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Diktatorius Chruščevas vėl puolė maršalo Titą
PAS PUNSKIEČIUS

Mūsų specialios korespondentės kelionės įspūdžiai

SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ
Kelias į Punską, kad ir netolimas, bet užtruko ilgokai vežimo 

ratams vienur dailiai riedant, o kitur net iki stebulių pasineriant 
į kalvaratynes, kurios buvo pilnos vandens, matyt, neseniai pri- 
lijus.

Kalbėjomės įvairiais klausi
mais, apie viską iš karto, o mūsų 
palydovas Konstantinavičius vos 
spėjo atsakinėti .Pakeliui prava
žiuojame ir pro lietuvišką kry
žių, apie kurio pastatymą jau 
senokai buvau skaičiusi Ameri
kos lietuvių spaudoje. Pagamino 
jį buvęs skaityklos vedėjas Ro- 
lovas ir su vietos jaunimu toje 
galulaukėje pastatė.
Sustojame prie Kultūros namų

Kai pasiekėme patį Punską, 
gyventojai jau buvo sujudę. 
Daugiausia moterys jau kapsti- 
nėjosi daržuose, o mokinukai, 
tai iš vienos ,tai iš kitos pusės 
rinkosi į mokyklą. Geroką gaba
lą pavažiavęs labai jau nelygia 
bruko gatve, mūsų vežimas su
stojo ties skaityklos patalpomis. 
Tai vieta, kur ir centruojasi vi
sas punskiečių kultūrinis gyve
nimas, o ant jų iškaba dviem 
kalbom, lietuviškai ir lenkiškai, 
sako, kad tai Lietuvių Kultūros 
namai.

Tuojau pat susitinkame ir 
daugiau punskiečių. Pirmiausia 
pasirodo Kultūros namų vedėjas 
Juozas Vaina. Nemačiusi jo 
nuo Vilniaus laikų, taigi maž
daug apie penkiolikos metų lai
kotarpį, stebiu jį ir matau, kad 
jis nelabai pakitėjęs, tik sustam- 
bėjęs ,o veide kažkokio skaus
mo žymės. Vėliau iš kitų suži
nau, kad vakar Vainos buvo pa
laidoję staiga mirusį savo tre
jų metų vaikutį.

Bet, nežiūrint šios nelaimės, 
abudu Vainos, Juozas ir jo mie
la ir energinga žmona, tuojau 
pat susirūpina mumis, nelygi
nant nieko nebūtų atsitikę va
kar, kai jų bute atsirandame,' 
prieš tai viename Kultūros na
mų kambarėlyje šiek tiek nusi- 
praususios nuo kelionės dulkių.

turint apie ką kalbėtis) veikiai 
merkia, bet prieš tai dar pra
slenka kaip filme Punske sutik
tųjų lietuvių vaizdas.

Sutiktieji punskiečiai

Jauna, dailiai nuaugusi ir sau
lės įkaitinta Aldone (Leončikai- 
tė), kuri stipriai ir draugiškai 
spaudė ranką, kai ją šįryt susi
tikome skaityklos patalpose, jau 
dabar turbūt bus toli numynu- 
si savo dviratį. Ji Vainos padė
jėja Kultūros namuose ir važi
nėja po kaimus, kaip tautinės 
saviveiklos instruktorė, padėda
ma vietos ansambliams.

Augštas ir kiek sulysęs, gi
liai įdubusiomis akimis Stoske
liūnas, kurį susitikome, kai jis 
skubiais žingsniais ir su dideliu 
portfeliu rankose leidosi mo
kyklos patalpų linkui, jau tik
riausiai dėstė savo klasei lietu- 

| vių kalbą. Jis yra trumpai bu
vęs ir pats pirmasis Kultūros 
namų vedėjas, prieš Vainai ap
siėmus toms pareigoms, jis yra 
ir Lenkijos lietuvių draugijos 

, centro komiteto sekretorius. Jis 
yra ir antros klasės lietuviškų 
skaitinių autorius. Vadovėlį iš
leido valdžia.

Dirbti su jaunimu nuskubėjo 
ir dar toks pats jaunumo, gra
žiai nuaugęs, garbanotais plau
kais Sigitas Čėpla, mokyklos kū
no kultūros mokytojas, pats ne- 

(Nukelta į 5 psl.).

Teisme suimtas 
liudininkas nusižudė

.. *. t™1* asmeny sužeista Beirute. Išblaškyti griuvėsiai ir atplaišos, pripildę gatvę; dūmai ver 
didžiules ABC departmentines krautuves Beirute. Libane, kur sprogo teroristų bomba, dau- 

geliui žmonių esant viduje. Dešimtis asmenų buvo sužeista sprogimo metu. (R. T.)

MASKVOS SIEKIAI

ir rytų Vokietijos komunistų 
vadais tarėsi, kokių priemonių 
imtis prieš Jugoslaviją ir kaip 
sudrausminti Lenkiją, kuriai 
Maskvos spaudimas jau didina
mas. Maršalo Malinovsky atvy
kimas rišamas su Chruščevo 
pastangomis rytinės Vokietijos 
kariuomenę apginkluoti atomi
niais ginklais. Suprantama, ato
miniai ginklai bus visiškoje so
vietų įgulų kontrolėje, kurių dy
dis rytinėje Vokietijoj siekia 
apie 400,000.

Chruščevo lankymasis Berly
ne sutapo su Nasserio - Tito pa
sitarimais Jugoslavijoje. Jugos
lavijai sudrausminti Maskva ne
turi priemonių. Sudrausminimo

Po Vengrijos sukilomo vadų egzekucijos ir komunistų par
tijos centrinio komiteto posėdžių Maskvoje sovietų Chruščevas 
pasirodė sovietiniame Berlyne, bet vakar staiga išskrido į Mask
vą, palikdamas sovietų delegaciją.

Chruščevas buvo atvykęs į so
vietinį Berlyną dalyvauti ryti
nės Vokietijos komunistų parti
jos kongrese. Tikra yra, jog 
Chruščevo tikroji atvykimo prie
žastis yra parodyti visiems Eu
ropos sovietiniams satelitams, 
jog jie yra Kremliaus rankose. 
Seniau Chruščevas yra kalbėjęs, 
jog į socializmą (komunizmą) 
galima eiti ir skirtingais keliais, 
bet paskutinėje savo kalboje 
Bulgarijoje įspėjo satelitus, jog 
kelias į socializmą yra tik vie
nas ir jis tegali eiti tik per Mas
kvą.

Vengrijos sukilimo vadų be 
viešo teismo likvidavimas labai 
pablogino Maskvos — Jugosla
vijos santykius, kurie paskuti
niaisiais mėnesiais ir taip buvo priemonės gali būti nukreiptos 
pašliję. Jugoslavija veda atski- prieš Lenkiją, kad parodytų vi- 
rą komunistinę politiką, kuri siems satelitams, jog jie yra vi- 
Maskvai yra didelė rakštis.' 
Kremliaus vadai gerai žino, jog 
visuose satelitiniuose' kraštuose 
yra daug Tito pasekėjų, kurie 
labai norėtų išsivaduoti iš Mas
kvos replių ir sukurti Jugoslavi
jos pavyzdžio rėžimus, kurie bū
tų komunistiniai, bet kuriems 
Maskva nebediktuotų.

Vienas iš tokių Maskvai pa
vojingiausių ir įtartiniausių 
kraštų yra Lenkija. Vengrijos 
sukilimo dėka Lenkija įgavo 
daug savarankiškumo. Vengrai 
liejo kraują, o lenkai laimėjo. 
Paprastai būdavo atvirkščiai: 
lenkų krauju kiti pasinaudoda
vo. Lenkijos Gomulka bandė ei
ti dar toliau, bet turėjo sustoti, 
nes gerai pamatė, jog Maskva 
neleis Lenkijoj pasikartoti Ju
goslavijos įvykiams. Gomulka 
turėjo nusilenkti Maskvai ir pa
barti Tito už komunistinio fron
to griovimą.

Lankydamasis sovietiniame
Berlyne, Chruščevas pasmerkė nuo Hitlerio, Chruščevas nepa- 
Jugoslavijos diktatorių, nukry- sakė, 
pušį nuo Maskvos linijos.

Į sovietinį Berlyną atvyko ir 
Maskvos įrankis Vengrijos kom. 
vadas Kadar. Berlyne atsirado ir 
sovietų krašto apsaugos minis
teris Radion Malinovsky, dar ne 
taip seniai pakeitęs maršalą Žu
kovą.

Politiniai stebėtojai daro iš
vadas, jog Chruščevas su Kadar

Prancūzija ketinanti sprogdinti 

atominę bombą
WASHINGTONAS, liep. 11. — Prancūzų premjeras Charles 

de Gaulle pranešė Jungtinėms Amerikos Valstybėms, jog Pran
cūzija eis užsibrėžtu keliu tyrinėti atomą, kol bus išsprogdinta 
jos pirmoji atominė bomba.

De Gaulle painformavo apie šį 
nutarimą valstybės sekretorių 
Dulles praėjusį šeštadienį jų su
sitikime Paryžiuje.

Prancūzų vadas pavartojo sa
vo teigimą, jog Prancūzija tu
rėtų vėl tapti didelė jėga ir dėl 
to privalanti įsigyti atominių 
bombų.

Prancūzų ambasadorius JAV 
Herve Alphand, pateikdamas sa
vo vyriausybės nuomonę, pareiš
kė: “Mes, prancūzai, neiname 
sprogdinti atominės bombos, 
kad juokais būtų sukeltas triukš 
mas”.

Dulles de Gaulliui pasakė: 
jei prancūzai taps viena iš pa
saulio atominių jėgų, galbūt tai 
padidins JAV kongreso pasitikė
jimą Prancūzija. Tačiau Dulles 
nepažadėjo, kad Prancūzija bus 
laikoma lygiomis su Britanija. 
Britanija, pagal naują Ameri
kos Atominės Energijos įstaty
mo priedą, gaus slaptų JAV ato
minių informacijų.

I

Vaišingi šeimininkai

ULMAS, Vokietija, liep. 11 — 
Užpraeitą penktadienį Ulmo teis 
me, kuris teisia buvusius Lietu
vos gestapininkus, buvo suim
tas vienas liudininkas Gennant, 
už melavimą teisme. Vėliau du 
buvusieji Tilžės gestapo valdi
ninkai paliudijo, kad jis pats da-

Troboje dar zuja apie ketver- lyvavo žydų žudyme ir neleisti- 
tą vaikiukų, o vienas, rodos, vy- nuošė darbuose prieš lenkus. Be 
resnysis sūnelis, vėliau prisėda 
ir prie stalo ir valgo su mani
mi su lašiniais keptą kiaušinienę. 
Mano mokytoja Elena gardžiuo- 
jasi lietuvišku sūriu, neliesdama 
mėsos, nes ji vegetarė. Kokia 
skani stambių grūdų juoda lie
tuviška duona'

Pavalgiusios tuojau įsiregis
truojame valsčiaus įstaigoje, 
kur mudvi palydi Vaina ir valdi
ninkui dar padeda užrašyti mud
viejų asmens žinias. Po to vėl 
grįžtame pas jį. Kalboms tik 
prasidėjus ir nesimatant galo, 
Vaina pasiūlo viešnioms šiek 
tiek pasilsėti, numigti, o Vainie
nė, net neklausydama mano ir 
Elenos šnekos, kad klotų tik 
vieną, o ne dvi lovas, tuojau iš
kelia savo linines paklodes ir 
bematant parengia dvi lovas.

Nuovargis (per naktį, kad ir 
keliavome miegamajame vago
ne, tačiau mažai suleidome akis,

to jie paliudijo, kad Gennant su 
ginklu grasino jiems, kad jie 
prieš jį neliudytų. Gennant buvo 
iki šiol Mainzo policijos prez. 
tarnautojas, kuris po suėmimo 
nusižudė.

Chruščevas prieš . . . 
girtuoklius

MASKVA. — Izvestijų nr. 160 
atspausdinta N. Chruščevo kal
ba, kurioje ji pabrėžia: “Jeigu 
žmogus, būdamas girtas, išeina 
į gatvę, reikia jį areštuot.” Jei 
sovietų policija tas direktyvas 
pildytų, nekartą tektų sulaikyti 
iš balių grįžtantį Chruščevą...

I

Kalendorius
Liepos 12 d.: šv. Jonas Gval- 

bertas; lietuviški: Margis ir 
Skaidre.

Liepos 13 d.: VH sek. po Sek
minių; šv. Anaktetas; lietuviš
kas: Austina.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsn.; rytoj — giedra 
ir vėliau.

Kas turi gauti JAV 
lenkę aukas?

VARŠUVA, liep. 11. — Vo
kietijos laikraščiai praneša, kad 
Varšuvoje prasidėjo aštrios dis
kusijos, klausimu, kas turi pri-į 
imti Amerikos lenkų katalikų 
atsiųstas Lenkijon aukas. Ko
munistų laikraščiai pradėjo kal
tinti kardinolą, kad dėl jo ne
gailestingumo 200 tonų maisto 
drabužių ir vaistų stovi uostuo
se, neprieinami vargstančiai vi
suomenei. Prieš mėnesį kardino
las Wyszynski viešoje paskaito
je nusiskundė, kad valdžia ne
duoda iškrauti gautas dovanas.

Diskusijos, kaip turi būti ad
ministruojamos Amerikos lenkų 
katalikų dovanos Lenkijoje, yra 
labai gyvos. Tos dovanos siekia 
keletą milionų dolerių. Komunis
tinė Lenkijos valdžia siūlo, kad 
būtų sudarytas mišrus komite
tas iš valdžios ir Katalikų Baž- 

I nyčios atstovų. Kardinolas ma- 
!_____1--J _______1_______ ____________________ I

I

i

i
Motery suvažiavimas
ROMA. — Romoje liepos 3 d. 

pasibaigė didžiulis Italijos Ka
talikių Moterų Sąjungos kong
resas, sušauktas penkiasdešimt
mečio nuo savo įsisteigimo su
kakčiai paminėti. Prieš porą 
dienų kongreso dalyvės buvo 
priimtos pas Šv. Tėvą, kuris 
moterims pasakė reikšmingą 
kalbą. Užbaigiamąsias progra
mines kalbas liepos 3 d. pasakė 
Katalikių Moterų Sąjungos Cent 
ro pirmininkė daktarė Carmela 
Rossi ir Genu vos arkivyskupas] 
kard. Siri.

— Po daugelio katalikių mote- no’ ^i katalikams do
rų laimėjimų visuomeninėje ir 
kultūrinėje srityje, šiandien — 
sakė kardinolas — ypač yra 
svarbu apginti moters šeimyni
nę padėtį, atpalaiduojant ją kiek 
galima daugiau iš ekonominių 
rūpesčių ir ją vis geriau paruo
šiant atlikti naujus uždavinius.

Pertvarko kompartijos 
komitetus

VILNIUS, okupuota Lietuva 
— “Sovietskaja Litva” rašo, 
jog pertvarkomas kompartijos' 
komitetų veikimas. Vietomis 
kompartijos komitetų sąstatai I 
sumažinama 30%.

• Telefono bendrovė Bcll vėl 
kreipėsi į Kanados transporto 
komisiją, prašydama leidimo 
pakelti kainas už naudojimąsi 
telefonu Ontario ir Qucbeck 
provincijose.

Kubos sukilėliai 
paleido JAV lakūnę

GUANTANAMO, Kuba, liep. 
11. — Kubos sukilėliai 
paleido vieną iš 30 amerikiečių 
karių, laikomų įkaitais.

JAV laivyno lakūnas T. R. 
Mosness iš Ames, Iowa, atvyko 
helikopteriu į JAV laivyno bazę, 
lydimas JAV konsulo Park Wol- 
lmam, kuris vadovauja dery
boms su sukilėliais.

I __________

vanos ir kad Bažnyčia turi jas 
administruoti. Prieš 3 savaites 
kardinolas turėjo keletos valan
dų užtrukusį pasikalbėjimą su 
Gomulka. Tačiau prie susitarimo 
nebuvo prieita. Vadinamieji ne
priklausomi katalikai šiomis 
dienomis bandė tarpininkauti 
tarp kardinolo ir Gomulkos., 
Kardinolas pradedamas vis aš
triau pulti.

vakar

J

Mobilizacija okupuotoje Lietuvoje
CHICAGO, III., liep. 11. — Iš 1 

okupuotos Lietuvos gautas laiš
kas, rašytas liepos 2 d., kuriame 
rašoma, jog birželio mėn. pas-i 
kutinėmis dienomis okupuotoje 
Lietuvoje komunistai įvykdė di
delę mobilizaciją. Pašaukti vi
dutinio amžiaus vyrai ir dau
giausia vedę. Pašauktuosius iš
vežė iš Lietuvos nežinoma kryp
timi. Visuose miestuose daug 
verksmo ir aimanavimo.

Nušovė tris britu 
bombonešius

Sukilėlių vadas atmetė 
Chamoun siūlymę
BEIRUTAS, Libanas, liep. 11.

— Libano sukilėlių vadas Saeb 
Salam vakar atmetė prezidento 
Camille Chamoun siūlymą at- 

i sistatydinti, kai jo terminas 
baigsis rugsėjo mėnesį. Sukilė-

KAIRAS, Egiptas, liep. 11. — vadas pareiškė, jog jo dali- 
Yemeno atstovybės pareigūnas n’a* k°vas< kad Chamoun 
vakar pareiškė, kad yemeniečiai i fuoJau paliktų prezidento pos- 
numušė tris britų bombonešius ^cs nenorime. kad Chamo- 
Harib srityje netoli Aden pro-,un nor^ vieną dieną būtų prezi- 
tektorato ir Yemen pasienio. 1 dentas , pareiškė Salam.

• JAV armija rengiasi paleis
ti pirmąją raketą į mėnulį ru
denį.

• Italijos ministeris pirminin
kas Amintore Fanfani ir jo mi- 
nisterių kabinetas pažadėjo 
griežtai laikytis Atlanto sąjun- 

[ gos sutarties.

• JAV armija rengiasi paleisti 
pirmąją raketą į mėnulį rudenį.

• Komunistinėje Kinijoje eina 
politiniai valymai.

siškoje Maskvos kontrolėje.
Chruščevas nebūtų atvykęs 

tik rytinės Vokietijos komunis
tų partijos kongreso pasveikinti, 
jei neturėtų kitokių tikslų.

St. Daunys

CHRUŠČEVAS NERVINASI

BERLYNAS, liep. 12. — So
vietų Sąjungos premjeras Chruš 
čevas vakar pareiškė, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės su
mokėjo maršalui Titui 100 mi- 
lionų dolerių, kad jis atgaivintų 
savo šmeižiančius puolimus 
prieš Rusiją.

Chruščevas pasakė, kad Ju
goslavija pardavė socializmą 
(komunizmą) už amerikiečių 
“išmaldas”.

“Amerikiečiai neduoda pinigų 
veltui”, — šaukė Chruščevas. 
“Kad juos gautumei, turi par
duoti sielą”.

Ką pardavė sovietai Amerikai, 
kai ji juos gelbėjo 1941 - 45 m.

Į

Komunistine Baltijos juros savaite
Vėl siūlomas Pabaltijo paktas

ROSTOCK, Vokietija, liep. 11. raudonomis vėliavomis, Chrušče 
I — Rostocke praėjusį šeštadienį i 
buvo atidaryta Tarptautinė Bal
tijos jūros savaitė. Ją atidarė

■ rytinės Vokietijos vicepreziden
tas ir partijos sekretorius Ul- 
bricht. Savo kalboje jis priminė 
apie praeitų metų rugsėjo mėn. 
Sovietų pasiūlytą visoms Balti
jos jūrą supančioms valstybėms 
nepuolimo paktą. Esą nesvarbu, 
ar kurios iš tų valstybių priklau
so NATUI ar Varšuvos paktui 
ar yra visai neutralios. Švedija 
ir Suomija tegul ir toliau pasi
lieka neutralios. Prisidedant prie 
Pabaltijo pakto jų neutralumas 
nebūsiąs paliestas.

