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UOJ LABIAU PLEČIAS
Lietuvių Kultūros kongresas ir 

Kanados-JAV Dainų šventė
CHICAGA, birž. 30. Šiandien ir rytoj Chicagoje vyksta ne

eiliniai įvykiai lietuvių gyvenime. Čia šiomis dienomis suvažiuoja 
tūkstančiai lietuvių dalyvauti JAValstybių ir Kanados Kultūros 
kongrese ir Dainų šventėje.

Kad tai nėra paprastas, įvykis Halste(j . 19 p, . 1Q , - ~ 
liudija faktas, jog ir Chicagos nalsted ir ly F1--1U vai. Sv. Kry
miesto burmistras Richard J. 
Daley liepos mėn. 1 d. paskelbė 
Lietuvių tautinės dainos šventės 
diena. Jo proklomacija yra talpi
nama šios dienos dienraščio pir
mame puslapyje.

Kultūros kongresas

Iškilmingas pirmojo JAVals
tybių ir Kanados lietuvių Kultū
ros kongreso atidarymas įvyksta 
šiandien, 9:30 vai. Sherman vieš
butyje, Randolph ir Clark gatvių 
kampas. Kultūros kongreso daly
vių registracija Sherman viešbu
tyje pradedama 8 vai. Nuo šios 
valandos kongreso dalyviams vei 
kia ir informacijų tarnyba, kuri 
nurodys posėdžių sales.

Čia, po atidarymo žodžio, invo- 
kacijos ir prezidiumo sudarymo, 
bus pirmoji — dr. J. Girniaus 
paskaita „Tautinė kultūra — 
tautos išlikimo pagrindas“.

Po pietų vyks posėdžiai devy- 
niosėetskirose sekcijose. Mokslo 
sekc. nuo 1—4 vai. paskaitą skai-

žiaus bažnyčioje, 4557 So. Wood 
St. bus katalikų pamaldos.

2 vai. p. p. chorai renkasi į 
Kolizėjaus patalpas per šonines 
duris ir pasiruošia Dainų šventės 
eigai, o 2:30 vai. jie eina į estra
dą programos išpildymui.

3 vai. įvyksta pati Dainų šven
tė, kurioje žodį tars Lietuvos kon 
sulas Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, Chicago burmistras Richard 
Daley ir JAValstybių LB pirm.
St. Barzdukas. Čia bus išpildyta 
JAValstybių bei Lietuvos himnai 
ir 20 dainų.

7 vai. vak. įvyks užbaigiamasis 
JAValstybių Kultūros kongreso 
ir Dainų šventės banketas Sher
man viešbutyje, čia žodį tars tykius 
kard. Stritch.

Gen. Twining
Stalingrade

MASKVA. — Gen. Nathan F. 
Twining, lankydamasis Stalin
grado mieste, vietovėje kur rusai 
prieš 13 metų atmušė vokiečių 
veržimąsi į Sov. Sąjungą, pakėlė 
tostą už Raudonąją armiją ir 
aviaciją.

Po kovų laukų apžiūrėjimo įvy 
ko pietūs, kuriuose dalyvavo JA 
Valstybių, Anglijos ir Turkijos 
oro pajėgų vadai. Čia gen. N. 
Twining padėkojo šeimininkams 
ir pasiūlė išgerti už „Raudonąją 
armiją ir raudonąją aviaciją už 
jų atsilaikymą Stalingrade“.

50 susirinkusiųjų tuojau išme
tė po stikliuką kaukaziškos deg
tinės. Tada maršalas Sergei Ru- 
denfko pakėlė tostą už visų atsto
vaujamų tautų pilotus. Iš viso 
čia buvo gerta 11 tostų.

Po pietų svečiai buvo nuvežti 
į architektų klubą, kur Rudenko 
ir Malinin papasakojo vakarie
čiams Stalingrado gynimo nuo- Maištininkai nerimauja Lima mieste, Peru valstybėje. Viršuje ma

tosi padegtas autobusas, o žemai — kitas apverstas ir sulaužytas. 
Sakoma, kad šis įvykis atsitikęs pakėlus autobusų biletų kainas.

(INS)

Neramumai taip pat kyla Pabaltijy 

ir kitose rusų užimtose šalyse
BERLYNAS, birž. 29. — Lenkų pramonės mieste Poznanėje 

įvyko 6 valandas,užtrukęs darbininkų sukilimas, kuriame, Varšu
vos radijo pranešimu, žuvo 38 asmenys, o 270 buvo sužeisti. 

Pradžioje, sakoma, tūkstančiai

Vokiečiai grįžta
iš Sibiro

• Naujajam vokiečių ambasa
doriui Dr. Haasui įteikus naują 
vokiečių sąrašą, pirmasis pagal 
jį į Vokietiją buvo išleistas Fr.

tys prof. Step. Kolupaila; fcfeti- is Rytprūeių. Jia
zno -— nuo 1—6 vai. bus Ant Rin-
kūno, K. Modkaus ir IgnoMalėno 
paskaitos; literatūros sekc. bus 
skaitoma dr. J. Griniaus paskai
ta (nuo 2—5 vai.); kalbos sekc. 
posėdyje nuo 3—6 vai. paskaitą 
skaitys L. Dambriūnas; istorijos 
sekc. bus dr. A. Kučo paskaita 
(nuo 2—6 vai.).

Akademinio jaunimo sekcijos 
posėdy bus trys paskaitininkai: 
L. Sabaliūnas, A. Barzdukas ir 
G. Prialgaudkaitė (nuo 2 — 6 
vai.); dailės sekcijos posėdyje 
nuo 3—6 vai. paskaitas skaitys 
K. Žoromskis; muzikos sekcijoje 
su paskaitomis pasirodys VI. Ja- 
kubėnas ir prof. J. Žilevičius 
(nuo 3—6 vai.); teatro šėke. po
sėdyje, įvykstančiame nuo 2—6 
vai., paskaitas skaito G. Velička 
ir St. Pilka.

Užsibaigus atskirų sekcijų po
sėdžiams 6 vai. įvyks antrasis ir 
uždaromasis plentumo posėdis su 
Iz. Matusevičiūtės paskaita. Po 
jos seks lietuvių Kultūros kon
greso rezoliucijų priėmimas. 

Dainų Šventė

Dainų šventės chorų registra
cija vyksta 7—12 vai. Chicago 
Coliseum patalpose. 12 vai. ten 
pat bus moterų choro, o 12:30 
vai. — mišraus jungtinio choro 
repeticija. 1:30 vai. repetuoja 
mišrus jungtinis choras su orkes
tru.

3 vai. įvyksta ekskursija po 
lietuviškąją Chicagą ir pietūs. 
Ekskursantus veš specialūs dien. 
„Draugo" autobusai. Tuo pat 
metu bus visų muzikų, choro val
dybų ir visų kitų, besidominčių 
lietuviškos muzikos bei dainos 
reikalais, susirinkimas Chicagos 
Coliseum patalpose.

5 vai. susirenkama vyrų choro, 
o 6:30 vai. — mišraus jungtinio 
choro neprivalomų dainų repeti
cijai. Po šių repeticijų Kolizėjaus 
patalpose įvyksta visų chorų su
sipažinimo vakaras.

Rytoj, sekmadienį, Dainų šven 
tės dalyvių — evangelikų pamal
dos įvyksta 8:15 vai. šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, esančioje So.

Krasnojarsko krašto buvo atva
žiavęs į Maskvą ir įsiregistravo 
Vak. Vokietijos pasiuntinybėje. 
Tikimasi netrukus būsiant išleis
ta dar apie 9,000 vokiečių. Ta
čiau tiems, kuriems buvo primes
ta bolševikinė pilietybė arba ku
rie buvo pasidarę „be pilietybės 
asmenimis“, tarp jų — žymiam 
Klaipėdos krašto vokiečių skai
čiui, daroma sunkumų su išvyki
mu ir pareiškimu noro išvykti. 
Sovietų piliečiai ar ją gavusieji, 
paskelbta, neišleidžiami.

• Per II Pas. karą lenkų pre
kybos laivynas iš viso tepasiekė 
250,000 Brt. Dabar tik per šiuos 
5-rius metus Danzigo, Gdynės ir 
Stetino laivų statyklose statoma 
270 laivų bendro 750,000 Brt. 
kiekio. Po Sov. Sąjungos ir Šve
dijos lenkai yra pasiryžę tapti 
trečiąja Baltijos jūros galybe. So 
vietiniu pavyzdžiu lenkai yra 
taip pat pasiryžę pasistatyti di
desnių žuvims apdirbti „laivų — 
fabrikų“.

• Muenchene buvo sukviestas 
buv. rusų emigrantų NTS buvu
sių narių, iš tos organizacijos pa
sitraukusių dėl įvairių priežas
čių, susirinkimas. Jie sutarė su
daryti naują organizaciją, kurią 
pavadino „Rusų Tautinės Kūry
bos Sąjunga“. Organizacijos cen
trinė, bus JAV-se, kur daugiausia 
veikia tos organizatijos narių.

• Italijos ūkio darbininkai, pri 
klausantieji didesniosioms darbo 
unijoms, vakar pradėjo savo 
streiką.

Kalendorius
Birželio mėn. 30 d.: šv. Emili

ja ir šv. Liucina; lietuviški: Taut 
ginas ir Uogelė.

Liepos mėn. 1 d.: Brangiausio
jo V. Jėzaus Kraujo šventė; lie
tuviški : Gendrutis ir Liepa.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota; galimas lietus 
su perkūnija šiandien po pietų. 
Augščiausia temperatūra — virš 
80. Sekmadienį — vėsiau.

• Dotnuvos selekcijos stoties 
bendradarbė I. Valkniūnienė iš
vedė per trumpą laiką bulvių veis 
les: „Rūta“, „Vilija“ ir „Šatrija“, 
kurios Lietuvoje duoda derlių iki 
400 centnerių iš feiekvieno ha. 
„Visasąjunginėje 1956 m. žemės 
ūkio parodoje“ Maskvoje paverg 
tos Lietuvos paviljone „bus at
stovaujama“ daugiau kaip 400 
Lietuvos kolūkių, tarybinių ūkių 
ir MTS. Parodoj „šiemet pirmą 
kartą bus plačiai parodyti IJetu- 
vos kukurūzų augintojų pasieki
mai“ (nes kukurūzų planas pe
reitais metais buvo smarkiai su
žlugdytas, tat nebuvo kuo girtis 
nė parodoje) ir kt.

Rastas 5,600 metų
senumo skeletas

CHESTER, Valstybės
archeologistai Randolph County 
ribose, 15 mylių atstume nuo šio 
miesto rado žmogaus skeletą, ku
ris, tikima, yri seniausias bet ka
da iškastas JAValstybėse. John 
S. Tarr kasinėto jų grupės vyres
nysis sako, jog šis skeletas turė
tų būti moteries, mirusios prieš 
maždaug 5,600 metų.

• Dr. Julio Lacarte Muro iš 
Uragvajaus yra paskirtas nau
juoju^ ambasadorium JAValsty- 
bėms.

Rusai tiria
Antarktiką

LONDONAS. — Maskvos ra
dijo pranešimu, Rusija į Antark- 
tikos tyrinėjimus siunčia vis dau 
giau lėktuvų. Jie nori praplėsti 
dabartinę pažįstamą erdvę 1,000 
mylių ruože į pietinę šio šaltojo 
kontinento dalį.

• U Win, Bumuos ambasado
rius JAV alstybėms iš Rangoono 
atvyko į Washingtoną užimti sa
vo postą.

• Armijos vadovybė susitarė 
su „Chrysler Corp.“ dėl naujų 
„JUpiter“ raketų pagaminimo.

OFFICE OF THE MAYOR
CITY OF CHICAGO

RICHARD J. DALEY 
MATOM

P R 0 O L A M A T X O H

VHBRBAS, tho City of Ohloago vili ho tho s eono July 
•f tho colorful Lithuanlan Matlonal lolk Bestirai*

VHBRBAS, this spsotaoular oront vili brin< to our 
oity dslagatlons of Lithuanlan-Amerlcan* fro« all parts 
tho United Statos and Canadai and

of

žmonių, susirinkusių į miesto 
aikštes, pradėję šaukti „duonos, 
duonos!*, bet kiek vėliau čia pra 
aidėjo kruvinos demonstracijos.

Darbininkų gretos, po 12—20 
vienoje eilėje, pradėjusios žygiuo 
ti miesto parodos aikštėn, bet 
jiems tuoj pasipriešino automa 
tiniais ginklais ginkluota polici
ja, o armijos tankai, šarvuočiai 
automobiliai ir priešlėktuviniai 
ginklai irgi atskubėjo į savo po
zicijas

Šimtai darbininkų atakavo ko
munistų vyr. būstinę ir, kaip pra 
nešama, kiti — padėgė kalėjimo 
pastatą, apvertė tramvajus, au
tobusus ir taip susisiekimą pada
rė neįmanomu.

Vakariečiai stebėjo sukilimą

Šis sukilimas vyko stebint tu
zinui Vakarų valstybių pramoni
ninkų, kurie čia buvo atvykę ap
lankyti didžiulę pramonės paro
dą. Pranešimai sako, jog vaka
riečiai nebuvo paliesti nei sukilė
lių nei valdžios pajėgų.

Varšuvos radijo pažymėjo, 
kad „priešai“ specialiai Poznanę 
pasirinkę savo provokacijų cen
tru pramonės parodos metu, ka
dangi jie norėję sudarkyti gerą 
Lenkijos liaudies respublikos var 
dą ir užkirsti kelią taikingam 
tarpvalstybiniam bendradarbia
vimui. \

Neramumai Pabaltijo ir kituose 
kraštuose

Kartu su sukilimo pranešimais 
Lenkijoje, šiandien ateina žinios 
apie neramumus ir kitose Rusi
jos satelitinėse valstybėse.

Vakarų Berlyno laikraštis „Te 
legraph“, žinioje iš Helsinkio, 
praneša apie rezistencinius veiks 
mus prieš raudonuosius jų oku
puotuose — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kraštuose.

Tas pats laikraštis rašo, jog 
partizanai buvo į savo rankas 
paėmę ir 48 valandas laikė Lat
vijos sostinės Rygos pagrindinę 
radijo stotį. Po to, sakoma, į Lat
viją buvo atitraukta sovietų 11- 
toji šarvuočių divizija.

Tibetas komunistinės Kinijos 
kariuomenės buvo užimtas 1950 
m. ir jo vadas Dalai Lama pasi
traukė į netoli Indijos pasienio 
esantį kaimą. 1951 m. jis su rau
donaisiais pasirašė formalų su
sitarimą pripažįstantį kiniečiui 
valdžią.

Sukilimas Lenkijoje plinta

Naujausi pranešimai sako, jog 
Poznanės sukilimas persimetė j 
kitus pagrindinius Lenkijos mies 
tus — Varšuvą, Krokuvą, Danci
gą, Lodzę, o taip pat ir kitus ma
žesniuosius Lenkijos pasienio 
mįęstus.

Vliko pirmininkai 
Chicagoje

CHICAGO, birž. 29. — Šian
dien į Chicagą atvyko Vliko pir
mininkas Jonas Matulionis ir 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kė p. Elena Devenienė. Juodu va
kar aplankė dienraščio „Draugo“ 
redakciją ir pasveikino kun. Pet
rą Ciniką, MIC, Tėvų Marijonų 
leidžiamos spaudos direktorių, 
vardadienio proga. Vakar vaka
re jie posėdžiavo su Alto Vyk
domuoju Komitetu, šiandien abu 
dalyvauja Lietuvių Kultūros kon 
grėsė, o rytoj Dainų šventėj ir 
bankete.

• Prancūzai sučiupo
300 sukilėlių

ALGIERS, Alžerija, birž. 29. 
— Prancūzų ginkluotosios pajė
gos, padariusios apsupimą Alže- 
rijos šiaurės rytų dalyje, sakosi 
sučiupusios 300 nacionalistinių 
sukilėlių. Šiame žygyje dalyvavo 
prancūzų užsienio legijono karei
viai, parašiutininkai ir marinai, 
kurie įsiveržė į sukilėlių kontro
lėje virš metų laiko buvusius miš 
'kus, netoli Colio vietovės.

Ilgas žemės 
drebėjimas

7

. VHBRBAS, tho oocasion vili bs eolobratod vith flttlng 
dosionstrations to tho accoapanimont of nuaorous f ano u s 
banda and to tho snaslo of nationally famous ohoirs at tho 
Chieago Collsoumi and

VHBRBAS, thoao in attondanee at tho Bestirai vili 
offor soloan prayors to Alalghty God for tho rostorat^on 
of tho freedoa of Llthuanla, vhioh is nov undor Šorio t 
doaiinationt and

' •
VHBRBAS, Aaorloans of Lithuanlan aneostry in Chicago 

and in tha nation baro ©ontributed groatly to tho c ui turai,
eeonoalo and sočiai progreso of tho oity and oountryi« . •

MOV, THBRBBORB, I, Richard J. Daley, Mayor of tho City 
of Chicago, do horohy proolala Sunday, July 1, to bs 
LITHUAMIAM MATIOMAL IO1X IBSTIVAL DAY IM CHICAGO and urgo 
all eitlsens to tako oognisanoo of tho pagoantry and tho 

purposo of tho oooaslon*

A. D. 1/56Datod this I2th day

SANTA Sofia, Italija. — šia
me centriniame Italijos mieste 

Į Darjeeling, Indiją atvykusio-į žemės drebėjimas tęsiasi 33 die- 
ji Tibeto pasiprięšinimo vadai nas iš eilės. Trečdalis miesto gy- 
praneša apie didelius sukilimus vento jų jau kuris laikas gyvena 
Tibete, vykstančius mažiausia aš palapinėse, bijodami jų namų su- 
tuoniose krašto provincijose. , Į griuvimo.

■ -- ---------s

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— žemės drebėjimas buvo užregistruotas Japonijos Honshu 

provincijoje.
Senatas nusiuntė prezidentui Eisenhoweriui bilių, sutei

kiantį Gynybos Departamentui S+,656,727,000 dol., šio išlaidoms 
1957 metams. Si suma yra 500,000,000 didesnė negu prezidentas bu
vo reikalavęs.

— Vagys New Yorke iš aktorės Denice Darcel ir jos sesers 
pavogė 2 žebenkščių kailiukų paltus ir brangius auskarus. Nuos
toliai siekia 6,000 dol.

