
ra ir šilta. Temperatūra apie 80. 
Sekmadienį giedra ir truputį šil
čiau.



*

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, birželio 9, 1956

BALF’O PIKNIKAS SIBIRO LIETUVIAMS SUŠELPTI!
GRAŽIAJAME BUČO DARŽE, WILLOW SPRINGS, ILL.ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 10 DIENĄ, 1956

Kalbės Leonas La viekas, daug metų kalintas Sibiro koncentracijos lageriuose ir nese
niai iš ten ištrūkęs.

Piknike su linksma programa pasirodys Balto Town of Lakę skyriaus nariai, suvai
dindami vieno (1) veiksmo vaizdelį “STOVY LA PARKE. Autorius ir režisorius Anato
lijus Lekecinskas.

Be to, bus patiekti 3 klausimai iš Lietuvos istorijos, į kuriuos atsakius bus išmokėtos 
3 piniginės premijos: $30, $15 ir $10.

LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESAS
Pranešimas Nr. 1

Pirmasis Lietuvių Kultūros 
Kongresas rengiamas JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nių vardu. Kongreso organi
zavimo darbas pavestas Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos Valdybai.

Kongresas įvyksta 1956 .m. 
birželio 30 d. Chicagoje, Sher- 
man viešbutyje, Randolph ir 
Clark gatvių kampas. Pra
džia 9:30 vai. rytą.

Kongreso dalyvių registraci
ja pradedama 8 vai. rytą Sher- 
man • 'viešbutyje. Kultūros 
Kongresui sveikinimai iš anks
to patiekiami raštu. Kultūros 
Kongrese dalyvauti kviečiami 
visi kultūrininkai, LB apylin
kių ir įvairių organizacijų bei 
draugijų nariai ir visi lietuviai, 
kurie sielojasi lietuviškos kul
tūros išlikimu išeivijoje.

Kongreso metu įvyks du 
plenumo ir eilė atskirų mokslo 
ir kultūros sekcijų posėdžių.

Sekcijos ir jų vadovai

komisiją: Nakvynių Komisija, 
2523 W. 69 St., Chicago, III, 
telef. PRospect 8-5952. Prane
šama atvykstančių pavardės.

Finansai

Pirmasis Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Kultūros Kongre
sas pareikalavo didelių išlaidų. 
Rengėjai kviečia visus lietu
vius savo aukomis paremti pir
mojo Kultūros Kongreso dar
bą. Pirmoje eilėje kreipiama
si į tuos lietuvius, kurie turtin
gesni, kurie brangina lietuviš
ką kultūrą, bet dėl laiko sto
kos negali joje gyvai reikštis. 
Aukų laukiama 'ir iš tų lietu
vių, kurie Kultūros Kongrese 
dalyvauti negalės. Aukas siųs 
ti Kultūros Kongreso organi 
zacinės komisijos pirmininko 
adresu: Teodoras Blirtstrubas, 
6737 So. Campbell Avė., Chica
go, IU., telef.' HE. 4-4076. Au
kos bus priimamos ir Kongre
so metu. ' '

MUSŲ KOLONIJOSE
Worcesler, Masą.

Ateitininkų šventė

Birželio 3 d. gražiai praėjo 
VVorcesterio moksleivių atėiti-i 
ninku prof. Stasio Šalkauskio 
kuopos tradicinė metinė šven
tė. 9:45 vai. kun. M. Tamulevi-

Naujuosius ateitininkus ir 
kuopą šventės proga sveikino 
visi garbės, prezidiumo nariai.

Programai vadovaus žurn. Vytautas Kasniūnas.
Šokiams gros K. Siliūno orkestras. Veiks bufetas ir valgykla.
Atsilankiusieji į pikniką turės progos laimėti 30 vertingų dovanų.
Nuo autobuso sustojimo vietos — Archer Avė. ir 83-čio kelio kursuos 4 mašinos, kurios ĮBĮ 

nuveš į pikniką nemokamai.
Kviečiame Chicagos ir apylinkių lietuviškąją visuomenę piknike skaitlingai dalyvauti. 

BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS

gus yra visai skirtingas indi
vidas. Ir šių dienų jaunimas 
tos niveliacijos srovės yra pa
gautas ir nešamas: perdaug sė
di prie televizijos aparatų, per
daug lanko kinus, perdaug

Ateitininkai pirmieji pasisavino skaito lengvos literatūros, žo-
Pijaus X šūkį

Federacijos Vadas prof. S. 
Sužiedėlis, pasveikinęs kuopą 
Federacijos valdybos vardu,

čius atlaikė iškilmingas šv. miA ryškiais vaizdais papasakojo 
šias Šv. Kazimiero bažnyčioje, at-kų įsikūrimo sąlygas ir jų 

organizacijos uždavinius.
XX a. pradžioje Šv. Pijus X 

paskelbė šv. Pauliaus šūkį: 
Viską atnaujinti Kristuje — 
visą gyvenimą derinti su Kris
taus mokslu. Beveik tuo pačiu 
metu genialus lietuvis dailinin
kas K. Čiurlionis savo kūrybi
ne intuicija nujausdamas artė
jantį bedieviško komunizmo pa
vojų viename savo paveikslų 
atvaizdavo iš rytų bekylančią 
šmėklą. Kaip tik tuo metu su-

Pamaldose at-kai dalyvavo or
ganizuotai su savo ir Bostono 
Maironio kuopos vėliavomis. 
Visi artinosi prie Dievo stalo. 
Kadangi po pamaldų buvo Die
vo Kūno procesija, tad ir at-kų 
vėliavos dalyvavo procesijoje, 
bene tai bus pirmas kartas šio
je parapijoje. -

Iškilmingas posėdis

4:00 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko iškilmin 
gas posėdis pradėtas malda, 
kurią sukalbėjo vietos 
nas kun. A. Petraitis.

Pamaldos ir Dainų šventė ,

Liepos 1 d. Amerikos ir Ka
nados lietuvių Dainų šventė. 
Pamaldos 10 vai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Dainų šventė pra
dedama 3 vai. Chicago Colise- 
um patalpose, 1513 So. Wa- 
bash Avė., Chicago, III. 

Banketas

i ’1 ’
Asmenys ir organizacijos, 

norį dalyvauti bankete, ruošia
mam Kultūros Kongreso ir 
Dainų šventės dalyviams pa
gerbti, ligi birželio 23 dienos 
užsisako vietas ar atskirus sta
lus. Kreiptis: Jonas Jasaitis,

Mokslo — prof. M. Krikš
čiūnas, 5543 So. VVinchester 
Avė., Chicago, UI., telef. Gr.
6-4666. Švietimo — Jeroni
mas Ignatonis, 4630 S. Pauli
na St., Chicago, III., telef 
FR. 6-6897. Muzikos — Juo
zas Kreivėnas, 1602 So. 48 et.,
Cicero, III., telef. TO. 3-1987.
Literatūros — Benediktas Ba- 
brauskas, 1436 So. 50 Avė., Ci
cero, III., telef. TO. 3-1253.
Istorijos — Vincas Liulevičius,
6540 So. Campbell Avė., Chica
go, III. Lietuvių kalbos —
Aleksandras Dundulis, 2428 So.
Lavvndale Avė., Chicago, III., 
telef. GR. 7-6710. Akademinio 
jaunimo — Bronius Juodelis,
4336 So. Maplewood Avė., Chi
cago, III., telef. FR. 6-4822. Te
atro — Stasys Pilka, 3108 So.
Halsted St., Chicago, III. Dai
lės — Jonas Pilipauskas, 371 
E. Kensington Avė., Chicago,
III., telef. PU. 5-6906.

Sekcijų posėdžiai prasidės 1 
vai. ir tęsis ligi 6 vai. Antrasis 
ir uždaromasis plenumo posė
dis prasidės 6 vai.

Sekcijų reikalu kreiptis į 
atitinkamos sekcijos vadovą.
Sekcijų vadovai prašomi palai
kyti ryšį su vadovaujamos sek
cijos bendradarbiais ir daly
viais. Sekcijos skaitysimos 
paskaitos iš anksto įteikiamos 
sekcijos vadovui.

Rezoliucijų Komisija
Į rezoliucijų komisiją kvie- kymus, parinktus iš katalogų, 

čiami abiejų plenumo posėdžių taip pat išsiunčiame ir įkainuo-

siorganizavo ateitininkai, z pa- 
kleoo- • sirinkdami savo šūkiu popie- 
Posėdį žiaus šv. Pijaus X paskelbtas 

atidarė ir pirmininkavo kuopos mintis. Prieš penkerius metus 
pirmininkas V. Matusaitis, se- Kanadoje ukrainiečiai unitai 
kretoriavo E. Štaraitė. Į gar- yra įsteigę ateitininkų organi-
bės prezidiumą buvo pakviesti 
parapijos klebonas kun. A. 
Petraitis, Federacijos Vadas 
prof. S. Sužiedėlis, 'bendruome
nės apylinkės valdybos pirmi
ninkas V. Mačys, sendraugių 
pirmininkas A. Gražulis, kuo
pos globėjas Pr. Pauliukonis, 
Bostono kuopos pirmininkas S. 
Leimonas, Brocktono kuopos 
atstovas E. Sužiedėlis ir ALRK 
Moterų S-gos 5 kuopos pirmi
ninkė M. Watkins.

Įnešus vėliavas, 9 kandida
tai davė jaun. ateitininko įžo
dį. Kun. J. Steponaitis pravedė

4430 S. Campbell Avė., Chica- įžodžio ceremonijas, o Federa-
go, IU., telef. LA. 3-2180. Vie
nam asmeniui kaina $6. Ban
ketas įvyks Sherman viešbuty
je, liepos 1 d. 6:30 vai. 

Sveikinimai

Norintieji Kultūros Kongre
są sveikinti siunčia sveikini
mus raštu: Lietuvių Kultūros 
Kongresas, 706 West 21 St., 
Chicago 16, Illinois.

Amerikos Lietuvių Bendr. 

Chicagos Apygardos Valdyba

cijos Vadas įteikė ateitininkų 
ženkliukus. Jaun. at>ko įžodį 
davė šie kandidatai: Gražina 
Čėsnaitė, Rasa Dabrilaitė, Ra
sa Dėdinaitė, Kęstutis Ged- 
mintas, Kastytis Pauliukonis, 
Romas Snarskis, Vytautas 
Snarskis, JuUus šermukšnis ir 
Irena Štaraitė; vyr. moksleivio 
at-ko įžodį davė Aldona ir Ge
ma šermukšnytės.

zaciją su tūo pačiu šūkiu. Šian
dien Hartforde, Conn., yra pa
naši į ateitininkus viena orga
nizacija, kuri savo šūkiu pasi
rinkusi taip pat: Viską atnau
jinti Kristuje. Bet Lietuvos 
ateitininkai pirmieji pasisavino 
tą šūkį.

Bedievybė baisesnė už 

pagonybę

Toliau vystydamas savo 
mintis kalbėtojas palygino pa
gonybę su žmogaus nureligėji- 
mu, subedievėjimu. Pagonis ne
pažįsta Dievo ir jam daug len
gvesnis priartėjimas prie Die
vo, negu tam, kuris pažinojo 
Dievą, bet jo atsisakė, Jį pa
metė ir net pradėjo maištauti, 
kovoti prieš Dievą.

Jaunimas per daug 

paviršutiniškas

Šių dienų technikos pažan
gos gyvenimas žmones nive
liuoja, iš jų daro vienodą masę, 
nežiūrint, kad kiekvienas žmo-

džiu, visur jieško tik malonu
mų. Bet gyvenimas reikalau
ja iš kiekvieno asmens gerai 
atlikti savo luomo, savo profe
sijos pareigas, kurios dažnai 
nėra surištos su malonumais. 
Tikras heroizmas nėra padan
gėmis lakiojimas, bet rūpestin
gas atlikimas savo pareigų. To
dėl jaunimas turėtų daugiau 
kreipti dėmesio į savo asmeny
bės ugdymą. Ir šiame krašte 
yra vertinami tie, kurie tirps
tančioje masėje sugeba išugdy
ti ir išlaikyti savo tvirtą cha
rakterį.

Šventės proga kuopą raštu 
sveikino Federacijos dvasios 
vadas Tėvas Gidžiūnas, MAS 
Centro Valdyba SAS Centro 
Valdyba ir MAS dvasios vadas 
kun. A. šušinskas. Posėdis 
baigtas ateitininkų himnu.

Svečiai buvo jaukiai nuteik
ti pačių ateitininkų atlikta me
nine programa. ST. Stanelie- 
nės parengti jaunučiai atliko 
du plastikos dalykėlius. Šlama' 
vėjas ir Gėlių valsas. P. Nar
kevičius, Eglė ir Jūratė Pau- 
liukonytė, G. Čėsnaitė ir G. 
Repšytė padeklamavo; V. lįli- 
kalauskas, R. Stanelis, R, 
brilaitė ir R. Gailiūnaite 
skambino pianinu.

Po meninės programos visi 
šventės dalyviai rūpestingų 
mamyčių (E. Mikalauskienės, 
N. Dabrilienės, Gedmintienės,

M. Pauliukonienės, D. Snars- 
kienės, E. šermukšnienės ir ki
tų) parengtais skaniais užkan
džiais buvo pavaišinti.

Vakare, Maironio parke vy
ko jaunimo pasilinksminimas.

Dalyvis

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Bcveiiy HiUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki a v. v., 
ISaklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman &-A78Š 
Buto — BEverly H-30-10

Skelbkitės “Drauge”

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atresmontavimas
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 
Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 
1956 m.

d.,

PARTS
ACH 1.-48.98

TV SERVICE
C Ali MAOI 
PROMTTLY

paskaitininkai ir po vieną as
menį iš kiekvienos sekcijos. 
Sekcijų vadovai prašomi gali-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
Siunčiame į Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa-

jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm

mai greičiau pranešti Kultūros | streptomycino ir 50 cc penicilino 
Kongreso rengėjams asmens'tik $37.30 siunčiant expresu iš 
pavardę, kuris skiriamas į re- j Anglijos. Lietuviškas ir sąži- 
zoliucijų komisiją. ningas patarnavimas

Nakvynės Dirbame 6 d.: 9—6 vai.
Sherman viešbutyje yra re

zervuota apie 200 kambarių.
Norintieji apsistoti viešbutyje 
raštu kreipiasi šiuo adresu:
Rezervation Departament Ho- 
tel Sherman, Randolph and 
Clark Streets, Chicago 1, Illi- 
noifl. Kartu pažymėti: Lithu-;Paskoloa Nej Turtų valdymas 
anian Cultural Congress. Ku- VISy RŪSIų APDRAUDIMAI

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

rie norėtų apsigyventi priva
čiai, galimai greičiau kreiptis į 
Dainų šventės ir Kultūros 
Kongreso dalyvių nakvynių

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

8741 W. 26th Street, 

Chicago 23, III.

