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1957 metais į New Yorką

f

suvažiuos viso pasaulio lietuviai
SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 
Mūsų korespondentė New ■ Yorke

NEW YORKAS. — Penkiolika mėnesių teskiria nuo tos, die
nos, kai čia, didžiausiame Amerikos mieste ir tautybių mišinyje, 
viso pasaulio lietuvių atstovai susirinks j savo pirmąjį bendruo
menės seimą.

Šiuo metu jau pradėti paren
giamieji darbai, kurie, jei viskas 
eis pagal numatytą tvarką, apie 
pusę tūkstančio rinktų atstovų 
sutrauks iš visų laisvųjų kraštų. 
Seimas šaukiamas 1957 metų 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 die
nomis. (Tai bus Darbo dienos sa
vaitgalis) .

Svarbiausias seimo tikslas iš
rinkti vyriausią, pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybą, aptarti 
kultūros reikalus pasauliniu mas 
tu ir peržvelgti būdus bei priemo
nes lietuvybei išlaikyti.

. Organizatoriai, New Yorke

Keletas miestų, jų tarpe net 
Paryžius, Buvo siūlomas tokia pa 
šaulio lietuvių seimo vieta, bet 
New Yorkas nulėmė ir tai dėl 
daugelio priežasčių. Ir todėl New 
Yorke sudarytas organizacinis 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja prel. Jonas Balkūnas.

Pirmininku jis buvo išrinktas 
komiteto, kurį paskyrė JAV ir 
Kanados krašto bendruomenės, 
to seimo rengėjos. Pradžioje į 
komitetą tebuvo pakviesti sep
tyni asmens, bet, kai šie susirin
ko pirmojo posėdžio ir pama£ė, 
kiek daug bus darbo, tai nutarė 
komitetą praplėsti net iki dvide
šimt, šešių asmenų. 7

Todėl dabar tas New Yorko 
įvairių sričių veikėjų būrys jau 
tiesioginiai jungiasi į organizaci
nį seimo rengimo darbą. Ilgainiui 
vis daugiau ir daugiau newyor-; 
kiečių bus kviečiama vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėti, kad sei
mas visais atžvilgiais būtų sėk
mingas.

Pirmininkas ir jo komitetas

Pažindami prelato Balkūno su
pratimą ir energiją, su kuria jis 
Amerikoje gynė lietuvių bendruo 
menės idėją ir ją sėjo, ugdė ir 
suformavo į realų vienetą, new- 
yorkiečiai reiškė pasitenkinimo, 
kad jis ir dabar apsiėmė pirmi
ninkauti.

Komitete jam padės du vicepir 
mininkai, kuriais yra adv. J. Šle
petys — JAV lietuvių bendruo
menės tarybos prezidiumo pirmi
ninkas ir New Yorko LB apygar
dos valdybos pirmininkas, ir adv. 
A. Ošlapas, New Yorko Alto pir 
mininkas. Sekretoriumi yra Vyt. 
Vaitiekūnas, tęisininkas ir žur
nalistas, Lietuvos Laisvės Komi
teto narys. Iždininku yra A. S. 
trečiokas, ilgametis Alto ir Balfo 
darbuotojas tokiose pat pareigo
se.

Komitete dar yra ir trys na
riai, tai dr. Br. Nemickas, J. Ma- 
kauskis ir J. Pakalka. Šalia jų, 
komiteto posėdžiuose dalyvaus ir 
jau sudarytų ir ateityje dar su
darysimų komisijų pirmininkai, 
o svarbiausiuose posėdžiuose bus 
ir visas plenumas. Čia bendruo
menė yra jau hesykį pabrėžusi 
jog komitete darbuotis sutikę as
mens buvo kviesti ne kaip paski. 
rų organizacijų ar srovių atsto
vai, bet kaip individualūs as
mens, veikėjai ir kultūrininkai. 
Šitai pabrėžiama todėl, nes nori
ma išryškinti bendruomenės cha
rakteris, jog ji nėra kokių orga
nizacijų junginys, bet kad jai 
priklauso kiekvienas lietuvis, ku
ris neina su komunistais ir kuris 
nekovoja prieš laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos reikalus.

Tremia kolchozininku$

į Sibiro kraštus
"MASKVA. Kaip praneša “Iz- 

vestijų” nr. 150, vien tik šieemt 
į Sibirą, Tolimųjų Rytų, į Ura
lo ir Pavolgio kolchozus vien iš 
sovietinės Rusijos respublikos 
persikėlė penki tūkstančiai šei
mų.

Kalendorius
Liepos mėn. 14 d.: šv. Bona

ventūras; lietuviški: Vidutis ir 
Sunmylė.

Liepos mėn. 15 d.: šv. Henri
kas; lietuviški: Lemtūris ir Da- 
nidė.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:25.
Oras Chlcagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jog apylinkėse šiandien — da
linai debesuota; aųgščiausia tem 
peratūra — 85, žemiausia naktį 
— 65. Sekmadienį — galimas lie
tus.
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Dirbs komisijomis

Komitetas yra nutaręs veikti 
paskiromis komisijomis.

Pradžiai sudarytos penkios, o 
ilgainiui tų komisijų skaičius ga
lės būti pagal reikalą praplėstas. 
Jau veikia informacijos, sporto, 
meno, finansų ir ūkio komisijos.

Informacijos komisijai pirmi
ninkauti išrinktas kun. J. Mika
lauskas, Brooklyne pranciškonų 
leidžiamo „Darbininko“ redakto
rius. Komisijoje darbuotis pa
kviesti visi New Yorke esančių 
kitų laikraščių atstovai ir kores
pondentai. Dar prieš vasaros 
karščius informacijos komisijos 
pirmininkas sušauks laikraštinin 
kų pasitarimą, kuriame bus nu
sistatyta gairės visam darbui, 
turint galvoje, jog spaudai teks 
svarbus uždavinys kiekvienam 
skaitančiam lietuviui nušviesti to 
seimo uždavinius ir informuoti 
jį apie to seimo organizavimą, o 
vėliau ir apie jo darbus.

Ūkio komisijai pirmininko tuo 
tarpu dar nebuvo, ir yra jieško- 
mas atitinkamas kandidatas, nes 
tai bus viena svarbiausių komisi
jų. Finansų komisijai pirminin
kauti išrinktas A. S. Trečiokas. 
Sporto komisijai — A. Vakselis, 
New Yorke populiarus veikėjas 
ir sportininkų vadovas. Meno ko
misijai pirmininkas dar nėra nu
matytas. Komiteto narei operos 
solistei Vincei Jonuškaitei buvo 
pavesta susisiekti su New Yorke 
esančiais menininkais ir bendra
me jų pasitraime sudaryti tokią 
komisiją bei išsirinkti pareigū
nus.

Prisimenant, jog pats seimas 
vyks tris dienas, komitetas rū
pinsis taip viską sutvarkyti, kad 
programa būtų įdomi ir naudin
ga. Tokį įspūdį galima buvo su
sidaryti to komiteto posėdyje, 
įvykusiame birželio 28 d. Sekan
tis komiteto posėdis šaukiamas 
rugpjūčio 28 d. Į jį komisijų pir
mininkai ir nariai jau kiekvienas 
atsineš parengtus planus, kurie 
bus bendrai išdiskutuoti ir nu-- 
tarti pradėti vykdyti. - »

Pats pasaulio lietuvių bendruo 
menės seimas yra šaukiamas, re
miantis bendruomenės statutu, 
kuris numato tokį seimą ir tai, 
kad jame būtų išrinkta pasaulio 
liet. bendruomenės valdyba.

Specialiame Jungtinių Tautų posėdyje New Yorke, kuriame da 
lyvauja 12 valstybių nusiginklavimo komisijos nariai, kalba Rusijos 
užs. reikalų ministerio pavaduotojas Andrei Gromyko. Dešinėje yra 
Anthony Nutting, kuris taip pat palaikė Gromyko mintį. (INS)

Pašto ženklai
vergijos prisiminimui

WASHINGTON. — Ryšyje su 
Woodrow Wilson 100 metų gimi
mo sukaktimi, Kongresas specia
liu nutarimu įpareigoja paštų 
valdytoją išleisti seriją pašto 
ženklų, kurie bus vadinami tauti
nio išsilaisvinimo ženklais. oKn- 
gresmanas Fęighan pasiūlė spė
ri alę rezoliuciją, kurioje nurodo
ma, kad Woodrow Wilson buvo, 
yra ir bus išsilaisvinimo simbo
lis. Toliau rezoliucijoje sakoma 
koki kraštai, o jų tarpe ir Lietu
va neša Sovietų uždėtą vergiją. 
Kartu toje rezoliucijoje siūloma 
išleisti 3 centų pašto ženklai, ku
rie specialiai pažymėtų sovietinį 
imperializmą, kolonializmą ir jų 
uždėtą vergiją įvairioms tau
toms, jų tarpe ir lietuviams.

Ispanai prisiminė
persekiojamuosius

MADRIDAS. — Paskutiniu lai
ku Ispanijos sostinėje įvyko dve-! ne^i bolševikai Suomijoje suruo-
jos įspūdingos iškilmės, kurio
mis šio krašto katalikai pareiš
kė savo solidarumą anapus gele
žinės uždangos persekiojamiems 
tikėjimo broliams. Iš jų pirmą
sias minėjimo forma suorganiza
vo Mokslinių tyrinėjimų taryba. 
Jose kalbas pasakė Madrido vys
kupas pagelbininkas Lahiguera 
ir Katalikų Akcijos pirmininkas 
Sajitiago Apostol. Antrosios iš^ 
kilmės buvo katalikų Akcijos su
organizuotas vadinamas „Atgai
los Rožančius“, kuriame dalyva
vo virš 30,000 asmenų.

Pabaltiečių laiškas
“New York Times”

NEW YORKAS.—„New York 
Times“ liepos mėn. 12 d. laidos 
puslapiuose tilpo ilgas laiškas, 
pavadintas „Pabaltijo valstybių 
pozicija“, pasirašytas A. Peran- 
di, A. Blodnieks ir V. Sidžikaus- 
ko, komitetų dėl laisvosios Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos pirmi
ninkų. Čia yra iškeliami neleistf- 
ni sovietų veiksmai ir pabrėžia
ma, kad estai, latviai ir lietuviai 
nenustos tol kovoję prieš Sov. 
Sąjungos imperializmą ir kolo
nializmą, kol jų šalyse bus atsta
tytos suvereninės teisės ir laisvė.

• Prancūzijos franko vertė nu
krito į žemiausią jo vertės laips
nį, paskutiniųjų 32 mėnesių lai
kotarpyje. Tas atsitiko sąryšyje 
su paskelbimu žinios, kurioje bu
vo pranešta, kad vyriausybė nori 
surinkti dar 480 mil. dolerių tak
sų, Alžerijos kovų finansavimui.

Gali subyrėti į 
ipėliiv*

su uus
WASHINGTON. (LAIC) — 

Sęnatorius George H. Bender, 
Ohio, liepos 2 d. Senate padarė 
pareiškimą, kuriame paminėjo 
paskutinius įvykius Lenkijoje. 
Tarp kitko, senatorius pareiškė, 
kad Sovietų vadai gerai žino, jog 
pavergtų tautų — Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Rytų Vokietijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ven
grijos, Rumunijos, ir Bulgarijos 
žmones negalima sunaikinti. Ru
sijos vadai jaučia, kad jei jie pa
mėgintų pulti Vakarų pasaulį, jie 
susilauktų sukilimų viduje ir tie 
sukilimai — revoliucijos sukrės
tų komunistų imperiją į šipulius.

Trumpai iš visur
• „Helsingin Sanomat“, rašy

damas apie sovietinius filmus, 
pažymi,'kad numatytos išplėsti 
ir patobulinti filmų studijos Lat 
vijoje ir Lietuvoje. Balandžio mė

šė „filmų savaitę“, per kurią į 
Suomįją buvo nuvykusi filmų ar
tistė Sigrida Stungure iš Latvi
jos.-

• Buvusi Graikijos karalienė 
Elzbieta, 72 metų amžiaus, prieš 
kelias dienas turėjo širdies ata
ką ir dabar yra pavojingoje svei
katos padėtyje Cannes ligoninė
je.

• Popiežius Pijus XII šį sek
madienį iš Vatikano miesto iš
vyks į savo vasaros rezidenciją 
Castel Gandolfo, esančią netoli 
Romos.
. • Vakar būvo pradėtas tiesio
ginis prekiavimas tarp Indijos ir 
Rusijos, kada indų prekybinis lai 
vas iš Bombėjaus uosto išplaukė 
į Odesą, veždamas geležies rūdą 
Čekoslovakijai.

K
Ekaterina Furtseva, kuri yra skaitoma svarbiausia Sov. Sąjun- 
moterų komunisčių atstovė, atvykusi į Londoną, yra aveikina- 
Rusijoa ambasadoriaus Jacob Malik. Ji čia dalyvavo angių par 

lamento kvietimu. (INS)

Paminėjo Pabaltijo
ktašty užgrobimą

BONNA. — Tarptautinio Ko
miteto Krikšrioniškajai Kultūrai 
Ginti vokiečių sekcija Bonnoje 
plačiai paminėjo Pabaltijo kraš
tų užgrobimo 16-ąsias metines ir 
pirmąsias pabaltiečių masines 
deportacijas į Sibirą.

Komiteto informacijų tarny
bos biuletenyje plačiai rašoma 
apie nepalaužiamą lietuvių, lat
vių ir estų valią laisvai gyventi, 
jų moralinį atsparumą prieš so
vietinį kolonializmą, rusifikaciją 
ir bolševikinį ateizmą. Išleisto 
bendraraščio birželio 23 dienos 
laidoje apžvelgiama dabartinė 
gyventojų padėtis ' sovietų oku
puotoje Lietuvoje.

Iš apžvalgos matyti, kad rusų 
skaičius Lietuvoje per 16 okupa
cijos metų padidėjo apie 11 proc. 
Komiteto žiniomią, karo, nacių 
ir sovietų okupacijos pasėkoje 
Lietuvos gyventojų skaičius bu
vo sumažintas 1,230,000.

1 Tame pačiame leidinyje iške
liamos katastrofiškos bolševiki
nės okupacijos pasėkos Lietuvos 
žemės ūkyje ir ryškiais daviniais 
pavaizduojami Bažnyčios perse
kiojimai Lietuvoje.

Kalbant apie religinį lietuvių 
atsparumą, Tarptautinio Komi
teto Krikščioniškajai Kultūrai 
Ginti vokiečių sekcijos leidinyje 
tarp kitko sakoma, kad „su savo 
vaikais seimo je besimeldžianti lie 
tuvė motina šiandien yra pati 
stipriausia kovotoja prieš sovie
tų siekiamą dvasinį tautos pa
vergimą“. (VR)

• „Iltasanomat‘( iš Helsinkio 
praneša, kad ir estų įvairūs fab
rikai turi savo gaminius ekspor
tuoti svetur. Taline elektro apa
ratų fabrikas gavo užsakymą iš 
Burmos pristatyti 80 elektrinių 
motorų. Fabrikas gamina labai 
geros kokybės motorus, tinka
mus vartoti ir tropiniam klima
te.

• Rytų Vokietijoje esančio 
Rostock miesto burmistrui buvo 
pranešta apie augštųjų Maskvos 
svečių atvykimą ir paliepta juos 
pasitikti geležinkelio stotyje. Ka
da šis su savo palydovais nuėjo į 
stotį, vietoje svečių pamatė du 
dramblius, padovanotus Maskvos 
zoologijos sodo.

• Irano šachas Rėza Pahalevi 
užbaigė pasitarimus su Sov. Są
jungos vadovybe ir išvyko atgal 
į namus. Šie pasitarimai baigėsi 
su mažais, bet Viešai pastebimais 
nesutarimais.

• JAValstybių censo biuras 
praneša, kad 1955—1957 metais 
į šį kraštą įvažiuos 5,000,000 emi 
grantų.

• JAValstybės patvirtino Tu
niso nominuoto^ ambasadoriaus 
Mongi Slim paskyrimą į Wa- 
ahingtoną.

V

Gub. Harriman teigia, jog IKE 
esąs naivus komunistų atžvilgiu
WASHINGTON. — New Yorko gubernatorius Harriman, no

rintis kandidatuoti prezidento vietai nuo demokratų partijos, pa
reiškė, jog jis yra vienintelis žmogus, iš prezidento pozicijos sie
kiančių asmenų, kurį negalima apkaltinti minkštumu santykiuose 
su komunistais.

Šį savęs įvertinimą gub. Harri-
man padarė kalbėdamas „84-to 
klubo“ susirinkime, kuriame da
lyvavo nemaža demokratų atsto
vų.

„Niekas man negali prisegti 
minkštaširdžio žmogaus komu
nizmui etiketę“, — jis pabrėžė ir 
dar pridėjo, kad kiekvienas vie
šumoje Valstybės departamento 
parodytas jo slaptas dokumentas 
atsispindi antikomunistiniu nusi
statymu.