— Prezidentas Eisenhoweris pasirašė 33,000,000,000 vieškelių 
bilių, kurio pagalba bus galima įruošti gerus kelius Amerikoje. 
Nuo sekmadienio vairuotojai turės mokėti 1 centą brangiau ui 
galioną gazolino, kadangi norima atgauti šio biliaus išlaidas. Taip 
pat pakeliami ir federaliniai taksai sunkvežimiams, padangoms ir 
alyvai.

— Pasitarimai plieno streiko reikalu vakar buvo tęsiami to
liau, bet juose nebuvo žymių, jog iki šeštadienio vidurnakčio bus 
galima susitarti ir išvengti 650,000 plieno darbininkų streiko.

— Prezidentas Eisenhowerts šiandien žada apleisti ligoninę ir 
išvykti j savo ūkį Gettysburge, Pa. čia jis turėtų išbūti mažiausia 
2 savaites.
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Liet. Auditorija, 3133 So. Halsted St., VI2-6172
-RUOŠIA-

LINK
ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 30 DIENĄ

KA
Kviečia visus praleisti laiką lietuviškoje jaukioje nuotaikoje prie 

puikios muzikos. Įėjimas $1. Pradžia 8:30 vak. Salė puikiai vėsinama.

MŪSŲ KOLONIJOSE New Yoik-N-Y-
Philadelphia, Pa.
Philadelphijos lietuvių parkas

Didelė Philadelphijos lietuvių 
kolonija savo pramogoms, gegu
žinėms ir kt. ligšiol neturėjo 
aikštės. Per metų metus visos 
trys parapijos, šeši pašalpiniai 
klubai ir visos organizacijos su 
dideliu vargu jieškodavo aikščių, 
parkų ir tenkindavosi prastomis 
aikštėmis bei sodais, už kuriuos 
buvo išmokamos didelės pinigų 
sumos. Aktyvęjant bendruome
niniam gyvenimui, jau kelinti 
metai visu aštrumu iškyla ir 
jaunimo stovyklos klausimas. 
Šie reikalai visiems lietuviams

Lietuvos vaizdų albumas, kurio 
pirmasis užsakymas jau išpar
duotas.

Sirgo dr. Januškevičius

Neperseniausiai atšventęs 94 
metų sukaktį dr. J. Januškevi
čius, gyvenąs Riverside, staigiai 
buvo susirgęs, bet šiuo metu jis 
jau pakilo iš ligos ir jaučiasi 
gerai.
Seserų kazimieriečių namams 

trūksta baldų

Naujai ir moderniškai pasta
tytam seserų kazimieriečių na
mui dar trūksta baldų, kurių pir 
kimui kiekvieną sekmadieni Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje

visuomenininkams k i e kvienais vykdoma rinkliava. Šiuo metu
yra surinkta daugiau 900 dole- 
lerių, Baldai kaštuos 1,600 do
lerių. Su aukos prašymu ape
liuojama į kiekvieną gerą lie
tuvį.

metais, ypač pavasarį, sudarė 
nemažą galvosūkį. Mintis įsi
gyti savo žemės plotą metai iš 
metų darėsi gyvesnė ir aktuales
nė. Pastaraisiais metais, į šios 
problemos sprendimą visa ener
gija įsijungus senosios kartos Omaha, Nebr, 

veikėjams (pp. Bach, Cheledin,
Durhsai, Kanin ir kt.) savosios 
žemės sklypo įsigijimo reikalas 
įgavo konkrečią formą: surasta 
tinkama Vieta ir pradėtas lėšų 
telkimas. Šiaurės Philadelphijos 
užmiestyje surasta vietovė (42 
akrai) tinka ir gegužinėms, ir 
stovyklavimams, ir teikia pui

Keturi pobūviai

Šią vasarą turėsime net ke
turis pobūvius mokyklos nau
dai. Kiekviename pobūvyje bus 
duodama didesnė dovana atsilan 
kiusiems, bus įvairūs laimėjimai, 
užkandžiai, gėrimai ir šokiai. 
Tie pobūviai bus parapijos aikš-

kią galimybę plėtoti biznį Count | tėje- Pirmutinis jų bus liepos 
ry Club rėmuose. Didelio parko d. 
paunkgmėje šiuo metu ten yra Vestuvės

mokykla, kurios atitinkamai per . „
tvarkytos patalpos iš karto duo 12 BlraeIio 16 d- Bernice Balkus 
da visiems tiems reikalams gra- lstiekėj0 už JuozaP° Leyindbe- 
žią pradžią, ši vietovė iš pirmo: ceker- . Vestuvės buvo su šv. 
žvilgsnio teikia didelio Lietuvos‘""‘f1,011118: Pokylis labai
dvaro vaizdą. Todėl nenuosta-ikuklus Jaunosios motinos na- 
bu, kad Visi, ją pamatę, pajunta!*™08?’ kur nauja Pora ^vens
simpatiją ir norą ją turėti savie
siems lietuviškiems reikalams.

f
Pirmasis tog vietovės pirkimo 

reikalu pasitarimas davė kon
kretų sprendimą: vesti akciją 
sutelkti lėšoms, o pirmieji entu
ziastai jau sudarė užpirkimo ka
pitalo pagrindą. Pirmuosius j- 
našus padarė A. Bach $1,000, C. 
Cheledin $1,000, G. Reinys 
$1,000, Sakalas $1,000, M. Dum- 
ša su sūnumi $5,000, Ch. Rama
nauskas $1,000, V. Vasikonis 
$500, J. Adams $1,000, Tribulas 
$500, Aniževičia $300, A. Jan
kauskas $100, K. Gasparėnas 
$100 ir B. Raugas $100. Taigi 
jau yra per 13,000 dolerių. Ini
ciatorių pasitarime nutarta, kad 
sutelkus 25,000 dolerių bus šau-

ir priklausys mūsų parapijai.
Birželio 23 d. Julius Radas 

apsivedė su Regina Nelsaite. Net 
6 poros palydėjo jaunavedžius 
prie'altoriaus, kur kun. dek. J. 
Tautkus suteikė moterystės sek 
ramentą, o paskui atnašavo šv. 
mišias jų intencija. Gi Mečio 
Leškio vadovaujamas choras 
gražiai ir balsingai giedojo šv. 
Mišių metu. Pokylis buvo para
pijos salėje. Pokylyje dalyvavo 

, lietuviai svečiai iš Chicagos ir 
kitur.

Atskrido iš Vokietijos

Birželio 21 d. Emilis Retikis 
atskrido iš Vokietijos su 6 savo 
vaikais. Vokietijoje jis palaido
jo savo žmoną, kuri prieš mirtį 
labai jį maldavo, kad važiuotų 
d Ameriką su vaikais, jei bus

Spaudos klubo susirinkimas

Overseas Press klubo patalpo 
se birželio 22 d. buvo susirin
kę svetimomis kalbomis leidžia
mų laikraščių New Yorke re
daktoriai pobūviui, kuriam va
dovavo čekoslovakas A. Vala- 
chok. Pietūs buvo pradėti mal
da, kurią atkalbėti buvo pa
kviestas “Darbininko” redakto
rius T. B. Mikalauskas, OFM, 
kuris atstovavo lietuvius. Daly
vavo daugiau 40 tautybių re
daktoriai.

Buvo pakviestas ir New Yor- 
ko valstybės gubernatorius A- 
verell Harriman, kuris mielai su 
tiko atvykti ir pasakyti kalbą. 
Jis yra aktyvus kandidatas į 
JAV prezidentus, todėl ir jo kal
ba buvo grynai politinė. Gu
bernatorius Harriman, pasvei
kinęs redaktorius ir pasidžiau
gęs jų efektingu darbu, perėjo 
prie tiesioginio argumento. Pir
miausia jis kaltino dabartinę Ei 
senhowerio valdžią, kuri pasta
tė laisvąsias tautas psichologi
nio nusiginklavimo atmosferoje, 
įrodinėdama, kad Rusija norin
ti taikos ir esanti bejėgė. Tai 
yra tikra melagystę „

Ne ginklų ir dolerių siuntimu 
išgelbėsime pasaulį, tęsė toliau 
gubernatorius, bet pasiaukoji
mu ir padėties supratimu. Ei- 
senhowerio' administracija labai 
neaiški: prezidentas šiandien sa 
ko vieną dalyką, o Dulles daro 
ką kitą. Tad atėjo pats laikas 
turėti tautos administraciją, ku 
ri žinotų, ką daranti ir kur ei
nanti.

Kalbą baigė, pasisakydamas 
prieš McCarran įstatymą, iškel
damas mintį, kad būtų panaikin
ta kvotos imigracija.

Los Angeles
Birželio sukilimo minėjimas

Jau praėjo 15 metų nuo isto
rinio 1941 metų birželio, kai lie
tuviai sukilo prieš okupantus 
bolševikus, juos išvijo iš pa
grindinių tėvynės vietų ir pa
skelbė ^atstatomą nepriklauso
mą Lietuvą.

Tai buvo istorinis įvykis, gal 
nemažesnis už 1863 metų suki
limą, už 1904 metų spaudos at
gavimą, už 1918 metų Lietuvos 
atstatymą, už 1923 metų Klai
pėdos atvadavimą.- Ilgus metus 
dėl to tylėta., bet štai, praėjus 
keliolikai metų, pradedama pri
minti visuomenei.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Los Angeles skyrius 1941 metų 
birželio sukilimo minėjimą (šis 
įvykis turėtų būti visiškai at
skirai minimas nuo birželio iš
vežimų) suruošė birželio 24 d. 
Po gražaus atidarymo, pravesto 
Avižienio ir Dundzilos, A. Audro
—i — i f

nis skaitė ir pasakojo savo atsi
minimus iš bolševikų kalėjimo. 
Myk. Naujokaitis pateikė labai 
įdomų ir objektyvų pranešimą 
iš tuolaikinės pogrindžio veik
los. Jie toki, koki buvo pateikti, 
yra vertingi, o jeigu juos pla
čiau papildytų, būtų brangi is
torinė medžiaga, vaizduojanti 
lietuvių kovas dėl savųjų teisių, 
jų nepalaužiamą norą būti lais
vais. Lirikėtina, kad prelegentas 
tai padarytų.

Sukautai akademikai, daugu
moje inžinieriai, suvaidino vai
dinimą, kuriam net vardo ne
davė. Aš jį pavadinčiau “Po
grindžio atžalynas”. Dalyvavo 
A. Audrortytė, A. Avižienis, S. 
Dobkevičiūtė, A. Dundzila, V. 
Gilys, J. Navickas, V. Variako- 
jis. Apšvietimas ir garsiniai niu 
ansai — P. Jasiukonio.

Turinys — lietuvių gimnazis
tų veikla pogrindyje. Jie ir slap
tą laikraštėlį leido, vardu “At
žalynas”.

Vaidinimėlis — trijų veiksmų.
Nepaprastu kuklumu ir tylu

mu buvo ruošiamasi šiam minėji 
mui ir vaidinimui. Niekas net 
nemanė, kad mėgėjai su vaidi
nimu pasirodys pakenčiamai. O 
tačiau jie savo atliko visai ne
blogai. Autorius net publikos 
šaukiamas nenorėjo pasirodyti 
(juo yra Ant. Vyt. Dundzila). 
Padirbėjus prie “Pogrindžio at
žalyno”, ypač jo III veiksmo, jis 
visai tiktų vaidinti ir kitose lie
tuvių kolonijose. (lg)

Washington, D. C.
Moterų Klubo veikla

Balandžio 29 d. Moterų Klu
bo visuotinis narių susirinkimas 
išrinko naują klubo valdybą, ku 
rią sudaro pirm. Bronė Tautvi-

lienė, vicepirm. Barbara Darlys, 
sekr. Johana Vaičiulaitienė, ižd. 
Liudvika Jurkienė ir valdybos 
narė Birutė Čiurienė. Revizijos 
komisijon išrinktos Jadvyga 
Kuprėnienė, Genė Petkevičiūtė 
ir Pakulienė.

Birželio 18 d. Moterų Klubas 
suruošė arbatėlę žinomai mote
rų veikėjai V. Lozoraitienei pa
gerbti. Gausiai atsilankiusios 
klubo narės ir viešnios su dide
liu susidomėjimu išklausė V. Lo
zoraitienės pranešimą iš Moterų 
Tarybos veiklos nepriklausomos 
Lietuvos laiku. Arbatėlė pra
ėjo jaukioje nuotaikoje.

Lėčiausias, kuris savo tikslo 
neišleidžia iš akių, visuomet 
eina greičiau už be tikslo bė
giojantį. — Lessing

J. BREIVE & SON CONST. C0
1442 So. 48th Ct. Cicero 50. III.

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

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

kiamas visų akcininkų susirin-' progos, kur galėtų surasti ge-
klmas, kuris pasisakys dėl pla
no vykdymo ir sudarys vadovau 
jamą organą. Šiuo metu visi į- 
našai yra priimami lietuvių ban
ke, 204 N. Broad Str., kur tam 
reikalui yra atidaryta einamoji 
sąskaita.

IžVyfcų baigęs studijas

Keletą metų gyvenęs Pihladel 
phijoje ir Pennsylvanijos uni
versitete studijavęs techniką 
Andrius Butkūnas, studijas bir
želio 13 d. sėkmingai baigęs, iš
vyko į Detroitą, kur gavo inži
nieriaus darbą. Inž. A. Butkū- 
nas, gyvendamas Philadelphijo- 
je, gana aktyviai reiškėsi visa
me lietuvių bendruomeniniame 
gyvenime.

Knyga perkama

V. Karalius savo krautuvėje, 
3120 Richmond Str., prieš kiek 
laiko įsivedė ir lietuviškų kny
gų kampelį, kuriame yra visa 
eilė leidinių. Šiuo metu, kiek pa
tirta, geriausiai perkamas leidi
nys yra V. Augustino parengtas

resnį duonos kąsnį. Mirštančios 
moters noras išsipildė, kai prieš 
metus kun. Juozas Jusevičius pa 
darė sutartį visai šeimai.

Laikinai Em. Retikis sustojo 
pas savo brolį, kuris jau yra 
gerai įsikūręs ir turi savo na
mą. Laikui bėgant ir Emilis 
suras sau butą mūsų parapijos 
rajone. Mat, nors jis nėra ka
talikas, bet labai nori visus sa
vo vaikus auklėti katalikiškai 
ir lietuviškoje dvasioje.

Brooklyno kunigai pasu mus

Birželio 24 d. Omahą aplankė 
trys Brooklyno kunigai — kun. 
Pakalniškis, kun. Pikturna ir 
kun. Parancevičius. Kun. Pik
turna pasakė pamokslą per lie
tuvių katalikų misijas, pabrėž
damas vyrams, kad gerbtų savo 
žmonas. Moterims labai patiko 
ir jos ilgai kalbės apie tą pa
mokslą, primindamos apie tai 
savo vyrams. Svečius maloniai 
apgyvendino savo namuose ir pa 
rodė Omahos didesnes ir žymes
nes vietas vaišinga Pratkelių 
šeima. - Vietinis

VISI DAINUOKITE

STASYS METItIKIS

Aplankykite Stasį ir Mariją 
Metrikius Chicagos lietuvių 
maisto produktų centrą line je 
būstinėje. Pasivaišinkite mūsų 
lietuviškais valgiais ir taip pat 
importuotais skanumynais.

Mūsų krautuvė yra atidary
ta kiekvieną dieną iki 9:30 vai. 
vakaro ir mes su malonumu 
jus užkviečiame, kad galėtume 
jums patarnauti.

Atsilankykite, svečiai daini
ninkai, šokėjai * ir visi Dainų 
šventės ir Kultūros kongreso 
dalyviai. Pradėkime švęsti nuo 
Metricks Farm Food Co., 18(H 

West 47th Street, Telef. YArds 

7-8393.

I

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją 
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI
JANIgUE TRADING C0.

CENTRINE RASTINE:
Toronto, Ont. Canada 835 Queen St. W............. Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
New York City, N. Y. 306 E. 9th St...................... Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa. 2013 E. Carson St.,................. Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minn. 44 E. Hennepin Avė........... Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y. 1162 Broadway .......................... Tel. FI 1272
Nebark, N. J. 102 — 16th Avė. ........................ Tel. BI 2-6816
Philadelphia, Pa. 725 W. Girard Avė................... Tel. St. 7-1422
Cleveland, Ohio 1029 Fairfield Avė..............  Tel. CH 1-5547
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė.......................Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje ir JAV.
Pilna: garantuojamas kiekvienas siuntinys.
Pristatoma į dvi savaite:.

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokėjimo. 

DIDŽIAUSIA BENDROVE DĖLTO KAD GERIAUSIĄ!

.......... -............... 1 ' 1 m . 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indillal iki 910,000.00 apdrausti Federal Da- 
posits Insurance Corperation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road 
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

CI/IS’C SELF
9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES WALBR00K 5-8202
BIRŽELIO 29, 30 IR LIEPOS 2 DIENOM

4

IMPCRTED martell
3 STAR OOGNAC

J

Fifth $4.89
GKAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. $4.89
BLUE ROSE VODKA, 80 Proof, Fifth $2-59
8 YĖARS OLD BONDED WHISKEY

100 Proof Fifth $2-98
PABST, HAMM’S SCHLITZ OR

MILLER’S, Gaise of 24 cans $3.89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
IMPORTED <

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-69
IMPORTED REMY MARTIN

V. S. O. P. Cognac Fifth $5.69
THREE FEATHER JAMES WALSH BLENDED

WILKEN OR FAMILY WHISKEY, Quart $3.49 

MDSE. ON SALE TILL JUTA 5, 1956

-i”' ♦ " BL 338

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos Ir L C MOBILGAS benziną*, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyt. Fireatone padangos.
1934 We.t 59th Stroet Tel. GRovehill 6-9138

M. CESAS, patyria aota

34 METŲ SUKAKTIES DIDŽIULIS
IŠPARDAVIMAS
84 M. SUKAKTIES PROGA SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

vyrams, moterims, vaikams Ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankSluošėių Ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joseph’s Dry Goeds Store
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8. ILLINOIS

/
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TESKAMBA MŪSŲ DAINOS... Krikščionybė turėjo daug kru 
vinų laikų, tai viename, tai kada 
vinų laikų, tai ivename, tai kada 
kitame krašte, įvairiais šimtme
čiais. Ji pati tačiau dėl to ne
žuvo. Ir šiandien, komunistų 
valdomuose kraštuose besikar- 
tojant panašioms krikščionių 
žudynėms, kaip yra buvę praei
ties šimtmečiuose, mes galėtu
me klausti, ar krikščionybei bū
tų buvę geriau, jeigu mūsų lai

Tautos dainius — pranašas Maironis į lietuvišką dainą di
džias viltis sudėjo. Jis pats dainas kūrė, ūgdė jų grožį, išsakė 
tautos ilgesį ir galingu balsu šaukė dainuoti. Kad lietuviška 
daina skambėtų po visą vargstantį kraštą, žadindama širdį ne 
vieną, kad ji sklistų po šalis plačiausias, rodydama svetimie
siems lietuviškos dainos grožį ir dainių šalies vargus. Tikėda
mas lietuviškos dainos galia, Maironis ragino savo krašto skriau
džiamus brolius vis garsiau ir garsiau lietuvišką dainą užtraukti.