TeL CRatvford 7-2126

K. MAIRONIS,

Room 1100, 39 S. La Šalie 
Namų PRospect 8-2071

FAIRFIELD
SAVINGS

1601 Milvvaukee Avenue 
Chicago 47, III EV 4-3600

JOS. F. BlDRHi 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7E37 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zenith Stalinė $119.95 
21 c. Admiral. Console $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Philco $139.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95
24 c. Consolette $139.95
24 c. General Electric $159.95
24 c. N. Kaimus $109.95
21 c. Sonora radio ir Phoaogra-
fas kombinacija $149.95
21 c. Admiral Kombinacija vertės
$595.00 už $279.50
Trumpųjų bangų ir F.M. radi- 
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
Stalinis (3 speed) automatiškas 
phonografas Ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.
Budrikes viską gamintoja ką par 
duoda.
Televizijas ir radijas ) 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai.

LENGVI IAMOKfeJIMAf
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

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 Hills Seminary 

Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

..t u j sAAiAi.:...

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

GEORGE’S WATER SKI RESORT
• Sceniškas Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Hki pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• SmSIStus pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems *1.00 — Vaikams — U1.R0

37 W. GMNT AVĖ FOX ŪKE. ILL.
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.9. route 12 Į piet
vakarius iki Fox Lake miestelio šviesos, tada 
pasukite J kairę du blokus. Apie 50 mylių nuo 
Chicagos "loop".

J?
FIRST PL’BLIC 
OFFERING

97,417 SHARES 

OF

MARCH S 
10 5 0

ESCALANTE G ARLIC CORPOR ATION
NON-ASSESSIBLE 

$300,000.00 Capitalization
Full Voting

CAPITAL STOCK 

$1.00 Par Value

OFFERING PRICE, $1.00 PER SHARE

Escalante Garlie Corporation is offcring 97,417 shares of capital 
stock with full voting rights, to provide funds for engaging in 
the business of growing garlie on their holdingą in Escalante 
Valley, . Utah, and to process, package, manufacture and 
market garlie, garlie salta, oils and powders at and from their 

plant in Caliente, Nevada
For Information, Clnular, nnd Esecntlon of Orders, Write to 

Office of the Cotnpnny

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
63 Clovcr Street, Caliente, Nevada 

PJease send mc a copy of the offering circular relating to
ESCALANTE GARLIC CORPORATION

Name...............................................................................................................
Address ..................................................• • • •

300,000 Shares
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DARBININKAI IR POLITIKA
Šis klausimas visur ir visuomet buvo ir yra aktualus. Ypač 

jis yra aktualus Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur darbinin
kai turi pilniausią teisę organizuotis ir veikti.

Kiek seniau tokia Amerikos Darbo Fededarcija (AFL), kol 
dar nebuvo nuo jos atskilusios gausios darbininkų grupės ir 
atskirai susiorganizavusios į Cl'O, politika visai nedaug tesido
mėjo. ši "tradicija” buvo sulaužyta. CIO vadai labai «aktyviai, 
ypač prez. F. D. Roosevelto laikais, pradėjo reikštis politikoje. 
Buvo sudaryta atskira politikos reikalams sekcija ir tiems rei
kalams unijų nariai net specialiais mokesčiais apdedami. CIO 
politika būdavo nukreipta veik išskirtinai demokratų partijos 
kandidatų paramai.

Bet kai AFL ir CIO susijungė j vieną organizaciją, daug 
kam buvo labai įdomu, kaip aktyviai dabar bus reiškiamas! po
litikos gyvenime, ir kokia kryptimi bus pasuktos šios organiza
cijos simpatijos ar antipatijos. Neabejojame, kad tas klausimas 
yra įdomus ir mūsų skaitytojams, kurių labai daug priklauso 
įvairiems darbininkų unijų vienetams.

šiam klausimui pasvarstyti į pagalbą pasikviesime AFL — 
CIO prezidentą George Meany, kuris šiomis dienomis yra pada
ręs svarbų pareiškimą apie organizuotųjų darbininkų dalyvavi
mą politikoje.

Jis pareiškė, kad, imant plačiu nacionaliniu mastu, organi
zuotųjų darbininkų vadovybė skatins unijų narius ir jų šeimas 
būtinai registruotis ir balsuoti. Abiejų politinių partijų (res
publikonų ir demokratų) nacionalinėms konvencijoms įteiks savo 
rekomendancijas if prašys jas įtraukti į rinkimines programas 
(platforms).

Ar AFL — CIO bet kurį kandidatą į prezidentus užgirs 
(indorsuos), priklausys nuo to, koki kandidatai bus nominuoti, 
ir kokios rinkiminės programos bus priimtos partijų konvencijose.

Šios galingosios darbininkų organizacijos, turinčios pen
kiolika milionų narių, prezidentas Meany tarp kitko pareiškė 
ir tai, kad ši organizacija nepaklus nė vienai betkuriai politinei 
partijai. Reikia pripažinti, kad toks nusistatymas yra labai tika- 
lus ir net išmintingas. Jisai dar priminė, kad atskirose valstybė
se bus užgirti toki kandidatai (į Atstovų Rūmus ir Senatą), ku
rie turi nuopelnų, ir kurie yra organizuotųjų darbininkų draugai. 
Darbininkai būsią supažindinti su kandidatų kvalifikacijomis.

Ši akcija nebūsianti lengva. Bet ji turėsianti būti vykdoma, 
kad ir toliau galėtų būti palaikyta darbininkų veikimo laisvė, 
kuri buvo laimėta didelėmis pastangomis ir didele kova su darb
daviais. Kova dar, nesanti laimėta visa pilnuma. Šiandieninė opo
zicija darantis dar kietesnė ir net piktesnė.

Darbininkų kovos frontas šiandien jau ne be dirbtuvėse ar 
piketavimo eilėse, bet Kongreso ir valstybių legislatūrų salėse. 
Tuose frontuose paskutiniais keleriais metais yra įvykę pralaimė
jimų. Turima galvoje Taft — Hartley įstatymą, kuris vig dar 
neatšaukiamas ir net nepataisomas darbininkams palankia kryp
timi. Be to 8 valstybės yra priėmusios įstatymą, kuris vadina
mas klaidinančiu vardu "Teisė dirbti” (Right-to-work). šie įsta
tymai siekia smaugti unijas. Todėl AFL — CIO darys viską, kad 
tie įstatymai būtų atšaukti. Ir todėl suprantama, kad tie klausi
mai šiais rinkiminiais metais bus keliami visu griežtumu.

KAS ATSITIKO UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame 

Pasaulis nesusigaudo, kas pa, smūgiais... Mūsų spaudoje teko
sidarė Raudonojoje despotijoje 
po Stalino ir Berijos galo, ir y- 
patingai šiemet. Ten kur vis
kas paremta dviguba morale ir 
dialektika, nieko nėra negalimo: 
šiandien juoda —rytęj balta, ir 
atbulai. Pasaulis naiviai žavisi, 
kai dvyniai-d ktatoriai važinėja 
su mandagumo vizitais, bučiuo
ja karalienės rankutes, atsipra
šinėja jų niekintą kitą diktato
rių, basi pagerbia Indijos pat
riarcho kapą, nors jį dar vakar 
šmeižė... Atsargesni politikai 
mano, kad tai tik dulkės pasau
lio akims apdumti, besiruošiant 
jį pasmaugti. Pats nuostabiau
sias ir netikėtas šuolis — savo 
stabo išniekinimas. Tautų tė
vas ir mokytojas, geriausias iš 
geriausių, didžiausias genijus 
žmonijos istorijoje, garsiausias 
generalissimus, ir 1.1., staiga 
paskelbtas niekšu, bailiu, žudi
ku nemokša ir išsigimėliu, kuo 
jis iš tikrųjų ir buvo. Kaip ir 
kodėl taip atsitiko?

Sensacinga kalba partijos 
kongrese

Vasario 24-25 d. Maskvoje 
įvyko dvidešimtasis komunistų 
partijos kongresas, kuris, kaip 
ir kiti, • buvo paskirtas cenzū
ruotoms deklamacijoms ir delnų 
plojimams. Posėdžiai buvo slap
ti, į spaudą pateko trafaretinė 
propagandinė apyskaita su tra 
faretiniais pasigyrimais ir Cent 
rinio komiteto veiklos visišku 
(“celikom i polnostju”) patvir
tinimu. Pabaigoje kelios miglo-

matyti skirtingus Chruščevo kai 
bos tekstus, šiomis dienomis 
JAV Valstybės sekretoriatas 
davė spaudai "25,000 žodžių 
tos kalbos versiją”, gautą, ma
tyti žvalgybos keliu. Galime, ta 
čiau, visų tų versijų tikrumu 
paabejoti. Rusijos istorija tur
tinga dokumentų falsifikatais!

dar garbinami Stalino premijų 
laureatai, dar giedamas sovieti
nis himnas su mokytojo Stalino 
pagyrimu.

Ne vienas bukas sovietų pi
lietis, patyręs apie Stalino iš- 
niekin mą, pagalvos, kuo gi ge
resni kiti. Sakoma, kai slapta
me partijos posėdyje, kada 
Chruščevas verkė, kad ir jį Sta

Panašus dalykas atsitiko linas norėjo likviduoti, kažkas 
1916 metais. Keli Rusijos par-1 sušuko: Kodėl jūs jo nelikvida- 
lamento atstovai demaskavo’vot anksčiau? Tikrai, gaila, kad 
provokišką partiją prie caro! jo pelikvidavo anksčiau, ar lik- 
dvaro: tuo metu buvo kariauta | vidavo pervėlai! Chruščevas tu

ri savo sąžinėje trejetą milionų 
likviduotų ukrainiečių, jis nega
li teisintis Stalino tsakymu. Gal 
jis než'nojo, kad miilonai žmo
nių naikinami vergų stovyklose, 
Vorkutose ir Katynėse? Gal jis 
negirdėjo, kokiu būdu buvo už
pulta Suomija, pagrobtos Pabal 
tijo valstybės?...

Gilesnė įvykio prasmė ,

Kongreso, apyskaitoje jis pa
vadintas storiniu. Tikrai, nuo

su Vokietija. Cenzūra ištraukė 
tų kalbų stenogramas, .ir dien
raščiai išėjo su baltais pusla
piais: cenzoriai buvo tada an
gelai! Žmonėse paplito išbrauk
tų stenogramų nuorašai nuosta
biu greičiu po visą Rusiją. Tuo 
išbandytu keliu sekė kitos, nie
kad nesakytos kalbos, kurios 
paveikė, lyg kibirkštis, prasi
dedančią. rusų revoliuciją. To
kiu, matyti, keliu pateko vie
šumon slapto posėdžio kalbos
ar jų pagražintos versijos. Pa- 1917 metų tas posūkis yra be
gal tuos nuorašus, Chruščevas 
kaltino Staliną, kad tas taikė 
teroro metodus prieš padorius 
piliečius, likvidavo partijos va
dovybę, gabiausius kariudmenės 
vadus, leido čekistams taikyti 
"psichinio prievartavimo” me
todus, verčiant kalinius prisipa
žinti prie nebūtų nusikaltimų, 
pažemino partijos autoritetą, 
pakeitęs jį savo asmens kultu, 
pasiskelbė Lenino įpėdiniu, nors 
tas patarė neduoti valdžios žiau

tos frazės pabrėžė kolektyvinio ±Lfn±U‘; ^W>je buvo
vadovavimo reikšto ir pa^mer-C^ L t o p“k?t‘"‘us 
kė propagandos dovmstivm. . drau!?u3' kaip Molotovą,
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dogmatizmą 
(nečetničestvo). Būdinga, kad 
apyskaitoje nei vieną kartą ne
prisimintas Stalinas, tik įkyriai 
pabrėžiamas Lenino vardas.

Mikojaną ir Vorošilovą. Pas 
Vorošilovą esą buvę įrengti slap 
ti mikrofonai, kurių klausėsi 
Stalinas... Kitose versijose mi
nimas antrosios žmonos nužu- 

Tuoj po kongreso pasklido dymas, 'valgybininko tarnyba 
gandų apie dramatišką Chruš- Įcaro policijoje, lenkų karininkų 
čevo kalbą su krokodilo ašaro- masinis žudymas Katynėje ir

Avery R. Dulles, Valstybės Sek
retoriaus John Foster Dulles sū
nus, kuris bus įšventintas į jėzu
itų kunigus Fordhamo universite
te, New Yorko mieste, birželio 
mėn. 16 d. Jis yra perėjęs į ka
talikų tikėjimą 1946 metais.

I po savo sparnu visus lietu
vius”.

Alto pirm. L. Šimutis paža
da: "Laikysiu savo svarbia pa
reiga pabuvoti drauge su gar
bingais mūsų kultūrininkais jų 
pasitarimų metu birželio 30 d.

J Linkiu Tamstai geriausių sėk
mių ir sveikatog ir toliau dar
buotis mūsų tautos gerovei su 
tokia pat energija kaip ir ligi 

j šiol”.
Bendruomenės Tarybos Pre

zidiumo pirm. J. Šlepetys ža
da paramą: “Kultūros Kongre
so pasisekimu, tikiu, mes, ben- 
druomenininkai, visi esame la- 
bai susirūp'nę ir norime, kad 
jis ko geriausiai pavyktų. Tam 
pasisekimui darome ir darysi
me visa, kas ir kam yra pa
vesta”.

