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TITO PRARADO TURĖTAS JAV SIMPATIJAS
Pabaltijo okupacija yra pats 

didžiausias rusų nusikaltimas
AL. GIMANTAS, Detroit, Mich.

Dalykas, kurį rusai stengiasi nuslėpti. — Didžioji spauda 
vėl laužia tylos uždangą. — Maskvai primenama: išlais
vinkite Lietuvą! — Apie tai informuoja iš Stockholmo spe
cialiai “The Detroit News” dienraščiui jų reporteris Šve

dijos sostinėje.
Daug įvairių rašinių per me

tų eilę skaitėme didžiosios spau
dos puslapiuose apie Pabaltijo 
valstybių tragediją, kurių vieni 
simpatingai buvo atsiliepę, kiti 
tenkinosi tik bendrąja informa
cija ir faktų konstatavimu ir 
tik retesnis jų stengėsi į daly
ką žvelgti giliau ir visapusiš
kai.

Ir tuo metu, kai Pabaltijo var 
das vėl suaktualėjo pasaulinėje 
politikoje ir įvykiuose (lėktuvai 
virš Lietuvos, gandas apie sate
litų statusan pervedimą ir kt.), 
Michigano valstybės didžiausias 
dienraštis ryžosi plačiau pain
formuoti savo gerokai virš pu
sės miliono turinčią skaitytojų 
šeimą apie tikrąją padėtį Pabal
tijo valstybėse dar ir šiandien 
tebesančias svetimoje okupaci
joje.

Ilgoko rašinio pradžioje tei
giama, jog šiuo metu rusai ne
paprastai intensyviai bando 
prieš pasaulį nuslėpti savo pa
tį didžiausiąjį nusikaltimą — 
neteisėtą ir nieku nepateisina
mą Pabaltijo valstybių nepri
klausomybių panaikinimą.

Tuo tikslu pradėtas lkbai jau 
įtartinas ir aprėžtas turistų ju
dėjimas tarp laisvojo pasaulio 
ir Estijos, Latvijos ir Lietu
vos. Faktas lieka tas, jog iš tų 
kraštų teišleidžiami “turistai” 
tėra tik patikimi komunistai, 
bet ir tais tepasitikima tiek, jog 
namuose lieka kaip įkaitai jų 
šeimų nariai. Bet ir šitoks tu
rizmas jau spėjo atkreipti pa
saulio dėmesį.

Kaip žinia, sako laikraštis, 
per ištisą metų eilę Pabaltijo 
valstybės buvo visiškai izoliuo
tos nuo laisvojo pasaulio. Ir tas 
įvesta dėl labai praktinių daly
kų. Net ir dabar retieji užsienie
čiai teįleidžiami tik į didžiuo
sius miestus, pav.: Taliną, Ry
gą, Kauną ir Vilnių.

Atrodo,kad šiame punkte ru
sai gal dar įves tam tikrų su
švelninimų. Pats teroras tuose 
kraštuose po sunkaus rusų įve
sto malšinimo, šiuo metu yra 
sumažėjęs. Gyventojai jaučiasi 
galį bent kiek laisviau kalbėti. 
Taip pat, kaip pranešama, žmo
nės su mažesne baime klausosi 
amerikiečių ir britų radijo trans 
liacijų.

Bet koks turizmas į Pabaltijį 
tvarkomas sovietinės specialios 
agentūros. Pav. suomių delega
cija neseniai buvo įsileista į 
Taliną. Austrų parlamento na
riai buvo nuvežti į Lietuvą, ku
ri buvo... “most heavily terro- 
rized of all three Baltic count
ries.” Pereitais metais danų tu
ristai vizitavo Rygą, kuri nuo 
tada, mažiau ar daugiau palikta 
atvira užąieniečių akimis.

Bet bene didžiausią sensaciją 
Vakaruose iššaukė neseniai bu
vusios dvi pabaltiečių ekskursi
jos į Švediją.