Maironio jaunystės metais lietuviškoji daina buvo vięnin- 
telė ryškiausia, populariausia ir visame krašte gyva lietuviš
kosios kultūros paraiška. Šienp jo vėliai, grėbėjėlės ir linų ro
vėjos vakarais su lietuviška daina iš laukų į namus grįždavo.
Daina skandino dienos vargus ir žadino šviesesnes viltis. Lie
tuviškos dainos garsais nuženklinti visi lietuviškojo kaimo ro
mantiškieji subatvakariai. Rūtų darželis, Šalia jo rymanti mer
gelė, ant eiklaus žirgo atjojąs bernelis buvo pagrindinis lietu
viškosios dainos turinys, paįvairintas gamtos grožiu ir liūdna 
melancholija. Liaudies menininkai ir pasakoriai buvo lietuviš
kos dainos palydovai. Dainininkai tautos ilgesį išreiškė dainomis, 
liaudies menininkai tą patį išdrožė medyje, pasakoriai ilgaisiais 
žiemos vakarais kartų kartom pasakojo tariamu žodžiu.

Nepriklausomoje Lietuvoje lietuviškoji daina išaugo ir iš
bujojo. Dainų šventės, universitetų, gimnazijų ir organizacijų 
chorai kėlė lietuviškos dainos garbę ir meninį lygį. Lietuviškoji 
daina darėsi linksmesnė ir skaidresnė. Ji tapo visų minėjįmų, 
iškilmių ir iškylų neatskiriama palydove. Jaunoji kompozitorių , ko» aplinkybėms ir gyvena. Ken 
karta lietuvių liaudies dainose jieškojo lietuviškųjų motyvų.'čia ir žūsta patys geriausieji. 
Laisvės netekimas sustabdė lietuviškosios dainos kilimą. Lietu
viškąją dainą visame pavergtame krašte pakeitė aimanos, aša
ros ir kraujas.

Negalėdama bujoti savame krašte, lietuviškoji daina at
gimė sunkioje tremtyje. Jau 1944 metais, dar karui tebesiau- 
čiant, Vienos mieste atsikūrė Čiurlionio ansamblis. Suskambo 
lietuviškos giesmės bažnyčioje ir dainos salėse. Kiek vėliau 
susitvėrė gausūs stovykliniai chorai ir žinomasis ansamblis 
“Dainava”. Lietuviškoji daina lengvino sunkias tremties die
nas saviesiems ir stebino svetimuosius. Po vieno lietuviško kon
certo 1947 metais prancūzų laikraštis rašė: “Lietuviai pabėgė
liai labai myli gimtąjį kraštą. Lietuvaitės viską paliko, bet iš
sinešė gražią dainą ir tautinę suknią”.

Tik diena mus beskiria nuo didžiosios JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventės Chicagoje. Lietuviškoji daina galingai su
skambės iš šimtų krūtinių. Tai bus gražiausias įvykis mūsų kul 
tūriniame gyvenime. Tai bus lietuviškosios dainos pasididžiavi
mas, jos grožio ir kultūros demonstracija.

Lietuva — dainų šalis. Jos sūnūs ir dukros — dainų šalies 
vaikai. Visi kaip vienas junkimės j didįjį būrį — vieni dainų 
grožio atskleisti, kiti tą grožį išgirsti ir išgyventi, kad ir toliau 
palaikytume dainų šalies vaikų vardą.

Maironio žodžiai išsipildė: lietuviškos dainos skamba po ša
lis plačiausias, nors ir ne iš gimtojo krašto, bet gimtuoju žo
džiu ir iš lietuviškų krūtinių. St Daunys

SUNKU NUSIKRATYTI STALINU
ANT. ŽVINKl.YS, Hilbhoro, Wlw.

Lenkijos Sukilimas

NUSKRIDO | MASKVĄ

Nors šiandien Stalinas ir Tiesa, kad šiemet Gegužės 
plaunamas lauk iš ruselio gal- Pirmosios parade Maskvoje 
vos, nebevadinamas “tėvu ir mažai tebuvo matyt nešamų 
mokytoju” o tik paprastu nuvainikuotojo stabo paveiks- 
žmogžudžiu, tačiau jei jis iš lų, tačiau visdėlto jų buvo. 
kapo sugrįžtų į Kremliaus rū-! Reiškia dar nėra duotas ben- 
mus, jis ten net nepastebėtų dras įstatymas nusikratyti Sta- 
jo didybės aptemdymo žymių.' lino liekanomis. Viename Ma-

kais iš bedieviškojo komunizmo! Visų jų kritikų burnos vėl už- skvos muzėjuje dar tebėra iš
rankūs būtų nežuvęs nė vienas sidarytų, partija jį “smilkytų” ( statytos Stalino dovanos, gau- 
vyskupas, kunigas, vienuolis ar kaip anksčiau, o Chruščevas su tos iš komunizmui tarnaujan- 
vienuolė, bet jeigu jie, palikti Bulganinu, išpažinę savo nūs- čių organizacijų ir privačių as- 
tariamoj laisvėj, negalėtų eiti lydimą nuo partijos linijos be- menų visame pasaulyje. Ten 

slampinėdami po kapitalistinį stovi ir didelė rašalinė, kurią' 
pasaulį, prašytų Staliną malo- (tam kruvinajam diktatoriui do- 
nės, kad įsakytų NKVD juos ( vanojo viena bobelka iš Illinois 
pakarti. Su naujosios linijos už jo sugebėjimą apstatyti 
komunistais atsitiktų panašiai Rooseveltą ir Churchillį J aito- 
kaip su anais žvirbliais, kurie je.
gūžius išpūtę šokinėjo ant tako 
ir šaukė: “Ir aš vyras..., ir aš 
vyras...”, gi kai tik už kampo
jasirodė katino akys, visi “vy-1 lomuotasis žmogžudys 
rai” spruko kur kas suspėjo. I stovi ant piedestalų vien 
Pagaliau^ jei Chruščevas ir lik
tų nepakartas, tai jis, kaip ir 
pirma, Stalinui su užsienių ko
munistais puotaujant, turėtų 
tik “kazačkų” šokti ir Staliną 
juokinti.

Ir tikrai, be dabartinių
Kremliaus bosų kalbų, užsie
niečiai Rusijoje nieko nepaste
bi, kad Stalinas būtų vejamas 
lauk iš viešumos. Po Chrušče
vo kalbos buvo pranašaujama, 
kad Stalino paveikslai, biustai, 
paminklai bus nurankioti, o jo 
kūnas iš mauzoliejaus bus per
keltas į kapines. Tačišu iki

nim7VVitkn^’h7mani^ams,iSioltai dar neįvyko ir, atrodo, 
nes tokia mintis juos tarsi pa-lši pranašystė dar greit ir neiš

sipildys. Fabrikuose, viešbu
čiuose, muzėjuose, teatruose ir 
net ligoninėse dar tebekabo 
milžiniški Stalino paveikslai su 
išpūstais, lyg katino prieš šunį 
ūsais. Vaikų darželiuose, mo
kyklose ir jaunimo centruose 
ant £ieųty0|į4«frekybo Stalinas 
tarp vaikų Šitokiais “tėviš
kais” paveikslais buvo ir mū
sų mokyklos ruselių apdovano
tos pirmosios okupacijos metu, 
ir dėl kurių nepagerbimo dau
gybė lietuvių moksleivių kalė
jime ir net Sibire atsidūrė.

savo pareigų.
Iš kitos pusės tačiau nekalbė

kime, būk persekiojimai esąs 
naudingas dalykas, kad jie ap
valą Bažnyčią nuo dulkių ir sa
manų. Tai yra netiesa, tai yra 
sentimentali poezija ramių ir 
sočių žmonių. Sunkiose valan
dose toki krikščionys, kuriuos 
galima palyginti dulkėms ir sa
manoms, nežūsta: jie “prisitai-

Turime gi ištisus kraštus, kur 
įersekiojimai Katalikų Bažny
čią ne nuo dulkių apvalė, o tiek 
sunaikino, kad liko tik dulkės 
:ir samanos sektų ir atskalų for 
moję, o katalikybė ir po daug 
šimtmečių neatsigavo. Ir tai, 
kas šiandien vyksta komunistų 
tironijoje, nėra krikščionybės 
apvalymas, o yra jos naikini
mas. Tuo kaip nors naiviai ra 
mintis, būtų paniekinimas kan
kinių kančių ir kraujo 

Krikščionybės “a p v a lymo” 
mintimi labai patogu ramintis 
defetistiškos dvasios krikščio-

Kaip bus su paminklais?
* Kai kas mano, kad tas dip- 

tebe- 
tik

dėl to, kad komunistai neturi 
ką geresnio jo vieton pastatyti, 
o tuščių vietų neišeina kaip 
palikti. Paskutiniosiomis die 
nomis užsieniečiai Maskvoje 
nugirdę, kad, išėjus viešumon 
Chruščevo slaptajai kalbai pa
sakytai partiečiams, Kremlius 
rimtai planuoja Stalino pa
veikslus pakeisti Leninu. Ne
malonu juk Chruščevui ir jo 
gaujai bus žiūrėti į Stalino pa 
minkius, kai pasaulis sužinos 
jog jie jį nunuodijo kaip kri 
minalistą. Bet juk mes gerai 
žinome, ką reiškia Sovietijoje 
užplanavimas ir plano įvykdy 
mas.

Amerikos fabrikantas W. P. Lear su žmona stovi Maskvos aerodro
me, kur jie nuskrido privačiu lėktuvu iš Rytų Beerlyno. Jie yra 
pirmieji keleiviai, kurie legaliai privačiu lėktuvu pasiekė Maskvą, 
nors navigatoriai ir buvo rusai. (INS)

Sovietų Sąjungos ir jos satelitų vadinamą “New look” ap
temdė Poznanėje, Lenkijoje, įvykęs sukilimas, kuris yra tuo reikš
mingas, kad jį pradėjo dirbtuvių darbininkai. Jie reikalavo ge
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas, nes jos nebepakenčiamos. Jie 
reikalavo ne tik duonos, bet ir laisvės. Jie reikalavo sovietus 
kraustytis lauk iš Lenkijos, nes jiems ten ne Vieta. Jie draskė 
Sovietų Sąjungos vėliavą, nes ji atnešė kraštui skurdą, vargą, 
badą ir ašaras.

Šis sukilimas Lenkijoje įvyko kaip tik tuo laiku, kuomet 
sovietų naujieji budeliai plačiau ir plačiau šypsosi laisvajam 
pasauliui, piršdami jam koegzistenciją, žadėdami 8u visais gy
venti taikoje ir tvirtindami, kad sovietinėje sistemoj yra “tvar
ka, “gerovė” ir net “laisvė”, kad Rusijoje ir satelituose žmo
nės “patenkinti”. Patenkinti juo labiau dabar, kai visi praeities 
darbai — žmonių skerdimas, tautų pavergimas, vergų darbo 
stovyklose vedami žmonių kankinimai — suversti į Stalino kars
tą ir tie visi dalykai “nebepasikartos” prie kolektyvinės dik
tatūros.

Ir matot, kaip išlindo yla iš maišo. Dabar, po sukilimo 
Lenkijoje, bus dar labiau aišku, kad Chruščevo’ir Bulganino 
šypsenos yra veidmainingos, kad visi jų pažadai yra melagingi, 
kad padėtis nėra pasikeitusi nei Rusijoje, nei jog satelituose, 
kad ten vergija ir badas, kaip buvo, taip ir tebėra.

Žinoma, kaip prieš keletą metų Rytų Vokietijos sukilimas 
buvo numalšintas kariuomenės ir policijos pagalba, sušaudant 
daugybę žmonių, taip bus ir su Lenkijos sukilimu. Tačiau su
kilėlių pralietas kraujas nebus veltui Jis dar kartą, ir tai labai 
iškalbingai parodė, kad Sovietų Sąjungoje tebėra pragaras. Jis 1 
nutraukė kaukes nuo besišypsančių Kremliaus budelių veidų. ,

Vakarų demokratijos, ypač Jungtinės Amerikos Valstybės, 
turėtų šį įvykį Lenkijoje panaudoti ta prasme, kad būtų nutrauk
ti visi ryšiai su žmonių kankintojais ir tautų pavergėjais__ ko
munistiniais režimais. Tam laikas jau yra pribrendęs. ■

teisina už jų nieko neveikimą 
persekiojamą krikščionių vi
suomenę gelbėti ir persekioto
jus sutramdyti. Kur tokia de- 
fetistiška nuotaika susikuria, 
ten pati krikščionybė patenka į 
didesnį pavojų, negu persekio
jamuose kraštuose.

Ta pačia proga verta yra at
siminti, kad ne tik krikščiony
bė, o jokia idėja nesunaikinama 
fizinėmis ar militarinėmis prie
monėmis. Verta yra atsiminti 
kai ką iš istorijos, kad kiek 
kartų ėjo į kovą ginklas prieš 
idėją, galutinėje sąskaitoje gink 
las visada pralaimėjo. Ir ta idė
ja/ nuo kurios šiandien tiek 
daug kenčia krikščionybė, kuri 
jau tiek žalos atnešė ir dar ne
žinia kiek atneš daugeliui tautų, 
fizinėmis priemonėmis ir valsty
bių įstatymais nenugalima. Ir 
ji nugalima tik žmonių protuose 
ir širdyse prigydant kitą, ge
resnę už ją. Kaip greitai ir kaip 
ramiai baigsis šiandieniniai krik 
ščionių persekiojimai, priklauso 
ne tiek nuo politinių priemonių,

o nuo to, kaip greitai ir ką duo 
sime žmonių protams ir širdims 
klaidos vietoje. Klaida manyti, 
kad bedieviškasis komunizmas 
turįs būti ginklu naikinamas, 
kad jo žiaurumus sustabdyti ir 
tautas išlaisvinti gali tik politi
kai ir valdžios. Žmonių visuoti
nė opinija, kai ji prideda reikš
tis gyvenime, yra galingesnė 
už juos visus ir juos priverčia 
eiti visuomenės nusitartu keliu.

Aną kartą “Tiesos” kores
pondentas iš Skuodo aprašė 
vieną tokį užplanavimą ir vyk
dymą. Vienas sovchozas už
planavęs įsigyti naują pjauna
mąją mašiną ir per vasarą nu
pjauti tiek ir tiek hektarų šie
no. Rudenį užsakytą pjauna
mąją gavo gegužės pradžioj, 
bet paaiškėjo, kad užmiršta 
pridėti mašinos dalgiai. Dalgiai 
buvę iš naujo užsakyti gegu
žės gale, gi spalių mėnesyje 
sovchozas gavęs pranešimą iš 
Vilniaus, kad dalgiai paruošti 
siuntimui ir netrukus “gausią 
eigą”. Kai pagaliau dalgiai 
atėjo, nepjautos pievos jau bu
vusios po sniegu. O juk Stalino 
su Leninu sukeitimo reikalai 
keblesni negu dalgių, todėl ir 
daugiau įstaigų turės pereiti. 
Tad reikia manyti, kad ir Le
ninui dar ilgai teks laukti “ei
gos” nuspirti Staliną nuo sie
nų ir piedestalų, jei, žinoma, 
nepasiskubins Chruščevas ten 
užtupdyti savo plikės.

Kaip atskirti?
Nukabinti Staliną nuo sienos 

ar nuversti nuo piedestalo ne 
taip jau sunku, tačiau nema
lonus reikalas ten, kur Stali
nas vaizduojamas kartu su Le
ninu. O tokių milžiniškų metali
nių ir akmeninių plokščių - ski- 
dų, su išgraviruotomis ar iš
kaltomis abiejų dktatorų gal
vomis ir įmūrytų į įvairius 
pastatus i rnamus yra pilna 
Rusija. Iš tų skydų iškapojus 
Staliną, beliks tik pusė Lenino 
galvos, nes kitą pusę užstoja 
jo įpėdinis. Gi iškirsti ir Leni
ną, būtų baisus jo pažemini
mas. Taip pat ir palikti kol 
kas abu. Palikus abu skyduo
se, nepatogu niekinti ir plėšyti 
vieną Staliną vaizduojančių 
paveikslų, nes tada išeitų, kad 
Stalinas vienas — yra žmog
žudys, gi kartu su Leninu — 
didvyris.

Kada Stalino paveikslai ir jo 
palaikai bus niekinami, — nie
kas negali atspėti, nes iš Krem
liaus ponų galima visokių dar 
netikėtinumų išgirsti. Tačiau 
jau yra ženklų, kad tas kitados 
“.mylimasis tėvas ir mokyto
jas” visdėlto netrukus turės 
nulipti nuo sienų ir su pečkurių 
pagelba nusileisti į liepsnas 
krosnyse amžinam poilsiui.