Kanados LB Krašto Valdyba
pasirinkau laisvę”. Įkyrėjo gy
venimas be patogumų, be ra
mybės, be ateities. Seniau vis praneša, kad Kultūros Kongreso

Naujų knygų
skaitytojai

VYSK. V. BRIZGYS

Devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje net toks miestas, 
kaip tada buvo Ebensburg, 
Pa., su 200 gyventojų, turėjo 
savo laikraštį "Ebensburg 
Sky”. (plg. D. Sergant, Mitri- 
Galitzin). Kiek aplinkui buvo 
daugiau panašių laikraščių ir 
Po kiek jie turėjo skaitytojų, 
nežinau. Tačiau, aišku, kad 
skaitytojų jie turėjo mažiau, 
negu betkuris šiandieninių 
laikraščių.

Mūsų laikais vienos nuomo
nės nėra, ar laikraščių ir kny
gų yra perdaug ar permaža; ar 
skaitytojų ya perdaug ar per
maža. Reikia pripažinti, kad

gas patarimas, nes geriausių 
knygų yra tiek, kad menkes
nėms neverta laiko gaišinti.

Kaip kūdikio skaitymas 
prasideda elementolriumi, taip 
užaugusio kataliko skaitymas 
turėtų prasidėti tomis amžino
mis knygomis, švento Rašto 
skaitymas mūsų laikais vėl la
biau pamėgstamas, tačiau ir 
šiuo atžvilgiu mūsų laiko žmo
nės yra dar labiau toli nuo vi
sų laikų žydų ir pirmųjų am
žių bei viduramžių krikščionių. 
O Bažnyčios Tėvų ir kitų am
žinųjų rašytojų skaitymas 
mūsų laikais yra visai užmirš
tas. Giovanni Papini išgalvo
ti “Popiežiaus Celestino kiš
kai’ turi daug daugiau skaity
tojų, negu kurio nors Popie
žiaus autentiški dokumentai. 
Amerikoje, kur tokia gausybė

mis. Tos žinios greit pateko į 
mėgstančią sensacijas pasaulio 
spaudą ir buvo be ribų išpūs
tos. Rusų spaudoje nieko pana
šaus nebuvo, tik bendros fra
zės, na, ir Stalino vardas be
veik pranyko. Ir Sovietų Encik
lopedijoje “Stalino smūgiai” per 
krikštyti Raudonosios Armijos

žinojimu, savos liturgijos neži
nojimu ir nesupratimu; gra
žių ir naudingų krikščioniš
kų tradicijų nebranginimu. O 
be tų dalykų negali būti kalbos 
ne tik apie gerą, bet ir apie 
pilną krikščionybę.

Rašykime ir skaitykime nau
jas gražias knygas, tačiau bū
kime ne tik naujų knygų skai
tytojai. Užmiršę ar nevertiną 
amžinųjų knygų skaitymo 
žmonės visada bus ir savo dva
siniu išsiauklėjimu ir gyvenimu 
atitrūkę nuo pilnos ir tikros 
krikščionybės.

skandinimas Baltojoje jūroje...
Kada Stalinas susipyko su sa 

vo mokiniu Tito, jis pasigyrė 
Chruščevui, esą jam pakanka 
linktelti pirštu, kad nuo Tito 
paliktų šlapia vieta. Supranta
ma, kada Tito lanko Maskvą, 
jis demonstratyviai padeda vai
niką prie Lenino mumijos ir 
atsisuka nuo Stalino iškamšos 
tame pat mauzolėjuje.

Kas belieka pridėti prie to
kios puikios masinio žmogžu
džio charakteristikos, kurį dr. 
A. Račkus vykusiai pavadino 
"kriminalissimus” ? Tačiau, ar 
yra Stalinas degraduotas iš tik
rųjų? Juk dar egzistuoja viso
kie Stalingradai, Stalinabadai, 
Varna ir Katowice dar vadina
mi jo vardais, gatvės ir aikš
tės dar nėra pakeistos, pamink
lai dar riogso, bibliotekos dar 
pilnos jo vardu paženklinto 
šlamšto, 30 tomų Stalino "vei
kalų”, jų tarpe garsiausio 
"Trumpos VKPB istorijos”,

ne svarbiausias: jį galime lygin 
ti su revoliucijos pradžia. Chruš 
čevas buvo priverstas apkaltin
ti mirusį tironą su tikslu nu
kreipti nuo savo galvos kylan
čią liaudies neapykantos ban
gą. Ne kartą teko girdėti, kaip 
sovietų piliečiai apibūdina savo 
gyvenimo sąlygas vienu žodžiu 
“ostočertelo”, t. y. įkyrėjo kaip 
šimtas velnių. Negaliu užmiršti 
vieno savo pergyvenimo Vokieti 
jos-Rusijos karo pirmą dieną, 
kada man teko būti Petrapi
lyje. Įjungė garsiakalbius, tuoj 
gatvėje susirinko minia išgirs
ti naujienų apie karo veiksmus. 
Jų vietoje pasipylė visokių sta- 
chanoviečių pažadai primelžti 
daugiau pieno ir pan. Staiga pa
sigirdo skardus šūkis “nadoje- 
lo” (nusibodo), ir mina bema
tant ištirpo: kiekvienas bailiai 
pažvelgė į kaimyną...

Rusų piliečiai, pakėlę visus 
karo sunkumus ir trūkumus,

tikėtasi karo, intervencijos. Da 
bar įsitikinta, kad užsienio "ag
resoriai” nepradės karo. Rusai 
mielai išprovokuotų karą, gal 
ne"* kartą ir bandė, pvz. Korė
joje. Atmosfera darosi palan
kesnė vidaus perversmui. Me
todai panašūs 1916 metų pa
vyzdžiui, gali pakurstyti lieps
ną, kurios nesugebės nuslopinti 
jokie Stalinai.

Revoliucija jau vyksta. Pa
lengvėjo cenzūra, grįžta kaiku

Garbės Komiteto naria's yra su
tikę būti šie kanadiškiai: min. 
Vyt. Gylys, Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadoje; M. Arlaus
kaitė, Tautos Fondo įgaliotinė 
Kanadoje; dr. A. Šapoka, Lie
tuvos istorijos leidinio redakto
rius ir Tėviškės Žiburių redakto 
rius; J. Kardelis, teatro kriti
kas, Nepriklausomos Lietuvos 
redaktorius; dr. M. Anysas, Ma
žosios Lietuvos rezistencino są
jūdžio pirmininkas; Telesforas

rie kaliniai, panaikinta nerei-l Valius, Lietuvių Dailės Instituto
kalinga Teisingumo ministerija, 
kai kas keliauja, kur leidžama, 
pabėgėliai kviečiami grįžti na
mo, kartais varu ar klasta. Pa
linkėkime, kad ji plėstųsi toliau 
ir atneštų laisvę tiek paverg 
toms tautoms, tiek ir patiems

pirmininkas; v. s. St. Kairys, 
vyriausiasis skautininkas; Iz. 
Matusevičiūtė, Kanados LB Kul 
tūros Fondo pirmininkė; V. Son 
da, Kanados LB Šalpos Fondo 
pirmininkas. BCV inf.

rusams!

Kultūros Kongreso Garbės 
Komiteto nariai

JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso Garbės Ko

Brangūs rūmai 
universitetui

Detroito universitetas, vado
vaujamas jėzuitų, gavo vadi
namą Menorah koplyčią, ku
rios vertė — apie ketvirtis ,mi-

druomenės Tarybos Prezidiu
mo pirm. J. Šlepetys, Juozas J. 

patikėjo valdžios pažadams apie Bačiūnas (Bachunas), Faustas 
lengvesnį gyvenimą po laimėji- Kirša, operos sol. A. Kutkus, 

rež. ir akt. St. Pilka, Adomas 
Varnas, V. K. Jonynas, akt. H. 
Kačinskas, vyr. sktn. O. Zails- 
kienė.

Poetas F. Kirša atsakydamas 
rašo: "Žuvusiųjų kapai dėl Lie
tuvos Laisvės yra gėlės, kurio
mis alsuoja gyvieji tautiečiai. 
Ne nusivylimas, o ryžtingu
mas veda į Laisvę. Jūsų dar
bas ir Kongreso vaisiai tejun- 
gia mus visus stipriau nušvisti 
lietuvių - kultūros amžinu žėrė
jimu”

Vyr. skautininke O. Zailskie- 
nė atsiliepia: "Lietuvių Ben 
druomenės veikla žavi. Kultū
ros Kongresas ir Dainų šven
tė bus to darbo apvainikavi 
mas. Seserija raginama gau
siai dalyvauti. Džiugu, kad LB

mo. Valdžia juos begėdiškai ap
gavo. Rusai nelabai tikėjo pro
pagandai apie badą iir skurdą 
Vakarų Europoje ir Amerikoje. 
Daugelis jų savo akim: s pama
tė, kaip gyveno kapitalistų eks
ploatuojami darbininkai svetur, 
prisigrobė jų turto ir nugabeno 
namo. Tai visa atidarė jiems 
akis. Tiek metų hermetiškai už
daryti nuo Vakarų ir dabar 
bent kiek juos pamatę, rusai 
nebetiki jokiai propagandai, ku
ri pasidavė sinonimu melui ru
sų kalboje.

Nusibodo vergauti ne tik ei
liniam rusų piliečiui. Nėra šei
mos, kurios narių nebūtų iš
tremtų ar nužudytų Čekos po
žemiuose. No to nėra laisvi net 
sovietiniai aristokratai ir pluto- 
kratai, kaip tą vaizdavo V. 
Kravčenko savo knygoje "Aš

miteto nariais sutiko būti: įg.hono dolerių. Padovanojo pra- 
ministras JAV P. Žadeikis, moninkas E. J. Smith, dabar 
Lietuvos konsulas P. Daužvar-
dis, Alto pirm. L. Šimutis, Ben

turįs 81 m. amžiaus.

Atominėse studijose
Jau trečias Loyolos univer

siteto (New Orleans) fizikos 
studentas gauna mokslapini- 
gius studijuoti Oak Ridge, 
Tenn. laboratorijose.

$10,000 Notre Dam,e 
universitetui

Chrysler bendrovė įteikė 
$10,000 auką Nfctre Dame uni
versitetui. Ta auka bus panau
dota kursui apie automobilių 
planavimą.

Centro Valdyba šiltai glaudžiai pusę...

Rimta priežastis
Keliautojas, atvykęs į mažą 

miestuką ir užėjęs į restoraną 
užsakė pusę žąsies. Išsėdėjęs 
ilgesnį laiką, jis klausia pada
vėjo:

— Kaip ilgai aš dar turėsiu 
laukti tos porcijos?

— Tol, kol neateis kitas kos- 
tiumieris užsakyti antrą žąsies

šiandieniniai skaitytojai turi' čia sukurtos ir verstinės lite
ratūros, yra išleisti dar tik ke
lių Bažnyčios Tėvų veikalai To
mo Akviniečio veikalų dalis. O 
mūsų lietuvių katalikų beveik 
visuma tų veikalų nėra ranko
se turėję, šis didelis dvasinio 
kultūrinimo trūkumas yra pa
lietęs mūsų laik0 didelę dalį 
kunigų ir vienuolynus.

būdingą nuotaiką: laikraščių 
skaitytojai jieško sensacijų; 
knygų skaitytojai laukia vis 
naujos iknygos. Aišku, kad 
reikia naujų knygų, tačiau yra 
klaidinga nuotaika geromis, 
naudingomis, įdomiomis laikyti 
tik naujas knygas. Dėl tos 
nuotaikos perdažnai sustoja
ma prie tokios knygos, kurią 
perskaitęs žmogus gailisi su
gaišto laiko ir jaučia, kad ant
ru kartu skaityti tą knygą ne
verta. O yra amžinų knygų. Ir 
tokia amžina knyga yra ne tik 
Šventas Raštas. Katalikų lite
ratūra, tiek religinė, tiek ir 
pasaulinė tokiomis knygomis 
yra turtinga. Tokių knygų, į- 
vairiose srityse, yra daug pa
rašę ir nekatalikai. Pasaky
mas: Neskaitykite gerų knygų, 
o skaitykite tik geriausias, nė
ra nei sofizmas nei asketo pa
sakymas. Tai yra praktiškas 
ir žodiškai priimtinas išmintin-

Joks švento Rašto aiškinto
jas neprilygo lig šiol paties 
švento Rašto teksto grožiui, 
aiškumui, žodžio galingumui. 
Jokie aiškintojai grožiu ir min
ties gilumu neprilygo Ambro- 
zijaus, Ciprijono, Augustino, 
Tomo Akviniečio ar kurio ki
to iš Bažnyčios Tėvų tekstų. 
Tiesa, aiškintojų yra 'labai ge
rų, bet ar daug būtų prasmės 
skaityti aiškinimus, neskaičius 
paties teksto?

Mūsų laiko katalikai ir visi 
kiti krikščionys yra būdingai 
savos doktrinos paviršutiniu

BIRUTt PCKBLgVICIOTt

117 tęsinys

Devyniolika mano Velykų, devyniolika jaunų pa
vasarių — šviesiai žalių, nesugrąžinamų. Kai iš žemės 
lengvais atodūsiais garuoja paskutinis pašalas, kai 
pumpuruojančios sodų šakos susipina žydros nakties še
šėliuose, o augštai — tarp mėlynos erčios žvaigždynų 
šviečia Paukščių takas, lyg permestas per skliautą 
tiltas.

Pro miegą, pro pavasarinį sapną, junti, kaip kūne 
tvinkčioja skaisčiai raudonas kraujas,'kaip išsiplėsda- 
mos alsuoja šnervės, kaip plazda 'smilkinių ir kaklo 
gyslos.

Ir nullundi.

Tarp sprogstančių alyvmedžių siūbuoja pilnatis...
Tada žinai, kad virš miesto lekia gervių trikampis, 

šnarėdamas pilkais sparnais tarp sidabrinių kovo 
žvaigždžių. Kad neša drungną vėją, gležnos žolės, raus 
vos tošies ir pirmojo sulos ąsočio alpinantį saldumą.

Ir vėl sapnuoji pavasarinį savo sapną.

Sekmadienio rytą iš visų gatvių plaukia bažnyčion 
žmonės.

Saulė dar netekėjusi; mane purto miego šiurpuliai. 
Girgžda nauji tėčio batai ir geltonos, kiaulės odos, pirš
tinės. Ant kampo blizga fotografo vitrina su Žaliakal
nio panelių ir pirmosios vaikų Komunijos nuotraukom; 
šventos Zitos skalbyklos lange, ant besisukančio rato, 
šokinėja nepailsdama voveraitė.