Pirmuoju laivu atplaukė bū
rys rusų ir pabaltiečių, kurie 
prieš tai buvo dar aplankę Ge- 
noa ir Rotterdamą. Iš jų, 30 bu
vo estų ir du latviai. Liepos 10 
d. Stockholme pasirodė vien tik 
estų grupė. Tuo kart jų atvyko 
29. Iš tų, tik keturi buvo vedę. 
Viena pora teturėjo savo vaikus 
palikti Estijoje. Likusiųjų bran
duolį sudarė du poetai, savo me
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tu laimėję Stalino premijas bei 
nevedę asmenys, kurių artimieji 
“dėl visa ko”, taip pat turėjo 
'likti tėvynėje. Jau plačiai žino
ma, kad tuo laivu turėjo atplauk 
ti didžiulis būrys pabaltiečių, 
bet rusai savo planus pakeitė, 
kai latvių ir estų komunistinių 
parlamentų nariai Švedijoje ne
seniai buvo sutikti dideliu triuk 
šmu ir nušvilpimu.

“The Detroit News” Stock
holmo bendradarbis teigia, jog 
pabaltiečių egzilų tarpe vyrauja 
įsitikinimas, jog visi šie mostai 
rodo rusų netikrumą savimi Pa
baltijo srityje ir jie tiki, kad 
palaipsniui gali būti pasiekta 
bent dalinė trijų respublikų ne
priklausomybė. Bet tai būtų la
bai ilgas laiko tarpas.

Bet visais atvejais, rusai vis 
dar neatitaiso tai, kas Pabal
tijo valstybėms buvo padaryta 
garsiojo Ribbentropo — Moloto
vo pakto metu 1939 m. O faktai 
ir skaičiai būtų sekantieji. 1939 
m. Estija turėjo 1,5 mil., Latvija 
— 2,5 mil.' if ClėtOVa — 3 mil. 
gyventojų. Rusų okupacijos me
tais 1940 m. iš Estijos buvo iš
tremta 59,000, iš Latvijos — 
35,000 ir 40,000 tremtinių iš 
Lietuvos. Po neilgos vokiečių 
okupacijos, sovietai grįžo 1944 
m. 1949 m. jie baigė masinę ko
lektyvizaciją ir atnaujino di
džiuosius trėmimus.

Iš viso, pabaltiečių emigran
tai skaičuioja, kad pirmosios 
okupacijos metu, Sibiran buvo 
ištremta 40,000 iš Estijos ir 
po 50,000 iš Lietuvos ir Latvi
jos. Rusams didžiausi nesklan
dumai buvę katalikiškoj Lietu
voje net iki 1951 m. paskutinių-1 
jų lietuvių partizanų likvidavi
mo. Kai 1944 m. sovietai vėl 
slinko į Pabaltijį, tai buvo ženk
las masiniam pabaltiečių pasi
traukimui į užsienius. Savano
riai ir niekeno neraginami išbė
go 70,000 estų, kurių pusė lai
vais persikėlė į Švediją, 120,000 
latvių ir net 200,000 lietuvių. 
Šiuo metu, vien tik Švedijoje 
yra 25,000 estų, 4,000 latvių ir 
33 (iš buvusių 800) lietuvių. Iš 
bendrojo estų skaičiaus, 121 ry
žosi grįžti į Estiją,—baigia savo 
straipsnį “The Detroit News”.

Pamačiusi dukterį
gavo širdies smūgį

’ YOUNGSTOWN, O. —There- 

sa Knabel, pirmą kartą po 42 
metų pamačiusi savo dukterį, 
gavo širdies ataką ir netrukus 
mirė. Ši 70 metų amžiaus mote
ris taip buvo giliai sujaudinta 
dukters Ana Regac ir jos vyro 
Leopold atvykimu iš Jugosla
vijos, kad jos širdis ustojo pla
kusi.