Gubernatorius, rodydamas ran 
ka į ant viešbučio valgomojo 
kambario sienos kabantį Eisen- 
hovverio paveikslą, pratarė: „Šis 
draugas buvo naiviausias, dėl 
tikros komunistinių užmačių es
mės, žmogus visoje istorijoje“.

Jis pabrėžė, kad 1945 m. Ei- 
senhoweris, kurį Harriman pa
vadino „kandidatu Eisenhowe- 
riu“, išreiškęs pasitikėjimą, jog 
Rusija ir JAValstybės gali kar
tu taikoje dirbti ir Ženevoje, ap
sikabinęs savo seną prietelių 
gen. Žukovą, paskelbė vieningą 
troškimą taikos klausimu. 

Vilioja jaunimų
lankyti Lenkiją

NEW YORK. (LAIC) — Var
šuvos rėžimas vėl daro Viską, 
kad daugiau jaunimo suviliojus 
vasaroti Lenkijoje. Švietimo mi
nisterija įsteigė visą eilę vasaro
jimui stovyklų įvairiose Lenkijos 
vietose. Daugiausia stovyklos or- 
gąnizuojamos prie pramonės cen
trų, pavyzdinių ūkių. Vien tik 
Žemutinėje Silezijoje tokių sto
vyklų įsteigta net 10.

Į tas stovyklas viliojami užsie
nyje gyveną lenkų vaikai. Jie bus 
mokomi lenkiškai ir suteikiama 
jiems apšvietos apie „Liaudies 
Lenkiją“. Varšuvos valdžia tiki
si pargabenti vasaros atosto
goms daugiau negu 4,000 vaikų 
iš Prancūzijos, Anglijos, Belgi
jos, Olandijos ir Danijos.

• Pasienio muitinės valdinin
kai Singapūre lavina Alsati&n 
veislės šunis, kad šie galėtų už
uosti opiumą, paslėptą čia atplau 
kiančiuose laivuose.

• Joe Stalin,

Komunistinė Rytų Vokietija 
teturi tik 35 dienrdščius su ben
dru 3,000,000 dieniniu egzemplio
rių skaičiumi, kas rodo, jog čia 
vienas laikraštis tenka šešiems 
gyventojams.

• Sovietinės Lietuvos buv. 
premjeras M. A. Gedvilas, Mas- 

Sweet Home, lavoje vykstančių Augščiausiojo 
Ark. gyventojas vakar buvo tei- sovieto posėdžių metu, pasiūlė 
siamas Little Rock, Ark. Munici- amendmentus valdžios remiamo 
paliniame teisme už žmogžudys- Pensijos biliaus reikalu.
tę’ • Pietų Korėjos oro pajėgų va-

• 12 Vakarų Vokietijos aviaci- das įspėjo, jeigu komunistai vi
jos narių iš Frankfurto išvažia- pultų Korėją, raudonųjų naikin- 
vo į JAValstybės, kur jie, čia tuvai sąjungininkų lėktuvus nuo 
esančiose aviacijos mokyklose, debesų nušluotų per kelias mi-
praleis apie 1,5 metų. nutes.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Lenkijoje prasidėjo lenkų armijos „valymai“, kuriuos at

lieka Maskvos raudonųjų spaudžiama Lenkijos valdžia. Sakoma, 

kad Poznanės sukilimas išaiškinęs, jog armijos vadovybė neparo
džiusi reikiamos kontrolės karininkų ir eilinių karių atžvilgiu.

— Pakistgnas vakar pasirašė sutartį su komunistine Kinija, 
kuria ši parduos 60,000 tonų ryžių, norint nugalėti maisto trūkumą 
Rytų Pakistane. Pakistanas ifei šioliai jau yra gavęs 20,000 t. ryžių 
ii Sov. Sąjungos, 50,000 t. iš Indijos ir 15,000 t. ii Burmos.

— Lillian Eller, 7 m. amžiaus mergaitė iš LiUington, N. C. 
prigėrė prūde, norėdama išmėginti — kaip ilgai galima laikyti 
galvą po vandeniu.

— New Yorke yra pradėti pirmojo Atominės energijos komisi
jos mediciniškų tyrinėjimų pastato statymo darbai.

— Senatas nusprendė Šį šeštadienį nedaryti savo sesijos, bet 
už tai pirmadienį susirinkti 2,5 vai. anksčiau, negu paprastai — 
9:30 vai. ryto.

— Gen. Raul Tanco, vienas iš Argentinos peronistų sukilimo 
dalyvių, kuris prieš mėnesį laiko sujudino Argentiną, atvyko į Ca- 

racas, Veezueloje.
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Žiaurus repatrianto 
likimas

NEW YORK. (LAIC) — Nau
jos „progresyvių katalikų“ sa
vaitraštis „Kierunki“, einąs Var 
šuvoje, gegužės 27 d. talpina vie
no repatrijanto straipsnį, kuria
me jis išdėsto visus sunkumus, 
kokius jis patyrė grįžęs į „Liau
dies Lenkiją“. Straipsnį rašo Ka
zimiera Olszewski, sugrįžėlis iš 
Kanados.

Tasai „kanadietis“ pirmiausia 
buvo pasiųstas į repatrijacijos 
centrą Szczecin, kur pavogė jo 
laikrodį. Tada jį pasiuntė dirbti) 
anglių kasyklose prie Čenstaka
vo. Jis to darbo nepakėlė ir tada 
gavo leidimą vykti į Wroclaw, 
bet ir čia jis ilgai neišbuvo. Po 
to, keliavo į repatrijacijos cen
trą Gdynėje, kur geležinkelio sto 
tyje pavogė jo visus daiktus. 
Taip jis tapo benamis repatrijan- 
tas, be lėšų, daiktų ir be darbo.

Olszewski rašo ir apie tai, kaip 
jis pardavęs savo daiktus Kana
doje ir už tuos pinigus Lenkijoje 
veik nieko negalėjo įsigyti. Re- 
patrijantai nežino Lenkijos įsta
tymų, dažnai išmetami iš darbo 
be priežasčių. Daugelis keistai 
žiūri į pačią repatrijaciją.

Daug dienraščių
Vak. Vokietijoje

BONA, Vokietija, — UNES
CO pranešimų, Vak. Vokietijoje 
šiuo metu yra 671 dienraščiai. 
Bendras jų tiražas siekia 16,000,- 
000, taigi maždaug vienas laik
raštis trims Vak. Vokietijos gy
ventojams.

i
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SĄŽININGUMO IR PAREIGOS 
ŽMOGUS

(25 metai profesinio darbo Chicagoje)
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Visokių žmonių turime Chi- 
sagoje, kaip didžiausiame lietu
vių centre. Tačiau Cicero ir 
Bridgeporto apylinkės lietuviai, 
kurių rajone gyvena ir dirba 
savo profesinį darbą dantų gy
dytojas dr. Petras Atkočiūnas, 
jį pažįsta, kaip labai simpatin
gą, sąžiningą ir pareigos žmo
gų. Jisai pasižymi savo kuklu
mu ir meile lietuviškam žmo
gui. Todėl jisai žinomas ne tik 
visoje Chicagoje, bet ir toliau. 
Vieną kartą jį užklausiau:

— Daktare, sakau, — kodėl 
tiek daug pacientų sėdi jūsų

einę veiklą. Kurį laiką ra
šiau dienraščio “Draugas” me
dicinos skyriun, buvau Chicagos 
Alto apsjtr. valdyboje, Vyčių 
organizacijoje ir tp. Dalyvavau 
įvairiose konferencijose ir šuva 
žiavimuose. Parėmiau kiekvie
ną kultūrinį lietuvių pasireiški
mą, nes pats jau negaliu suspė
ti visur dalyvauti.

— Kada vedėte ir kokios kil
mės turite žmoną,

— Vedžiau prieš 24 metus, 
kai tik. baigiau mokslą. Mano 
žmona yra lietuvaitė — O Na- 
vakaitė. Su ja susipažinau 
1930 m. kai lankiaus Pen- 
nsylvanijoje. Turėjau porą 
savaičių atostogų įr nuvažiavau 
tenai apsivesti. Mano žmona y- 
ra gimusi jau JAV. Dabar tu
rime vieną dukterį — Bernar- 
detą.

— Girdėjau, kad buvote Lie
tuvoje 1938 m. Kaip jums pa
tiko tėvų žemė?

— Važiuodamas į Lietuvą tu
rėjau tris tikslus: aplankyti sa^ 
vo tėvus, pamatyti savo tėvynę 
ir atlikti paskirtą organizacinę 
misiją. Keliavome keli šimtai

žmonių. Netoli Lietuvos kran
tu daugelis keleivių jaudinosi. 
Ašaros riedėjo per veidus iš 
džiaugsmo, kad laisvi grįžtame 
į saVo gimtąjį kraštą. Klaipė
doje buvom iškilmingai sutikti 
ir pavaišinti. Vėliau išvažinėjo
me po visą kraštą ir stebėjomės 
Lietuvos žmonių pažanga. Ap
lankiau Augs t ai tiją, Žemaitiją 
ir kitas įdomesnes vietoves. Bu 
vome sužavėti savo tėvyne ir 
jos grožiu. Radau gyvus ir sa
vo tėvus. Ir buvo visiems daug 
džiaugsmo po tiek metų nešima 
tymo. Sunku buvo ir pažinti.

— Kokią misiją turėjote Lie
tuvoje atlikti?

— Mat, buvau delegacijos na
rys, kurią sudarė lietuvių kata
likų atstovai. Ją siuntė Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federa
cijos Taryba, kurios pirminin
ku tuomet buvo prel. J. Balkū- 
nas, prel. Ignas Albavioius, inž. 
A. Mažeika, Ona Atkočiūnienė 
ir aš pats — penki asmens. Mes 
aplankėme Lietuvos valst. pre
zidentą, .minist. pirmininką ir 
krašto apsaugos ministerj. 
Jiems įteikėme memorandumą, 
kuriame plačiai buvo, paliesti 
Bažnyčios ir Valstybės santy
kiai. Ta proga buvo įteikta gen. 
St. Raštikiui, kaip kariuomenės 
vadui, aukąx Ginklų Fondui 
$500.00.

— Koki buvo jūsų įspūdžiai

pas Lietuvos 
dentą?

valstybės prezi-

— 1938 m. liepos mėn. 5 d. 
aplankėme min. pirm. kun. VI. 
Mironą ir gen. St. Raštikį, kaip 
Krašto apsaugos mduSsterf, o 
liepos mėn. 6 d. nuvažiavome 
aplankyti resp. prezid. A. Sme
toną, kuris tuo laiku jau buvo 
atostogose, sa\o gimtajame 
krašte — Užulėnyje. Jam buvo 
įteiktas memorandumas ir pa
sveikintas 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės proga. Kalbė
jomės apie mus rūpimus klausi
mus. Prezidentas prisipažino, 
kad neturėjo glaudžių santykių

žęs per radiją, — sako baig- 
damas dr. P. Atkočiūnas, Pla
čiau nupasakojau savo įspū
džius ir pastabas įteikiant me
morandumą Lietuvos vyriausy
bei ir kitus asmeninius nuoty
kius ir pergyvenimus savo gim 
ta^nie krašte, kurį aplankiau 
pirmą kartą.

Ne tas yrą didis, prieš ką mi- 
lionai, prispausti vergijos, že
myn galvas lenkia.

— V. Kudirka

iiiiiiiiiiiini
ŠIO ATOSTOGINI N KAI

su bažnyčios vyresnybe ir kad, Nepraletewte neaplankę atostogų 
tai yra žalinga tautai. Pažymė-1 metu Wlac. gražaus Grotto Storine.
jo, jog dabar yra daromos pas
tangos tai įtampai Sumažinti 
ir visus nesklandumus pašalin
ti. Panašiai kalbėjo mums ir 
min. pirm. VI. Mironas, ir šviet. 
timo minist. K. Šakenis, ir ka- 
riuom. vadas gen. St. Raštikis. 
Visi domėjosi Amerikos lietu
viu gyvenimu ir dėkojo už atsi
lankymą Lietuvoje. Iš mūsų kai 
bėjo delegacijos pirmininkas 
prel. J. Balkūnas ir kiti, kurie 
padėkojo už malonų priėmimą 
ir dėmesį JAV lietuvių rūpes
čiams ir pageidavimams.

— Aš kalbėjau apie tai grį-

šventovė Inapring urvas, nepaprasto 
grožio gėlės ir medžiai. Erdvi pikni
kams aikštė, 6 mylios į šiaurę nuo 
Wiscomun Rapids aut State Hwy. 34

Kreiptis į:

REV. P. J. WAGNER 
Rudolph, Wood County, Wisc.

ANGLU ULBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Falrfleld Avė., Chicago 20 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. PrieS karą, baigęs
Čikagos universitetą.

1 <lol. 25 et. vai. — privačios.
(S-člas augStas, durys po kairei, arti 

CS-Slos gatvfcs ir C&llfornla Avė.)

OFFICIALJPUBI.ICATION

BUDRIKO
VASARINIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS 

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%

Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Pltonografai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Sinunons, Pull- 
man, Sleeprite Hkle-aBeds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

m

Dr. Petras Atkočiūnas

laukiamajame ? Žmonės kalba, 
kad jūs perdaug sąžiningai at
liekate savo pareigas, dėlt0 rei
kalinga ilgai laukti eilėje. Ar

, negalima darbą paskubinti ir 
žmones greičiau atleisti?

— Matote, — sako dr. P. At
kočiūnas. — Aš jan taip įpra
tęs, kad noriu patarnauti savo 
pacientams sąžiningai ir gerai. 
Ar aš tai padarau, tai "g'&li pa
sakyti tik mano pacientai, ku
riuos jau aptarnauju lygiai 25 

y metai Cicero ir Bridgeporto a- 
pylinkėse. Turiu du dantų gy
dymo kabinetus. Pats gyvenu
Cicero mieste.

— Šiemet švenčiate savo 25 
' metų profesinio darbo jubilėjų, 

tai pasakykite, kokiu būdu įsi-
gyjote savo profesiją?

— Diplomą gavau Chicagoje, 
Loyolos univerąitete, kai išlai
kiau valstybinius egzaminus.

. NOTICE 
OF

PROPOSED OONSTITUTIONAL 
AMENDMENT

Pursuant to law in such casc made an<^ 
provided, public notice is hereby given 
that the follovving proposed amendment 
to the Illinois Constitution will’ be sub- 
mitted on a separate blue ballot to the 
electors of the State of Illinois for adop- 
tion or rejection at the General Election 
to be hcld on November 6, 1956.

JtEVENLE
AMENDMENT

Article IX >

Sec. 1. The General Asscmbly may 
dcfine and classiify property for taxation, 
būt all such definitions and classifięations 
shall be reasonable and be bascd solely on 
the nature and characteristics of the 
property and not on the nature, charac- 
tcristics, rcsidence or business of the 
Qwncr or the amount or number owned. 
All rcal estate shall con&tjtute one claįs, 
except that lands used for forestry pur- 
poses and mineral rights in' land may be 
classified separately. If any class of pro
perty is taxed by valuation, such tax shall 
be uniform as to the class.

Sec. 2. The General Asscmbly,may 
lcvy or authorize the levy of such other 
kinds of taxcs aš it may d^m neccssary, 
which shall be uniform upon the šame 
class of subjects within the territorial 
limits of the authority levying the tax, būt

Tai buvo 1931 m. Tuomet įgijau shall not levy or authorize the levy of a
teises verstis dantų gydytojo 
praktika. Tačiau kol pasiekiau 
mokslo pabaigą .reikėjo daug 
pavargti. Lankiau augštesnę 
mokyklą ir * vėliau Valpa raišo 
universitete, po 4 metų darbo 
gavau Bachelor of Science laips 
nį. Tenai gavau diplomą 1926

graduated income tax.
Sec. 3. The property of the State,

counties and other municipal cbrpora- 
tions, both real and personai, and such 
other property, or part thereof, as may 
be owncd by, or hcld in truflt for, agri- 
cultural or horticultural societics, non- 
profit hospitals or schools, religious institu- 
ticms, femrteries, or charitable institutions 
and used exclusively for one or more of 
such purposes, may be excmptcd from

m. Pora metų dirbau chemijos1 ‘axation^u.t such cxemPtion shall be ody 
* J by gencral Iaw. In the asacssment of real

laborantu — Abbotts Laboratc
ary. Paskiau persikėliau į Chį- 
cagą — Loyolos universitetą.

— Kur gimėte: Lietuvoje ar 
Amerikoje ?

— Žinoma, kad Lietuvoje, —• 
sako dr. P. Atkočiūnas. — Aš

by general
estate ineumbered by public easement, any 
drprecia^tion occasioned by such easement 
in.’y be acducted in the valuation of such 
property. This section shall not deprive 
the General Ąjfsembly of power to classify 
property for taxation as provided in sec
tion 1 of this Article.