Prie bažnyčios žiba gusarų dūdos.
Dangus jau ima rausti. Aušros atspindžiuose jau

nų vyrų veidai dega bijūnais, žmonės netelpa vidun — 
tėtis nusiima skrybėlę ir mes sustojam ant laiptų.

Dar labai tylu.
Kažkur toli, už Višinskio gatvės tvenkinio, gieda 

ankstyvas gaidys.
Pūsteli lengvas vėjas ir atneša tolimą, vos girdimą, 

varpų gaudimą. Tai šventosios Trejybės bažnyčios var
pai. Netrukus iš kitos pusės atsiliepia Karmelitai.

Pirmieji saulės spinduliai blyksteli ant bažnyčios 
stogo skardos; staigiai atšoka ir nuplieskia Savanorių 
prospektą. Dega visi langai, lyg už jų pleškėtų gaisro 
ugnys.

Teka saulė.
Ir tik tada — prabyla mūsų varpas. Pro duris ver

žiasi žmonės, sugriaudžia dūdos, aukso akuotais žėri 
didžioji monstrancija, žvangina krūvon sukibę mažieji 
varpeliukai. Pragysta minia — vyrai, moterys, vienu

balsu, vienu džiaugsmu, išalkę nemirtingumo ir paža
dėtos tėvai nystės:

Geluonį mirties išrovė,
Pragaro vartus išgriovė;
Nuodėmes mūsų nuplovė —
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!..

Pagarbintas amžinas Kūnas ir pagarbintas amži
nas Kraujas. Trečiosios dienos pergalė ir Velykų ryt
mečio šlovė. Pagarbintas Gyvenimas.

Skrieja tiesiai j raudoną saulėtekį žemės kamuo
lys — ugnies ir gyvybės žvaigždė, tebeliepsnojanti su
tvėrimo dienos geismu. Skrieja žemė, apkibusi pumpu
rais, brinkstanti sėklom, alsuojanti naujagimių šiluma.

Skrieja — žaliuojanti nesibaigiančiais pavasariais, 
deganti gentkarčių troškimais: suliepsnojusi Dievo ran
koj, meilės pertekliuje, karštuose Pradžios rūkuose.

Aleliuja, tris kartus Aleliuja!
Devyniolika mano Velykų, devyniolika šventos 

Evangelijos perskyrimų, kai subanguoja, sustoja klaup
tose visa bažnyčia, žegnoja kaktą, lūpas ir krūtinę, kai 
džiaugsmo šiurpuliu persmelkia linksmos Naujienos žo
džiai:

„Ant akmens sėdėjo jaunikaitis. Jo rūbai žibėjo, 
kaip sniegas. i

— Nesibijokite, — tarė jis. — Jūs jieškote Jėzaus 
Nazarėno, kurs buvo prikaltas prie kryžiaus.

Jo čia nėra.
Jis prisikėlė“.

(Pabaiga)



DIHNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, birželio 9, 1956

MOŠŲ KOLONIJOSE
Brooklyn, N. Y.

Mrozinskas augina pianistų 

būrį

Šių metų koncertas, jau tre
čias iš eilės metinis, pilnai įro
dė, jog Aleksas Mrozinskas sa
vo studijoje Brooklyne augi
na gražų jaunimo būrį. Kaip 
per pirmuosius du, taip ir da
bartiniame koncerte studijos 
mokiniai pasirodė visoje savo 
pilnumoje kaip sąstato, taip ir 
sugebėjimo atžvilgiu.

Koncertą pradėjo patys jau
nieji ir tolydžio stiprėjo, ligi 
priėjo prie mokinių, kurios sa
vo skambinimo technika ir at
likimu prilygo tikram koncerti
niam mastui.

Pirmojoje dalyje skambino 
J. Klinavičiūtė, B. Liobė, T. So- 
daitis, V. Skeivytė, B. Sodaity- 
tė, S. Mrozinskas, R. Kulytė, 
G. Klivečka. D. Macijauskaitė 
ir D. Skeivytė. Jau ir čia matė
si daug gerų priaugančių jėgų. 
Visi skambino atmintinai ir 
scenoje, nors kaikurie ir naujo
kai, jautėsi laisvai.

Antroji dalis, kurioje buvo 
atlikti net trys koncertai, pa
rodė tikrąjį studijos veidą. 
Pradėjo Vida Lužytė,' labai 
minkštai paskambindama Cho- 
pino Polonezą op. 26. nr. 1.

Lakewood Park, Pa.
x 42^ Lietuvių Diena

Rugpjūčio 15 d. Lakewood 
Park, Pa., vėl susirinks tūkstan
čiai lietuvių savo 42 Lietuvių die 
nos proga. Visos lietuviškos ka
talikiškos parapijos Schuylkill 
Northhumberland, Luzernes ir 
Carbon apskrityse rengia tą d’e- 
ną. Pirmasis tvarkomasis su
sirinkimas įvyko birželio 5 d. 
Hometown, Pa. Susirinkimui va 
dovavo Lietuvių dienos pirm. 
kun. Leonas Peciukevičius. Da
lyvavo kunigai klebonai — P. 
Čėsna, Mahanoy City, A. Degu
tis, Girardville, K. Rakauskas, 
New Philadelphia ir J. Neveraus 
kas, Maizeville; kunigai pagel- 
bininkai — V. Vczis, J. Lukšys, 
J. Čeponis, S. Lukšys, S. Raila.

Pirmiaisiais darbais buvo su
darymas reikalingų komisijų ir 
pasiskirstymas pareigomis. Šie
met Liet. diena prasidės ank- 
ti rytą, kai tik žmonės suspės 
išklausyti šv. Mišias. Dienos pro 
grama sodo saleje prisidės 3 
vai. p.p. Svarbiausiu kalbėtoju 
bus dr. J. Rajeckas, iš Lietuvos 
atstovybės Washingtone, D. C. 
Jo kalbos lauk’ama su didžiu į- 
domumu, nes jis artimai žino lie 
tuviškumo reikalus ir galės at
skleisti ne vieną reikšmingą da
lyką. Dar tikima gauti ir ant
rą kalbėtoją. Antroj programos

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: 1. ALIUTE SVIRS

KAITE ir jos brolis, kilęs iš Tau
jėnų miestelio, Ukmergės apskr. 
2. JONAS ir VLADAS BUTKAI 
iš Slabados km., Raseinių apskr. 
8. PIJUS ir JUSTINA VAIČAI
ČIAI, gyv. Kaune. 4. PIJUS' ir 
ANELE (Balčiūtė) ČEPALAUS- 
KAI. Yra žinių iš Lietuvos ir Si
biro. Atsiliepti šiuo adresu: Kazys 
Šimkus, 1430 S. 48th Court, Cice
ro 50, III.

JONAS PAULAUSKAS jieško 
savo brolių KAZIMIERO, JUOZO 
ir ALEKSANDRO arba jų vaikų. 
Žinantieji ką nors apie juos prašo
mi pranešti: Martinai Paulauskai
tei, 327 Pier Avė., Henmosa Beaeh, 
California.

Pajieško artimieji iš Lietuvos: Dr. 
Alberto Jakniuno. Jis pats ar apie 
jį žinantieji prašomi atsiliepti:

V. JOKSAS
764 E. 8th St.

So. Boston 27, Mass.

M£3S3S3SSS3S363SSCSS3$3KX3S3S3K3t3S3S36St3SSS3SSi

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Judita Audėnaitė, antruoju J dalyje jaunieji studentai iš Šv. 
pianinu skambinant savo mo- Juozapo parapijoj Mahanoy Ci-
kytojui Mrozinskui, efektingai 
atliko amerikiečio kompozito
riaus Addinsell Warsaw kon
certą. Palyginus su pereitų 
metų* pasirodymu, Audėnaitė 
padariusi didelę pažangą.

Irena Vakselytė, pilnu lais
vumu, įspūdingai atliko Beet- 
hoveno Sonatą op. 27, nr. 2

ty, Pa., padainuos lietuviškų 
dainų ir pašoks tautinių šokių.

Programoje numatoma ir nau
jenybių : lietuviškas jaunimas 
yra labai kviečiaimas dalyvauti 
sporto varžybose. Čia norima 
sutraukti visų parapijų jauni
mą, kad jis turėtų progą lenkty
niauti lauko sporte, bėgimuose,

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

CLASSIFIGD AND HELP WANI£D ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAJL ESTATE

pirmąją dalį ir Chopino valsą j^ies mėtyme ir tt. Laimėtojai 
op. 70, nr. 1. Toliau sekė ant-i ^us aPd° vanoti. Tuo tikslu, t 
rasis koncertas, kurį, mokyto y. suorgan:zuoti sporto lenkty

nes ir bendrai jaunimo paradą 
Lietuvių dienoj su lietuviškais 
šūkiais, dainomis ir t.t. kviečia-

jui palydint antruoju pianu,
puikia technika atliko Irena
Stankūnaitė. Tai buvo Grie-„ , . • -n mas jaunimo vadų susir.nkimasgo Koncerto A minor op. 16 „. .. , . ... .birželio 27 d. Šv Pranciškauspirmoji dalis. Angele Vistar- .. ... _of ,A_ ; parapijos saleje 7:30 vai. vak.,taite atliko sunkų uždavinį,, MinersviUe Pa
paskambindama net tris daly- kvic{ia visus B anks
kus. Ji turi ypač gražią pirštų to rengtis tai dienai ir j(Į remti
techniką. Ji skambino Beet- 
hoveno sonatos D minor op. 31 
pirmąją dalį, Chopino valsą op. 
64, nr. 2 ir Rachmaninovo pre
liudą op. 3.

Koncertą užbaigė Daiva Au
dėnaitė, antruoju pianu paly
dint mokytojui, atlikdama Ru- 
fcinsteino koncerto nr. 4 D. mi
nor, op. 70 pirmąją dalį. Šis 
kūrinys pasižymi sunkia okta- 
vių technika ir priklauso prie 
tų, kuriems atlikti re’kia ir 
didelės fizinės jėgos. Audėnai
tė jį paskambino be priekaištų.

Koncerto pasiklausyti buvo 
susirinkę apie trejetą šimtų

V.sas gautas pelnas skiriamas 
seselėms.

Radne, Wis.
Kalbės Kongreso narys 

L. H. Smith

Altas rengia didelį minėjimą 
parapijos salėje birželio 10 d. 
2.30 vai. po pietų. Specialiai at
vyksta iš VVashingtono. kon- 
gresmanas Lawrence H. Smith. 
Lietuviškai kalbės Vytautas 
Vardys iš Milwaukee. Minėji
mas bus atatinkamai paminė
tas vietos laikraščiuose.

Mūsų bažnyčioje 9:30 vai.

ĮSIGYKITE DABAR !

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniu

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kabas 

kietais viršeliais $2. 
niiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiisiiiiiiiiiiiiniiiiip

uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

$2,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų bu
tų 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir Ham- 
lin. 50 pėdų sklypas. 4 autom, ga
ražas. Pajamų $100 į mėn. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

$11,500 PILNA KAINA. 6 
kamb. namas. Naujas karštu van-

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.) j deniu apšildymas. 2 autom, gara-
---- ------------------------------------------ žas. Platus sklypas. Daug priedų.
Nejud. turto pirkimas-pardavimas,! Įmokėti $2,500. SVOBODA, 3739 

W. 26th St. LAwndale 1-7038.visokia apdrauda, notarijataa
P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

CICERO. Arti Austin Ir 35th St. 
4 kam. “ranche typo" bungaloev. Ga
zu apšidymas. Tile virtuve ir vonia. 
$19,900. SVGBGDA, 8013 Ctrnuik 
IU1. Blshop 2-2182

ATDARAS APŽIVRĖ-HMCl SEK
MADIENI 1—5 v. v. 5715 So. Arte- 
sian. Mūr. 6 kamb. bungaloiv. Karš
tu vand. apšild. 2 automobil. garaž. 
•Gerame stovyje. $17,300.— ar ge
riausias pasiūlymas.

VVAlbrook 5-5431

CICERO. Mūrinis bungalow. 5 
kamb. ir 1 kamb. pastogėje. Arti 
Austin ir 35th St. $19,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. Blshop. 
2-2162.1 - ——

NORTH RIVERSIDE. NAU
JAS apartmentinis namas — 5 po 
4 kamb. — modemiškas; atskiri 
apšildymai. $60,000; įmokėti 
$20,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blshop 2-2162.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 5 kmb. 3 mieg. Ir 

skiepe 3 k. butas. Centr. 611d. Gara
žas. Arti mokyklos, kaina $25,500,

Naaujas mūr. 1 % a. 6 kmb. 3 
mieg. 2-raa augštas neįrengtas.

Mūr. bungalow 6 km. $16,800.
Medinis 8 kmb., centr. šildymus. 

$13,500,
BRIGHTON PARKE

Medinis 2 po U km., centralinis 
šildymus abiem butams. Garažas. 
Kaina $19,000.

Medinis cottage 2 po 4 km.; gra
žūs butai. $12,800.

Biznio namai Brigliton raikė:.
Mūrinis su krautuve ir 3 butais. 

Centr. šild., dvigubas sklypas.
Krautuve ir 8 butai. , 150 pėdų 

sklypas, $500 pajamų Į mėn.
Maisto krautuve su visais Įrengi

mais Ir 4 kamb. būt. Ilga sutartis, 
žema nuoma, geras biznis.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED — VYRAI

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

Apply —
• 606 W. 18th St

HELP WANTED — MOTERYS

BUILDING & REMODELINO

MŪRINIS 2-jų butų — 4 ir 4 
kamb. 2600 blokę, apylinkėje 
Lawndale. 2 autom. garažas. 
13,200. Gazu apšild. Jums patiks. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAwndale 1-7038.

nevvyorkiečių, jų tarpe dau-! rVt4 fcu-s pamaldos už gyvus ir 
g'.ausia mokinių tėvai ir arti-I miyus-us. Visa kolonija yra 
mieji bei muzikos mėgėjai. Po ' kviečiama dalyvauti, 
koncerto, dalindamiesi įspū- D.džiuHs parapijos piknikas 
džiais, svečiai ypač gyrė stu- Birželio 17 d., bus didžiulis 
dijos vedėją, kad tame meti- Panikas Minkauskio sode S. 
niame mokinių pasirodyme bu- į J4ighway^32, pakelyje į Kę 
vo atlikti net trys koncertai.
Tai rodo, jog mokiniai yra
daug dirbę, kad gali įstengti 
atlikti ir tokius sunkius daly
kus. Piano žinovai gyrė mo
kytoją ir pačius mokinius, kad 
bendro darbo dėka mokiniai į- 
sisavina pilną fortepionp tech
niką. Kaikurios mokinės jau 
galėtų pasirodyti ir už studijos 
ribų, visuomenės rengiamuose 
koncertuose.