Kalendorius

Liepos mėn. 26 d.: šv. Ona; 
lietuviški: Gluosnis ir Meilė.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:11.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota. Galimas lie
tus su perkūnija vėlai vakare. 
Augščiausia temperatūra — 
apie 85". Penktadienį — dalinai 
debesuota,
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Gub. Frank Clement, kuris yra paskirtas tarti svarbiausią žodį. demo
kratų tautinėje konferencijoje Chicagoje, gauna patartinų nuo buv. 
prezidento Harry S. Truman (dešinėje) Kapsas City mieste. (INS)

Komunistai prisipažįsta, kad 

Lenkijoje pogrindis yra gyvas
Nors seniau lenkų kom. spauda nieko nerašydavo apie len

kų pogrindinę veiklą, bet po Poznanės sukilimo įvairiuose laik
raščiuose pasirodė apie ją žinių. Kom. žurnalistas W. L. Poleski 
prisipažįsta, kad, bekovodama su partizanais, ypač daug nuken
tėjo lenkų milicija ir saugumas.

Tarp žymesnių rezistencinių 
sąjūdžių minimi “Odwet Gors- 
ki” ir “Legion Wyzwolenia” 
(“Laisvės legionas”). Išsames
nių žinių apie lenkų partizaninę 
veiklą duoda “Žycie Warshawy”, 
“Trybuna Mazowiecka” ir kt. 
laikraščiai. Nurodoma, kad len
kų partizanai aktyviai pasireiš
kia ypač Balstogės erdvėje, 
Augštut. Silezijoje, net Rytprji- 
sių pietinėje dalyje.

Jų atskiri žygiai pasirodyda
vo labai sėkmingai. “Lenkų re
zistencija turi daugiau galvų, 
negu valdžia jų gali nukirsti”, 
neseniai paskelbė pogrindžio ko
votojai viename atsišaukime. Ir 
jie sakosi tol kovosią už laisvą 
Lenkiją, kol ji atgaus tikrąją 
nepriklausomybę ir nusikratys 
sovietiniais pavergėjais.

Apie sukilimą

Britų “Manchester Guardian“, 
pasinaudodamas pačių lenkų iš 
Lenkijos pareiškimais, atkarto
damas jų žodžius, rašo: “mes 
turėjome sukilti, nes mes ba
daujame, mūsų krašte nieko ne
liko“... Visas gėrybes stengiasi 
iš Lenkijos išsigabenti svetur 
okupantai.

Britų “Daily Mail” rašo, kad 
Sovietų vadai esą apimti bai
mės, jog plačiau nepaplistų “Ti
to komunizmas”. Todėl esą ga
lima laukti bolševikinės neak- 
cijos sustiprėjimo ir stalinistų 
kontrasmūgių. Mėginą sukilti 
prieš Maską komunistai norėtų, 
kaip pažymi britų parlamento

Gub. Christian A. Hnrter, kurį 
Harold Š t a s a e n pasiūlė vietoje 
Nixono j J. A. Valstybių viceprezi
dentus. (INS)

narys Desmond Donnelly, grįžęs 
iš kelionės anapus gelež. uždan
gos, kad į juos būtų žiūrima 
kaip į kitos rūšies komunistus, 
bet visi nesuverčiami į vieną 
puodą su Maskvai klusniais ko
munistais. “ ■*-

Vokietijos kancl. Adenaueris, 
kalbėdamas su italų telegramų 
agentūros ANSA atstovu, pas
tebėjo, kad Poznanės sukilimas 
rodo, kaip pavergtosios Rytų 
Europos tautos nekenčia jiems 
prievarta Maskvos primestos si
stemos. (E.)