-«Scc. 9. The Gencral Asscmbly may vest 
the corporate authorities of citics, towns 
and villages with power to malte local

so as to permit the General Assembly to 
classify property for tax purposes, subject 
to the follovving restrietions: (1) the clas- 
aifications are to be based on the nature 
and characteristics of the property and, 
not on the nature, Characteristics, resid-. 
ence or business of the owner or the 
amount or number owned; (2) all real 
estate is to constitute one class, except 
that lands used for forestry purposCs, and 
mineral rights in land may each be clas- 
sificd separately; and (3*) if any claSs of 
property is taxed by valuation, such tax 
is to be uniform as to the class.

This amendment would also revise and 
simplify Section 2 or Article IX, dealing 
with the levy of miscellaneous types of 
taxes, būt would require such taxes to be 
uniform as to the šame class of subjects 
vvithin the territorial limits of the authori
ty levying the tax. The levy of a graduat- 
ed income tax vvould be forbidden.

Other chartges are merely routinc. This 
amendment revises Section 3 to require 
ownership or its equivalent — and not 
mere ūse — as a basis for exemption of 
charitable, religious, and other similar 
property from taxation. Irt addition, non- 
profit hospitals would be added to the 
list of institutions and purposes for which 
the General Assembly may grant tax ex- 
emption by general law. :

Section 9 and 10 would be revised to 
subject the taxing powers of cities and 
Other local governments to the šame re
strietions as apply to the General As
scmbly. The language in regard to obliga- 
tions of these governments would be 
broadened, requiring them to levy taxes 
not merely — as now — for „debts con- 
tracted” būt rather for “liabilkies in- 
eurred.” •

This amendment would, in- addition, 
repeal obsolete Section 13, which was 
adopted in 1890 to authorize the corp
orate authorities of Ghicago to issue Co- 
lumbian Ęxposition bonds.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

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

Prašykite katalogų bei in
formacijų :

OVERSEAS CARGO OO. 
2412 W. 47 St, Chicago 22, m. 

LA 3-5049, YA 7-4287 
STEPONAS JUODVALKISI '

įHiiiinmiiNuuiuiiuiuimiimiiimmiiii 
Telef. REpabKc 7.5808 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vteų rilių tumų apšildymo

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit parenudmams kreiptis i 
muz. BRONIU JONUŠĄ. TeL PRo 
spect 6-6584.

Clyboume Upholstery
Baldai pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Specialios 
kainos už apmušalus — kėdės 34.00, 
sofos $68.00, apmušant 3 ar daugiau 

(dalių komplektą. Nemokamai paima
me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Geras darbas. Geros kokybės 
medžiagos, , ,

Tel. GR 7-5693

CAMP DUNCAN
For Boys 9. to 16 years of age

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12 

Season Jane 25th 
to August 30th 

Six 11 Dav

Kates per 
peried ..

Periodąi
#21.75

baigiau pradžios mokyklą Del- improvements by special aseessmcnt, °r by 
, .. . I special taxation ern contiguous property,

tUVOje, Ukmergės apskrityje, | Or oti,crwi»e. For alliOthėr corporate 
nes buvau gimęs Radžiūnų kai- purposes, all munirrpal Corporation! may
me. Jau 1914 m. su savo dėde, 
būdamas jaunas vaikinas, atva
žiavau į JAV. Tuo būdu neteko 
matyti ir I Pasauli i no karo bai
sumų. Apsigyvenau Lucerne, 
Pa. ^Vienerius metus dirbau ang 
lies kasykloje. Paskui gyvenau 
Seymour, Conn., ir ilgesnį laiką 
Wlorcegter, Mass. Susitaupęs 
pinigų pradėjau mokytis. Bai
giau vakarinę anglų pradžios 
mokyklą ir įstojau į St. Lau- 
rent Collėge Montrealyje, Ka
nadoje. Jam užsidarius, persi
kėliau į Vftlparaiso universitetą 
JAV. Ir taip iš angliakasio pa
sidariau studentu.

— Ar turite laiko visuorrfeni- 
niam gyvenimui?

— Kai buvau jaunesnis ir ma 
žiau buvo veikė jų,, tai aktyviau 
prisidėjau prie lietuviško darbo. 
Mėgau visuomeninę ir oganiza-

be vested with authority to levy and col- 
lect taxes subject to the restrietions of 
section* 1 and 2 of this Article.

Sec. 10. The General Assembly shall 
not itnpose taxes upon municipal Corpora
tion!, y the inhabitants or property 
thereof, for corporate purposes, būt shall 
require the corporate authorities to levy 
taxes for the payment of liabilities in- 
eurred under authority of law. Private 
propertyyshall not be liable to be taken 
or sold for the payment of rh? corporate 
iiabilities of a municipal Corporation.

Section l^of Adele 9 of this'Constitu
tion is rcpealed. ,

Form of Ballo£

The proposed amendment to Article 
IX will appear upon the constitution 
ballot in the following form:

PROPOSED AMENDMENT TO . 
SEGTIONS 1, 2, 3, 9, and 10 of 
ARTICLE IX AND FOR THE 
REPEAL OF SECTION 13 OF

ARTICLE IX'

(Revenue Amendment)
Expianation of Aniendinent

This amendment would revise Section 
1 of Article IX of th« State Consutution

$575 PULLMAN 2 gab. Sofa ir Kėdė............... $<
$299 KROEHLER 2 gabalų setas.................... 9
$150 2 GABALŲ Sectional ............................. $ 7Ą

~ R

$98 STUDIO COUCH........... ........................... $ 4 g

$249 GEN. ELECTRIC Autom. Plovykla ........ $-|

$425 GENERAL ELECTRIC 2 durų šaldytuvas $

$225 GENERAL ELECTRIC šaldytuvas ........ $-|

$225 ELEKTRINIS PECIUSi-^f-. H , *

$325 PHILCO TELEVIZIJA, Console, 21 colio 
$299 DUMONT TELEVIZIJA, Console, 21 colio

*109 
*167 
*149 
189

YES

NO

For the proposed 
amendment to 
Section* 1, 2, 3, 9, and 
10 of Arftcle IX of the 
Constitution and for 
the 'repeal of Settion 
13 of Article IX of the 
Constitution (Revenue 
Amendment).

' • 1
CAPITOL BUILDING K 

SpringfįGd, Illinois

OFFICE OF THE 
SEC RETA R Y OF STATE

I, CHARLES F. CARPENTIER, $ec-

retary of State of the State of Illinois, do 
hereby certify that the foregoing is a true 
copy of the proposed amendment and the 
form in which said amendment will ap- 
pcar upon a separate blue ballot at the 
General Election to be held on the Sixth 
day of November, Ay D. 1956, pursuant to 
Senate’Joint Resolution No. 16, Senate 
Joint Resolution No. 30, and Senate Joint 
Resolution No. 32 of «ie Sixth-ninth 
General Assembly, the originali of which 
are on file in this office.

IN WITNESS VVHRREOF, I hereunto 
sėt my hand and affix the Greit Seal of 
the State of Illinois. Done at my office 
in the Capitol Building, in the erty of 
Springfiefd, this lOth day of January 
A. D- 1956, and of the Independence of 
the United States the one hundred and 
eightieth.

CHARLES F. CARPENTIER, 

Secrctary of State.

(SEAL)

GreltM, sąžininga* Ir 
patarnavimas 1

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRospect Ą-7960 

inmiHHHnmiiiiimiimwiwniiiiwiiwHit

piuB 75c for inBuranee.
For Camp Folder oall or write 

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe Street 

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7^10 1

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI
I ANZIQU€ TRAO IMG CO.

CEKTRINR RAŠTINE:
Taronto, Om. Canada 835 Qumq Bt. W............Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
K«w Torte City, N. Y. 306 ,E. 9th St.............................Tel. GR 3-3470
Ftttalrargh, Fa. 2013 E. Carson 8t.............................. Tel. HU 1-5759
Minmaroba, Minti. 44 E. Hennepin Avė.............. Tel. FE 6-2330
Bettaio, N. Y. 1162 Broadway .................................. Tel. FI 1272
N«wark, W. J. 102 — 16tl» Avė...................................... Tel. BI 2-6816
Pkiladelpbia, Fa. 725 W. Girard Avė.......................... Tel. St. 7-1422
Otovelaaš, OWo 1029 Fairfield Avė............................ Tel. CH 1-8647
Ohicago, to., 2314 W. Chieago Avė.............................. Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje it JAV.
Pilnai garantuojamas kiekvienas iiuntinya.
Pristatoma į dvi savaitėj.
Jaaų giauaea Europoje gaus siuntinį be jokio primokėjimo.

, DIDŽIAUSIA BENDROVE DĖLTO KAD GERIAUSIĄ!

I

$399 ZENITH TELEVIZIJA, Console, 21 colio $
$245 GENERAL ELECTRIC, Console, 21 col. TV $-j 
$225 TRAVLER TELEVIZIJA, Console, 21 colio $ "| *f 0 
$149 STALO MODELIO TELEVIZIJA, 21 colio $

$125 RCA VICTOR Televizija, nešiojama .... $

$195 HI-FI CONSOLE PHONOGRAFAS 
FM r AM RADIO Kombinacija...................... $

$59 HI-FI PHONOGRAFAS, Automatinis,
3 greičių .............................................. $

10,000 PGRCELANO CHINA IMPORTUOTU INDŲ UŽ

RBGUMARINfiS KAINOS. 25c. VIENAS IR AUKŠČIAU.

50 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................ 28. $12

100 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................ 48. $24

32 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS ................ 28, $12

100 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS ................ 48. $24

32 GAB. WM. ROGERS 
SETAS ....... ,....49. $29

52 GAB. COMMUNITY
SETAS ....... . 84. $54

52 GAB. ROGERS 1847
SETAS ....... 72. $48

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

\ 3241 SOUTH HALSTED ST.

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais

iki 9:30. Atdara sekmadieniais 10-5
Budrlko Radio Valanda K WHFC, 1400 kil.. ketvirtadieniais 

nuo 6 Iki 7 vaJandtm vakare.
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PAJUDĖKIME! VILTYS IR TIKROVE

P. ŽKKUS, Boston, Mass.

SUKILIMAS LIETUVOJE IR MES
Spaudoje pasirodė žinių, kad, išsekus žmonių kantrybei,

Kai žmogų ištinka nelaimė, 
jis tiki ir mano, kad,visi apie tą 
jo nelaimę turi šnekėti, rūpin
tis, dejuoti ir jam padėti. Bet 
gyvenime gerųjų samariečių la
bai maža tėra. Nelaimės ištik
tam vieni pasako užuojautos žo
dį, kiti visai nusisuka, kad Bve- 
tųna nelaimė nedrumstų jų gy
venimo ir tik retas tikrai su
pranta, užjaučia ir padeda. Bet 
viltis vistiek yra stiprybės rams 
tis. Atimk žmogui viltį — jis 
neteks gyvenime atramos, jėgų, 
paluš ir pasiduos bevaliam liki-

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vykstąs aktyvus pasipriešini
mas prieš Maskvos priespaudą. Kaip pasipriešinimo centras 
užsieninės spaudos Lietuvoje buvo minimi Telšiai. Šiuo metu 
turimų duomenų nepakanka patvirtinti ar paneigti pasirodžiu
sias žinias apie neramumus ar net sukilimą Pabaltijo valstybėse.

Žmonių nuotaikos pavergtojoje tėvynėje, netenka nė aiš
kinti, yra pritvinkusios. Nepasitenkinimas — visuotinis. Dir
bančiųjų padėtis ypač žemės ūkyje ir prie paprastų darbų yra 
nepaprastai sunki. Galvodami, kad nieko kito nerizikuoja nu
stoti, kaip tik savo pančių, mūsų tautiečiai galėjo ir aktyviai 
pareikšti savo nepasitenkinimą,- Tačiau, turint galvoje, kiek 
aukų yra sudėjęs ir kraujo praliejęs mūsų kraštas besiprie
šindamas bolševizmui, atrodo, kad atviras sukilimas šiandien .
būtų nepaprastai pavojingas. Mes, atsidūrę laisvajame pašau- mU1' -TalP tlk SU "
lyje, galime tik didžiuotis mūsų tautiečių herojiškumu, paro- Smummu, bet ir
dytu tiek ištrėmime Sibire, tiek ir pavergtojoje tėvynėje. Iš 
savo pusės mes turime daryti visa, jog išsilaisvinimas pagrei
tėtų ir įvyktų be naujų kraujo klanų ir gyvybių aukų.

Mūsų, ėsančių šioje geležinės uždangos purėje, pareiga pa
daryti visa, jog viešoji opinija visame laisvajame pasaulyje at
sistotų mūsų pusėje. Atėjo metas nepraleisti nė mažiausios 
progos akinti vyriausybes, politines partijas, parlamento narius, 
spaudą, plačiąją visuomenę, o ypač jąuųimą, kad kiekviena pro
ga iš sovietų būtų reikalaujama grąžinti laisvę ir nepriklauso
mybę pavergtiesiems kraštams. Mūsų pastangų šia linkme nie
kad nebus perdaug. Tad nesigailėkime žygių ir negalvokime, 
jog vienas ar kitas jų gali veltui nueiti.

tautomis ir net valstybėmis. 
Praąidėjus II Pasauliniam ka

rui, mes lietuviai tikėjomės iš
likti neutraliais ir karo nepa
liestais. Kai bolševikai įvedė 
“Trojos arklį” — savo bazes —, 
tikėjomės, kad gal nieko blogo 
neatsitiks, gal gyvenimo įvykiai 
riedės taip, kad vieną dieną tos 
bazės išnyks ir vėl būsime laisvi.

Kai “Trojos arklį” atsekė į 
tūkstančiai tankų ir šimtai tūks

Lankantis Atėnuose naujajam Sov. S-gos užs. reikalų minis- 
teriuf šepilovui, graikų žurnalistai tarp kitų aiškiai patiekė

sumušus vokiečius, dings oku
pacija, nebebus vergijos ir mes 
patys spręsime bei kursime savo 
likimą. Organizavome pogrindį, 
kuiėme ir planavome gražiau
sias ir demokratiškiausias for
mas savo valstybei, atstatinėjo- 
me sugriautas sodybas, pramo
nę ir miestus. Bet ir čia buvo 
tik svajonė ir viltis. Gyvenimo 
realybės vežimas riedėjo labai 
grubįu keliu, veždamas naujas 
kančias ir naujas nelaimes. 

Tikrovė

Ir šiandien gyvename viltimi, 
kad mūsų ir visų pavergtųjų 
šauksmas bus išgirstas ir su
prastas. Kad valstybės, kurių 
rankose yra žmonių viltys ir ku 
rios turi jėgos padėti nelaimės 
ištiktiems, padės, nušluostys a- 
šaras, ir visi netekę tėvynės, 
namų ir pastogės galės grįžti į 
savo, tėvynes, į savo sodybas. 
Girdime užuojautos žodį, ir tru
pinys nukrenta nuo turtingo 
stalo alkstančiam nuraminti, 
Gražiausios kalbos sakomos se- 

I natuose ir kongresuose, ir tikrai 
suramini-

gu toje vietovėje yra bent keli 
lietuviai vaikai. Renkime lietu-'I 
viškam jaunimui įvairias sto
vyklas, jaunimo sąskrydžiu^ ir 
suvažiavimus. Lietuviškų laik
raščių prenumeratas turėtų'di
dėti, o ne mažėti. Lietuviška 
knyga neturi gulėti knygynų 
lentynose ar būti tik kambario į 
papuošalu, bet turi būti kasdie-j’ 
nine duona, be kurios nė vienas 
lietuvis negalėtų gyventi. Tuo 
turėtų daugiausia rūpintis vi
sokį lietuviškieji veiksniai ir 
visi lietuviai. Žydai bastėsi po 
pasaulį apie du tūkstančius me
tų, bet jie atgavo savo nepri
klausomybę. O tai buvo todėl, 
kad jie turėjo savo bendruome
nę, mokyklas, spaudą ir t.t. Jei 
ir mes lietuviai esime tuo ke
liu, mūsų viltys, nors tai tęstųsi 
ir gana ilgai, išsipildys.

tančių kareivių, savo nelaimėje: nuoširdi užuo?auta ir 
jieškojome vilties, kad tai tik

Kariuomenei šlamšto 
nereikia

Kariuomenės vadovybė įsa
kė peržiūrėti kariškas bibliote
kas ir iš jų išimti spaudinius, 
kurie būtų žalingi moraliniu 
atžvilgiu. Įsakyme pažymi, 
kad kariuomenės knygynai turi 

“ atspindėti tą augštą moralumo

SIŲSKITE DOVANAS " 
SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ,
LATVIJA, ESTIJA Jr į visas U.S.S.R. dalis. Tiesiai 
per firmp, kuri yra įgaliota persiųsti siuntinius 

TIESIAI
pagal specialų patvarkymų INTOURIST M0SC0W.
Jau beveik 25 m. kaip mes šiame biznyje: teikia
me geriausią patarnavimą.