Koncertas vyk0
Apreiškimo par. salėje, ir tos 
parapijos šeimininkas klebona3 
kun. N. Pakalnis nepagailėjo 
šilto žodžio nei mokytojui, nei 
mokiniams, nei jų tėvams. Jau-

nosha. Tai bus ypatingas pik
nikas gražioje vietoje. Bus 
daug gražių dovanų. Norintieji 
gali gauti laimėjimo b'.letus 
klebonijoje. Bus muzika šo
kiams ir daug kitų dalykų. 

TRUMPAI 

— P. Kavaliauskas susižeidė 
auto nelaimėje netoli mūsų Ra- 
cine miesto.

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

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

KONTRAKTOR1US 
STANDARD BVILDERS, INO. 
2523 W. 89 st. Chicago 29, 1U„

PRospcckt 8-3792 
A. GTNTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių Statybos BendrovB:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Jrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS namas, 
2 blk. į rytus nuo Western Elect
ric. Gazu apšildomas. $13,500; įmo
kėti $4,000. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd. Blshop 2-2162.

V. S I M K D S
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuria būtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus Ir pigus, pirkite ar užsa- 
kyklte pas

Susitarti šaukite REUance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 1ki 4 vai

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

5 kamb. mūr. namas. Apylinkėje 
28th ir Homan. 2 autom, garažas. 
“Arches”. Pilnas rūsys ir pastogė. 
Naujos lubos. Savininkas perkelia
mas, turi parduoti. $12,800. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.■ -......... ' f ... . .........

Savininkas parduoda 6. km. cot
tage (brick siding). Centralinis šil
dymas. 2 autom, garažas, 37 pėdų 
sklypas, automot. karšt. vand. Pri
einama kaina $14,600. Labai gerame 
stovyje,

4139 So. Rockwell
Parduodama likerių krautuvė ir 

taverna. Gerai einantis biznis.
Priežastis — liga.

Skambinti:
INterocean 8-5879

Mūrinis — 3 butai Ir taverna — 
Bridgeporte. Kaina $16,500. ,

— o —•
Pelningas 2-jų butų mūr. namas 

prio Archer Avė. $18,000.
— o —■

4-rių butų labai gražus mūr. na
mas prie Marųuette Parko. $35,000.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

BERWYN. 5 k. cotagge. Netoli 22 
ir Ridgelaųd. Pastogė Ir rūsys. Kai
na $11,900.—

Blshop 2-2182

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

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BBOKEBB

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Hatoted St.

PL DAkiIm W7M 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpta* paskolų 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokurnentua Oflaaa atda
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS 

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvęm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo

FulI or part time

— For —

VAL-LO-WILL
CHICKEN SHOPt
No experience necessary
PHONE CENTRAL 6-8726

MISCKLLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDBAVDŲ AGENTTKA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvhtantos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltut 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5871

INTFRSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Ave» Chicago 38. IIL

I ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A Lapkų

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

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro.kyklos; virš $700.00 pajamų į mė-, TeIef Jnuo 5 val vak . 0LympInod • v>m oi n o m o nirlzimn lznmo _ ___ _ _ _ _ _ _ *nesj! prieinama pirkimo kaina 

Skambinkite Blshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. III.

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

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
PiĮnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-0580

7 kamb. mūrinis namas — 1831 
S. 51st Avė., Clceroje. li/2 vonios. 
2mieg. kamb. apačioj ir 2 mieg k. 
tfršuj. Pilnas rūsys. Autom, gazu- 
karštu oru apšild. 2 autom, mūro 
garažas. Kaina $18,750.

2-6752 ir OLympie 2-8492

PLUMB ING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpubUc 7-0844 

WAlbrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES

uiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiu 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

i MŪRAS I
= BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- E 
= gal standartinius planus ai ~ 
= individualinius pageidavimus. S 
= Įvairūs patarimai staty- = 
£ bos bei finansavimo reika- 5 
= lais, skiciniai planai ir na- s 
s mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėja šiuo adresu: S
| I0NAS STANKUS g
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
B Tel. PRospect 8-2018 =
E 6800 80. CAMPBELL A VU. = 
= Chicago 29, IlUnols =

CICERO. 2-jų butų. 
ir 50 Avė. 4—4 kamb. 
$14,900.—.

Blshop 2-2182

netoli 16 St. 
Pertaisytas.

STICKNEY. 3 kamb. cottage. Pil
na kaina $6.500. Pečiams apšild.

UĮsliop 2-2182

Klausimai ir atsakymai anglų
‘rč|l^UAu«n"J.toKi\rdh.iŪr£Kata ŠimnmilIlIlIlIlIIHIlIlininMIlIHHIIIIIII?

60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą 'knygelę, kuri tikrai palengvins 
Įsigyti JAV pilietybę.

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

Chicago 8, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI

UBasrajssnsuBBrsjBBraJsrB
Popiežius dovanojo 

Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikvija

Popiežiui Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
•itipmatizuotojąi Teresei Neuman- 
naitei.

Apie Teresės Neum&naltės gy

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vt 7-4220 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Itealty - Builders - Insurance 

2787 Wcfct 43rd Street

AT1DARAS APžlf’RiMlMUl SEK
MADIENI 1—5 v v. 3219 So. Har- 
ding. Mūr. 3 būt. Galima tuoj už
imti.

STICKNEY. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmadieni 1 — 5 v. v. 3 km. med. 
cottage. Pečiais apšild. $6,400.—.

4238 So. Scoviilc v

3-jų butų: 6—5 ir 3 km. $200.— 
pajamų. Netoli 26 ir Savvyer. Dujom 
apšild. Garažas. Galima tuoj užimti. 
$16,500.—

I.A«iMlale 1-7038

7 kamb. mfir. cottage. 4 miega
mieji. Dujų šild. Garažas. Koklių 
vonia. $1 1,500.—

I,Au‘n«lal<i 1-7038

2-jų Imtų: 6—G kamb. Šv. Kazi
miero parap. 22-ros ir California 
apylinkėje. Dujom apšildomu. $10,31)0 
Įmokėti — $2,000.

l,Awiululc 1-7038

liYONS. 2 būt.: 5—5 kamb. Nau
jas alyv. šild. Platus sklypas. 3 auto- 
mobil garažas.

TOunhalI 3-2480

BRIGHTON PARKE — 2422 W. 
46tli St. 2-jų po 4 k. medinis namas. 
Pilna pastogė. Garažas. Aluininum 
“avvniinrs”. žieminiai lancai, siete
liai ir durvs. Autom, fraziniai šildy
tuvai sienose. Veneciško-: užuolai
dos. Sienoj spintos. $12,000. FRon- 
tier 6-2051.

Mūrinis — 4 butai. Ciceroic. liet. 
apvlinkėie. Gražus mūrinis namas, 
geriausiame stovv. 2 no 4 k. ir 2 po 
3 k. Karštu vand. — alvva anšild. 
Paiainu virš $4.000 melams. Kaina 
$30,500. PERGL. 5517 W. 22nd Pla- 
ce. T0wnhalI 3-3612.

MARQUETTE PARKE

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

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

IŠNUOMUOJAMA

BEVERLY SHORES. IND. Iš-
Dėl ligos parduodama labai gera nuom. vasarvietė — kambariai, ta-

blznj daranti MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVft kartu su mūriniu na
mu.

14 įvairaus dydžio butų 2-jų aug. 
apartamentinis mūrinis namas. Da
lis butij su baldais. I’ajannj $18,000 
į metus. Kiiina $85,000.

GAGE PARKE
Atdaras sekmadienį nuo 1 iki 5 v. 

vak. 5242 So. Maplewood Avė. Mūr. 
ant 50 pėdų sklypo. Centralinis šil
dymas alyva. 6—4 kmb. Garažas. 
Mažas įmokėjimas. Kaina $20,500.

BRIGHTON PARKE
Medinis sru rūsiu. 3 po 4 kamb. 

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

Krautuvė ir didelis garažas. imt)ai 
geros pajamos. Kaina $21,500.

V E N T A 
4409 So. Fa.irf:eld Avė.

LAfayette 3-3881

vonia, restoranas, automobiliams pa
statyti kiemas. Visi irenirimai. Gotos 
paiatnos. Dėl infonnaeiiu skambin
kite — GArden 2-6193._________

6 kambarių butas su baldais. Karš
tu vaifd. apšildomas. $75.00 į mėn.. 

732 W. Cermak Rd.

AUTOMOBILES — TBUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO RO2ICO8 
lietuviška gazolino stdtla Ir auto 

taisymas
Atliekam) motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. UlCSTERN AVK_ I’R 8-953S

llcmkitc (lien. Drauge PTRRiTE APSAUGOS BONUS

5306 S. DAMEN AVĖ. 
Medinis namas—4 k. viršuj, 3 k. 
apač. Ger. pajam. Tuše. Užimkite.

REAL ESTATE*

__  Tėvas I Grisan MIC lai neuni»n»iiw gyievas J. unsan, MIC, lai- venirną _ kaip.jj pergyvena Kri
vis vieši musų kolonijoje. Jisai ataus Kančias, kaip jai pasidaro 
lanko savo tautos — latvius ir ant rankų ir kojų stigmos (žai- 

Brooklyno [ sucin. į kontaktu 8U Jais. ‘£. flSU
— Prie pirmos Komunijos parašytoj knygoj TERESE NEU-

priėjo: Dolores Kareiva ir Lin- IMANAITft. Knygoje yra daug 
. ... , ... ‘nuotraukų su Tereses Neumanda Wcncmg. Dalyvavo gimines naltėg pergyvenimais. Gražus J. 
ir tėvai. Kelcčiaus viršelis. Knyga didelio 1

Jaunimo formato, 268 pus. Kaina $3.00.ftv. Kazimiero
nuosius pianistus ir mokytoją klubas aną savaitę buvo 
taip pat sveikino ir vietos vi- rinkęs kartu pavakarieniauti ir 
suomenės veikėjas Juozas Gin- j pasikalbčti visuomenės klausi- j

SU81-

kus. Tėvų vardu mokytojui 
dovaną įteikė J. Audėnas. Po 
koncerto programos įvyko šo
kiai, kuriems grojo Romo Bu
trimo orkestras. S. N.

mais. Gražią kalbą pasakė 
kun. dr; V. Andriuška. MIC.

— Jadvyga Kručus turėjo 
operaciją ir dar tebėra ligoni
nėje. P. Z.

Pinigus bu užsakymais siųsti:
‘•DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ava.
Chicago 8, III.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI;
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS t V
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keista bloJ 

I kų ar keliaadešimts mylių. Reikale laukite mus. į
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Aveirno Tol. Vlrglnla 7-7091

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

LA. 3-2079
CįCEIlO. 2-jų butų. 4—4 km. 16 

gatv. ir 50 Avė. apyl. $14,500. švarus.

TOunluilI 3-2160

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

LYONS. Atdaras apžiūrėjimui sek
madienį 1—5 v. v. 2-jų metų senu
mo. 5 kamb. *’ranch” stiliaus na
mas. Garažas. 50 pėdų sklypas. Gali 
luoj užimti.

4338 Ko. Flslicmians Terrace
NAvlninkas parduoda. Sumažinta 

kaina l'Ą a. pajamų mūr. namų, 4 
kamb. apačioj. 214 kandi, viršuje. 
Garažas. Daug kit.ų pt.iedų.

7211 So. Troy

NIAItt/l'inTE PAIIKE — #«»5 S. 
lt(M-kwell St. 2 po 6 kamb., puikus 
mūrinis namus. Karštu vandeniu 
apšild. 2-jų autom. mūr. garažas. 
Savininkas gyv. 6615 S. Washtenaw 

4 Avė. Kaina $29,000. Hl'.mlock 1-2012T-

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkcvičiaua apianka 

Uisakymus su pinigais siųskite:
259 pal., kaina $2.50 

DRAUGAS. 3U4 8. Oakle? Ava. 
Ohloaao 9, U.

Uos nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personalus lltalp (vertina ra
šytojas Gliaudą: M...WHaas — pa
niekintas niekintojas,., bet turjs 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllttl skaisčia 
meile. Paraitau Julius... pasflige* 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo esmta. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutąjlmn praoess".

« I MEN • •
One as ROLL SETTIR 

Ona as ROLL-OFF & WRAPPER OPER.
(miiHt read k write English)

. $l.48>/j Per llour to Htart
Paid Vacation & Holidays ............................... Group Insurance

Apply aflcr 9 A. M. Daily — Sec Mr. WERDERICH
EUGENE DIETZGEN COMPANY

2425 No. Shefflold
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INŽ. STASĮ EIDRYGEVIČIŲ 
PRISIMENANT

Inž. JONAS KŪGIS, Chicago, UI.

Jau suėjo dešimt metų kaip 
mirė tremtyje, Vokietijoje, inž. 
Stasys Eidrygevičius, vienas 
žymiųjų mūsų inžinierių, daug 
pasidarbavęs Nepriklausomos 

Lietuvos kūrimosi ir organiza
vimosi darbe. Jis plačiai pasi
reiškė ne tik technikiniame dar

Z
be, bet ir ekonominėje ir pre
kybinėje srityse.

