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PREZ. EISENHOWERIS IŠSKRIDO I
Poznanės įvykiai vis dar gyvi

pasaulio žmonių lūpuose
ROMA. — Laisvojo pasaulio spauda dar vis skelbia iš Poz

nanės grįžtančių užsieniečių parvežtas žinias, apie teroro prie
mones, kuriomis Lenkijos komunistai nori įbauginti krašto dar
bininkus, streikų ir demonstracijų pagalba reikalavusius dau
giau laisvės ir duonos. Kalbama įtartų gyventojų deportacijas, 
apie tūkstančius areštuotų, apie be teismo sušaudytus demons
tracijų dalyvius.

Sukilimą matė tūkstančiai 
užsieniečių

Nevisuomet laisvasis pasaulis 
išgirsdavo apie Workutoj, Kin- 
gire ir kitose Rusijos vietose 
vykstančius sovietinių darbo 
vergų sukilimus. Negreit jis su
žinojo ir apie Lietuvos laisvės 
•kovotojų herojiškas kovas, gi
nant nuo okupanto savas sody
bas 'ir šventas tautos teises.

Tačiau įvykusį Poznenės dar 
bininkų sukilimą savomis aki
mis matė tūkstančiai užsienie
čių, kurie buvo suvažiavę į ten 
vykstančią tarptautinę preky
bos parodą.

Šį sukilimą spauda sulygina 
prieš trejus metus sovietų val
domam Rytų Berlyne įvykusio
mis masinėmis darbininkų de
monstracijomis, reikalaujant 
duonos, laisvės ir geresnių gy
venimo sąlygų.-

Kaip tada, taip ir šiandien 
sovietai prieš beginklius darbi- 
nikų minią išėjo su kulkosvai
džiais ir tankais. Kaip tada, 
taip ir šiandien teisėti darbinin
kų reikalavimai buvo nutildy
ti švino ugnimi. Kaip 1953 me
tais Berlyne, taip ir Poznenėj 
užsieniečiai matė giliai jaudi
nančių scenų.

Antroji Poznanės sukilimo 
auka buvo vienas lenkų karys, 
kuris atsisakė šauti į darbinin
kų, minią. Dėl to sovietinio ka- 
rinirtko jis buvo nušautas vie
toje. •

Vienas Danijos pirklys iš sa
vo viešbučio lango suskaitė apie 
70 sovietiškų tankų, kurie šau
dė į gatvėmis žygiuojančius 
darbininkus. Ten pat jis suskai
tė apie 30 nušautų darbininkų.

Prezidento August Zaleski 
pareiškimas

Lenkijos egzilinis prezidentas 
August Zaleski, kalbėdamas 
spaudos atstovams apie Pozna
nės sukilimą, pareiškė, kad pa
grindinė demonstracijų priežas
tis yra labai bloga ekonominė, 
padėtis Lenkijoj ir žemas dar
bininkų gyvenimo lygis.

Tarptautinės parodos metu 
Poznanės darbininkai norėjo 
parodyti užsieniečiams, kokiais nežmoniškų 
rūpesčiais šiandien gyvena ko
munistų valdomos Lenkijos gy
ventojai.

Prezidentas Zaleskis išreiškė 
nuomonę, kad “šiuo metu Len
kijoj nėra galimybės sėkmingai 
pravesti visuotinį sukilimą”.
Gyventojų nepasitenkinimas yra 
didelis ir visuotinis, bet griež
ta sovietinė ginkluotų pajėgų 
kontrolė neleidžia pasireikšti 
švenčiausiems lenkų tautos po
lėkiams. "Taikingos darbinin
kų demonstracijos Poznonėj '— 
pastebėjo egzilinis Lenkijos pre 
zidentas, — komunistinės vy
riausybės įsikišimu buvd-paver- 
stoš kruvinais susirėmimais”.

do, kad paskutinių dienų tragiš
kieji įvykiai tai nebuvo atsitik
tinis — kaip norėtų įkalbėti ko
munistai — reiškinys, o visuo
tinio tautos nepasitenkinimo iš
raiška. Nepasitenkinimo, kurio 
įtakoje komunistinė Varšuvos 
vyriausybė pasijunta nesaugi.

Teroro priemonių naudojimas 
prieš duonos ir laisvės reikalau 
jančius darbininkus patvirtina, 
kad ir po Stalino pasmerkimo 
sovietinėje sistemoje niekas ne
pasikeitė, kad komunizmas ir 
toliau reiškia žiauriauusią žmo
gaus ir tautų priespaudą Ko
munistų valdomuose kraštuose 
laisvė ir demokratija yra tik 
tušti žodžiai, tikrovė — tai prie
spauda ir^persekiojimai.

Sulygina.* su R. Berlyno gyven
tojų sukilimu

Londono dienraštis “Daily 
Mail” Poznanės darbininkų de
monstracijas sulygina su Rytų 
Berlyno gyventojų sukilimu 
1953 metais.

“Du sukilimai, — rašo larKra- 
štis, — be jokios abejonės įro
do, kad komunizmas gali išsi
laikyti tik teroru. Panaikinkite 
slaptąją miliciją, panaikinkite 
budelių tarnybas, neteisingus 
teismus, ir komunizmas žlugs”... 
Komunistinė ūkio sistema gali 
būti įgyvendinta tik begalinė
mis žmonių kančiomis, — pa
brėžia toliau laikraštis. — Ūki
ninkai niekuomet nebūtų atida
vę savo žemės, klausydami vien 
Markso ir Lenino teorijų. Milio
nai jų pirmiau turėjo būti išma
rinti badu ir tik po to jie pra
dėjo klausyti, neatsikalbėda- 
mi...
Nori ginti Lenkijos darbininkus

Tarptautinės laisvųjų sindi
katų konfederacijos vykdoma
sis Komitetas, kurio 17-ji se
sija neseniai vyko Briuselyje, iš 
klausęs išsamaus pranešimo 
apie Poznanės įvykius, paskel
bė komunikatą, kuriame pareiš
kiama, kad pagrindinė jų prie
žastis yra žemi darbininkų at
lyginimai ir skurdžios gyveni
mo sąlygos.

Išreiškęs pasibaisėjimą dėl 
priemonių, kurio

mis buvo numalšintos taikin
gos darbininkų demonstracijos, 
tarptautinis laisvųjų sindikatų 
konfederacijos komunikatas pa 
brėžia, kad bus studijuojami 
visi galimi būdai ginti Lenkijos 
darbininkams, tapusiems bru
talaus komunistinio žiaurumo 
aukomis.

Griežtą protestą prieš “Poz
nanės skcrdynes”išreiškė ir tarp 
tautinės darbo invalidų Federa
cijos generainis sekretorius 
Wil Zawter. “Pasiųsti tankus 
prieš vyrus ir moteris, kurie 
reikalauja duonos, — rašo tarp 
kitko invalidų Federacijos ge
neralinis sekretorius, — reiškia 
grįžti į stalininius laikus”.

Vatikano dienraščio Sodžiai

Vatikano dienraštfe “L'Osser- 
vatore Romano” sukilimu pro
ga pastebi, kad griebdrfmosi te
roro, komunistinė Lenkijos val
džia praranda gerą progą lai
mėti bent kiek pasitikėjimo sa-1 
viems žodžiams.

Žiaurios teroro priemonės 
prieš Poznanės darbininkus įro

Plamuoja streiką 
Italijoje

ROMA. — 24 valandų visos 
Italijos geležinkelių darbininkų 
streikas yra planuojamas se
kantį antradienį. Jį vakar pas
kelbė šalies didžiosios geležin
kelio unijos.

V

Panelės Gimimo par. naujoji bažnyčia — Šiluvos šventovė, puo
šianti “.Lietuvių Aikštę’’ (Lithuanian Plaza) su savo retu lietuvišku 
stilium ir lietuviškais kryžiais.

Sekmadienį bus dedikuota 

„Lithuanian Plaza" Chicagoje
CHICAGO, liep. 21 d. — Rytoj Chicagoje įvyksta naujai 

pavadintos “Lietuvių aikštės” (Lithuanian Plh/a) dedikavimas, 
kuris yra sujungtas kartu su lietuvių karžygių: Dariaus ir Gi
rėno minėjimo iškilmėmis prie jų garbei pastatyto paminklo 
Marąuette parke.

Šiose iškilmėse svarbiausiu 
kalbėtoju bus Michigano guber
natorius G. Mennen Williams, o 
židžius tars: kongresmonas Ja
mes C. Murray, sanitarinio di- 
strikto prezidentas Antanas 
Olis, Dariaus - Girėno posto ko- 
manduotojas Joseph G. Kamin. 
ir kt.

Iškilmės bus pradėtos para
du, kuriame dalyvaus armijos, 
jūros laivyno ir marinų grupės. 
Taip pat čia žygiuos ir įvairūs 
Amerikos "Legiono vienetai bei 
kiti junginiai. Paradas prasidės 
1:30 vai. nuo 69-tos ir Westem 
gatvių iir eis 69-ta gatve iki 
Californijos. o tada į šiaurę iki 
Sacramento Avė.

“Lietuvių aikštės” (Lithua- 
nia Plaza) formalus pavadini
mas buvo suteiktas pereitą pir
madienį, kada Chicagos miesto 
burmistras Daly pasirašė oficia
lų aktą. Savaitę anksčiau alder-
manas John E. Egan (iš 13to JAV aviacijos šefo pakvietimas
vvardo) miesto tarybai buvo da
vęs savo pasiūlymą lietuvių 
mokslo ir kultūros įstaigomis 
nusėtą sritį pavadinti “Lithua
nian Plaza’s,,

Minėta sritis apima: Mar- 
ąuette Rd., Roekvvell St., 68 St., 
Washtenaw Avė., 69 St. ir Ca-

Kazimieriečių senelių vedama Maria angžt. mokykla, esanti dabartinėje 
yra viena ii gražiausių moksle įstaigų Chicagoje.

‘Litlitianinn Plaza’’ srityje, kuri

lifomia Avė. Čia gyvena tūk
stančiai lietuvių, 'kurie kartu su 
kitų tautiečių pagalba, pasta
tė Mariaaugšt. mokyklą, šv. 
Kryžiaus ligdhinę, Šv. Kazimie
ro reserų vienuolyno rūmu^ 
gražią parapijos bažnyčią, Da
riaus - Girėno paminklą iir kt.

JA Valstybes keis
savo užs. politiką?

LONDONAS. — Tuo tarpu, 
kai daugelis Vakarų spaudos or
ganų kanclerio Adenauerio ke
lionę į JAV-es aiškina kaip At
lanto fronto pajėgų stiprėjimą 
ir kuriamosios naujos Europos 
aktyvėjimą, vis dėlto ir laisvo
joj spaudoj girdėti balsų, reiš
kiančių nuomonę: ne tik D. Bri
tanija, bet ir JAV galinčios kiek 
keisti savo užsienio politiką.

Prie tokių žymių nurodoma:

į Sov. Sąjungą ir pažadas Žuko
vą pasiųsti į JAV, numatomas 
H. Staseno vizitas Maskvoje, 
pačiose JAV-se stiprėjimas “ižo 
liacionizmo”, tvirtėjimas buv. 
JAV ambasadoriaus Maskvoje 
G. Kennano įtakos ir visa eilė 
kitų.

Lenkijos kasyklose
žuvo 11 asmenų

VARŠUVA, Lenkija.—Augšt. 
Silezijoje įvykusiame anglių ka
syklos sprogime buvo užmušta 
11 asmenų, o 72 sužeisti. Boze 
Dary kasyklų sprogimas yra 
skaitomas pačia didžiausia ne
laime Lenkijos anglių kasyklų 
istorijoje.

(Kaip keliautojai, grįžtantie
ji į Vakarus praneša, tacp 
Augšt. Silezijos kasyklų darbi
ninkų yra išsivystę dideli nera
mumai. Jie taip pat yra nepaten 
kinti gyvenimo ir darbo aplin
kybėmis, kas sužadino ir Poz
nanės darbininkus sukilti.)

Kas yra Šepilovas
ir ko jis siekia

NEW YORKAS. — Daug yra 
kalbama apie naujojo sovietų1 
užs. reikalų mministerį Šepilo- 
vą ir-jo. tikslus tarptautinėje 
politikoje. Sakoma, kad Šepilo- 
vo uždavinys esąs suklaidinti 
priešą su Lenino išrastais “tai
kaus sambūvio sūkiais”, sutelk
ti draugėn visokiuse perbėgėlius 
ir suintensyvinti liaudies fronto 
pagrindu vestiną kovą Azijoje 
bei Europoje.

Šepilovas — tai Chruščevo 
“elektroniniai smegenys”. “Prav 
doj” jo žinioj buvo 14 redakto
rių, 350 instruktorių, laikomų 
“ideologijos saugotojais”, o fak
tiškai — cenzoriais, masė ko
respondentų, recenzentų etc., iš 
viso — apie 1,500 žmonių.

Paties Šepilovo pareiškimu, 
“savaime suprantama, su kapi
talizmu ideologiniais ir progra
miniais klausimais nebus leidžia 
masi į jokius kompromisus”. 
Dabartiniai tariamieji kompro
misai — tai tik taktiniai Sovie
tų ėjimai. Todėl netenka ste
bėtis, jog Vakarų vienybės sau
gotojai ir įžvalgesnieji politikai, 
kaip Adenaueris ir kiti, dabar
tinę Sovietų lanksčią taktiką 
laiko laisvajam pasauliui net 
pavojingesne už Stalino “gru
bią politiką”.

Komunistai remia
^neutralistus”

WASHINGTON. — “Neutrali 
stinės” tendencijos laisvajame 
pasaulyje tuo tarpu smarkiai 
remiamos komunistų. Pvz. ir 
Indijoje indų komunisai remia 
Nehru kongreso partiją, nes 
tuo būdu Maskva tikisi Nehru 
su laiku laimėti socialistinei pa
saulio direktorijai. Ilgainiui ir 
pati kongreso partija galinti 
tapti aiškia x socialistų partija, 
kurioje indų komunistai padėtų 
sustiprinti jos kairįjį sparną.

Ike dalyvaus Amerikos žemyno 

kraštų prezidentų pasitarime
WASHINGTON, liep. 20 d. — Šiandien prezidentas Eisenho- 

weris išskrenda į Panamos konferenciją, kuri tęsis tris dienas ir 
bus reikšminga dviems atvejais: išmėgins prezidento fizinį pa
jėgumą po turėtosios vidurių operacijos ir jo sugebėjimus Ame
rikos žemyno pajėgų suvienijimo darbe.

Dar nevisiškai susveikęs vy
rausiąs šio krašto vadas, žada 
išskristi šiandien apie vidurnak
tį savo asmeniniu lėktuvu —
“Columbine III”. Prezidentą ly
dės 8 žmonių oficiali JAV dele
gacija, kurioje taip pat bus jo 
brolis dr. Milton Eisenhoweris 
ir jo asmeninis gydytojas — 
maj. gen. Howard Mc C. Sny- 
der.

Prezidentas, kuris vyksta į 
visos Amerikos žemyno valsty
bių prezidentų pasitarimą, bus 
stipriai saugomas slaptosios 
tarnybos vyrų, nes maža Pana
mos respublika yra žinoma sa
vo politiniais neramumais ir žu
dymais. Jos buvusis prezidentas 
Jose Antonio Remon buvo per
šautas kulkosvaidžių šūviais, 
kada jis 1955 m. stebėjo ark
lių lenktynes.

Tolimesni prezidento planai

Prezidentas jau dabar planuo
ja savo meškeriojimo atostogas, 
kurios turėtų įvykti tuoj po jo 
kalbos respublikonų tautinėje 
konvencijoje, prasidedančioje 
rugpiūčio mėn. 20 d. San Fran- 
cisco mieste.

Atostogų vieta yra žiūrima 
Maine ir New Hampshire val
stybėse. Vietovė prie Moose- 
lookneąuntic ir Kennebago eže
rų Maine jau yra išžvalgyta 
išžvalgyta slaptosios ^tarnybos 
agentų.

Eisehoweris pradžioje- buvo 
norėjęs vykti atostogoms dar 
prieš konvenciją, bet, paskuti
niu metu pagausėję darbai, pa
kenkė prezidento planams.

Naujas britų
ambasadorius JAV

LONDONAS. — Sir Harold 
Anthony Caccia yra paskirtas 
naujuoju britų ambasadoriumi 
J A Valstybėms. Šis senas prezi
dento Eisenhowerio draugas pa 
keis Sir Roger Makins.

Caccia savo diplomatinę kar
jerą pradėjo 1929 metais. II Pa
saulinio karo metu jis yra bu
vęs Eisenhowerio Vyr. būstinės 
štabo nariu. Nuo 1950 m. bir
želio mėn. iki 1954 m. lapkričio 
mėn. Caccia buvo britų augš- 
tuoju komisaru ir ministerių 
Austrijai. Pereitais metais jis 
palydėjo min. pirm. Anihony 
Eden į‘ “4 didžiųjų” konferen
ciją Šveicarijoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakar 10 vai. ryte Chicagoje prasidėjo civilinės ap

saugos pratimai. Nuo 3:10 vai. p.p. iki 3:25 vai. p.p. visos 
vietos radijo ir televizijos stotys nebeveikė. Operavo tik 
dvi stotys, kurios davė civilinės apsaugos pranešimus.

— Indianos valstybėje susisiekimo nelaimėse iki šio 
laiko žuvusiųjų asmenų skaičius siekia 564. Pereitais me
tais per šį laikotarpį žuvo 534 asmenys.

— Indijos — Nehru, Jugoslavijos — Tito ir Egipto — 
Nasser, išleistame 2,000 žodžių komunikate, reikalauja 
laisvės Alžirijai. Jie taip pat siūlo branduolinių — atominių 
ginklų uždraudimą.

— Paul Dudley Whlte, prezidento Eisehowerio svei
katos patarėjas širdies srityje, kartu su keliais kitais gy
dytojais žada lankytis Rusijoje, rugsėjo mėn. pradžioje.

— JAV karo aviacijos transporto lėktuvas C-119 nu
krito į jūrą. Keturi lėktuvo įgulos nariai yra pranešti din
gusiais. .

• — Pietų Vietname vakar įvyko rinkimai, kurie buvo 
1954 m. Ženevos konferencijos susitarimo išdava. Tada 
buvo nutarta, padalinto Vicnamo sujungimui, suruošti 
laisvus rinkimus.

Dag Hammarskjold 
Jeruzalėje

JARUZALĖ. — Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius Dag 
Hammarskjold vakar kalbėjosi 
su Izraelio premjeru David Ben- 
Gurion, užsienių reik. min. Gol
dą Myerson ir UN Palestinos 
paliaubų šefu maj. gen. E. L. 
M. Bums. Jų pokalbiai sukosi 
apie neseniai įvykusį Izraelio— 
Jordano pasienio incidentą.

, Prašo amerikiečius
susitvarkyti

HAMBURGAS. — Vienas iš 
didžiausiųjų Europos laikraš
čių Hamburgo “Bild Zeitung”, 
kuris turi 2l/2 mil. egzempliorių 
cirkuliaciją, išspausdino veda
mąjį, praš.antį Vokietijoje esan 
čius GI susitvarkyti. Jo vedama 
gis, kuris tilpo pirmame pusla
pyje, išspausdintas anglų kal
boje, buvo vienas iš vokiečių 
protestų ženklų prieš amerikie
čių kareivių neigiamus darbus 
Vokietijoje.

• Maskvos radijo vakar pra
nešė, kad huliganai ir alkoho
likai į sovietų kasdieninį gyve
nimą nori įvesti buržujiškas 
bendruomenės manieras.

• Amerikečiai turistai Pran
cūzijoje užima pirmąją vietą. 
Per pirmuosius šešis 1956 m. 
mėnesius jų čia lankėsi 187,597.

• Rusija turi naują politinį 
šūkį. Štai jis: “Balsuok, už par
tiją! Gyvybė, kurią išgelbėsi, 
gali būti tavo paties.”

• Maskvos “Lokomotivs” fut
bolo komanda gavo vizas įva
žiavimui į Kanadą .Rusų spor
tininkų gastrolės prasideda rug
piūčio mėn. 5 d.

Kalendorius

Liepos mėn. 21 d.: Šv. Prak- 
sėda; lietuviškas: Rimvydas.

Liepos mėn. 22. d. Šv. Mari
ja Magdalena; lietuviški: Ske- 
ragis ir Aksė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:21

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
ryte dalinai debesuota, po pietų
— giedra. Augščiausia tempe
ratūra — arti 80*. Sekmadienį
— giedra ir šilčiau.



LAIŠKAI IŠ ANAPUS
Dvylika metų, kai esame iš 

tėvynės bolševizmo audros iš
blokšti ir geležinės u ždangos 
aklinai atskirti. Ligšiol retas 
kuris teturėdavome laimės iš 
gimtojo krašto sulaukti laiško, 
bet ir sulauktieji laiškai būdavo 
ne tik savo išvaizda, bet ir tu
riniu skurdūs, kulūs ir mažai 
kalbą. Retas gavėjas terasdavo 
bent kiek žinių apie savo šeimos 
narius, gimines ir artimuosius. 
Paskutiniuoju laiku atrodo, lyg 
uždanga būtų pasikėlusi, ir mus 
dažniau bei gausiau pradėjo lan
kyti laiškai. Tikrumoje jie dar 
nedrąsūs ir kuklūs, bet dažnai 
tarp įprastų bolševizmą garbi 
nančių žodžių pasitaiko vienas 
kitas sakinys, kurie yra ne tik 
gavėjui, bet ir laikraščių skai
tytojams įdomūs. Prieš akis gu
li visa krūva laiškų, kurių įdo
mesnes vietas pacituosiu.

Iš vieno mažo provincijos 
miestelio gailestingoji sesuo ra
šo: “Aš į mėnesį uždirbu nema
žai — po 525 rb. Atskaito, bet 
dar liekta 450 rb. Už tą sumą 
galima nupirkti rankinį laikro
duką, tai yra labai gerai. Kos
tiumui reikia 3 ftiėn. uždarbio, 
suknelei vilnonei — 1 mėn. už
darbio. Gyd. alga 700 rb. (Ne
rašo, kiek atskaito — Ž.). Jūsų 
doleris pas mus 4 rb. Aišku už 
jūsų 1 galima daugiau nupirkti 
negu už 4 rb.”.

Iš gilumos Žemaitijos viena 
79 metų senutė rašo: “Greit jau 
bus didieji atlaidai. Nebe tai, 
kaip seniau, kad būdavo. Dabar 
patys žmonės nebenori garbinti 
Dievą, visai mažai besusiren 
žmonių. Per atlaidus į Italnus 
(Kryžiaus Kelius — Ž.) eiti ne
bėr sunku, nes karūnų (vėlia
vų — Ž.) nebereik nešti, eina 
tik po kelius žmones ir viskas. 
Pirmiau jau ir kunigai svetimie
ji nebenorėjo į atpuskus važiuo
ti, dabar po keturius ar penkių s 
atvažiuoja. Dideliai daug mūsų 
pažįstamų jau yra išmirę, o kiti 
toli Išvažiavo mokinties. Iš mū
sų nemokyta palikau aš ir C. su 
E., kiti visi mokinasi, kaikurie 
ir labai daug”. Čia senutė rašo 
apie Žemaičių Kalvarijos atlai
dus ir savo šeimos padėtį, iš ku
rios ji ir 2 šeimos nariai liko į 
Sibirą neišvežti, o kiti išvežti ar 
į Vakarus pasitraukė.

Kitame laiške ta ptai gailes
tingoji sesuo rašo: “Rusų kalba 
visi kalbame, rašome ir skaito
me. Ligoninėje darbo diena o 
vai. 30 min. Už dienos uždarbį 
galiu nupirkti 1 kg cukraus, o 
už 1 kg lašinių reikia dirbti 4 
dienas”.

Apie savo vyro uždarbį rašo 
taip: “Į mėnesį gauna 180 rb. 
ir 50 darbadienių, t. y. labai gė
rei. Už pinigus gali nusipirkti 
3 poras šilkinių baltinių, o už 1 
darbadienį gauna po 1 kg grū- 

, dų, per mėn. 50 kg grūdų. Grū
dai 50 kg kainuoja 200 rb. Tik 
gauna tą tarnautojai, o ne eili
niai kolūkiečiai. Darbo diena 8 
vai.”.

Kitas laiško rašytojas rašo:
“Dėde, kam rašai, kad nusi

bos skaityti man Jūsų laiškas. 
Kodėl taip rašai, jog galite šiek 
tiek spręst nuo savęs. Tikiu, 
kad ir Jums malonu gaut laišką 
iš savo krašto, savų žmonių, o 
ką apie mus bekalbėti, kad aš 
gaunu, ne tyčia tiek ilgai ne- 
rašiu, bet ištisomis naktimis ne 
miegodamas galvoju, ką prašy
ti, kaip parašyti, kad J ūš mus 
suprastute. O, kad reikia rap 
šyti, taip ir nemoku surasti tin
kamų sakinių, kad jie tikrai bū
tų Jums suprantami. O kiek 
daug pasikeitimų per tą laiką 
buvo! Ir jauni, ir seni, beveik 
nėra tokių pas mus, jei ir buvo 
anksčiau kas, kas nelauktų te
tos K. krikštynų (Karo — Ž.). 
Kartais ir visai nebetikime, ir 
vėl...”

Kita pažįstama rašo: “A. pa
laikai kažkur prie P. miestelio, 
kokioje vietoje, nežinau. Tuo mo 
mentu ir valiau buvo masinis 
mirimas tokių jaunų vyrų. Tai 
buvo 1951 m. kovo mėir. Tais 
metais ir aš ištekėjau. Nors jis 
buvo A. draugas, bet jam užte
ko metus Klaipėdos ‘ligoninėje’ 
pabūti ir grįžo, o A. reikėjo mir 
ti vos 20‘metų teturint”.

Vienas pažįstamas, prieš'ke- 
lis mėnesius grįžęs iš Sibiro, a- 
pie Klaipėdą taip rašo: “Aš nuo 
latos apsigyvensiu Klaipėdoje. Į 
Šio mėnesio pabaigoje atvažiuo- i 
ja pas mane ir žmona (Iš Sibi-1 
ro — Ž.). Rašyk man ir mano 
vardu į Klaipėdą. Ką dirbsiu —#| 
dar neaišku. Galbūt dirbsiu fa
brike. Klaipėdoje gyvenimas ge 
resnis ir... bet su butais labai 
sunku. Miestas atsistatė ir vis 
statosi, bet gyventojų žymiai 
daugiau kaip prieš karą”.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽUVUSIO MOTINA

Mrs. Tom Meeks sveikinasi su 
jaut per pratybas žuvo jos sūnus.

serž. McKeyn,SPV kuriam vadovau-
(INS)

t
Iš Kauno viena studentė sa

vo dėdei rašo gana ilgą ir įdomų 
laišką. Iš kurio dėl tam tikrų 
priežasčių tepacituosiu tik apie 
bažnyčias, nes kitos laiško vie
tos yra asmeniškos ir plačiajai 
visuomenei neįdomios. “Soboras 
tebėra ir tebeveikia, kaip baž
nyčia, tebėra katedra ir Vytau
to bažnyčia irgi veikia. Pamal- 
ads turime panašiai kaip seniau, 
tik kas nori eina, kas nenori .— 

į ne. Prisikėlimo bažnyčia, kur 
buvo statoma Žaliakalny, ties 
Žemaičių g-ve, dabar yra per
tvarkoma į elektromotorų fabri
ką. Kitos bažnyčios yra nevei
kiančios, perremontuotos”.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Tautininkai atsisakė kviesti 
min. Lozoraitį

Ministeriui S. Lozoraičiui be
silankant JAV ir rodant norą 
pabuvoti kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje, 
Philadelphijos tautinnkai taip 
pat svarstė galimumus jį pa
sikviesti į Philadelphiją. Pir
mieji tuo reikalu, kiek patirta, 
pasitarimai vyko min. Lozorai
čiui atvykus į New Yorką. Ne
žiūrint poros aršesnių tautinin
kų noro min. Lozoraitį turėti 
Philadelphijoje, daugumas ben
druomeniškai galvojančių tauti
ninkų reiškė nuomonę, kad esa
mose sąlygose neverta jį kvies
ti, nes vieniems tautininkams 
bus sunku ir didesnę auditoriją 
sukviesti, o svarbiausia jo at
vykimas į gana darnų Philadel
phijos lietuvių bendruomeninį 
gyvenimą įneš nereikalingo er
zelio.

Nuo to laiko praėjus trejetai 
ar ketvertai savaičių, kaikurie 
tautininkai ėmėsi iniciatyvoos 
sutelkti min. Lozoraičio kvietė
jų komitetą ir liepos 13 d., va
dovaujant iniciatoriui A. Impu- 
levičiui, lietuvių banko patal
pose įvyko posėdis, kuriame da
lyvavo keletas tautininkams ar
timesnių asmenų ir jieškojo bū
dų, kaip pasikviesti min. Lozo
raitį. Tautininkams atsisakant 
min. Ložoraitį kviesti ir nesu
randant patrauklios kvietimu e- 
tiketės, kaikam iš pasitarime da 
lyvavusių pasiūlius, buvo nutar
ta, kad kvietimą turinti padary
ti LB vietos apylinkės valdyba. 
Pastaroji žinia, jai pasklidus, 
daugelyje sukėlė pasipiktinimą, 
kad į šį reikalą bandoma.(gana 
kategoriškoj formoj!) įtraukti

— Jau pamačiau, kad šių me- LB apylinkės valdyba. Tačiau 
tų moterų mados mūsų kišenes reikia manyti, kad LB apylin- 
išlygino. , | kės valdyba pasistengs nesuterš

Kitas žemaitis iš Palangos ra
šo: “Pakalbėdavome su žmona, 
kad Palangoje gražu gyventi, 
bet dabar niekuo nepasinau- 
dojam, matom tiktai, kad kiti 
vaikšto, mums dabar nėra ka
da ir kaip. Dabar oras gražus. 
Palangoje vasarotojų jau dau- 
gokai vaikšto, juokauja, gal 
duos Dievas, kad ir mes už me
tų kitų pavaikščiosime kaip žmo 
nės”.

Dar vieno laiško nuobiros: 
“Klausei, kas tame baltarųe mū
riniame name Žemaičių Kalvari
joje, ogi gimnazija. Pas mus 
Sedoje nieko naujo, miestelis 
praeitais metais truputį nude
gė '— statosi”.

x Man atrodo, kad čia komen
tarų nereikalinga, kiekvienam 
aišku ir suprantama. Žiogas

Vyrai mados parodoje
Demonstruojant mote riškų 

drabužių madas, du vyrai aiš
kinasi :

ti kolkas gražiai plaukusios ben

druomeninio gyvenimo upės.

lankėsi ka utiniu k ė Putvytė
Liepos 15 ir 16 d. Philadelphi

jos lietuvių akademikių skaučių 
būrelis vykdė stovyklėlę, kurios 
metu davė vyresniųjų skaučių į- 
žodį. Ta proga pas skautes lan
kėsi vyr. skutininkė Putvytė, ku 
ri vadovavo įžodžio ceremoni
jai. Stovykla vyko Cambridge, 
N. J., kur 23 lietuvių naujaku
rių šeimos yra pirkusios žemės 
plotelius ir jau palengva prade
da statytis namus.

Susidomėjimas Fhtkullphijos 
lietuvių parku anga

Prieš kiek laiko pradėtoji ak
cija dėl žemės pirkimo Philadel
phijos lietuvių bendruomeni
niams reikalams randa didesnį 
atagrsį ir per pastarąsias tris 
savaites įnašų bei pasižadėjimų 
suma artėja prie 15,000 dol. Ten 
ka nugirsti vvisuomeinėje ir ne
teisingas žinias, klaidinančias 
lietuvius: būk tai reikią, norint 
dayvauti žemės pirkime, įnešti 
šimtą dolerių iš karto, kad ma
žiau įnešusieji neturės jokios tei

sės į įgytą nuosavybę ir pan 
Patirta, kad tuo tarpu iniciato
riai yra atidarę einamąją są
skaitą lietuvių banke 202 N. 
Broad Str., kur priimami pasi
žadėjimai ir įnašai nemažiau 
10 dol. Ten pat suteikiama visa 
informacija.

MARUANAPOLIS, 
Thompson, Conn.

Pasirengimas moksleivių at
eitininkų stovyklai Marijana- 
poly vyksta sėkmingai. Sto
vyklos vadovybėje, be j«s or
ganizatoriaus kun. Vacį. Mar- 
tinkaus dar dirbs: Albinas Gra
žulis, Elona Marijišiūtė, Nijolė 
Mekytė, Jadvyga Barūnienė, ir 
vyr. virėja Stanislava Gofen- 
sienė.

Numatoma arti 100 stovyk
lautojų. Vietų dar yra ir gali
ma dar užsiregistruoti. Priima
mi ir neateitininkai lietuviškai 
kalbantys jaunuoliai,-ės nuo 8

Kuo tyresnė kančia, tuo di
desnė pažanga ir laimėjimas. Ir 
taip — vienos Jėzaus aukos už
teko kenčiantį pasaulį išganyti.

— Mahatma Gandhi

Mylimo žmogaus plaukelis 
labiau traukia kaip keturi jau
čiai. — Prancūzų priežodis

iki 18-kos metų amž. Stovyklos 
mokestis abiem savaitėms 37 
dol. asmeniui, vienai savaitei 20 
dol. Stovyklaujant keliems iš 
vienos šeimos daroma nuolai-•s
da. Stovyklon suvažiuoti liepos 
28 dieną pietums, o pabaiga 
rugpjūčio 12 dieną.

Stovykloj bus Įdomi ir jauni
mą auklėjanti programa: pa
skaitos, pačių stovyklautojų 
referatai, sportas, maudyma
sis, pasilinksminimai.

Užsiregistruoti ir smulkesnių 
informacijų teirautis pas sto
vyklos organizatorių kun. Vacį. 
Martinkų, 350 Smith St. Pro
vidence 8, R. !•

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreiptis i 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS U2
• GELEŽINES UŽDANGOS

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

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

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina StM-Chicag« 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asųrieniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresų, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo Išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT
Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkhnas viaokių rūšių me- 
džisgų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Tmjųist yra dideli# pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka, ir pasiuntiniui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose^

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

Atviras laiškas
SOUTHMOOR 

Bank & Trust Co.

CHICAOO 49, ILLINOIS

euTrei»ri£i.o enoo

Hipo naujai išrinktas Southmoor Banke ir '
St: JUms P^t

O. T tvarkyti viaaa to b
XX.: c M''i“ Jums franeš“ ‘^rua
paskalus) apie Southmoor Banką.

d) .4^ ran^u> kad Southmoor Bankas 
ir Trust Co. yra sveika, teisinga 
finansinė įstaiga, turinti pilnas 
kvalifikacijas, reikalingas jos 
indėlininkų ir draugų pilnam 

pasitikėjimui.

(2) Kiekvienas indėlis Southmoor Banke 
yra iki $10,000 apdraustas Federal 
Deposit Insurance Corporacijos,
J. A. V. Valdžios agentūros.

(3) Southmoor bankas turi apdraųdą 
$1,250,000 sumai, apsaugančią 
indėlius nuo betkurių nuostolių, 

susidariusių iškeičiant padirbtus 
čekius. r' . I

Tai yra faktai, ne gandai. Jie turėtų sukelti jumyse 
pasididžiavimą, kad Jūs turite reikalą su teisingu banku, 
vienu iš pirmųjų pradėjusių mokėti 2r/o už sutaupąs... 
vienu iš pirmųjų Chicagoje įvedusių daugybę naujų bu n 

patarnavimų bei patogumų. , . ,

Su gilia pagarba,

SOUTHMOOR BANK & TRUST CO.

C. T. Irelaad, Eaacutive ViccPresidcot
interest

P. S.: Apie mane pati, paskutiniuosius dvidešin 
trejus metua esu dirbęs Federal Deposit 

inauranoe Corporacijoj; paskutiniuosiOs 
penktus metua ėjau Senine Head Examiner 

pareigas Chicagos įstaigoje.

savings
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, GHICAG6, ftUNGIS JĮ.

DVIGUBOS IŠKILMĖS
Rytojaus diena Chicagos lietuvių gyvenime bus neeilinė. 

Turėsime dvigubas iškilmes, kurių ir reikšmė nėra eilinė.. Ji 
yra istoriška.

Prieš 23 metus, 1933 m. liepos 17 d., Vokietijos miškuose 
sudužo Amerikos lietuvių aukomis nupirktas ir ilgai kelionei 
paruoštas lėktuvas “Lituanica”. Drauge su juo žuvo ir jo vai
ruotojai — lakūnai Darius ir Girėnas, tikėjęsi nuskristi iš New 
Yorko į Kauną be sustojimo. Jie žuvo netoli Lietuvos slenksčio, 
nugalėję Atlantą. Ryt retomis iškilmėmis bus tinkamai pagerbti 
šie du '‘sparnuotieji lietuviai”.

Chicagos lietuviai negalėjo to jų žygio neįvertinti. Jie įam
žino jį pastatydami jiems paminklą Marąuette parke.

Kodėl Marąuette parke?
Marąuette parko apylinkėj jau buvo susikūręs stambus 

lietuvių centras. Pats parkas dažnai būdavo pavadinamas 
lietuvių parku, nes jis daugiausia lietuvių buvo lankomas.

Į šią parko apylinkę mūsų tautiečius patraukė lietuvių ka
talikų sukurtos įstaigos. Pirmiausioje vietoje pažymėtinos šv. 
Kazimiero Seserys, kurios maždaug prieš 50 metų persikėlė 
iš Pennsylvanijos į Chicagą it įsikūrė Marąuette Parke. Lietu
vių dešimtukais, kvoteriais ir doleriais (nes anais laikais po 
tūkstantinę ar net šimtinę galinčių aukoti nedaug mūsų tarpe 
tebuvo) ir pačių seserų dideliu pasiaukojimu išaugo vienuo
lyno rūmai su augštesniąja mokykla mergaitėms. ’ Tie rūmai 
paskatino lietuvius gauseseniais skaičiais keltis į vienuolyno apy
linkes ir čia įsikurti. Tai viena priežastis, kodėl ši apylinkė 
taip gausiai lietuvių apgyventa. Yra ir daugiau priežasčių

1914 metais susikūrusi Lietuvių Romos Katalikų Labdarių 
Sąjunga savo veiklą taip* pat pasuko ton apylinkėn. Rądos 1918 
m. ji nupirko didelį žemės plotą šalia Marąuette parko (tarp 
W. 68 ir 69 Street, tarp California Avė ir So. Washtenaw Avė.) 
Toji žemė buvo nupirkta našlaičių ir senelių prieglaudoms sta
tyti. Tačiau Labdarių Sąjunga, kardinolo Mundelein patariama, 
susitarė su Šv. Kazimiero Seserimis ir 1928 m. pastatė Šv. Kry
žiaus ligoninę, kuri ir šiandien labai sėkmingai veikia ir tiek iš- 
popularėjo, kad šalia jos netrukus bus pradėti statyti kiti erd
vūs rūmai ligoninei. Tai buvo antra priežastis, kodėl lietuviai 
vis daugiau ir daugiau kraustėsi į šią apylinkę gyventi.

1927 m. kardinolas Mundelein pavedė kun. A. Baltučiui or
ganizuoti parapiją Marąuette Parke. Naujoji parapija nupirko 
žemės iš Labdarių Sąjungos ir ten pastatė laikiną bažnyčią ir 
puikią mokyklą, šiandien jau yra pastatyta nauja, graži baž
nyčia — Šiluvos šventovė, kuri netrukus bus atidaryta pahial 
doms. Šiuo metu parapijai garbingai vadovauja kan. Jurgis 
Paškauskas. Tai trečia priežastis, kodėl ši apylinkė auga lie
tuvių skaičiumi.

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacija išaugo visais atžvil
giais. Prie Marąuette parko esančios patalpos pasidarė ankštos. 
Todėl reikalas prispyrė statyti naujus rūmus, kuriuose sutilptų 
keliolika šimtų mergaičių. Tie kelis milionus dolerių kainavę 
rūmai pastatyti, ir šiandien šalia visų kitų, čia suminėtų ir lie
tuvių katalikų pastatytų, įstaigų turime puošnią Marijos augš- 
tesniąją mokyklą su erdvia ir gražia auditorija, kuri yra pasi
dariusi daugelio mūsų kultūrinių parengimų centru. Tai ketvir
toji lietuvių patraukimo ton apylinkėn priežastis.

Taigi Dariaus ir Girėno paminklui geresnę vietą, kaip lie
tuviškame Marąuette, parke, vargu begalima buvo surasti. Pa
traukia lietuvius ir sis paminklas, sustiprindamas lietuviškosios 
kolonijos tautinę reikšmę.

Tad ačiū visų šių suminėtųjų lietuvių katalikų įstaigų iš
augimui ir jų susikoncentravimui vienon vietovėn, ačiū lietuvių 

/katalikų dosnumui ir uolumui, kad pastatytų ir palaikytų tas 
įstaigas, taip pat ačiū ir tiems, kurie pastatė Dariaus ir Gi
rėno paminklą ir žinojo, kur jį pastatyti, Chicagos miesto ta
ryba, mero Richard Daley vadovaujama, formaliai nutarė pa
vadinti šį lietuvių katalikų įstaigų didįjį centrą Lietuvių aikšte — 
Lithuanian Plaza, ir todėl rytoj turime dideles tos lietuviškos
aikštės dedikavimo iškilmes.

PIRMAS SPRAUSMIMS LĖKTUVAS

Pirmas sprausminis lėktuvas, kuris vežios lėktuvams kurą, yra rodomas iškilmėse Renton, Wash.
(INS)

DARIUS IR GIRĖNAS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

pasaulio dėmesio ir pagarbos. 
Nebodami pavojaus savo gy

vybei, nepaisydami savo as
mens gyvenimo, juodu išsiren
gė į didįjį žygį. Tą sunkų žygį 
juodu laimėjo, garbingą vardą 
Lietuvai pelnė, bet dėlto ant tė
vynės aukuro paaukojo savo 
gyvybes.

Taip jau yra paslaptingam 
pasaulyje, kad didieji darbai 
atperkami didžiųjų žmonių gy
venimu, kad laurais vainikuoti 
didieji laimėjimai uždengia au
kuro pelenais jų kūrėjus.

Atvertė naują istorijos lapą

Darius ir Girėnas nemirtingi 
vardai ir jų žygis įsipynė ne- 
pertraukiamon didžiųjų mūsų 
tautos darbų grandinėm Juodu 
atvertė naują didingos lietuvių 

Juodu norėjo, kad Lietuvos' tautos istorijos lapą. Jų vardai 
amžiais bylos apie tą sunkų lie
tuvių tautos kelią, kuriuo be
žengdami suklupo didieji mūsų 
tautos žmonės. Garbingu vardu 
amžinai visiems bylos, kaip 
myli lietuvis savo žemę, kaip 
atkakliai jis veržiasi į švieses
nį rytojų, kaip nepaliaujamai 
jis siekia kažko augštesnio, di-

Prieš 18 metų lietuvius su
krėtė skaudi žinia, kad mūsų 
tautos didvyriai — Darius ir 
Girėnas nugalėję šėlstantį At
lantą žuvo ties tėviškės slenks
čiu. Rodos, tik vakar sukrai- 
pytomis lūpomis visa lietuvių 
tauta kalbėjo susikaupę savo 
didvyriams amžino poilsio mal
dos žodžius.

O nuo tos nelemtingos dienos 
jau praslinko 18 metų. Per tą 
laikotarpį mūsų tautai daug te
ko nelaimių pergyventi ir gy
vybių paaukoti.

Darius ir Girėnas ilsisi savo 
'gimtinės žemėje; ilsisi atlikę 
didžiulį darbą, parodę, tauriau
sio pasišventimo pavyzdį, kaip 
reikia aukotis ir mylėti savo 
tautos žemę.

garsas sklistų po platųjį pasau
lį .skelbdamas visiems apie tą 
kraštą, kurio nepriklausomą 
gyvenimą laimina didžių pasiry
žimų lydimos galios. Kaip anais 
laikais Vytautas Didysis skelbė 
pasauliui apie lietuvio pajėgu
mą, tai ir Darius su Girėnu 
naujo gyvenimo sąlygose ryžosi 
parodyti lietuvio nepaprastą pa-1 dingesnio. 
jėgumą. Vadinasi, ryžosi paro
dyti, jog lietuvis prisikėlęs iš 
griuvėsių savo tautą, yra vertas 
nepriklausomumo, savarankiško 
gyvenimo, kad savo galia ir 
troškimais kovotų už skaistes
nę ateitį, jis yra vertas viso

Cezariui, kas Cezario
Vysk. V, BRIZGYS

Žemės valdovų kompetencijos, 
galios ir jų valdymo pasėkų 
klausimas yra senas. Apie jį 
kalbėjo pranašas Samuelis, pa
tepdamas žydams pirmąjį ka
ralių Saulių. Prieš du tūkstan
čius metų kalbėjo apie tai Kirs
tus. Nuo Kristąus laikų ligi 
mūsų, žmonės prirašė apie tai 
daugybes išmintingų ir klaidin
gų knygų. O praktikos gyveni
me tas klausimas ir šiandien ne
baigtas rišti. Taip bus ir toliau, 
visada ir visur, kur žmonės už
mirš, kas yra cezaris ir kas yra 
kiekvienas žmogus.

Žemiškų valdovų kitokių nie
kad nėra buvę kaip tik iš tų pa
čių žmonių. Jeigu iš kurios šei
mos išsivystė dinastija, tai jų 
kiekvienos pradžia yra beveik 
tokia pati, kaip Sauliaus ir Do
vydo. Žemiškieji valdovai tol 
yra savo vietoje, kol nepamirš
ta, kad jie yra pašaukti tarnau
ti savo tautai. O kai valdovas 
sau įsikalba, kad jis yra pa

Sunkiau yra vergiją įvesti, 
tur visi žmonės pakankamai su
pranta, kas yra žmogus, kas 
yra žmonių valdžia pagal Dievo 
mįntį, kas priklauso Dievui ir 
kas žmogui. Tokioje visuome
nėje žemiški valdovai jėga gali 
žmogų padaryti kaliniu, bet 
niekad nepadarys vergu ta 
prasme, kad belaisvis savo šir
dyje sutiktų viską atiduoti savo 
tironui. , Tikroji vergija yra tik 
tada, kai žmogus pamiršta ar 
nežino, kas jame ir jo gyvenime 
priklauso Dievui, kas jam pa
čiam ir kas valdžiai. Tik tada 
žmogus yra linkęs pripažinti že- 
x4šM ’ema valdovams neribotą 
gailą į save ir visą savo gyveni
mą. Tada gema tikra vergija, 
kurioje vergai ne tik daro, ką 
tironai liepia, bet ir mąsto ir ti
ki ir kalba tik taip, kaip tironui 
patinka.

Kai mūsų laikuose matome, 
kad žmonės, skelbę demokratiją 
ir jos siekę, tačiau sukūrė ver
gijos sistemą, tai šis faktas nė
ra tik taktikos klaida. Ji pada-K 
ryta ne pirmą kartą. Jeigu pri
siminsime Romėnų valstybės ir 
imperijos visuomeninį evoliuci
ją, tai pagrinduose rasime daug 
panašumo su mūsų laikų vergi
jos sistema.

Asmuo ir visuomenė, kuri tei
singai supranta Dievą ir jo tei- 

žino, kas priklauso Dievui,

kas šeimai, kas asmeniui, kas 
sielai, kas kūnui ir tų dalykų 
žmogui — ciesoriui nei geruoju 
nei per prievartą neatiduoda. O 
tuos dalykus suprantąs cieso
rius taip pat nesikėsina į tai, 
kas jam nepriklauso. Savo pa
skirtį — tarnauti tautai jis su
pranta ir stengiasi tai gerai at
likti.

Kam rūpi ne vergų, o laisvų 
žmonių visuomenė ir valstybių 
sąjungos, tie negali palikti ne
pažinto ir nesuprasto Dievo ir 
ciesoriaus kompetencijos klausi
mo.

ELE MAZALAITE

šauktas valdyti, ne tarnauti, tai 
jis pradeda reįkalauti, kad vi
suomenė jam tarnautų. Toks 
kreivas žemiškos valdžios su
pratimas visuose amžiuose išsi
plėtė į piliečių vergiją savo val
džiai.

ISPANIJOS PILIETINIO KARO 
SUKAKTIS

Kaip prasidėjo ir vyko Žiaurusis Ispanijos 
pilietinis karas?

ST. DAUNYS, Chicago, III.

1936 m. liepos 17 d., taigi ly- Uja Ispanijos pilietiniame kare 
□jai prieš 20 metų, prasidėjo bandė naujausius ginklus ir
Ispanijos pilietinis karas, žiau
riai nusiaubęs visą kraštą, pa
sižymėjęs ypatingais žiauru
mais, pareikalavę? miliono gy
vybių ir nusitęsęs ligi 1939 m. 
kovo 28 d. Ispanijos pilietinį ka

taktiką, kaip priemonę geriau^ 
pasiruošti antrajam Pasauli
niam karui, kuris prasidėjo tais 
pačiais metais, Ispanijos karui 
pasibaigus. Ispanijos pilieti
niame kare buvo pilnai išban-

rą jautriai pergyveno visa Eu- garsieji vokiečių bombone- 
ropa, nes jis virto ideologiniu šiai Stuka.

Ispanijos pilietiniame kare 
kaip politiniai komisarai ko
munistų pusėj dalyvavo ir da
bar didelę rolę vaidina raudo
nieji vadai — Jugoslavijos dik
tatorius Tito ir Italijos komu
nistų partijos vadas Palmiro To- 
gliatti.

Su paprastu lėktuvu, valdomos 
stiprios lietuvio rankos, juodu 
ryžosi perskristi per platųjį At
lantą.

Tą taurųjį žygį garbingai jie 
atliko, bet patys nuėjo nelemto 
likimo keliu. Skaudu buvo lietu
viams išgirsti, kad šie du tau
tos didvyriai žuvo. Žuvo sveti
moje žemėje, taip netoli nuo 
savo Tėvynės laukų. Į gimtą
jį kraštą begrįžo tik jų palai
kai, didžiuliu gedulu visą mūsų 
tautą apgaubdami.

Lietuvis mylįs savo kraštą 
amžiais buvo veržlus. Jam nie
kas negalėjo ir negali užgniauž
ti dvasios gajumo ir veržlumo. 
Lietuvis kovojo, veržėsi į švie
sesnius įstojus, nepaisydamas 
priespaudos ir golgotinių kry
žiaus kelių. Vergiško tylėjimo, 
vergiškos kančios, bevalio pasi
davimo likimui jis niekada ne
norėjo žinoti. Jo dvasia niekad 
nepripažino nenugalimų kliūčių, 
nes jame visada gyveno neper
žengiamų miškų glūdumose gi
musi, apie didingą lietuvio pa
skirtį ir tėvynės meilės bylojan
ti, dvasia.

Darius ir Girėnas kerai ži
nojo, jog lietuvis yra vertas 
garbingos savo praeities teisių, 
todėl juodu ryžosi pademons
truoti pasauliui lietuvio suma
numą, pajėgumą ir patvarumą.

Neužmirškime jų testamento
O,> kaip norėjo visas Lietu

vos kraštas sutikti tauriuosius 
savo tautiečius — Atlanto nu
galėtojus! Su kokiu nuoširdu
mu ir nuotaikomis lietuviai lau
kė oranžinėsLituanikos viršum 
žaliųjų Lietuvos laukų!

Jokiomis priemonėmis nepa
vaizduosime lietuvių skausmo 
pasruvusio ašarose, tautos did
vyriams — Dariui ir Girėnui 
žuvus Soldino miške. Tai buvo 
naujas mūsų tautai smūgis, iš
skyrus iš mūsų tarpo du kil
niausius dvasios didvyrius, ku
rie tolimesniu savo gyvenimu, 
neabejotinai būtų praturtinę 
mūsų tautą.

Skausmas ir didžiųjų verty
bių netekimas dar labiau su
stiprina lietuvio valią, užgrūdi
na jo būdą, išmoko jį dar la
biau mylėti savo Tėvynę, pa
skatina dar ryžtingiau dėl jos 
aukotis. Todėl Dariaus ir Girė
no mirtis įpareigoja kiekvieną 
lietuvį, nežiūrint kur jis gyve
na, dar labiau branginti savo 
gimtąjį kraštą ir vieningai dirb
ti dėl jo išlaisvinimo.

Darius ir Girėnas savo žygiu 
ir tragiška mirtimi liko amži
nuoju lietuvių tautos švyturiu, 
kuris tėvynės meilės liepsnomis 
nuolat švies mums ir mūsų kar
tų kartoms. Tame švyturyje 
amžinai kaupsis jokiais šio pa
saulio turtais neįvertinamos 
dvasinės vertybės, kurios per 
amžius kels ir ugdys Lietuvos 
vardą ir y>s gerovę. Kupinas 
tauriausios pasišventimo didvy
rių gyvenimas moko mus, kaip 
turim dirbti ir aukotis dėl Tė
vynės.

karu. Prieš labai sukairėjusią 
ir komunistams pataikaujančią 
tuometinę Ispanijos vyriausy
bę sukilo armijos dauguma. Ka
rui nusitęsus, kairioji Ispanijos 
vyriausybė pateko visiškon 
Maskvos įtakon. Vyriausybinin
kų pusėj pasirodė sovietų ko
misarai politikos ir karo reika
lams. Maskva vyriausybinin
kam siuntė ginklus, šaudmenis 
ir vadovaujančius karininkus. 
Sovietų kontroliuojamos tarp
tautinės organizacijos Ispanijos 
pilietiniam karui pradėjo orga
nizuoti tarptautines brigadas 
Kanadoje, Prancūzijoj, Pietų 
Amerikoj ir kitur. Tos brigados 
Ispanijos pilietiniame kare su
vaidino svarbų vaidmenį. Ko
munistų pusėj tarptautinėse bri
gadose buvo ir lietuvių, sugun
dytų už žadamą gerą atlygini
mą vykti kariauti iš Pietų Ame
rikos kraštų. Sutartys buvo pa
sirašomos pusei metų, bet,jų 
niekas nesilaikė. Kas po pusės 
metų dar liko gyvas ir bandė 
pasitraukti, buvo šaudomas. 
Taip Ispanijos pilietiniame kare 
žuvo ir lietuvių, atvykusių iš 
Brazilijos ar kitų Pietų Ameri
kos kraštų.

Sukilėlių pusėj dalyvavo Ita
lijos ekspedicinis korpas su pil
na italų apranga ir ginklais, Vo
kietijos Coridoro aviacijos le
gionas ir Portugalijos Viriatos 
legionas. Iš vienos pusės so
vietai, iš kitos Vokietija ir Ita-

Gyvendami svetur laisvu gy
venimu, turime susikaupti savo 
pajėgas ir nesidairydami į pa
šalius privalome dėtis ir dirbti 
prie palikto Dariaus ir Girėno 
testamento vykdymo.

Karo pradžia ir pasekmės
Sukilimas prasidėjo karštą 

liepos 17 d. popietę apie 4 vai. 
50,000 gyventojų mieste Melli- 
loj, Ispanijos Moroke, kur suki
lusi armija įvedė savo kontrolę. 
Sekančią dieną sukilimas persi
metė į Ispaniją, kai kariuome
nės įgulos sukilo Sevilijoj, Ca- 
dize, Algecire ir kituose mies
tuose. Tikrasis sukilimo įkvė
pėjas gen. Hurjo lėktuvo nelai
mėje žuvo pirmą dieną. Sukilė
lių variausią vadovybę perėmė 
gen. Molą, kurio dešinioji ran
ka buvo vienas iš pirmųjų suki
limo vadų jaunas gen. Franco. 
Gen. Molai žuvus lėktuvo nelai
mėj, vyriausią vadovybę perėmė 
gen. Francisco Franco, kuris Ir 
šiandien Ispanijoj tebešeiminin
kauja .

Ispani jos pilietinis karas pasi
žymėjo sunkiai įsivaizduoja
mais žiaurumais. Ispanijos ko
munistas žiauriausiais būdais 
kankino kunigus ir vienuo
les, liko išniekinta šimtai baž
nyčių. Tikinčiųjų kankinimuose 
ypatingai pasižymėjo iš kitų 
kraštų Maskvos atsiųsti politi
niai komisarai.

Ispanijos pilietinio karo metu 
istorinę garbę įėjo Alkazaro 
vardas. Gen. Mascardo vado
vaujami sukilo Alkazaro karo 
mokyklos kadetai. Jie liko per 

(Nukelta į 5 psl.)
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Daug kartų ji sakė sau: Važiuosiu į Kauną. Ji 
regėjo mintyse, kaip ji keliauja traukiniu, kaip žen
gia gatvėmis, griežtu ir rūsčiu veidu, paskui atsiras
davo ties durimis ir jų negalėjo atidaryti ir įeiti. Jos 
nebuvo nė medinės, nė iš plieno — tai tiktai savo sū
naus širdies ji nepajėgė praverti, o dėl ko kitko ne
vertėjo įeiti į tuos namus.

Ji maldavo Viešpatį, kad apšviestų, ką ji turi da
ryti: ar apkabinti savo vaiko kojas ir maldauti, jau 
nieko daugiau, kad tiktai jis tylėtų. Tegu atvažiuoja 
į tėviškę, tegu tinginiauja, tegu ima ir skleidžia vis
ką, ką jie uždirba, tiktai tegu neklaidina žmonių. Jei 
gu save prarado.

O gal jis bijotų, kad ji prakeiktų jį? Jeigu šven
tais ir graudžiais žadžiais išsižadėtų jo, ir kiekvieną 
jo darbą pasmerktų nesėkmei, argi jis neišsigąstų, juk 
motinos žodis yra svarbus ir plėšikui ir žmogžudžiui? 
Bet ji žinojo, kad nepakels savo rankos atstumti jį, ir, 
galbūt, netektų žado pati tardama grasinimą. Ir ji 
nevažiavo į Kauną.

Tačiau jis pats netrukus pasirodė. — „Pakeliui,“ 
tarė jis, — su reikalais, jis nesivaržė ir pasipasakoti 
kokiais: jis gi buvo valdžioje, jis turėjo atsakingas 
pareigas, švietimo ir kultūros reikalai buvo jo delne. 
Ir dar daugiau.-------------

„Aš kaip ir kunigas, mama,“ — pasakė jis, ir mo
tiną pervėrė niūrus šiurpulys. Jis susijuokė: „Neblo
gesnis už Kazį, daugiau, galingesnis už vyskupą, ar 
tu žinai, kad aš rūpinuosi ip religija? Visomis. Visais 
dievais.“ „Tylėk!“—jai atrodė, kad jos žodis kaip 
trenksmas, ir jis nesiliovė aidėjęs, lyg ištartas tokioję 
vietoje, kur aidas nenutyla ilgus laikus, o gal tiktai 
jos ausyse spengė.

Jis nutilo, jis net nubalo, bet tuojau pat ji pa
matė, jog ne todėl, kad būtų išsigandęs motinos, tai 
tiktai gėda, kad buvo sudraustas ir svetimas girdėjo 
tai, nes su savimi jis atsivežė iš Kauno dainininką, 
kad jaunimui būtų smagiau susirinkime, taip jis bu
vo pasakęs. Ir šito žmogaus jis susigėdo. Tačiau tai 
truko sekundes, jis pakilo nuo stalo ir prisiartino 
prie motinos, ir ji staiga nežinojo, kas atsitiks, šito
kią akimirką ji nebūtų nustebusi dėl smūgio, bet jis 
apkabino ją, ir ji užsimerkė, prieš jos akis jo veidas 
švitėjo, kaip angelo, ir ji žinojo, kad tai apgaunanti 
šėtono ugnis. Ir jis kalbėjo į jos lūpas, meiliai ir vai
kiškai, ir kiekvenas žodis drskė ją: „Aš negaliu 
suprasti, kad motina nejunta, kaip yra mylima, kodėl 
tu visada pabėgi nuo manęs, mama, prie kitų vaikų, 
prie dangaus?“

Šitai nebuvo tiktai priedangai prieš svetimąjį, 
žinojo motina, o, jeigu tiktai ji galėtų nežinoti, kad 
jis myli ją! Kartais ji nuodėmingai gailėjosi, kad Die
vas suteikė jai daugiau šeimos, negu šitą vieną sūnų; 
gal jo pavydas broliams jį paklaidino? Tačiau po ke- 
letos valandų ji kartojo sau desperatiškai: „Kad tu 
būtum negimęs!“

Tai tada, kai ji ėjo nulenkus galvą prie bažny
čios. Po vakarinių varpų buvo laikas, bažnyčia buvo 
uždaryta, ir Vibrienė klūpojo ant akmenų prieš už
trenktas duris; ji galvojo apie nusidėjėlius ir atgai
laujančius, apie kuriuos pasakojo senos šventos kny
gos, kai pasibarstę galvas pelenais, apsivilkę ašuti- 
nėm ir maišais, jie nedrįso kelti kojos į šventyklą, ir 
gulėjo kryžium prieš duris, kad visi regėtų. Jos ne
matė niekas, bet, galbūt, ir Dievas ne? Ir jos malda 
nebuvo malda, nes ji šaukė be balso negalimus daly
kus: „Kad nebūčiau pagimdžius jo!“

Nes ji ką tiktai buvo girdėjus kaip jos sūnus 
kalbėjo savo parapijos, savo miestelio žmonėms. Su 
vienais jis buvo lankęs tą pačią mokyklą, kurios sa
lėje dabar buvo susirinkę; ir ji buvo pavėlavusi, ta
čiau išgirdo iš kitų, kad prieš prabilsiant, jis šypso
damas nukabino kryžių nuo sienos, nes tai kliudė pro
tingai ir šviesiai kalbai. Bet ji nepavėlavo daug į jo 
kalbą.

KBosdaogten). ....
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, liepos 21, 1956

l’riiicesė Grace (buvusi artistė Kelly) ir princas Rainier II išeina pa
sivaikščioti po Paryžiaus gatves. Dešinėje — lietsargį neša jų tarnas.

PAJIEŠKOJIMAI
JONO ir ANT.ANV) MARTYNAI-/ 
ClŲ, kilusių iš Lembudžių km., 
Šakių apskr . Jieško ginimės iš 
Lietuvos. Rašyti šiuo adresu; M. 
Šaulienė, 61 Lafayette St., Peter- 
son, New Jersey.

Jieškomas brolis JONAS MA
TULIS, kilęs iš Vilkaviškio apskr., 
kuris išvyko į JAV. 1912-13 m. 
Jieško brolis Juozas Lietuvoje. 
Jis pats arba turintieji žinių apie 
jieškomąjį ar jo šeima prašomi 
pranešti šiuo adresu: K. Karuža, 
1428 S. Bronson Avė., Los An
geles, California,

Jieškomas VINCAS IGNAITIS, 
sūnus Luko, kilęs iš Parausių km. 
Jieško Zuzana Eidukevičienė. Ra
šyti: O. Puodžiūnas, 205 Watkins 
St., Philadelphia 48, Pa.

CHARLES F CARPENTIER
Sccretary oi State

Many times you’ve heard about 
the driver who has the wrong men- 
tal attitude when behind a steer- 
ing wheel. Just what type of driver 
is he? Perhaps yott’ll recognize 
some one you know in the follow- 
ing groups.

There are those drivers who are 
oertain that an accident will hap- x 
pen to another fellow. hut never to ' 
them. They seem to think they are 
smarter, or luckier. than the other 
fellow. They are convinced that ac- 
cident vietims are not very intčili- 
gent. And they are just as sarę 
that they themselves are immune.

DONT BELIEVE THAT
ACCIDENTS CAN GNLY
HAPPEN TO *THE OTHER
FELL0W"

Then, too, there are drivers who 
believe that an accident happens or 
it doesn’t. It is their philosopby 
that aceidents are inevitable when 
the time comes. Could it be that 
they are attempting to alibi their 
ovn carelessness? They will never 
believe that aceidents don’t ‘‘hap- 
pen,” they ar3 “eaused!”

Close to the above mentioned 
group are those drivers who write 
off accidental death and Injury to 
the law of averages. To them the 
motorist is doomed to death or in
jury on the highway desjdte pre- 
caution merely because of the fac- 
tor of chance. Here agaln we have 
drivers who will never believe that 
aceidents don t "happen,” they are 
“eaused!”

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free npon reųuest. 
Whte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Illinois.

SKAITYKITE “DRUUGJį"

CL-ASSIFIED AND HELP WANTED ADS
I8NUOMUOJAMA KKAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP RANTEI) — VYRAI

Marąuette Parke išnuotnuojatni 2 
kmb. su baldais ir garažas. Nevedu- 
siems.

7250 So. Mozart 
Tek GrovehiU 6-6021

3-Jų butų pajamų namus. 3-4-6 
kamb. Moderniškas "plumbing". Ga
zu apšild. Arti Western Electric. Pa
jamų |168 j mėn. Mokesčiai tik $80. 
Kaina 316,900; Įmokėti 36,000. SVO- 
BODA, 3738 VV. ««tli St. LAuikImIc 
1-7088.

IŠNUOMOJAMA
Ižnuom. 4'/a kamb. apstatytas 

“basement flat.”, 3 suaugusiems 
asm-nims. 3720 W. 6lst Place, RE- 
liance 5-1639.

IfiNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 
2-jų ramių žmonių. Gailina naudotis 
virtuve.
3861 S. ( tunpbrll Avė. 3-čius augšt.

J IKARO BUTO

ReikaJing&s 3 ar 4 kambarių
butas*, apšiLdomas, be baldų vy
resnio amžiaus vedusių porai, be 
vaikų. Abu dirba Skambinti PRo- 
spect 8-3875. Sekmadien. nuo 12 
iki 4 po pietų.

Marąuette Parke mūrinis bun- 
galow 5 kamb. $15,800.

Pajamų nuosavybė 1 būt. — 6 
kmb., 5 būt. po 3 kmb., nuomos 
$600.00 j mėn.

3 krautuvės — offiaoi ir 10 bu
tų, visi po 5 kmb. Metinių paja
mų $15,600.00.

Naujas, labai gražus mūrinis 
— 2 po 5 kmb. Rūsy 3 kmb. 
Centr. šildymas. Skubiam parda
vimui.

P. ABROMAITIS 
x PRospect 8-0052

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

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

' ĮSIGYKITE DABAR !

DAINUOK
12 dainų rinkinys vienam ii 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaltis. Fortepionui pritarimų 
patvarkė Juozas Žilevičius.

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS
2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

Jieškoma žmona PRANCIŠKA 
SCERBIENfi, dukros: OLLA ir 
GENE SCERBAITfiS, sūnūs: AL
FONSAS, VACLOVAS, STEPAS, 
ADOLFAS SCERBAI, gimę Lie
tuvoje, Varnių vals., Telšių apskr. 
Atsiliepti šiuo adresu: S.S.S.R. 
Krasnojarsldj k ra j, Sovietskij ra- 
jon g. Berezovka, Berezovskij 
Rekzavod, Sčerba Juozas, sūn. 
Alekso.

Automobilis užmušė 
berniuką

Keturiolikos metų berniukų 
suvažinėjo policininko Hovvard 
Pamplin automobilis. Policinin
kas aiškina, kad berniukas, va
žiuodamas dviračiu, pasuko po 
jo mašina. Nelaimė atsitiko 

į kelyje nr. 20, Du Page apskri
tyje.

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

I Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybe.

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

Chicago 8, IIL
^W5Oi*5k3k3kW3tE3ie3»t3lė****t«»*jOti»ai9

By owner — > St. Joan of Are 
Pariah. SKOKIE-EVANSTON— 
New 4 bedroom baths briek 
home; on an 81 foot lot—dead 
end Street, neari parochial and 
public schools — space and pri- 
vacy — two car garage — hot- 
water heat — diswasher — dis- 
posal — enclosed briek paved 
patio. ORchard 5-1088.

5 kamb. mūrinis namas. St. Juatin 
parapijoj. Naujai dekoruota. Savinin
kus. 2027 VV. 70Ui Sk

MŪRINIS. 2 butai — 6 ir 6 kamb. 
Arti 2 2nd 'ir Kecler. Karštu vand. 
apžild. Koklių vonia ir virtuvė. Kai-* 
na 320,900; įmokėti $5.000. SVOBO- 
1»A, 3738 W. 2«th St. LAundale 1- 
7038.

2-jų butų apkaltas namas. Kaip 
nauas. 5 ir 3 kamb. pastogėje, iš- 
nuoin. už 380 J mėn. Autom, alyva 
apšild. 2 autom, garažas. 313,500; 
įmokėti 34,500. Specialiai geras pir
kinys. SVOBODA ,3738 W. 20th St. 
LAundale 1-7038.

CIEIIO. 3-jų butų bungalovv, 6, 4 
ir Jį kamb. Apšildymas. 60 pėdų akly 

; pas. $20,900; įmokėti $4,000. Jlishop 
I 2-2102.

CiCEIlO. 82,500 įmokėti. 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. medinis namas. 
Arti 31st ir 50tb Avė., $11,900. 
OLymple 2-0710.

CICERO, SPECIALI 2-jų butų bun 
galow — 4 ir 4 kamb. Karštu vand. 
apšildymas. Arti 22nd ir 50th Avė. 
120,900. Blshop 2-2162.

2 M ET V SENUMO 5 KAMB. MUK. 
BUNGALOVV, 3 blokai į vakarus nuo 
Kedzie, Marąuette Parko rajone. Rū- 
syj' įrengtas poilsio kambarys. Sku
biai parduodamas. $17,000, arba ge
riausias pasiūlymas. A. Rėklaitis.

STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5, rūsys, 32 pėdų sklypas. $15, 
500. A. Sirutis.

LIETUVIŲ KOLONIJOJ 6 butų ge 
ru med. namas su valgykla. Pajamų 
3,000. Kaina $12.600. K. Juknis.

SKUBINKITE ŠIANDIEN i Nepap
rastai didelių ir puikiai įrengtų 7 
kamb. (4 mieg.) mūr. bungalovv. Kio 
me dar kitas mūr. namas, kuris irgi 
puikiai įrengtas ir duos Jums paja
mų. Viskas tik $24,500. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

G AG E PARKE:
Mūrinis l^į augšto. 6 (J mieg.) ir 

3 k. 10 m. senumo. Centr. šlld. Ga
ražus ir atskirus 3 k. namukus. įmo
kėti $5,000. Kaina $27,500.

Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. ir 2 
po 4 k. Gružus kampinis namas. 
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis,2 po 4 Ir rūbų valykla 60 
pėdų kampinis sklypas. Graži vieta.

Medinis 2 po 4 k. ir atskiras na
mai 5 k. Pečiais šildomas. Augštas 
skiepas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 5 k. Centr. šildymas 
guzu. Kaina $26,500.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpinamo paskolas.

ŠIMAI Č-I AI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St
CLifsIde 4-2380

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY

For sale by owner. 10 rm. Cape 
Cod on large lot; 4 bedrms, 
large 24x20 liv. rm., stone fire- 
place; 2 baths; gas h. w. ht.; 
recr. rm.; 1 block from lake, 
private beach privileges; near 
country club and schl.

470 ESSEX LANE 
Phone —

CRYSTAL LAKE 149

Reikalingas vyresnio am
žiaus Smogus, mokąs šiek tiek 
angliukai, mažųjų gyvulių ligo
ninėje. Galima vietoje gyventi.

Skambinti GLobe 8-2970

MANAGER TRAINEES
Wc neod aggressive young nien to 

train as Branch. Munagers.
• Tjiis is not Hales work.
• Liberal beneflta; good saiar^.
• Car neeessary.
• These are positions wlth un cx- 

cellent future and are
• Pernianent.
Consideration givcn to Experįenced , 

Men.
Apply

GENERAL FINANCE LOAN CO. 
6659 So. Halsted St.

'Reikalingas darbininkas ŪKIO 
darbams pieno ūkyje. Reikalinga 
kad būtų gerai prityręs. Geras at
lyginimas, geras maistas, daug po
ilsio. Kreiptis — M. Stasunas, R.
F. D. Nr. 4, Cortland, Nevv York. 
(Route 90 West Homer, tel. PI 
6-3561.)

X
Šiojq nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KUKŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59tb Street

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir IN8UR. BR0KBRM 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted Sk 

PA DAube «-$7M
Padeda plrkltl - parduoti aamua 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Trarkc 
Imigracijos dokum»ntua. Ofisas atda 
ras kasdien auo 10—1.

By owner. OAK LAWN — 6 
rms., 3 bdrm.; full bsmt.; 
auto oil ht.; 2 car gar. Reas. 

5046 W. 79th 
GArden 4-6534

De Luxe — Arti Maria High School 
De luxe 6 kamb. bungalovv. Plius 4 

kamb. viršuj. Poilsio , kambarys rūsy; 
židinys; virimui krosnis; šaldytuvas; in
dams plauti mašina; skalbiamoji ir džio
vinimo mašina. Gazu karštu vandeniu 
apšildymas. Arti 72nd ir Talman Ayc.

J. R. KUHNLE, Brokeris, 
VIncenncs 6-0024

HELP WANTEP — MOTERYS

GENERAL office Typist-Switch- 
boąrd. Good starting salary. Pleas- 
ant working conditions; small air 
conditioned office. Apply —

ADVANCE DISPLAY CO.
1724 W. Winch«ster 

BE 5-0400

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

OAK LAWN — Lovely Cape Cod. 
Modern 5 rms down. full area up. Drive- 
v^ay, 20x20 garage; strmg., rose garden 
fenccd, city watcr and sesvers. Near all 
schools, playground. By owncr. $13,- 
800 ot offer.

4317 W. 99th Place 
GArdcn 4-0964

Reikalinga moteris arba mergai
tė savaitei padėti prie mažo vai
ko. Kreiptis šešt. ar sekm. tel.— 
WEntworth 6-9401. z

VYRAI IR MOTERYS

įmokėti $1,500. 2-jų butų mūrinis 
namas — 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. 
Apylinkėje 28th ir LAwndale. Skolų 
mokėti kaip nuomų. LAundale 1- 
7038. /

AI’ARTMENTV NAMAS. Barge
nas. 6 butai po 5 kamb. Apylinkėje 
26th ir Lavvndale. Pečiais apšild. Jo
kių išlaidų. Pajamų $4,200 metams. 
Pilna ka\na $27,800. LAundale 1- 
7038.

GIBRALTAR URANIUM CORP.
726 Colorado Building, Denver 2, ColoradoI

Engaged in exploration of uranium and other .metai properties iii 
San Miguel County, Colorado.

PUBLIC OFFERING
1,000,000 sliares of conunon stock. at 15c per share, 

fully i*aid and non-assessablc.

Gibraltaf Uranium Corporation
726 Colorado Building
Phone AL. 5-4996
Denver 2, Colo. <

Please send me a copy of the offering circular relating to Gibraltar 
Uranium Corporation.

Name ......................................................'..........................................................................

Address .................................................................................. <................ .......................
City ..................................................................... State .............................................

LIEPOS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS
Sutaupysite 25% iki 35%, pirkdami 

LietuvUkeje krautuvėje
vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir ldtų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joseph’s Dry Geods Store
3218 SO. HALSTED STREET

CHICAGO 6, ILLINOIS JUOZAS PIKEL, «av.

AWNINGS
VANVtS ALUMINIUM FIBUGUSSp I

COMBINATMIN STORM DOORS .............................$39-75
TRIPLE 1NSERT WINDOWS ....................................$17-95
F.H.A. TERMS NO MONEY D0WN

Atidarą sekmad. nuo 9»-2 vai. p. p. Kasdien nuo 10—5 vai. vak.
OMAS. VIZGARO

UVNNINIAVS IVlAflian PETER VIZGARD

Nemokamai apkainavimai

KRIDE COMPANY
2715 Waat 71 st Street. Telef. HEmleek 4-11U

įmokėti $2,000* 2-Jų butų mūrinis 
namas — 4 ir 4 kamb. 50 pėdų skly
pas. 4 autom, garažas. Arti 24th & 
Hamlin Avė. $12,900. LAundale 1- 
7038.

STICKNEV SPĖČIAU 4 kamb. na
mas, sklypas 50x125, rūsys ir pasto
gė. Mokesčiai tiktai $45. $11,900.
SVGBODA, 0013 Ccrnuiik Rd. Bi-liop 
2-2(02.i i 02.

Dcea Plautes — Cunibeiland
BY 0WNĘR TRANSFERRKD 

Charming English home, 6/2 rms., 
scp. din. rm., 3 bedrooms, 6 įvaik
iu elosets; rec. rm.; att., gar.; gas 
ht. New carptg. Storais — jtereens. 

VAnderbilt 4-0359

By*owner ELMHURST — Bcauti- 
ful 100x125 landseaited corner lot;
2 bedroom 9xpandable; 27 ft. car- 
l»etcd living room; separate dining 
room, utility rooui, and cabinet kit- 
chen; $15,900.

TErrace 4-6855

Įmokėti $2,000. Mūrinis 2-jų 
butų namas. 4 ir 4 kamb. Arti 
24th ir Hamlin. 50 pėdų sklypas. 
4 autom, garažas. Paiamų $100 į 
mėn. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwadale 1-7038.
'SAVININKAS PARDUODA CL 
CEROJE. Mūr. 4 butų: namą 2-
3 kamb., 1-6 kmb., 1-5 kmb. Gra
žioje. apylinkėje. Aluminum lan
gai ir sieteliai. Gazu apšildomas. 
2 automob. garažas. Geros paja
mos. Kaina $31,000. Savininkas 
duoda i-mą morfičių. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos.

TeL TOvmhall 8-1964
— ■■ ■— -------- —y 11

[BY OWNER. Colonial style house. 
■ 3 bdrms, 2 car garage, basemeųt, 
|H. W. heat.
1 2 aerea bordering by Salt Creek. 
Many fniit and Bhade trees. Close 
to schools and public transp.

Cail Beusenville 2742.

Atdara apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 7243 S. Roelnvell 
St. Mūrinis 4 mieg. kamb. bunga- 
low. Alyva apšild. 30 pėdų skly
pas. Tik $17,300. Kreiptis į Mr. 
Austos, W.Albrook 5-6431.
E. T. MITCHELL Real Katate 

2501 W. «Otb St.
=

Skclbkitės “Drauge”!

LIQUIDATING ESTATE
Turime 2,000 sklypų vasarvietėms 

apylinkėje Ovvasippe Scout Camp 
Woodland Area of North Michigan 
prie White River. Ideali vieta me
džioklei, žuvavimui ir stovyklavimui.

Parduodame pilno dydžio sklypus 
po $45. $5 Įmokėti: išsimokėti po $5 
į mėn. Skubėkite. Būkite pasiruošę 
atostogom ateinančių vasarų.

THE VIC REALTY CO.
EXCLUSIVE AGENT

541 W. 315t St.
CAlumet 5-0035 HEmlock 4-8826

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

kamb. Centrinis apšildymas alyva. 
2 autom, garažas. Didelis bargenas. 
Kreiptis —

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

SAVININKAS parduoda. Beverly 
Shores prie Lake Michigan. Gražus 
pliažas ir apylinkės. Pajamų nuo
savybė: 3 dideli sklypai ir 2 namai. 
Nebrangiai.

Tel. EVerglade 4-0325

By catholic owner building. 

Tavern & Restaurant. Equip- 

ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6232.

4400 8. Honore St. 6 apartmentai 
ir tavernos biznis — kampinis, stip
rus mūro namas. Mėnesinių pajamų 
$430. Savininkas parduoda už ge
riausių pasiūlymų. Virginia 7-1228 
arini HEmlock 4-2012.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

2 NAMAI UŽ VIENO NAMO 
KAINĄ. — H0MEW00D’E. Arti 
1. C. gclžkelio. J. K. KUHNLE, 
Brokeris, VIncennes 6-0024.

Ulihii' J

> - ~ *8 v-

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Briek Home

$280 monthly ineome froni roomcis, 
plūs owners apartment and 3 car ga
rage. (Oil) heat, full basement, 
large yard fcnced in.). Many other 
citras. Including furniture and ren- 
ted out roonis.

All only $24,000 or best offer.
\

NEAR 114TH & INDIANA AEV 
Tel. — 00 4-3717

Mažam restoranui reikalinga vy
resnio amžiaus moteris valgio gami
nimui. Be to, reikalingas vyr. am
žiaus vyras švaros darbams. Gali 
gyventi vietoje. Skambinti telefonu 

REliance 5-9753

BUILDING & REMODELING

PROGOS — OPPORTUNITIES

PIRKITE TIESIAI IS 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — “MID^VEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirksite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800. 

GROCERY IR MftSOS 
KRAUTUVE

Seniai įsteigtas biznis — puiki 
proga judriai porai. Parduodama 
krautuvė viena arba kartu su namu.

5704 S<WESTERN AVENUE

BY 0WNER
JOLIET — DR1VE IN 

FOR SALE 
Triiak stop

Wcst of Joliet, on route 30.
With living ąuarters

2-3906 — after 5, 6-8032
Parduodama maisto krautuvė. Ge

ros sąlygos. Cicero, 4847 W. 14 St. 
Kreiptis ten put.

PARDUODAMA MIDVVEST 
KRAUTUVE

Mėsoa, šaldyto maisto bei maisto 
produktų krautuvė. Moderniškai 
įrengta. Geras biznis. Prieinamai 
įkainuota. 3-jų kamb. apšild. butas 
užpukaly. Savininkas eina pensijon. 
3830 S. Albany Avė .

M1SCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGBN1VRA
Visų rūšių ap a raudos. Automobi' 

(lų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
būs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kita 
pasiteiraukite pas raut

JONAS KIRVAITIS, 
TVAIbrook 6-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENC5 
'8108 S. Ashland Avė., Chicago 3A, IU

AlTTOMOnrLEh — TRU41K8 
AntnmoMllal — Nunhvešimtal

VIKTORO KO 2 I C O P 
Uetovliks gaaollno stata Ir solo

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contraetor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty • Builders - Insursnos 

2737 VVest 43rd Street

KONTR A.KTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ENC. 
2628 W. 88 st. CMeaffo 28, IU., 

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F PETRAUSKAS — atat. vedljai 
l.ietuvių Statybos Bendrovė;
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaua langus ir 

duris

... .............................................................................

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

TeL — HEmlock 4-5881

:uiHUiiiimiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiHuiiiiiii*^ 
C LIETUVIŲ STATYBOS 

BE2IDROVB

MORAS
KUILDEBS, INC.

Stato gyvenamuosius na- = 
s mus, ofisus ir krautuves pa- = 
S gal standartinius planus ai = 
S individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- = 
£ bos bei finaasavinur reika- = 
s Jais, skiciniai planai ir na- = 
z mų įkainavimas nemokamai. = g Statybos reikalais kreiptis = 
s 1 reikalų vedėją šiuo adresu: =
1 JONAS STANKUS I
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
S T< TBsspsot 8-201$ 
s 8800 SO. CAMPBELL AVU. = 

Ghfaago 29. IHInois 
*ŠlHMIIinMHIIIttlMIIIIIHIItHHM(1lllllllll~

ŠILDYMAS
A. Stanėiauakaa Ir A. Lapkus

instoliuoja visų geriausių Amerl- 
tos firmų gazu ir dlyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
doners) Ir atlieka visus skardos 
darbu.*,.
1548 8. 49th OOURT, CICERO 
Tet OLymplo 2-9311 nuo 8 vai 

ryto Ud 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vaL vak.: OLympt 

2-0752 Ir OLymplo 2JI492

AtnJkamt motoro remontai, lyginime* 
dažymo darbai ir keikiamos dalys

CAU-ME-M0TMS C0.
5758 S. WE6TLRN AVE. PR 8-8533

Renkite dien. Draugi

t
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Ispanijos pilietinis karas TIKRINA PELKES

(Atkelta iš 3 'oual '

šimtus kilometrų atkirsti ir ap
supti. Po sunkiausių bombar
davimų vyriausybininkai reika
lavo kadetus pasiduoti. Kadetai 
ryžosi kovoti ligi galo. Raudo
nasis Kryžius ir kitos tarptau
tinės organizacijos prašė vy
riausybininkus iš Alkazaro leis
ti išvežti moteris ir vaikus. Ko
munistinė Ispanijos vyriausybė 
prašymo nepatenkino. Alkaza
ro gynėjams pritrūko maisto, 
vandens ir vaistų, bet kadetai 
ryžosi kovoti ligi paskutinio vy
ro. Sukilėlių pulkininkas Juan 
Vague Blanco, kuris su stip
riais savo daliniais per 49 die
nas Madrido kryptimi nužygia
vo per 300 mylių, Madrido pa
imti neįstengė, nes stiprius da
linius pasiuntė gelbėti Alkaza
ro. Po kelias savaites trukusių 
žiaurių mūšių pulk. Blanco šar
vuoti daliniai prakirto Alkazaro 
apsupimo žiedą ir Alkazaras li
ko' išgelbėtas. Visas pasaulis su 
pagarba nusilenkė narsiesiems 
Alkazaro kadetams ir jų vadui 
gen. Moscardo. Po 18 metų pa
našus didvyriškumo pavyzdys 
pasikartojo Dien Biem Phu tvir 
tovėj, Indokinijoj, kuri, deja, 
neatsilaikė.

“Penktosios kolonos” kilmė

toji kolona laukia ženklo Madri
de.” — Tada penktoji kolona 
turėjo antikomunistinį vardą. Ji 
sukilo Madride, kai tik į miestą 
pradėjo veržtis sukilėlių dali
niai. Vėliau penktosios kolonos 
vardą pasisavino komunistiniai 
partizanai.

Madridas, paskutinė vyriau
sybininkų pasipriešinimo vieta, 
krito 1939 m. kovo 28 d., dviem 
dienom praėjus nuo sovietinių 
komisarų ir jų kontroliuotos 
vyriausybės pabėgimo į užsie
nius.

Ispanijos pilietinis karas pa
liko daug politinio kartumo, ku
ris ir šiandien nėra visai pasi
baigęs. Prancūzija, Anglija ir 
skandinavų kraštai stovėjo vy
riausybininkų pusėj, n-ors pa
čios kare nedalyvavo. Kaiku
rie ty kraštų ir dabar dar šaltai 
žiūri i Franco Ispaniją.

Ispanijos pilietiniame kare di
delį vaidmenį a’tliko marokie
čiai, kurie narsiai kovojo suki
lėlių pusėj. Vyriausybininkams 
apšaudžius sukilėlių laivą, kurį 
dengė Vokietijos laivas, ir už
mušus kelioliką vokiečių jūri
ninkų, Hitlerio įsakymu Vokie
tijos karo laivai bombardavo 
vieną vyriausybininkų valdomą 
uostą, atsikeršydami už žuvu
sius jūrinihkus.
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Tikrina 
šeši marinai.

pelkę, kurioj serž. MeKeon vadovaujami nuskendo
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“Technikos Žodžio”, naujas numeris

Ispanijos pilietinis karas pa
gimdė dabar dažnai minimos 
penktosios kolonos vardą. 1939 
m. kovo pabaigoje, kai Ispani
jos pilietinis karas ėjo į pabai
gą ir gen. Franco armijos Ma- 
driką buvo apsupusios iš visų 
pusių, gen. Franco sušuko Ma- 
driko gyventojams ir vyriausy
bininkų sumuštos armijos liku
čiams :

“Mūsų armijos keturios kolo
nos iš rytų, šiaurės, pietų ir va
karų žengia į Madridą — penk-

Pilietinis karas sugriovė Is
panijos miestus, sunaikino daug 
kultūros paminklų, pareikalavo 
miliono gyvybių ir daug daug 
milionų medžiaginių nuostolių.

Po divdešimt metų Ispanija 
grįžta į normalesnį gyvenimą, 
nors politinių laisvių ten ir nė
ra. Ispanija pasiryžusi ir toliau 
kovoti prieš komunizmą, kokia 
forma jis besireikštų. Amerika 
pirmoji įvertino Ispanijos svar
bą pasaulio likiminėje kovoje 
su komunizmu.

PROF. V. TUMĖNIENĖS ATSIMINIMAI
Dr. VYTAUTAS TAU RAS - TUPCLAUSKAS

tapo abejingi šios rūšies užsi-New Yorko Liet. Gyd. Drau
gijos paraginta prof. V. Tumė
nienė parašė savo atsiminimus, 
kuriuose puikiai atvaizduota 
jos jaunų dienų gyvenimas, 
jos veržlumas studijoms bei dar
bui ir jos pasišventimas ku
riant pediatrijos katedrą prie 
Lietuvos Universiteto Kaune.
Atsiminimai apima net keturis 
laikotarpius, būtent, laikotarpį 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, 
atkurtą ir nepriklausomą Lietu
vos klestėjimo periodą, Lietu
vos okupacijų metų eigą ir 
tremties gyvenimą Vokietijoj ir 
Amerikoj. Atsiminimai turi virš 
50 skyrių, kurie vietomis bus 
iliustruoti įvairiais atvaizdais.

Minėti atsiminimai įdomūs 
pasiskaityti ne tik gydytojams, 
bet ir kitų profesijų žmonėms.
Pagaliau šis leidinys turės jr 
savo istorinę vertę, nes jame at
sispindi dalinai Lietuvos Uni 
versiteto kūrimasis, vaikų ligų 
klinikų vystymasis, Lietuvos pe
diatrijos pažanga bei Lietuvos 
Pediatrų Draugijos veikla.

Visiems yra žinoma, kad šiais 
laikais bet kokios knygos išlei
dimas yra surištas su lėšomis, 
nes knygų leidyklos paprastai,Khn,kl* sumoderninimas, jų 

;x nuolatinis progresas, vaikų sa-

mojimams bei darbams? Bet aš 
manau, kad pastarųjų katego
rijoj yra maža ir esu giliai įsi
tikinęs, kad pas gydytojus vis 
tik dar išliko solidarumo jaus
mas ir jie tikrai prisidės prie 
šio vajaus, kuris jau yra įpusė
tas. Aišku, kad pusiaukelėj 
sustoti lyg ir nederėtų. Paga
liau juk tai yra ir visų gydy
tojų garbės reikalas.

Juk reikia tiesa pasakyti, kad 
pastaraisiais metais gydytojai 
neišleido nei metraščio nei jo
kio kito leidinio. Lai būna šis 
pirmas leidinys, kaipo įvadas į 
panašaus pobūdžio mediciniš
kus laidinius, kurie įmanomi iš
leisti tik lietuviškos talkos ke- 
liu.

Pagaliau prie šio pastarojo 
leidinio išleidimo galėtų prisidė
ti ir ne gydytojai, ypač tie, ku> 
riems Lietuvoj dar mažiems 
esant teko gydytis L. U. Vaikų 
ligų klinikose, kurių dėka gal 
šiandieną jie turi galimybę gy
venti.

Prof. Tumėnienės nuopelnai 
Lietuvai vaikų gydymo srity 
yra neabejotini. Vaikų . Ligų

Šiomis dienomis iš spaudos 
išeina “Technikos Žodžio” nr. 
3(40), gausiai iliustruotas nuo
traukomis ir brėžiniais, 24 psl. 
Turinys : “Žodis jį kole
gas” — rašo V. Vintartas, “In
žinieriai ir architektai, ištver- 
kime!” — rašo prof. J. Kamins
kas (autorius nagrinėja Lietu
vos atstatymo planavimo klau
simas), “Prof. Julius Gravrog- 
kas” (mokslinio darbo 40 m. su 
kakties proga) — rašo prof. S. 
Kolupaila. Apie giroskopą ir jo 
pritaikymą laivui stabilizuoti 
(su santrauka anglų kalba) ra
šo prof. Gravrogkas. Techniki
nę apžvalgą patiekia E. Jasiū- 
nas. Veiklos skyriuje Amerikos 
Liet. Inž. ir Arch. S-gos Centro 
Valdyba suteikia daug svarbių 
informacijų apie įvyksiantį š. 
m. rugsėjo 1 — 3 dienomis Phi- 
ladelphijoje, Pa., ketvirtąjį A- 
LIAS suvažiavimą, apie sąjun
gos inkorporavimą bei įregistra
vimą JAV. (Dabar pagal šią re
gistracija ą sąjunga vadinama 
“American Lithuanian Engi- 
neers and Architects Associa- 
tion”, sutrumpintai: ALEAA).

“Laivininkystė ir Žvejyba” 
skyriuje rašo T. Daukantas apie 
Lietuvos jūrų statuto projekto 
šaltinius.

rcd. G. J. Lazauskas. Jūrininkų 
skyrių, Liet. Jūrininkų S-gos 
Užs. organą, redaguoja P. Ma- I 
žeika. Jūrininkų atstovu prie 
TŽ yra S. Vainoras. TŽ red. ko
legijos adresas: Technikos Žodis 
c/o E. Jasiūnas, 5741 So. Loo- 
mis Blvd., Chicago 36, III, USA. 
TŽ administracijos adresas: TŽ 
c/o K. Paukštys, 2610 W. 47th 
Str., Chicago 32, III, USA.

“Technikos žodžio” skaityto
jais yra ne tik lietimai inžinie
riai bei architektai, gyveną į- 
vairuose pasaulio kraštuose, bet 
ir kiti įvairiose technikos srity
se dirbantieji.

G. J. Lazauskas,

ALIAS Chieągos Sk. V-bos 
Įgaliotinis Spaudos Reikal.

Duok vargšams tai, be ko gali 
apseiti, kad galėtumei pasiekti 
tai, ką negalį prarasti.

— Šv. Augustinas

Sibiro kankiniai
Kiek daug lietuviškų širdžių 

atšalo, sustingo ir nustojo pla
kusios Sibiro speigų sukausty
tos... Vis daugiau ir daugiau 
gauname baisių žinių: kiek daug 
mūsų brangių, artimų, mylimų 
išėjo be laiko amžinybėn — jų 
ir kaulai paliko nesvetingoj že
mėj amžiams. Baisus tragizmas 
jaudina mus. Skausmas nepa
keliamai didelis ir kruvinas.

Štai ir vėl esame pritrenkti 
liūdnos ir skaudžios žinios iš Si 
biro. Vėl žiaurių komunistų nu
kankinti lietuviai užgeso amži
nai: kaip žvakių liepsnelės — 
be giminių, be artimųjų atsis
veikinimo, be maldos...

Tai Simonas Meilus, 63 m. 
amžiaus ir Stasė' Meiluvienė- 
Piščikaitė, 53 m. amžiaus — j 
abu užmigo Viešpatyje tarp sve 
timųjų, svetimoje speigų žemė
je. Ir sudiev jie negalėjo pasa
kyti savo mylimiems vaikams, 
kuriuos jie taip labai mylėjo...

Simonas Meilus, Lietuvoj, Uk 
mergės m. buvo Žemės ūkio 
d-jos direktorius. 1948 m. Lie
tuvos raudonieji okupantai ir 
lietuvių tautos žudikai išvežė 
į Sibirą. Daug kančių iškentė
jo... Gyveno viltimis pasimaty
ti su savo vaikais. Bet nesulau
kė tos šviesios valandos. Mirė 
kankinių mirtimi Irkutske, Če- 
remehovskio apygardos, Svirs
kio rajono — Komsomolsko kai 
rrfely. Mirė 1955 m. XII.19 d.

Stasė Meiluvicąė-Piščikaitė 
mirė 1956 m. III. sulaukusi 53 
m. amžiaus. Mirė staiga ir ne
tikėtai, tarp svetimųjų. Neprikl. 
Lietuvoj velionė daug darbavo
si prie Ukmergės R. Kat. para
pijos bažnyčios organizacijų.

Tragizmo ir skausmo prislėg
ti pasiliko du sūnūs: Leonas ir 
Albertas, kurie šiuo metu gy
vena JAV su savo šeimomis.

VI. Mg.

Čikagietis paaukojo 
muzikai $84,000

Christ Johnson, švedų kil
mės ėikagietis, nuvykęs į Šve
diją, Karališkai akademijai 
Stockholme paaukojo $84,000. 
Akademija planuoja iš tų pini
gų gautas palūkanas panaudo
ti kompozitorių premijoms, 
skirdama po $5,000 kas antri 
metai. Johnson yra muzikos 
mėgėjas, 84 m. amžiaus, pasi
traukęs nuo darbo nejudomos 
nuosavybės prekybininkas, į

Švediją buvo nukeliavęs^ pats 
vienas. Jis gyvena Chicagoje 
nuosavame name, turinčiame 
24 butus.

Seseriai $5, šunims — 
$10,000

Erwin H. Keyes savo sese
riai testamentu paliko $5, bet 
už tat pirkimui šunų akliesiems 
vedžioti paskyrė $10,000. Ka
dangi testamente pasakytą, kad 
ta suma paliekama visoms lab
daros draugijoms, kurios augi
na tokius šunis, tai gali būti šis 
testamentas suardytas, nes ne
nustatyta aiškiai, kuriai drau
gijai skiriama, o tokių draugi
jų yra daug.

sumų. Svarbiausia kliūtis — 
plieno fabrikų streikas ir, ant
ra, neaiškumas, kiek teisių ko
misija turi paimti žemę, reika
lingą numatytiems keliams.

Koks bebūtų kultūros elemen 
tas, visur mes ją randam. Ji 
yra vienintelė jėga, prieš kurią 
negali atsispirti jokia kita.

— G. Le Bon

SKANIAI PAPIETAUKITE SU 
SAVO ŠEIMA 

Kiekvieną sekmadienį 
CRAWFORD GARDEN 

RE3TORANE 
Evergreen Parke

Jūsų šeiminlnkč 
Betty Slebert kvie- k 
čia prie skanių stei- < 
kų, vištienos ir žu- 
vieš, vėsinamose pa
talpose. Kainos nuo $1.75.

3941 WE3T 95th STREET 
TeL GArden 4-4900

GLEN ELLYN NURSING 
HOME *

Tuojau gali priimti sveikstan
čius ligonis, lovoje gulinčius bei 
gydytojų pacijentus. Licensed Gai
lestingųjų seselių priežiūra. Pui
ki namų atmosfera. Privatūs kam
bariai — šviesūs ir erdvūs.

Tel. Glen Ellyn 4225
Lėtai tvarkosi kelių reikalai

Illinois Apmuitinamų Kelių 
komisijos pirmininkas Deafing 
pranešė spaudai, kad lėtai tvar- Į 
kosi reikalai nutiesimo 193 my- i 
lių ekspresinių kelių, kuriems ' 
turima $415 milionų paskirtų

DIDŽIĄ PADĖKĄ

reikalauja iš anksto sumokėt iš 
laidas. Prof. Tumėnienės tur-
tas paliko Lietuvoj, todėl jai iš-

natorijų
progresas, 

steigimas ir panašūs

leisti minėtus atsiminimus nėra 
įmanoma. Todėl susidarė komi
sija iš Dr. A. Garūno, Dr. M. 
Budrienės ir Dr. V. Tauro-Tup- 
čiausko tikslu padėti knygą iš
leisti.

Komisija išsiuntinėjo gydyto
jams laiškus, kviečiant materia
liniai paremti atsiminimų išlei
dimą, įstojant į prenumeratorių 
rėmėjų eiles sumokant $5 arba 
prisiunčiant $10 ar daugiau, 
kaipo garbės prenumeratoriai. 
Pastarieji bus atžymėti knygos 
atitinkamam priede.

Išsiuntinėti laiškai davė ap
čiuopiamų vaisių: daugelis gy
dytojų ir net ne gydytojų tuč
tuojau atsiliepė ir dosniai pa
rėmė užsimotą darbą. Tačiau 
nemaža gydytojų gal ir užmir
šo, o gal ir iš viso Amerikoje

susiję su prof. V. Tumėnienės 
asmenybe.

Todėl šiandieną visų yra pa
reiga padėti profesorei išleisti 
jos atsiminimus. Tai bus mūsų 
lyg ir simbolinė bei moralinė 
padėka už jos nuopelnus Uni
versitetui ir visai Lietuvių tau
tai bei visuomenei

Pažymėtina, jog- šis TŽ nume
ris skirtas buv. Vytauto Didžio
jo Universiteto rektoriui ir Aug 
štesniosios Technikos Mokyk
los Kaune steigėjui ir jos direk
toriui prof. J. Gravrogkui pa
gerbti. Šia proga įdėtas jo ver
tingas ir visų laukiamas straips
nis, kuris eilę metų negalėjo bū
ti atspaustas dėl techniškų sun
kumų spausdinti sudėtingas for 
mules bei matematinius graikiš
kų raidžių ženklus. Tik dabar, 
kai TŽ perėjo prie ofsetinės 
spaudos, toki straipsniai su su
dėtingais matematiniais ženk
lais ir techniškais brėžiniais pra 
dėti gausiau spausdinti.

Prieš įvyksiant ALIAS (AL
EAA) suvažiavimui s. m. rugsė
jo 1 — 3 d. Philadelphijoje, iš
eis dar vienas specialiai suva
žiavimui skirtas “Technikos žo
džio” numeris (nr. 4). Gi po su 
važiavimo iki šių metų pabaigos 
išeis dar du TŽ numeriai.

“Technikos Žodį” — ALIAS 
ir PLIAS organą — kas du mė
nesiai leidžia Amerikos Liet. 
Inž. ir Arch. S-gos Chieągos sky 
riaus techn. spaudos sekcija. 
Redaguoja redakcinė kolegija. 
Ats. red. E. Jasiūnas. Techn.

reiškiame mūsų mieliems draugams ir prieteliams, kurie mūsų 
skausmo ir nelaimės valandą, netikėtai mirčiai ištikus mūsų 
šeimos motiną, augintoją ir žmoną Genovaitę Zavadskaitę Ma
tulionienę, mus nuoširdžiai užjautė. Dėkojame atlaikusiems už 
mirusiąją šv. mišias — kun. J. Vaitiekūnui ir kun. V. Martin- 
kui Providenee, R.I.; kun. V. Paulauskui Thompson’e, Conn.; 
kun. S. Morkūnui Sioux City, Iowa; už maldas Nekalto Prasi
dėjimo Šv.’M. Marijos seselėms Putnam’e, Conn.; prie nui
rusiosios karsto atsiuntusiems gėlių ir per laikraščius pareiš- 
kusiems užuojautą: A. ir J. Vitkams Hartforde, Conn.; E. ir 
L. Kačinskams; O. ir J.Bertašiams; J. ir P. Mikšiams Worces- 
ter’yje, Mass.; A. ir V. Kubiliams; E. ir I. Krasauskams bei 
Liutermozų šeimai — Hartforde, Conn.; E. ir V. Andrulio- 
niams Rodney, Ont.; per laikraščius pareišukiems užuojautą: 
Liet. Gyd. Korp. Fratenitas Lithuamca; Lietuvos Gailestingų
jų Seserų Sąjungai; Kunigaikštienės Birutės Dr-jos Čikagos 
skyriui; Dr. A. Bridžiaus šeimai; Dr. Jurgio Starkaus šeimai; 
Vaičių ir Jočių šeimoms Hudaon’e, N.Y.; Narbutų šeimai Rod

ney, Ont.; Dr. Z. Gabataičio šeimai; Dr. Dr. E. ir E. Mekiams 
Njujorke; laiškais pareiškusiems užuojautą: Prof. K. Oželio ir 
Dr. V. Tauro (Tupčiausko) šeimoms; Dr. Dr. M. ir S. Bud
riams; Dr. P. ir G. Stančiams New Jersey; Dr. P. ir S. Balse
vičiams; D. Šleževičienei ir M. ir M. Mackevičių seimai; J. Žeb
rausko šeimai; S. Garmienei su dukromis; M. Cerepavičienei ir 
Bruškių šeimai; S. ir J. Užupiams; J. Pautieniui ir šeimai; Adv. 
A. Sugintui; J.Namikui ir šeimai; D. ir S. Gabiams;; K. ir V. 
Marijošiams New Britain, Conn.; M. ir V. Žukauskams Njujor- 
ke; Dr. P. ir E. Mažeikoms Vašingtone; N. ir L. Maskoliūnams 
Čikagoje, o taip pat visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu,— 
tariame giliausią padėką!

A. a. Genovaitė Matulionienė palaidota s. m. gegužės mėn.
3 d., jos trumpos viešnagės vietoje — Halifax’e, Naujojoje Ško
tijoje.

Dr. Balys Matulionis, duktė Dr. Nijolė ir jos vyras Han
sas Nogės, duktė Ima ir jos vyras Tomas Lutrov, sūnūs Algis 
ir Mindaugas, augintinės Aldona Narbutienė ir Regina bei jos 
vyras Dr. Vladas Ramanauskai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO. siunčia į 
Lietuvą ir kit. siuntinius su: 
angliškam 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 32, IU. 

LA 3-5049, YA 7-4337 
STEPONAS JUODVALKIS

PADĖKA 
A. | A.

DANICELE SZERALIS 
(Shralis) Pilkytė

Mano mylima žmona mirė 
1956 m. liepos mėn. 12 d. ir pa
laidota liepos mėn. 16 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Aš noriu padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo į jos po
ilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. 
gerb. kun. E. /Abromavičiui, ku 
ris atlaikė gedulingas pamal
das už jos sielą, pasakė pritai
kintą pamokslą ir palydėjo ve
lionę Į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kų- 
■ rie užprašė šv. Mišias už jos 

sielą. Dėkoju visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių. Dėko
ju vargonininkui J. Kudirkai.

Dėkoju Chieągos Lietuvių 
Draugijos nariams-grabne-
šiams ir viisems, kurie pareiš
kė man toje liūdesio valando
je užuojautą.

Dėkoju' 'laidotuvių direkto
riui Mažeikai-Evans, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė rūpės 
čius tose liūdesio ir skausmo 
valandose. Dėkoju giminėms, y- 
patingai p. Bakuticnei, atvyku
siai į laidotuves iš St. Peterš- 
burgh, Florida ir visiems laido
tuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturiu galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui, i Vyras

Skelbkitės “Drauge”

Rėmėjo ir garbės prenumera
tą ($5, $10 ar daugiau) prašo
ma siųsti šiuo adresu:

.Dr. A. Gąęūnas,
1934 S. 48 Ct.
Cicero 50, Illinois.

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINI LAIKRAŠTĮ

r ęp / ą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir įvairus 

humoras. Metinė prenumerata tik $1.00.
Adresas: VĖPLI, <220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MOHTREAL, QUEBE£, CANADA

PADĖKA
A. •Į’ A.

VINCENTAS • SPIRAUSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1956 m. liepos mėn. 6 d. 

ir palaidotas liepos mėn. 9 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. A. 

Miokai. MIC, kun. A. Zakarauskui, kun. P. Gedvilai ir kun. E. 
Abromaičiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame kun. P. Gedvilai ir kun. A. Zakarauskui, kurie 
palydėjo velionį į kapines..

Nuoširdžiu dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame Don Varnas American Legion Post No. 986 ir 
Sons of 'the Legion., Don Varnas Moterų Auxiliary ir Juniors; 
ir flvenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap. Motinų Klubui 
už atsilankymą koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė toje liū
desio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdęsio ir skaus
mo ya landose. ,

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. žmona, duktė, Žentas ir anūkai.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. liepos^ 19 d , 7:30 vai. vak. mirė musų 
brangus tėvelis, bočius ir uošvis

STEPONAS VAZBYS
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 

W. 69thh Street.

Pirmadienį, liepos 23 d., 8:30 vai. ryto bus nu
lydėtas į Gimimo Panelės Švč. parap. bažnyčią Po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Nuliūdusi ŠEIMA.

I z —
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X Veronika Batu rienė, gy

venanti 6116 So. Whipple St., 
Chicago, III., atsiuntė $500 Tė
vų Marijonų naujojo vienuoly
no vieno kambario įrengimui. 
Aukotoja tą sumą skiria savo 
ir jos mirusio vyro — Juozapo 
Baturo įamžinimui. Jos vyras 
mirė prieš tris metus. Tėvai 
Marijonai reiškia širdingiausią 
padėką mielai geradarei, kuri 
jau kelintas kartas vis atsiun
čia stambią auką Tėvų Marijo
nų bei Draugo Statybos fon 
dui.

At a. Steponas yazbys, bu
vęs Apygardos Teismo teisėjas 
Kaune, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu š. m. liepos 19 d. Velio- 
nies draugai ir pažįstami malo
niai prašomi suteikti jam pa- vaišino 
skutinį patarnavimą dalyvau
jant šv. Mišiose ir laidotuvėse.
Kūnas bus pašarvotas S. La- 
ckawicz koplyčioje, 2424 W.
69th St. Laidotuvių tvarka bus 
pranešta vėliau.

X Seserų Kazimieriečių Rė-1 
mė jų Dr-jos susirinkimas įvy
ko liepos 15 d. vienuolyne. Sky
rių atstovės ir valdyba gyvai 
švaistė, kaip geriausiai' prisi
rengti aukso jubilėjui nuo Se-! 
serų Kazimieriečių kongregaci
jos įsisteigimo, kuris įvyks 
1957 metais. Rudeniop, spalių 
21 d., 1956 m. rėmėjos rengia 
dvigubą pramogą — card par- 
ty-bunco įr bingo Marijos augš- 
tesniosios mok. patalpose. Rė
mėjų 9-tas sk. iš Cicero jau 
toms pramogoms surinko $100 
iš anksto. Tikimės, kad ir kiti 
skyriai seks jų pavyzdžiu. .Su
sirinkimo rėmėjos neturės rug
pjūčio mėn., susirinks tik rug
sėjo mėn. Iš anksto pasveikin
ta .mūsų brangi rėmėja vadovė 
sesuo M. Ignacija, kurios var
dinės bus liepos 31 d. V. Gal- 
naitė visų rėmėjų vardu pa
sveikino seserį Ignaciją ir įtei
kė dovanėlę nuo visų susirin
kusių.

Kaip visuomet, po susirinki
mo seserys visas skaniai pa-

X Angelė Venclovienė su sa
vo giminėmis Tamošiūnais iš
vyko atostogų kelionei po Ame
riką. Mano aplankyti ir Flori
dą. Venclovienė keliaudama 
mano susitikti savo dukrą Auš
relę, kuri šiais metais baigė 
Illinois universitetą (Urbanoj) 
ir jau prieš mėnesį išvyko pa
matyti įdomesnių šio krašto 
vietų ir aplankyti savo giminių 
bei pažįstamų.

' f
X Brolis Vladas Cibulskis,

MIC, grįžo į Chicagą po trijų 
savaičių kelionės po rytines 
valstybes. Jam teko aplankyti 
savo brolį, Petrą Cibulski, Nan- 
ticoke, Pa., po 42 m.; taip*pat 
aplankė giminaičius Milinavi
čius, Patterson, N. J.; dalyva
vo piknike liepos 4 d., 1956 m., 
Thompsone, Conn.; lankėsi pas 
TT. Pranciškonus, Brooklyne, 
N. Y., ir pas seseles Kazimie- 
rietes .Newtown, Pa. t

X Dipl. teis. J. L. Giedraitis
ir žmona dr. Lionė Giedraitienė 
su dukrele Aldona, gyv. Hart
ford, Conn.,^ lankėsi Chieagoje. 
Apsistoję buvo pas adv. J. Rep
šį, 5640 S. Ada St.

X Marija ir Antanas Ru
džiai, kurie ne tik nuoširdžiai 
talkino Dainų šventės daugely
je darbų, apmokėjo 50 biletų 
seselėms kazimierėtiems iš Ma
rijos mokyklos, bet dar užsa
kė kelis autobusus, kurie sese
les nuvežė ir parvežė iš Dainų 
šventės.

t *

X Rigoletto, Verdi 3 veiks
mų opera, kurią sekančiame 
dainavimo sezone stato Chičh- 
gos Lietuvių Vyrų choras, bus 
išpildoma 1957 metų kovo mėn. 
30 ir 31 dienomis Chieagoje.

Vyrų choras turi keletą 
kvietimų dainuoti kitur, jų tar
pe net tolimuose miestuose. 

Sekantį dainavimo sezoną pra
deda rugsėjo mėn. 5 d.

X Dainų šventės komitetas
praneša, kad šventėje iš viso 
choristų buvo 1153. Chicagos 
miesto chorai sudarė 579 cho
ristus, Chicagos artimosios 
apylinkės turėjo 95 choristus, 
o iš tolimųjų vietovių atvyko 
479 choristai. Sudėjus tuos 
skaičius, gausime augščiau mi
nėtą choristų skaičių.

X Onai ščiukienei, kilusiai 
iš Vilkaviškio apskrities, Viš
tyčio valse., Pavištyčio kaimo, 
yra laiškas iš Lietuvos. Skam
binti telef. TOwnhall 3-5539, 
Cicero, Illinois.

X P. S. Snyder yra Draugo 
administracijoj laiškas iš Lie
tuvos, siųstas iš Kauno B. Mor- 
kvėnienės.

X Miškininkų ir Medžiotojų
gegužinė įvyksta liepos mėn. 
22 d. (sekmadienį) Don Ryan 
Woods, 16—17 skl. Bus bufe
tas su įvairiais gėrimais, dai
nos, muzika. Z. Dautartas iš 
Clevelando, Gardens Friends 
Co. direktorius, kalbės apie di
delį biznį: kaip kiekvienas nuo
širdžiai gamtą mylįs lietuvis 
gali tapti milionierium. Bus 
skirtos įdomios premijos. Ge
gužinė užsitęs iki vėlybo vaka
ro. Pelnas skiriamas miškinin
kų spaudai paremti.

X Omahos Lietuvių Futbolo 
Klubo “Lituanica” futbolinin
kai šiandien ryte atvažiuoja į 
Chicagą ir čia 6 vai. vak. Mar
ąuette parko aikštėje, prie 67 
ir Kedzie gatvių, žais draugiš
kas rungtynes su Chicagos 

-LFK “Vainutas”. Omahos lie
tuvių komanda yra stipriai at
miešta gerais Omahos, Nebr., 
kitataučiais futbolo žaidėjais. 
Iš lietuvių tarpo čia žaidžia: 
Rom. Blažauskas, Rich. Bla- 
žauskas, R. Gartigas, V. Ar
lauskas ir A. Reškevičius.

X Jonas Kastautas, L. Miš
kininkų S. ižd., gyv. 10323 So. 
Union st., po staigaus širdies 
priepuolio paguldytas Cook 
County ligoninėje 15 Ward, 47 
nm,, pradeda sveikti. Jį jau ga
lima atlankyti. '

X “Girios Aidas’’ Nr. 15, 
vienintelis laisvam pasauly ir 
už geležinės uždangos lietuvių 
miškininkystės žurnalas, 96 
pusi., baigiamas spausdinti Vi- 
jeikio “Vivi” spaustuvėje. Jį 
bus galima gauti Miškininkų ir 
Medžiotojų dr-jos gegužinėje 
liepos mėn. 22 d.

X Ieva Rašimąitė, gyvenan
ti 105 Main St., Athol, Mass., 
atsiuntė $100 mūsų dienraš
čio naujosios spaustuvės reika
lams. Gerbiamajai aukotojai 
reiškiame širdingiausią padėką 
už malonų prisidėjimą prie 
Draugo naujosios statybos dar
bų.

X Birutė ir Paulius Gyliai
šiomis dienomis susilaukė ant
rojo sūnaus Jono-Edmundo. Jų 

j uošviai Bridgeporto prekybi
ninkai Rimkai džiaugiasi šeš
tuoju anūku.

X Teresei Pautienytei yra 
prisiųsta į redakciją $25 dova
na “už didelį knygos platinimo 
darbą”. Dovaną siunčia “Kny
gos Mylėtojas”, nepaduodamas 
savo tikrosios pavardės. Drau
ge su savo tėvu dail. J. Pautie- 
niu.m Tereselė išplatino daug 
knygų per lietuviškųjų knygų 
platinimo mėnesį.

X Barbora KazimieraJtienė, 
įžymi draugijų veikėja ir rėmė
ja gerų darbų, išvyko į Flori
dą atostogų ir ten aplankys 
savo seserį.

PASKUTINIS ŽINGSNIS ŠVIESOJ

Mike Sibol, 4 m., žengia su savo jį įsūnijusia motina į ligoninę, 
kur jam dėl vėžio bus išimta ir antroji akis. Daktaras sako, kad 
jam gyventi tėra tik 50%. (INS)

LIETUVIAI VAK. VOKIETIJOJE
Rašo mūsų korespondentas

MICHIGAN GUBERNATORIUS 
ATVYKSTA PAS MUS

Ryt dienos Chicagos lietuvių 
dvigubose iškilmėse prie Da
riaus ir Girėno paminklo Mar
ąuette parke dalyvaus ir pa
grindinę kalbą pasakys popu- 
larusis Michigan valstybės gu
bernatorius G. Mannen Wil- 
liams. Kadangi jis atvyksta 
specialiai į mūsų iškilmes, to
dėl, suprantama, mes tai giliai 
įvertinsime patys gausingai da
lyvaudami istoriškose iškilmė
se.

Kaip jau žinom, ryt prie Da
riaus ir Girėno paminklo bus 
ne tik šių dviejų “Sparnuotųjų 
lietuvių” atminimo pagerbimas 
ir jų didelio žygio įvertinimas, 
bet taip pat dedikuojama Lie
tuvių Aikštė — Lithuanian 
Plaza.

Po parado, prasidedančio 
1:30 valandą, po iškilmių pro

gramos atidarymo ir prel. D. 
Mozerio invokacijos, alderma- 
nas John H. Egan perskaitys 
Chicagos .miesto tarybos rezo
liuciją Lietuvių Aikštės reika
lu ir po to Alto pirmininkas 
red. L. šimutis pasakys padė
kos žodį lietuvių vardu. Pa
grindinę kalbą pasakys Michi- 
gano gubernatorius. Taip pat 
yra pakviesti kalbėti — kon- 
gresmanas Jąmes C. Murray ir 
adv. Antanas Olis. Programai 
vadovaus Dariaus ir Girėno 
posto komandierius Joseph G. 
Kamin ir . teisėjas Alf. Wells. 
Parade dalyvaus keletas legio
nierių postų su savo vėliavo
mis ir ęrkestrais. Po aiškštės 
dedikavimo ir lakūnų pagerbi
mo bus muzikinė programa, 
kurioj dalyvaus keli geri ir 
gausingi orkestrai.

Lietuvių skaičius
Kiek yra lietuvių Vokietijo

je .manau, tikrų duomenų nieks 
neturi. Iki šiol skelbti skaičiai, 
atrodo, nėra tikslūs. Seniau čia 
daug kas pasidarė lietuviais bei 
pasivadino jais Balfo gėrybių 
dėlei. Tai buvo ypač tada, kai 
šitomis gėrybėmis disponavo 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba. Kadangi patalpa savo ver
te gerokai prašokdavo solida
rumo mokestį, tai mielai rašė
si Bendruomenėn, kad jos gau
tų.

Emigracija

Dabar vykstanti emigracija 
lietuvių skaičių dar sumažins. 
Pagal paskutinį įstatymą pabė
gėliams jau nemaža išvyko ir 
rengiasi dar išvažiuoti. Emigruo 
jantiems daug padeda Europoje 
gyvenąs Balfo pirmininkas kan. 
Končius.

Visuomeninis gyvenimas

Čia rinkimai į PLB Vokieti
jos Krašto Tarybą — svarbiau- 
sis šių metų Vokietijoje gyve
nančių lietuvių rūpestis. Rin
kimai bus ši0 mėnesio pabaigo
je. Jie vyks dar nepasibaigus 
dabartinei Tarybos kadencijai. 
Taip yra todėl, kad į dabartinę 
Tarybą rinkimai buvo suklasto
ti. Nors PLB sumanytojai bei 
kūrėjai ir norėjo, kad ši bend
ruomenė būtų apolitinė lietuvių 
organizacija, bet nepasisekė. 
Pasirodo, kiek pavienis žmogus 
nėra visiškai apolitinis, tiek ir 
jo sukurtos institucijos.

Kiek yra žinoma apie suklas
totus rinkimus Vokietijoje, pir
moje eilėje aukomis buvo kata
likų kunigai. Čia tiek vadinamie 
ji nepartiniai dažniausiai daro 
visa, kad jie nepraeitų. Tai da
ro tiek prieš rinkimus, tiek rin
kimų mętu. Panašiai buvo ir 
per rinkimus į dabartinę Tary
bą. Su skundais eita ir iki Gar
bės teismo. Bet, žinoma, kaip 
kad neretai kitur, taip ir šis 
išsprendė reikalą ne pagal skun 
duose išdėstytas aplinkybes ir 
pristatytus įrodymus, bet pagal 
partinį tikslingumą. Kadangi

toliau nebuvo kur skųstis, ta
da nepatenkintoji visuomenė ė- 
mėsi kitų būdų, kad jos pamin
tos teisės būtų atstatytos. Pri
eita prie kompromiso. Jo dė
ka ir daromi šitie rinkimai.

Kandidatais sutiko būti 46 
asmens. Jų yra visokio am
žiaus, išsilavinimo ir užsiėmi
mo asmenų. Kandidatuoja ir 
praeitą kartą suklastotus rin
kimus patvirtinęs Garbės teis
mo pirmininkas su vienu teisė
ju. Pirmasis ir kandidatų są
raše figūruoja pseudonimo var
du, o pastarasis kaip profeso
rius.

Netikrais vardais yra ir dau
giau kandidatų. Kad apie kandi 
datus netikslių žinių įrašymas 
į kandidatų sąrašus nėra girti
nas dalykas, šitąją aplinkybę, 
atrodo, patvirtins kiekvienas 
objektyvus visuomeniinnkas.

Išstatytieji kandidatai yra 
įvairūs ir politiniai. Pasirodo, 
Lietuvos tautininkai, valdyda
mi kraštą ,dar nepajėgė visiš
kai supilkinti lietuvius. Atsidū
rę laisvėje mūsiį tautiečiai vėl 
rodosi žmogui įgimtame mar
gume ir politiniai. Išrauti lie
tuvių laisvą galvoseną nepadė
jo nei į padanges keltas tautos 
“vadas”, nei karo cenzūra, nei 
karo teismai, nei policija, nei 
kitos diktatūrinės priemonės. 

Vilkas

Nusikėlus Vlikui į JAV, jau
čiama didelė tuštuma. Tik šio 
Komiteto priešai džiaugiasi. 
Provlikiškos visuomenės galvo
jimu, jis čia daugiau reikalin
gas, nei kur kitur.

Balfo pagalba

Balfo pagalbos šelpiamieji 
visada laukia ir ja džiaugiasi. 
Vokietijoje pragyvenimas bran
gus. Net vidutinišką- algą gau
nantieji nelengvai išmaitina sa 
vo šeimas. Dar sunkiau einasi 
tiems, kurie gyvena vien iš pa
šalpų.

Šio meto Balfo gėrybių pa
dalinimo tvarka gyventojai yra 
patenkinti. Ją prieš kelerius me 
tus įvedė kan. Končius.

CHICAGOS ŽINIOS

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Lietuvoje dėkoja už Stali

no nuvertimą. Jau ir Lietuvoje 
reiškiamos padėkos už Stalino 
kulto nuvertimą. Liepos 4 d. 
per Vilniaus radiją paskelbtas 
“Spartos” fabriko kojinių meis 
terės E. Jakimauskaitės pasi
sakymas; pranešta, kad tie rei
kalai buvo svarstomi Šiaulių 
miesto pramonės įmonėse, įstai 
gose, transporto ir statybinėse 
organizacijose. Reikia manyti, 
kad ne tik ten, bet ir plačiau. 
1956.VII.4, kaip skelbiama, bu
vo surengti atviri partiniai su
sirinkimai dviračių gamykloje, 
vietinės ir kuro pramonės mi
nisterijos Šiaulių durpyno lini
joje. Kaip paprastai, pareikšta 
padėka kp c komitetui už “tei
singa ir laiku pasisakymą .prieš 
asmenybės kultą” etc. Belieka, 
kad ateityje jau ir Stalinas ga
li būti apšauktas “Vakarų impe 
rialistų agentu”. '

1956.VII.6 “Tiesa” savo ve
damajame, nusiskundusi Lietu
voje varoma "priešiška agita
cija iš užsienio, stengiantis 
drumsti vandenį, apgaudinėti 
darbo žmones”, iškelia ypač a- 
gitatoriaus darbo reikšmę,, pa
žymėdama, kad "nutarimas dėl Jmu 2:1. 
asmenybės kulto ir jo padari
nių įveikimo yra didelis istori
nės reikšmės dokumentas”. To

KAS KĄ IR KUR
— šiandien, šeštadienį, 6 v. v.

Marąuette Parko (aikštėje, prie 
67-tos ir Kedzie gatvių. Chicago 
LFK “Vainuto” futbolo komanda 
turės susitikimą su Omaha LFK 
“Lituanica". Rugtinių pradiio (J 
valandą vak.

— Sv. Kazimiero seserų rėmė
jų 2 skyrius rengia gegužinę, kuri 
įvyks liepos 22 d. Ryan Woods 87 
ir We9tem Ave. Kviečiami visi 
atvykti ir paremti seseles kazimie- 
rietes. Bus užkandžių, muzika ir 
laimėjimai.

Ona Kazlauskaitė
— šaulių dėmesiui. Chicago Šau 

lių Klubas pakviestas dalyvauti 
Dariaus ir Girėno parade, kuris 
įvyks š.m. liepos m. 22 d., sek
madienį. Visi klubo nariai renka
si tą dieną 12 vai. 30 min. Don 
Varno veteranų poste 6816 . Wes- 
tern Ave.

Pageidaujamas apsirengimas: 
vyrai mėlynomis kelnėmis ir bal
tais marškiniais, be kaklaraiščių ir 
be skrybėlių. Moterims — tauti
niai rūbai; ju neturinčios ren
giasi savo nuožiūra.

Visų dalyvavimas privalomas. 
Chicagos šaulių Kl. Vald.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

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

Erčius, Alex ................. $5.00
Gurskas, Joseph ............... 5.00
Knystautienė, Marija .. 2.50
Avulis, J....................  2.00
Bačiauskas, Fel...................2.00
Balukas, K.......................... 2.00
Dambrauskas, Povilas 2.00
Graibus, A. Mrs.................. 2.00
Grinis, K.................................. 2.00
Gruzdys, V. Dr................... 2.00
Kalinauskas, Ag. Mrs. 2.00
Kasparas, V...................... 2.00
Kriaučiūnas, J. Dr...........2.00
Mikalauskas, Stanley .. 2.00
Mockevičius, Jonas .... 2.00
Navickas, Feliksas .... 2.00
Rumsas, Juozas ............ 2.00
Staskus, Vladas ............ 1.50
Arlauskas, Jonas .... 1.00
Beišys, Jonas ................. 1.00
Beniušis, Antanas .... 1.00
Daniusevičius, Juozas.. 1.00
Gudėnas, Kazys ............ 1.00
Kervel, P. Mrs................ 1.00
Mažeikienė, Ona ...............1.00
Melkus, Vladas ............ 1.00
Reinartas, Julijonas . . 1.00
Sablovskis, Juozas .... 1.00
Sodeika, Stepas ............ 1.00
Venckus, Joseph ............ 1.00
Wesley, Sophie ............ 1.00
Žemaitis, Antanas .... 1.00
Škėma, Stasys....................0.50

. ------ o------
STATYBOS FONDAS

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

Bagdanavičius, Vlad. $10.00
Shurnis, Al. Mr. ir Mrs 5.00
Sadbaras, Teodoras . . 2.00
Tomkevičius, Vladas .. 2.00
Vilimai, Ona ir Kazys 2.00
Masevičius, Antanas . . 1.00 

»■— ^.1 ■

jisai liepos 1 d. važiavo namo 
ir staiga sustabdė automobilį 
ties 65 gatve ir Wentworth. 
Tada Whitead, kuris ėjo sker
sai gatvę, pradėjo šaukti ant 
jo, kam jisai žvigdo stabdžius, 
ir net ištraukė jį iš mašinos. 
Kaltinamasis tada išsitraukęs 
peilį iš savo mašinos ir, besi
gindamas, perdūręs Whiteadą, 
bet nežinojęs, kad nuo tos žaiz
dos nelaimingasis miręs.

Trims policininkams $2500 
dovanų

Trys policininkai, kurie su
gavo pinigų keitimo kontoros 
plėšiką, gavo dovanų $2,500. 
Tą dovaną skyrė Chicagos Pi
nigų Keitimo Kontorų sąjunga. 
Miesto policijos vadas dovaną 
įteikė policininkams: W. Wha- 
len, J. Powell ir E. Goebell. Šie 
policininkai rugsėjo 30 d. suga
vo plėšiką Wiliiam Busch, be- 
plėšiantį pinigų kontorą 3033 
S. State str. Vėliau jis buvo 
nubaustas kalėjimu.

Girdėdami kitų barnius — 
patys susitaikė

Mary Pennington, 24 m., ir 
jos vyras Clarence, 27 m., bu
vo nuvykę į teismą, pasiryžę 
panaikinti savo moterystę. 
Jiems reikėjo laukti keturias 
valandas. Per tą laiką jie klau- 
sėti kitų porų ginčų, kurie 
jiems pasirodė taip menkaver
čiai, kad jie patys nutarė susi
taikyti ir gyventi drauge.

Kruša ir perkūnija
Vėlai ketvirtadienio vakarą 

Chicagos šiaurvakarių dalį nu
siaubė kruša su perkūnija. Iš
krito itin didelių ledo gabalė
lių. Audra siautė porą valandų 
ir užpylė kaikuriuos rūsius. 
Apie šešetą namų trenkė per
kūnas.

Sugavo 6 plėšikus
Shakespeare distrikte polici

ja areštavo 6 žmones, kurie 
kaltinami plėšikavę. Areštuo
tieji — suaugę vyrai, 33—52 
metų amžiaus.

Šventins 400 motociklų

Apie 400 motociklistų sek
madienį, sutelkti organizacijos 
Loyal Order of Moose, susi
rinks ties 1016 N. Dearborn ir 
iš ten vyks prie šv, Christoforo 
bažnyčios 147 gatvė ir Keeler, 
kur jų motociklus pašventins 
tąi parapijai vadovaują tėvai 
pranciškonai.

SSSR bombonešiai gali 
pasiekti JAV

Kontinento priešlėktuvinės 
gynybos difektorius aviacijos 
pulkininkas J. F. Kirkendall, 
kalbėdamas Chieagoje, pasakė, 
kad Sovietų tolimų distancijų 
bombonešiai yra labai geri ir 
tik jie vieni gali atakuoti JAV.

Nudūrė susiginčijęs kelyje
Raymond Prise, 24 m., poli

cijai prisipažino nudūręs pės- 
čiąjį Percy Whitead, 38 m. am
žiaus, kai jie susiginčiję kely
je: kaltinamasis pasakoja, kad ra.

liau reikalaujama: “partinės or 
ganizacijos privalo kuo plačiau 
šiai paskleisti dokumentą, mobi 
lizuoti mases už jo įvykdymą... 
kiekvienaa turi tvirtai kovoti 
už partijos ir vyriausybės iš
keltų uždavinių įvykdymą”... 
Bolševikai okupuotoje Lietuvo
je paskiausiu metu ypač garsi
na neseniai išleistą brošiūrą 
“Dėl klausimo apie asmenybės 
kultą”.

— Spartakiaili. L:epoa 8 d. 
bolševikai iški’mingai atidarė 
“T. Lietu .'os sp it tikiadą”. Į ją 
sugabenta apie 3,000 iš visos 
Lietuvos "sportininkų, kurie 
įkurdinti geriausiose Vilniaus 
viešbučiuose ir bendrabučiuose. 
Net ir per radiją paskelbta, kad 
visi “skaniai maitinami”, šios 
“spartakiados” tikslas — suda
ryti Lietuvos rinktinę, kuri vė
liau turės vykti į “TS tautų 
spartakiadą Maskvoje”... Svar
biausios varžybos vyko “Spar
tako” stadione. Iš viso Lietu
voje esą 300,000 sportininkų. 
Tarptautinės futbolo rungtynės 
Vilniuje tarp “Spartako” ir 
Stockholmo futbolo k ubo “Stiu 

pasibaigė pilnojo laimėji-re

Tik tag gali būti žmonių aky
se d!dis, kurs Dievo akyse jau
čiasi mažu. — E. M. Amdt

X Gyd. O. Gureckaitė-Bakai- 
tienė, kun. F. Gureckas Lr kun. 
Plankis atostogų proga patrau
kė Aliaskos link.

. Kuo čia būsi labiau pasislė
pęs, tuo labiau Dievas tave iš
kels paskutinio teismo dieną.

— Sv. Bernardas
Tas nėra didu, kas nėra ge-

— Mot. Cl&udlus

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu au pinigai* alųaklta:

•‘DRAUGAS” 
2334 8. Oakley Ave., Ohlcigo 8, HL