Ekspertiškai supakuojame ir persiunčiame.
SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI KASDIEN

Kiekvienas paketas apdraustas. Už kiekvieną 
siuntinį gausite kvitą. Reikalaukite knygelės “R"

Siųskite jūsų paketus mums — mes atsakysime ir pa
siųsime sąskaitą TA.PAČIĄ DIENĄ. Skubus, sąžiningas pa
tarnavimas.

Parcel Dept.
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

716 WalriUt St., Philadelphia 6, Pa.
LOmbard 3-3455 LOmbard 3-6977

klausimą, ar ir’Pabaltijo valstybėms, kurios yra jėga inkorpo-1 !aiklna’ kad Pasaulis mas ma- 
niotos į Sovietų Sąjungą, pripažįstama teisė laisvai apsispręsti. ^S’ suPras’ uzJaUa ir ga ų ga e 
Prispirtas prię sienos šepilovas atsakė “taip”, jog ir Pabaltijo
valstybės turi teisę laisvai apsispręsti ir pačioa pasirinkti sau 
tinkamą valstybinę formą.

Tokio Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerio pareiš
kimo akivaizdoje reikalaukime, jog visos laisvojo pasaulio vals
tybės darytų reikalingas' intervencijas, kad jo žodžiai nebūtų 
tušti, o laisvi rinkimai būtų neatidėliojant paskelbti Lietuvoje 
ir mūsų kaimyniniuose Pabaltijo kraštuose, tuo būdu įgalinant 
pastatyti priešakyje tokią vyriausybę, kuri atitiktų tautos valią.

Šiuo atveju džiaugsmingą reiškinį, duodantį mums daug 
vilčių, sudaro laisvajame pasaulyje vis dažnėją balsai, jog ne
gali būti pasaulyje taikos ir, ramybės, jei pavergtosios tautos 
Europoje neatgaus savo laisvės. Ypač ryškus šiuo atveju Fe
deralinės Vokietijos atsakingų politikų nusistatymas, pvz. kad ir 
fed. parlamento atstovo dr. Lindrątho iškilmingas pareiškimas 
š. m. birželio 20 d. Bonnoje, minint liūdnuosius birželio mėn. 
įvykius, kad vokiečių tauta savo išsilaisvinimą tampriai sieja 
su Pabaltijo valstybių ir kitų pavergtųjų kraštų laisvės atgavimu.
Ta pačia prasme Visiškai aiškiai yra pasisakęs ir Federalinės Vo
kietijos kancleris Adenaueris, kalbėdamas šiomis dienomis snau
dai Romoje.

Stebėdami šiuos visus reiškinius, padvigubinkime mūsų pa
stangas, jog kiekvienom padoriam žmogui atsivertų akys, ką 
Stalinas yra/padaręs su mūsų tėvyne ir mūsų kaimynų kraš
tais, — idant vieningas visų laisvųjų pasipiktinimas priverstų 
Maskvos valdovus atitaisyti mums padarytąją skriaudą, atsta
tant pavergtuosiuose kraštuose visišką nepriklausomybę. (URT)

padės nusimesti okupanto pan
čius. O kai vokiečių lėktuvai pa 
sirodė Lietuvos padangėje ir 
šarvuočiai ( pasileido Lietuvos 
laukais, -patys griebėmės ginklo 
ir vijome bolševikus iš savo že
mės. Mūsų viltys, mūsų norai 
buvo toki stiprūs, nes mes tikė
jome auštant naują laisvės ry
tą. fijome, kovojome ir mirėme 
tos vilties vedami.

Radijo bangomis paleistas 
šauksmas, kad Lietuva gyva, 
kad ji kovoja ir pati nusikrato 
okupantu, atrodė tikru nepri
klausomybės laidu. Ir tada mes 
taip labai tikėjome, kad pasau
lis turės mus išgirsti, suprasti 
ir mūsų nelaimėje padėti. Bet 
ir čia buvo tik viltis. Gyvenimo 
realybė ėjo visai kitu keliu. O 
kai vokiškoji karo mašina per- 
greit riedėjo po sąvo ratais par
sitrenkdama vis ųaujas valsty
bes, tada beveik visas pasaulis 
jungėsi prieš juos po vienu o- 
balsiu — visos tautos gali lais
vai ir nepriklausomai gyventi ir 
demokratiškomis p r i emonėmis 
pasirinkti sau valdymosi formą. 
Mes ir vėl gyvenime viltimi, kad,

Melo pradžia ir pabaiga 
vysk. v. bRizgys

Melas yra sąmoningas netie
sos sakymas. Sakyti galima ir 
ištartu ir parašytu žodžiu. Pla
tesne prasme melu galima lai
kyti visokius būdus sąmonin
gai klaidinti kitus žmoąes.

Pirmą kartą žemėje pamela
vo ne žmogus, o velnias. Jis 
pamelavo iš pavydo, neapykan
tos, keršto Dievui ir jo tvari
niui žmogui. Žmogus melui pa
tikėjo ir tas velnio melas ir 
žmogaus lengvatikystė atnešė 
baisių vaisių.
- Velnias žmogui ir toliau me
luoja. Ypatingai jis' meluoja 
-jaunam, nepatyrusiam žmogui
— P«r jo vaizduotę jausmams 
ir protui. Menkaverčius ir' net 
neleistinus dalykus žmogaus 
vaizduotėje Jis nupiešia kaip 
auksinius laimės miestus kalnų 
viršūnėse. Žmogui žada net pa
čiam tapti kuo tai dievišku. Jei
gu žmogus paseks paskui tuos 
melo miražus, per rojaus var
tus išeina į tyrus ir pelkes, kaip 
įvyko su Adsmu ir Jieva, ir daž 
nai kelio atgal nesuranda. O 
velnias juokias vienu 
daugiau suradęs.

Meluoti ir žmogus išmoko 
nuo velnio. Ne tik žmogaus ne- 

' tvarkingos kūn0 aistros, bet 
net pavydas, pyktis tiesioginiai 
ar netiesioginiai rišas su žmo
gaus prigimties silpnybėmis. 
Melas su žmogaus prigimtim 
neturi nieko bendro. Savo kilme 
ir savo turiniu jis yra priešin

gas ne tik Dievui, bet ir žmo
gaus prigimčiai. Pats Kristus 
yra pasakęs, k&d melo tėvas yra 
velnias (Jon. 8, 44).

Ta nelaimingos dvasios pa
sėta blogybė, žemėje tiek pap
lito, kad žmogus su ja visai apsi 
prato. Meluoja ne tik asmuo as
meniui kasdieniniuos menkuos 
dalykuos. Atsitinka, kad žmo
gus melą net priesaika patvir
tina. Meluoja biznieriai {pelno 
tikslais. Meluoja politikieriai 
valdiškos vietos siekdami. Me
luoja patekę valdžion, slėpdami 
nuo žmonių tiesą, skelbdami 
netiesą, žadėdami tai, ko nei 
nemano, nei negali ištesėti.

‘Melas nieko nesukuria, daug 
sugriauna. Visį melo vaisiai bus 
surinkti ir į ugnį įmesti (Mat. 
7, 19). Trumparegiui žmogui 
atrodo, kad ir melu gali ką nors 
laimėti. Ir Adomas su Jieva ta
rėsi laimėję, kai paėmė į ran
ką uždraustą vaisių, tačiau po 
laiko pasijuto, kad būtų laimin
gi, j«igu galėtų jį vėl atgal ant

naiviu medžio pakabinti. Kasdieninę 
patirtį žmonės yra išreiškę pa
tarle: “Su melu toli nenukeliau-

kituos kraštuos. Tai yra natū
rali ir neišvengiama mel0 pa
sėka. Viskas melu pradėta, me
lu paremta ir vieni kitus/mela
gingai žudydami nesuranda ke
lio atgal. Tai vienas iš daugy
bės pavyzdžių, kas yra melas 
ir kiek iš jo naudos.

mas plaukia iš ten. Bet gyveni
mo tikrovė yra kieta ir grubi. 
Joki gražūs žodžiai ir pažadai 
pavergtųjų neišvadu-os.

Išvados
«r* ’

Atrodo, kad ir mes lietuviai 
turėtume savo gyvenimą ir vei
kimą derinti prie tikrovės. Tos 
visos veiksnių nesantaikos, ku
rios yra daugiau' žurnalistų 
plunksnų burbulai, negu jos yra 
tikrovėje, turėtų būti baigtos. 
Visiems yra pakankamai darbo 
ir vietos prie to paties lietuviš
ko stalo. Ne miglos ir burbulų, 
o daugiau lietuviško nuoširdu
mo ir daibo reikia. Nejieškoki- 
me, kas mus skiria, bet jieško- 
kime, kas mus jungia. Ta vil
timi, kad diena po dienos atgau
sime laisvę, gyvenome jau kelio
lika metų, ir kiekvienas norėjo
me daugiau laurų parsivežti. Ne 
gyvenkime vien viltimi, o eikime 
prie tikrovės. O tikrovė rodo, 
kad mūsų viltis dar nesipildo, ir 
emigracija gali užsitęsti dar il
gai. Kai taip žiūrėsime, tada at
kris ir noras kovoti dėl nenu
šauto l<įkio kailio. Pačiu pagrin
diniu ir svarbiausiuoju reikalu 
yra ne rietenos ir viltys* bet lie
tuvybės išlaikymas tremtyje. 
Jieškokime būdų ir priemonių, 
kaip lietuvybę išlaikyti. Pir
miausia stenkimės, kad visi mū
sų vaikai lankytų lietuviškas 
mokyklas, skaitytų lietuviškus 
laikraščius ir knygas. Jeigu 
kiir nėra tokių mokyklų, sten
kimės kaip nors jas įgirti, jei-

ELĖ MAZALAITĖ.
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ROMANAS

II
Monika Vibrienė jaunystėje buvo buvusi pritrenk

ta perkūno, ir dabar jai pasirodė ,jog tas pasikartojo, 
nors ji stovėjo tvirtai ant abiejų kojų. — Tiktai kaip 
žaibai danguje, botagais kirto jos galvą mintys: — 
Viešpatie, kaip Tu leidai! Kaip Tu nesndraudei, kaip 
Tu neiškėlei savo rankos, nfeištikai pusiaukelėje tų, ku
rie sakosi sugrįžę! Grįžti tegali tiktai savieji, tai tik
tai priešai vėl atėjo. • »

Mano sūnus sugrįžo: — pačioje gilumoje širdies 
sušnibždėjo, ir tuojau pat ji girdėjo balsą iš radijo, se
niai, grasinantį ir piktžodžiaujantį savo žeipei,ir dan
gui, ir ji galvčjo: — Tai jis nežuvo, kaip buvo užsipel
nęs — svetimame pakelyje — jis atsirado vėl daryti 
bloga. — Bet ji pajuto, kad šitą mintį jį privertu save 
galvoti, protu. > /•

' k ’
Daugiau ir nebuvo laiko stovėti pritrenktai, reikė

jo spręsti ir veikti, nes ji regėjo priešais save moterį, 
dabar visai nepanašią į moterį, kaip pasikeičia girtos 
arba išprotėjusios — jos gali padaryti ką nors bloga

si, bet atgal nesugrįši”. Būdin- * nesi jausdamos. Tačiau Vibrienė stebėjosi pati, kad
gą melo pavyzdį mūsų laikais 
turime komunistinę Tarybų Ru 
siją. galis begaliniai turtinga, 
žmogus niekur taip sunkiai ne
dirba, kaip toje šalyje, o gyve
nimas nekyla, baigia sunykti ir 
tai, kas buvo gero užgrobta

daro. Ji tarė: — Palauk, kol Mykolas atvažiuos tavęs 
pasiimti — jis juk supras kur jieškoti.

/— Aš nelauksiu! — sušuko Judita, — nė dienos, 
nė minutės — aš noriu arklių ir mes važiuojame.

Ji stovėjo grėsmingai įrėmus ranką į diržą, ji net 
nagirdėjo įeinant Joną, nė kaip jis priėjo ir stebėjo ją, 
paskui staigiai suėmė jos rankas, lengvai užlaužė už 
pečių, ir ištraukė jos revolverį.

— Kas čia, dėde ? — tarė Mikutis, kuriam nusibodo 
Stovėti atsivertus į mamą ir, kad ji visiškai nesirūpino 
juo.. _ i

— Čia tęks bjaurybė, kur-------------Jonas pasižiū
rėjo į berniūkštį*ir susijuokė, — kur varles ėda, fe! — 
Jis pasiėmė Mikutį ant kelių ir ramiai sekė Juditą, ta
čiau ji taip pat staigiai buvo pametus visą narsą. Nu
ginklavimas buvo toks komiškas ir paniekinantis, jog 
motina regėjo, kad Judita vos valdėsi neverkus visa 
gerkle, kaip vaikai. Ji pasakė Jonui:

— Be reikalo atėmei jai tą — negi ji ką nors darys 
šioje troboje, kur matė sau tiktai gerą. — Ir tarė Ju
ditai: — Nusiramink, ir pasigalvok, kaip dabar važiuo
si, juk dar nėra taip aprimę, kad važinėtum viena. Ne
gali manyti, kad leisiu Joną! — motina pati išsigando 
vien tiktai tokio žodžio, kad išleistų paskutinį sūnų.

— Kad aš lysčiau į peklą! — susijuokė Jonas, — 
ir dėl šitokios priežasties. Prisižiūrėsim dar velnių už
tenkamai.

— Ai turiu važiuoti! — kartojo Judita isteriškai 
ir piktai, ir rėkdama ir šnibždėdama. — Aš viską moku, 
ai moku važiuoti! Aš nebijau nieko, kas man dabar 
gali padaryti ką? Jeigu jūs neduosit arklių, aš atvesiu 
partizanus, ir jūs surūksi! dūmais šį pat vakarą.

Motina žiūrėjo į Joną, kad jo pažiaunės juda ir jis 
norėjo paleisti vaiką nuo kelių, ir ji žiūrėjo į Juditą, ir 
žinojo, jog tiktai dėl Jono teko bijoti, kad jis ištvertų. 
Ji pasakė sūnui:

— Eikit, vyrai abu, atneškit vakarienei malkų.

nejunta jokios baimės. Jos akyse ūmai stovėjo diena 
prieš kelerius metus, kada prie savo kojų matė beveik 
besiraitančią iš skausmo ir nuovargio vargšę.

— Kodėl negali palaukti, kad-------------, jdkiu bū
du ji negalėjo išdaužti žodžio — mano sūnus, nė šito 
palaidūno savo vaiko ji nepajėgė dabar atiduoti sužiau- 

j nėjusiai būtybei, net nevilkinčiai tinkamo moteriai ap- Ir Mikutis buvo pirmasis,‘kuris susirūpino, jis nositem- aidas.

pė dėdę nuo suolo, ir praeidamas pro senelę parodė 
glėbiu:

— Šitiek daug atnešiu.
Ir kada jos paliko vienos, Vibrienė atsisėdo prie 

lango ir pasiėmė nėrinį, ji žiūrėjo atidžiai į virbalus, 
ir tarytum negirdėjo nei matė, ką darė moteris kamba
rio viduryje. Tačiau kiekvienas piktas žodis krito ap
linkui, rodos pramušdamas grindis, ir Vibrienei atrodė, 
kad netrukus visa asla bus primesta akmenų ir žarijų, 
ir kalbėjo sau: — Tai niekas kitas, tai mano sūnus. Tai 
už šitą, kad auginau laumės įkaitą, nežinodama, tai at
lyginimas.

Paskui — trumpam laikui pasidarė tylu, bet Vib
rienė nepakėlė akių, ji žinojo, jog užteks pažvelgti ir 
Judita vėl pradės tą patį, kaip vaikas, kurį guodi ar 
bari. Ji nėrė ir virbalai spindėjo nuo skiausčių saulės 
spindulių iš lango.

Tada, kai ji išgirdo, jog Judita atsisėdo priešais, 
kitoje pusėje stalo, ji vos nepažiūrėjo, bet laiku susto
jo — ir dar po kiek sekundžių išgirdo, ir dabar anoji 
kalbėjo aiškinančiai ir nuolaidžiai:

— Aš negaliu laukti, tikėk, tamsta. Jeigu būtų 
traukiniai — aš ir neprašyčiau. Jis dabar nebus taip 
greit laisvas, manau, jie neturi laiko, viskas eina ne 
savo asmeniškiems reikalams, tiktai tvarkyti valstybės 
reikalus. Mykolas toks svarbus, jis reikalingas kas 
minutę.

Vibrienė sukando lūpas ir viduje tarė: —Viešpa
tie Dieve!

— Aš turiu būti su juo! Turiu teikti jam paramos 
ir padėti dirbti — nereikia, kad jis griaužtųsi neramu
mu, juk gal jam nesusipras niekas iš draugų pasakyti, 
kur aš — tai yra, niekas nepagalvos, kada visi susirū
pinę liaudies geru. Tamsta nežinai, kas yra darbas par
tijai — nėra nifeko augštesnio. Motina krūptelėjo išgir
dus šitą garbinimą, ji galvojo: — Gerai, kad tai svai
gioji kalba. — Bet ji žinojo, kad jos sūnus yra tas pats

(Bus
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas M. SIPAVIČIUS. 

Atfeiliepti šiuo adresu — Vincas Ge
diminas Kulvinskas, Vištyčio g-vč 
Nr. 50, Virbalio miestas, Lithuania.

K A D O J

Sesuo Monika pajieško STASIO 
ZOBKLIO iš Baltūnų kaimę. Tei
rautis prošom šiuo adresu: L. 
CIAPAS, 4444 S. Mozart St. Tel. 
FRontier 6-3952.

Pajieškomas BALYS DAMAUS
KAS, gim. Šventežeryje, Seinų 
apsjtr. Po karo gyvenęs Vokieti-/ 
joje, \Vurzburger. Jis pats, ar a- 
pie jį* žinantieji prašoma rašyti: 
P. Leseviėlus, 100 Ontario Avė., 
llamilton, Vnt., Canada. Yra gau
ta žinių iš Lieuvos.

l’A.l IEŠKOMI:
1) ZENONAS PACEVIČ1US, sūnus 

Zenono:
2) VLADE SAKALAUSKIENE - 

PACEVIGICTE, duktC Zenono. Abu 
gyveno Sedoje, Mažeikių apskr.

3) BARANAUSKAS, brolis Petro
nius BARANAUSKAITĖS-I’ACEVI- 
CIENftS.

Atsiliepti: Cecilija, 2515 W. Per- 
slilng R»l., Chicago, 111. Tcl. VIrginia 
7-1151.

NIAGAROS PUSIASALIS
Niagaros Pusiasalio: St. Ca-tha- 

rines, Wellando, Port Colbumo- ir 
Niagara Falls, Ont., Metinė Parapi
jinė Šventė — Gegužinė įvyks šio 
mėnesio 21 dieną, šeštadienį Wel- 
lande, Švento Stepono — Vengrų 
salėj (Main East St. ir Port Ro- 
binson kampas). Pradžia 2 valan
dą po piet 5 vai. turiningą prog
ramą išpildys Rochesterio parapi
jinis choras, kuriam vadovauja 
žymus muzikas P. Armonas. Gros 
lietuvių mėgiamas Benny Ferry 
orkestras. Loterija, įvairios pra
mogos ir t.t

Pelnas skiriamas vienintelei lie
tuvių koplytėlei statomai St. Ca- 
tharinėj. Malonus lietuvi, nuošir
džiai kviečiame Jus savo dalyva
vimu paremti šį kilnų tikslą. Vie
ta randasi keliolika mylių nuo gra
žiojo Niagaros Krioklio, Wellande, 
visiems gerai žinoma, lengvai su
randama .

Visi maloniai kviečiami.
Parapijos Komitetas

jiimus
ŠVIEŽI 

į UŽŠALDYTI
(tarkuoti)

KRIENAI
labai stiprūs. 

Skanesni ir aš- 
produktų, mė- 
tresni. Pagerina

| bei pastiprina 
,skonį žuvies 
įsos, padažų ir 
salotų
Jieškokite Raudona, 
Balta ir Mėlina 
spalvom nuspalvin
tų konservų dėžu
čių (cans) šaldyto 
maisto skyriuj Na
tional Food Stores, 
Centrella ir Mid- 
west maisto krau
tuvėse arba pas sa
vo krautuvininką.

JUNIUS FOOD 
PRODUCTS CORP.

CHICAGO, IIL

Studentų bendrabutis
James Keenan ir jo Žmona 

padovanojo Notre Dame univer
sitetui reikiamą kiekį lėšų, kad 
būtų pastatytas bendrabutis 
studentams, kuriame galėtų ap
sigyventi apie 300 besimokan
čių jaunuolių.

10,000,000 šeinių kalba 
rožančių ,

Kun. Patrick Peyton, CSC, 
kalbėdamas Kanadoje pažymė
jo, kad net apie 10,000,000 šei
mų įsijungė j sąjūdį — kasdien 
kalbėti rožančių. Tą sąjūdį or
ganizuodamas jis apkeliavo apie 
500,000 mylių, to sąjūdžio bran
duolius sudarydamas 235-se die
cezijose.

BUILDING & REMODELENG

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MOTERYS

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

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

Nejud. torto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notprijatas

F. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — U AL 5-6015

Jieškomi Antanas Mickevičius, 
kilęs iš Biržų apskr., Vaškų miest. 
ir Bronius Petrulevičlus, gim. Bir
žų apskr., Vaškų miest., gyevna 
ar gyveno Chicago.

Pajieško Stefanija Gasiūnkitė, 
duktė Felikso. Prašau atsiliepti, 
ar žinantieji pranešti šiuo adresu: 
414 Friendship st., Philadelphia 
11, Pa. I. Plungė.

Marijona Navickaitė Martišaus- 
ikienė pajieško savo seserį ONA 
NAVICKAITĘ-USTOPKOVIČ, duk
tė Jono, kilusi iš Papilės miestelio, 
Šiaulių apsk., kuri išvyko į Ame
riką 1912-13 metais iš Liepojaus 
miesto ir gyvena daba,r Chioagos 
mieste. Maloniai paršau pranešti 
mano adresu — A. Petrauskas, 
15 Pearson St., E. Richmond, Mel- 
bourne, Via, Australia, arba tie 
stoginiai: Lithuania, Kaunas, Auš-! 
ros g-vė 1—18, p. Martišauskienė 
Marija, Jono.

ATREMObfTUOKIT ir PAGRA- 
ŽINKIT SAVO NAMUS DABAR! 
Congo Wall piastic coated sienų

apmušalai, pėda................. 39c.
Tflemaster, topic tile Kvdrat. 
pėda ............................................. 29c.

Dažai — Sienų popieriai — 
Grindys & Sienų tile

TED STANKIEWICZ
2458-60 W. 47th St, FR 6-3294 
Kreipkitės į mumis dėl eksper- 
tiškos instaliacijos, apskaičiavi

mai, nemokamai.

AKTH1UT1S & RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių -bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 79e. Viskas tik už 
$2.29, pas Jūsų vaistininką.

VIKTORAS SIMAITIS
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ftIMAICIA I 
Realty - Bullders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

MARQUKTTE PARKE:
Mūrinis — 4 butai — 2 po 5 kam

barius: ? po 4 kamb. Gražus kampi
nis namas. $49,000.

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 53-čios Ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina $16,500. Puiku ma
žai šeimai .
BBIGHTON PARKE:
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šild. Garažas. Gražūs kambariai.
Medinis, 3 butai — 2 po 4 kamb. 

Ir 1 — 3 kamb. Kaina $16,300.
Mūrinis. Iš priekio kirpėjo ir bat

siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. šild. 
Kaina $$1,000. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 tt'est 43 St
CLlfslde 4-2380

Pirkit Apsaugos Bonos!

\ C & G. TUCKPOINTING 
l.oval 52 — A.F.L.

Tuckpointing — Window caulking 
muro percementavimaa — Langų ki- 
tavimas žiemai.

Atliekame įvairius dūmtraukio dar 
bus. Visas darbas garantuotas. Ne
mokamai apskaičiuojame. Pilnai ap- 
sidraudę.

3845 W. 78th I’laee 
LUdlow 5-6689 — IA dk»w 5-2279

GEORGE CHUCK

NORFORD HOTEL
Special low rates 

for vvečkdays & evenings ..,
to Lodge meeting groups - ban- 
quets - Wedding Showers etc. 400 
to 500 people handled.
Business & Industrial firm groups 

invited also.

J. J. PEACOCK
1508 No. Pulaski Rd. Bei. 5-1202
C.

KONTRAKTO RIUS
STANDARD BUILDERS, INO.
2S23 W. 68 st. Chicago 49, IBL, 

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• statd namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris. /
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ANTANAS LUKAS IR SUKUS
2117-19 West Tiri Street

BUILDING CONTBACTOBS 
Stato naujus namu*. atremohtuo 
ia senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
ymiiiiiiniHiiiiiiiiiuMiiiiHiiiiimmiiiHi

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas. y
NORVILA-KURSIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: IPRospęct 8^5454

NAMŲ SAVININKAI!
Reikalingi vieno ir dviejų bu

tų namai Marąuette, Gage ir 
Brighton parkų apylinkėse. Tu
rime pirkėjus. Be jokių įsipa-

Dėmesio, namų savininkai!
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 

Ir alyvos "conversion” darbams.
Centriniu apšild. pataisymai Ir iš

valymai.
Visokių rūšių stofeerių aptarna- 

vlmaa. Nemokamai apskaičiuojame.
GLadstone 5-3515

•' R t A L ESTATE
Paskolos. Nej.„ Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

YOUNG LADY
VYanted for part time office

work.
/

Mušt be able to type.
f /

5 day week, including Satur- 
dąy. Closed on Wednesdays.

Call MUS. EISIN

CLiffside 4-0104

Neat and pleasant 
Young Lady

wanted by a Savings & Loar
Assee. as a Switchboard
, operator.
.Mušt do some typing. Plea

sant wo>tking conditions and 
many company benefilš. Call —

MRS. EISIN 
Cltffside 4-0104

HELP VVANTED — VYRAI

ELMHURST. FOR sale by own- 
er. 4 yr. old 6-rm. face brk. ranch, 
2 car brk. gar.,- lot 60x160, living 

,rm. 21x16, uniąue firepl., separate 
reigojimų skambinti HE 4-7085 j din. rm. Geneva cab. kitehen, ce-
“Varpas”, 5916 So. Westem ramic tile bath- separate ahoweb

oc su stall< 3 bedrms., 2 twin size, fullAvė., Chicago 36, Ui. bsmt. with extra toilet, ' gas ht.,
eomb. stormg & sreens, newly dec. 
Owner suddenly trans. Immed.

Kolegę '
DR. DANUTĘ DULSKYTę-VALIONAS 

ir jos šeimą, gilaus liūdesio valandoje, jos tė

veliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

SoutMown Ligoninės 
/ Lietuviai Gydytojai

ONA PAPIEVIENE
Gyveno 2017 S. Union A ve.
Mirė liepos 12 <1., 1956, 8 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės aj>skritio, Gaurės parapijos, 

Balandžio sodos.
Pasiliko dideliame nuliūdime) 4 sūnūs: John, marti Sue; 

Frank, marti Mane; Stanley, marti Stella; ir Edvard. Anūkai: 
Dolores Newman, jos vyras Bobby;/ Kobert Doris; Donald, Jerry, 
Katy ir Barbara Papieviai. Sesuo Elzbieta Vaičiūnienė, jos sūnus 
Alfonse, ir jos duktė Adella, sesers vaikai: Mary Kasky, jos vyras 
Peter; John Dominikaitis, jo žmona Elsie; -Sopinę Elbert, jos vy
ras Kobert ir jų šeimos, kiti giminėj, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje 659 W. 18tb St.
Laidotuvės įvyks pinnad., liep. 16 d., >š koplyčios 8:39 vai. 

ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos jmmaldos už, velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapiries.

Nuoširdžiai kviečiame visliu gimines, draugus ir pažįstanlus

A. A
AGOTA S2DERAVTČIUTE 

GRIGUTIENfi
Gyv. 9 25 S. Victory St., Wau- 

kt-gan, 111., tel. Ontario 2-6288. 
Mirė Liepos 13 d., 1956, 1:40

v. popiet šv. Teresės ligoninėj.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vei

sėjų parapijos, Kavelių kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m. 

Chicagoje gyveno 3 metus. 
Waukcgane 48 m.

Pasiliko- dideliame nuliūdime 
5 dukterys: Veronika, žentas 
Antanas Junčiųs, gyv. Grays 
Lake, 111.; 'Ona.‘ žentas Harold 
Bahling, gyv. Lynwood, Calif.; 
Agnietė, žentas Ray Routt, 
gyv. Galesburg, Ilk; Cecilija, 
vyras Antanas Elkvarce, gyv., 
VVaukegan, III.; ir Liucija, žen
tas James Emerson, gyv. San 
Jose, Calif.; 3 sūnūs: Jonas, 
marti Marijona; Feliksas, mar
ti Angelą; ir Raymond, marti 
Bernice. Keturiolika anūkų, 8 
proanūkai, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Onos Draug., 
šv. Teresės Draug., Tretininkų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas namuose, 
925 S. Victor?- St., Waųkegan, 
111. Laidotuvės jvyks plrmad., 
liepos 16 d., iš naųių 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Baltra
miejaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės' sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Ascen- 
sion kapines. \ _ —

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
žentai, marčios, anūkai Ir pro
anūkai.

Laid. direkt.: J. Petrošius,
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= LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE

ropRAs
'BUILDERS, INO.

= Stato gyvenamuosius na- s 
g mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
= gal standartinius planus ai s 
= Individualinius pageidavimus. = 

is patarimai stabv- == Jvai

FUNERAL SERVICE

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

Straivsky laidotuvių 
Koplyčia

Didelė alr-conditloned 
koplyčia

“The Original Stransky 
Kstabffsbiment”

5112 S. WESTEBN AVĖ. 
PRospect 6-4758

Pelnykite 2% už Indėlius'
PRADEDANT LIEPOS MEN. 1 DIENĄ

Atdara kasdien 
Pirmadieniais •- Penkta

dieniais imtinai 
nuo 9 vai. ryto Iki 

2 vai. popiet. 
Ketvirtadieniais nuo 

5 iki 8 vai. vak.

Ož visus Indelius [neitus iki liepos IB d. Irtis 
mokathl liepos I d. ffltttatyti

Visos Drovers Taupomosios Sąskaitos yra apdraustos 
iki $10,000 per Federal Deposit Insurance Corporation. 

Atidarykite taupomąją sąskaitą Šiandien.

ž/UIrorirs iifliil.s
47</i Street & Ashland Avėnue YArds 7-7000

WANTĖD-BRIGHT 

YOUNG JMAN
BETWEEN 19 AND 21

To work as TELLER in 
SAVINGS & LOAN ASS’N

Pleasant ivorking conditions & 
many .company benefits. 

Cffū MRS. EISIN
CLiffside 44)104

Kas. perkant arba parduodant na
mus, norite sąžiningo Ir lietuviškai 
nubširdaus patarnavimo, kreipkitės į

VENTA REAL ĮSTATE
4<09 S. Fairfield, tel. LAI. 3-3881
Vah: Kaskien nuo 9-12 ir 4-7 vai. 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 

Trečiadieniais uždaryta.

k STAHKOVIČIUS
REAL ĖST. ir HVSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA
. 3188 Šo. Halsted St.

Ph. DAnabs 6-I7M 
Radeda plrkltl - parduoti aamua 
lklūa. blsnlūa. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus, dflsaa atda
ras kasdien nuo 10—T.

CICERO JE — PARKHOLME par
duodamas''žemės sklypas (lotas).
Kaina $3,900. Tel. OL 2-9589.

SAVININKAS PARDUODA.

poss. 2 blks. to grade schl., 3 blks. 
A & E. Price $32,500 TErrace 
4-2108.________ '

SAVININKAS parduoda' mūrinį 
namą — 10132 S. FEORIA ST. 5 kB. 
bunįjalow su uždaru saulėtu porčiu. 
'"Canvas” — drobe apmuštos sienos. 
“Tile” grindinys rūsy. Platus skly
pas. 2 autom, garažas. AutomStiškai 
apšildoma. Susitarimui skambinti

CE 3-6778

Btatjyi-
anšavimo reika- 5 

iai planai ir na- s 
= mų įkainavimas nemokamai, s 
S Statybos reikalais kreiptis =
S I reikalų vedėją Šiuo adresu: S
f 1011 A S STARKUS Į
s kasdien nuo 4 vai. popiet. - 
5 TA PRospect 8-2013 S 
s 8800 SO. CAMPBELL AVB, s1 o - e n
= Chicago 29, nflnoto S I 2 a- mur- 6 metU senumo. Per-

bos
= lais, 4,

ĮMOKĖTI $1,500. 2-jų butų mū
rinis namas. 4 ir 4 kamb. Tuojau 
galima užimti. *LAwndale 1-7038.

BY 0WNER BRICK HOME, 4 
yrs." old. 7 rms. — 3 bednns, dcn. 
tile kiteli, bkft. nook. tile bath, pow- 
der rm., roc. rm. 2 car gar, lrg. lot 
beaut. landsptl., paroeb. & public 
schools, 1 block. Vic. Normandy-Dc- 
von. ROdney 3-8831 call att. 6 p. 
in., wk. days. Ali day Sat. & Sun.

MACHlMlSTS
flll aroond job shop 

experience 
Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 

4646 S. Westeiri Avė.

ggg unnoin s j
ftlimmiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiHiimiiiF t taisytas į 5 būt.: 2 pa 2 kmb.

ir 2 po 3 km. Kiekvienas butas 
tūri atskirą įėjimą ir vonią. Pil
nai apstatyti — modernus bab 
dai. Labai geros pajamos.