Inž. Eidrygevičius gimė 1888 
m. Upytės dvare ir baigęs pa
ruošiamuosius mokslus stojo į 
Rygos Politechnikumą, kur 
1910 metais gavo diplomą in
žinieriaus technologo. Jau 
būdamas studentu jis buvo 
veikliu nariu lietuvių studentų 
draugijos Viltis, kurios nariai 
vėliau daug pasidarbavo nepri
klausomoje Lietuvoje. Tik pra
dėjus kurtis Lietuvos valstybei 
inž. Eidrygevičius pasiekė sa
vo gimtąjį kraštu iš tolimos 
Rusijos ir stoja darban. Jis j 

1918 metais Skiriamas Plentui 
Valdybos vice-direktoriumi ir 
imasi darbo tvarkyti mūsų ke
lius, praėjusio karo gerokai ap
griautus. Bet 1921 metais jis 
skiriamas Geležinkelių Valdy
bos Tiekimų Tarnybos direkto
riumi. Čia jis pilnai pasireiš
kė savo organizaciniais, admi
nistraciniais ir technikiniais 
gabumais. Tiekimų Tarnyba 
tokios didelės valstybinės įmo
nės kaip geležinkeliai buvo jo 
puikiai sutvarkyta, prisilai
kant paskutiniųjų technikos at- 
siekimų. Užpirkimų tvarka bu
vo įvesta tiksli ir teisinga, pil
nai apsaugojanti valstybės in
teresus. Pavyzdingas Tiekimų 
Tarnybos sutvarkymas taip iš
kėlė jos vardą ir reikšmę, kad 
daugelis didelių valstybinių 
užpirkimų buvo per ją prave
dami kaip pav. akmens anglių 
užpirkimai visiems valstybi- 
niems reikalams, įvairius stam
būs mašinų užpirkimai krašto 
elektrifikacijos ir pramonės 
reikalams ir pan. Tiekimų Tar
nyba kaipo didelė valstybinė 
ekonominė įstaiga pildė svar
bius valstybinio ekonominio 
gyvenimo uždavinius ir prisidė
jo prie krašto gerbūvio kėlimo. 
Dėka gražiai organizacijai ir 
sumaniam vadovavimui, Tieki
mų Tarnybos autoritetas ir ja

pasitikėjimas buvo labai dide
lis pas stambias pasaulines fir
mas užsienyje, kurios visada 
labai skaitėsi su inž. Eidryge- 
vičiaus žodžiais ir pačios laikė
si duotų net žodiškų įsipareigo
jimų.

Ir Tiekimų Tarnybos dideli 
sandėliai ir įmonės buvo pui
kiai sutvarkytos ir aprūpina
mos. Kaipo viršininkas inž. Ei
drygevičius buvo griežtas ir 
reikalaujantis, bet savo tar
nautojus mokėjo suįdominti 
darbu ir patraukti, visuomet 
buvo teisingas ir užjaučiantis 
ir reikalui esant mokėjo juos 
ginti. Už tai jis savo tarnau
tojų buvo labai mėgiamas. Tai 
buvo tikras pavyzdys inžinie
riaus — administratoriaus.

Todėl jam teko vėliau be sa
vų tiesioginių pareigų dar už
imti vietą ir vyriausiojo gele
žinkelių direktoriaus pavaduo
tojo. Be to jis buvo įtrauktas 
į svarbų krašto '‘pramoninimo 
ir elektrifikavimo darbą, tap
damas Energijos Komiteto vi
cepirmininku, kurio pirminin
ku exofficio būdavo Susisieki
mo Ministeris. Inž. EidrygeVi- 
čiui teko didelė našta vadova
vime Energijos Komiteto dau
geliui veiklos pasireiškimų, y- 
patingai technikinių. Jis šiam 
svarbiam darbe nesitenkino tik 
vadovavimu. Man pačiam te
ko ilgus vakarus su juo dirbti 

i prie projektuojamo Skirsnemu
nėje cemento fabriko papildo
mo projekto, o vėliau jis akty
viai dalyvavo sukviestoje spe
cialistų komisijoje.

Nesvetimas jam buvo ir gry
nai visuomeninis darbas. Jis 
buvo veiklus Lietuvos inžinierių 
sąjungos narys, neatsisakyda
mas svarbesnių ir kartais ne
malonių pareigų. Ir platesnėje 
visuomeninėje veikloje užeina
ma jo pavardė; jis pavyzdžiui 
eilę metų buvo Kauno Miesto 
Tarybos veikliu nariu.

Kaipo žmogus ihž. Eidrygevi
čius paliko atminimą tiesaus, 
tvirto nusistartymo, taktingo, 
labai draugiško ir geros šir
dies žmogaus.

Duok Dieve Lietuvai daugiau 
panašių darbinihkų valstybinio 
ir visuomeninio darbo dirvoje.

Ivan Lawrence 35 m. šešių vaikų tėvas, gyv. Reseda, Calif., gavo teisių daktaro laipsnį Californijos 
universitete. Jis dirbo įvairų darbą savo šeimos išlaikymui, tačiau pastebėjo, kad už mokslo laipsnio 
pasiekimą jis daugiausia dėkingas savo žmonai. UNS)
-=-f - 1 ■ ■ ----------- - — ■ ■ — r-;........... ..............— ■—~ ■ i  i _

5 dcl. nuolaidos dėl tolimo ke
lio išlaidų.

Stovykloj kalbama tik lietu
viškai, todėl priimama tik lie
tuviškai kalbantys berniukai ir 
mergaitės.

Mergaičių nakvynės Putnam, 
pas Nek. Prasidėjimo lietuves 
seseles.

Stovykloj maistą gamins 
kaip ir pernai patyrusi lietuvė 
šeimininkė. Jaunesnieji nt-kai 
šiemet turės atskirą vadovybę.

Kelių metų praktika parodė, 
kad ši stovykla pravedama sy 
jaunimą auklėjančia turininga 
programa, jaunimas ją pamė
go, dalyvių skaičiu3 vis gausė
ja, tikimasi, kad ir šiemet sto
vykla bus perpildyta linksmo
jo Rytų pakraščio jaunimėlio.

Informacijų stovyklos reika
lais kreiptis į stovyklos organi
zatorių kun. Vacį. Martinkų, 
350 Smith St., Providence 8, 
R. I.

lą lanko nemažai gausesnių kė atestatą — diplomą abitu- 
šeimų vaikų, kurių tik vienas' rientui Rolandui Giedraičiui, 
tėvas dirba, todėl nemanau (Šiais metais jis buvo vieninte- 
kad tik jaunuolio šeštadieninis lis, kuris baigė lietuvių kalbos 
darbas jį atitraukia nuo mo-j ir literatūros gimnazijos kur- 
kyklos. Apie tai turėtų tėvai są)x Kiti mokiniai perėjo į
pagalvoti. Vis dėlto visi jau
nuoliai turėtų pereiti per šią 
mokyklą. Mdkyklos durys vi
siems atviros, mokykla jų lau
kia, o tėvų pareiga išauginti 
savo vaikus susipratusiais lie
tuviais.

augštesnius skyrius ar klases. 
Šiais mokslo metais buvo trys 
grupės, kuriose dėstė šie mo
kytojai: Skrupskelienė, Jucė- 
nienė ir Dapkienė.

Šiltą žodį pasakė ir Tėvų ko- 
B. B.! miteto atstovas Simanauskas, 

į iškeldamas lietuvių kalbos mo-
Buvę Brighton parapijos 

mokyklos mokiniai susirinks 

25 metų jubilėjui

Nekalto Prasidėjimo (Brigh
ton Park) parapijos mokyklos 
buvę mokiniai, kurie ją baigė 
1931 metais, nutarė susirinkti 
draugėn ir atšvęsti mokyklos 
baigimo 25 metų jubilėjų.

Šitoks buvusių mokinių susi
tikimas yra prasmingas ir

kymosi reikšmę šiame krašte, 
1 ir pagyrė darbštesniuosius ir

met bus nuo liepos 28-tos iki 
rugpjūčio 12-tos dienos.

Stovyklon priimami mokslei
viai at-kai ir neateitininkai nuo 
8-nių iki 18-kos metų amžiaus. 
(Jaunesni priimami tik atskiru 
susitarimu.) Dalyvių skaičius 
ribotas, todėl pirmenybė at- 
kams ir tiems, kurie anksčiau 
užsiregistruos. Ateitininkai re
gistruojasi per savo kuopų val
dybas, o kiti tiesiog pas sto
vyklos organizatorių kun. Vac. 
Martinkų. ' Užsiregistruoti iki 
birželio mėn. pabaigos. Regis
truojantis įmokama 5 dol. re-

aktyviuosius .mokinius. Po to mokesči<>i kurs pa.
mokinius, jų tėvus ir mokyto
jus Tėvų kom. atstovas pavai
šino “šalta koše” (jo termi
nas) ir limonadu. Buvęs

Thompson, Conn.

skui įskaitomas į stovyklos mo
kestį. Mokestis — 37 dol. 
dviem savaitėms,—20 dol. vie
nai savaitei. Jei iš vienos šei
mos stovyklauja daugiau asme
nų, nuolaida daroma po 5 dol. 
nuo sekančio, po 10 dol. nuo 
trečio. Be to Baltimorės ir Phi- 
ladelphijos kuopų moksleiviai ,

* A. A. -
JOSEPH VARNAGIS
Gyveno 2334 W. 15th Avė.. Gary, Ind.

Mirė birželio 7 d., 1956, 9 vai. ryto, sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje.

Gary išgyveno 41 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Kazimieras; 3 dukterys: 
Marijona, Barbora ir Ona; 5 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė West Side Political & Beuefit Club ir Sacrcd lleart 
Society oi St. Gasimir.

Kūnas pašarvotas Pruzin Fuueral Home, 1111 Koosevelt St., 
Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų atnašaujamos 
kun. Ignaco Vichuto. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimieru 
kapines.

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

9000.

Nuliūdę Sūnus, dukterys, anūkai ir proanūkai

Laidotuvių direktorįus Pruzin Funeral Home. Tel. Tumcr 6-

Chicagoje
Augšt. Lituanistinės mokyklos 

gegužinė
1956 m. birželio 2 buvo pui

ki diena Augšt. Lituanistinės 
mokyklos išvykai, kurią suruo
šė tos mokyklos Tėvų k-tas. 
Gegužinė įvyko Western 
Springs miške.

Nuo Šv. Jurgio bažnyčios pa
sijudino 3 autobusai ' mokinių, 
lydimi mokyklos direktorės A. 
Rūgytės, mokyklos mokytojų 
ir Tėvų komiteto, išvykoje da
lyvauti buvo kviesti ir mokinių 
tėvai, bet jų nedaug tedalyva
vo.

Kai autobusai pasijudino vi
są kelią aidėjo puikios lietuviš
kos dainos ir vertė pajusti, kad 
tų jaunųjų širdyse dar gyva 
Lietuva.
Augšt. Lituanistikos mokyklos 

vaidmuo

Dalyvavimas išvykoje davė 
progos ir laiko stebėti ir įver
tinti tos mokyklos darbą. Tai 
tarsi didelė, graži, drausmin
ga šeima, kurioje vyrauja susi
klausymas, draugiška nuotai
ka, darbo dvasia, savarankiš
kumas. Išlipę iŠ autobusų, mo
kiniai pasiskirstė būriais ir už
siėmė įvairiais žaidimais. Pa
tys jauniausieji rado toB vietos 
administracijos įtaisytą puikų 
čiuožimo tiltą. Per visą dieną 
nepritrūko mokiniai užsiėmimų. 
Tai nuopelnas mokyklos, kuri 
įkvepia darbštumo ir savaran

kiškumo dvasią. Nors toje mo
kykloje vaikai turi progos su
sirinkti tik vieną kartą savai
tėje, bet ji daro jiems milži
niškos įtakds. Jaunuoliai, pe
rėję per tą mokyklą, nebus mi
rę savai tautai, nors dar trem
tis ir ilgai užsitęstų, nes jie 
išsineša iš ten tėvynės meilę, 
turi progos, žavėtis didinga mū- 
tų tautos praeitimi, jos didvy
riai duoda įkvėpimo dirbti sa
vo tautos gerovei, žinios apie 
gražiąją Lietuvos gamtą užde
ga širdyse gimtojo krašto il
gesį, susipažįsta su mūsų lite
ratūra ir išmoksta gražiai sa
vo .mintis reikšti raštu. Mokyk
loje palaikomos Lietuvos gim
nazijų tradicijos suartina jau
nuolius su gimtąja žeme. 
Augšt. Lituanistinė mokykla 
paliko giliai įmintus pėdsakus 
širdyse tų jaunuolių, kurie 

| baigs šią mokyklą.
Tik 3 autobusai

Norėjosi įminti mįslę, kiek 
reikėtų autobusų sutalpinti vi
sos Chicagos lietuviams jau
nuoliams nuo 12 iki 18 metų 
amžiaus. Juk Chicaga — 
Amerikos lietuvių sostinė. Skai 
čiaus nežinau, bet galvoju, kad 
tie 3 autobusai neatvežė čia nė 
pusės to amžiaus jaunuolių. O 
kur kiti? Gal jie savo kukliu 
šeštadieniniu uždarbiu padeda 
šeimos biudžetą subalansuoti? 
Bet juk ir jie turėtų atsiminti, 
kad “maža garbė svetima kal
ba kalbėti, bet didi gėda savo
sios gerai nemokėti.” Mokyk-

Moksleivių Ateitininkų 

stovykla Maianapoly

drauge įdomus/ Rodos/ vėju Marianapolio Thompson kiekvienas
nuskriejo tie metai, ir dabar, ConĄ, seimTfiinkai Tėvai Man-, 
po 25, vėl susitiks draugėn tie, jonai šiemet savo mokyklos 
kurie vaikystėje 8 metus sė- patalpas ir vėl užleidžia ateiti- 
dėjo toje pačioje klasėje, tu- ninku stovyklai. Stovykla šie 
rėjo bendrus rūpesčius ir
džiaugsmus.

O, kokios tada buvo svajo
nės, koks gyvenimo kelio pasi
rinkimas? O dabar... po 25 .me
tų... rinksis įvairiausių specia
lybių vyrai ir moterys, dakta
rai ir inžinieriai, tėvai ir moti
nos, kurių ne vienas vaikas 
šiandien, tėvai ir motinos, ku
rių ne vienas vaikas šiandien, 
kaip jie prieš 25 metus, baigia 
parapinę mokyklą.