Prašo sudaryti
juridinę komisiją

WASHINGTON (LAIC). — 
Liepos 18 d. JAV Atstovų Rū
mai vienbalsiai priėmė svarbią 
rezoliuciją, kuri yra bendra ir 
senatui svarstyti ir priimti. To
ji rezoliucija rekomenduoja, kad 
JAV prezidentas darytų tinka
mus žygius, kad prie NATO 
būtų sudaryta tarptautinė juri
dinė Komisija, kuri registruotų 
komunistų kriminalinius nusi
kaltimus prieš žmogaus teises 
ir riktu dokumentus tiems nusi
kaltimams įrodyti.

Rezoliuciją svarstyti Kongre
se pasiūlė ir pravedė kongres- 
manas Thomas J. Dodd iš Con
necticut valstybės. Siūlydamas 
neatidėliotinai kongrese svars
tyti tą rezoliuciją, T. J. Dodd 
pareiškė, kad rinkimas doku- 
emntų komunistų kriminali
niams nusikaltimams įrodyti 
sumažins trečiojo karo pavojų.

Ši rezoliucija buvo bendrai 
siūloma Atstovų Rūmams ir Se
natui. Ją vienbalsiai priėmus 
Atstovų Rūmuose, ji tą pačią 
dieną buvo pasiųsta Senatui 
svarstyti ir priimti.

Mikojanas lankėsi
Bulgarijoje

VIENNA, Austrija. — Sov. 
Sąjungos premjero pavaduoto
jas A. I. Mikojanas, po savo pri
vataus vizito Jugoslavijos pre
zidentui Tito Brioni saloje, buvo 
netikėtai užsukęs į Sofiją. Prieš 
tai jis taip pat lankėsi ir Veng
rijos sostinėje — Budapešte.

• Sunkiausias bet kada gimęs 
kūdikis svėrė 23.75 svarus. Jis 
šį pasaulį išvydo 1879 m. Ka
nadoje. Kūdikio motina buvo 
7Į/į pėdų augščio.

Ką rusai mėgina
apgauti

WASHINGTON (LAIC). — 
Kongresmanas iš Indianos Ray 
J. Madden, Kongreso knygoje 
liepos 10 d. paskelbė įdomų vie
no legionieriaus pareiškimą apie 
rusų veidmainystę.

Amerikos Legiono, Indianos 
pirmo distrikto kamandierius 
R. S. Kaplan, kalbėdamas apie 
rusų dabarties veidmainystes 
tarp kito, sako, kad mes tik ta
da patikėsime Bulganino ir 
Chruščevo žodžiais, jeigu jie 
išlaisvins visus darbo vergus 
Rusijoje. Patikėsime jų žodžiais, 
kada jie paleis visus belaisvius, 
kuriuos jie paėmė Korėjoje ir 
kada jie gražins visus laivus, 
kuriuos JAV jiems skolino II 
Pasaulinio karo metu. Mes pa
tikėsime tik tada, kada jie nu
ims Geležinę Uždangą nuo Ru
munijos, Albanijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Estijos, Vengrijos ir 
Rusijos, atšauks savo iškamšas 
ir leis tų kraštų žmonėms lais
vai pasirinkti savo valdymosi 
formą.

Nasser tarėsi su
rusą ambasadoriumi

KAIRO, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Gabail Abdel Nasser, 
kuris nežiūrint JAValstybių; ir 
Anglijos atsisakymo paremti fi
nansais Aswan užtvankos su- 
konstruavimą, dar vis nepalai
doja šio projekto, vakar čia ta
rėsi su Sov. Sąjungos ambasado
riumi Egipte. Nasser ir ambasa- 
sadorius E. D. Kissilevo dviejų 
valandų pokalbio detalės viešu
moje nebuvo paskelbtos.

r
4

į J <SHIKARPUA-x.^
V' < -JODHPUR "‘7

Šiame žemėlapyje yra pažymėta 
ta Tndijos sritis, kurtoje nuo žemės 
drebėjimo žuvo virš 100 asmenų. 
Apie 800 yra dingę Anjar krašte.