ŠILDYMAS
A. Stanėiaoskas ir A Lapkau

nstolidoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaoes), visų dy 
ahų oro vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieka visos skfcrddt 
darbus. x
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8'vai 

ryto iki 5 vaL vakaro. 
Telef. nuo 5 vai vak.: OLympI 

2-6752 ir OLytoplo 2-8492

7036 So. Fairfield Avė. ------------- ,----------- ■■■■
>IARQVETTE PARKE gražus 3 

m. senumo 6 kamb. "ranch” stiliaus 
namas — 3 mieg. kamb. (medžio) 
lentom apmuštos sienos rūsy, baras, 
aluminum žieminiai langai, kilimai, 
"overhead sewers” — kanalizacija, 
"cyclone” tvora. Kiti priedai. Kreip
tis j savininką. GlRovehill 6-1877.

TYP18T - GLĖBK 
1 Excellent Opportunity 

Co. Benefits & Pension Plan 
GOOD STARTING SALARY 
Willing to Learn'Dictaphone 

Call PEnsacola 6-9440 
inSulation nrvrsiON 

ARMSTRONG. CORK CO. 
6615 irving Pr. Rd. 

---------- 1 i ~ •

ĮSIGYKITE DABAR

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?

KOOMlNG HOUSE. Pajamų ------
$3,600. 12 kamb. Apylinkėje 22nd' 59th St Alyva apšild Garažas Alu-
ir Keeler. įmokėti $4,000. LAwn- ------- ,Bn‘ra‘ *r 8‘etcl'aL Nc’
dale 1-7038.

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY

For sžtle by ownėr. 10 rm. Cape 
Cod on large lot; 4 bedrms, 
large 24x20 Ii v. rm., stone fire-
placė; 2 baths; gas h. w. ht.;

Dr. A. Baltinis savo recensljoje rppr rrn . -t Hlrirk frnm lakp apie 6) romaną taip rašo: P. KesiO- reCr* rm,» 1 D1O«K irom įaKe, 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių’ private bcach privileges; nekr 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą Ideatismą, kuriuo degė mdsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
ikaltome su malonumu Ir dideliu su- 
ddomėllmu. Ypač romane minimi 
lygiai žavės jaunimą ir kels jo dva 
šią. ftis romanas. atskleidžiąs mūsų 
berolškai tragiškus epizodus, yra 
Ivlesus spindulys tremties Idealizmo 
tgdytne.

country clnb and Bchl.
470 ESSEX LANE

Phone —
CRYSTAL LAKE 149

296 pniL^, Kkina $3.00

ffžsakythuz kartu su pinigais siųskite:

“ B N A U 6 M I ’'
2334 So. Oatiey ftre., 

Chicago, Dlinoii

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — “MIDWEST”. Galite 

ir namą. Pirkaite pigiai; par- 
dėl nesveikatos. HEmlock

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. 6602 S. Richmond St.
Mūrinis 5 k. bungalow. Alyva apšild.
Garažas. 5o pėdų sklypas. Tik $16,
900. Kreiptis J Mr. Mikšis.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 
iki 5 vai. 7122 S. Campbell Avė. Mū
rinis "octagon” 5 k. bungalovv. Gazu 
apšUd„ Rūsys ir pastogė apšildomi.
Tile Vonia. 30 pėdų sklypas. Garažas.
Matykite Mr. Aur-ton.

Manjuette Parke mūrinis 4 mieg. 
kamb. bungalovv. 30 pėdų sklypas.
Naujas alyva šild. Tik $17,30(1. Ma
tykite Mr. Auston.

Arti 63rd Ir Cairipbell Avė. Mūri- ..... ..... .nls 2-jų butų — 2 po 5 kamb. 30 į57SW B. \VESTERN AVĖ. PR 8-8533 
pėdų sklypas. Garažas. Gerame ąto-
vy. Tik $26.400. Kreiptis j Mr. Mit- 
chcU. .. .. .•».

Didelė tuščia krautuvė ir 2 liūtai.
Kampinis mūr. namas — 2535 W.

ACTOMOBUiEb — TRUOK8 
AiftnmohtliAi — Sunkvežimiai

VIKTORO iotlCOS 
Ueiuvttk* BVtO

ktllekaml motoro remontai^ lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CILL-ME-MOTORS C0.

MISCELLANEOUS 
įvairūs 'Dalykai

minum žieiu. langai ir sieteliai. Nc- 
patvlnstantlsl rūsys. Tik $2G,5OO.

E. T. M1TCHELL REAL ESTATE & 
INSLItANCE 

”501 W. 69th St.
MAlbrook 5-5431

ČICEjRrt. $2,500 įmokėti. 2-Jų bu
tų —. 4 ir 4 kamb. Madinis namas. 
Apylinkėje 31st ir 50th Avė. BIshop 
2-2162.

CICERO. 3-jų butų bungalovv. 6— 
4 — 6 kamb. Apšildomas. 60 pėdų 
sklypas. $20,900; įmokėti $4,000. BI-
šiiop 2-2162.

STlCKNEY. "Shingle” apkalas na
mas! 4 kafnb. Skypas 30x125. Mo
kesčiai tiktai $70. $8,900. OLytnpic 
2-6710.

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
, Visų rdAlų apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prie! darydami apd raudas kltnf 
pasiteiraukite pas muk

9ONAS KBRVAITI8, 
kAlbrook 5-5671

INTERSTATE iftŠtoKANdE AGEkbv 
6168,S. Ashland Avė., Chicago 36,111

I8NUOMIOJAMA

4816 S. tfONORE
Owner sėlis 2—4 brk. Both 

dpts. with bath. Ht. water thnk 
— aftic. Priced low for quick 
sale. For app. to see call

Tel. VI 7-4033

2-JŲ BI’NPV 6 Ir 5, kamb. YTrūrinis 
namas. Prie Archer. Kaina 416,866.

4 BUTAI, MEDIMN. Town of 
lAke. *17,066.

ROOMIKG HOtSE. 54 kamb. 
gražus mūrinis namas. Pąjumos virė 
$19,000 metams. Įmokėti '*13,000.

K. MADOMIS 
PRos|»eet 8-2671

DOUNEKM (iKOVE 

s BY OW\EK

Open House Sunday 1—5 P.M. 
480 Lincoln — D. G. 310V W.

2 bedrm solld brk. bungalovv, tile bath 
— soti llt. — lanseapcd lot. Near 
Catholic church, schools — statlon 
and nhopping. $17,000,

Remkite dien. Draugą!

$10,300 pilni* kaina. 2-jų butų — 
6 ir 6 kamb. Apylinkėje 22nd ir Ca- 
lifornia. Gazu apšild. Spintos' vir
tuvėje. 1-as augštas išnuoin. $ąp j 
mėn. Taksai tik $84. Įmokėti $2,000. 
t»VOB4$OA, 3730 W. 26tlt St. IiAzn- 
dale 1-7638.

UHAZV& mūrinis namas. Arti 23rd 
Ir Kostner Avė. 3 butai. —-5 — 5 
kamb. Ir 3 kamb. pastogėje. Koklių 
vonios. "Arches”. Gazu apšild. Alu- 
mlnum žieminiai langai Pajamų $80, 
plius butas. $16,900; įmokėti $4,000. 
SVOBOPA, 3730 \V. 26th St. lAwn- 
dale 1-7638. /

BERtVYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūd^s ir pastogė. 30 pėdų skly
pas. 1 -blokas nuo 22n<l St. $11,900.
Mokesčiai tik $70. SVMROITA. 6613 
Cerkmak Rd. BIshop 3-2162;

BEBWY^i I kamb. rezidencija. Ap
šildymas. Arti J5th ir Oak I’ąrk. 4 
inieg. kamb. v $16,500. SVOBODA, 
0013 CcmiHk Rd. BIshop 2-2162.

pardavimui

Parduodamas 7 dalių valgomojo 
kamb. in 3 dalių mieg. kiunb. kom- 
plektai-aetai. ALbany 2-0265.

SKAITYKITE “DRAU&A”

Priimama moteris kartu gyventi 
sn kita moterim. 4 kambarių bute.

Kreiptis: A. NkujOkienė,
Liąuor Store,.

. 3529 So. Halsted
Tel. YA. 7-6054

Išnuom. apstatytas miegamasis
kambarys. Visi jratoguipai. Rūsyje. 
Tel. rftbntier 6-t(249.

ISNUOM. 5 KAMB. APŠILD. 
BUTAS. 69th ir Maplcwood Avė. 
apylinkėje.HEmlock 4-4689.

4. K.
augusiems. 6540 So. W«stern Avė. 
Teirautis nuo 7-10 v.v. PR. 8-3684.

MARĄUETTE PAftKE .
Išnuom. gražus mieg, kambarys 
vyrui. 6648 R. Wa«htebaw Avė. 

Tel. U’AlbroOk 5-8546
Išnuom. kamb. naujame name, at- 

klras įėjimas. 2745 W. 69 'St. Tel. 
REpubllc 7-2290.

IANVO.M. SVIESI S KAMB. prie 
2-Jų ramių žmonių. Galima naudotis 
virtuve. '
3001 S. CąmptM'll Avė. 3-čias augšt.

iiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
Jėl turite parduoti ar išnuomo

ti, paslėkerbkite kmtllklų skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. x 
IIIIIIIIIHi!illlll|!!IllIUUUllII!Illlll!l!|]Ull
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Omaha, Nebr.
Parapijos pobūvis

Liepos 3 d. mūsų parapijos 
pobūvis buvo labai sėkmingas. 
Atsilankė gražus būrys žmonių, 
ir darbininkai nuoširdžiai dirbo. 
Feliksu^ Pabilionis pardavinėjo 
biletus. Juozas Navakas juos 
rinko. Stasys Petrulis ir Albi
nas Flere pardavinėjo gaivinan
čius gėrimus; Navickienė par
davinėjo užkandžius. Prie žai
dimų dirbo Aleksandras Cvili- 

'kas, Vingelytė, Varnaitytė, Burz 
dytė ir kitos. Juozas Navickas 
buvo tvarkog dabotoju. Muzi
kantai grojo senoviškus ir mo
dernius šokius. Publika šoko po 
atviru dangumi. Visi, seni ir 
jauni, buvo patenkinti.

Didelė dovaną “Sun Beam 
Roaster” laimėjo Vilius Neiman
tas. Pratkeliai grynais pinigais 
aukojo $150 ir Katilių šeima au
kojo $20.

Ateitininkų gegužinė

Liepos 8 d., tuojau po šv. mi
šių, buvo ateitininkų gegužinė 
Riverview parke. Kun. dek. 
Juozas Tautkus patiekė prane
šimą apie Kultūros kongresą ir 
Dainų šventę Chicagoje. Pabai
goje visi ėjo apžiūrėti zoologijos 
sodo ir kitų įdomybių.

Kadangi oras buvo labai ma
lonus, tai parke buvo daug žmo
nių. Su automobiliais sunku bu
vo prasilenkti.

Sulaukė dukters

i '
Dr. Kazys Alminas sėkmingai 

eina savo pareigas Loop City, 
Nebr. Du jo sūnūs studijuoja 
Nebraskos universitete. Dabar 
pas jį atvyko ir jo duktė iš 
Šveicarijos.

Nors daktaras gyvena už 150 
mylių nuo Omahos, jis yra mū
sų parapijos narys ir padeda 
mažinti parapijos skolą.

Atostogų laikas

PABALTIEČIŲ FEDERACIJA DIRBA
RPANYS AIŽENAS, Kanada '

Lietuviuose yra giliai įleidęs racijos atsakymą, kuriame ati
taisomi visi B. H. Šito pabaltie- 
čius šmeižiantieji faktai Pabal- 
tiečių laiške sakoma, jbg Mas
sey Hali pabaltiečių ir jų svečių 
susiėjime buvo minima nė tų 
valstybių buvusių nepriklauso
mybių šventė, bet tai buvo meti
nis prisiminimas bolševikų įvyk
dytų žiaurių deportacijų 1940 — 
1941 m. Pabaltijy ir jų kraštuo
se įvykdyto ir nūdien vykdomo 
teroro.

Taip pat laiške iškeliamas ir 
ano pabaltiečius šmeižiančio au
toriaus melas, teigiant, kad jis 
žinias ėmęs iš kažkokios tai kny 
gos. Jie, pasitikrinę bibliotekoj 
ir perskaitę tokio pavadinimo 
brošiūrą, nerado, kad joje būtų 
minėti koki nors valdymo tero
ristiniai metodai Pabaltijo vals
tybių —r Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — nepriklausomybių rae 
tais. Vadinasi, šiame atvejuje 
anas “raudonikis” Šito panaudo
jo kitiems šmeižti' lygiai tokį 
metodą, kokį naudodavo naciai 

jo

šaknis amžinos atminties Ad. 
Jakšto - Dambrausko eilėraščio 
posmelis, jog “Vienas žodis — 
ne Šneka, vienas vyras — ne tai 
ka; kai du stos — visados dau
giau padarys”. Ir tai yra la/bai 
teisingi žodžiai, teisinga mintis. 
Reikalingos jungtinės jėgos, y- 

pač nūdien, kada pasaulyje siau
tėja žmogiažvėris — bolševikas 
ir mūsų tėvynė, o taip pat ir 
mūsų kaimynų gimtoji žemė, y- 
ra pavergtos ir žiauriai paver
gėjo prievartaujamos.

Kanadoje susiorganizavusi Pa 
baltiečių Federacija gana gra
žiai dirba savo kraštų laisvini
mo bare, ir jos darbas duoda 
našių vaisių. Federacija'bendro- 
mis visų trijų Pabaltijo valsty
bių visuomeninėmis jėgomis kas 
met suruošia įspūdingus tragiš 
kųjų birželio įvykių minėjimus, 
retkarčiais parašo į Kanados 
spaudą laiškų ir straipsnių, pri
menančių kanadiečiams savo

Indijancs respublikonas, atsto
vas Charles A. Halleck, kuris tu
rės pasakyti prezidentą nominuo
jančią kalbą GOP konvencijoje, 
San Francisco mieste. (INS)

koslovakijai, Vengrijai, Rytų Vo 
kietijai ir kitoms valstybėms, ku 
riose raudonieji vykdo savo te
roro aktus ir kurios lkukia jūsų 
pagalbos...

krašto tragediją ir įspėjančių 
demokratines valstybes, jog ir arba dabar tebennaudoja 
jų toks pat likimas laukia, jei- darbdaviai — bolševikai.
gu nebus imtasi priemonių bol
ševikų siautėjimą pasaulyje su
stabdyti. Federacijos vadovybė 
taipgi skubiai reaguoja į vieno
kius ar kitokius neteisingus už
metimus bei šmeižtus pabaltie
čių adresu, pasitaikančius ka- 
nadiškoje spaudoje ir t.t.

Neseniai pas mus baigė ato
stogas kun. Natanielius Krikš
čiūnas. Jis klebonauja juodukų 
parapijoje, Birmingham, Ala. 
Ten jis pastatė ne tik augštes- 
nę mokyklą, bet taip pat įrengė 
ir ligoninę juodukams.

Dabar atostogauja kun. Pet
ras Žurkauskas iš Randolph, 
Nebr. Jis yra ne tik parapijos 
asistentu, bet dar ir moko loty
nų kalbos augštesnioje mokyk
loje. Mačiau Miliauskienę su 
dukterimi iš Los Angeles, Calif. 
Sutikau Marceliną Cepulionį iš 
Chicagos. Vietinis

Išdėsčius dar eilę tiesos fak
tų, Pabaltieičų Federacijos pir
mininko ir sekretoriaus laiš
kas — atsakymas baigiamas 
šiais žodžiais:

“Mes galime p. Šito užtikrin
ti, jog Paabltijo valstybėse, kai 
jos atgaus laisvę, bus demokra
tinis valdymasis, tik jau Vaka
rų demokratijų, o ne ‘liaudies 
demokratijų’ stiliaus”...

Kitas laiškas Toronto 

dienraščiuose

Beveik tuo pačiu laiku, ry
šium su riaušėmis Poznanėje, 
Lenkijoje ir, pagal spuados tei
gimą, neramumus Pabaltijy, To
ronto dienraščiuose “Daily 
Star” ir “The Telegram” buvo 
išspausdintas Pabaltiečių Fede
racijos garbės pirm. kun. A. Lū
šio laiškas, kuriame, išdėsčius

Neseniai buvo prabilęs tūlas 

B. H. Šito

Gana sėkmingai .praėjus šie
met Pabaltiečių Federacijos 
rengtam birželio įvykių minėji
mui Massey Hali salėje, tuojau 
“The Telegram” dienraštyje pa
sirodė kažkokio “raudonviršio”
B. H. Šito pabaltiečius šmeižian
tis atviras laiškas, kuriame nu
rodoma kažkokia brošiūra, tei
giant, jog joje rašoma, kad Pa
baltijy prieš sovietų dominavi
mą buvęs visiškai fašistinis re 
žimas, tai ko, girdi, pabaltiečiai * pavergtųjų kraštų kančias ir jų 
nori, prisimindami ir minėdami I rezistencinę dvasią, toliau sako- 
buvusį tų valstybių “nepriklauso Į koma: “Mes neabejojame, kad
mufną”, ar ir vėl tenai grąžinti 
fašistinę valdžią? Gi dalyvavu
sius tame minėjime federalinės 
ir provincijos valdžios atstovus 
laiško autorius pavadino tik bal
sų medžiotojais.

Netrukus po ano laiško iš
spausdinimo, štai jau skaitome 
tame pačiame dienraštyje Fede-

t
a. a.

JULIA PAKALNIS 
Barskytė

(Pagal pirmą vyrą Baltis)
Gyv. 3219 Lituanica Avė.
Mirė liepos 10, 1956 m., 

10:20 vai. vak., sulaukus pu
sėn amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Petras Pakalnis, 
sūnus Antanas Baltis, marti 
Suzanna, 2 anūkai: Jurgis ir 
Leonardas, kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituani
ca Avė. Laidotuvės įvyksta 
pirmad., liepos 16 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus,mar
ti ir anūkai.

Laid. direkt. A. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

A. f A.
KAZIUI JONIKUI netikėtai mirus, 

didelio skausmo prislėgti žmonai VIKTO
RIJAI, dukrai DANUTEI ir sūnui JONUI 
giliausią užuojautą reiškiame ir liūdime.

Kun. Vincas Rudzinskas ir Vincas Ignatavičius
VVindsor, Ont., Kanada.

Mirus “Krivūlės” Klubo nariui
A. f A.

JUSTINUI NAUJOKUI,
i

širdingiausią užuojautą reiškia šeimai ir ar

timiesiems.
"KRIVŪLES" KLUBAS

rZ

Beverly Shores, Lnd.
Piliečių klubo gegužinė

Liepos 21 d. Al. Brazio skly
pe įvyks pirmoji lietuvių gegu
žinė, kurią rengia Beverly Sho
res Lietuvių Piliečių Klubas.

Į šią gegužinę yra pakviesti, 
jau žinoma, kad dalyvaus, Mi-

chigan City lietuviai su savo 
kaimynais, taip pat ir lietuviai 
svečiai iš Chicagos ir jos apy
linkių.

Svečių tarpe manoma turėti 
ir Indianos (Porter County) po
litikos vadų bei valdininkų.

Rengėjai stropiai ruošiasi vi
sus atvykusius maloniai sutikti 
ir pavaišinti įvairiais skaniais 
valgiais, gėrimais bei^ linksma 
muzika.

rezistencinės jėgos anapus gele 
žinės uždangos kreipia savo 
žvilgsnius į Washingtoną, Lon
doną, Ottawą ir laukia pagal
bos. Jeigu laisvasis pasaulis ne
išgirs jų šauksmo, jų rezistenci
nė dvasia bus palaužtą visam 
laikui”...

Toliau teigiama, jog-žmonės 
anapus geležinės uždangos yra 
geriausi Vakarų pasaulio sąjun
gininkai. Todėl, sakoma, mes ir 
prašome kanadiečius, mylinčius 
laisvę ir nepriklausomu gyveni
mą, kad jie atsibustų. Jūs, ku
rie tikite į Dievą, melskitės sa
vose bažnyčiose, o jūs — poli
tinio lauko vadai ir jūsų vyriau
sybės — naudokite geras pro
gas sugrąžinti laisvę ir atstaty
ti nepriklausomybes Lenkijai, 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, Če-

DANICELI SZERALIS
(SHRALIS)

. (Pilky te)
I’aagl pirmą vyrą Jakubauskienė.

Gyveno 3959 Archer Avė. Tel. Fliontier 6-5659,
Mirė liepos 12 d., 1956, 5:50 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Viguvos miestelio.
Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, brolis Jonas Pil

kis, brolienė Bertba, jįj sfinūs: John Pilkis su šeima ir Simon Pil
kis su šeima, sesers'Vaikai: Stella McCarthy, Helen Daly, Bernice 
Kisel, Adeline Dewey ir jų šeimos, pusseserė Patrieia Bernaitis, su 
šeima, pusbrolis Mltchell Binkauskas su šeima, švogerka Adelė 
I.nučiust jos vyras Domininkas, jų vaikai: Sophie Kucera Ir Joseph 
Laučius ir jų šeimos, švogeris Kazimierąs Szeralis, jo žmona Anelė, 
Jų vaikai: John Szeralis Ir Jeanettc Kavaliūnas Ir Jų šeimos: fivo- 
Kerkos vaikai: Charles ir George Zulėnas Ir Julia Langes ir Jų šei
mos; seserų vaikai: Paul ir Edwand Bagvilai su šeimom, Bciuiy 
Janis su šeima, kiti giminūs, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi. 6845 S. Western Avė.
Laldotūvės )vyks plrrrtad, liep. 16 d., iš koplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėta j švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; vyras ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. Republlc'7-8600.

‘ Visi keliai veda į TF. Marijonų Seminariją

Rytoj vyk*te IT. Marijonų metfeis'Išvažiavimas | seminarijų. JMtčmi- 
Idte kuriai* keliais važiuojama į Marian Hills, Clarendon HJlls, III.

PADĖKA

A. A.

Z

JUSTINAS NAUJOKAS
Mūsų mylimas vyjjas ir tėvas mirė 1956 m. birželio mėn 

30 d. ir palaidotas liepos mėn. 3 d. šv. Kazimiero kapinėse., 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į jo- poilsio vietą.

Nuoširdžįąi dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. J. Ku- 
xzinskui, kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir pa
lydėjo velionį į kapines, kun. B. Sugintu! už dalyvavimą pa
maldose ir laidotuvėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionihi gėlių. Dė
kojame Liet. Karių Invalidų Sąjungai, Liet. Savanorių Kūrė
jų Sąjungai. Ypatinga padėka p. Kliknai už gražų atsisvei
kinimo žodį koplyčioje. Taippat dėkojame Buv. Liet. Polici
jos Tarnautojų Klubui.

Nuoiirdžiai dėkojame Dr. J. Adams, vičiui už rūpestingą 
mano vyro priežiūrą ligos metu ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Dėkojame vargonininkui V. Baltrušaičiui. Dėkojame garbės 
sargybos nariams, grabnešiems ir visiems, kurie pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips, 
kuris maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liū
desio ir skausmo valandose .

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.. A. Naujokienė, duktė ir žentas

“ENCHANTED NIGHTS” MATTRESS
BUTTON-FREE TOP...No Buttons, No Bumps, No Lvmpsi

'Yes, you asked for it! When Sealy ran this record-breaking | 
įšale lašt year, our factories couldn’t keep up with the de*į 
mand! Once again—for a limited time only—you can save a į 
whopping $19.55 on the famous “Enchanted Nights”

' Mattress. And you do more than save! You get superb 
Sealy sleeping with all these famous ųuabty features:

.0 Extra high coil countl

O Pro-built bordert for yoort of 
| longorwoarl

'• Smart decoratordotign lickiogl

• Top guality innarspring unit 
for tho healthful firmnott 
pionoorod by Soalyl i

o Šame fino quaiity matehing 
box tpring —JUST $39.951

CONVENIENT TERMSl
Verified By Tho 

AMERICAN STANOAROS
TESTING 81HUU 

lo give tervice and 
woar beyond its 

10 YBAR WRITTBN 
GUARANTKI

Guaranteed by 'A 
Good Housekeeping

AK' R I UI 0 I N

LIFE
9 5UIY. INC. 1936

60LDEN SLiiPER
whh $59.50 Ovality 

“Enchantad Nights” Mattras<
O keltino Hn««—‘Mint MlfM fecrtlng HntgM**l 
O 10 Mcend cenvenlen trom te bedi 
O Oecorater-dMlgned fatolc In cliMee of colortl 
• Opene to tell bed—eleepe twot

$259.50 VALU E>19g5_»'
during Sealy't

GOLDEN SLEEP SALI

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

y
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LIETUVIŲ AIKŠTE
STASYS PIE2A

MĖNRAŠTIS MUW6AS, CBSCaGO, MINOM

/ mus
X Draugystė Lietuvos Karei

viy buvo surengusi Bruzgulio 
darže Willow Springs. Draugi
ja padarė nemažai pelno ruoš
dama dovanų dalijimą burtų 
keliu. Dovanas gavo M. Bars- 
kis, S. Jaskūnas, K. Vasiliaus
kas, F. Laukis, A. Navickas, H. 
Elsbergas, J. Kasulaitis, P. Kai 
ris, K. Stungis, A. Raciborskas. 
Tie, kurie nebuvo gegužinėj ir 
neatsiėmė laimėtos dovanos 
kreipiasi į G. Pocių, 1607 S. 49 
et., Cicero. Draugija yra dėkin 
ga už atsilankymą visiem sve
čiam ir ypač vaistinininkui Ka- 
reckui. Malonu pastebėti, kad 
su Kareivių draugyste nuošir
džiai bendradarbiavo Raudonos 
rožės klubas, Šv. Antano drau
gija, Namų savininkų klubas, 
Visų Šventų draugija ir kt. Ge
gužinės dengėjai buvo G. Po
cius, R. Nartonis, J. Elvikis, 
S. Bakutis, K. Laudanskas, A. 
Gailius.

X Ateities šokėjai televizijoj 
bus matomi visoj Amerikoj, kai 
liepos 20 d. Polka Time progra
moj pašoks du šokius Mikitą 
ir Malūną. Ateities šokėjų var
das yra žinomas visų tautų šo
kėjų grupių. Ateities šokėjų 
grupė ketvirtą kartą televizi
joj pasirodys rugpjūčio 18 d., 
Chicago Tribūne muzikas ir 
dainų šventėje. Apie visus pa
sirodymus informuoja Vincas 
Samoška, 6640 S. Fairfield avė, 
tel. WA 5-4191.

Pasaulio miestuose yra aikš
tės, kaip “Rockfeller Center” 
New Yorke, “Place de la Con
corde” Paryžiuje, “Piazza San 
Pietro” Romoje. Chicagoje da
bar yra “Lithuanian Plaza”.

Sekcija, kurioje yra Šv. Kry
žiaus ligoninė, Maria High 
School, Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolynas, Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčia ir mo
kykla bei Dariaus ir Girėno pa
minklas, Chicagos miesto alder- 
manų tapo pavadinta “LITHU- 
ANIAN PLAZA IN CHICAGO”.

Ši aikštė formaliai bus dedi
kuota kaip “Lithuanian Plaza in 
Chicago” sekmadienį, liepos 22, 
kuomet. įvyks Dariaus ir Girėno 
pos t b paradas ir programa prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, ku
ris yra Lietuvių aikštėje, Mar
ąuette parke.

Pagrindiniu kalbėtoju progra 
moję bus Michigan valstybės gu 
bemat. G. Mennen Williams. 
Programą praves teisėjas Al
fonsas Wells. Jam padės Da-

yra užsitarnavę šią garbę. 
‘Chicago American” editorialas 
juvo perskaitytas kongresmano 
James Murray Washingtone ir 
buvo įjungtas į “Congressional 
Record”. ,

Chicagos lietuvių vadovai su
sirinks mero Daley raštinėje 
pirmadienį jam padėkoti. Me
ras tuomet pasirašys rezoliuciją 
ir ją įteiks Jie tuvių vadovams.

Rezoliucijos tekstas yra toks:
“WHEREAS, the St. Casimir 

Congregation of Sisters Con- 
vent is loėated at the comer of 
Marąuette Road and Rockwell 
Street; and

WHEREAS, Maria High 
School is located at the comer 
of California Avenue and Mar
ąuette Road; and

WHEREAS, the old and the 
new Nativity Roman Catholic 
Churches and the school are 
located between 68th and 69th 
Streets at Washtenaw Avenue; 
and

WHEREAS, Holy Cross Hos- 
pital is located at 69th Street

Illinois valst. buhalteris Hodge 
turi padėti 100,000 doi. užstatą, 
kad paliktų savo vietoje, kur jis 
dirbdamas, kaip vyr. teismas kal
tina, padaręs 1 mil. dol. netikslu
mų. ■' (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

riaus ir Girėno posto komandie- |anj California Avenue; and 
rius Juozas Kamin. WHEREAS, the monument to

anian visitors from all over the 
world;

N0W, THEREFORE, BE IT 
ORDAINED BY THE CITY 
COUNCIL OF THE CITY OF 
CHICAGO:

Meras Daley, kuris pirminin
kavo aldermanų posėdžiui Chi
cagos mieso rotušėje, kuomet 
aldermanai patvirtino rezoliuci
ją “Lithuanian Plaza in Chica
go” reikalu, pareiškė:

“Mes didžiuojamės lietuviais, 
ir Lietuvių aikštė Chicagoje at
spindi jų dosnumą, triūsą ir kul 
turą”.

“The Chicago American” pa
gyrė aid. John Egan (13th 
^ard, kuriame yra Lithuanian 
rPlaza), kad jis įteikė rezoliuci
ją, ir pareiškė, kad “lietuviai

X Vytautas Miceika, gyv. 
7037 So. Washtenaw Avė., tel. 
PR 8-5960, yra paskirtas Chica 
gos LFK “Vainutas” futbolo 
komandos vadovu, šiuometinę 
šio klubo valdybą sudaro: Ed
vardas Šulaitis — pirm., Algis 
Malinauskas — sekr., Jonas 
Perkūnas — iždinink. ir Regi
na RadvilaviČiūtė — moterų at 
stove.

Portretas Dali. J. Vaitiękūnas
X Dali. V. Vaitiekūno kūri

nių paroda susidomėjimas ga
na didėlis. Lankytojai jau nu
pirko du dailininko paveikslus. 
Paskutinėmis dienomis svečių 
butą net iš Floridos ir kt. toli
mesnių vietų.
x V. Vaitiekūno meno parodos 
uždarymo iškilmės bus sekma
dienį — liepos mėn. 15 d. 8 v. 
v. Lietuvių auditorijoje. Laimiu 
gas parodos lankytojas gaus do 
vanų vieną dailininko kūrinį.

X Kazys Kleiva su žmona 
atostogauja Wisconsine, Sho- 
field Ęotel, 1013 East Broad- 
way, Wisconsin Delis, Wis., ir 
džiaugiasi gražia gamta ir pui
kiu oru. .

X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 
skyr., Brighton Park, šį sekma 
dienį rengia ekskurs. į T. Mari
jonų ūkį. Autobusas išvyksta 
1 vai. p.p. Biletus iš anksto 
prašoma įsigyti pas EL širvins 
kienę, 4541 S. Rockwell, tel. 
LA 3-4841.

X \ Nauja lietuviška užeiga 
— “Venta club” pereitą savaitę 
buvo atidaryta Bridgeporto 
liet. kolonijoje, 3337 So. Hals- 
ted St. Jos savininkai yra Pra
nas Lukoševičius ir Vytautas 
Staneika.

X Dalės Jaciutės ir Edvardo 
Banevičiaus jungtuvės, kurias 
palaimino Šv. Mykolo parapijos 
klebonas kun. Valančius, įvyko 
liepos 7 d.

X Dr. Gediminui Grinevičiui 
yra Draugo administracijoj laiš 
kas iš Lietuvos, siųstas iš Kau
no.

X Lietuvių Prekybos Rūmai, 
kuriems šiais metais pirminin
kauja adv. E. Stasiukaitis, Dai 
nų šventės reikalams paskyrė 
25 dol. auką. Kun. J. Riauba 
paskyrė 7 dol.

Captain Stephen Darius and 
Lieutenant Stanley Girėnas, 
young Americans of Lithuanian 
ancestry who lošt their lives 
in a trans-atlantic flight, is lo
cated in Marąuette Park at Ca
lifornia Avenue and Marąuette 
Road; and

WHEREAS, the Darius-Gire- 
nas Post of the American Le- 
gion annually commemorate the 
flight of the two fliers at the 
monument with great ceremo- 
nies and a parade; and

WHEREAS, the area su- 
rounding the above locations is 
populated by many thousands 
of Americans of Lithuanian an
cestry who ereeted the above 
mentioned institutions and the 
monument, which attract Lithu-

SECTION 1. That the area 
bounded by W. Marąuette Road, 
S. RockweU Street, W. 68th 
Street, S. Washtenaw Avenue, 
W. 69th Street and S. Califor
nia Avenue be at the šame is 
hereby designated as the Lithu- 
nian Plaza in Chicago, in tri- 
bute to the Amerięang of Li
thuanian origin who have so 
greatly contributed to the eco- 
nomic, sočiai and cultural pro
gresą of the United States and 
to Chicago, which with its 
100,000 Lithuanians is the Ca
pital of American Lithuanians.

Richard J. Daley, Mayor 
Alderman John E. Egan,

13th Ward”.

Peršovė norėjusį pabėgti
Prisipažinęs nužudyme kali

nys Hilton Hughes, 31 m. am
žiaus, gyvenąs 1249 S. Troy, 
bandė pabėgti iš policijos būs
tinės 1121 S. State, Chicagoje. 
Jis buvo pastebėtas policininkų 
ir,, kai nesustojo, buvo peršau
tas. Jis bus perduotas New Or- 
leans policijai, nes tame mieste 
1954 m. jis nužudė Vivian John
son. M

Sultonas lošė tenisą
Atvykęs į Chicagą Pahango 

sultanas Sir Abu Bakar, 52 m. 
amžiaus, džiaugėsi 'galėjęs pa 
lošti teniso, tačiau jis nėjo į 
arklių lenktynes ar beisbolo var 
žybas, nors buvo pasiūlymų. 
Teniso jis lošė Saddle and Cyc- 
le klube su profesionalu žaidi 
ku John Warzychi. Sultanas ke 
liauja su žmona ir sūnumi. Jis 
stebisi, kad apie Chicagą taip 
dideli ūkiai. Jo krašte — Mala
juose, — anot sultano, dauge
lis teturi farmas beveik kaip 
jo penkių kambarių butas, iš
nuomotas viešbutyje. Sultanas 
iš Los Angeles atvažiavo trau
kiniu.

Kantrybė tai ne sielvartas, 
- ji meilė. — O. Milašius

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Laisvės Varpo, Naujosios 
Anglijos kultūrinės radijo pro- 
garmos, pirmas šios vasaros pa 
rengimas įvyks liepos 28 d. 
(šeštadienį) gražiame Romuvos 
parke, Brocktone, Mass. Jis jun 
giamas su Onos Ivaškienė tau
tinių šokių grupės ir muz. J. 
Gaidelio vadovaujamo Bostono 
Vyrų Choro pagerbimu. Šie du 
mūsų tautinio meno kolektyvai 
plačiai reiškiasi ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet taip pat kita
taučių tarpe. Jie daugelį kartų 
yra aplankę kaimynines ir net 
tolimiausias lietuvių kolonijas, 
gražiai pasirodę televizijoje. 
Stiprūs mūsų jaunimo kolekty
vai, kurie tikrai verti visų pa
garbos. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti parengime. 
Laisvės Varpas atlieka gražų

Grybui Kaziui yra Drau- darbą, kas sekmadienį duoda- 
go administracijoj laiškas iš mas kultūrinę radijo programą 
Lietuvos. —

Aukas galima siųsti per vajaus 
komisiją, BALF’ą arba tiesiog 
PLB Vokieijos Krašto valdy
bai. Tik reikia įsakmiai nuro
dyti, kad tai aukos Vasario 16 
Gimnazijos namams.

— Dr. J. Girnius, Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorius, kai 
bėjo per Laisvės Varpą, Nau
josios Anglijos lietuvių kultūri
nę radijo programą, apie Chi
cagoje įvykusį Lietuvių Kultū
ros kongresą ir Dainų šventę.

X A. Raciborskas, gyv. Cice
ro, III., Kultūros kongreso rei
kalams paaukojo 5 dolerius.

ir atkreipdamas visuomenės dė
mesį į tuos, kurie pluša kultū-

X Jonas Andrišiūnas savo _ Vasario 16 Gimnazijos Na 
atostoginėje kelionėje pasiekė my Vajus eina prie pabaigO8. 
net New Yorką ir aplankė Jung Pagkutiniu metu vajaus komiai 
tinių Tautų rūmus. j BoStone pasiuntė tiems na-

X Los Angeles lietuviai yra1 mama įrengti $350, kuriuos su- 
paaukoję Dainų šventei gražią1 aukojo įvairūs asmenys ir or- 
sumą pinigų. Iš stambiausių au ganizacijos. Dabar gauta padė
koto jų buvo kun. J. Kučingis,[ ka, kurioje rašoma: “Tamstų 
kuris paaukojo 150 dol. sumą. auka mums ypatingai brangi,

vienas ugniagesys; taipgi ap
degė ir jo motina Barbora Ro- 
gers, 25 m. amžiaus, begelbė- 
dama kitus du vaikus.

15 naujų susirgimų poliju
Chicagoje vėl įregistruota 15 

naujų susirgimų polijo liga, ir 
šiemet mūsų mieste jau susir
go 127 asmenys. Devyni iš nau 
jai susirgusių yra kūdikiai, jau 
nesni kaip 5 metai, šiemet to
kio amžiaus kūdikiai dažniau 
suserga. StveikaT.ngUmo įstai
gos tuo susirūpinusios ir padi
dinamas skiepijimas nuo poli
jo.

Nauja mergaičių mokykla
Seserys domininkonės Wil- 

mette priemiesty šį rudenį pra
dės statyti naują Reginos var
do augštesniąją mokyklą, ku
rioje galės mokytis apie 1,200 
mergaičių. Mokyklos rūmus nu
matoma užbaigti 1957 m. rude
nį.

Moteris studijuos atominę 
chemiją

Evanstono policijos viršinin
ko duktė Patricia Rowe, 21 m. 
amžiaus, gavo Fulbright stipen 
diją ir išvyks į Gutenbergo uni
versitetą Mainze, Vokietijoje, 
studijuoti atominę chemiją. Jos 
vyras baigia medicinos studi
jas Northwestem universitete.

Plienas ekspresiniam keliui
Chicagos miestas užpirko be

veik už $6 milionus plieno, ku
ris bus reikalingas statybai eks 
presinio kelio Chicagos pietuo
se.

Didina detektyvų skaičių
Beveik 1,400 Chicagos polici

ninkų bus pakelti į detektyvų 
rangą, padidinant jų algą iš 
$5,045 į $5,425 per metus. Tas 
pakėlimas bus daromas atsižvel 
giant į jų patyrimą ir ištarnau
tą laiką.

Galima užuosti artėjantį 
lietų

Oro Stebėjimų biuras Chica
goje pranešė, kad tam tikromis 
aplinkybėmis tikrai galima “už-

Jis pažymėjo, kad tie (vykiai, y, kad lfetag art5ja. rieS 
neiSseme- savo prasmės Chica-l,ietų gumažaja atmosferog spauprasmes 
goję. Jie savo tikrąją prasmę 
pasieks tiek, kiek jie pasieks 
mus visus. Mūsų visų rankose 
jų tikrasis pasisekimas. Jų at
baigimas mūsų dvasių išjudiini- 
mu yra mūsų uždavinys. Po jo 
kalbos programoje pasirodė ant 
ras to kongreso ir Dainų šven-

šeštadienis, liepos 14, 1956

Tėvai turi eiti drfauge su 
vaikais

Dienraštis “Chicago Tribū
ne” apklausė eilę žmonių — ką 
jie mano apie tėvus, kurie vai
kam liepia eiti bažnyčion, o 
pJtys neina. Atsakymai buvo, 
kad tėvai negerai daro. Jie pa-< 
tys turi vaikams duoti pavyz
dį ir eiti drauge su jais.

300 dviračių į pikniką
Trys šimtai berniukų ir mer

gaičių iš Chicagos, nuo Cook 
Avė mokyklos, dviračiais nuva
žiavo prie Maple ežero ir ten 
piknikavo. Prieš tą kelionę vy
resnieji uoliai išaiškino, kaip 
reikia laikytis atsargumo va
žiuojant dviračiais.

Žuvę broliai paliko 
$1,368,795

Alfonso G. Mahony, 72 m., 
ir jo brolis Ričardas, 78 m., 
prekiautojai nejudomąja nuo
savybe, automobilio nelaimėje 
žuvę 1955 metais savo trečiam, 
broliui Seba paliko $1,368,795 
turto.

Požeminis urvas dujoms
Northern Illinois Gas bendro 

vė padavė prašymą Illinois Ko
mercijos komisijai leisti netoli 
O’Hare aerodromo, 250 pėdų 
po žeme, iškasti didžiulį urvą, 
kuriame sutilptų apie 10 milio- 
nų galionų suskystintų dujų 
(propane), kurios prilygtų 900 
milionams kubinių pėdų dujų 
gazų formoje. Tam reikalui bū
tų panaudotas 29 akrų žemės 
plotas. Minimoji bendrovė nuro
do, kad šiuo metu yra gavusi N. N

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS
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dimas ir iš pelkių, šlapių grio
vių lengviau išsiveržia sugedu
sios dujos, kurių prisirenka bur 
bulais po dumblu.

Keturi broliai laivyne
Net keturi Hogan šeimos sū-

tės dalyvis — Bostono vyrų ' nūs įstojo į laivyną. Jie, po kits 
ehoras, vad. muz. J. Gaidelio, kito, buvo priimti Laivyno Nau
Jis užtraukė J. Žilevičiaus dai
ną “O kad išauštų”. Taip bent

X Už a. a. Jadvygą Sabaliū- 
nienę, mirusią 1956 m. birželio 
17 d., jos bendradarbių yra už
prašytos 6 Šv. Mišios. Visos 
Mišios bus atlaikytos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 5541 So. Pau
lina St., liepos 17-22 dienomis. 
Darbo dienomis Šv. Mišios bu® 
laikomos 7 vai., o sekmadienį, 
liepos 22 d., 9 vai. ryto.

I *
X Domicėlei Lickūnienei, 

5713 So. May, tik už 3 vai. pra
leistas ligoninėje, Leonardas 
Jankauskas įteikė $95.00 čekį.

Be anksčiau skelbtų, losangelie- 
čių Dabiu šventei dar aukojo 
po 10 dol. Barševskis ir J. Šal
tenytė.

X Juozas Bacevičius atidarė 
Real Estate raštinę ir pradėjo 
verstis namų pirkimo pardavi
mo bizniu. Jo adresas: 5916 So.

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

.........$11.00
6.00Maldeikienė, Jadvyga

Barto, Stanley ................ 5.00
Rubis, L...................... .. 5.00
Sužinskas, Bronius \ ... 5.00
Zaganevičius, Kazimieras 3.00
Bernotas, A......................... 2.00
Dikinis, Daumantas .... 2.00

Policininkas ir mergaitė Gricius, K. ................. .. 2.00
išgelbėjo kūdikį įakubonia: Ze"onaa •

’ * • Kamiczaitis, Kazys ..
Kunevičius, J...................... 2.00
Latvys, George ................ 2.00
Lietuvnikas, John A. .

165,000 prašymų įvesti kamba
rių apšildymą dujomis ir prašy 
mus galėtų išpildyti iki 1958 
metų žiemos, jeigu būtų leistas 
pastatyti tas požeminis rezer
vuaras suskystintoms dujoms.

Irene Sutton, 16 mėnesių 
mergytė, būtų turbūt mirusi, 
jeigu ne policinink. Abe Lewis, 
kuris, kaimynų pašauktas ,rado j 
ją iš trečio augšto iškritusią 
ant žemės. Policininkas paste
bėjo, kad kūdikis nealsuoja ir 
liepė 14 metų mergaitei Char- 
latte Finnesy kvėpti į kūdikio 
burną. Kai ji tai padarė, kūdi
kis pradėjo gaudyti orą ir verk 
ti. Nugabenus į ligoninę gydy
tojas paaiškino, kad krisdama 
.mergytė nesužeidė, tik iš plau-

2.00
2.00

. 2.00
Markun, E. Mrs................. 2.00

. 2.00 

. 2.00 

. 2.00

Matulevičius, Balys ... 
Paukštelis, Jonas Dr. . 
Rakauskas, Vincent ...
Rudzitas, Aloyzas ........... 2.00
Sisas, Juozas .................. 2.00
Stukas, Jokūbas J......... . ' 2.00

Liorentas, Joseph............1.50
Aitutis, Marcelė ............. 1.00
Gegeckas, S........................ 1.00
Gieda, Bronius ................ 1.00

1.00čių ištrenkė orą ir vyresnės Jankauskaitė, Aldona
mergaitės papūtimas į nelaimin 
gosios burnikę padėjo jai atsi
gauti.

Olis statybos komisijoj
Sanitarinis distriktas pasky

rė Antaną Olį atstovauti įstai
gą Valstybinių Pastatų komi
sijoje, kuri planuos centrali
zuotus valdinius pastatus Chi
cagoje.

Jaunikliams nevalia vėlai 
rodytis gatvėse

Policijos viršininkas O’Con- 
nor įsakė policininkams budėti, 
kad būtų įgyvendinti nauji pa
tvarkymai, kuriais / nesulauku
siems 17 metų jaunuoliams 
draudžiama vieniems rodytis 
gatvėje po 10 vai. 30 min. va
kare iki 6 vai. ryto. Penkta
dieniais ir šeštadieniais jiems 
leidžiama vakarais gatvėse bū' 
ti viena valanda ilgiau: iki 11 
vai. 30 min.

Jasinskas, Jonas............. 1.00
Juskus, Albinas ............. 1.00
Kareckks, Jonas ............. 1.00
Lescevičius, Valė ........... 1.00
Mačiukevičius, Bronius 1.00
Misauskas, Teofilė ......... 1.00
Nausėdas, Izidorius .... 1.00
Pleskus, M........................... 1.00
Sketeris, Adomas...........  1.00
Šakinis, Justinas 1.00
Ulkis, Adomas ... ............. 1.00
Urbanavičius, B................. 1.00
Valančiūnas, B.................... 1.00
Vindasius, G..................     1.00
Tamauskas, Petras ... 
Žmuidzinas, Vytautas .

844 N.jokų ėmimo stotyje 
Rush, Chicagoje.

rinėje srityje. Minimas jo paren „ Laisvės Varpas
girnas vertas nsokenopos pa- iindin0 Nauj&giog Anglijog lie.
ramos. , , f .tuvius su kultūros kongreso ir 

Dainų šventės nuotaikomis. Tai 
buvo vienintelė radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, kuri 
atkreipė klausytojų dėmesį į 
kongresą ir Dainų šventę kal
bėjo pats programos vedėjas 
P. Viščinis. Jis pažymėjo, kad 
kongreso ir Dainų šventės min
timi bei nuotaikomis turėtų už
siliepsnoti visos mūsų koloni
jos. Ne atskiri asmenys, bet vi
si lietuviai turėtų rūpintis mū
sų kultūriniais reikalais. Tik vi 
sos visuomenės tinkamas reika
lo supratimas ir įsijungimas į 
jį tokiu,mastu, kaip įsijungta 
į Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
BALF’o darbus, duos pageliau 
jamus rezultatus.,

nes priartina mus prie tikslo ir 
duoda vilčių, kad mūsų suma
nymas bus planingai įvykdy
tas iki galo, o čia susispietęs 
lietuviškas jaunimas galės mok 
slo šviesoje augti ir stiprėti lie
tuviškoje dvasioje. Visiems dė
kojama už aukas Vasario 16

, Gimnazijos pastogei. Paskuti-
We.tem »ve, telef. HE 4-7085. niu met„ , vajų energlngal 

X Vytautas Vitkus, tarnau- jungė mūsų jaunimas su savo

72 dobilo lapai su 
4 lapeliais

Čikagietė R. Lunt, su šuniu 
išėjusi į Humboldt parką, maž
daug per valandą laiko surado 
72 dobilo lapus bu 4 lapeliais. 
Bent vienu atžvilgiu jai tas at
nešė laimę: tą įvykį aprašė Chi
cagos laikarščiai.

Jaunuolio lavonas ežere
Pietinėje Chicagos dalyje iš 

ežero ištrauktas 18 metų jau
nuolio lavonas. Tėvas atpažino, 
kad tai lavonas Irvil Allen, ku
ris prigėrė bandydamas su savo 
dviemis draugais iš laivo nu
plaukti apie 600 pėdų į kran
tą.

0.50
0.50

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie akmenys:

Kalzanauskas, M............... $10.00
Gish, N. J. Mr. & Mrs..
Meslis, G. ......................
Jakaitis, Pr.......................... 2.00
Strazdas, Martha ........... 1-00

5.00
4.00

jąs karo aviacijoje, atvažiavo 
pas tėvus atostogų 3 savaitėm. 
Po atostogų išvyksta į Japoni
ją tęsti savo tarnybos.

organizacijomis, ypač skautai. 
Laukiama dar kitų aukų Vasa
rio 16 Gimnazijos namų sko
loms apmokėti ir jiems įrengti.

— T. Pijus Andraltis, lietu
vis pranciškonas, grąžintas iš 
Sibiro, mirė Lietuvoje.

Apdegė motina ir kūdikis
1 Kilus gaisrui namuose 7255 

South Park Avė, apdegė metų 
laiko vaikutis, kurį išgelbėjo1^

Visais keliais vykstame liepas 22 dianę
į Lietuvių Susiartinimo šventę - Piknikų,

kuris įvyks
N. S. Setery Uetuvllkeje Sėdyboje, Putnam, Conn.
Programa: 11 vai. Mišios ir Procesija

12:30 Pietūs ir Pikniko Pramogos 
4:30 Šimto stovyklaujančių mergaičių pasirody

mai ir Jaunimo Šokiai (5:30) ,
Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!

Nele Pr. Seserų Gttdos 0. Valdyba

i