Šiam 25 metų klasės minėji
mui suorganizuoti ir pravesti 
yra sudaryta3 komitetas. Pir
mininkas dr. Antanas Rudokas 
deda visas pastangas, kad šia
me minėjime dalyvautų visi 
buv. mokiniai. Jam talkinin
kauja vicepirmininkas Frank 
Kilkus, o sekretorė Harriette 
Apke, pritrūkus dienos valan
dų, nesigaili ir nakties darbo.
Ir kiti nuoširdžiai padeda, kad 
šis jubilėjus, pirmas toks buv. 
lietuvių mokinių, praeitų kuo 
sėkmingiausiai.

Šis jubilėjus įvyks birželio 
24 d. 8 vai. ryto bus mišios Ne
kalto . Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Po to naujosios 
mokyklos salėje įvyks pusry
čiai, kuriuose dalyvaug ir dvi 
buvusios mokytojos, tai seselė 
Agnita ir seselė Eucharista.

6 vai. vakare įvyks banke
tas Jacy’s restorano patalpo
se, 79th ir Kedzie Avc. —VK—

SIUNTINIAI Į 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, laikrodžius, dviračius, 
akordeonus. Užsakymai pri
statomi iš Anglijos ir Vokieti
jos. (Haskoba, Tazab).

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

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERCEAS CAKGO OO. 

2412 W. 47 St., Chicago 32, III. 

LA 3-5049, YA 7-4337

ncniioTa, uunn.
Baigė mokslo metus 

Lituanistinė mokykis

Praeitą šeštadienį iškilmin
gai baigė mokslo metus Hart
fordo Lituanistinė mokykla. Į 
pabaigtuves susirinko gražus* 
būrys mokinių, mokytojai ir 
mokinių tėvai. (Gaila, jų buvo 
nedaug).

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
Lituanistinės mokyklos vedėja 
mokytoja Skrupskelienė ir įtei-

PADfiKA
A. t A.

PETRAS 8INEVI6IUS 
•

M i i-8 g c g. 23 d. ir tapo pa
laidotas gcg. 26 d., o dabar il
sis Sv. Kazimiero kapinfise am
žinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jain paskutini patarnavimų Ir 
palydėjo jj į tų. neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mas, atmindami ir apgailė
dami Jo prasiAaiinimų iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kun. kleb. J. 
I’aškauskul, kun. J. Makarui, 
kan. J. Zakarauskui, kun. J. 
Junevičiui ir kun. J. Maėiulio- 
ntut, kurie atlaiko Įspūdingas 
pamaldas už jo sielų ir klebo
nui kun. J. 1’aSkkuskui, kuris 
pasakė pritaikintų pamokslų. 
Dėkojame vargonininkams: A. 
Giedraičiui, I,. Simaičiui, J. Ku
dirkai, V. Daukšai. J. Keivė- 
nul ir K. Guuliui. Dėkojame 
Sv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laid. direkt. Hte- 
pont La«-kawlcz, kuris savo ge
ru Ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo Ji ) amži
nantį, o mums palengvino per
kasti nuliūdimų ir rūpesčius. 
Dėkojame grubnešiums Šv. Var
do praugljos nariams ir vi
siems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagaliau, 
dėkojamo visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę lieka: Žmona, duk
tė Ir anūkė.

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1956 m. birželio mėn. 7 d. mirė mano mylimas vyras

A. A.
ANTHONY GROUSE 

(Gronskis)
Gyv. 10710 So. Elbrook Avė.

Mirė birž. 5 d.. 1956. 5:20 
v. jktpiet, sulaukęs 52 m. atnž.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Mary (Starzyk). 2 
duktervs: Dolores ir Geraldi- 
ne, sesuo vienuolė M. Anunęia- 
ta (knzimierietė, Raltiinorėie), 
3 broliai: Jobu. brolienė Mi
kalina, Krank, brolienė Kaily 
ir Joseplt, brolio dukterys 
Marcelin Knysz ir Elainc 
Gronskis ir brolio sūnus Jo- 
senb Gronskis. Jr.. kiti rimi
nės. dtaucai ir pažįstami.

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

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

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

Nuliūdę: žmona, ir dukterys
Laidotuvių direktorius Ste- 

imnas Lackawicz. Tel. ItEpub-

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

i Koncertams, baliams, vestuvėms
Ir kit. pareuurimams kreiptis i 
mui. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

STATYBAI 
IR NAMU 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

C AR R MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

A. A.

JONAS DOMEIKA
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 

So. 50 'Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks pirmadienį, bir
želio mėn. 11 d. Iš koplyčios 8:30 v. ryto bus atlydėtas į 
Šv, Antano parapijos bažnyčią.

Laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdusi ŽMONA

A. f A.
JUOZUI BARKAUSKUI

mirus, jo žmonų EUGENIJĄ, sūnų GIN- 
TARĄ ir brolį Ciprijoną BARKAUSKĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučia velionies ben
dradarbiai ir jų šeimos:

Jonas LENKEVICIUS,
Benediktas LUNGYS,

Ignas PACEVICIUS,
Juozas Tamulevičius,

Petras BEBRAS ir 
BroniOs KLIOKĖ

Pranešame giminėms bei pažįstamiems, jog gegužės 
mėn. 22 d. Baltimorėj, mirė

A. f A.

JONAS GALINIS,
sulaukęs 79 metų, kilęs iš Kybeikių kaimo. Buvo palaido
tas gegužės 26 d. Holy Redeemer kapinėse.

Pasiliko, nuliūdę: Žmona, vaikui, anūkai ir proanūkai

IRENĄ IR JUOZĄ TRUŠKŪNUS, 

jy mylimai mamytei ir tėveliams Lietuvoje 

mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genė DRAUGELIENE, Birutė RYGERTIENE, 
Juozas TAMULEVIČIUS ir Pranas BEINORAS
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, ČffiCAGO, ILLINOIS šeStadienis, birželio 9, 1956

X Stanislovas Ir Elzbieta 

Wienažindis iš Chicago, III.,

X Kęstučio klubas birželio 
3 d. turėjo Hollywood salėje 
susirinkimą, kuriam pirminin
kavo klubo pirm. Antanas Va- 
lonis. Parengimų komisija, ku
rią sudaro Julia Pocienė, Mė- 
čys Krasauskas, Bronius Klem
ka ir Aleksas Lietuvninkas, 
pranešė, kad klubo pavasarinis 
piknikas įvyks birželio 10 d. 
Klimek miške prie Kean avė.

GEROS ŠIRDIES LIETUVIAI
A. OINTNERIS, Chicago, IU.

Tėvų Marijonų naujai statybai, šokiams gros Peivio orkestras.
Finansų sekretorius pranešė, 
kad .mirė 4 klubo nariai. Jie bu
vo pagerbti minute tylos. Na
riai buvo kviečiami atsilankyti 
į birželio įvykių minėjimą, ku
ris bus birželio 16 d. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je. Kęstučio klubo korespon
dentas yra J. Kondroška.

X Edvardas Pocius, 3424 W. 
72 pi., De Paul universitete 
gavo mokslo laipsnį Master of 
Business Administration. Ed
vardas augina du sūnus: Ed
vardą ir Ričardą ir yra Don

paaukojo $100. Tėvai Marijo
nai geradariams nuoširdžiai dė
koja.

X ŽuDi. Edvardas bulaitis

pradėjo dirbti Draugo redakci
joj. Pavaduoja atostogaujan
čius redaktorius.

X Balfo piknikui, kuris 
įvyks rytoj Bučo darže, J. Kut- 
ra, Real Estate & Insurance 
Notary Public, 2405 W. 51 St.,
Chicagoje, paskyrė $5,000 ver
tės nemokamą apdraudą buto 
inventoriui (baldams, Tūbams, 
etc.) nuo gaisro vieniems .me
tams. Juozas Vaineikis iš Mar-( arno Post°, 
ąuettte Parko dovanojo 'dėžę 
(12 bonkų) itališko vyno “Cin- 
zano Vermouth”, Healthy Food 
sav. Gyliai, 3236 S. Halsted St., 
dekoratyvines vazas gėlėms ir 
kumpį, $25 vertės.

Brighton Parko prekybinin
kai: Stasys Penčyla, 4501 So.
Talman Avė., Petras šilas,
2611 W. 44th St., Romanas Va- 
dopalas, 4359 S. Maplevvood 
Avė., “Royal Blue Store”, 4359 
S. Campbell Avė., Gustavas 
Zandovas, 4440 S. Westem 
Avė., Antanas Jomantas, 2532 
W. 47th St., Mikas Petraitis,
4456 S. Western Avė. ir Pet
ras Vengeliauskas, 4500 S. Tal
man, taip pat paaukojo Baltui 
dovanų. Be jų dovanų paskyrė 
Balfo piknikui “Terra” knygy
nas, 3333 S. Halsted St., Lietu
vių auditorija, 3137 S. Halsted 
St., Motiejūnas, 2638 W. 69th 
St., V. A. Vaitiekūnai, 1522-24 
W. 51st St., ir H. Seigan, 4622 
S. Ashland Avė.

Pasaulis labai margas. Kiek
vienas žmogus yra savotiška 
būtybė: kita pasaulėžiūre, poli
tinis įsitikinimas, išsilavinimo 
skirtumas ir t. t. Kiekvienas 
turi skirtingų būdo ir sielos y- 
patybių, o nuo to jau priklau
so, kaip jisai reaguoja į visuo
meninius, kultūrinius ir šalpos 
reikalus.

Broliai šaukiasi pagalbos

Jei ne. tiesioginiai kraujo 
broliai, tai vienos tautos vai
kai. Kuriuos palikome trem
tyje prieš 5—7 metus. Mes ga
vome daugumoje garantijas ir 
atvažiavome. Atvažiavome ir 
gerai įsikūrėme. Vieni iš gimi
nių, kiti pažįstamų, bet buvo 
ir tokių, kurių niekas čia ne
pažinojo. Tačiau lietuviai bu
vo suprantą reikalą ir nelaimė
je esančius gelbėjo. Tuomet

X Dr. Petras Kisielius, gyv. 
Ciceroje, Kultūros • Kongreso

i Indėnams reikią pagalbos 1

' Chicagoje kalbėjo laikrašti- 
i ninkas Harold E. Fey, įrodinė
damas, kad nėra tikslus Kon
greso 1953 metais priimtas nu
tarimas kaip greičiau užbaigti 
indėnų šelpimą. Tai, esą, įnešė 
chaosą į kaikurias indėnų gen
tis.

TRYS NUŽUDYTI 

TAVERNOJE

Mickey Miracle kabarete, 
1114 W. Argyle st., šiaurinėje 
Chicagos dalyje, vakar iš dvi
vamzdžio šautuvo buvo nušau
tas Max Epštein, 52 m. parda
vėjas, savininko brolis ir ta
vernoje dirbusi Lois Gatės, 27 
m. Taipgi buvo nušautas vie
nas praeivis, kurs išgirdęs šū
vius įėjo į taverną. Tavernos 
savininkas nurodė, kad žudikas 
yra Lawrence Neumann, 28 m. 
amžiaus, gyvenąs 6150 N. 
Rockwell st., buvęs jau kalina
mas už nusikaltimus.

Kaip atskirti
Šiaulių miesto gatvėje susi

tinka du pažįstami. Vienas jų 
pradeda girtis:

— Žinai, šiaip taip pasisekė 
nusipirkti batus.

Antrasis pažiūri į juos ir sa
ko:

— Jie atrodo, kaip maniš
kiai, nuo kurių po savaitės 
laiko dėvėjimo, nukrito padai.

— Tai kaip dabar atskirti 
blogus nuo gerų?

Prieš pirkimą turėjai pažiū
rėti kokius batus dėvi partinio 
komiteto pirmininkas.

PADĖKA
L. Dantų Gyd. S-ga tremtyje, 

Chicagoje savo puikiai pasisekusio 
Korcerto-Kartūno baliaus pelną 
1287 dolerius paskirstė taip:
1. Sergančioms dantų gyd.

Europoje . ....................... $700.00
2. Martyno Jankaus vai-
„ kams................................ $175.00
3. 16 Vasario Gimnazijai .$112.00
4. Gautingeno sanat. lietu

viams ligoniams ........... $100.00
5. Sibire ištremtiems lietu

viams ...............................$100.00
6. A.L.R.K. Federacijos jau

nimo stovyklai ............. $100.00
Ta proga L.D.G. S-ga taria šir

dingus padėkos žodžius mūsų mie
lai solistei S. Nasvytytei-Valiukie- 
nei už veltui taip puikiai atliktą 
koncertą, akomponuojant p. J. šla- 
pelytei - Morgan; Radio valandų 
vedėjoms p. S. Barkus ir “Margu
čiui” už dažnus garsinimus be at
lyginimo, nuoširdus ačiū. Dr. p. 
Aleknams, Dr. p. Gaižiūnams ir 
p. p. Prišmantuams didžiai dėko
jame už stambias aukas. Taip pat 
padėkos žodžius reiškiame konkur
so komisijai: Sol. I. Motiekaitie
nei, menininkei A. Dragūnaitienei

47,000 VERTES
iARD

~ 1,000 svarų premijuotas jautis,
47,000 <lol. vertės išlaipinamas New 
Yorke, j kur jis nugabentas iš Oe- 
neva, III. (INS)

mes patys nebūtume laiku ga
vę tok os gaarntijos? Kur mes 
dabar ir kaip būtume įsikūrę ir 
gyvenę? Manau, kad kiekvie
nas atsakys, jog žymiai blo
giau negu dabar. Taigi pa
galvokime '.ir pasitaisykime. 
Neduokime sau kančios. Sąžinė 
išmetinės mums, kad apsileido- 
me ir nieko nepadarėme kitų 
tautiečių gelbėjimui iš vargo. 
Ateikite patys savanoriaig ir 
atitaisykite klaidas! Dar pasi
liko apie 50 nepasirašytų su
tarčių. Dabar taip lengva pa
daryti sutartį.. Reikalinga būti 
tiktai JAV piliečiu, o jei ..ir tuo 
nesi, tai paprašyk, kad kitas 
pasirašytų. Skubėkite, kad vė
liau nereikėtų rausti iš gėdos, 
kad niekam nepadėjai?