Rostocko jūros šventė yra
1 bandymas pamėgdžioti Kielio 
Pabaltijo šventę, kuri vyksta 
kas metai šiuo šūkiu: “Baltijos

• jūra yra taikos jūra.” Ji bai
giasi liepos 13 d.

Rostocko šventė taip pat turi 
visokių komunistinių pramogų 
ir parengimų. Oficialiai prane
šama, kad joje dalyvauja 55,000 
svečių. Būk esą jų yra ir iš 

i Skandinavijos. Gatvės papuoštos

Stipri propaganda
MASKVA, liep. 11. — Kaip 

stipriai komunistai varo savo 
propagandą, rodo šis pavyzdys: 
Maskvos provincijoj yra dau
giau kaip 15,000 žmonių, kurie 
dirba politinės ir “mokslinės” 

i propagandos srityje. Per pasku- 
1 tinius pustrečių metų jie lai- 
i kė 171,000 paskaitų, kuriose da
lyvavo 12,000,000 žmonių. Vien 
1958 m. suplanuota pravesti 
110,000 pasikalbėjimų ir paskai
tų.

vo bei jo sėbrų paveikslais ir 
komunistiniais šūkiais. Groja 
raudonosios armijos orkestrai, j

• Šiaurės Amerikos žemynui 
ginti organizacijai Kanados vy
riausybė pavedė 9 eskadriles 
aviacijos su CF—100 sprausmi- 
niais lėktuvais ir radaro stoti
mis. Pavojaus metu šie daliniai 
gaus įsakymus iš NORAD cent
ro Springfield, JAV.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JAV dar įsileis .3,300 vengrų 

pabėgėlių, kurie dabar yra Aus
trijoje ir Italijoje.

• Naujosios Zelandijos ūki
ninkai raginami auginti daugiau 
kviečių.

• 5 Ji 08 ateivių be kvietėjų ga
rantijų šiemet įsileista Kanadon. 
Tai .įvairių sričių specialistai, 
reikalingi krašto pramonei ir ki-

I toms sritims.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— JAV vyriausybė reikalauja Sovietų Sąjungos atlyginti 

už numuštą lėktuvą Armėnijoje ir atsiprašyti už žiaurų civilių 
elgesį su amerikiečiais lakūnais.

— Argentina pirko Ui,000 tonų britų lėktuvnešį “Warrior”.
— Prezidentas Eisenhoweris vakar grįžo iš Kanados.
— Jungtinės Amerikos Valstybės rimtai svarsto suteikti 

nuo 20 milionų dol. iki 1(0 mil. dolerių pagalbą Libanui, kad pa
gelbėtų provakarietiškai vyriausybei nugalėti sukilėlius.

— Šveicarija planuoja savo armiją apginkluoti atominiais 
ginklais.

— Sovietų Sąjungos premjeras Chruščevas, dalyvavęs ryti
nės Vokietijos komunistų partijos kongrese, vakar staiga iš
skrido iš Berlyno į Maskvą.
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LIETUVOS VYČIAI IR 
PAVASARININKAI

SO. BOSTONO ŽINIOS
PERDAVE KONGRESO 

PROGRAMĄ

30 years 
uishing 

Sočiai

Nevvport. R. I.
East. Duiuth 3, Minu.

COME TO CARMEL
Young ladies 
to 
age 
be
Missionary 
kers in the 
vice of Our 
dy of Mount Car
inei, write for in- 
f o r m u tion to: 
Corpus C h r is ti 
i'arnielite Sisters 
,21 B a t Cery St.. 
or lyno Sth Avė.

nuostolių. Sudegė ne tik kele
tas kranto pastatų, bet ir kelio
lika arti kranto stovėjusių lai
vų.

! — Mass. vaLst. demokratai ir
respublikonai jau turi parengę 
savo kandidatų sąrašus rudenį 
būsiantiems rinkimams. Demo
kratų pusėje daugiausia varžy
bų buvo dėl attomey general 
vietos. Jų kandidatu į tą vietą 
išrinktas Edward J. McCormack 
žinomo kongresmano John W.

I McCormack sūnėnas. Tarp lie-
OKAS NELABAI PALANKUS tuvių yra daug sykių buvęs ir 

Su liepos mėn. pradžia Atlan- gy"ęsis lietuvaite žmona,
to pakrašty prasidėjo tikrai va- Respubhkonų kandidatų attor 
sariškas oras ir kaikurios die-, °ey genXra! vie^ai ,yra Chris- 
nos 1 
tos. Bet būna ir debesuotų lie
tinių dienų. Vasarvietėse, ypač 
Cape Cod, atsirado daugiau va
sarotojų.

I
1 “Laisvės Varpo” radijo va
dovybė užrašinėjo į juostas 
svarbesnius Amerikos Lietuvių 
Kongreso numerius ir juos per
davė paskui per savo progra
mą. Birželio 29 d. buvo skirta 
tam reikalui visa valanda, o lie
pos 6 d. buvo perduotos Alto 
Vykd. komiteto narių kalbos. 
Žinoma. į tarpus kalbų buvo 
duodama muzikos.

THE FRANCISCAN’ SISTERS 
OF THE SACKE1) HEART 

welconie YOl NG 
1-AD1ES — who 
have. the coura- 
ge to respond to 
Christ’s invitati- 
on to follow Him 
in a life comp- 
letely dedieated 
to God in His 
Special Service.

The Sisters en- 
gage i n teaching, 
nursing, sočiai

work, the care of the orphan and 
the aged. For iriform. write to

The Rev. įMother General 
FRANCISCAN SISTERS 

OF THE SACRED HEART 
372 N. Broaduay Joiiet. illinois

kun. Alphonse B. Janušonio 
“Our American Pride”.

Taip pat šiame numeryje, 
kaip ir paprastai, yra Vyčių 
sendraugių skyrius, kurį reda
guoja Ignas Sakalas, Vyčių veik 
los aprašymai, pranešimai, ne
maža nuotraukų ir kt.

St. Raila savo įdomiame strai 
psnyje “45 metų Lietuvos vy
čiai” tarp kitko rašo:

“Visiems žinoma, kad mūsų 
dienų vyčiai atskirti 45 metų 
laiku nuo pirmutinių vyčių. To
dėl ir jų lietuviškas veikimas 
atitinkamai yra suprantamas ir 
gyvendinamas. Tai yra gyveni
mo tikrovė, kurią ir nuoširdžiau 
si lietuviškumo mylėtojai turi 
matyti ir suprasti. Bet kol dar 
lietuviška dvasia neprarasta, kol 
lietuviškumo tikslai siekiami, tai 
dar vyčiai lieka vyčiais. Jau sa
vo 19 metų su vyčiais bendra
vimo laikotarpyje aiškiai ma
tau pakitimą, bet vytiškumo i- 
dealą dar neiškeistą į ką nors 
ritą. Kol dar vyčiai gieda: “Ei, 

yčiai, gyvenam tautai ir Baž
nyčiai” — tai dar yra daug vil- 
.:?s. .alima laukti laimėjimų ir

1 ;žių vytiškų darbų.

■labai palankiose sąlygo
si yra ryžtingi, besiver-

:• ą pirmyn, nors priešinga sro
vė šiam lai juos griebia ir nori 
ntėti visai r.evytiška linkme. Jei 

tokiose veiklos ir gyvenimo 
■mkybėse vyčiai netik gyvuo- 

. bet ir veikia, veržiasi, pla- 

.oja, auga ir stiprėja, tai tik 
pagarbos, pagyrimo ir paramos 
užsipelno. Todėl vyčius vertinu 
už jų lietuviškas pastangas veik 
ti ir dirbti ne sau, bet bendram 
lietuvio ir Lietuvos bei lietuviš
kumo gėriui”. E. TyL

i
Liepos 4 d., Amerikos nepri

klausomybės dienoje, Lietuvos 
Vyčiai turėjo savo metinį tra
dicinį išvažiavimą Chicagos prie 
miestyje. Jame teko būti ir jūsų 
reporteriui. Jis ten pastebėjo 
liūdną reiškinį — nebuvimą tų, 
kurie labai garsiai kalba apie 
lietuviškumą ir jaunimą.

lie- 
or-

Lietuvos Vyčiai juk yra 
tuviška patriotinė jaunimo 
ganizacija. Ji yra daug pasitar
navus ir dabar tarnauja Lie
tuvai.. Ji kasmet parašo apie po 
10 tūkstančių laiškų Lietuvos 
reikalu. Nėra nė vienos kitos 
lietuviškos organiacijos, kuri 
tiek daug korespondencinės, sis 

• tematingos propagandos Lietu
vės reikalu būtų vedus ar vestų. 
Ji tą daro savanoriai ir savais 
asmeniniais (pačių propagandis 
tų) pinigais. Tie visi kovotojai 
bei Lietuvos reikalų kėlėjai ir 
gynėjai yra Amerikoje gimę lię 
tuviai — Lietuvos Vyčiai.

būna labai karštos, saulė-<ian A’ Herter’Jr-> buvusio gu-

VASAROS P AMALDŲ 
TVARKA

i bernatoriaus sūnus.

Pradedant liepos 6 d., mūsų 
parapijos bažnyčioje yra vasa
ros pamaldų tvarka. Nebėra 
giedotų mišių, negieda choras, 
o gieda visi susirinkę, nėra taip 
pat popietinių pamaldų. Šv. Va
landa būna tik pirmaisiais mė
nesių penktadieniais, Šv. Tere
sėlės novenos pamaldos ir va
saros metu būna trečiadienių 
vakarais.

DEDAMI NAUJI LANGAI 
ZAKRISTIJOJE

Senieji Eetuviai, ypatingai 
nuo bolševikų pabėgusieji, tu
rėtų Vyčius remti moraliai ir 
materia’iii:. Tačiau kažin kodėl, 
taip nėra. ČL. atrodo, yra koks 
nors nesusipratimas ir nuo rea
lumo nuslydimas: nenorėjimas 
Amerikos lietuvių gerų darbų 
įvertinti ir čia gimusį lietuviš
ką jaunimą paremti. O šis jau
nimas. š tikrųjų, yra vertas 
paramos visų patriotų lietuvių.

Ir n< 
se v ve

Lietuvos Vyčiai seniau būda
vo gretinami su pavasarinin
kais. Kas atsitiko su pavasari
ninkais atvykusiais į Ameriką? 
Kur jie dingo? Kodėl jie nesto
ja į Lietuvos Vyčių gretas?

) Y*

Šv. Petro liet, parapijos ku
nigų zakristijoje dedamas nau
jas gražus vitražas, vaizduojąs 
Šv. Joną Krikštytoją. Tuo vit- 

jžll norima įamžinti atminimą 
kun. K. Jenkaus, prel. K. Ur
bonavičiaus. kun. Tomo Žilins
ko. kun. Jono Žilinsko. Šiam 
vitražui dar nėra fundatoriaus. 
Juo galėtų būti vienas asmuo 
ar asmenų grupė.
ORGANIZUOJA AUTOBUSĄ

♦

— Berniukas be inkstu. Į Pe
ter Bent Brigham ligoninę yra 
atvežtas iš Švedijos 11-kos me
tų berniukas, kuris nebeturi nė 
vieno inksto. Tos ligoninės chi
rurgai yra sėkmingai perkėlę 
inkstą iš vieno dvynuko kitam. 
Taip jau buvo daug kartų. Da
bar jie susiduria su problema, 
kaip įstatyti inkstą iš visai sve
timo kūno.

— Bernard Goldfine, iš Kau
no atvežtas jauname amžiuje 
ir tapęs milionieriumi žydas da 
bar išgarsėjo visame krašte dėl 
jo ryšių su Sherman Adams ir 
kitais. Nors jis nuolat gyvena 
Bostone, bet ligi šiol čia mažai 
buvo žinomas platesnei visuo
menei.

— Elena Dambriūnienė, mū
sų žinomo kalbininko žmona, lie 
pos 5 d. buvo atvykusi iš Wash- 
:n?ton, D. C., į Bostoną ir bu
vo krikšto motina savo sesers 
•5. Aleksonienės. sūnaus. Krikš
to tėvu buvo Z. Dielininkaitis 
iš Waterbury, Conn.

— Antanas Pigaga, geras 
vyr. kartos lietuvis, nuo liepos 
1 d. išėjo į pensiją. Dirbo pri
žiūrėtoju Domino cukraus fab
rike .

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Kongregacijos rėmėjai organi
zuoja autobusą nuvežti kelei
viams j tos kongregacijos me
tinį pikniką liepos 27 d. Teirau
tis pas V. Šimkienę.

r
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THE FRANCISCAN MISSIONARY 
BROTHERS of the SACRED HEART 
of JESUS invite young men 17 -to 
35 to write for the new illustrated 
Booklet, The Joy of Charity. 
Write to:
KEVEREND BROTHER SUPERIOR 

ST FRANCIS MONASTEUY 
Eureka, Missouri.

CONTEMPLAT1V E.S in THE SOUTH!
The Poor Clar.es have recently 

opened a new Monasterv in South 
Carolina. where the Catholic popu 
lation is less than 1%. Their life is 
praver and sacrifice in this Mission 
Area, is essential to further .the 
work of God ahd the Church. They 
Need You I
Zealous and Mission minded young 
ltulies. intereetej in this life and 
soul saving work, may write to Rev. 
Mother Abbess —

MOYASTERY OF ST. CLARE. 
GREENVILLE, SOITH CAROI.l.YA

Tuojaus po atroio Pasaulinio karo Kapucinų ordinas susilaukė 
tiek dsut" nauju kandidatų, kad jiems būtinai reikėjo statyti naują 
seminariją ir kitus pastatus. Ordino pajamos dar niekaip negali pa
nešti tos didelės naštos, šiuo laiku Kapucinų ordinas jieško pagalbos 
iš katalikiškos visuomenės. Visi tikintieji žino jų dideli įnašą i Baž
nyčios istoriją.

Kviečiama tad visuomenė juos sušelpti, siunčiant aukas sekančių 
adresu: Capucin Seminare Appeal, 1740 Mt. Elliot Avė., Detroit 7, 
Mich.

Kaikas iš pavasarininkų ar 
šiaip t. ? utinių pasakys: “Mes 
negalime su' vietiniais sutapti 
— n .ūsų gai sena kitokia, mes 
esame pratę kitaip veikti ir tvar 
kytis”. Dalinai tas tiesa, bet 
tik Salinai. Galvosena nėra iš ak 
mens padaryta — ji keičiasi. 
Pasikeis ir tremtinių galvosena. 
Kaikurių jų jau yra gerokai 
pasikeitusi. Ir pasikeitusi ne lie
tu viškon, ir ne vytiškon kryp
tim

Jeigu tas tiesa, kad iš Lietu
vos atvykusieji negali su čia 
gimusiais lietuviais sutapti, tai 
kodė’ 
kuopt 
tuvos

no įdaryti atskirų Vyčių 
. sus k 'ančių vien iš Lie- 
atvykusių lietuvių; kodėl 

draugiškai nelenktppiiauti čia
gimusiems su iš Lietuvos atvy
kusiai: kodėl nepamėginti vie
niems kitus suprasti ir abiem 
suartėti? Kad tas galima, tei- 

J giamų pavyzdžių yra: šokėjai 
kartu šoka, dainininkai kartu 
dainuoja ir gražiai sugyvena.

NEPAPRASTA NAUJIENA 
tik už $31.98 

galite nusiųsti siuntini savo arti
miesiems j Lietuvą ar kitas vietas 
iž geležinės uždangos.

Tame siuntinyje yra medžiagos 
apsirengimui 3 asmenims. Vyrui: 
vilnonės medžiagos kostiumui ar 
paltui; moteriai: 2 suknelės, vie
na vilnonės medžiagos ir kita med
vilnės ir vaikui ar mergaitei apsi
rengimui medžiaga.

Medžiagą pasirenkate iš mūsų 
medžiagų sandėlio kokia jums pa
tiks. Siuntinys yra pilnai apdraus
tas ir muitas apmokėtas. Siuntė
jas jj gaus 6 savaičių laikotarpyje 
ir nieko jiems nereikės primokėti.

Palatine Bargain Basement da- 
duoda progos visiems pagel- 
savo artimiesiems už geleži- 

uždangos.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

DIDELIS GAISRAS UOSTE
Liepos 6-7 d. naktj Bostono 

prekinių laivų uoste kilo didžiu
lis gaisras, pridaręs milioninių

FOLLO\V THE LEADEK 
Christ — St. Francis — You

A religious — A Franciscan 
Brother, dedieated to Christ

& youth. For infor. write to: 
Vocation Director,

FRANCISCAN TERT1AJRIES 
OF THE HOLY CROSS

st. Anthony Novitiate, New Berun, l.».
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THE DAUGHTERS of CHARITY 
of St. Vincent De Paul Offer a joy- 
poor. the lonely, the forsaken. Girls 
ous way of life in the service of the 
bettveen 
courage to respond to 
vitation to leave all and follovv Rim 
may find peac.e and happiness in a 
life dedieated to God*' The Sisters 
engage in sočiai work. Teaching. 
nursing, the Care of children. : 
serve on foreign missions. Send 
descriptive literature to:

SISTER BERTRANDE. 
MARILLAC SEMINARY 

NOKMANDY 21, ST. LOUIS. 
Sponsored by a friend of the 
Daughters of Charity, who loves 
their 1-ove of God and their iove of 
their feLlow — man.

18 and 30 who have the
Christ’s in-

Dominican Brothers
A Yovng Americaa 

Community of 
Brothers only

We wanf young men 
willing to train for 
Teaching, Clericai & 

Sočiai Work. ,

lt you do -oot feel at- 
tracted to any of 
these particu lar fields 
there are other great

opportunities for the ūse of your par
ticular talent. To -learn more about this 
happy group of friars write to:

DIRECTOR 0F VOCATIOMS 
Our Lady of the Rosary Priory 

101 Boyntoo Lane Reno, Neveda

fe.
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kaip

kiekį 
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DYKAI DYKAI
VACAT10N CLUB TAIKYTOJAMS *
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Reikia jieškoti bendrumų, o 
ne skirtumų. Bendraudami su- 
artėsime, o vieni į kitus šnai
ruodami tolsime ir abeji žūsi
me. Jeigu esame patriotai, ir 
lietuviškų reikalų mylėtojai, tai 
artėkime ir bendros kalbos — 
bendro veikimo jieškokime.

Senas Vytis

1263 NO. PAULINA IR
1286 Mihvaukee Avė. (kampas) 

Telef. HUmboldt 6 3353
P. S. Prašome pranešti savo drau

gams ir pažįstamiems, kad ir jie pa
sinaudotų šiomis nepaprastomis leng
vatomis, pasiųstų medžiagų siunti
nius.

A WONDERFUL V A C A T I O X
Make resevations now! *5 with 3 

meals daily per person. Free VVeenie 
Roast. Bingo. Swimming. Fishing. 
I’ancįng and Entertainment. Privalė 
Pool. Write to . . .

COZY RESORT
J. Harding

SOUTH HAVEN. MICH. Tel. 1750x

BE A MISSIONARY SISTER
Your talentą are needed in Vitai ■ 
soul saving Mission activities, as a ■ 
teacher. nurse, socia.1 worker. pub- 
licist and in a variety of other ne- 
cessary occupations here in the 
United Statės and in 11 foreign : 
l^inds. Young women and girls of 
high school age. deslrious of serving 
God are welcowe! Help extend God’s 
Kingdom through the ūse of your 
Godgiven ta-lents and your joyful 
service. Write today for illustrated 
information about the joy of doing 
for Christ with the Missionary Sis
ters. Servants of the Holy Ghoat. 
Mention your age and education and 
enclose a snapshot of yourself. 
Adresą: Vocation Office.

HOLY GUOST CONVENT 
Techny, Illinois.

WE INVITE YOU
to a Franciscan life of generositv 
through a totai dedication of self to 
God. Here you will be privileged to 
assist with the work of the Church 
through teaching. work with the 
deaf, the orphans. and the mentally 
retarded. and in the performance 
of domestic work in various types 
of institutions. If you are interesed. 
please write to:

THE SISTERS OF ST. FRANCIS 
OF ASSISI

3221 South Lake Dr., 
MILWAUKEE 7, WISCONSIN

Jūs būsite saugūs, atidavę iš dak- , 
taro gautą receptą išpildyti vais
tinei, kurios svarbiausia užduotis 
—išpildyti tiksliai receptus, , 
jie yra daktaro nurodyti

Kasdien išpildydami didelį 
receptų, vartojame šviežius 
tus, kurie sėkmingai veikia,
rime vaistu, importuotų iš užsie
nio, ir pačių naujausių, vėliausiai 
išrastų.

Kviečiame ir Jus duoti _____
pildyti Jums prirašytą receptą ir' 
įsitikinsite, kad mūsų vaistai tik
rai švieži ir kainos labai prieina
mos.

IŠPILDOME Tš LIETUVOS GAU
TUS RECEPTUS.

DARGIS VAISTINE
CHARLES DARGIS.
Reg. Pharmacistas

VV. Marųuette
Road

Chicago 29, III.
Tel HEmlock 4-6050

Kiekvienas !!♦'-!» m. •‘Vacation Club” 
taupytojas po $L'»o arba daugiau i sa
vaitę gaus nemokamai pilną penkių un
cijų bonktitę‘’Cotillion” — visur žinomi 
AVON kvepalai.

* -
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SOUVENIR TO EVERYONE WHO1

brings in this coupon |

1 FREE FlY swatter I
. . for the month of Joty on^

Bring In Your CouponTodoy
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YOUR SAVINGS are INSURED SAFE
. •*

“VYTIES” PUSLAPIUOSE
Naujas — liepos mėnesio “Vy 

ties” žurnalo numeris jau pa
siekė savo skaitytojus. 24 pus
lapius turinčiame žurnale užtin 
kami šie straipsniai: kun. Sta- 

. šio Railos "45 metų Lietuvos 
Vyčiai”, kun. Albert J. Contons 
“Forty-five years of Light”, 
kun. John C. Jutt “45 Years 
of Lithuanian Activity”, Jono 
Vyčio “Vyčiai ir lietuvių visuo
menė”, Tony Yuknio “K. of L. 
Choir and Drama Activities”, 
Albin S. Adomaičio “Gediminas 
Rex Lithuanorium et Multorium 
Riithe^orvm”. James M. Owens 
Po’lccvvoman”, Edvardo Šulai- 

čio “Vyčių veiklą nagrinėjant”,

i

SCHENK LUMBER CO.
Industrini Lumber for Evcry Pnrpo-e 
Building Lumber of Evcry Dcscription 

MILIAVORK A SPECIALTY
6601 S. Centrai Avė. PO 7-1411

LABAI SVARBU 
MARQUETTE PARKIEČIAMS
Marąuette Parke per PAURA 

Gift Parcel Co., 2439 W. 69 SL, 
tel. HE 4-8292, dar bus galima 
pigiomis kainomis pasiųsti siunti
nius ir užsakyti per ANGLIJĄ 
medžiagas j LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
ligi liepos men. 17 dienos.

■■ _ --------

fgį IMPORT TAP S. sHKxr^
Vieta, kurioje jausitės esą jaukioje aplinkoje. Tin
ką jūsų skoniui sumuštiniai prie stiklo puikaus

WUERZBURGER NOFBRAU

v

Alus, leis Jums 
niai vėsinama, 
maloniai užkvievia

LOWENBRA U MUENCHEN.
tikrai pailsėti ir atsigaivinti. Patalpa yra riektrini- 
Ncmokamai privatus “I’arking Lot’’. Visus lietuvius 

sav. HENRY s7.AFRANOWSKI
y

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JŪS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klljentams už rėmimą mūsų firmos Ir jų pato
gumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Netvarkė bus atidara ir sekmadieniais nuo 9 iki 
4 valandos.

2) Mes tuojau neatidėliojant išsiunčiame.
3) Oro pašto siutiniai, jeigu jie pristatomi iki 12 valandos, išsiun

čiami tų pačią dieną.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siuntiniai 

yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų (tareikalavimaLs. 
ATEIKITE J

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1241 N. ASHLAND AVĖ., CHICAGO 23. ILL
Tel. HUmboldt 6-2818

312 MARKET STR E ET. NEWARK, N. J. Tel. Mitchell 2-2452

7S Second Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 
O Regu n 4-1540
Atidaryta kasdien nuo
9 iki 6, sekm. iki 4 p. p.
832 N. 7th Street 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747
Jums patarnaus m ilsu

MOŠŲ SKYRIAI:
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Amerikos Balso siaurinimas
Mums jau kiek seniau buvo žinoma, kad Jungtinių Valsty

bių Informacijos tarnyba planuoja uždaryti Amerikos Balso sky 
rių Miunchene. Žinių apie tokią galimybę neskelbėme, nes ma
nėm, kad pirmiau mūsų veiksniai dėlto turi pasisakyti ir, su
rinkę visus duomenis, žinias patikrinę, • padarytų atitinkamus 
žygius. Mūsų žiniomis, pirmieji žygiai padaryti, išreiškiant ne
pasitenkinimą svarbaus JAV informacijų sektoriaus — Ameri
kos Balso veiklos siaurinimu.

Vakar ir užvakar žinios apie Amerikos Balso tnansliacijų 
siaurinimą mus pasiekė laiškais ir telegramomis iš Europos, ir 

kitur. Todėl tas žinias tenka skelbti ir į jas reaguoti.
Prieš keletą mėnesių Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomo- 

komiteto nariams teko vykti j Washingtoną, kad pasikalbė- 
su vyriausiuoju JAV Informacijos tarnybos direktorium

iš

kur gi 
šveica-

pakliu-

APIE POLITIKĄ IR JOS PRASMĘ 
IŠEIVIJOJ

DR. K. ŠIDLAUSKAS

stovių dėsnių bei taisyklių, ku
rių studijavimas ir pažinimas 
turėtų sudaryti kiekvieno apsi- 
švietusio žmogaus pilietinę pa
reigą.

jo 
tų
George Allenu dėl pabaltiečių skyriaus Amerikos Balse sugru
pavimo su kaikuriomis vadinamomis “sovietinėmis respubliko
mis”, išimant jas iš tų tautų grupių, prie kurių jis buvo priskir
tas pačioje jo veiklos pradžioje. Daug kam atrodė, kad toks 
pergrupavimas lyg ir reiškia bent dalinį Jungtinių Valstybių 
nusistatymo Pabaltijo valstybių atžvilgiu pasikeitimą. Tiek 
informacijų tarnybos augštesnieji pareigūnai, tiek Valstybės 
Departamentas užtikrino, kad tokio pasikeitimo nėra, kad per
grupavimas įvyko išimtinai administraciniais išskaičiavimais. 
Pasikalbėta ir dėl lietuviškosios informacijos siaurinimo. Buvo 
priminta, kad nėra abejonės, jog bolševikų okupuotosios Lietu
vos žmonės laukia žinių iš bendrojo Amerikos politinio, kultū
rinio ir ekonominio gyvenimo, tačiau kiekvienu atveju labiausia 
laukia tų žinių iš lietuvių gyvenimo ir veiklos, nes jos jiems ne 
tik įdomios, bet palaikančios juose viltis, skatinančios nepa
lūžti.

Iš pasikalbėjimo su p. Allenu galima buvo padaryti išva
dų, kad bus atsižvelgta į Alto pageidavimus.

Nors šis Alto žygis ir žinių transliavimas Lietuvon iš Wash- 
ingtono neturi perdaug artimo ryšio su skyriaus Miunchene 
panaikinimu, tačiau mes jį čia minime, kad pailiustruotų bendrą
ją to reikalo padėtį.

Miunchene veikusio AB skyriaus uždarymas paliečia ne vien 
tik lietuvius, latvius ir estus. Paliečia ir ukrainiečius, lenkus, 
čekus ir kitas tautas. Lygiai visose tose tautinėse grupėse reiš
kiamas nepasitenkinimas ir, nėra abejonės, kad jos visos darys 
žygius bandyti sulaikyti AB skyriaus Miunchene uždarymą. Ar 
ja ir kas bus pasiekta, tai visai kitas yra klausimas. Bet jie bus 
daromi.

Jei anuo kartu mus įtikinėjo, kad pabaltiečių skyriaus per
grupavimas Balse neturėjo politinių motyvų, tai ką reikia ma
nyti apie programų Miunchene likvidavimą?

Į šį klausimą nebandysime atsakyti, nes neturime po ranka 
visų tų motyvų, kuriais pasiremiant prieita tos išvados. Šį kartą 
esame “draugai nelaimėje” ne vien su latviais ir estais, bet ir 
su lenkais, ukrainiečiais, čekais ir kitais, kurių politinė padėtis 
yra skirtinga. Šiuo atžvilgiu esame suplakti su satelitinių tau-

ke-

ka-

ne-1
Į

• moterys. Ne tai nusigandę, ne 
tai apsidžiaugę vieną pro kitą 
pradėjo mane klausti:

— Revenendo?.. Iš 
čia? Kas esi: vokietis, 
ras?

Paaiškinau, kaip čia
vau, atsiprašiau už sutrukdymą, 
pareiškiau užuojautą ir tarnau
tojui paspaudęs ranką ėjau sa
vo keliu. Moterys, pažvelgusios 
viena į antrą, paklausė ar ga
linčios eiti kartu su manim.

— Kad aš einu į stotį ir 
liauju toliau, atsakiau.

— Tai mes palydėsim lig 
pų vartų.

Ėjom kartu. Pokalbyje aš
sistengiau būti joms mandagus. 
Aš klausiau, kodėl jos nenori 
būti prie degančio lavono.

— Kad vistiek mes negalime 
į tą vaizdą žiūrėti. O ar tiesa, 
Reverendo, kad kunigui nebuvo 
valia jį palaiminti? Mes prašėm 
mūs parapijos kunigus, kad mi
rusį palaidotų ir iš namų kata
likiškai išlydėtų, bet jie nesuti
ko. Sakė, kad jiems nevalia tai 
daryti.

Paaiškinau, kad kūnams tų, 
kurie pareiškė valią būti sude- 
gintais, Bažnyčios drausmė ne
leidžia religinio patarnavimo, 
kad Bažnyčia nepritaria kūnus 
deginti.

— Mudu su vyru gyvenome 
Indijoje. Ten visi kūnus degi
na, aiškino žmona.

— Kas iš to ? — atsakiau. 
Negi mums europiečiams, krikš 
čioniškos kultūros skleidėjams 
mokytis papročių iš Patagoni- 
jos, Indijos ar Eskimų.

Mums einant į kapus radome 
didoką būrį žmonių ir kunigą, | 
laidojančius mirusįjį. O Italijoj, J 
kaip ir Lietuvoj, žmonės pasilie 
ka prie kapo kol jis supilamas 
ir aptvarkomas.

— Matote, ponios, — sakau. 
Ar ne žmoniškiau šitaip? Tie 
žmonės dažnai čia atsilankys 
pasimelsti. O jūsų vargšas vy-

Nors politika sudaro vieną 
svarbią kultūros šaką, bet jos 
reikšmė tremty yra žymiai su
menkėjusi. Todėl dažnas mūsų 
patenka į pagundą visai nuver
tinti politinio tremties darbo 
reikšmę, iškeliant ir išskiriant, 
lyg kokį kontrastą politikai, 
kultūrinį darbą. O šitoks nusi
statymas dažnai kyla dėl to,kad 
pačios politikos sąvoka trem
ty kartais neleistinai susiauri
nama. Galima neretai sutikti 
teigimą, kad, netekusiems sa
vos valstybės, mums esą pali
kusi tik ‘-partinė” politika arba 
kokios nors neaiškios prigim
ties “tautinė” politika. Todėl 
kartais pravartu pasvarstyti 
pačią politikos esmę.

, vaidmuo politiniame gyvenime 
ir (Veikloje yra nepaprastos svar 
bos dalykas. Bereikia tik mesti 
skubotą žvilgsnį į lietuviškąją 
praeities ir dabarties politiką 
arba į tarpusavį tautų bendra- 

iNukelta į 4 psi.)
žmonių ir tautų tarpusavio gy
venimas. Į tą klausimą Einštei
nas su genijams įprastu kuklu
mu teatsakė, kad visuomenės ir 
valstybių gyvenimo tvarkymas 
esąs daug sunkesnis dalykas už 

i augštąją matematiką ir fiziką.
Politikos, kaip mokslo disci

plinos, pačią sunkiausią prob
lemą sudaro toji aplinkybė, kad 
politikoj visų tyrinėjimų pa- 
grindan tenka dėti atskiro žmo
gaus elgesį, kuris įvairuoja pa- 

| gal jo išsilavinimo laipsnį, gy- 
i venimo sąlygas ir atskiros tau
tos charakterį. Nenuostabu 
tad, kodėl amerikiečiams, ne
žiūrint to, kad jų mokyklose 
daug kreipiama dėmesio ^politi
nių mokslų dėstymą, taip sun
kiai sekasi tvarkytis, susitikus 
su kitų kraštų žmonėmis, spren 
džiant įvairias tarpvalstybinių 
santykių problemas. Mat, ame
rikietis dėl ilgą laiką trukusios 
izoliacionistinės politikos sun
kiai begali išvengti savos ame
rikietiškojo gyvenimo filosofi
jos, sprendžiant apie kitų tautų 
žmonių elgesį ir nuspėjant jų 
reakcijas, kas tarptautinėj po
litikoj yra neišvengiamas daly-: 
kas. Amerikietis sunkiai begali 
suprasti, kad koks nors išba-1 
dėjęs ir tik į vieną gabalą au
deklo susisukęs indas arba 
koks apskuręs egiptietis gali 
turėti tokį patį savo tautinės 
didybės pajautimą, kokį turi ei
linis šio krašto gyventojas.

Vistik, nežiūrint šios gilesnių 
sociologinių studijų reikalau
jančios politinės veiklos srities, 
politikoj esama daug gana pa-

į
2. Teisės sąmonė politikoj

Vienas dalykas politikoj yra 
visuomet labai svarbus, ką mū
sų kultūros filosofas prof. St. 
Šalkauskis yra taip pabrėžęs, 
būtent, kad politinėj veikloj .ne
būtų pametama teisinės sąmo
nės. Bendrai kiekvienas visuo
meninis darbas, pagal prof. Šal-! 
kauskį, reikalaująs dviejų svar
bių nusiteikimų, būtent, supra
timo, kad visuomeninis gyveni
mas savo visumoj yra pagrįs-1 
tas solidariais interesais ir kad 
visuomenės tvarka ir įvairūs, 
kartais priešingi, interesai pri
valo būti atremti į teisės pa
grindą. Todėl teisinės sąmonės
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1. Politika — menas ir mokslas 
Apie politiką galima kalbėti 

kaip apie savo rūšies meną ir 
kaip apie mokslą. Pagal Bismar- 
cką politika esąs menas men
kiausiomis priemonėmis pasiek
ti geriausių rezultatų. Gi Pla
tonas buvo pats pirmas filoso-, 
fas, iškėlęs politikos, kaip moks I 
lo reikšmę. Jo veikalą “Respu- ■ 
blika” tenka laikyti pačiu pir
muoju politinių mokslų vado
vėliu. Platonas ■ aiškiai iškėlė 
mintį, kad viešojo gyvenimo 
tvarkytojams būtinas ilgas ir 
nuodugnus pasiruošimas, nes 
tik tuomet visuomenės gyveni- j 
mo tvarkymas bus sėkmingas. į 
Pats politikos mokslas, kaip jį 
vienas didelis šio krašto politi
kos praktikas yra apibrėžęs sa- 
ivo paskaitoj politinių mokslų 
studentams, esąs mokslas su
rasti bendrą pagrindą, kuriuo 
galima būtų apjungti didžiausią 
skaičių žmonių (Baldwin, R. E., 
Lat’s go into polities. p. 168).

Bet juk kiekvienoj platesnio 
masto visuomeninėj veikloj mes 
turime šitą patį tikslą. Skirtu
mas tik toks, kad politinėj veik 
loj mes daugeliu atvejų galime 
vadovautis vien tik utilitaristi- 

! niais dėsniais, t. y., kaip men- 
ties sudegintu. Jis ir mano bro- klausiomis priemonėmis pasiek- 
lį daug paveikė. Ar negalėtum 
su juo pasimatyti?

Ką gi, atsakiau. Esu tikras, 
kad Genovoj yra pakankamai 
už mane iškalbingesnių kunigų. 
Pajieškoki vieną iš tokių, o man i 
reikia vykti savo keliu.

Prie kapų vartų atsisveiki
nom.

— Pasimelsk už mus, Rcve- 
rendo.

— Gerai, — atsakiau ir ėjau 
tramvajaus link. Jos dvi liko 
stovėti prie vartų, tarsi neno-' 
rėdamos grįžti į krematoriumą.

—
— Desperacija yra tokia pat 

didelė nuodėmė, kaip ir kitos 
didžiosios nuodėmės.

— Šv, Tomas

yra SKirtinga. oiuu atžvilgiu c»amc augami -m ---- ,
tų grupėmis. Ar čia bus kokie politiniai užkulisiai, suras mūsų ras ir brolis spirga tik svetimo 
frTęitų tautų laisvinimo veiksniai. Jei jie bus, visuomenė bus sargo priežiūroje ir vėliau nieks

- uz. jį izepaozziieio.

— Tiesa, Reverendo, — sako 
mirusiojo sesuo. O klausyk. Ar 
negalėtum palaukti vėlesnio į 
traukinio? Čia Genovoj gyvena 
mano pusbrolis ekskunigas. Ir i 
jis sakosi pasirašęs būti po mir- i 
fino T 4 rv 7

supažindinta, o jei bus reikalingi platesnio masto veiksmai, ne-: už jį nepasimels, 
abejojama, kad tam bus duotos direktyvos. Tie veiksmai bus 
efektingesni, jei jie bus vykdomi visų šio reikalo paliestų tau
tų kolektyviai.

Šis įvykis, kaip ir daugelis kitų, parodo, kaip yra reikalinga 
būti vieningais, budėti ir kiekvienu atveju būti pasiruošusiais 
veikti.

Žvilgsnis į krosnies vidų
VYSK. BRIZGYS

I ištiestą kniūpščią lavoną, išties 
tom ir išskėstom kojom ir ran
kom, o apačioje liepsnojo sausų 
malkų ugnis. Man bespoksant 
į trūkstant] ir čirškantį lavoną, 
šalia manęs atsirado tarnauto
jas.

— Betgi, Padre, iš kur Tu 
čia atsiradai? Kunigai čia ne
užeina, draugiškai nustebęs klau i 
sė mane tarnautojas.

— Ar negalima? — paklau

Kaip žinome, kaikas mirusių 
kūnus degina. Kaikur Indijoje 
deginami visų mirusių kūnai, ki
tur taip daro kaikurios organi
zacijos. Katalikų nedaugelis y- 
ra matę, kaip tai vyksta.

Vieną 1933 metų vasaros ank 
styvą rytą greitasis traukinys 
Roma, Ventimille, Paris susto
jo Genovos mieste. Nutariau 
čia išlipti ir artimiausioje baž
nyčioje atsilaikyti šv. mišias.
Pasimeldęs žiūriu, turįs apie 2 siau. 
valandas iki sekančio traukinio. 
Ką veikti? Genovos kapinynas 
yra viens iš gražiausių pasau
lyje, vertas ne kartą pamatyti. 
Už 15 minučių buvau jau kapi
nyne. Pajūrio ryto vėsumoj ir 
toloj nepaprastai gražu. Tačiau 
vos tik paėjau kiparisų alėja, 
pajutau šlykštų dūmų kvapą. 
Tuoj šovė mintis, kad £ai iš kre- 
matorijaus. Gerai pasižvalgęs 
pamačiau nuošalurnoje pastatą, 
iš kurio neaukšto kamino rūko 
riebūs dūmai ir nekilo augštyn, 
o lėtai sklido žemyn ir dvokė 
visame kapinyne. Nuėjau tiesiai 
pastato link. Iš lauko J erdvų 
prieangį durys buvo neužrakin
tos. Įėjęs apsidairiau — niekur
nė gyvos dvasios. Už vienų du- va parodė į vienas duris ir pus 
rų girdėjos lyg ugnies ūžimas. Holai.. naaiaizina. «« 
Pasibeldžiau į duris vieną, ant-Į 
rą kartą. Nieks neatsako. Pas- j 
paudus rankeną durys lengvai 
atsidarė ir atsidūriau prieš il
goką geležinį krosnį, kurio vi
duje ūžė ugnis. Krosnies du-| 
ryse buvo delno didumo an-

. ga, pro kurią pažvelgęs pama- j rys atsivėrė ir į mane žvelgė 
čiau ant pritaikytų kelių šakių(i—J-- —,_y-.

— Dėl manęs tai galima. Ar 
nori ką nors daugiau pamaty
ti?

— Gerai, parodyk, ką galima, 
atsakiau ir į ranką įspaudžiau 
kelias lyras. Krosnies dešinia
jame šone kokios ketvirtainės 
pėdos didumo durelės, už kurių 
buvo nedagamos medžiagos lan 
gas. Per jį matėsi visas kros
nies vidus, visas svylantis, plyš
tantis lavonas. Sakė truksią 
virš dviejų valandų lig viso pro
ceso pabaigos.

— Ar jis koks apleistas žmo
gus, kad nėra nieko iš savųjų?
— paklausiau.

— O ne. Tai gana riebi žuvis
— vieno banko direktorius. Gal-

Į 
i

I

I

ti geriausių rezultatų. Todėl po
litinės veiklos pagrindas gali 
būti pats plačiausias, nes poli
tikoj didžiumoj galima išvengti 
visokių dalyko esmės vertini
mų, ko neįmanoma išvengti me
no arba net mokslo srity. Tik 
prisiminkime neseniai kilusius 
aštrius ginčus dėl. literatūros 
premijų. Politikoj pirmoj eilėj 
susitariama dėl tikslų, o paskui 
jieškoma susitarimo dėl pačių 

j geriausių priemonių siekti tiems 
tikslams.

Politika yra sunkus mokslas. 
Kartą Einšteinas vienos mo
ters buvo paklaustas, kodėl jis, 
sukūręs tokias genialias teori
jas, negalėtų nustatyti dėsnių, 
kuriais turėtų būti tvarkomas
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Atvykite su visa šeima pasivaišinti mūsų LIETUVIŠKAIS 
VALGIAIS, kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. d. iki 8 vai. vak. 
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6850 S. Pulaski Rd., Chicago 29, III. Tel. RE 5-9814

*
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VAISTAI J LIETUVĄ
Siunčiame įvairiausius vaistus oro paštu žemiau

siomis kainomis. Su muitu ar be muito.

ORBIS
EXPORT-IMPORT

2258 S. Sacramento Avė., Chicago 23, III. Bl 7-5362 
4414 S. Rockwell St., Chicago 32, III. YArds 7-2445 
2100 61 st St., Kenosha, Wis. OLiver 4-2373 
“Gaiva”, 357 W. Vernor, Detroit 16, Mich.

TAshmoo 5-9783

Įsigykite nuosavus namus, kuriuos jau baigėme 
statyti Marąuette Parke. Atvažiuokite apžiūrėti — 
6838 ir 6840 So. Oakley Avė. Apie sąlygas teirau
kitės telefonu: CEdarcrest 3-1739.

BORCHERT IR JUSTICE 
STATYBOS BENDROVĖ 
11654 Longwood Drive, Chicago 43, Illinois 

Statome namus visoje Čikagoje ir apylinkėse. 
Turime ilgameti patyrimą.

balsiu paaiškino: “Ten kamba
ryje sėdi jo žmona ir sesuo”.

Tarnautojas toliau parodė ras 
tinių kambarius, svečių laukia
muosius. Iš eilės priėjome prie 
durų, už kurių buvo anos dvi 
moterys. Tarnautojas pradėjo 
kalbėti garsiau, aš taip pat. Du-

nustebę dvi dar nesenstančios

— Kodėl?
— Pabėgęs negalėčia susitikti su šeima. Be mano 

sugrįžimo jos neišleis iš pabėgėlių stovyklos. O man 
rodos, kad dar teks gerokai toliau į vakarus bėgti. 
Čia taip arti frontas. Šeimos palikti negalėčiau. Bet 
tavo, Justinai, padėtis kitokia. Tu tik pats savo gyvybe 
rizikuoji.

— Ar manai, kad taip ir sušaudytų sugavę bebė
gant?

— Gal dabar ir ne: lyg nujaučia savo galybės 
galą. Bet į koncentracijos stovyklą gali uždaryti. Kad 
pagautų nebaustų, visi seniai būtų išlakstę.

— Bet ir čia galas. Matai, Petrai, kad ašjigonis, 
o ar manimi kas rūpinas?

— Matau... Dėl to ir ncatkalbu, bet ir negundau. 
Jei girdi, Justinai, vidaus balsą, raginantį bėgti, tai 
ir bėk.

— Nežinau, ar tai vidaus balsas. Aš galvodamas 
prieinu išvadą... '

— Ir nejunti viduje tai išvadai prieštaravimo? 
, — Rodos, nejuntu.

— Tai, bėk, Justinai! Tai paties Dievo ranka. Jos 
reikia klausyti. Ji ves ir globos!

— Taip manai, Petrai?
— Be Jo žinios, sako, nė plaukas žmogui nenu

krinta nuo galvos. Pasitikėk Apvaizda. Pasimelsk.
— Melstis tai aš meldžiuosi. Rodos, ir nuoširdžiai. 

Bet...
— Kas bet? Kai meldiesi, tai tiki, o kai tiki, tai 

ir pasitiki.
— Žiūrėk, ir filosofijos moki, Petrai. O kaip ge

rai, kad tu čia esi.
— Moksliškai kalbėti nemoku ir nedaug žinau

apie tas storas knygas, kuriose išmintis surašyta, bet labai kvailų dalykų, bet ne visi jie°be prasmės. Labai 
aš tiesą tiesiog jaučiu pačia savo širdimi. To vidaus dar arti esame prie visko, kad jau kiekvieno atsitikimo 
balso, Justinai, reikia klausyti. Jis nemeluoja. Kai aš prasmę galėtume matyti taip, kaip ant delno pasidėję, 
mąstau apie atsitikimus, man jie atrodo nebe pras- Gal apkasai ir neturi prasmės, bet argi tuščias yra 
mės. - • ■ -----

— Palaimintas tavo tikėjimas, Petrai. Laimingas 
tu savo nuolankiam ramume. Seniau ir aš panašiai 
tikėjau. Bet dabar nebemoku. Gal dėl to, kad labai 
daug mąsčiau ir galvojau. Kad visiem įvykiam norė
jau rasti prasmę ir priežastį. Negaliu būti ramus ne-1 
laimėje. Tokioje daugybėje nelaimių, kurios užgriuvo 
mūsų namus ir mūsų tėvų žemę. Aš vis jaučiuosi ba
landžiu audroje, kurios siautimas yra staigus, lūžtan
tis ir betikslis.

tiesa, duodanti vidaus ramybę: visi esame Dievo ran
koje.

— Atleisk, Petrai, kad aš karščiuodamasis imu 
kalbėti man įprasta sudėtinga kalba. Bet aš noriu pa
sakyti, kasdieniškais žodžiais šnekant, kad daugelyje 
paskutinių Įvykių nemoku surasti prasmės. Na, ot, ar 
galėjo būti kvailesnis mano atsilikimas nuo savųjų? 
Ar gali būti kas beprasmiškesnis už šitą žemės ka
simą?

— Tavo tiesa, Justinai, kad gyvenime atsitinka

Apipilu Petrą žodžių gausybe ir vakaro sambrėš-1 
koje tiesiai žiūriu į jo veido siluetą, lyg laukdamas 
raminančio atsakymo į mano prasiveržusį herimą. Pet
ras valandėlę tyli, o paskui visai ramiai sako:

— Karšti tavo žodžiai, Justinai, ir ne visus juos | 
suprantu. Tik juntu, kad tu neturi ramybės savo vidu
je, o jos mums reikia. Žinok, kad labai paprasta yra į

mudviejų susitikimas?
— O ne! Tavo, Petrai, atsiradimas čia tai tikra 

dangaus rasa!
— O kad ir tas mūsų bėgimas iš namų, — ramiai 

dėsto toliau Petras, susigūžęs savo guolyje po kariška 
antklode. — Juk daug lengviau pasilikti, negu bėgti. 
Iš savo tėvų namų. Žemė taip traukia. Taip sunku 
žengti paskutinį žingsnį per slenkstį. Koks graudus 
paliekamo šunelio kaukimas! O vis dėlto mes palikome 
namus. Ūkininkai palikome savo pasėlius ir kluonuo
se bei klėtyse sukrautą derlių, pilnus tvartus gyvulių. 
Palikome, nes nematoma ugnis degino padus, lyg bū
tume stovėję ant įkaitusio ugniakalnio, o slaptas bal
sas širdies gelmėse šaukė: greičiau, greičiau iš čia! 
Ar tai ne Dievo balsas? Matyt, taip reikia, kad mes 
paliktume savo namus.

(Bus daugiau)
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Apie politiką ir jos prasmę išeivijoj
(Atkelta iš 3 psl.) demokratinį valdymą, jei pati 

visuomenė nėra pribrendusi prie 
tos santvarkos. Vienok netiks
lus institucinis sutvarkymas ga
li padaryti ir geriausioj visuo
menėj ar valstybėj jos santvar
kos veikimą neįmanomą.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
vimą, kad surastume šimtus 
pavyzdžių, kokios žalos yra pri 
daręs šio principo nesilaikymas. 
Deja, šitokių pavyzdžių pasi
kartojimas yra kasdieniškas 
reiškinys. Kuomet pvz. tūlas 
lietuvių politinės grupės lyde
ris sukarikatūrinęs visą trem
ties lietuvių politinės vienybės 
reikalą, tiesiai ir autoritetingai 
pareiškia, kad lietuvių pilietinė 
vienybė yra netik iliuzija, bet 
netgi “žalinga iliuzija”; arba 
kuomet koks nors "Pasaulio lie
tuvių žinyno” redaktorius, ra
šydamas apie Vliką, stengiasi 
kruopščiai išskaičiuoti, 
kitos “svarbios” lietuvių politi
nės grupės, šalia tautininkų ir 
frontininkų, neįeinančios į Vli
ko sudėtį ,pamiršdamas į tą sa
vo Žinyną įtraukti pačią svar
biausią Lietuvos demokratinių 
laikų partiją, tuomet galima 
rimtai pasigesti tos teisinės są
monės.

Todėl netenka stebėtis, kad,. eilinių teisės 
žvelgiant į JAV lietuvių gyve
nimo istoriją, mes matome pir
moj eilėj tik politines asmeny
bes. kurios sugebėjo sukurti di
delius susivienijimus, įsteigti ir 
išugdyti laikraščius su plačio
mis skaitytojų masėmis, organi
zuoti didelę paramą .atstatant 
nepriklausomą Lietuvą, paga
liau, jai netekus nepriklausomy-, 
bes, suorganizuoti tiek bendrą 
šio krašto lietuvių politinį cent
rą, tiek bendrą šalpos organą. 
Beliko suorganizuoti tik vieną 
bendrą centrą JAV lietuvių kul 
tūriniams reikalams. Šis darbas 
natūraliai atiteko JAV LB-nės 
organizacijai, kuriai liko šiame 
krašte tik kultūrinė sritis, nes 
politinę sritį pasiėmęs ALTas, 
o karitatyvinę BALFas. Galbūt 
dėl šių specifinių aplinkybių, bet 
greičiausiai dėl kitų motyvų, vie 
nas kitas klaidingas pranašas 
metė šūkį, kad į JAV LB-nės 
organus nereikia įsileisti politi
kų. Jos organizmai esąs tik kul 
tūrininkų reikalas, lyg visas da
lykas eitų tik apie kokį nors 
subuvimą pačių kultūros kūrė
jų, o ne apie suorganizavimą 
visų susipratusių šio krašto lie
tuvių kilmės žmonių į plačią 
JAV LB •nės organizaciją, kuri 
sudarytų bazę reikštis tiems mū 
sų kultūros kūrėjams. Galbūt 
kaip tik dėl šios "nepolitinės” 

-krypties JAV LB-nės veikimas 
nedaro reikiamos pažangos.

3. Proceso reikšmė politikoj
Kartais politinėj praktikoj at nėj praktikoj mums netrūksta 

rodo kaip bereikalingas balas- progos stebėti politinius rinki- 
tas įvairios procedūros taisyk- mus, kurių šiame krašte gail
ies. Tačiau tikrumoj betkurio 
reikalo sutvarkymas pirmoj ei
lėj daug priklauso nuo pasirink
to būdo tvarkyti tą reikalą. To
dėl kiekvienoj teisės sistemoj 
proceso normos yra -svarbesnės 
už materialinės teisės normas, 
nes menka nauda turėti gerus 
įstatymus, jei jų vykdymas 'bus 
visai netikęs. .Jau garsiojoj Mag *° visuomenėj sunku palaikyti 
na charta 1215 m. Anglijoj ne- 

i buvo pasitenkinta tik išvardin
ti, kokias laisves garantuoja 
Anglijos karalius savo pavaldi
niams, bet buvo įrašytas kaip 
svarbiausias punktas procesua- 
linis nuostatas, kad joks laisva
sis negali būti kalinamas, ištre
miamas, nužudomas arba kitaip 
sunaikinamas, kaip tik nuteigus 
jį jo parijams ir pagal jo gy
venamosios vietos teisę. Jung
tinių Valstybių teisėj šis dėsnis 
yra perimtas vad. “due-process” 
klauzulės, kurios tikslas yra už
tikrinti elementarinį teisingu
mą, reikalaujant, kad joks as
muo nei jo turtas -neturi nu
kentėti, nedavus jam užtenka
mos progos išd. savo by], pusę. 
Tiesa, nereikia nueiti į kraštuti
numą, kaip dr. Vytautas Var
dys, ir klaidingai visą politiką 
apibrėžti tik kaip “procesą, ku
riuo įgyjama ir išlaikoma at
sakomybė tvarkyti valstybės rei 
kalus” (I Laisvę, Nr. 13/50/ 
p. 1), nes operuojant klaidin
gomis sąvokomis, sunkiai beį
manoma prieiti teisingą išvadą.

Dažnai galima išgirsti tvirti
nimą, kad rašytomis normomis 
sunku užtikrinti visuomenėj vie 
nok^ą ar kitokią santvarką, pvz.

Niekas negali abejoti pvz. a- 
pie prancūzų tautos pribrendi
mą demokratiškai tvarkytis, o 
vis tik paskutinių metų, o ypa
čiai paskutinių mėnesių, prak
tikoj turime nekokį rezultatą. 
Kas kaltas?

Atsimenu, kad kartą Harvar
do teisių fakulteto seminare, a- 
nalizuojant vos tik prieš keletą 
metų įsigalėjusią Prancūzijos

kokios 1946 m. konstituciją, studentų 
buvo prieita bendra išvada, kad 
pirmoj eilėj dėl Prancūzijos vy
riausybės sudarymo ir jos at
leidimo nuostatų geras Prancū
zijos valdžios funkcionavimas 
būsiąs sunkiai įmanomas. Kaip 
žinia, vėlesnių metų Prancūzi
jos politinė praktika daugiau 
negu patvirtino šitokį ne kokių 
konstitucinės teisės ekspertų, o 

studentų nu-
spėjimą.

4. Rinkimai ir
Išeinant iš šių 

rios 
būti

i

HELP WANTED — MOTERYS

Marąuette Parke išnuom. kam
barys. Skambinti šešt. ir sekm. 

PRospect 6-6697 
Excellent Opportunity 
linmediate Opeuings

Graduata Nurses For 
General Dūly

55-bed hospital. Salary 
maintenance. Traveling
penses refunded on completion 
of 12 month service.

Please apply, write or wire
Director of Nursing

REAL ESTATE REAL ESTATE

jų reikšmė

GYVENKITE LAUKUOSE, ben
druomenėje kur mokesčiai 
žemi. 4 5—6 kamb. namai. Mo
tiem. ir gerose vietose. Kainos 
nuo $9.500. Lengvos sąlygos. Už- 

: imkite kad ir šiandien. Ideali vie
ta auginti didelę šeimą bei pasi
gerėti gera sveikata.

yra i

BRIGHTON Ir MARQUETTE PARK 
Mūr. 2 butų, rūsys, gar. — $13.306 
Mūr. 2x5, dvigubas lotas — $18,200 
Du namai 3x4. geros paj. — $17,700 
Du bungak>w po 6 k. prie pk.. pigiai 
•50 mylių nuo Chicagos vasarvietė su 
baldais, niotori., maudyk., žuv. $2,500 I

BUDRECKAS REALTY
4081 Archer Avė. LAfayette 3-3384

Paskolos, perkant namus, daromos mėnesiniais išmokėjimais. 
Dėl visų informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. Virginia 7-7747

REAL ESTATE REAL ESTATE

plūs 
e x -

A. E. DIERCKS
Algonųuin, III. OLiver 8-4411
Atvykite šiandien ir sekmadieniais 

‘ iki sutemstant

THE LADY MINTO
HOSPITAL

Cbapleau, Ontario,
Canada

B Y 0WNER Bl ILDEK
Betiveen lOoth 101 st. on Keeler 
Aw. 2 <v 3 l’.edroom Honjes-Built 
in Kiteli- n. Colored batli fivtures, 
overliead se\\ers. Bireli trim through- 
uut. Largv Lot s. lniprovenients in 
and paid or. Call CEdarcrest 3-8061 
oi- \ Inevnnes 6-2953.

4x 4 kamb., mūras
6 kamb., mūr., 2 aut. gar.
6 kamb., mūr., 2 aut. gar. — $19.000
5 kamb., 2 aut. gar.
5x6 k., mūr., 2 aut. gar. — $22,000

< S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 69 St. - HE 4-8292

$43,500
$21.000

J

tMARQUETTE PARKO CENTRE
Pamatyti reikia pajamų mūrinį 

bungalou pora blokų nuo parko. 3 
butai ir 2 mūro garažai, Karšto van
dens alyva šildymas. Žema kaina 
$20.700.

Beveik naujas 5 kambarių mūrinis 
namas. Nauji karpetal, alyvos šildy
mas. Puikus pirkinys už $18,500.

Vienas blokas nuo parko tvirtas 
mūrinis 4 miegamųjų bungaloiv. 
Naujas 2 auto garažas. Platus skly
pas. Tik $19.500.

2 augštų mūrinis — bargenas! Du 
butai po 5 kamliarius. Išnuomuotas 
garažas, čia pat mokyklos, bažnyčia, 
lietuviškos krautuvės. Tik $26,2uo.

Modernizuotas 5 Kambarių mūri
nis. Alyva šildymas, platus sklypas, 
tuoj galima užimti. Apie $4,ooo įmo
kėti.

Pusantrų metų 3 mieg. mūrinis. 
Alyva šildymas. Platus sklypas, mo
dernūs vidaus .įrenginiai. $17,950.

Turtingas 61/, kambarių mūro na
mas ir 2 maš. garažas, uždari por- 
čiai. Gražus salonas ir valgomas ir 
puikūs 3 miegamieji. Karšto van
dens šidymas. Kaina $19,800.

Savininkas nori greitai parduoti 
naują 2 butų mūrini namą ant kam
pinio loto Gage parke. Modernūs bu
tai. apsaugotas rūsys. $31.800. Argi 
galinta pigiau?

8 lotai po 55 ir 60 pėdų 
po 3.<>oo dolerių kiekvienas, 
gražiam rajone.

Ką galite nupirkti įmokėję
— 5 butų mūrinį namą su 

pajamų metams. Rinktinė 
namas prie parko.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St

RE 7-7200 arba RE 7-8534

TIK $17.900
Mūr. C kamb. bungalotv Chicago 

Lawn. šildymas ai# va. 2 karų gara
žas. A. Katilius.

ARTI LIETVVH’ BAŽNYČIOS
Ir mokyklos Marąuette Pk. 5 kmb. 

mūr. bungalou. Uždaras porčius. 
Viršuj dar 1 kmb. Karšto vand. — 
alyvos šildymas. Dvigubas garažas. 
$23,500. A. Rėklaitis.

3 BUTŲ MED. NAMAS
Brighton Pk. Gerai ir gražiai per

tvarkytas. 32 pėdų sklypas. 2 auto 
garažas. $110 mėn. pajamų ir savi
ninkui 6 kmb. butas. $17,750. A. Si
rutis.

BITAS IR PAJAMOS
3 mieg. namas prie Marąuette Pk. 

Rūsys įrengtas gyvenimui ir išnuo
motas. Tik $15,000. J. Dagys.

P. LEONAS
REAL EĘTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: TCAlbrook S-6015

Brigthon Parke: Med. 5 kamb., 2 
mieg. Augštas rūsys. Naujas garažas. 
Gražus iš lauko ir iš vidaus. Reikia 
skubiai parduoti.

Med. 3 butai. $210 pajamų. Centr. 
šild Garažas. $16,500.

Mūrines. 2 po 6 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Gera vieta, žema 
kaina.
Gage Parke: Mūrinis. 2 po 5 kamb. 
50 pėdų sklypas, švarus, šviesus. Ga- 
zu apšild. Kaina $18,000.
Marąuette Parke; Mūrinis 6 kamb 
Centr. šildymas. Garažas. Tuoj gali
ma užimti. Įmokėti $5,500.

Turime daug ir gerų namų, parū
piname paskolas ir geriausiomis są
lygomis.

ŠIMAITIS REALTY,
General Insurance, Notary Public

2737. W.43rdSt.,CL4 2390

CICEROJE $34.500.00. ne- 
i noli Cermak Rd„ 4 bt. mūr.: 6-4-3- 
l', 2 kamb. Modern. vonios ir kabi- 
net. virtuvės. Naujas alyv. šildym. 
2 automob. garaž. Pajamų $265 į 
mėn. plius 6 kamb. butas savinin
kui. Extra gerame stovy. KENNY 
Real Estate, 5542 Cermak Road, 
GL 6-S665.

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ
' ar nori greit pardi oti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičiy

K. VfiLDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

RE 7-7200 arba RE 7-8534

GENERAL DUTY NURSES
(Immediątely)

Straight rotating. 8 hour shift. 
For further information please 
ivrite or apply to: Sister Superior,

i Hospital Notre Dame, Va! Marie, 
i Saskatchewan. Canada.----------------------------- C------------------

JAUNOS MOTERYS 
20-30 m. amžiaus 

l.engvam fabriko darbui. Pastovus. 
!’■ Ino padalinimas tProfit Shar.).

Turi kalbėti angliškai.
ALLIED PAPER ELBE CO. 

2516 So. Damen Avenue
pastabų, įvai- 

rinkimų sistemos turėtų 
visuomeninėj ir politinėj 

veikioj svarbus faktorius, nes 
patys rinkimai kaip tik sudaro 
svarbią procesualinę kiekvieno 
organo suformavimo dalį ir dėl 
šios priežasties didžiumoj nu
lemia jo veiklą. Ne be reikalo 
jau prieš keletą metų kaikurių 
lietuvių tremties politinių gru
pių pradėta propaganda už vi
suotinius rinkimus: į Vliko, Al
to, Ralfo, na ir, žinoma, JAV 
LB-nės organus, ir kažkodėl pir 
moj eilėj tų naujųjų ateivių po
licinių grupių, kurios Lietuvoj 
buvo visai kitos nuomonės apie 
visuotinių ir laisvų rinkimų reik 
šmę. Sunku suprasti palyginti 
tokį staigų pasikeitimą, lyg to
kiais rinkimais galėtų būti iš
spręstos visos tremties politinės 
problemos.
. Vargiai galima suprasti ir vi
sų tų visuotinių rinximų piršė- 
jų logiką. Iš vienos pusės jų 
sakoma, kad mes tremty nega
lime turėti tikros politikos, nes 
neturime savo valstybės. Iš ki
tos pusės tie patys žmonės įvai
riems tremties lietuvių veiks
niams sudaryti siūlo vien tik 
tą perdėm valstybinę priemonę 
— visuotinius visų lietuvių rin-

! kimus.

PROGOS — OPPORTUNITIES

NUOSAVYBĖ PARDUODAMA TEIS
MO JSAKYMU — ANTRADIENĮ 
liepos 15 d. 1958 m. 1:00 vai. po pie
tų Office of the Clerk of the Su- 
periot Court of Cook County, Kam- 
(Clark Ir VFashmgton) bus iš var- 
baryje Nr. 437. County Ruiiding 
žytinių .parduotas už aukščiausią pa
siūlytą kainą 2-jų butų mūr. namas, 
kuris randasi 1612 So. 48 Ct., Cice
ro.
1 >ėl

iš eiles. 
Naujam

GROŽIO SALIONAS — pardav.
Veikiantis 35 m. Vėsinamas (Air- 
Cond.). Prieinama kaina. Adr. — 

3477 Archer Avė.
Bus. tel. LAlayette 3-5285 
Namų tel. KEliance 5-9767

randasi
111.
informacijos kreiptis
JOHN SIMANOVICZ

LAfayette 3-1924

SAVININKAS parduoda — 2 
augštų mūr.: 2 bt. po 4 kamb. ir 
2 kamb. rūsyje. Niekad nepatvi- 
nęs rūsys. Netoli 46 ir Western. 
Už geriausią pasiūlymą. GLobe 
8-6457, RE 5-3604.

$15.000. 
i $5.000 
vieta ir

I

Jungtinių Valstybių politi-

ma sakyti, turima tikrą infliaci
ją. kurios pasėkoj kaskart ma
žėjantis piliečių susidomėjimas 
rinkimais ir retkarčiais, ypač 
pirminiuose rinkimuose, tiesiog 
pernelig mažas balsuotojų skai
čius. nežiūrint visų politinių ma 
šinų ir jų organizatorių pastan- 

, gų. Jei laisvo demokratinio kraš

intę compilny offe.rs 
i. l<xcelient oppor- 
lonev maker. Your 
iatė our nvw tooth 
-in dentifrice, falše

V. H IT E S COM B. VENDOK, 
1O0O Bluff City Blvd.. *Eigin.

INC.
III.

\\

VVtlV NOT GET IN ON
THE t.ROUND FIAJOR 

known vonding1 company offers 
r new item.another n- w it- m. Excellent 

tunity. Good money maker.
To :< h shine Wow!l

Qniek< sho- shir,. made. No 
no ruboing. Eor any color>-d

U fflTE S COMB. \ l’NDOR. INU. 
1OOO Bluff City Blvd., I Jgin. III.

VVfite for catalog

oppor-

brush 
leąd<-;

PA] IEŠKOJIMAI
REIKALINGA INFORMACIJA 

apie GEORGE JANNAWAY. taip 
Pat žinomo GEORGE JANAVI
ČIAUS vardu, vamzdžių pritaiky
tojo (pipe fitter). 1955 metais gy
venusio 10800 So. Statė St., Chi
cagoje.

Atsiliepti: W. C. Cox & Co. 
O. Box 5167, Tuscon, Arizona.

p.

T) JULIJA SIMO- 
- MINCIUNAUS- 

dukt. Tamošiaus. Straz- 
P pilės v.. Šiaulių apskr., 

Į Ameriką 
Did. karą. 
New Yor- 
SABALIC-

SABALIAUSKAS, gimęs 
išvykęs į užsienį 1944 

sesuo iš Lietuvos 
Fevronija, duktė

BRIGHTON PARK
4241 SO. MAPLFAVOOD AVĖ.

Naujas 1 ’į augšto — 2 
deneija: 5’į ir 4% kuilį, 
puošimai ir. spintelės 
ov- rhe.'ul sewers & sump 
telių (tilt ) vonios su 
2Z pečiai 
sklypas —

E,

PARDUODAMAS

(furnaces). 
4sxl25 pėdu.

šeiniu rezi- 
Ąžuolo pa- 
(cabincts): 
pump. Ply- 

‘ vanity" kamb. 
Labai didelis

J. SE2ASTIAN & C0.
Bt 1LDERS & GENERAL 

CONTRACTORS

HEmlock 4-0901

10908 SO VVHIPPLE
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEK
MADIENĮ 2 — 5 p. m. Nauja 
kamb. 3 mieg. mūro rezidencija. 
Įmūrytas (built in) virimo ir ke 
pimo pečius. Arti mokyklų ir baž
nyčios. Kaina $18,500. _______
BRIGHTON PARKE parduodama 
nebrangiai sm geram pajamom 
a. mūr. namas: 6 ir 7 krnl>.

Tel. l.Afayette 3-3603

2-jų

$990 imokėti, mūr. 2-jų butų — 
4 ir 4 kamb. Apylinkėje 23 ir 
Springfield. Gazo šild. $9,900. 
LAtvdale 1-7038.

3-jų aukštų mūrinis apart- 

ment namas — 6 butai po 

6 kambarius. Centrinis šil-
dymas garu. 2-jų automo 

bilių mūrinis garažas, 

nesinių pajamų $510. 

na kaina $36,000.

Mė-

8 m. senumo modern. mūr. 5 k. 
pirmame aug. ir 31/9 k. 2-me augšt. 
Marąuette Parke.

6 k. mūr. — bungalow labai gra
žioj vietoj — pigiai.

Mūr. 5 k. 1-me ir 4 k. — 2-me a. 
Platus sklypas, garažas. Tik $16,500.

Mflr. 2 a. namas. 1-me a. didelė 
taverna su virtuve. 2-me a. 5 k. bu
tas. Puikiai einantis biz., nebrangiai.

Puikus mūr. 2 po 4 k., 2 erdvūs 
mieg. Centr. šild. Gar. Brighton Pk.

Mūr.

M. ŠIMKUS
REAL

4259 So. Maplewood Avė.
CL. 4-7450; Res. YA. 7-2046

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojamą turtą —- kreipkitės į aktyvią 
ir rezultatus duodančią įstaigą.

Pasiteiravę mūsų namų sąraše įsi
tikinsite gerais pirkiniais.

BELL-VARPAS
Real Estate — Insurance

Notary Public
5916 SO. WESTERN AA’E.

'TeL — PRospect 8-2223

PU-I
2 a. po 6 kamb, garažas.

f Į

JOS. M. MOZERIS
REAL ESTATE

Tel. CLiffside 4-0104
PAJAMŲ’ NUOSAVYBE — 2 bt. po
5 knib. Uždaros verandos. Alyva, 
karštu oru šild. 2
Netoli 68 ir So. Claremont 
Galima matyti susitarus

tel. PR 6-6247

verandos.
-jų automob. garaž.

Avė.

SAVININKAS parduoda 4 butų mūr.: 
2 po 3 kmb., 2 po 4 kmb. ir 3 kmb. 
butas rūsy. 3 automob. mūr. garažas. 
Prie 7<>th St. ir S. Fairfield.

ESTATE — INSURANCE

Prieš pirkdami ar pa.rduoda.Tni na. 
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-rNSU^ANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir —fan.)
Savininkas parduoda 8 kamb. mūr. 
namą, 5 k. apačioj. 3 k. viršuj, 2 
autom, garažas su patio. 1 % vonios, 
žieminiai langai ir sieteliai. Užbaig
tas rūsys. Sav. iškeliamas j kitą vie
tą. 7127 S. Homan Avė. HE 4-4286.

reikiamą piliečių susidomėjimą 
savo krašto politinių organų rin 
kimais. tai sunkiau tremty. To 
dėl tremty šią priemonę reikė
tų labai santūriai naudoti. Kaip 
tik neseniai įvykę rinkimai į 
JAV LB nės Tarybą ir į Pasau
lio Lietuvių seimą yra aiškiai 
parodę, kiek abejotinos vertės 
yra tokių rinkimų vykdymas, 
norint tremties sąlygose suras
ti plačią lietuvių visuomenės 
grupių bendradarbiavimo bazę. 
Ar nebūtų išėję Pasaulio Lietu
vių seimui į naudą, jei .JAV7 
lietuvių atstovai į tą seimą bū
tų buvę parinkti kitais būdais, 
negu tokiais “visuotiniais” rin
kimais aiškiai konstatuoti fak
tą, kad tiems atstovams tikrai 
nesuteiktas mandatas kalbėti už 
visą .JAV lietuvių visuomenę.

Turint prieš akis šitokią poli
tikos mokslo, o ypačiai politi
nio proceso, svarbą kiekvienoj 
visuomeninėj veikloj, neleisti
nas dalykas betkoks stengima
sis politiką kaip nors atjung
ti nuo kultūros ir jos reikšmę 
nuvertinti, vietoj skatinti, ypač 
mūsų tremties jaunimą, domė
tis politikos mokslo klausimais 
ir studijuoti politinės veiklos 
metodus.

t

Pajieškomi:
NAVIČIŪTĖ 

KIENE, 
dų k., 
ir jos duktė Zuzana, 
išvyk, prieš pirmąjį 
Paskutiniu laiku gyv. 
ke: 2) FABIJONAS 
NAS 
1905 m„ 
m. . Jo jieško 
Sabaliauskaitė 
Povilo.

Jie patys ar 
jieškomuosius 
šiuo adresu: J. 
Street, Harrison

žinantieji apie pa
prašomi atsiliept' 
Znutas. 226 N2nd

N. Jersey.

KASTULE RAŽAUSKIENE.
1930 ra. gvv. Brooklyno. yra pra- 

(šoma atsiliepti šiuo adresu: Kati- 
i nas — Aleksotas, Kap. Gastello
g. 11—1, Elzbietai Datrilienei.

I REGINA ŠULSKYTE, gyv. 
Omaha, Nebr. taip pat JONAS ir 
ONA PETRULIAI, apie 1923 m. 
gyvenę Chicagoje, prašomi atsi
liepti: Birutei Ilagih tei-Melinienei, 
Kaunas — tlehsotas, Kap. Castel- 
lo g. 11—1.

ANTANAS PEČELIŪNAS, 
Edvardo, dabar apie 70 m. 
žiaus, apie 1924 m. gyvenęs Mi
neapolyje. turėjęs žmoną ir 2 sū
nus: Jurgį ir Joną, vra prašomas 
atsiliepti: Marijai Pečeliūnaitei - 
Spaigenienei, Edvardo dukr., Šiau
lių sritis, Linkuvos raj„ Girbutkių 
km., Lietuva.

S. 
am-

24 kambariu rooming house la
bai švarus ir tvarkingas, mūrinis, 
gerai prižiūrėtas. Be to. labai ge
rą biznį daranti taverna su priva
čiu butu. Virš $20.000.00 pajamų 
per metus. Prieinama kaina. Z. 
Umbražūnas. RE 7-2646.

----- T-------------------------------------— I
Brighton parke — 3 butų erd

vus mūrinis namas, šviesus ir sau
lėtas, labai gerai užlaikytas. Nau
jas mūro garažas. Gražus kiemas. 
Tik $22.900. Z. Umbražūnas. RE 
7-2646.

|

BARGENAS. Mūrinis 2-jų bū
ti) n-mas. 5 ir 4 kamb. Arti Ho-1 
man ir 26th St. Gazu apšild. 2 au- j 
tom. garažas, švarus namas. Tuo- i 
jau galima užimti. $11,500; įmo-1 
keti $2.000. SV OBODA. Realtor, 
3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

Teirautis 7123 So. Campbell Avė..
GR 6-6217

PARDUODAMOS 
NUOSAVYBĖS 

BRIDGEPORTE
Mūrinis 4 ir 3 kambarių 

"cottage".

Mūrinis ir medinis 6 kam
barių ”bungalow".

Medinis 2 jų butų — 
6 kambarių namas.

5

JOS. M. MOZERIS
REAL ESTATE

Tel. CLiffside 4-0104
NORTft OF Al STIN BLVD. IR 

12TH. Speciali Mūrinis 2-jų butų 
namas — 5 ir 5 kamb. Plytelių 
vonios. 2 boileriai. Mokesčiai tik
tai $208. Kaina $26.500; įmokėti | 
$6.000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd, BIshop 2-2161.______________ j

SAVININKAS PARDUODA —
$19,500. 
nuosavybė — 4 did. ( REAL ESTATE

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

SAVININKAS parduoda mūrinį na
mą labai gerame stovyje. 2 butai po 
6 kambarius, ljąršto vandens šildy
mas. 2 autom, garažas. 6738 So. 
Maplewood Avė.

Tel. \VA 5-0635.

Pajamų i
mieg. 2 vonios, .mūr. Storm lang. ■■ 
ir sieteliai. Alyva šild. Kilimai. 2 I 
automob. garažas. Šv. Symph. 
bažn. apylinkėje. PO 7-8847.

ATDAK \S \P2If KĖJIMUI sek
madieni 1 - 5 v. p. p. 2525 So.
Trumbuti Avė. įmokėti'— $1,500.

i Mūr. 5 kamb. bungalow. Galima 
tuoj užimti.
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
madieni 1 5 v. p.p 2702 So. Har-
ding. Mūr. 2—jų butų 4 ir 4 kamb. 
$3,500 įmokei i. ____________

2 augštų mūr. gerų pajamų na
mas. Rinktinėj vietoj. Labai gera
me stovyje. I-me augšte 3 ir 4 
kamb.. 2 me a. 6 kamb. Galima 
tuoj užimti. Teirautis: 1807 So. 51 
Avė., Cicero, III.

MŪRINIS 2-jų butų namas po 5 
kamb. (2 mieg ). Gražioje vietoje, 
gr žus ir geras namas. 2 autom, 
garažas. 1 butas tuščias. 7018 So. 
Ro<-kwell St. HEmloek 4-7083.

$15.900 pilna kaina už 2-jų bu
tų mūrini namų, apylinkėje 25th 
ir Centrai Park Avė. Autom, ap
šildomi abu butai. Pilnas rūsys. 
Mokesčiai tiktai $100. SVOBODA, 
Realtor, 3739 VV. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

MARQUETTE PARKE, naujas 10 
apartrnentų mūrinis namas. 8 butai 
po 4 kambarius. 1 butas 3 kamb. ir 
1 butas 5 kambarių. Visuose butuo
se yra įtaisyti šaldytuvai ir kepimui- 
virimui pečiai. Geriausios kokybes 
žieminiai langai ir sieteliai. Rūsyje 
yra 3 siurbliai ir du vožtuvai apsau
gai nuo užtvinimo. Pajamų mėne
siui $1.230. Pasirašyta 2 metų nuo
mos sutartis. Pirkėjas gauna 5 
kamb. butą tuojau pat. Sklypas 
60x125 pėdų. Bankas duoda gerą pa
skolą. Yra vieta automobiliams pa
statyti.

6 kamb. mūrinis bungalovr, 2 au
tom. garažas. Ištisas rūsys. Naujas 
boileris apšildoma gasu. Pilna kaina 
tik $16.800.00

4 kamb. mūrinis expandable. 65th 
& Kenneth Avė. laibai gražus na
mas. Apšildoma gasu. Atviri laiptai. 
Spalvuota vonia. Aliuminijaus lan
gai. Įmokėti tik $4,000.00.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų. norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis J mūsų raštine .—

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

I

1 % augšto 7 kamb. mūr. 2 vonios,
2 automobilių garažas. 7200 So. 
Mozart. I >ėl apžiūrėjimo telefonas:

RE 7-8223

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos

visiems prieinamos.

V

BUILDING & REMODFT.TVG

j?»«S3«3M3S3S3S3H63$3»^^
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-8 

J mo, pertvarkymo (remodeling) darbaijj 
S VACYS PETRAUSKAS • 
5 BUILDING CONTR.*<TOR 
| 6936 So. Maplt-svood Av., Chicago 
(f Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOB

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7 3340 
 2737 VVest 43rd Street

CONSTRUCTION CO
I

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mu. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.
BELL-VARPAS Real Estate

5916 So. VVestern PRospect 8-2233

IŠNUOMAVIMUI NAUJAS 
NAMAS

Atlieka planavimo ir statybos 0 
darbus gydytojų ofisų, gyvena- '-1' 
mųjų ir prekybos pastatų. Jū- U 
sų pasirinkimui turime virš 800 # 
Įvairių standartinių projektų. H 
Ofiso ir namų teefonas V

PRospect 8-2013 *

7403 SO. WESTERN AVĖ. >

Chicago 86, ni. j

...........
ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
27I7-I9 West 7lst Street 

BUILDING OONTRACTOKS
Stato naujus namus, atremontuo-

j

I

3 mieg., pilnas rūsys (apsaugo- _ __
tas nuo P°tvvnio.^yalgom, ir vir- ja ggjjUa Kreipkitės: 

' Lė. ™ "" . Telef> _ HEmloek 4-5881tuvė kartu. 2730 W. 97 St., Ever- 
green Pk. Skambinti REp. 7-6630.
Marąuette Parke išnuomojamas kam
barys vyrui. Gaminamas valgis. 
Kreiptis telefonu

\VA 5-7396
PARDAVIMUI

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
šildomas ir apstatytas butas, 
nianie augšte.

' REpublic 7-0934

ap- 
ptr

IŠNUOMUOJAMAS naujame 
name 5(A kamb. butas.

TO 3-0057

PARDUODAMA: nam. šaldytuvas 
( Det p-b'reez.)—15 cub. pėdų. Emer- 
son ■% tonų vėsintuvas (Air.-C.), 
Erigidaire refrig.—11 cub. pėdų, vil
nonis kilimas Wilton 17x11 pėdų— 
beige. Beveik nauji. Prieinama kai
na. Tel. WA 5-5055.

MISCELLANEOU8
Išnuomojama krautu^ (per 

daugelį metų buv. batų tais, dirb
tuvė) — 3956 So. Rocktvell St. 
Ten pat galima pirkti namą priei- 

‘ narna kaina. Kreiptis pas savinin
ką — 3944 So. Rockwell Street, 
VI 7-3879.

Pirkite ir parduokite save nekilnojamą turtą per mūsą įstaigą. 
Naudokitės mūsų teisingu patarnavimu

TALMAN REALTY SALES
INSURANCE — MANAGEMENT

2625 W. 71st Street, Chicago 29, DI., REpublic 7-9400 
Perkant ar parduodant nuosavybes per mūsų įstaigą 

Income Tax patarnavimas veltui.

%

4^

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazo 
ir alyva kūrenamus pečius (fnr- 
naoea), visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditioners) ir atlieka visus 
skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicere 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 v»L vakaro
Telefonas nuo 5 vai. vakaro 

OLympic 2-6752

Pirkit Apsaugos Bonos!
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MUSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Krivūlės išvažiavimas

ir jų ponioms už prisidėjimą 
prie to išvažiavimo surengimo. 
Taip pat jis priminė ir artėjan- 1 
čią svarbią sukaktį. Angelų Sar 
gų dieną, tradicinę šventę, ku
rios metu bus paminėta 40 m. 
sukaktis nuo Lietuvos policijos i 
organizacijos įsteigimo. Prele
gentas kvietė prie sėkminges- 
nio to minėjimo pravedimo pri
sidėti ne tik narius, bet ir šei
mas. Po P. Dirkio kalbos kol. 
Klinauskas skaitė tai dienai ir 
jo paties sukurtą eilėraštį. Iš
važiavimo metu dalyvių tarpe 
viešpatavo draugiška dvasia ir 
tikros vienybės supratimas. 
Taip, kad po atviru dangum,! 
ąžuolų pavėsy prabėgo diena. į

Sunkiausia našta to išvažiavi
mo gulėjo ant vicepirm. Ant. 
Kisylio pečių. Dėka jo energi-

1, paskelbtas stovyklautojų są
rašas, stovyklos vadovybė, mer 
gaičių pasisakymai. Laikraštė
lio redakciją sudaro: Elona Ma 
rijošiūtė — vadovė, Aldona B<al 
čiūnaitė. Gražina Marijošiūtė. 
Jūra Strimaitytė ir Aldona 
leikytė.

Gardner, Mass.
Pavyko piknikas

Šv. Petro ir Povilo Vyrų
metinis piknikas birželio 22 ir 
23 dienomis pasisekė gražiai. I 
Žmonių buvo gana daug ir liko 
gražaus pelno.

Liepos 20 d. gegužinė 
Lietuvių Piliečių klubas ren

gia metinį pikniką liepos 20 d. 
L. Bendrovės parke. Komite
tas prašo visus atsilankyti. Bus 
skanių gėrimų bei valgių ir sve
teliai galės pasimaudyti gražia
me ežere.

M ršta lietuviai 
Pastaruoju metu labai mirš

ta mūsų senoji karta. Mirė Le
onas Prūsaitis, sulaukęs 78 me- j 
tų, buvo kilęs iš Kapčiamiesčio 
par., Suvalkijoje. Buvo viengun 
gis, paliko 2 brolius. Victoria 
Kulišauskienė mirė sulaukus 79 į 
metų amžiaus. Ilgus metus iš- j 
gyveno Gardneryje. Paliko 4 
sūnūs ir 1 dukt. Kilus iš Su
valkijos. Vladas Radeckas, vi-,1 
sų vadinamas “Vanagėlis”, su-1 

Seely-' laukęs 77 metų mirė liepos 3 d.
_ L? I_y Z 1 >— 1 — a * - -

klubo narys. Gardnery išgyveno 
52 metus. Kilęs iš Raguvos, Pa ; 
nevėžio apskr. Paliko 3 sūnus 
ir dukterį.

Victoria Judjonytė Makienė 
nai ir iš jų du Massachusetts liepos 5 d. sulaukusi 71
atstovai, didelis lietuvių bičiulis metU- Ji buvo labai pamaldi mo 
Harold D. Donahue ir Philip 
J. Philbin ir Raymond J. Sal- 
mon, Attomey at Law, atvyko 
į mergaičių stovyklą ir dalyva
vo vėliavos nuleidimo iškilmėse. 
Kongresmanas Harold D. Do- į

j

Chicagos Krivūlė, buv. Lie
tuvos policijos tarnautojų or
ganizacija, liepos 4 d. turėjo 
tradicinį išvažiavimą. Krivūlės 
valdyba tokiuos išvažiavimus 
ruošia kasmet, šiais metais tas 
išvažiavimas buvo suorganizuo
tas į nario Fabijono Valinsko 
ūkį, 135 st. Archer Avė. Diena 
pasitaikė nepaprastai graži. 
Užtai išvažiavimas gausų būrį 
sutraukė narių, draugų ir bi
čiulių su šeimomis. Dalyvavo 
buv. nuov. viršininkų, policijos 
vadų ir net buv. depart. direk
torių. Taip pat buvo ir kitų 
organizacijų atstovų: L. V. S. 
Ramovės, liet, studentų ir kt. 
Atsilankė į suvažiavimą net
buv. valst. prokurorai ir kari- ?jai išvažiavimas ne tik buvo 
ninkai-savanoriai. Buvo matyti suorganizuotas, bet ir sumaniai 
svečių net iš Kanados ir iš ki- Pravestas. P.E.D.
tų Amerikos miestų. Prie įvai
riais valgiais apkrautų stalų, ku Putliam, Conri. 
riuos paruošė narių žmonos, vi- f 
są dieną aidėjo dainos, kurioms 
vadovavo Ona Mulionienė ir kol. 
Valinskas. Pertraukų metu kult, 
vadovas Kazys Klinauskas daly- : 
vius linksmino humoristinio tu
rinio eilėraščiais, kurių jis tu
ri daug sukūręs.' Toks narys 
tai organizacijos pasididžiavi-, kongresmano 
mas. p ' ' '

Vaišių metu tarė trumpą, bet dalyvavo daug kongreso atsto- 
svarų žodį Krivūlės organizaci
jos p-kas, senas policijos ve
teranas, savan.-kūrėjas Povilas 
Dirkis. Jis pasveikino susirin
kusius, priminė šio išvažiavimo 
svarbą, apibūdino reikšmę lie
pos 4 d. ir padėkojo nariams

Vyskupas ir kongresmanai ; 
aplankė mergaičių stovyklą
Liepos 5 d. Nek. Pr. seserų 

laikomos vasaros mergaičių sto 
vykios lietuvių literatūros mo
kytoja Elona Marijošiūtė buvo 
pakviesta į jos moksladraugės

> Horace f „
Brown dukters vestuves, kur Buvo Petrinės dr. ir Piliečių Robert Hughes, 32 m. amžiaus, iš Emden, Mo., sveria 1,065 sva

rus. Jis pradėjo sirgti tymais bedirbdamas karnavale North Ver- 
non, Ind., tačiau jam nebuvo ligoninėj tokios lovos ir jis gulėjo 
prie ligoniės pastatytoj gyveamoj priekaboj. Prieš pora dienų 
jis mirė. (UPI)

MIRf: SUNKIAUSIAS ŽMOGUS jai: A. Bielskus, J. Klivečka, į čienė, J. Valaikienė ir Pr. Do- 
Br. Kulys, V. Savukynas 
Vilpišauskas.

BRAZILIJOJE

vų. E. Marijošiūtė papasakojo 
svečiams apie lietuvių mergai
čių vasaros stovyklą, kuria su
sidomėjo kaikurie kongresma-

NAUJI BALDAI:
Kėdės, stalai, staleliai, lempos, 

rašymui staleliai, knygų spintelės, 
matrasai, lovos, komodės ir visų nahue pasakė mergaitėms kai 
kambarių įrengimai. C ' ‘ ' 
čiai,. dulkių valytuvai,, karpetai, . ... .. .. .* *.
divonai, klejonkės, skalbyklos, šal- 
dytuvai, 1 
phonografai, akordeonai, 
niai fenai, oro vėsintuvai, vaikams dvi lietuvių parapijos, lietuviai 

gražiai susitvarkę • ir jis dažnai 
turįs progos dalyvauti jų ren
giamuose Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimuose.

Stovyklautojos labai rimtai 
ir iškilmingai laikėsi garbingų 
svečių atsilankymo proga.

Savaitės bėgyje mergaičių 
stovyklą aplankė vysk. V, Briz- 
gys ir prel. Pr. Juras.

Gaziniaijje- pasigėrėdamas lietuvių pas 
’’ tangomis išlaikyti savo kalbą, 

televizijos, radios, Hi-Fi tautinius papročius. Jis pareiš- 
elektri- kė, kad Worcesteryje esančios

vežimėliai, lovelės. Visu geriausių 
išdirbysčių. Rakandų kainos nu-1 
mažintos vienu trečdaliu ir kai- 
kurių dar daugiau. 4 metams iš
mokėti. Pirkite dabar ir pirkite 
iš Budriko. Niekada nebus tokių 
žemų kainų už geras prekes. 
Klejonkės po .............. 19c. pėda
9x12 klfejonkės po .......... $4.00
9x12 karpetai ................. $38.50

Mažos kėdes po ............... $1.00
Maži karpetukai po .......... $1.00
Elektriniai fenai po .......... $4.00
Elektriniai dulkių valytu

vai po $14.95

$69.95
Didelės geros skalbiamos 

mašinos ......................
Elektrikiniai steam prosai 

PO'-......................................
šmotų miegamųjų kamba
rių setai .......................
šmotų minkštas parlor 
setas .............................
šmotų dinette chrome 
setas .............................
šmotų valgomojo setas 
už .................................

Kėdės poilsiui (relax) ir 
sažui—elektr..................

Vasaros sulankstomos kėdės 
už ..................................... $3.65

Sealey matrasai, pilnos mieros, 
nupiginti ..................... $19.95

5

2

5

7

$10.00

$98.00

$88.00

$29.95

$49.95
ma-

$59.95

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

• 3241 So. Halsted St.
Dėl Butaisymo TU patelefonuokite 

ČAlumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vakarais iki 9:34) 
Per vasarą Budriko krautuvė sek
madieniais uždaryta.

Budriko radio pusvalandis iš sto
ties WHFC. 1450 kil. ketvirtadie
nio vakarais nuo 6 iki 6:30. Puse 
valandos lietuviškos muzikos ir 
dainų.

ir J. | vydaitis.
— PLB organizacinis komite- 

i tas varo smarkią akciją per 
spaudą ir radijo lietuviškas va
landėles dėl Liet. Bendruomenės 
įkūrimo Brazilijoje būtinumo.

— Kun. Pijus Ragažinskas lie
pos mėn. išvyks dviem mėnesiam 
Šiaurės Amerikon, kur dalyvaus 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seime, New Yorke.

kun.— Ateitininkų vadovas 
Juozas Šeškevičius, pasikvietęs 
pagalbon vyresniųjų talkininkų, 
suskirstė ateitininkus į būrelius. 
Kiekvienam būreliui pataria
muoju balsu padeda kuris iš 
vyresniųjų. Tais patarėjais bei 
globėjais sutiko būti A. Stonis. 
A. Vinkšnaitis, M. Vinkšnaitie- 
nė, H. Mošinskienė, M. Remen-

Pas punskiečius
(Atkelta iš 1 psl.) 

seniai baigęs Suvalkuose lietu
višką gimnaziją ir tuo būdu pri
klausąs prie jauniausio mokyto
jų prieauglio. Su juo kartu tą 
pačią gimnaziją baigę jo kiti du 
draugai yra išvykę į Vilnių ir
studijuoja tenai universitete, 
lenkų valdžios jiems duodamos 
stipendijos padedami.

AKGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

6402 S. Fairfield Avė., Chicago 29 
Tel. HEmiock 4-8937

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą, baigęs 
Čikagos ■ universitetą.

1 <lol. 25 et. vai. — privačios.
(3-čias augštas, durys po kairei, arti 
63-čios gatves ir California Avė.)

SIUNTINIAI
Jūsų lietuvių bendrovė jau 

10 METŲ kaip siunčia Europon 
bei L I E T U V O N siuntinius.
TŪKSTANČIAI mūsų paten
kintų siuntėjų liudija apie ben
droves tinkemą, sąžiningą pa- 
tarnavimą. Prašykite visokių 
informacijų, katalogų.

O ta visados giedriai nusitei
kusi Vladutė (Rusokaitė-Pajau- 
jienė), su kuria ypatingai šiltas 
buvo mūsų pasimatymas po tiek 
nesimatymo metų iš Vilniaus, 
apie tris kilometrus kelio jau 
padariusi ši rytą (ji gyvena su 
vyru Oškiniuose ir kasdien 
vaikšto gimnazijon mokyti į 
Punską), vėl kelionei išsirengu
si. Tik šįkart jau ne viena. Su 
visa savo klase ji iškilo į neto
liese esantį miškelį. Pati ji, ra
šytoja ir poetė iš pamėgimo, 
dabar gimnazijoje polonistiką 
dėsto.

O mūsų šeimininkai, kurių 
mieloje pastogėje ilsiuosi su Ele
na, mus palikę, prie savo darbų 
nubėgo, tardami, kad pasimaty
sime vėliau. Vaina, šalia darbo 
visuomeninėse organizacijose 
(jis yra ir Lietuvių Draugijos 
centro komitete), gimnazijoje 
dėsto fiziką, o Vainienė, nežiū
rint savo gausios šeimos ir dar
bų apie namus, dar ir pedago
gės darbą dirba. Ji gimnazijo
je dėsto matematiką.

Pažvelgiu į stalo pusę, o ant 
jo dar tebeguli vienas egzemplio
rius elementoriaus, kurį Vaina 
pradžiamoksliams p.arengė, o 
valdžia išleido, ir kuriuo dabar 
vaikai mokykloje naudojasi.

Overseas Cargo Co.
2633 W. 39 Pi., Chicago 32, III.

(prie ARCHER AVĖ.)
Tel. LA 3-2840

S. P. JUODVALKIS, vedėjas.

kę. Buvo iš New Jersey, Phila- 
delphijos ir kitų tolimesnių vie
tų jų atsilankiusių, kaip kun. 
Starkus ir t. t. Banketą atidarė 
teisėjas Černiauskas. Maldą su
kalbėjo pasionistas tėvas Gerai- rengimų bei kitokių kultūrinių 
das, kuris šiemet Ansonijoje ir i jarbų ------------ i
rekolekcijas vedė. Sveikino bei j 
kalbėjo visa eilė garbingų sve
čių, kaip miesto meras, kunigai, 
Ansonijos senasis veikėjas Bu- 
janauskas ir t.t. Žymiausią kal
bą pasakė prel. Balkūnas. An- 

ę>na sonijos klebonas pastatė Šilu- 
kilusi vos Panelės Švenčiausios statu-

i lą šventoriuje. Šios statulos fo
tografiją išdalino visiems ban
keto svečiams. Šia proga prel. 
Balkūnas pakalbėjo angliškai 
apie Šiluvos stebuklą ir nupa
sakojo Šiluvos apsireiškimo is-

ir gera
Joną, 2

teris, dievobaiminga 
katalikė. Paliko vyrą 
sūnus ir dvi dukteris.

Visi mirusieji buvo palaidoti 
su bažnytinėm apeigom.

Gamiškis

viename iš savo posėdžių sudarė 
ir patvirtino savarankišką Kul
tūrinių Reikalų sekciją, kuri 
artimai bendradarbiaudama su 
valdyba, vykdys kultūrinių pa-

Waterbury, Conn.
Daug šeimoj mirčių

Birželio mėn. 30 d. mirė
Zelenkienė Puodžiūnaitė.
nuo Bartininkų. Velionė pavė
lavo su operacija, ir vidutinio 
amžiaus tesusilaukusiai teko at
siskirti iš gyvųjų. Paliko sūnų 
mažametį čia ir kitą užaugu- j 
sį Lietuvoje. Jos vyras mirė 
netikėtai Vokietijos lageryje. tori^ apHnkybes. Lietuviš- 
Dėl pergyvenimo kacete, mirė ' 
Vokietijoje jauniausioji sesuo. 
Pernai mirė amerikiečių palikta

P

kai prelatas kalbėjo apie jubi
liato darbus lietuvybei: “Kai 
per pamokslą kalbėjau apie ku- 

Vokietijoje jų motina? ‘ Duktė ni£yste. tai dabar noriu tarti 
i apie jubiliato lietuvybę. Jį Die
vas pašaukė mokyti visas tau
tas, o labiausiai lietuvių tautą. 
Kai Niagaros universitete jis 
suorganizavo lietuvių studentų 
būrelį lietuvių kalboje lavintis 
ir kiek jis ten darbavosi lietu
vybės labui, tai to darbo jis ne
nutraukia lig šiol. Jo nuopelnai 
lietuvybei labai dideli...

nuvyko ją palaidoti, ir grįžusi 
staiga mirė, — vyras parėjęs 
iš darbo vakare rado rūsyje ne
gyvą. Dabar mirė pastaroji se
suo Ona. Tesuteikia Viešpats 
jai amžinąją ramybę!

Paminėtas 
vysk. A. Baranauskas

Vasaros mergaičių stovykla, 
kaip tradicija, surengia keletą 
lietuvių rašytojų, tų metų ju
biliatų, paminėjimus. Šiemet su
kanka 100 metų nuo žymaus 
vyskupo A. Baranausko kūri
nio “Anykščių šilelio” parašy
mo. Elonai Marijošiūtei vado
vaujant, mergaitės per trumpą 
laiką, dar savaitei nepraėjus 
nuo mergaičių atvykimo į sto
vyklą, gana vykusiai paruošė kuopos iš eilės kasmet rengia 
paminėjimo programą, kuri bu- Wisconsino Lietuvių dieną. Šiais 
vo atlikta liepos 5 d. vakare.

Programos pranešėja ir pa- 
aiškintoja buvo A. šileikytė. 

' Vyskupą A. Baranauską vaidi- 
Į no Stasė Mikalajūnaitė, “Anykš shos ir Racine. Pradžia 2 vai 
čių šilelio” I dalį skaitė Jūra 

i Gailiūnaitė ir Aldona Balčiū
naitė, ypač pastaroji buvo įsi
jautusi į teksto prasmę.

Pradžioje buvo trumpu vaiz
deliu parodyta, kaip A. Bara
nauskas, būdamas klieriku Kau 
no kunigų seminarijoje įsižeidė 
vieno profesoriaus niekinančiu 
išsireiškimu apie lietuvių kalbą 
ir pasiryžo parašyti poemą, to
liau buvo parodyta, kaip jis tė
viškėje vasaros atostogų metu 
sode po obelimis rašė savo po- 1 
emą, vėliau minėtos mergaitės 
paskaitė poemą. Pabaigoje pa
vaizduota kun. A. Baranausko 
kelionė į Petrapilį, jo atsisvei
kinimas su Lietuva. Čia pat ke
turios mergaitės su dideliu už- 
sidegimu padeklamavo “Nei 
rašto nei druko mums neduo
da”... Pabaigoje visos stovyk
lautojos padainavo vyskupo A. 
Baranausko dainelę “Giedu dai
nelę”.

Tą patį vakarą pasirodė ir 
. mergaičių stovyklos leidžiamo 
laikraštėlio “Kibirkštėlės” Nr.

programą. Kultūrinių Į 
Reikalų sekcija sudaryta iš šių. 
asmenų: R. Brazaitienės (nau-i 

j josios parapijos vargonininkės),; 
B. Juodėnienės, V. Jurgelio, S., 
Rudokienės, E. Nainienės, R.■ 
Rananauskienės ir S. Stasienės.! 
Komisija iš savo tarpo išsirinko 
pirmininke Sofiją Rudokienę, j 
dainininkę ir kultūrinių paren-j 
girnų patyrusią darbuotoją.

— Seselė M. Dorotėja, kazi- 
mierietė, išrinkta St. Louis uni- į 
versitetą baigusių ligoninių ad
ministratorių organizacijos pir
mininke. Ji šias studijas baigė 
1949 metais. Dabar ji adminis
truoja keturių milionų vertės 
Šv. Kryžiaus ligoninės statybą. 
St. Louis universitetą baigusių 
ligoninių administratorių orga
nizacija turi 180 narių ir 36 vals- 
tyvių.

— 8-sios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinės žaidynės į- 
vyko New Yorke š. m. liepos 
4 — 6 dienomis, kurias suorga
nizavo komitetas, vad. Jer. Ke- 

Kai penio. Varžybų Komitetą suda- 
prieš 25 metus sakiau pamoks- rė: pirm. A. Vakselis, pavad. 
lą, tai, neatsimenu, ką sakiau, A. Birutis, lengvosios atletikos 
bet, suprantama, kad linkėjau 
visko jo ateities darbams. Jubi
liatas tiek prisidarbavo lietuvy
bei, kad savo talento — dirbti 
lietuvybei jis turi nemesti, ir 
darbuotis lietuvybei toliau...”

Buvo iššaukti bent pasirodyti 
visi organizacijų vadovai, o taip 
pat ir visi čia esantieji jubilia
to giminės, jo sesuo Bartuse- 
vičienė su visais savo vaikais, 
žentais ir marčiomis.

Gale j visus sveikinimus at
sakė pats jubiliatas. Jis išgyrė 
parapijonų geradėjiškumą bei 
dosnumą parapijai. Pasakė, kad 
jis nesąs toks, kokiu norėjęs 
būti, ir pasižadėjo dar gražiau 
ir daugiau dirbti iki auksinio, 
kurio jis tikisi sulaukti, kuni
gystės jubilėjaus.

Minėjime dalyvavo ir prel. 
M. Krupavičius, kuris ant ry
tojaus išskrido j Europą.

Banketui vadovavo kunigas 
Zanevičius, gebąs nuotaikingai 

i nuteikti svečius.
I
I i ...................

i

Kenosha, Wis.
Lietuvių diena

Jau keliasdešimts metų 
Wisconsino valstybėje esančios 
Lietuvių R. K. susivienijimo.

kai

metais tą Lietuvių dieną ren
gia Kenoshos kuopa ir ji įvyks 
liepos mėn. 20 d. Minkovskio 
darže, prie 32 kelio, tarp Keno-

p.p. Bus programa, šokiai ir ki
tokie įvairumai.

Kenoshos ir aplinkinių lietu
viškų kolonijų lietuviai yra kvie 
čiami į tą Lietuvių dieną at
vykti, gražioje gamtos aplinko
je smagiai laiką praleisti ir tar
pusavy pabendrauti. Visus kvie
čia, Kenoshos kuopa

Ansonia, Conn.
Iškilmingas kun. B. Gauronsko

pagerbimas
i

Birželio 15 d. Ansonijoje įvy 
ko kun. Gauronsko 25 metų ku 
nigystės sukaktuvių minėjimas. 
Svečių jau iš vakaro suvažia- 

! vo. Sumą laikė pats jubiliatas, 
kurių metu pamokslą pasakė a-
pie kunigystės reikšmę prel. | ADTIIDTAI I 

j Balkūnas, kuris pasakė jam pa lb Ari I I I rC I OL.I 
mokslą ir prieš 25 metus per ■ ■ u ai CTVDrCE 
jo primicijas. . *■

Po pietų lenkų salėje už mies — Clevelande LB antrai apy- 
to įvyko iškilmingas banketas, linkei vadovauja Povilas Mikšys. 
Didžiulė gražioje gamtoje sa
lė buvo pilnutė svečių. Tik ku- dyba siekdama savų darbų grei- 

Į nigų buvo keli desėtkai atsilan- tesnio ir sklandesnio įvykdymo,

Naujai susikūrusi CLBA val-

ABELINF.’S VARFETY SHOP 
Open ti! 9 P. M. Mon. & Thurs. 

Other Days till 6 P. M. 
Wearing Apparel for the 

Entire Family
Childrens wear - Meris Wear ' 

Specializing Womens Houše Presses 
Sportswear, I.ingerie & Accessoriės 
Quality mechandise at loyvest priei s 

5607 S<>. Pulaski

Perskaitę “Draugą", dua 

kitę ji kitiems pasiskaityti.

VISIT
GROTTO SHRIHE

Or national interest. Actually dra«s more people to \Vood County than 
any other historical or natūrai attraction. • •> miles north of 

\Visconsin Rapids: 12 miles west of Stevens I’oint on. country trunk C.

Rev. P. J. WAGNER, Builder RUDOLPH, WIS.
I

I 
vadovai — J. Klivečka, J. Vil- 
pišauskas, lauko teniso vadovas. 
— V. Saldaitis, futbolo vadovas! 
K. Brazauskas, plaukymo vado-, 
vas — V. Steponavičius.

Varžybose ypač pasidarbavo, 
gana intensyviai varžybų teisė-

A. f A.
JUOZAPAS J ANIONIS 

Gvveno 841 S. Harlem avė., 
Forest Pk„ III. FO 6-4429

Mirė liep. 11, 1958, 3 v. r. 
sulaukęs 81 m.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Pa
nevėžio aps.. Ramygalos par. 
Amerikoj išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 dukterys: Ann Scozza- 
ri. žentas Joseph ir Adeline 
Stephan, žentas Alphonse; 3 
anūkai: Catherine Scozzari, 
Evelyn & Paul Stephan ir 
dauk kt. gim., draugų, pažįs.

Priklausė prie Liet. Pilie
čių Darb. Pašalnos klubo, 
šv. Antano iš Paduvos, Sus- 
mo Brolių ir Seserų d-jų.
Kūnas bus pašarvotas šešt., 

6 v. v. S. Lackawicz kopi., 
2314 W. 23 Pi.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
liep. 14 d., iš kopi.. 9:30 v. r. 
bus atlydėtas j Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje į- 
vvks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kivečiame vi
sus: gimines, draugus daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai 
ir anūkai.

Laidot. direkt. S. Lacka- 
wicz. Tel. VI 7-6672.

SPECIALI MAUTZ dažai, varnišai, enamel.
1958-59 APMUŠALAI — IVAI.PAPER — 

už /z kainos
R. M. SMITH PAIHT STORE
5853 So. Kedzie Avė., PR. 6-9474

Atdara kasdien 9 iki 3;i. pirmad. ir penktad. 
vak. iki 9 v. Sekmai. a. m. 9—-11 v.

t
A. A.

JONAS YUKNIEWICIUS
Gyveno 6001 So. Sacramento Avė. Tel. REpublic 7-6809

Mirė liepos 9 d., 1958. 10:30 v. v., sulaukęs pusės amž.

X

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių ap.. Švenčionių parap.. 
Sendvarių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (Rimkaitė); 
pusbroliai Silvestras Nalivaikas ir jo žmon i Stanislava ir jų 
šeima ir Antanas Bukėnas: švogerka Ona Račas ir jos vvras 
Viktoras ir jų šeima; Kanado.je pusbrolio sūnūs Silvestras 
Nalivaikas ir Juozas Girėnas ir, jų šeimos., ’ Lietuvoje brolis 
Feliksas ir sesuo Natalija ir jų šeimos ir daug kitų giminių,, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje. 2424 West 
69 Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 14 d., iš koplyčios 
8:30 v. r. bus atlydėtas į Švč. P-lės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, brolis, sesuo, pusbroliai ir kiti giminės.
Laidot. direkt. Steponas Lackafricz. Tel. RE 7-1213.

Split by PDF Splitter



»

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liepos 10, 1958

RYŽTINGAS ŽYGIS IR TRAGINGA 
MIRTIS CHICAGOS ŽINIOS

ke; išvakarėse, t. y. liepos 19 
d. vakare Grand Ballroom —■ 
Conrad Hilton viešbutyje įvyks I 
grandiozinis balius. Per pasta
ruosius 25 metus Chicagoje to
kio iškilmingo minėjimo dar nė 
ra buvę. Minėjimo metu kalbės 
vyriausybės vyrai, senatoriai ir 
net specialiai atvykęs iš Wash- 
ingtono Lietuvos valstybės at
stovas Juozas Rajeckas.

Kilo klausimas, kodėl gi tai 
sukakčiai paminėti daug labiau 
ruošiamasi negu kitoms? Gi dėl 

' to, kad Dariaus ir Girėno žygis 
i iš tikrųjų buvo garbingas, ste
binantis ir turįs nenykstančios 
reikšmės. Pagrindinis lakūnų 
žygio tikslas ir buvo, kad am- į 
žiams surištų dvasiniais ryšiais 

j Ameriką su Lietuva, suteiktų 
j savajai tėvynei Lietuvai garbę, 
I pagarsintų pasaulyje tautos var 
dą ir pastatytų savąją tautą 
greta didžiųjų tautų. Be to, Da
riaus ir Girėno žygio tikslas bu 

norės įsijungti prašomos raštu kilmingiau bei gražiau paminė- vo ne kas kita, kaip užakcentuo 
arba telefonu pranešti komiteto į ti tą sidabrinę sukaktį. Ir dėlto ti Lietuvoje šios epochos ten- 
pirmininkui dr. S. Biežiui, 3241 buria įvairias organizacijas ir dencijas ir savo tautos garbę 

bendram iškelti iki pat padangių. Užtat;

*
Ho

/ mus,
Šie metai yra įvairių minėji

mų metai, nes jau daug reikš
mingų sukakčių esame paminė
ję, kuriomis lietuvių tauta di
džiuojasi. Tačiau turime dar 
priešakyje vieną sukaktį, ypa
tingą sukaktį ta prasme, kad 
ją mini nevien tik lietuvių tau
ta, bet ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės bei viso pasaulio a- 
viacijos autoritetai. Ta sukak
tis — Dariaus ir Girėno prieš 
25 m. ryžtingas žygis ir tra- 
ginga mirtis. 1933 m. liepos 17 
d. drąsūs, ryžtingi, nepalaužia
mos valios du lietuviai lakūnai
— kap. Darius ir ltn. Girėnas
— iš New Yorko perskrido aud 
ringąjį Atlantą ir žuvo visai ne
toli Lietuvos slenksčio, vokiečių 
žemėje, Soldino miške.

Tai sukakčiai paminėti yra 
sudarytas komitetas iš Dariaus

X Dariaus - Girėno poste lie
pos 9 d. posėdžiavo pilnaties 
komitetas Dariaus - Girėno 25 
metų skridimo sukakties pami
nėjimo. Dalyvavo 35 organizaci
jų atstovai. Pirmininkavo dr. S. 
Biežis, sekretoriavo K. Dirkis. 
Buvo išklausyti komisijų prane
šimai ir susirinkusiųjų atstovų 
pasiūlymai ir pageidavimai. Iš 
pirmininko pranešimo paaiškė
jo, kad parade dalyvaus daug 
amerikos kariuomenės, laivyno 
ir kitokių dalinių orkestrų ir ki
tokių junginių. Taip pat daly
vaus moterų militariniai viene
tai. Policijos ir ugniagesių vie
netai reprezentuos savo dalinius.
Lietuvių organizacijų dalyvaus *r Girėno posto atstovų bei Chi- 
skautai, studentų organizacijos caS°je esančiųjų organizacijų, 
ir kt. Visos organizacijos, kurios r^as komitetas ruošiasi kaip iš-

W 66 Place, Chicago, III. Tel. kultūrinius vienetus 
RE 7-7868.

X Dariaus - Girėno 25 m. su 
kaktuvėms paminėti rengiama 
liepos 19 d. Conrad Hilton 
būtyje banketas. Jame dau
gelio augštų svečių dalyvaus ir 
šen. Kefauver. Banketui rengti 
komisijai-vadovauja J. L. Paukš- į 
tis, 4428 S. California ir J. J. 
Kazanauskas. Kiti komisijos na
riai yra John E. Viscount, Ed-! 
ward Apke, Stanley Jučus, Jo- j 
seph G. Kamin, Harry Petrai- Į 
tis ir John W. Pachankis, Da
riaus Girėno posto komanderis. 
Taip pat komisijoj dirba ir Da
riaus Girėno posto moterų sky
riaus pirm. 
7033 S. Talman, Victor Nares, 
John Zuris, John Martin, Helene 
Ambrose, Louis Kareiva, Adele 
Milz, Joseph Misevich, Josephi
ne Davidonis, Louise Degutis.

x Irena Vytauskaitė, gyv. 
4215 So. California Avė., šį pa
vasarį baigusi Marijos Augšt. 
mokyklą, žada tęsti studijas 
Illinois universitete. Ji neseniai 
įstojo į Chicagos LSK Nerį ir 
rengiasi dalyvauti plaukimo 
varžybose. Irena šį pavasarį yra 
laimėjusi iš visų Chicagos ka
talikiškų mokyklų mokinių pir
mąją vietą kuklaus — skoningo 
rėdymosi varžybose.

X Agnietė Gilicnė liepos mėn. 
14 d. iš Los Angeles automobiliu 
išvyksta į Chicagą ir čia daly
vaus Darias - Girėno minėjime. 
Ji yra tikra Stasio Girėno pus
seserė ir, pagerbdama jo atmi
nimą, savo lėšomis stipriai pa
rėmė išleidimą garbingajam At- j 
lanto nugalėtojui skirtą knygą 
Mano pasaulėžiūra. Agnietė Gi- 
lienė, pati šviesos sėmusi dar iš Į 
slapta Prūsuose leidžiamų kny- ■ 
gų, yra didelė lietuviškos kny
gos mylėtoja ir rėmėja, padėju
si savo lėšomis išleisti visą eilę 
kūrinių.

X Kun. Dr. V. Balčiūnas, at
vykęs iš Romos, laikys mišias 
ir pasakys pamokslą Marijonų 
seminarijos išvažiavime, liepos 
13 d. Tėvų Marijonų seminarijos 
sode. Mišios bus 12 vai. po at
viru dangumi. Giedos “Daina
vos”

praveda- 
padugnių 
Chicagos 

unijose.

Banditizmas Chicagos 
restoranuose

Washingtone toliau 
mos investigacijos 
elemento įsigalėjimo 
restoranų ir saliūnų
Vienas liudytojas papasakojo, 
kaip darbo unijų organizato- 

' rius iš vieno restorano savinin- 
t ko pareikalavo naujo Cadillac, 
tada žadėdamas nebeorganizuo- 
ti darbininkų unijos jo restora
ne. Vėliau jis nusileido iki $500. 
Ilgesnis apklausinėjimas buvo 
adv. Teitelbaum, kuris per vie-

iškelti iki pat padangių. Užtat! 
minėjimo darbui atlikti. Kaip Darius ir Girėnas tą savo ryž- 
jau žinoma iš' spaudos ir iši tingą žygį ir aukojo Jaunajai 
atskirų pranešimų per radiją, Į Lietuvai tėvynei, 
pats minėjimas įvyks liepos 201 Dariaus įr Girėno kai^ygiš. 

: ’. . va ’ P/P" ariaus ir kag įygjs jr tragiška mirtis yra
ireno pamin o . arque e ar i vįenas gražiausių paveikslų, į 

____________________________  vaizduojančių, kaip reikia savo 
■ tėvų kraštą mylėti ir už jį au-! 
I kotis. Jie tuo žygiu parodė ne 
į tik didelės drąsos pavyzdį, sa
vo heroizmą, bet ir konkrečią' 
reikšmę tautai jauno žmogaus 
žygio. Darius ir Girėnas visai 

I aiškiai įrodė, kad lietuviškas 
genijus dar gyvas ir kad jis 
pats- gali apsispręsti ir savo gy
vybe rizikuoti.

Pagaliau kas gi juos vertė tą 
rizikingą žygį vykdyti? Juk nie 
kas jiems jokių premijų nebuvo 
paskyręs, niekas aukso kalnų 
nežadėjo ir iš niekur jokio ga
rantuoto atlyginimo už tą žygį 
nelaukė. Tai įvyko dėl to, kad 
Darius ir Girėnas mylėjo tėvy
nę Lietuvą skaisčiau ir labiau, 
negu sužadėtinę, *negu savo tik
rąją motiną. Todėl jie dėl tėvy
nės garbės ir nepabūgo jokių 
pavojų. Pov. Dirkis

*■ t

Mažiausiai skaito
Chicagos universiteto Biblio-, 

tekininkų mokyklos dekanas 
Lester R. Asheim, kalbėdamas 
Northvvestern universitete su
šauktoje konferencijoje apie 
skaitymą, pasakė, kad iš visų 
vakarinių demokratijų, Ameri
kos gyventojai mažiausia skai
to knygų. Anglai šioje srityje 
amerikiečius pralenkia tris kar
tus. Vidutiniška Amerikos bib
lioteka savo apylinkėje teturi 

i tik 25% suaugusių, įsiregistra
vusių skaitytojais, o iš jų tik 
apie 10% yra regulariais skai
tytojais. Be to — knygų parduo ; 
tuvės negali išsilaikyti iš kny
gų. Jos pardavinėja rašomąjį 
popierių, fonografų plokšteles, 

! dovanoms dalykus. Asheim ne
mano, kad čia pakenkė televizi
ja. Tikrumoj — televizija ati-Į 
traukusi nuo kino filmų ir nuo 
kortų. Kalta esanti visuomenės 
pažiūra, kad knygų skaitytojas 
tai kažkoks užsidarėlis, nepopu- 
larus asmuo.

Lietuviai šoks 
universitete

dar

Šį vakarą, liepos mėn. 12 d., 
8 vai. 30 min., Chicagos univer
siteto International House pa
talpose, 1414 E. 59 Str., tauti
nius šokius šoks lietuvių Atei
ties grupė. Lietuvių grupės pa- 
Iveikslas įdėtas laikraštyje Chi
cago Daily News, suminėtos ir 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių Janet Kareiva ir Onos Blan 
dytės pavardės. Šoks ir airių, 
serbų, norvegų ir slovėnų tau
tinių šokių grupės. Pelnas ski
riamas Beliajaus stipendijų 
fondui prie International Hou
se.

)

yra

X Andy ir Dolores Yuknis, 
praeitą sekmadienį (liepos 6 d.) 
sukvietė svečių ir suruošė “Sur- 
prise barbecue party” savo tė
vams Mykolui ir Onai (Paliu- 
liutei) Lazutkams 35 m. vedy-' 
binio gyvenimo sukakt’es pro
ga. Toji sukaktis bus liepos 15 
d. Sukaktuvininkai yra “grand- 

Irene Giedraitis, 1 ma” ir “grandpa” keturių anū
kų: Tommy, Michael, Bobby ir 
Johnny.

Jaunesnios Lazutkų duktės 
Barboros vestuvės įvyko bal. 26 
d. Kun. L. Vaišvilas ją “surišo” 
su Edmund Vaitkunu iš Worces 
ter, Mass., vestuvių pusryčiai 
buvo “Diamond Head” restora
ne, o puota Jack Kilty’s resto
rane. Dalyvavo giminių bei 
draugų, jų tarpe ir kun. A. Mi- 
ciūnas, Tėvų Marijonų namo 
viršininkas. Visi linkėjo jaunai 
porelei ilgiausių metų. Povestu- 
vinėn kelionėn jaunieji išvyko į 
Miami Beach, Fla. Grįžę apsigy 
vens IVorcester, Mass. Jauna
sis turi dvi seseris slauges — 
Izabellę Hober ir Rūtą Skrip.

X Zigmas Umbra žūna s, jau 
eilę metų besiverčiąs nekilnoja
mojo turto pirkimo ir pardavi
mo tarpininkavimu, neseniai ati 
darė naują įstaigą “Investment 
& Commercial Realty”, 6552 
South Kedzie Avė., Telef. ’ RE 
7-2646. Savo laiku Z. Umbražū- 
nas yra plačiai reiškęsis lietu
vių spaudoje, ypač kaip specia
lus korespondentas Paryžiuje.

X Šv. Kazimiero seserų rėmė 
jų 2 sk. rengia pikniką rugpjūčio 
10 d. Ryan Wood darže, 87 ir 
Western avė., vietos nr. 25. Kaip 
ir kasmet bus skanių užkandžių 
ir daug dovanų. Pikniką rengia 
O. Kazlauskaitė ir komisija.

X Dalia Navickaitė ir Marga 
rita Šileikytė, jaunos LSK Ne
ries sportininkės, praėjusį sa
vaitgalį buvo New Yorke ir čia 
dalyvavo VHI-se Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynėse. 
Dalyvaudamos lengv. atletikoje, 
jos pasiekė gražių laimėjimų.

X Kun. Antano Vilkaičio, Ci
cero Liet. Bendruomenės valdy
bos vicepirmininko, rūpesčiu ir 
pastangomis jau trečia savaitė, 
kaip Ciceroj veikia lietuviškas 
vaikų darželis su 30 vaikučių. 
Darželiui vadovauja Balutienė, o 
jai padeda Vaidilutė Rūbaitė.

x Agnė Žitkienė, gyv. Seattle 
mieste, VVashingtono valstybėje, 
atvyko praleisti atostogas į Chi
cagą pas savo motiną ir brolius. 
Su ja atvažiavo ir jos dukra 
Liucija, kuri šį pavasarį baigė

ansamblis.
X Šios dienos priede 1 pusi, 

penktoj skilty paskutinės ketu
rios eilutės, prasidedančios žo
džiais “Perduotos rusus garbi
nančios...”, turi būti pabaigoje 
žinelės apie Biliūno paminklą, 
išspausdintos trečiame pusi, 
penktos skilties pradžioj.

X Marija Druktenytė - De Do- 
minico, gyvenanti Chicagoje, su 
vyru ir dviem vaikais šiuo metu 
yra išvykusi atostogų į Kalifor
niją. Sugrįš 19 d.

X V. Tamošiūnas iš Detroito 
redakcijai išreiškia pasitenkini
mą mūsų korespondento Pran
cūzijoj Ed. Turausko straips
niais.

x Kun. Petras Patlaba, Ci
cero Augšt. Lit. mokyklos direk
torius, vardadienio proga buvo vidurinę mokyklą. Liucija šiuo 
mokinių, tėvų ir mokytojų nuo- metu vieši lietuviškoje kurortų 
širdžiai pasveikintas.

I

Adv. Abraham Teitellbaum per ap 
klausinėjimus Washingtone nepa
sisakė net kur gimė ir neatsakė j 
daugelį kitų klausimų, prisideng- - 
damas penktu konstitucijos para
grafu. (UPI)

parali- 
žemyn. 
rankos, 

tėvas.
tik 22

nerius metus už tarpininkavimą 
tarp restoranų savininkų ir dar 
bininkų unijos yra gavęs $125- 
000. Policijos atstovai liudijo, 
kad jie, įrengę specialius įtaisus 
tviešbučįo kambary, klausėsi, 
kaip banditai tarėsi pirma nu
galėti restoranų savininkų są
jungą, paskiau užvaldyti unijas 
ir restoranus.

Dirbtinė širdis operacijose
Chicagoje pradedama plačiau 

naudoti mašiną, kuri varo krau 
jo apytaką, kada operuojama 
širdis. Tačiau tokiu atveju rei
kia apie 20—30 pančių kraujo, 
šviežiai paimto iš'aukotojų. Ne
galima panaudoti atsargų iš 
kraujo banko. Dėl to dabar šir
dies operacijoms Chicagoje 
trūksta kraujo.

Laidojamas buvęs vergas
Chicagoje laidojamas 104 m. 

negras Fred Woodward, ku-

<AS KĄ IR KUR
— Dariaus ir Girėno 25 metų 

skridimo į Lietuvą sukakties mi
nėjimo reikalu, kuris bus minimas 
Chicagoje liepos 19 d. vakare di
deliu banketu Conrad Hilton vieš
butyje ir liepos 20 d. 3 v. p. p. 
Marquette Parke paradu ir atitin
kamomis kalbomis, per Sopie Bar-, _
cus radijo valandėlę liepos 13 d. rįam jaunystėje dar teko būti 
sekmadieni rytą kalbės ir duos i J J J

saitis — Chicagos apygardos Lie
tuvių bendruomenės pirmininkas. 
Pasiklausykime.

atitinkamų informacini Jonas Ja- vergu ir kuris laisvę atgavo pa
baigoje civilinio karo. Per dru
gio epidemiją 1878 m. jis gydy-' 
tojo jau buvo paskelbtas miręs, 
tačiau visus nustebino, kai po 
kiek laiko atsisėdo ir paprašė 
gerti.D OVA NO S

šventėms, sukaktuvėms

I

RANKA
išdrožtos koplytėlės, vyčiai

PAGAMINTOS
Europoje ir JA Valstybėse

GAUNAMOS
DRAUGO RAŠTINĖJE.

4545 W. 63rd Str., Chicagoje

KAINOS
nuo $5.00 iki $25.00

— — — —

Tėvai, įsigykite ir duokite tavo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
illostr. VANDOS FRANKIENfiS 
pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, iioj knygoj atspausdinta kita ( 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
tai! tr iliustracijas pieta 8es. Merce
des. 48 pusi. Kaina 81.25. Pinigus b 
įžsakymus siųsti:

‘'DRAUGAS’
1545 W. 63'd 8treet. Chicago 29, HL

vietoje — Beverly Shores, Ind.!

X Biletus j Dariaus-Girėno 
i Amerikos Legiono sukaktuvinį 
, banketą, kuris įvyks liepos 19 
j d., 1958 m. Hilton Hotel, galima 
pirkti Draugo raštinėje — $10 
asmeniui.

Meno turtų už 
$150,000,000

Chicagos Meno institute 
meno turtų maždaug už $150,-
000,000. Juos daugiausiai su
aukojo Chicagos turtuoliai. Ta
čiau dabar institutas turi rūpes
čių, nes jo direktorius ir eilė 
kitų įstaigos personalo narių 
pasitraukė. Jau nuo anksčiau 
buvo kalbama apie nesutarimus. 
Yra ir finansinių sunkumų. Me
tinis instituto biudžetas siekia 
apie $2,000,000. Šiemet numa
tomas ketvirtis miliono deficito.

Mokykloms — 
$5,000,000

Chicagos Miesto Iždo politi
kos raporte sakoma, jog čia 
tiek gausiai auga moksleivių 
skaičius, kad kasmet švietimo 
biudžetą reikia didinti penketą 
milionų dolerių.

Autobusas be triukšmo 
ir kvapo

General Motors bendrovė 
Chicagoje demonstraivo naujus 
autobusus, kurie eina be triukš 
mo ir neišmeta dvokiančių du
jų. Motoro išmetamos dujos per 
leidžiamos per specialų skiedinį, 
kuris sugeria dvokiančias me
džiagas, o skiedinio už $1.25 
užtenka 10,000 mylių.

Modernizuos paštą
Nusistatyta modernizuoti Chi 

cagos paštą, tam panaudojant 
$7,420,000. Darbai centrinėje 
pašto įstaigoje 433 Van Buren 
Str. jau pradėti. Norima tuos 
darbus užbaigti iki prasidės di
dysis pašto judėjimas prieš 
1958 m. Kalėdas.

I

Palaidota prieš 82 metus 
dar gyva

Detroite gyvenanti vienuolė 
sesuo Delphine de Paul, kuri 
turėdama 17 m. buvo jau įdėta 
į karstą kaip mirusi, švenčia 
savo 75 m. sukaktį kaip gyvena 
vienuolyne. Ji yra sulaukusi 99 
m. amžiaus. Ji buvo įdėta į

Neatsargus šuolis
David Lancaster, 26 m. am

žiaus namų dažytojas, besimau
dydamas paplūdimy ties Wiison 
gatve, nėrė į vandenį, galva 
trenkdamas į dugną. Sužalojo 
savo smegenis ir tapo 
žuotas nuo juosmens 
Negali judinti dešinės 
Jis yra keturių vaikų 
Jauniausia dukrelė yra
mėnesių amžiaus. Su žmona sva 
jojo įsikurti naujame name ir 
dabar visos svajonės išblėsta. 
Nugabentas į Cook Apskrities 
ligoninę. Gydytojai bandys ope
racijos keliu jį gydyti, bęt nie
ko tikro negalima pramatyti.

Geriausia burbulų pūtėja
Back of the Yards organiza

cijos suruoštoje — parodoje — 
karnavale, Chicagoje, ties Da
men ir 47 gatve, buvo praves
tas konkursas burbulų pūtime, 
panaudojant specialią gumą. 
Pralenkdama berniukus, laimė
jo 13 m. mergaitė Carol Pfarr. '

Prancūzų draugai šoks 
gatvėje

Prancūzijos Draugų organi-, 
zacija, minėdama Prancūzijos 
šventę, šeštadienį 10 vai. v. Chi 
cagoje, Ernst gatvėje, prie 
Rush, tarp Walton ir Delaware 
gatvių, ruošia šokius. Gautasis 
pelnas bus panaudotas įsteigti 
stipendiją Meno institute.

Šokiai gatvėje
VVolcott gatvėje, tarp Cer- 

mak ir 23-čios gatvės liepos 16 
d. bus šokiai. Norima pasiekti 
didesnio susipažinimo tarp kai- j 
jnynų.

I

Nemokamai peršvies 
plaučius

Nuo pirmadienio prie Back 
of the Yards organizacijos pa
rodos — karnavalo ties 4700 S. 
Damen, Chicagoje, bus mašina
su įtaisu peršviesti krūtinės, karstą ir karstas uždarytas, 
ląstą rentgeno spinduliais. Per
švietimai bus daromi nemoka
mai. Toje vietoje mašina bus 
per dvi savaiti ir peršvietimai 
lankytojams bus daromi nuo 7 
vai. v. iki vidurnakčio. Peršvie
timai — nemokamai.

Suvažinėjo dviratininką
Chicagos Miesto susisiekimo; 

autobusas, mirtinai suvažinėjo 
11 metų berniuką David John
son, kai jis važiavo dviračiu. 
Šoferis sakosi jo nepastebėjęs; 
pakaltintas žmogžudybe per ne
atsargumą.

Chicagoje polijas nesirodo
Šiais metais poli jo liga Chica

goje kolkas nesusirgo nei vie
nas naujas ligonis. Tikima, kad. 
čia padėjo masinis skiepijimas. 
Kitose JAV vietose susirgimų 
polijo liga pasitaiko, kad ir ne 
taip gausiai.

tačiau jos seserys norėjo dar 
kartą ją pamatyti ir atidarius 
karstą pasirodė gyvybės žymės. 
Atsidėkodama Dievui vėliau ji 
įstojo į (vienuolyną. Dar ir da
bar vienuolė yra stipri ir pri
žiūri ligonius bei senelius.

• Žuvo šeši
Montmagny, Que., susidūrus 

automobiliui su akmenis vežu
siu sunkvežimiu, tarp šešių žu
vusių buvo ir trys vienuolės. 
Automobilyje buvo visi giminės 
Dvi 'vienuolės buvo seserys, tre
čioji juodviejų pusseserė.

— Einu duoti apyskaitos di
džiausiam Valdovui. Stengiausi 
daryti viską, kaip mokėjau ir 
supratau. O vis tik susitikimas 
su švenčiausiuoju Teisėju yra 
gąsdinantis. Bet pasitikiu Jo 
pažadėtuoju gailestingumu.

— Marš. Foch

J
TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS 

RĖMĖJŲ IR BENDRADARBIŲ

PIKNIKAS
— įvyks —

Sekmadienį, liepos 13 dieną, 1958 m.
Clarendon Kilis, lllinois, Route 83 & 63 Street

I

J

Construc+ion & Home Service
LIETUVIŲ STATYBININKŲ SAMBŪRIS

2618 VVest 71 St., Chicago 29, III. TeL PR. 8-4268 tr 69

VALERIJONAS ŠIMKUS
Gen. kontraktorius. Naujų namų statyba ir įvairūs remonto darbai, 

■ aluniinijaus ir stiklų: durys, langai, jų stogeliai ir kita. ' 
Namų tel. TErminal 9-5531

V. VAITEKŪNAS
Dažymas — dekoravimas iš lau

ko ir vidaus 
Namų tel. I’Rospect 8-2215

A. STANČIAUSKAS
Ai 1 urna gazu ir alyva, oro vėsintu

vai ir skardos darbai 
Namų tel. OLimpic 2-6753

%

J. RAUDONIS
Omento darbai 

Samų tel. Hl daon 7-408#

F. KALKIS
Vandentiekis Ir kanalizacija 
Namų tel. Virginia 7-3033

Kastinė atdara kasdien nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p.. Pirmad. ir kettirtad. 
nuo 10 ». r. iki 9 v. v. šeštad. nuo to iki 12 v. p. p. Trečiad. uždaryta

KAS TIK TURI GERA SKONI, 
VISKĄ PAS LIEPONĮ!

. Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, liauno- 
aėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

ModeraiMdaasia Betariu Baldų prekyba CNcageJa 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INO.
3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Krautuvė atidaryta; Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 
dienomis 9—6 vai. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

12:00 vai šv. Mišios atvirame ore, laikomos už gyvus ir 
mirusius Seminarijos geradarius. Per Mišias giedos 
Dainavos ansamblis, vadovaujamas muz. S. Sodeikos.

1:00 vai. Pietūs.
4:00 vai. Įvažiuojantiems dovanos.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų laimėjimas. Pasilinksminimas, 

visą laiką grojant puikiai muzikai. Visus mielus tautie
čius kviečiame pasinaudoti gera proga praleisti liepos 
13 d. tyrame ore, gražiuose Seminarijos soduose Cla
rendon Hills, Illinois, Route 83 & 63.

AUTOBUSAI Į MARIJONŲ SEMINARIJOS PIKNIKĄ 
LIEPOS 13 d. veš nuo lietuvių bažnyčių 11 vaL

Marquette Park — 69 ir S. Washtenaw Avė Bilietai Kilų krau
tuvėje. 2640 W. 69 St.

Brighton Park — 44 ir S. Fairfield Avė. Bilietai pas Eleną Šir- 
vinskienę, 4541 S. Rockwell Avė., tel. LA 3-4841.

18 St. — 18 ir S. Union Avė. (10 vai. ryte). Bilietai pas p. 
Nugaraitę, 1734 So. Union ir pas Oną Bukantaitę, 907 W. 
20 Place.

West Side — 2327 W. 23 Place. Bilietai pas kleboną kun. A. 
Švedą, 2327 W. 23 PI.

Bridgeport — Lituanica ir W. 33 St. Bilietai pas Joną Želvį, 3251 
S. Green St.

Toun of Lake — 46 ir S. Wood Avė. Bilietai pas Petronėlę Turs- 
kienę, 4639 S. Hermitage Avė.

Cicero — prie Šv. Antano bažnyčios. Bilietai pas Povilą Putrimą, 
1446 S. 49 Court.

Bilieto kaina vienam žmogui $1.25
Per Mišias giedos Dainavos ansamblis, vadovaujamas mu
ziko S. Sodeikos.
Didžiųjų dovanų laimėjimas.
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