TT. MARIJONŲ

ŠTOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos
Ilinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni. 
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.
Kreipkitės:

REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC., 
Marian Rilis Seminary 
Clarendon Hills, III.
Tel. HINSDALE 1441

Gyventi, reiškia nuveikti pa
tamsių gaivalus tiek prote, 
tiek širdyje. — Ibsenas

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymu* kartu su pinigais slijsklte:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. HL

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

(tęsinys)
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PirmŲjy popiežių likimas
VYSK. V. BRIZGYS

šią savaitę minėjome šv. a- 
paštalų Petro ir Povilo šventę. 
Kristaus pirmojo vietininko Pet
ro, paskui jo betarpių vietinin- 
kų Lino, Kieto, Marcelino, Kle
menso ir beveik visų Bažnyčią 
valdžiusių per pirmus tris šim
tus metų, o kaikurių dar ir vė
lesniais laikais, mirtis buvo kan 
kinių mirtis iš krikščionių per
sekiotojų rankos. Tai būta bai-

Autentiškos ar neautentiškos 
pranašystės skelbia, kad dar bū 
šią laikų, jog popiežius iš Vati
kano pabėgsiąs per kardinolų la
vonus ir tt. Kaikurios, nors ir 
šventų asmenų skelbtos, tokių 
pranašysčių neįvyko. Ar dar 
kada tai įvyks, ne mums spėlio
ti, tik, jeigu įvyktų, tai būtų 
tik vienas iš daugelio panašių į-

sių laikų, tačiau juose Kristaus į vykių Kristaus Bažnyčios isto- 
palikta Bažnyčia nesunyko. Į rijoje.

neša ginklą, aš nešiau tavo kūdikį, mano kojos buvo 
kruvinos, aš kas pusdienis išmėčiau kitą savo nešmenę, 
ji jau tilpo rišulyje, surištame iš skepetos, ir paskui te- 
pripildė nosinę. Aš slėpiausi, kaip vagis, pikčiau dar — 
aš slėpiausi nuo tavo žmonių! Kas iš to, kad jie rodė 
man kelią ir davė duonos, bet jie žiūrėjo į mane smal-

Ji neatsimena, kaip išėjo — ji nepadėkojo žmogui 
už jo gerus žodžius, o turėjo — taip susijuokė paskui 
viena, gatvėje. Jis buvo, kaip priešas, kuris padaro gero 
nejusdamas, jis pažadino ją. Žydai! O, jūs prakeikti 
gojai ir tris kart prakeikti vokiečiai 1 Ar iš tikrųjų ne 
tiktai nuo karo reikėjo trauktis iš svetimos vietos? Tai
laikina, tai tiktai trumpas laikas, kad reikia pasisau- šiai ir man atrodė, kad rodo į mane pirštu, kuris išduo- 
goti, neįmanomas dalykas, kad raudonoji armija bėgtų, da. Man atrodė, kad man išėjus, jie siuntė kažkur žinią, 
kaip dabar. Rusai sugrįš, netrukus, labai greitai — kad mane gaudytų“.

Ji norėjo tikėti taip, kaip ir tada atrodė — nors 
viduje žinojo, kad yra neteisi: niekas neatsakė jai van-

reikia tiktai palaukti. Ir ūmai ji buvo rami ir visai tik- 
„Ar jūs turite arklį?“ — sako ji ir žmogus lėtai ra, kad Kaune nebuvo tdkio pasimetimo, kaip čia pro- 

linksi galvą, ir ji trumpai ir beveik šiurkščiai taria: — vincijoje, Vokietijos pasienyje. Ir ji žinojo, kad jos
„Nuvežkit mane į Kretingos geležinkelio stotį“.

Pusamžius žmogus šypso labai keistai — mano
ji — tarytum veidmainingai, ar ką piktą galvodamas, 
tačiau jis atsako rimtai: — „Ką jūs veiksit stotyje, mo
teriške, ar miegojot ir nežinot kas dedasi? Kaip vaikš
čios traukiniai šitokiu metu!“

mylimasis, kad drąsiausias iš kovotojų — nepabėgo su 
kitais bailiais. Gal būt, jis taipgi pasislėpė. Kur? Savo 
tėviškėje. Juk jis pasakojo, kad jo motinos sodyba yra 
tokia nuošali ir taip miškingoje apylinkėje, jog jos rei
kia jieškoti, kaip baravyko.

. ...... ... Ne, Jis nepametė jos! Šitaip mylėti negali niekas,
“i “l kaip jis ”>y« - k dabar toki«« dienose - j‘a daugiau 

- x. - nerimsta ir blaškosi negalėdamas pasiekti jos ir išvesti
iš pasmerkimo rato. Bet juk jis žino, kad ji protinga ir 
sumos, kur turi ateiti ir susitikti. Kiek bus iki jo tėviš-

pati išsigando savo balso, ir pro atidarą langą iš vidaus 
pažvelgė moters veidas — ir ji tyliau kalbėjo, su kiek- 
vięnu žodžiu kalba virto maldavimu: — „Nuvežkite ma-
ne į Kauną. Aš sumokėsiu labai daug“, - jos rankos kėg? Segiaadešįmt, septyniasdešimt kilometrų nuo 
veikė savaime, jos atidarė rankinuką ir suėmė saują Kauno? jį nueia, jį turi nueiti. _ jį nusišypsojo sau

veidrodyje, ji pasigrožėjo savimi, nes jos akys tvaskėjo
. .....___ ir jos veidai buvo rausvi, kaip tų, kurie nuveikia viską.

„Geriau mokėk markėmis!“ — susijuokė iš lango. ^fliėmė tiktai vieną nedidelį iagaminą BU geriausiais 
moteris, ir Ui buvo, kaip botago pliaukšterėjimas — Į drabužiai8( 8U papuošalais _ ir išėjo, kaip į vaišes. 
Judita nusisuko, bet nepasitraukė, ji kalbėjo vyrui:. Judita jut Rad jog kojog linksU) tarytum jį 
„Aš turiu auksinių daiktų — ir Kaune mano tėvas su- namManrc******’ *•
mokės kiek tik norėsit — nuvežkit mane ten“. eina parištomis ant virvių letenomis ir neturi nė vieno

„Ne, ponia“ — taria žmogus, ir jo balsas yra geras, kaulo. Tai ne dabar — Ui aną vasarą birželyje, kai ji 
gailestingas — „nė už ką, nesitrauksiu iš namų. Tokia keliavo iš kurorto, pasipuošus ir įdegus saule, ir pra

červoncų — ji ištiesė žmogui, ir tasai žiūrėjo ir lėtai 
purtė galvą.

kelionė negalima dabar. Palaukit, kol aprims karas — 
kiek čia truks, kol rusus išmes iš visur“. Ir minutę jis 
atidžiai žiūrėjo į jos veidą, ir tykiau pridėjo: — „Jeigu 
jūs žydė, geriau dabar truputį pašalėje pabūti — žinot, 
nelabai kas bus jums — ‘ ***“

džioje nežinojo pabaigos. Ir vėl ji buvo suimU pagie
žos, ir murmėjo, kaip paskutinę kalbą jam. — „Niekas 
neturėjo tokios kelionės, net mano žmonės, kurie klai
džiojo tyruose keturias dešimts metų. Aš ėjau dar 
ilgiau 1 Ką reiškia kareivis žygiai prieš manąjį. Jie

dens savo šulinyje, jie girdė ją pienu ir teikė duonos, ir 
už jokį kąsnį toje kelionėje ji nebuvo sumokėjus nieku 
kitu tiktai žodžiu. Bet tas buvo jai sunkiausia. Ji pati 
nežinojo kodėl buvo taip, juk ji neturėjo kitos rodyklės 
savo pykčiui, tiktai ano žmogaus užuominą, jog geriau 
žydams nesirodyti viešumon. Visame kelyje ji nebuvo 
nugirdus, kas dedasi jos tautos žmonėms, kad jie nebe- 
vaikšto šaligatviais, kaip kiti gyventojai, kad jie savo 
karaliaus žvaigžde kaip gėda atžymėti — paskui ji kal
bėjo sau, jog ji dalyvavo jų paniekinime nežinodama 
tiesos. Ir dalyvavo neapykantoje. Gal būt, ir šitai buvo 
jėga, kuri padėjo jai eiti iki galo.

„Bet nevadink to ėjimu!“ — sušuko ji, — „aš vil
kausi, kaip sužeistas žvėris — ar tu matai, kokia mano 
meilė, kad aš galėjau tai, ir kaip aš tikėjau tau?“

Vistiek, kokia buvo meilės jėga — žino ji, viduje 
nenoromis pripažindama, ji nebūtų begalėjus eiti, nes ją 
ėmė varstyti keisti skausmai, ir ji nebūtų radus kelio — 
tačiau vos tiktai buvo išėjus iš jo tėviškės miestelio, 
žmogus sustabdė savo arklį ir paklausė, kur ji eina. Jis 
padėjo ir įlipti jai, nes jis matė, jog ji gyvena sunkias 
valandas, jis nieko neklausinėjo apie ją, tiktai linguo
damas galvą tarė, jog baisių laikų sulaukėme ir žmonės 
daug vargsta, jis pavežė ją visą kelią — tiktai nedau
giau kilometro jai liko, kai jis pasuko į savo ka: ir
parodė jai, kur eiti.

.(Bw daugiau) .
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Petras Kazanauskas Baigė Institutą

Petras Kazanauskas, Mutual Federal Savings & Loan As- 
sociation Viceprezidentas ir direktorius, šiomis dienomis baigė 
American Savings & Loan Institutą.

Petras Kazanauskas, kuris pasekmingai baigė šią aukštes
nę mokyklą. Didokas lietuvių skaičius lankė ir baigė įvairius 
sąskaitybos kursus, surištus su paskolų tvarkymu.

Šis Institutas supažindina *ankytojus su pačiais pagrindi
niais taupymo ir pinigų skolinimo reikalais. Ten plačiai dėsto- 'Premijų peikimas laimėjusiems

Mergaitės prisegė po gėliukę vi 
siems Jonams. Po bendruome
nės pirmininko susirinkusius pa 
sveikino skautų tėvų komiteto 
vardu St. Prapuolenis.

Skautai užkūrė laužą ir, L. 
Jokubausko vadovaujami, atli
ko meninę programą, pritaiky
tą Joninių vakarui “Joninių 
naktį“. Jaunimas, tautiškais rū 
bais apsirengęs, gana vykusiai 
atvaizdavo buvusios laisvosios 
Lietuvos besilinksminantį jau
nimą. Gražiai pašoko keletą tau 
tinių šokių ypač malūną. Tau
tiniai šokiai buvo paįvairinti 
legendariniu mergaitės jieško- 
jimu paparčio žiedo. Mergaitę, 
bejieškančią miške paparčio 
žiedo, globojo miško dvasia ir 
drugeliai, o raganos ir visokios 
baidyklės stengėsi ją išgąsdin
ti. Ypatingai gerai atliko savo

KANAPOJE
Montreal, Que.

LB Montrealio apylinkės choro 
gegužinė

Montrealio lietuviai, ilgesnį

Septintą valandą choro seniū
no Vaišvilos griežtu patvarky
mu autobusas turėjo išjudėti 
nuo smėlėto Ottąwos upės kran
to. Dėl to visi kelionės dalyviai

laiką neturėję svaresnio masto' laiku pribuvo ir talpiu provin
choro, pagaliau jį jau turi. Cho
ras buvo suorganizuotas šį pa
vasarį iš Brazilijos atvykusio 
muziko Alekso Ambrozaičio, ku
ris pats yra augštai kvalifikuo
tas instrumento solistas — klar 
netistas, konservatoriją baigęs 
Vilniuje, gorjęs Lietuvos valsty
biniame radiofone, o imigravęs 
į Braziliją, dvejetą metų grojo 
didžiausiame Sao Paulo radiofo
ne ir filharmoniniame orkestre 
pirmuoju klarnetistu.

Taigi šis energingas jaunuolis, 
jau turėjęs Brazilijoje lietuvišką 

uždavinį raganos, kurios tenorą, susirūpino ir Montrealy-
rovams sukėlė nemažai juoko.

žvaigždėtas dangus, aplinkui 
ošią medžiai, liepsnojančio lau
žo kibirkštys, ugnies nušviesti 
žiūrovų veidai ir skaučių bei 
skautų programa nors trumpai 
valandėlei perkėlė visus į išsiilg 
tus gimtuosius laukus, žydin
čias* pievas ir žaliuosius miškus. 

Televizijos aparatą Motorola
21” laimėjo biletas Nr. 137.

mi Taupymo bęndrovių tikslai, nuodugniai aiškinami Federali
nės ir paskirų valstybių veikiantieji įstatymai ir plačiai komen
tuojami veikiantieji patvarkymai. Paskaitų metu dėstomi ne tik 
tai patvarkymai, bet ir priežastys, vertusios vienokius ar kito
kius įstatymus priimti bei patvarkymus paskelbti.

Institute dėsto ilgų metų praktišką patyrimą turintieji mo
kytojai ir specialistai. Šį institutą baigę žmonės yra pagrindinai 
susipažinę su pačiais svarbiausiais taupymo ir paskolų klausi
mais. , .

Visa eilė amerikiečių —.čekų, slovakų, lenkų, vokiečių ir 
kitų lanko šį institutą, bet lietuvių jame iki šio meto buvo ma
žai.

Iš Mutual Federal į American Savings & Lcan Institutą ei
na net keturios tarnautojos. Viena kita eina ir iš kitų taupymo 
įstaigų, tet instituto sales pripildo ne lietuviai. Reikia pastebėk, 
kad Jonas J. Kazanauskas, Mutual Federal Prezidentas, šio in
stituto reikšmę gerai supranta. Per ilgus metus bendrovė pa
siųsdavo po $25.00 institutui paremti, o dafcu.r jo vadovaujamos 
ištaigos pareigūnus ir tarnautojus siunčia mokytis.

Institutą baigęs Petras Kazanauskas, yra vyresniems čika- 
giečiams pažįstamo Ben Kazanausko sūnus. Mutual Federal 
įstaigoje dirbanti Stephanie Kazanauskaitė yra Petro sesuo. Jo
nas J. Kazanauskas, “Mutual Federal Prezidentas, yra Petro 
ir Stefanijcs dėdė.

Petro Kazanausko Institute įgytos žinios bus naudingos 
Mutual Federal įstaigai ir visiems pinigus joje taupantiems žmo 
nėms. Taupytojas

SO. BOSTONO ŽINIOS

konkursą už Fįetuviškm? 
rašinėlius

Bendruomenės apylinkės vai 
dyba, norėdama paskatinti lie
tuviškąjį jaunimą daugiau do
mėtis lietuvių kalba ir jąją ge
riau mokytis, praeitą pavasari 
buvo paskelbusi konkursą duo
dama tris temas: Kodėl aš mo
kaus lietuvių kalbos, Kodėl aš 
kaltu lietuviškai ir Kodėl aš tu 
riu išlikti lietuviu.

Konkurso komisija buvo su
dalyta iš pirmininkėj šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos li
tuanistikos mokytojos seselės 
Scholastikos, sekretoriaus šeš-

je įsteigti rimtesnį chogą, kuris 
galėtų parodyti lietuvių dainos 
groižį Montrealyje ne tik saviš
kei, bęt ir vietinei kanadiečių 
publikąi.

Po pirmų silpnesnio pobūdžio 
pasirodymų LB Montrealio a,py 
linkės choras, vadovaujamas 
Alekso Ambrozaičio, pagaliau 
sustiprėjo. Atsirado taip labai 
reikalingas kontaktas tarp pa
skirų choristų ir chorvedžio, 
choristai vienas kitą pažino. Šįs 
choras jau kartą šauniai pasi
rodė birželio 14 d- minėjimo ą- 
kademijoje, centrinėje YWCA 
salėje, kartu su latviais ir es
tais. ' \

Baigdamas šį sezoną, po ku- Į 
rio choras išsiskirsto vasaros 
atostogų, Montrealįo lietuvių 
choras š. m. birželio 24 d. su
ruošė gražią ir nuotaikingą ge
gužinę lietuvių mėgstąmoje 
Skruibio vasarvietėje, prie Ot

cinio transporto autobusu kryk 
štaųdami ir dainuodami grįžo į 
puošnu Montrealį.

J. Petraškevičius

Sudbury, Ont.
— Išvežtųjų minėjimas buvo 

atžymėtas iškilmingomis pamal
domis su “Libera“. g v. mišias 
užprašė vietinė lietuvių bend
ruomenė. Per lietuvišką radijo 
valandėlę kalbėjo R. Bagdonas 
ir LB apylinkės pirm- J. Žiū
kas. Vykusiai ir jautriai progai 
pritaikytą eilėraštį deklamavo I. 
Šimkienė. Numatyta paskaita 
neįvyko.

— Bruno Sprindys, dirbęs a 
kordinį darhą Falconbridge ka
syklose, buvo sunkiai sužeistas. 
Galėjo būti kiekvienu momentu 
parąlįžiuotas, bet laimei dakta-

VERTA PAŽICRftTI
paskutiniai teknikos stebuklai 
foto srityje. Gauti foto apara
tai "CONTAKS, RETINA, EX- 
SĄRTA ir kiti paskutinieji mo
deliai.

AIR. COND. ORĄ VĖSINA 
IR SENĄ NAUJU PAKEIČIA, 
tokius ir kitokius vėsintuvus 
rasite geromis sąlygomis.

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI iš 
Europos reto gražumo. O laik
rodžių OMEGA, CYMA, TIS- 
SOT ir kitų didelis pasirinki
mas.

Visko gi nesuminėsi, ką be- 
pirktumėtę, prieš tai apsilan
kykite pas J, Karvelį, 3322 So. 
Halsted str., Chieago, III. Tel. 
YĄrds 7-0677.

DĖMESIO!
T. K-Czewski & Co perkė
lė savo oiisą į naują vietą: 
4102 Archer Avė. Anksčiau 
buvo 4035 S. Richmond st.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visienu.

P L U M B INC
Licensed, bonded plumbera 

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

TeL REpubllc 7-0844 
WAIbrook 5-3451

DĖMESIO Į CHIOAGJį 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ

ŠVENTAS CHORISTAMS
t.

Dienraščio DRAUGO admi
nistracija parūpins autobusus 

r7I^HoimarneiSs“pMė“*pT įmokamai. aplankyti Chicagos
gulėjęs keletą savaičių Šv. Juo-1 lietuvlškaiJ ištaigas. Ekskursiją
zapo ligonįnėje, grįžo į namus, įvyvs šeštadienį, birželio 30 d.,
kur teks dar ilgesnį laiką pa-^arPe repeticijų (3 vai.—5:30 
gulėti, kol galutiniai pasveiks.,va^- P° pietų). Tai kelionei bus

— Lietuvių b-'žn. komitetas 
pąskyrė $12 “Eglutei” į Vokie
tiją užsakyti.'

— Antanas Lipienis šauniai 
atšventė savo vardines.

Sįudburiškis

tik 250 vietų7 Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica- 

Atminkite, kad dąug leng- g0 m.( tel. PRospect 8-5952, 
viau yra. pasižadėti, negu įvyk- arba DRAUGO administracijo
dyti. —Vysk. Paltarokas je> 2334 So. Oakley Avė., Chi

eago 8, III., tel. VIrgiaia 7 6640.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

tawos upes, apie 55 mylios nuo! SEAS CĄRGO CQ. siunčia į
Montrealio. Oras pasitaikė, M- i ir kit siuntiniu3
tas, saulėtas ir skaidrus. Cho
ristai bei kiti svečiai smagiai 
praleido dieną smėlėtame pušy
ne prie ten į ežerą išsiplėtusios 
mėlynos upės. Buvo suorgani- 

tadieninės Lituanistikos mokyk zuoti žaidimai, šokiai, pląukiojį-
los vedėjo Jono Bąškio ir bend-.mas laiveliais, prizinis šaudy- 
ruomenės apylinkės valdybos mas, o dienai einant pabaigon 
nario Prano Pauliukonio. Raši- ir saulei persisvėrug per pasistįe 
nėliai uždaruose vokuose su
slapyvąrdėmis turėjo būti įteik 
ti konkurso komisijai iki š. m.

pusių pušų viršųnes, chorąs dar 
organizuotai sudainavo kelias 
skambesnes dainas iš savo re-

birželio 1 d. Iš viso ^konkurse Pertuaro svečiams ir susirinku
- - — a ...» . . <3101 Vl’ntinni TT“ J .