Paskutinė proga — pikniko 

daržas

Žinote, kad birželio mėn. 10 
d. Bučio darže Chicagos apskri
ties Balfo valdyba rengia dide
lį pikniką. Piknike bus daug 
įvairių įdomybių ir pagražini
mų. Svarbiausia, kad bus tur
tingas dovanų paskirstymas. 
Atvažiuos daug žmonių ir iš 
tolimų lietuvių kolonijų, kur 
visai nėra Balfo skyrių. Todėl 
nutarta duoti tiems žmonėms 
parodyti gerą širdį ir leisti su
daryti likusias garantijas vie
toje — pačiame piknike. Tą 
dieną veiks Balfo raštinė so
de visą laiką. Apie tai pasaky
kite ir kitiems kaimynams. Te
gul ir jie prisideda prie sutar
čių užbaigimo^ Padarykime 
viską, kad birželio mėn. 10 d. 
būtų paskutinė garantijų su
darymo diena ir visi norintieji 
galėtų atvažiuoti į Chicagą. Iš
laikykime Chicagai duotą eg
zaminą garbingai!

Lietuvos Vyčių į tos garantijos buvo ne taip len
gvai sudarinėjamos, kaip šian
dien. Dauguma atvažiavusių
jų giliai įvertino senosios kar
tos jiems padarytą gerą darbą 
ir 'pasiliko, tarsi, giminėmis. 
Bet buvo ir priešingų atsitiki
mų, kurie nedarė garbės nau
jiems ateiviams. Pasirodė ne
sąžiningumo, nemandagumo ir 
tikr0 apsileidimo.

Senieji parėmė kiekybe

Šiemet atsirado galimybės 
daugiau atvažiuoti lietuvių į 
JAV. Balfas kreipėsi į lietu
vius prašydamas pagalbos. At
siliepė jau gražus skaičius ge
ros širdies žmonių. Jie suprato 
vargingą) padėlį pasilikusių 
tautiečių Vokietijoje. Kiti atsi
minė, savo vargus ir neviltį, ku
rioje jie patys buvo, kai netu
rėjo garantijų. Jau pagal nau
jai sudarytas sutartis pradeda 
atvažiuoti nauji gyventojai. 
Iki šiol jau padaryta 200 nau
jų sutarčių, kurių pusė tenka 
vieno asmens šeimai. Buto 
problema nebuvo aktuali, o dar
bo garantijas davė daugumoje 
lietuvių įmonės, statybos ben
drovės, pavieniai asmens ir 
verslininkai. Iš svetimtaučių 
davė 25 darbo garantijas Hart, 
Schaffner & Mane rūbų siu
vykla 36 S. Franklin St. gau
singas šeimas aprūpina sutar
timis senosios kartos lietuviai, 
o mažesnes — naujieji ateiviai, 
kaip JAV piliečiai.

Gyvi pavyzdžiai kitiems

Skaitlingiausiai 11 asmenų

ir Šv. Vardo draugijos narys 
Jo žmona Anelė yra atvykusi 
į Ameriką prieš 10 m. Edvar
do tėvai yra seni Marąuette 
Parko gyventojai.

X Chicagos LSK Vainutas

rytoj išvyksta į Rockford, III., 
kur žais pirmenybių rungty
nes National Soccer lygoje 
prieš miesto komandą.

X 40 stalų piknikautojams

įtaisė tėvai saleziečiai toje mi- 
lionieriaus sodyboje netoli Ce- 
dar Lake, kur dabar baigiama 
įruošti berniukams stovykla
vietė. Gražiu ąžuolynu, laive
liu ir baidare ežerėly, sporto 
aikšte su įtaisais krepšiniui, 
vieta beisbolui gali pasinaudoti 
kaip atskiros šeimos, taip ir or
ganizacijos. Ta vieta yra ket
virtadalis mylios į šiaurę nuo 
Cedar Lake, dvi mylios nuo 
kelio. Iš Chicagos geriausia va
žiuoti Calumet ekspresiniu ke
liu, paskiau 41 keliu į pietus ir 
8 keliu į rytus.

X Sofija Barčus, kuri dar 
nė iš vienos lietuvių organiza

Debatai pasibaigė 
vedybomis

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvyks 
sekm. birž. 10 d. 1956 m., Nekal- 

. . .... ; to Prasidėjimo parapijos mokyk -
buvo vienoj pusėj, jis — kitoj.įlos naujoje salėje, 4400 S. Fair- 
Ji laimėjo, bet galų gale — ji-! field Avė., 2 vai. po pietų, 
sai tapo JAV studentų debatų
čempionu. Jų pažintis baigėsi Kiekvienos kuopos atstovės 
vedybomis. Dabar abudu jie Prašom°s dalyvauti. Moterys no- 
baigė augštąjį mokslą. Ji nuo rinčios susiPažinti su Moterų Są- 
rudens pradės mokytojauti junga irgi kviečiamos atsilanky- 
Morton Augšt. mokykloje, Ci- * Koresp.
Gero, o jisai — karininkas pės

Margarita J. Arnold savo 
vyrą sutiko debatų metu

tininkuose.

Tikrina senelių namus
Specialūs Chicagos pareigū

nai pradėjo lankyti senelių glo
bos namus ir tikrinti, ar nėra 
kokių prasilenkimų su taisyk
lėmis panašių namų laikymui 
nustatytomis. Atrasta nemažai 
trūkumų, pvz. — užkaltos at
sarginės durys.

ir aktoriui L. Valiukui už rūpes-
— Vilniaus Krašto Lietuvių] įvertinimą kartūno suknelių 

c . sekančioms: pirmą premiją p. P.
Sąjungos Chicagos skyriaus na- Vaitaitienei, antrą — p. I. Pasa- 
rių susirinkimas — kavutė bus, rovaitei ir trečią — p. B. žido-
šį šeštadienį (VI. 9), 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijos mažojoje 
viršutinėje salėje, 3137 So. Hals
ted St. Susirinkime bus aptaria
mi svarbūs reikalai, todėl prašo
me visus narius ir kitus tautie
čius, kurie nori būti šios sąjun
gos nariais, būtinai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

menei.
Didžiausias ačiū gerb. p. Lietu

vos Konsului, ir Poniai Daužvar- 
džiams ir visiems mūsų brangiems 
svečiams už atsilankymą. Dalyva
vimu baliuje Jūs suteikėt mums 
garbę ir pagelbėjot pagalbos įšau
kiantiems, kuriuos jau pasiekė pa
sisekusio baliaus vaisiai. Tad dar 
kartą AČIŪ VISIEMS.

L. D. Gyd. S-ga, Chicago

reikalams paaukojo 50 dolerių j ei jos ar draugijos nėra paėmu-
ir Kongreso organizatorius pa
sveikino šio turinio laišku:

“Nors ir nepriklausau prie 
tos lietuvių grupės, kurie yra 
pakankamai pasiturį, bet netu
ri sąlygų kultūrinio darbo 
dirbti, nenumatau taip pat ir 
kliūčių, kurios galėtų mane su
laikyti nuo dalyvavimo pirma
jame istoriniame Kultūros 
Kongrese, tačiau, ypatingai 
vertindamas Lietuvių Ben
druomenės idėją ir jos 
pasišventusius nešėjus-prome- 
tėjus, siunčiu Jums kuklią au
ką, kaip simbolį pritarimo šiai 
idėjai ir įvertinimo Jūsų didžiu
lio darbo.”

Kultūros Kongresas įvyks š. 
m. birželio mėn. 30 dieną ir jo 
reikalams aukos siunčiamos 
Organizacinės Komisijos pir
mininko Teodoro Blinstrubo 
adresu — 6737 S. Campbell 
Avė., Chicago 29, III.

X Marijos Augštesniąją mo
kyklą šiais metais baigia 317 
mokinių (mergaičių), iš kurių 
35 yra tremtinės. Iš visų bai
giančių 35 mokinės priklauso 
“National Honor Society” ir jų 
tarpe yra šios septynios trem
tinės: Daiva Blinstrubaitė, Vik
torija Dimgailaitė, Julė Liule- 
vičiūtė, Rita Pilipavičiūtė, Te
resė Tumosaitė, Dana Vainaus- 
kaitė ir Irena Valaitytė.

X Leonas I>avickas, daug 
metų kalintas Sibiro koncent
racijos lageriuose ir nesenai iš 
ten ištrūkęs, kalbės Balfo pik
nike šį sekmadienį, birželio 10 
d. Bučo darže, Willow Springs,
III.

X Crane Savings and Loan

Assn. bendrovė, kurios prezi
dentas yra B. Pietkevič, atsi
liepdamas į Dainų šventės ko-Į persikelia į naują rezidenciją 
miteto prašymą, tos šventės’ 1653 W. Beverly Hills. Telef. 
reikalams pervedė 25 dol. Į Beverly 8-3946.

si atlyginimo už skelbimus per 
jos radijo valandą parengimus, 
su dideliu nuoširdumu remia ir 
garsina Dainų šventės reika
lus. Šio pirmadienio vakarą 
per jos radijd valandą nuo 7 
vai. iki 8 vai. vak. Dainų šven
tės tema kalbės žurn. Vladas 
Būtėnas, Spaudos bei Propa
gandos komisijos pirmininkas.

X Dainavos ansamblio mo
terys praeitą šeštadienį suruo
šė atsisveikinimo vaišes daina- 
vietei Elenai Kiaurakytei, kuri 
šio mėn. 17 d. išvyksta į Vaka
rų Vokietiją susituokti su Lion
ginu špoku. Elena Kiauraky- 
tė eilę metų Dainavos ansamb
lyje buvo pavyzdinga daininin
kė, tautinių šokių šokėja ir vai
dintoja. Vaišės praėjo pakilio
je nuotaikoje su linkėjimais ir 
dovanos įteikimu.

X Labdarių ūkyje kiekvieną 
sekmadienį įvyksta piknikai. 
Čia kiekvieną sekmadienį su
važiuoja žmonių iš miesto pa
kvėpuoti tyru oru, įsigyti švie
žių ūkio produktų ir apskritai 
gamtos prieglobstyje praleisti 
laiką. Kun. Adominas maloniai 
kviečia visus atsilankyti.

’ X Novena į Šv. Antaną, šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero, pa
sibaigs tridumu šv. Antano 
garbei birželio 11, 12 ir 13 
dienomis. Kiekvieną vakarą 7 
vai. 30 min. bus pamaldos ir 
pamokslas, kuriuos sakys kun. 
dr. J. Vaškas, MIC.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj birželio 10 d. 9:45 v. 
bus lai kernos šv. mišios para
pijos auksinio jubilėjaus pro
ga. Mišias laikys ir pamokslą 
sakys vysk. V. Brizgys.

X Dr. Julija Monstavlčius

CHICAGOJE
Plėšikai banke

Chicagos apylinkėje padau
gėjo užpuolimų ant bankų. 
Lake Vilią miestely du bandi
tai, vienas su kauke, kitas — 
su tamsiais akiniais darbo me
tu įėjo į banką ir išvogė $4,200. 
Banko tarnautojai užalarmavo 
ir su ginklu greit išbėgo neto
liese esančios krautuvės savi
ninkas W. Effinger, bet jau 
banditai buvo benuvažiuoją. 
Effinger, o taipgi ir policija

šeimai sutartį padarė B. Ster- juos pradėjo vytis, tačiau jie 
biene, agr. S. Sagamogienė, ku-, suspėjo palikti tą vogtą auto- 
ri atvyko į JAV pasisvečiutoti mobilį, persėsti į savąjį ir 
1939 m. ir karui užėjus pasili
ko toliau gyventi Amerikoje —

dingti nepastebėti.

Nužudytojo laiškas
Nužudytojo kontraktoriaus 

Charles M. Knierim našlė teis
mui įteikė laišką, kurį velionis

padarė 5 šeimoms su 28 asme
nimis, St. Gaučas — 3 nevedu- 
siems asmenims, J. Kerelis —
9 asmenų šeimai, J. Endziulis 
ir Augustaitienė — 6 sutartis,! buvo parašęs lapkričio mėnesį
B. Kuizinas — 3 ir t. t., o iš1 ir kurį liepė laikyti užlipintą
naujųjų ateivių žymėtini:

E. Kvečienė — 12 sutarčių iš 
21 asmens, P. Meilus — 6 su
tartis baigusioms Vasario 16 
gimnaziją mergaitėms. K. Ber
žinis iš Cicero — 7 sut. 15 as
menų, W. Butkus — 4 sut. 11 
asmenų, V. Žemaitis — 3, A. 
Pakaln škia — 3, P. Ličkus — 
3 ir stud. A. Paulus. Kiti pa
darė po dvi ar vieną sutartį ir 
jų paminėti nepajėgiame šio
je vietoje.

Kas belieka daryti?

Pirmiausia paklauskime pa

iki kasnors atsitiks jam. Laiš
kas parašytas pieštuku, turi 
septynis puslapius. Laiške pra
nešama, kad kitas kontrakto- 
rius — Izzo — grasino jį “nu
šauti, nužudyti ir, išlupęs akis, 
jas nusiųsti žmonai.” Prokuro
ras iškėlė kontraktoriui Izzo 
bylą už nužudymą.

Chicaga pasižymėjo
Už gerai pastatytą Pruden

tial dangoraižį, už naują ato
minį reaktorių ir už gerai 
įrengtus keturis garažus maši
noms statyti Chicaga laimėjo

tys savęs: kas būtų buvę, jei 1956 m. architektūrinę garbę.

DAINŲ ŠVENTE — TAUTOS ŠVENTĖ
PIRMOJI DIDŽIOJI

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ!

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1D., SEKMADIENĮ

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje YVatervllet, 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 — HEmlock 4-1677

J

DAINŲ ŠVENTOJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IŠ KANADOS IR JAV

BILETAI gaunami: Chicagoje — pas Karvelį Bridgeporte, Zajančausko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., 
Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue.
CICEROJE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė.,
MELROSE, PARKE — pas Metriką. 152 Broadway.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos iv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai popiet Dainy šventės pradžia;
6:30 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, UI.
Telefonas: PRospect 8-5952. Čįa gaunamos informacijos, biletai ir kt. 
Priimami užsakymai paštu.

Dainų šventės išvakarėse, birželio 30 d., 9:30 vai. ryte, prasideda Kultūros 
Kongresas, Sherman viešbutyje. x

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS