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. paremtumams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

L I Ę T U V A
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems sui»rantania kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitara dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

METINIS KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

įvyko birželio 23 d. jaukioje V. 
Norvaišienės Viloje, Cape Cod. 
Malonios šeimininkės pavaišinti 
skaniais pietumis klubo nariai 
posėdžiavo vilos sode. Praneši
mus apie ligšiolinę veiklą patie
kė pirm. dr. M. Gimbutienė, ka
sininkas Pr. Lemberta3. Sekre
torius J. Sonda konstatavo, kad 
praėjusieji metai buvo šeštieji 
klubo3' veiklos metai ir susirin
kimuose aktyviai reiškėsi apie

nes Bostone ir išvyko New Yor- 
ko link jieškoti pastovesnio įsi
kūrimo galimybių. V. Alseika 
yra aktyvus laikraštininkas, dir 
bęs pastaruoju metu Vliko in
formacijos tarnyboje.

— Kun. K. lenkus birželio 24 
d. mūsų parapijos bažnyčioje at 
našavo šv. mišias savo kunigys
tės 25 metų jubilėjaus proga. 
Pagerbimo banketas jaukiai pra 
ėjo Bradford viešbučio patal
pose.

— Daug bostonlškių liepos
70 narių. Davė praėjusių metų pradžioje įvairiais keliais iške- 
veiklos apžvalgą. Valdyboje dar liauja atostogų. Atostogų nuo- 
buvo dail. V. Vizgirda ir G. Mic- taika ir parapijoje. Nuo liepos

dalyvavo 54 mokiniai: pirmąja 
tema (I-III skyriaus mokiniai) 
parašė tik keturi, antrąja — 
25 (IV-VII skyrįaus) ir trečią
ja — 23.

Už pirmosios grupės pirmą 
pręmiją buvo paskirta? Augus
tino Lietuvos vąizdų albumas, 
už antros grupės pirmą premi
ją tas pats albumas ir $5, už 
trečios grupės pirmą pr. — Lie

Miami, Fla. -
Pavykęs minėjimas

Birželio tragedijos minėjimas 
Bayfront Parko Amphiteatre 
praėjo ko puikiausiai. Lietuvių 
tautos vardas plačiai nuskam
bėjo amerikiečių tarpe, kurių 
parke buvo 2.500. Gražiai buvo

šiai vietinei publikai. Už tai cho 
ristai susilaukė iš klausytojų 
karštų plojimų ir pasveikinimo 
kaltos iš vieno KLB Montrealio
įgaliotinio, sveikinusio chorą formacijų:

su:
angliškom viln. medžiagom, 
avaline, vaistais, maistu ir kit. 
Taipgi siunčia siuvamas maši
nas, laikrodžius, dviračius, 
akordeonus. Užsakymai pri
statomi iš Anglijos įr Vokieti
jas. (Hąskoba, Tazab).

Bendrovė persiuųčia į LIE
TUVĄ ir Jūsų pačių sudarytus 
ir muips pristatytus siuntinius 
(ir oro paštu). Visi mokesčiai 
sumokami sįuntėjo, gavėjas 
NIĘKO NEMOKA. Siuntimų 
pristatymas garantuojamas — 
PILNAS DRAUDIMAS. 

Prašykite katalogų bei in-

Bendruomęnės apylinkė? pirmi
ninko Balzaro vardu.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
A. Baltinis savo recenzijoje 

apie romaną taip raio: p. Kašta
no romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
ąrąMąi likellą tą pasiaukojimo didu
mą, kurj bevilttikoje kovoje d M tau- 
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo desB mūsų 
jaunimas, liedamas kraują d61 savo iemis, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repICse. Todei ftj romaną 

, , skaitome su malonumu Ir dideliu su-pcrdųodamą garsiakalbiais pro- ^idomejimu. Ypač romane minimi

OVERtSĘAS CARGG CO. 
2412 W. 47 St, Chieago 32, III. 

LA 3-5049, YA 7-4337 
STEPONAS JUODVALKIS

kevičienė, uoliai nešusi kavučių 1 d. baūnyč'oje bus trumpesnės 
organizavimo naštą. Daugumas pamaldos ir negiedos choras, 
susirinkimų daroma tarptauti- — Kun. K. Žeromskis, kaip 
nio in-titutį patalpose. F. Kir- karo kapelionas, išvyksta dviem Į 
šos minėjimas buvo tautininkų savaitėms į pratimus 
namuose. i Drum.

Išrinkta ateinantiems metamai 
valdyba tokios sudėties: K. Moc Worceste?, Mass. 

pirm., Ir. Kamantauskie-kus
nė ir O. Girulienė — vicepirm., 
7. Naginiais — sekret, inž. VI.

Joninių vakaras
Birželio 23 d. Maironio par

granai “Lithuania’3 Fight for 
Freedora”. Publikos susidomėji
mas buvo didelis.

Pctięiją skaitė advokatas Dir 
yorl | sė. M esto mėro įgaVo.tinis pa

sakė trumpą kalbą. Ąlęx Jan
kūnas tarė keletą tai dienai pri
taikytų minčių.

Amerikietė Hanger padaina
vo. Jai gėilių įteikė Lorisa 
Japkunienė.

Šiai teves Jaunimą ir kels Jo dva 
«ią. Sis romanas, atskletdftąs mūsų 
hehotAkai tragiškus epizodus, yrs 
žvtesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pu«L Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS”
W34 OąhUy Aųų., 

Chicąac, Illinois

juiGiSIS
ŠVIEŽI 

1, UŽSALDYTI
. (tarkuoti)

KRIENAI
labai stiprūs.

Skanesni ir aš
tresni. Pagerina 
bei pastiprina 
skonį žuvies 
produktų, mė
sos, padažų ir 
salotų
Jieškokite Raudona, 
Balta ir Mėllna 
spalvom nuspalvin
tų konservų dėžu
čių (cans) šaldyto 
maisto skyriuj Na
tional Food Stores,. 
Centrella ir Mid-! 
west maisto krau- 1 
tuvese arba pas sa-1 
yo krautuvininką, i

iW,*,8K Į

CHIČAOd, UU

SPECIALIOS KAINOS 
DAINŲ ŠVENTĖS PROGA !

J. JAHUŠAITIS |R j. MAŽEIKA,
Midwest Maisto Krautuvės 

Savininkai,
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259 

ATIDARĖ LIKERIŲ SKYRIŲ

Specialios kainos birželio 29, 30 ir liepos I dd,
MARTEL, piuncūzįskas konjakas

su 3 žvaigžd. 51h $g.Q5
BI&QUIT, prancūziškas konjakas

su 3 žvaigžd. ‘ 5th $4,.85
ĄSBĄCR URALT 5th $5.59
ZUĘROWKA Fifth $3.49
KIJAFA VYNAS 5th $-j ^4
GALIONAS VYNO $^95

HILLS BROTHERS kavos 1 svaras S7c
Gaunama lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogienė, 

lietuviška įvairi duona ir kiti naminiai kaip vietiniai,
taip ir importuoti iš užsienio.

• Piknikam? iu jvairiems parengimams perkant dideliais 
kiekiais (dėžėmis) duodama speciali nuolaida.

APLANKYKITE MCSŲ KRAUTUVĘ 
Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 10 vaL vakaro

MEN

OPPORTUNITY TO SECURE 
YOUR FUTURE

WOMEN

Adomavičius — kasininkas. Si kc bendruomenės apylinkės vai Alto pirmininkės Skudzinskie 
kartą į valdybą įėjo buvęs lietu- dyk°s iniciatyva buvo sureng- nės rūpesčiu parko teatras gau- 
vių studentų pirmininkas, todėl. -aa įspūdingas Joninių vakaras.
tikimasi įtraukti daugiau aka
deminio jaunimo.

Parko sporto aikštelėje, apsup
toje medžiais, apaugusiais skar

tas nemokamai. Pasiųsta peti
cija JAV prezidentui su 120 pa
rašų. Parašus padėjo surinkti

džiais, gausiai susirinkus iš ’J- Svolkinas iš Holly^nod, Fla
TRUMPAI

— Dr. M. Yča-.i, dirbęs arti 
Bostono technologijos srityje, 
dabar išsikelia į Syracuse, N. Y.

VVorcesterio ir apylinkių lietu-1 Pirmą kartą parke buvo iš-
viams. buvo uikurtaa tradicinis ‘dU A,t° «"*yla tr“P*lvS vė' 

liavą.

Part Time
Who Are Interested in Incroasing 

Thcir Earnings
Sėli the woi*ld’s Fatnous Gillette Uluc Bitutes and Red Hiades 
throngli our new autonintic uici'cliuiidtKiiic dispensara. Millions of 
dollars s|»ent ycarly to advertise the Gilette Blue und Ked B'.ades 
011 radio, tclcvision and ncwspapers.

Business is sėt up for you. No solieiting. Dėpression I’rooC. Ūso 
yom- hoinc as your office. — To ųunlily you raust have:

t 1,399.00 cash available for iuventory.
•, 5-7 spare hours weckly.
• Mušt be able to start at oncc. *
• Have desire to egpaud in 6 months.

For ]>eraonal interview in your city, write —

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

Please include Phone Number.

■ .... .
=^1

VWHIJ(TĘI4Sį LIĘTVYI$KAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOJE

UNIQUE EOUNGE ĮR HAVAJIŠKAS 
KAMBARYS

Kiekvieną penktad., šeštaęl. ir sektpad.
šokių muzika Ir Aiavajiška programa. 

DAIRŲ ŠVENTU svočių pasiliuksmiųimo centras.

1522 West 51st Streęt 

(5100 į pietus ir 1500 į vakarus!

Joninių laužas.
Įžangos žodį tarė bendruome

nės valdybos pirmflninkas V.
Lietuviu buvo apie 100. Tarp 

jų Aleksynas, Galunas, Kelley, 
Kodig, Stivensonas, Šimkus, 
Cvirka, Braze, Svolkinas, Dru- 
gilauskaitė, Jankūnai, Bukis, No 
rata ir kiti.

Visiems atsilankiusiems dėko
ja ir reiškia pagarbą Alto pir-

kurį laiką svečiavosi pas gimi- lyvių ir susodinti pirmoje eilėje, mininkė A. Skudzinskienė.

— St. Liepas dainavo išleis-
tuvėse, kurios buvo surengtos Mačys, prisimindamas nepri- 
viešbutyje keturiems cukraus klausomoje Lietuvoje švęstas
fabriko pareigūnams. Jonines, šventės nuotaikas ir

— V. Alseika, dr. M. Gimbu-I tradicijas. Pasveikino visus Jo- 
tienės brolis, grįžęs iš Europos,) nūs, kurie buvo iškviesti iš da-
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Nuomonės ir pastabos

KOVA SU KOMUNIZMU IR 
LIETUVOS VADAVIMAS

P. SAVAS, Nashųa, N. H. y

Jungtinių Tautų Organizaci-. macijas užsieniams. Ypatingai 
jos Nusiginklavimo komisijai' reikėtų visomis priemonėmis pa
nepavykus su komunistais su
sitarti, prezidentas Eisenhowe- 
ris yra pasiūlęs sutelkti geriau-

informuoti rusų tautą, kad ji 
iš anksto žinotų, ką ji gali ti
kėtis gauti komunistinę vyriau

sius protus, kurie patartų vy-1 sybę nuvertus., Čia tarp kit ko 
riausybei, kaip geriausiai būtų i reikia pažadėti, kad bus atsta-
kovoti su komunizmu pasauly
je.

Ar konkrečiai kas šiuo metu 
daroma ar ne, mes nežinome. 
Vienok sekant spaudą, nekartą 
tenka pastebėti tai vieno, tai 
kito rašytojo ar politiko iškel
tas dažnokai visai sveikas min
tis bei visai teisingą vyriausy
bės veiksmų kritiką. Taigi tek
tų manyti, kad ir spaudoje ke
liamos mintys vyriausybei yra 
žinomos.

tyta nuosavybės teisė, žemė iš
dalinta tiems, kas ją dirba ir 
visiems gyventojams garantuo
ta laisvė.
Kaip mūsų politiniai veiksniai 

turėtų siekti Lietuvą išvaduoti?

Niekas negali neigti, kad 
mūsų politiniai veiksniai ma-

ta skriauda ir neteisėta sovietų 
okupacija Lietuvos jau girdima 
veik visur. Šiame reikale jau tu 
rime ir nemaža prietelių bei už
tarėjų U.S.A. Kongrese, Jung
tinių Tautų Organizacijoje ir 
kitur. i

Tačiau to vis maža, nes čia 
tik kalbos, užuojautoj ir padrą
sinimai, o konkretaus darbo nė
ra. Jau pribrendo reikalas ne
atidėliojant imtis ir jaugiau re
alių priemonių Lietuvai vaduo
ti. Taigi Vlikas ir Altas turėtų 
visų esančių užsieniuose lietu
vių vardu daryti visas pastan
gas, kad Lietuvos išlaisvinimo 
reikalas jau šemet būtų įneš
tas į Jungtinių Tautų Organi
zaciją.

Jeigu šis žygis nepavyktų, 
Vlikas ar Altas turėtų netar- 
piai užmegsti ryšį su Sovietų

žai būtų nuveikę. Iki šiam lai-' vyriausybe ir reikalauti, kad ne 
kui yra padaryta labai daug. j delsiant būtų atstatyta Stalino 
Išpopularinta Lietuvai padary-1 padaryta Lietuvai skriauda.

CBKAGOJE

Peršovė gazolino vaę*
Albert Payne, 45 m. amžiaus, 

Palos Heights gyventojas, per
šovė jaunuolį, pamatęs kaip ji
sai su savo sėbrais iš jo auto
mobilio vagia gazoliną. Kulka 
pataikė į kairį klubą. Jaunuo
liai nubėgo, tačiau policija juos 
greit sugavo. Payne aiškino, 
kad jisai norėjęs tik pagąs
dinti, bet* paslydusi jo laikoma 
lango užuolaida ir nukreipusi 
jo šūvį kitur.

$12,000 už žuvusį vyrą
Našlė Mary Scanrnavack 

buvo iškėlusi jieškinį prieš 4 
žmones, kada jų mašina mies
to centre užmušė jos vyrą. Da
bar ji susitarė su kaltinamai
siais ir. gaus kompensacijos 
$12,000.

Metams uždraudė matyti 

mergaitę
Charles Doolittle, 24 m. am

žiaus čikagietis, buvo patekęs į 
teismą už tai, kad jisai savo 
mergaitę, dainininkę Eileen 
Pearl, kuri dainuoja Sherman 
viešbuty, du kartu smarkiai 
sumušė. Jis netgi buvo kaltina
mas ją norėjęs užmušti. Teis-1 
mas jį vieneriems metams ati-1 
davė policijos priežiūron, už- j 
drausdamas ja.m lankyti ar bet1 
kaip bandyti susisiekti su ta
mergaite. . |

i
Viešųjų pastatų komisija
Chicagos miesto vadovybė 

rimtai susirūpino pagreitinti 
statymą didžiųjų pastatų, ku
riuose susitelks miesto įstai
gos ir kurie numatomi pasta
tyti į šiaurę nuo miesto centro. 
Meras Daley jau paskyrė 6 na
rius į tą komisiją.

pusę pusiau apvalūs moderniš- 
Pusiau apvalus rūmai rūmai, kurie kainuos $4,- 

Chicagos šiaurėje, 1150 N. ’ 000,000 ir kuriuose bus 250
Lake Shore drv., šią vasarą
bus pradėtas statyti į ežero tą į ežerą.

butų, iš jų net 184 bus nukreip-

Pilgrimage to Loyola, Spain, and other 

Famous European Shrines.
29 days from New York—July 22 to Augusi 19 all 
inolusiva — prioe $1,160.00 37 days fropi EI Paso— 
July 18 to Augusi 23. By train pr plane — all Inclysive 
$1,550.90 — by bus $1,400,00.

Visit Paris, Lourdes, Loyola, French Riviera, Genoa, Floreoce, 
Rome, Venice, Milan, Paray Le Monial.

For reservations, additional Information and coraplete prograra 
write or phone 2-5447.

REV. L M. O’NEILL, S. J.
Sacred Hsąrt Church — 602 Oregon Street

EL PASO, TEXAS

Turėdami galvoje prezidento 
pageidavimą, man atrodo, k<ad 
būtų visai nebloga proga ir mū- 
sų politiniams veiksnams Vli- 
kui ar Altui paruosti tinkamą 
patarimą ir jį įteikti U.S.A. vy
riausybei. O tas patarimas tu
rėtų maždaug taip atrodyti:

1. Norint kovoti su komuniz
mu bendroje plotmėje, visų p'r- 
ma reikalinga nuo jo apsivalyti 
pas save. Komunistų partija 
JAV turi būti uždaryta ir visi 
komunistų vadai izoliuoti. Tas t 
U.S.A. konstitucijai nepriėsta-\ 
raus, nes v'siems jau pakanka
mai aišku, kad komunistai sie- 
kie įvesti vienos partijos dikta
tūrą ir sunaik'nti tą laisvę, ku
rią konstitucija čia gyvento
jams garantuoja.

2. Sėkmingesnei kovai su ko
munistais reikalinga nedelsiant 
imtis visų priemonių baigti ant
rąjį Pasaulinį karą, neądią fąk- 
tinai dar nėra baigtas.'Vokieti
jos suvienijimas turi būti įvyk
dytas dabar, pravedant slaptus 
balsavimus, visų santarvininkų 
atstovams stropiai prižiūrint. 
Vokietiją suvienijus sovietams 
pasiūlyti atsitraukti į 1938 m. 
ribas. Ne tam buvo padėta so- ; 
vietams kariauti su Hitleriu, 
kad jie užgrobtų svetimas, vi
sai nieko nekaltas tautas.

3. Dabar vedama užsienio po
litika su sovįetais yra peršvelni 
ir ji visai neatvaizduoja kovos 
su komunizmu. Negalima tai lai 
kyti kova, kai komunistų vy
riausybės pripažįstamos visur 
lygiais partneriais. Dėl komu
nistų nesilaikymo sutarčių ir I 
Jungtinių Tautų Chartos, jię 
jau seniai turėjo būti iš Jung- Į 
tinių Tautų pašalinti.

4. Kai po Ženevos konferen- j 
ei jos buvo siunčiami Užsien'ų 
Ręikalų ministeriai tos konfe
rencijos provizorinius klausi • j 
mus išnagrinėti ir reikiamus 
nutarimus padaryti, tai prieš 
išyykstant mūsų Valstybės sek
retoriui į konferenciją, kodėl 
tai prezidentas Eisenhoweris 
tado reikalinga viešai paskelb
ti ir užtikrinti sovietus, kad 
U.S.A. tikrai trokšta taikos ir 
niekad nepradės karo.

Čia padaryta didelė klaida 
nes sovietų vyriausybė buvo 
užtikrinta, kad joa priešas nie
kad nepradės karo. tai savaime 
aišku ir dėl to jok:o susitarimo 
su sovietais nebuvo atsiekta. 
Visai kita'p būtų, jeigu būtų 
pasakyta, kad jeigu ir ši kartą 
nebus su komunistais susitarta,I 
tai Vakarų valstybėms teks im
tis kitokių priemonių parauly 
je ta kai atstatyti.

5. Nereikia pamiršti ir tai, 
kad dabar visur linksniuojama 
nepaprasta sovietų kariška stip
rybė yra žymiai perdėta. Reikia | 
žinoti, kad tas milžinas visdėlto I 
stovį ant molinių kojų, nes vi- Į 
daus sunkumai ir nepaprastas j 
teroras veik viisems gyvento
jams įgnjso iki gyvo kaulo W 
todėl karo atveju tautos pasi
priešinimas užtikrintas, o to Į 
tai sovietų valdovai daugiausiai 
bijosi.

6. Be anksčiau pasakytų prie
monių, reikėtų sustiprinti infor-

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Clhicago Savings & Loan Association 
naujo namo, esančio 6243-45 So. VVestcm Avė., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 
iŠ State Auditor įstaigos; John MeCarthy, Marąuette 
National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Pict- 
kieniez, Crane Savings & Loan Asscciation prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Baąko prezidentas; 
Aliam Anderscn, Federal Heme Loan Banko viceprezi
dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžianč.os 
įstaigos atstovas; Michael Hannigan, 15-to vvardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stcphon, Chicago Sav
ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicągo 
Saviings viceprezidentas; John Gregg, Chicago Savings 
viceprezidentas; ArZon Valonis, Metropolitan State Ęamk 
iždininkas, Charles Bedikam, direktorius; Peręivąl Tru- 
deau, Chicago National Banko viceprezidentas; Ralph 
Pūstis ir William Sebast'an, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: Jchn Pake! Sr.» Chicago 

Savings prezidentas; Aįiss Klaipė Pakel, tarnautoja; 
John F. O’Toole, 15-to vvardo dciųokratų komiteto atsto
vas, ir Norbcrt II. Lamfccrty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. Ą. Rudis, teisėjas Alfonse F. VVells,. kim. E. 
A. Convvay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Kcal įstate 
įstaigų atstovai nors paveiksic jų ir nėra.

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas. >

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai varnas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago Savings iš anksto kviečią kaip senus, taip ir naujus taųpytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1857 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą sų turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00. Jei 
taip augsime ir per ateinančius 6 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20 000 - 
000.00. Kad užtikrintume tokį patį augimą, pradeda nt 1-mą ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati- 

------------------ ............. .........-......... -.. ........... -į darantis naują sąskaitą^arba padidj-

Į Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojoms. Per visą tą laikotar-

I 1 jį į 1 .'f jai' I:i J* visa'1'' išmokėdavo aukštesnį diviicndą n:g;i didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan-
ĮįiHEIflgt Ir Lieji pas mus gali taupyti laiškai:;. Ne uit sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver-

CHICAGO SAVINGS >nd LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. užtaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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LINKSMIAU
Atsakingas

Viešbuty naujas svečias krei
piasi j praeinantį pasiuntiniuką:

— Sakyk, kur čia rasti kurį 
atsakingą viešbučio asmenį?

— Jei jums reikia to, kuris 
paprastai apšaukiamas, tai bū
siu aš...

Sumanumas
Žymus prancūzų rašytojas 

Alexandre Durnas kartą ėjo Pa
ryžiaus gatve ir čia jam pat ne
lauktai pastojo kelią elgeta ir 
beveik grąsinančiu tonu prašė 
išmaldos.

— Nors jau nusiimtum kepu
rę, jei prašai išmaldos! — gan

Suprantamas pasikalbėjimai
Prie stovyklos restorano 

skautininkas susitinka jaunes
nįjį skautą ir klausia:

— Mažiuk, kaip vadinies?
— Taip, kaip mano tėvas.
— O kokia tavo tėvo pavar

dė?
— Tokia, kaip mamos.
Skautininkas bando aiškiau 

klausti:
— Kaip tave vadina moky

tojas?
— Neklaužada.
— Kaip tave mama pietų 

valgyti šaukia?
— Jau manęs šaukti nerei

kia. Aš visuomet pats pirmas 
prie stalo atsisėdu!

Vienminčiai
— Kai aš tamstą pamatau, 

gražioji panele, vis pagalvoju: 
“saugok ją Viešpatie”.

— Tikrai? Tai mudu esame 
vienminčiai. Ir aš kai tik ta
ve pamatau, vis pagalvoju: 
“Saugok mane, Viešpatie”.

Nedaug teišmoko
Jonukas grįžo pirmą dieną bu 

vęs mokykloje. Teta jį klausia
— Na, Jonuk, ar jau daug 

ką išmokai?
— Ne, dar nedaug. Rytoj rei 

kės vėl eiti mokyklon...

CHARLES F CARPENTIER 

Sccrctjry oF State

Wlth aummer here and fina drlv- 
ln< conditlona ezpected, the motor- 
iat muit double hla vlgllance for 
the drlver who hae declded to caat 
aslde one of the baalc rulea of the 
road—the motorlet who inaiata upon 
mlzlng hls drlvlng wlth hle drlnk- 
lng.

A drlver who hae been drinklng 
Ii alwaye a menace to the hlghvaya. 
Thousande of fatal accldenta are 
cauaed every year by a drunken

Jsraon behlnd the vrheel of a ve
ide. In addltlon, there are thou- 
aanda of non-fatal accldenta cauaed 

by this šame type of drlver.

Summer weather Inducea m ore 
motoristą to take to the road—for 
pleasure ridės, short trlps, and va- 
catlons. There are soma drlvers 
bent on summer relaaation urho vrlll 
allow themaelvea to over-lndulge 
and then take to the hlghvays. One 
can easlly Imagine the dangers 
these drlvers present to other motor
istą as well as to themselves.

Time after tlme after tlme motor
istą have been warned of the fatal 
posslblllties of mlzlng aleohol and 
gasollne. How*ver, even hlgher 
court flnee and lmprlsonment have 
net cleared our hlghways of thoee 
msnlaes who are Intent upon drlnk- 
lng and drlvlng—upon killlng and 
mstmlng.

▲ copy of the eompletely new 
“Roles of the Road" booklet vili 
be sent to you free upon reųueaL 
Wrlte to CHARLE8 F. CARPEN- 
TIER, 8ecretary of State, Sprlng- 
field, Illinois.

Kodėl vedę skubiai dirba? I kompanija.

Sūnus: Kaip tai yra, kad ve-' 
dę vyrai viską skubiau dirba 
negu viengungiai?

Tėvas: Todėl, kad kiškis grei
čiau bėga, kai šuo jį veja. 
rūsčiai pastebėjo rašytojas.

—■ Garbingas pone, — atsa
kė elgeta — ana ten ant kampo 
stovi policininkas; jis pamatys 
mane nusiimant kepurę — tuoj 
supras, kad aš čia elgetauju ir 
mane bematant areštuos. Da
bar gi jis m ano, kad čia kalba
si du geri bičiuliai. Rašytojas 
buvo taip patenkintas elgetos 
sumanumu, ištraukė iš piniginės 
100 frankų ir elgetą sušelpė.

Savotiškas įprotis
— Mano tėvelis jau pasiekė 

devyniasdešimt metų ir savo gy
venime nė sykio nepalietė stik
liuko.

— Nieko nustabaus, nes yra 
žmonių, kurie geria tiesiog iš 
bonkos.

Gera išeitis
— Mano vyras, — aiškina vie

na moteris savo draūgei, — jau montas. Atsiliepti šiuo adresu: 
du mėnesius kovojo su elektros , ragini.’ tT hėSJSTAVm?1*'
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UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
--tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Ghicago 8, Illinois
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HELP WANTED — MALĖ

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

ROHR
Kur beauttful San Diego, Califemla

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGlSfEERS 

LOFTING ENGINEERS
THERMODYNAMiaSTS

METALLURGISTS

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

WH*T IS * P0WER PACKAGE?
In building a Power Package, Rohr Alreraft Corporation 

starta with a bare alreraft engine and bolidą the motor 
monnt, aheet metai covrUag, panels, diaphragms,, snpporting 
stmetnres, air duetą, fnel and oi llnes, electrlcal harness 
assemblies, and Inatalls other items neceaaary for the en- 
glne’s operation — To malte a complete Power Paekage 
ready to inatall on the airplana, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Power Paekage.

Brlght young men are ūffered ontatanding career po- 
sltiona with opportnnitles for advaneement at fast-growlng 
Rohr in Southern Califomla — heart of the Mg bnstllng alr- 
eraft indnatry. Flrm commHments will be made. Relocation 
aaalataace to tbose accepted.

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

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP. 
0F CHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

— Na, ir kuo tas pasibaigė?

— Abipusėmis nuolaidomis, 
kompanija iŠ mūsų negaus pi
nigų, o mes iš jos — elektros.

PAJIEŠKOJIMAI
Giminių Lietuvoj pajieškomas inž. 

Tadas J. Aleksandravičius, anksčiau 
gyvenęs 46 Queen St. W. Salt Onta- 
rio, Kanada.

Kasimieros Kesminaitės f gyveno 
Cicero, 111., įnirusi 1954 m. Kretin
goj) giminės pajieSko dviejų kttni- 
gų, pavardės nežinomos, kuriuos ji 
leido j mokslus.

Pranas Grigas jieško giminių A- 
merikoj.

Atsiliepti: “Anapus” Mail Order 
Dr. Gr. Valančias, 2712 St. George 
St., Los Angeles 27, t’alif.

Pajieškomas JONAS URBUTIS, 
s. Antano, gim. Sarapiniškių km., 
Tauragės apskr. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Gramas, 3518 W. 
66th St., Ghicago 29, III. Turiu 
žinių iš Lietuvos.

Paiieškomas DR. FRICAS BIN
TAMS ir jo žmona DR. STASE 
ŠTAUKELYTfi - BINTAKIENfi, 
gimus, 1916 m. Jieško sesuo dak
tarė. Atsiliepti:. Dr. G. Micevičius, 
750 S. State St., Elgin, III.

Pajieškomas DANIELIUS NAR-

CLASSIFIKD AND HELP WANTED ADS HELP WANTED — MOTERYS

REAL ESTATE

Medinis 5 kamb. 2 mleg. ir porėtų 
kambarys. Centr. šild. — alyva. Ho- 
man Ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gėlių ir medžių. »14,500.

Mūrinis su maisto krautuve ir 4 
kamb. butu. ,100.000 metine apy
varta. Marųuette Parke.

Medinis — krautuve ir 5 kamb. 
Labai serai einantis biznis. Įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

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

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.
Simaičiai Renlty-Buiklers-Tnsurance 

2737 W. 43; Clifskle 4-2390

ŠIMAIČIAI
Realty, Buiiders, Insurance

2737 West 43 St.
__________ CLifsidc 4-2390

7 RM. BRK RANCH, 21/2 CAR 
ATT. gar. On fully lafidseaped 
3/4 aere. 24’xl6’ llv. rm. with 
raised heart Preplace. Full din. 
“L” plūs 22’ family rm. Close to 
shopping eenter. Mid 20’s. By 
owner. 10 S. Maple Lane, Pros- 
pect Hts., UI. CLearbrook 5-2658.

PAJAMŲ NUOSAVYBE IR TA
VERNA 2 namai. 5 po 4 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Arti 18th ir Leavitt 
St. Labai prieinama kaina.
PARA REALTY A INSURANCE 

COMPANY,
TAylor 9-0246

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

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect $-2071

GERAM STOVY mūrinis namas 
— 2 butai po 4 kamb. Centr. apšild. 
alyva. 2 garažai 4 mašinų. Dvigubas 
sklypas. Įmokėti apie ,6.000. Liku
sius mokėti patogiom sąlygom. Ap
žiūrėti kasdien nuo 5 vai. vak. 5333 
S. Union Avė., TeL BOnlevard 8-8078.

medinis namas, 
krautuve ir 4 kamb. butas užpaka
ly. Arti 33-čios ir Halsted St. Skam
binti:

Joseph Mozeris Real Estą te 
___________CLiffšitie 4-0104_________ -

Maąuette Parke gražus 2-jų 
bt. mūr. namas su butu rūsy.

Gage. Parke—4-rių bt. mūr. na
mas. Prašo $46,000.

Bridgeporte — 4 butų ir taver
na, mūr. Kaina $16,000.

Twon of Lake — 4 bt. med. na
mas. Kaina $17,000.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up. 2 bedrooms 
& 1 bath dn. Ges ht. Nr. school, 
shopping, transportation. July occu- 
pancy. Vlclnity Drummond Place & 
Lamon. Price ,23,500. Owner.

TU 9-2796

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N OR VI L A-KER8IU S

KEAIj ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANK0VI6IUS
UAL B8T. Iv DT8U*. BROKUI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
SIU So. H«bW st.

Vh. OAnhe M7N 
nadsda pirktu - parduoti aamus 
akine, Menine. Parapine peekolee 
drendiaaue Ir daro verUmne. Tverk* 
Imigraoljoe dokumentue. Ofleae atde
rae keedlen nno 10—T.

LENKŲ APYLINKĖJE — 22nd ir 
Califomla. 6 ir 6 kamb. Gazu ap
šild. Pajamų ,56, plius butas. Nau
jas karšto vandene tankas. ,10,300. 
SVOBODA, 373® W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

110,500 PILNA KAINA 3 butai. 
Apylinkėje Sawyer ir 24th St. 4-4-2 
kamb. 2 autom, garažas. ,2,600 Įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 2«th St. 
lxAwn<lale 1-7038.

BHINOLE" 2-JV BUTŲ NAMAS. 
Kaip naujas — 6 kamb., ir 3 kamb. 
pastogėje išnuomojami už ,80 Į mCn. 
Automatiškai alyva apšildomas. 2 
autom, garažas. ,13,600; Įmokėti ,4. 
600. I^bal specialus pirkinys. SVO
BODA, 8739 W. 28th St. LAwndale 
1-7038.

3-Jų butų specialus bargenas. Bay
front. 4-6-6 kamb. Karštu vand. ap- 
Aild. Uždari porčlai. 2 autom, gara
žas. Geroj vietoje. Našle turi parduo
ti. Nupiginta nuo ,22,000 iki ,1D,9OO 
arba duokite pasiūlyme. SVOBODA, 
8739 W. 2Ath St. LAwndale 1-7038.

2-Jų butų mūrinis namas. 2 blk. Į 
rytu® nuo Western Electric. Gazu 
apšild. Garažas. Koklių vonia. ,1,, 
600; Įmokėti ,4.000. SVOBODA, 8013 
Cermak Rd. Blahop 3-3183.

SOUTH BERWYN OWNER

6 lg. rm. insaleted bnngalotr — gas 
ht., 2 car gar., new carpetery — 
venetian blde. Newly dee. $17,900.

T©L STanley 8-9566

REAL ESTATE

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės } iią įstaigą.
Parūpinant gerom sųlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-8384

Nejud. turto pirkimas-pardavtmas, 

visokia apdraudė, uotarijatM

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekimui.)

BARGENAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalow. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų ,229. plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik ,17,800.

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

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 6 kamb. mūrinis 
namas. Karštu vandeniu alyva 
apšildomas. 2 autom, garažas. 
30 pėdų sklypas. Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $24,500.

B. R PIETKIEWICZ & GO. 
2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

SOUTH CICERO SPĖČIAU. 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. 2 autom, gara
žas. Tuojau galima užimti abu bu
tus. ,11,900; Įmokėti ,4,000. SVO
BODA, 0013 Cermak Iki. Blshop 2- 
2162.

CICERO — HAU’THORNK SI’E- 
CIAL. Mūrinis 2-Jų butų — 6 ir 6 
kamb. Karštu vand., stokeriu apšil
dymas. 50 pėdų. sklypas. 2 autom, 
garažas. ,24.900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai.

2-jų butų mūrinis namas. 4 ir 4 
kamb. 2812 S. Karlov Avė. Gazu ap
šild. Tuojau užimti.

,1,600 Įmokėti, 5 kamb. mūr. na
mas. Karštu vandeniu apšild. Pilna 
kaina ,5,900. Arti 26th ir Trumbull 
Avė. LAwndale 1-7038.

7 kamb. mūr. namas. 4 mleg. 
kamb. Gazu apšild. Garažas. Kok

lių vonia. ,11,500. LAwndale 1-7038.

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mai Rūsys ir pastoge. 30 pėdų skly
pas. 1 blokas nuo 2 2nd St. ,11,900. 
Mokesčiai tik ,70. BIshop 2-2162.

CICERO BARGAIN. 2-jų butų na 
mas, arti 31st Ir 62nd. Avė. 4 ir 4 
kamb. 2 autom, garažas. ,11,900; 
Įmokėti ,4,000. BIshop 2-2162.

CICERO, MPRINIS. 2-jų butų — 
5 ir 6 kamb. Karštu vartdeniu alyva 
apšild. Gerame stovy. ,22,900; Įmo
kėti ,6,000. BIshop 2-2162.

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 6 kamb. 
mūr. bungalow. 1835 S. 48th Court.

2-Jų butų mūrinis bungalow. Ar
ti Western Electric. 5 ir 4 kamb. 
pastogėje. Karštu vandeniu alyva ap
šild. 2 autom, garažas Koklių virtu
ve ir vonia. ,19,500; Įmokėti ,6,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
(lale 1-7038.

Atdaras apžiūrėjimui šeštad. ir 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 4 % kamb. 
“expandable”. Viršuj vienas kamb. 
14x36 p6dų. Kampas. 2 autom, ga
ražas. Gazu apšild. Daug priedų. 
,22,500. 6559 8. Keeler Avė. Savinin
kas. LUdlou 5-0363.

Parduodu Ciceroje Parkhol- 
me žemės sklypą (lotą). Kaina 
$3,900. TeL OLympic 2-9589.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama likerių krautuvė ir 
taverna. Gerai einantis biznis.

Priežastis — liga.
Skambinti:

INterocean- 8-5879 

BY 0WNER
SWEET SHOP

Good location. $3,000.
Well establiahed trade
1619 W. 68rd Street

~ PRospect 8-9831 -
PartliuMlama groserių Ir mėsos 

krautuve. Pietvakarių priemiestyje 
—Evergrecn Parke. Prieinama k|i- 

na. 8636 W. 95th St., TeL GArden 
2-7133.

JIEAKO NUOMUOTI

JTLftKO BT7TO

REIKALINGAS 4 KAMB. BUTAS 
TeL VAide

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI UNIJOS 
DAŽYTOJAI

Skambinkite: PR 9-0225 
Jonas Pleirys

PAINTING & DECORATING CO.

Worktng Foreman
Experienced, installing hyd 
raulic hoists and dump bo
dies at

7230 MONTROSE AVĖ. 
Also, mechanic for šame 
work.

PLATT, INC.
Tel. HU 3-5500

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

Apply —
606 W. 18th St.

VYRAI IR MOTERYS

Valgyklai reikalinga indų plovėja 
(-as) ir virtuvėje nadėjėja. Kreip
tis: 2038 W. 35 StM Chicago 8, 111.

AUTOMOBILE*. — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
Uetnviika gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontaL lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 8. WE8Ti:RN AVE„ PR 8-9533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCTS 
5900 S. Ashland Ave„ Chlcaoo 36. BĮ

Dėmesio, namų savininkai! 
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo

ir alyvos “oonversion” darbams. 
Centrinių apšild.' pataisymai ir iš

valymai. Visokių rūšių stokeriu ap
tarnavimas.

Nemokamai apskaičiuojame. 
GLadstone 5-3515

Clyboume Upholstery
Baldai pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Specialios 
kainos už apmušalus — kėdės 34.00, 
sofos $68.00, apmušant 3 ar daugiau 
dalių komplektų. Nemokamai paima
me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Geras darbas. Geros kokybės 
medžiagos.

Tel. GR 7-5693

ĮSIGYKITE DARARI

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIU 
METRAŠTĮ

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

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų ak} ir padaro j} tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapiai, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ISNUOMUOJAMA

Išnuo>m. 3 kamb. butas. Apšildo
ma*.-Yra. šaldytuvas ir virimui kros- 
nls, Tel. PRospect 8-3873.

Yra lšnuom. 6 kamb. butad Brigh
ton Parke, dirbantiems. Centr. gazo 
šildymas; 1-mas augštaa. 2728 W. 
Pershing Rd. Tel. LAfayette 8-2958, 
po 6 v. v.; šeštad. visų dieną.

Išnuomuojamas butas — 3 kamb. 
pirmame augšte su gerai Įrengta vlr 
tuve belsmante vasarai. Centrallnis 
šildymas ir šiltas vanduo. Pageidau
jama dviejų suaugusių. 3958 S. Rork 
weU St. j ’

Pirkit Apsaugos Bonus!

SECRETARY
This is yonr opportunity to be- 

come associated with a leadin£ 
Coinpony. This is a position with 
a definite future.
REQUIREMENTS:
Rbortband, 90 words per minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS
• 24 working days, paid 

vacation
• 8 paid holidays per year
• Generous siek leave, retire- 

ment plan, bospital and 
insurance program. Phone

MR. C. E. DREW
COlurabus 1-1278 

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A snbsidiary of the Western

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

Albuųuerųue, New Mexico

Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m.
berniukų. Gali gyventi vietoje. Jokio 
namų ruošos darbo. Skahibinti —

FRontier 6-0698
Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m. 

berniukų. Gali gyventi vietoje. Jokio 
namų ruošos darbo. Skambinti —
FKontier 6-0698.

Reikalinga moteris patyrusi namų 
ruošos darbui — virti, skalbti, lan
gus plauti. 3 suaugusių šeima. Gy
venti vietpje arba ateiti. Geri na
mai. Tel. pirmad. iki ppnktad.: LA 
3-3224.

Waitresses
FULL TTMFi or PART TTME 

GOOD TIPS 
“The Ernerald Room”
GRAEMERE HOTEL 

’ 3400 W. Washington

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Buiiders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIU8
STANDARD BU1LDERS, INC.
2623 W. 69 st. Chicago 29, III., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langus Ir 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

ARTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII.

sĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiu  
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

MORAS I
| BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ai = 
s individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai staty- = 

bos bei finansavimo reika- E 
lais, skiciniai planai ir na- E 
mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis E
J reikalų vedėją iiuo adresu: S

IORŠS STANKUS f
kasdien nuo 4 vai. popiet. = 

TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVR. = 
= Chicago 29. IUlnois = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-

ŠILDYMAS
A. Stanėlanskas Ir A Lapkus 

nstofiuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gaxu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dv- 
ižlų oro vėsintuvus Air condi- 
Joners) ir atlieka visus skardos 
larbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-0752 Ir OLymplo

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Remkitc dien. Drangą!

Z
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LEMON-ICE likeris gaunamas Pakštas Liquors 2801 W. 38th St. 

A sekanč!ose likerio krautuv&e: s t hens Li 41J4 Archer Ave.
Mažeika Liauors 2515 W. 69th St.

' . , T . ... xvz i W & A Liauors 3267 S. Halsted St.
Westwood Liauors 2441 W. 69th st. ~

indą. — Paduodant šį punšą, į stiklinę de- tc—u- 9ayaipIiai^ ------------------------------------------------------- ---- —---- --------  ----
darni ledai ir 1 coktail vyšnių. į Gerkite aukščiausios kokybės „S KAI D R I O J I degtinė 80 ir 100 Proof

2 gaivinantys gėrimai pagaminti iš LEMON-ICE likerio, kiekviena sužavi: 
LEMON-ICE PUNŠAS LEMON-ICE COKTAIL’is 
V2 bonkos Lemon-Ice likerio, 4 kvortos stikliukas LEMON-ICE likerio, 2-4 stik- , 
Caufield's 4 Mix arba Ginger Ale. 1 srtikli- liuk?i 4 "Į5* Gjn?er A1®' 1 š?ukšt.el.is □
-, rtj,: „tau, 1 ™ ’

New Life Liquors 3234 S. Halsted

CHICAGOS ŽINIOS
Atominis reaktorius 

Chicagoje

Chicagoje pradėjo veikti pir
mas pasaulyje privatus atomi
nis reaktorius, kuris skaldo 
atomus. Jo pastatymas kaina
vo $750,000, o rūmai, kuriuose 
jisai įtaisytas — $1,250,000. 
Taigi viskas kainavo apie du 
milionu dolerių. Jo galingumas 
50,000 vatų. Nuo reaktoriaus 
atliekamos radioaktyvios me
džiagos bus švino induose lai
komos po tais rūmais, o pa
skiau gabenamos į Oak Ridge, 
Tenn., kur jau ras būdų, kaip 
jas kur nugramzdinti, kad ne
būtų pavojaus. Reaktorių pa
statė Armour Tyrimų fondas, 
jo vieta — 3440 S. State. Jis 
veikia prie Illinois Technologi
jos instituto. Reaktorius ap
draustas nuo visų galimų nuo
tolių. Jis patalpintas kambary
je, kuris turi 72 pėdas ilgio, 48 
pėdas pločio ir 30 pėdų augščio. 
Reaktorius naudoja apie 2.2 
svarus uranijaus — 235, nu
gramzdinto į keturis galionus 
vandens.

Reaktorių numatoma panau
doti daugiausiai gamybai izo- 
topų (radioaktyvių dalelių), 
reikalingų studijavimui chemi
kalų, paisto konservavimo 
atominiais spinduliais ir ki
tiems tyrimams.

Leido statyti observatoriją
Selby Maxwell, 62 m. am

žiaus leidėjas “Northlake Star” 
laikraščio, laimėjo bylą ir gavo 
leidimą savo numatytoje šiau
rinėje Chicagos dalyje statyti 
mažą observatoriją, iš kurios 
jisai galės stebėti Marsą, kuris 
rugsėjo 6 d. labiausiai priartė
ja prie Žemės. Jam buvo iškel
ta byla, nes jo pasirinktoje ob
servatorijai vietoje nesanti to
kiems pastatams numatyta zo
na.

200 užsienio studentų
Antradienį šešiais specialiais 

autobusais į Chicagą atvyksta 
200 užsieniečių studentų, kurie 
apžiūrės skerdyklas, pasilinks
mins Riverview, papiknikaus 
Lincoln parke. Jie yra iš 25 
užsienio valstybių, priklauso 
tai užsienio studentų grupei, 
kurie JAV-se studijuoja globo
jami American Field Service ir 
kurių iš viso šiam krašte yra 
850.

Sunkvežimiai su radijo 
telefonais

Cook apskrities vadovybė 
nutarė savo 60-je sunkvežimių 
įrengti radijo telefonus, kad 
būtų galima iš centro su jais 
susikalbėti. Tas pareikalaus 
$107,019. Pusę tų išlaidų ap
mokės civilinės apsaugos sky
rius.

Cemento liejimo rekordas

Prie Calumet ežero statant 
naują elevatorių pasiektas nau
jas cemento liejimo rekordas: 
per parą į formas buvo supil
ta 1,278 kubiniai jardai cemen
to mišinio. Elevatorius yra ski
riamas naujam Chicagoje ku
riamam jūrų uostui ir bus iš
kilmingai atidarytas šiandieną, 
šeštadienį.

t
2,052 miesto valytojai

Chicagą stengiamasi padary
ti švariu miestu. Papildomai 
pasamdyta dar 250 naujų žmo
nių valymo darbams ir dabar 
iš viso prie gatvių valymo ir 
sąšlavų išvežimo dirba 2,052 
žmonės. Jau išvalyta 92% gat
vių, kai pernai šiuo metu tebu
vo išvalyta tik 59%. Šiemet va
lymo darbai vyksta greičiau. 
Mašinos jau nušlavė 35,368 
mylių gatvių pakraščių. Ran
komis nušluota 37,000 mylių.

Tardo pelnogaudžius
Chicagoje prisiekusieji teisė

jai tardo tuos teisininkus ir ki
tus įtariamus asmenis, kurie 
stengiasi pasipelnyti iš nelai
mingų atsitikimų, skatindami 
asmenis, nukentėjusius per su
siekimo nelaimes, kelti bylas 
ir patys iš to gaudami gerą da
lį. Jie paprastai seka, kur tos 
nelaimės atsitinka ir yra vadi
nami greitosios pagalbos ma
šinų medžiotojais.

41,000 akrų miškelių

Ccok apskrityje yra 41,000 
akrų miškelių miesto žmonėms 
išvažiuoti atsigaivinti, pikni- 
kauti. Juose yra 175 mylios ta
kų pasivaikščiojimams.

AMERIKOS LEG. VADAS SU CHICAGOS LIETUVIAIS

*5 Ite
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Amerikos lęgiopo tautinis vadas J. Addington Wagner (kairėje) gru- 
peje su Chicagos Amerikos legiono lietuviškųjų postų vadais (iš kai- AfldertOllO pasakos, 
rėš) Adolphe Grigas, Dariaus-Gir.ėno posto komenderis Joe Kamin,
4-to distrikto komenderis John L. Paukštis ir Edvvard Apke. į

Išsidangino su liūtais
Kalanilehua ir jo giminaitis' 

Liko, cirko žmonės, kurie bu
vo įsitaisę privačiame bute su 

dviemis liūtukais pietinėje Chi
cagos dalyje, jau išsidangino, i 
išsivesdami ir tuos prijaukin
tus žvėris, kurie visdėlto gy-1 
ventojuose kėlė nerimą. Tei
sėjas Zuris, kuris jiedviem bu
vo uždėjęs $10 pabaudos, tą 
bausmę suspendavo.

Niekada tiek nebuvo!
/

Šiemet įsiregistravo 22,000 
moksleivių vasaros kursui Chi
cagos miesto mokyklose. Tokio 
didelio skaičiaus moksleivių va
saros pamokose nebuvo per 
paskutinius 25 metus. Jų mo
kymui Švietimo taryba pasky
rė $627,000.

Motorizuota policija
Chicagos šiaurvakarių poli

cijos distriktas — Jefferson 
Park — bus pirmas policijos 
distriktas, kur visi policininkai 
bus motorizuoti. Iš viso ten 
tarnauja 180 policininkų ir nei 
vienam jų nereikės pėsčiomis 
vaikščioti: visi bus, aprūpinti! 
automobiliais ir motociklais.

r?
SVEIKINAM 

Į DAINŲ
LIETUVIUS, ATVYKUSIUS 

ŠVENTĘ IR KULTŪROS
KONGRESĄ.

■

Pabrangs padangos 
ir gazolinas

Naujų vieškelių finansavimui 
sekmadienį įsigalios naujas 
įstatymas, kuriuo uždedami 
nauji mokesčiai nuo padangų 
ir gazolino. Nuo kiekvieno sva
ro padangų bus imama dar 3 
centai, o nuo galiono gazolino 
—centas. Tas įstatymas įsiga
lioja prezidentui jį pasirašius. 
Viena automobilio padanga pa
brangs apie 66 centus. Dauge
lis žmonių skubinasi greičiau 
padangas nupirkti.

Namas seneliams
Šv. Kirilo ir Metodijaus se-

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Išdavė permaži drabužiai
Chicagos detektyvai sulaikė 

Harry Owens, 36 m. amžiaus, 
kuris pasirodė su labai jam 
siaurais, mažais drabužiais. 
Policijai jis aiškinosi, kad tai 
dėdės dovana, kad jis nuėjęs į 
mašiną pasikeisiąs. Patikrinusi 
mašiną, policija j-ado revolverį 
su 100 šovinių, 11 durklų, tris 
ilgus peilius, revolverį ašari
nėms bomboms -šauti ir įran
kius, atidaryti užraktams. Areš
tavo, kaip įtariamą.

Kolonija seneliams
Chicagos Butų komisija nu

tarė išleisti $1,900,000 staty
bai pirmosios butų kolonijos, 
skirtos'senukams. Tuo būdu 
Chicaga taps pirmas .miestas, 
pastatęs pigius butus asme
nims, vyresniems kaip 65 me
tų amžiaus. Meras tą planą pa
tvirtino.

Statys mokyklą ir bažnyčią
Šv. Geraldo parapija Oak 

Lawn šiemet pradeda statybą 
bažnyčios ir mokyklos priesta
to. Statyba pareikalaus apie 
$600,000. Augantis katalikų 
skaičius verčia plėsti statybas.

taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal- 
či kėnis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa-' 
sakos II tomas, 204 pusi., kaina

Reikalaukite knygynuose, pas J 

platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Užsakymui lu pinigais siųskite

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, m.
■k--2 '

FINERAL SERVICE

OTTO V. STRANSKY, Sr.
OTTO V. STRANSKY, Jr.

Stransky laidotuvių 
Koplyčia

Didelė air-eooditioned 
koplyčia

“The Original Stransky 
Establishment”

5112 S. WESTERN AVE. 
PRospect 6-4753

DOVANOS NEMOKAMAI
Nuo Liepos 1-os iki Liepos 10-os

NE VIENA, NE DVI, BET PENKIOS DOVANOS

serys, katalikų vienuolės, nu
pirko 100 kambarių namą 
Highland Parke. Iki šiol tame 
name buvo slaugomi seni ir in
validai geležinkelio tarnauto
jai. Seserys ir toliau tuose na
muose laikys senelių prieglau
dą.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yrą plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

a A
JUOZAPAS DRAGŪNAS

Gyveno 4020 S. Rockwell St. 
Tel. LA 3-3497

Mirė birž. 28 d., 1956, 8 vai. 
ryto, sulaukęs pusSs amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Oniš- 
klo parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Viktorija, duktė 
Adelė Tongson, anūkai Adrian, 
Victoriič Ir Theodore; duktė 
Ruth Jenkins, žentas Peter, 
anūkai: Richard, Judith ir
Barbara, 2 proanūkai: Virgi- 
nia ir Adrian, švogeris Mike 
Pavalonis, jo vaikai: Ann Hart- 
ler, jos vyras William; Michael 
Pavalonis J r., jo žmona Helen 
ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 2 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus utlydčtas į St. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. I'o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nullfldę: žmona, dukterys, 
žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
rasBieliūnas. LAfa. A-J572,

A. f A.

VLADUI KUKUČIONRJI mirus, 

didelio sielvarto prislėgtoms žmonai ir du

krelei reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime.

Antanas ir Mikalina Maskeliūnai

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draug$”.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gllaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas

Si knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodi. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinya 
S11 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.00. '

Lietuviškos literatiiros ugdymas 
! yra visu susipratusių lietuvių darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILL.

A. A.

ARNELLA ČEIKUS
Gyveno 2250 W. 24th St.

Mirė birželio 29 d., 1956, 7
vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Vilniaus apskr., Nedžiugių 
parap., Laičių kaimo. —

Amerikoie išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me motina Monika (Černaus- 
kiūtė), sesuo Yvonno Dalton, 
švogeris Martin, j.ų duktė 
Kloise; sesuo Monica Ceikus, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas J,ackawicz 
koplyčioje, 3314 W. 23rd Pi.

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
liepos 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka- 

;.zltniero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, seserys ir 
kiti giminės.

Laidotu vių direktorius Ste
ponas L&ckawicz. Tel. Virginia 
7-6672.

!
KNYGA, KIBI VISADA ĮDOMI į 

IK NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela: 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1» 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla 
tlntojama didelė nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8, Illinois
Mg m

Skelbkitės “Drauge” i

KVIEČIAME ATSILANKYTI Į DIDŽIAUSIĄ 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

ĮSTAIGĄ.

C

ČHSvmm pĄlŪKAS
•I

« i .1

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4038 Archer Avenue Chicago 32, Illinois

STANLEY BALZEKAS Sr ir STANLEY BALZEKAS Jr.

ŠIE NAUDINGI 

dalykai gali būti 
JCSŲ. PASIRUOŠKITE

DABAR.
KIEKIS YRA 

APRIBOTAS

NELAUKITE

1. Raktams retežėlis su lempute
2. Peiliukas

3. Bali Pofrtt Pen-plonksna
4. Pieštukas

v 5. Fauntain Pen-Amžina plunksna

Atidarykite naują taupymo sąskaitą su $300.00 arba daugiau arba 
sų dabartinę taupymo sąskaitą. Gausite dovaną Ir geresnį dividendą.

JCS GALITE TAUPYTI 

PASTŲ. 
PERSIUNTIMĄ 

APMOKAME ,

papildykite $200.00 jū-

S. W. KOPA, Prea. PEOPLES 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

1618 W. 18th St. at Ashland
|Chicago 8. BI. HAymarket 1 5500

Accounta Insured Up To 810,000.00

J.
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X Chicagos liet. krikščioniš
kosios demokratijos studijų 
khibo nariai su savo svečiais 
liepos 1 d. 11 valandą, renkasi 
pusryčių į Uniąue salę, 1522 W. 
51 Street.

X Komp. A. Aleksio vado
vaujamas Šv. Juozapo parapi
jos choras iš Waterbury, Ct., 
atvyksta šeštadienio rytą 6 v. 
į Chicagą dalyvauti Dainų šven
tėje. Kartu su choru atvyksta 
didelis būrys tautiečių kaip 
svečiai.

X Susipažinimo vakaras da
romas Chicago Coliseum patal
pose tuoj po repeticijų visiems 
choristams šeštadienio vakare, 
birželio 30 d. Jiems priimti yra 
renkamos aukos maisto gėry
bių pavidalu. Daug kas jau pa
skyrė maisto, bet dar daug ir 
reikia. Vyrų choras sudėjo po 
dolerį, kad šeimininkės turėtų 
trūkstamam maistui nusipirkti.

X Bernardas Brazdžionis,
Lietuvių Dienų vyr. redakto
rius, vakar iš Los Angeles at
vyko į Ghicagą dalyvauti Kul
tūros kongrese ir Dainų šven
tėje. Iš Bostono taip pat atvy
ko p. Brazdžionienė su šeima. 
Apsistojo pas Babrauskus Ci- 
ceroje.

X Biletai į Dainų šventę 
šiandien gaunami Dainų šven
tės būstinėje, 2523 W. 69 St., 
Sherman viešbutyje Kultūros 
kongreso metu ir Chičago koli- 
zėjaus patalpose, 1513 S. Wa- 
fcash Avė. Biletų dar yra ir 
juos bus galima gauti visą die
ną. Rytoj, biletai gaunami tik 
prie įėjimo nuo 12 vai. kasoje

X Lietuviai televizijoje pa
sirodys šį sekmadienį per Mor
ris B. Sachs valandą lygiai 12 
vai. dienos metu. Televizijoje 
programą atliks D. Paulikaitė 
ir E. Zapolienė iš WGN stoties 
Jos kalbės apie Dainų šventę ir 
apskritai apie lietuvius. Bus 
matoma devintuoju kanalu.

X Arvydas Barzdukas, Gab
rielė Prialgauskaitė ir Leonas 
Sabaliūnas yra pakviesti kalbė
tojais Lietuvių Kultūros kon
greso akademinio jaunimo 
sekcijos diskusijų posėdyje. 
Teko patirti, kad susidomėji
mas šiuo posėdžiu yra ne tik 
studentijos, bet ir vyresniosios 
kartos tarpe.

X Biletai į banketą gaunami 
Sherman viešbutyje Kultūros 
kongreso metu Chicago Coli
seum, 1513 So. Wabash Avė., 
ir Dainų šventės būstinėje, 
2523 W. 69 St. Vietų dar yra 
ir prašomi dalyvauti šiame ne
eiliniame bankete ko daugiau 
lietuvių.

X Pasirodė naujas Užuolan
kos numeris, kame rašo: J. 
Kreivėnas — Dainos keliais, J. 
Rimašauskas — Jų žaizdos 
— mūsų skausmas, St. Tamu- 
laitis — šventoji santaika, Alb. 
Valantinas — Vysk. Valan
čiaus vežikas, A. Vilainis — 
Dail. VI. Vaitekūno paroda, 
Povilas Treigys — Scenos ram
pos šviesoje ir kit. Plati kultū
rinė kronika.

Šiame gausiai iliustruotame 
numery telpa daug gražių ir 
istorinių paveikslų iš Lietuvos 

, pajūrio, Žemaitijos ir kitų vie
tovių. Retos ir įdomios nuo
traukos iš pirmosios bolševikų 
okupacijos. Dainų šventės pro
ga telpa nuotraukos kompozi
torių dirigentų, dalyvaujančių 
Dainų šventėje, choru, plenu
mo ir komisijų. Nemaža nuo
traukų įdėta iš šaulių gyveni
mo bei kitų kultūrinių organi-
kacijų.

JAV LIET. BENDR. CHICAGOS AP VGA RIKIS VAIJIYBA

Ruošiant Kultūros kongresą ir Dainų šventę gražios iniciatyvos parodė ši valdyba. Iš kairės į deši
nę sėdi T. Blinstrubas — I vicep., dr. J. Bajėrčius — pirm., J. Švedas — II vicep.; stovi: Z. Dailid- 
ka — narys org. reik., Vyt. Radžius — II sekr., J. Jasaitis., — iždininkas, St. Daunys — Į sekr.; 
fotografijoje nėra K. Dęveikio — II vicep.

X Min. S. Lozoraitis su po
nia dalyvaus Dainų šventėje ir 
bankete.

X Kultūros kongreso ir Dai
nų šventės dalyviams pagerbti 
banketo vedėju pakviestas kun. 
dr. J. Prunskis.

X L. Dambriunas ir P. La
banauskas atvyksta iš Wa- 
shingtono, Amerikos Balso, už
rašyti Dainų šventės ir Kultū
ros kongreso.

X Ateitininkai, skautai ir 
studentai Dainų šventės dieną 
nurodinės vietas kolizėjaus sa
lėje gausiai lietuvių miniai, ku
ri suplauks į šventę.

X Vladas Petrauskas iš 
tVaukegano organizuoja eks
kursiją į Dainų šventę. Jis tam 
reikalui nusamdė specialų au
tobusą. Iš viso iš Waukegano 
atvažiuos 3 autobusai žmonių.

X Palangos restoranas bus

uždarytas vienai savaitei nuo 
? iki 8 liepos imtinai, nes išė
jus kaikuriems darbininkams 
atostogų yra sunku gauti tin
kamų darbininkų į jų vietą.

X Sol. A. Stempužienė, sol. 
S. Baranauskas ir muz. A. Ku- 
čiūnas atliks meninę programą 
banketo metu Sherman viešbu-
tyje. Banketas, kuris' rengia- t .
mas tuojau po Dainų šventės, audrtonjoje birželio 27

d. Joje be eiles rašytojų, visuo- 
veikėjų, dalyvavo apieprasidės 7 vai. vak.

X J. Ruzas, kuris Marąuette 
Parke turi savo didelę krautu
vę, paskyrė didelį kiekį maisto 
choristų susipažinimo vakarui, 
kuris įvyks po šeštadienio re
peticijų kolizėjaus patalpose.

X Jonas Gužaitis pats pasi
statė Beverly Shores, Ind., na
mus, kurie yra nuošaliai be 
triukšmo ir labai tinka poilsiui 
ir vasarojimui. Reikalui esant 
galima kreiptis telef. LU 5- 
1983.

X Kun. Pranas Kelpšas, Šv.
Jurgio parapijos pirmasis asis
tentas, JAV gimęs ir augęs lie
tuvis kunigas, kiekvieną dieną 
skaito Draugą ir labai domisi 
visų lietuvių gyvenimu.

X Inž. Liūto Griniaus ir Ni
jolės duktė neseniai buvo pa
krikštyta Marąuette Parko 
bažnyčioje Audrės Onos vardu. 
Inž. Liūtas atlikęs karinę prie
volę mano vykti dirbti į Cali- 
fomiją.

X Antanas Rimkūnas, vado
vėlių autorius, atvykęs į Kul
tūros kongresą, apsistos pas 
brolį Joną Rimkūną, gyvenantį 
3919 Evergreen St., East Chi- 
cagoje. Jo telefonas yra East 
Chicago 1503-J.

X Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikų Susivienijimas, giliai 
vertindamas lietuviškos dainos 
reikšmę mūsų priaugančiam 
jaunimui ir suprasdamas dide
les išlaidas Dainų šventės rei
kaluose, tam reikalui paskyrė 
50 dol.

X Dr. Juozas Girinius atvyko 
į Chicagą ir apsistojo pas kun 
dr. A. Baltinį.

X Antanas Ignatavičius, Ci
cero gyventojas, palyginti dar 
jaunas žmogus, mirė ' birželio 
24 d. Gimęs buvo Amerikoj. 
Vienu metu sunkvežimiu pri
statinėjo prekes, vėliau 'ban- 
krotavo ir paskutiniu metu ne
turėjo gyvenamos vietos.

X Leonardas J. Šimutis, De 
Paul Universiteto ir Chicagos 
Mokytojų Kolegijos mokytojas, 
šią savaitę išvyko į Ottawa, 
Kanadoje, universitetą vasaros 
semestro metu gilinti mokslo 
žinias savo pasirinktoje srity
je. Jo jaunesnysis brolis1 karo 
leitenantas Raimundas P. Ši
mutis yra parvykęs porai sa
vaičių pas tėvus atostogų.

X Liepos mėn. 4 d. per J. A. 
Valst. nepriklausomybės šven
tę yra rengiama Lietuvių die- 
na-gegužinė, kuri įvyks Bučio 
darže, Willow Springs, UI. Ją 
ruošia Don Varnas veteranų 
postas kartu su Lietuvos Vy
čiais. Čia bus meninė dalis, fut
bolo rungtynės, šokiai, žaidi
mai ir kitos pramogos. Taip 
pat čia bus renkama ir popu- 
lariausioji lietuvaitė.

X Dail. V. Vaitiekūno kūri
nių paroda buvo atidaryta Lie

menes
14 dailininkų, kurių tarpe bu
vo A. Rūkštelė, M. Šileikis, J. 
Pautienius, Z. Kolba, J. Piii- 
pauskas ir kt.

Po parodos komiteto pirm. 
B. Babrausko atidarymo kal
bos iškilmėse kalbėjo dr. J. Ba- 
jerčius, dail. Z. Kolba, dail. J. 
Pautienius ir A. Gintneris.

Pirmąją dieną atvyko apie 
100 svečių. Susidomėjimas V. 
Vaitiekūno darbais nemažas.

X Lietuvių karių suvažiavi
mas Chicagoje. Lietuvių Sąjun
ga “Ramovė” savo 5 metų su
kaktį minės š. m. birželio 30 ir 
liepos 1 d. Chicagoje. Ta pro
ga Chicagoje įvyksta sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimo posėdžiai vyks 
birželio 30 d. nuo 9 vai. ryto 
Hamilton viešbuty, 20 S. Dear- 
born St. Garbės svečiais suva
žiavime dalyvaus min. St. Lo
zoraitis, vyskupas V. Brizgys, 
konsulas dr. P. Daužvardis ir 
kiti žymūs lietuviai bei organi
zacijų atstovai. Suvažiavimo ir 
minėjimo proga iškilmingos 
pamaldos bus sekmadienį, lie
pos 1 d. 10 vai. 45 min. Šv. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčioje, Marąuette Parke, 6812 
So. Washtenaw.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo seselių 
Idos susirinkimas įvyks liepos 1 
2:30 vai. p.p. 6605 S. Fairfleld 

Avenue. Valdyba
— šiandien, šeštadieni, Chlęagos 

LPK “Vaiautas” fatbalo '

f

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOT9

IŠARTI IR TOLI
j. 4. VALSTYBĖSE

— Bronė Impulevičienė, Phi- 
ladelphia, Pa., padovanojo gra 
žiai pačios padarytų tautinių 
lėlių Šv. Antano parapijos mo
kyklos mokytojoms, sesutėms 
vienuolėms. Šias lėles seselės 
buvo nuvežusios į seselių vie
nuolių suvažiavimą Pitts- 
burghe, kaip eksponatus ten su 
ruoštai parodai. Viena seselė 
Šv. Antano parapijos mokyk
los mokytoja, sesuo Kristina 
Ginkevičiūtė yra Bronės Impu- 
levičienės giminė. Meniškų lė
lių gamintoja Bronė yra uoli 
visuomenininke dirbanti Bažny 
čios ir lietuvių tautos labui.

— P. V. Raulinaitas, Los An
geles, savystoViai kuriasi biz
nyje. Jis draudžia namus, au
tomobilius ir kitokį turtą bei 
nuo atsakomybės tarpininkau
ja įsigyti nekilnojamus turtus, 
mokestinio sezono laiku užpil
do pareiškimus (Federal and 
State Income Tax Returiis). 
Suinteresuoti persikelti į Los 
Angeles ir visi kiti asmens pra 
šomi kreiptis laiškais, telefonu 
ar asmeniškai (2648 Griffith 
Park Blvd., Los Angeles 39, 
California. Tel. :NO-41733; NO- 
38706.

— Ateitis birželio mėnesio 
numeris išėjo iš spaudos. Šia
me. numeryje rašo K. A. Keb- 
lys, N. Narutė, G. Buračaitė, 
Jonė, A. Susinskšs, D. Prikoc- 
kytė, Vyt. Rastoms, E. Mari- 
jošiūtė, P. Natas, Angelė Kate- 
lytė, R. Kisielius, A. Gudžiū- 
naitė, Paulius Jatulis, J. Šoliū- 
nas, Gulbinas, Baužys ir kiti. 
Viršelio 1 psl. yra graži V. Au
gustino nuotrauka: Apsamano
jęs kryžius. Žurnalą redaguoja 
kun. J. Petrėnas, jam talkinin
kauja ~J. Baužys, E. Skrupske- 
lytė ir A. Sužiedėlis.

— Viktoras Kubilius, buvęs 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas, š.m. birželio 17 d. gavo ba 
ka lauro su „honoru diplomą 
mech. inžin. srity Northeastem 
universitete Bostone.

Vikt. Kubilius, trijų vaikų 
tėvas, dienomis dirbo cukraus 
fabrike, o vakarais lankė minė
tą universitetą. Dabar V. Ku
bilius pakeltas į inžinierius ta- 
met fabrike. Jo žmona dirba ki 
tame fabrike.

— Monsignoras Ignas Va- 
lanči finas liepos 2 dieną išvyk
sta gydytis. Monsign. Valančiū- 
nas užbaigė statyti seselėms 
Kazimierietėms namus, kurios 
dirba jo parapijoje Philadel- 
phijoje ir atidavęs joms naujo 
namo raktus, rengiasi pasigy
dyti.,

— Vladas Chinik, nuoširdu- 
sis Lietuvos Vyčių ir kitų or
ganizacijų veikėjas šiomis die
nomis baigė inžinerijos kursą 
Carnegie Institute of Techno
logy, Pittsburgh, Pa., biri. 5 d. 
krantėse tarp Heidelbergo ir 
Heilbronno. Studijų dienose pa 
skaitąs skaitys J. Čeginskas, 
dr. J. Grinius, prof. dr. A. Ma
ceina, dr. Z. Ivinskis ir kiti. 
Meninę programą organizuoja 
kun. Lubinas, A. Grinienė, 
kun. Kenstavičius, F. Strolia, 
V. Natkevičius. Studijų dienų 
metu įvyks ir Europos Lietu
vių Fronto bičiulių konferenci
ja. Į studijų savaitę ir konfe
renciją atvyksta frontininkai 
iš Švedijos, Prancūzijos, Ispa
nijos ir Šveicarijos.

— Diepholzo stovyklos lie
tuviai ir latviai š.m. birželio 
14-15 paminėjo išvežtuosius į 
Sibirą brolius ir seses. Per abi 
dienas buvo iškeltos Lietuvos 
ir Latvių tautinės vėliavos, pu
siau nuleistos. 15 d. birželio 8 
vai. vak. salėje buvo minėji
mas. Lietuvių Bendr. pirminin
kas J. Čaplinskas laikė paskai
tą. Priminė bolševikų žiauru
mus, mūsų tautiečių kančias 
Sibire, tėvynėje, ragino išsilai
kyti tremtyje stipriais dvasia, 
nepalūžti, ypatingai neleisti jau 
najai kartai nutautėti. Atsisto
jimu buvo pagerbti žuvusieji. 
Sugiedota latvių ir lietuvių 
himnai.

— Lietuviu Fronto žurnalo 
“Į Laisvę” nr. 10 jau spausdi
namas ir šio mėn. gale bus siun 
tinėjamas skaitytojams. “Į 
Laisvę” 10 nr. rašo dr. Z. I- 
vinskis, dr. A. Paplauskas —

Ramūnas, akademinių skautų 
veikėjas stud. Dundzila ir kiti. 
Plati ir atviru žodžiu tarta lie
tuviškojo politinio gyvenimo į- 
vykių apžvalga.

DAINŲ ŠVENTE — TAUTOS ŠVENTE
PIRMOJI DIDŽIOJI

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1D, SEKMADIENI

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

DAINŲ ŠVENTEJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

Iš KANADOS IR JAV

KULTŪROS KONGRESAS
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

BILETAI gaunami: šeštadienyje, birželio 30 d. nuo 12 vai. iki 6 vai. vak. Chi
cago Coliseum, 1513 S. Wabash Avė.

Sekmadienyje prie įėjimo nuo 1 vai. dieną.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai popiet Dainy šventes pradžia;
7:00 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAIRŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St. Chicago 29. III.

Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, biletai ir kt.
/

JAV it KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ iVENTES KOMITETASda Marąuette parko aikštėje, prie 

67-toa ir Kedzie gat. šals draugiš
kas futbolo rungtynes prieš “Wan- 
derera” vienuolikę. Pradžia 6 v.
vakare.
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— Dr. Jonas ir Monika Ze- 

kai, Waukegan, III., grįžo po 
dviejų mėnesių kelionės po Eu
ropą. Jie grįžo labai geram ū- 
pe ir ypatingai džiaugiasi pasi
matymu su Šv. Tėvu, Pijum 
XII, ir apsilankymu Liurde.

— Kan A. Steponaitis, Rock 
Island, UI., birželio 26 d. išvyk
sta į Los Angeles, Calif., pa
viešėti kelias savaites pas kun. 
J.J. Kučingį. (

štištadienis. birželio 30, 1956

-— Kazio Vidlkausko eilėraš
tį apie sovietinius žiaurumus 
išspausdino lenkų laikraštis 
“Amerika-Echo”, o eilėraštį 
“Kuo buvo ir kuo yra Stali
nas” — įsidėjo “Gwiazda”.

— Nijolė Stadalnikaitė šįmet 
sėkmingai baigė bakalauro laip 
sniu muzikoje Hartt Muzikos 
kolegiją Hartford, Conn., ir y< 
ra kviečiama duoti piano reči
talį per radiją. ,
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