Trumpai iš visur
• Iš Rytų Vokietijos prane

šama, kad ten yra panakintas 
draudimas skaityti Ernest He- 
mingsway romanus ir viena ko
munistinė leidykla jau išleido 
jo knygą “Senas vyras ir jū
ra“.

• Anglija planuoja šiaurinėje 
Malajų dalyje įruošti didelę ka
rinę bazę, šio krašto apsaugoji
mui nuo Siamo.

• Kaip pranešama, kino žvaią 
ždė Marlyn Monroe, ištekėjusi 
už rašytojo, žydo Arthur Miller, 
galvoja pereiti į žydų tikėjimą. 
Prieš iš New Yorko išvykstant į 
Angliją, rabinas Goldburg jai 
davęs 5 knygas apie žydų tikėji
mo tiesas.

• “The Baltic Revieio”, kurio 
redakcinę kolegiją sudaro iš lat
vių pusės A. Bedzinš, iš lietuvių

• — dr. A. Trimakas ir estų — J. 
Klement, Nr. 6/1956 duoda aps
čiai vertingos medžiagos apie 
Pabaltijo kraštus.

• Maitinimo žinovai rekomen
duoja kiaušinius, sūrį, žuvį, sau
sas pupas ir žirnius kaip gerą

I pakaitalą mėsai.
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Senatas pasisakė prieš karinę 

paramą Jugoslavijos Titui
WASHINGTON, liepos 25 d. — Nežiūrint stipraus spaudi

mo iš Baltųjų rūmų yra galimumų, kad Kongresas nutrauks ka
rinę paramą Jugoslavijai.

Senato balsavimuose prieš šią 
paramą buvo pasisakyta 50 —
42 balsais. Atstovų Rūmų apro- 
prijacijų komiteto pirmininkas 
Cannon (D—Mo.) pareiškė, jog 
jis taip pat galvoja eiti kartu su 
Knoklando amendmentu, pasisa 
kančių prieš karinę paramą Ju
goslavijai.

Cannon savo pareiškime pa
sisakė: “Tito mus vedžiojosi už 
virvelės drauge. Mes jau paliko
me Egipte Nasserį, aktyviai ne- 
sibičiuliaujame su Indija ir Bur- 
ma, todėl atėjo laikas mums pa
likti ir Tito”.

Šen. Bridges (R.—N. H.), ku
ris yra šio Knowlando amend- 
mento “kosponsorius” džiugiai 
pareiškė: “Man yra malonu ma
tyti, kad amendmentas, drau
džiantis karinių įrankių siunti
mą Jugoslavijai, praėjo gera 
dauguma. Aš tikiu, — tęsė šen.
Bridges, — kad šį amendmentą 
ir Kongresas aprobuos ir už tai 
aš stipriai kovosiu”.

“K. of C” prieš paramą 
Jugoslavijai

Prieš karinę, o taip pat ir eko
nominę paramą, Jugoslavijai 
pasisakė ir virš 1,000,000 narių 
turinti “The Knights of Colum
bus” organizacija.

Organizacijos tautinės direk
torių tarybos pasiųstame rašte 
prez. Eisenhoweriui ir visiems 
senatoriams yra pabrėžiama, 
kad Tito visiškai nesimpatizuo
ja JAValstybėms. Čia taip pat 
minima, jog triumfuojantis 
prez. Tito vizitas Sov. Sąjungo
je įrodė, kad jam negalima teik
ti karinę bei ekonominę pagalbą 
JAValstybių piliečių sąskaiton.

Dulles lankėsi
Kolumbijoje

BOGOTA, Kolumbija. — Val
stybės sekr. Dulles čia antra
dienį turėjo savo oficialų vie
nos dienos vizitą. Jis buvo su
stojęs pakeliui į Limą, kur da
lyvaus Peru prezidento Manuel 
Prado inauguracijoje.

• Naujas Islandijos premje
ras Herman Jonasson savo inau
guracijos kalboje pareiškė, kad 
jis sutinkantis su parlamento re 
zoliucija, kurioje yra pasisako
ma už JAValstybių kariuomenės 
dalinių atitraukimą iš Islandi
jos.

• Didžiausias baltas deiman
tas, sveriąs 1% svaro, buvo ras
tas 1905 m. Pietų Afrikoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Peipingo radijo praneša, kad 328 Japonijos karo 

belaisviai bei nuteistieji kriminaliniai karo kaliniai Kini
jos Raud. Kryžiaus buvo perduoti Japonijos pagalbos orga
nizacijai Tientsino mieste.

— Jordano ir Izraelio kariuomenė turėjo apsišaudy
mą į vakarus nuo Jeruzalės. Jordano kariuomenės atstovo 
žiniomis, padėtis yra labai įtempta.

— Edvvard Bonicci, britams palankus Niccosia miesto 
didžiausios krautuvės vedėjas, buvo nušautas gatvėje 
einant su savo sužieduotine.

— 15 žmonių rusų Augščiausiojo Sovieto delegacija, 
vadovaujama Ekaterinos Furtsevos, po dviejų savaičių 
vizito Londone, trečiadienį išvyko į namus.

— Monako princas Rainier ir princesė Grace (buvusi 
Kelly) planuoja lankytis JAValstybėse rugsėjo mėn.

— Turkijos premjeras Adnan Menderes, pakeliui lėk
tuvu į Kabul, Afganistane, dėl blogo oro buvo priverstas 
sustoti Karachi, Pakistane.

— Plieno įmonių vadovybių ir unijų vadovų pasitari
me vakar jau buvo pasiekta principinio susitarimo. Netru
kus yra laukiama plieno streiko pabaigos.
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Sibire kalinamų
ukrainiečių raštai

NEW YORK (LAIC). — Lie
pos 23 d. Amerikos užrainiečių 
Kongreso Komitetas sukvietė 
spaudos atstovus “Commodore” 
viešbutyje ir jiems patiėkė du 
svarbius šio istorinio laikotar
pio dokumentus. “National Re- 
view” rugpjūčio laidoje ištisai 
spausdins tuos dokumentus, pa
stebėdamas kad tie dokumentai 
gali tapti istoriniais. Ypatingai 
pabrėžiama dokumentų kilmė 
ir jų turinio svarbumas.

Abu dokumentai rašyti ir pa
sirašyti politinių kalinių bei 
tremtinių vergų da^bo stovyklo
je Mardavijoje, Sibire.

Gen. Mihaly Farkas, kurį Veng
rijos raudonieji pašalino iš komu
nistų partijos ir atėmė generolo 
laipsnį. (INS)

• Kolumbijos universiteto lei
dykla išleido 338 puslapius tu
rinčią knygą apie priešstalininę 
kompaniją Sov. Sąjungoje — 
“The Anti-Stalin Sampaign and 
International Communism”.

• 50 didžiausiųjų JAValsty
bių pašto įstaigų nuo rugpjūčio 
mėn. 1 d. pradės vartoti antspau' 
dus laiškams su įrašu “Pray for 
Peace”.

• Per potvyniuus Irane pas
kutinėmis savaitėmis žuvo apie 
300 žmonių.

• JAValstybių armija kas
dien pristato apie 350,000 ga
lionų vandens didelės sausros 
paliestam Naha miestui, Oki- 
nawoje.

• Turkijos premjeras Adnan 
Menders išvyko vienos savaitės 
oficialiam vizitui į Afganista
ną.

• Jugoslavijos prezidentas iš
vyko devynių, dienų vizitui į 
Graikiją.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketivrtadienis, liepos 26, 1956

Telefonas — PRospcct 6 - 2796 
Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 5254 So. Trumbull Avė.

Darbai jaunimo stovykloje
A. L. R. K. Federacijos nu

pirktame ūkyje prie Manches- 
ter, Mich., jaunimo stovyklos į- 
rengimo darbai juda pirmyn. 
Šiemet bus pastatyta valgykla, 
kuria bus galima naudotis kaip 
sale ir koplyčia. Taip pat nu
matoma sutvarkyti ir ežerą, 
kad prie jo priėjimas būtų pa
togus ne tik suaugusiems, bet 
ir vaikams. Valgyklos ir virtu
vės planai patvirtinti. Patiekti 
užklausimai rangovams dėl kai
nų statybai pravesti. Apie rug
pjūčio mėn. vidurį numatomas 
pamatų pašventinimas. Jau iš
gręžtas šulinys, kuris tieks van
denį stovyklai. Lankytojų pato
gumui taip pat numatoma at
skira vandens pompa. Darbų ve 
dėju yra inž. Pranas Baltakis, 
atvykęs iš Pittsburgho, stovyk
loje pasistatęs palapinę, leidžia 
atostogas, talkininkaudamas Fe 
deracijai. Šalia jo yra gražus 
būrelis vietinių talkininkų. Štai 
jau visą savaitę atostogauda
mas prie darbo praleido Pranas 
Zaranka. Po 1 ar 2 dienas tal
kininkavo Juozas Dryža, Liudas 
Griūnavas, Juozas Polikaitis, 
Romas ir Algis Bubliai, Jonas 
Buitkus, Jurgis Bauža, Kazys 
Sragauskas, Donatas Lišaus- 
kas, Juozas Mikaila, Jonas De

gutis, Justinas Kuras, Antanas 
Svereckis, Jonas Mikulionis, Be 
nius Neverauskas, Algis Nakas, 
Stasys Geldauskas ir Andriušai- 
tis. Jiems talkininkaujant pa
statyta lauko tualetai, padaryti 
tilteliai ir lieptas prie ežero. 
Šiuo metu pradėtas nuleisti eže
ro vanduo. Veikia du siurbliai.t
Vanduo bus nuleistas apie 6 pė
das. Sutvarkyti ežero krantai 
sudarys ne tik malonų vaizdą, 
bet ir leis saugiai pasinaudoti 
maudyklėmis. Graži gamta ir 
malonus oras kiekvieną savait
galį čia sutraukia po keliasde
šimt automobilių. Atsilanko 
daug jaunimo, atsilanko ir šei
mos su vaikais. Tai tik pradžia. 
Netrukus sulauksime ir vyres
niųjų mūsų brolių ir sesių išva
žiavimų.

Stovykloje reikia atlikti eilę 
smulkių darbų. Kaip matome, 
talkininkai dalį jau padėjo už
baigti. Tačiau yra daugiau dar
bų. Už tai vadovybė ir prašo 
laisvalaikiais pasisiūlyti talkon. 
Talkininkai ne tik padarys gra
žų patarnavimą, bet kartu pra
leis savaitgalį puikioje gamtoje 
ir atsigaus gryname ore. Kas 
norėtų prisidėti, prašome pa
skambinti kun. B. Dagiliui telef. 
TE 3-2396. St. Garliauskas

tradiciniuose rėmuose, paskaitos 
draugovėse ar platesniuose są
skrydžiuose turi būti kreipia
mos konkretesne linkme. Pvz. 
vietoj du šimtus kartų girdėtos 
temos ‘‘At-ko pareigos katalikiš 
kūmo principui”, kur kas nau
dingiau būtų pasvarstyti, ar to
lerancija yra kompromisas ka
taliko apaštalavimui, ar kultū
rinės vertybės yra saistomos 
moralinių dėsnių, ar mūsų pro
fesinis darbas yra prasmingas 
antgamtiniu atžvilgiu ir pana
šiais. Lietuviškumo klausimais, 
užuot trimitavus savos kultū
ros išlaikymo būdus, paskaitas 
tektų kreipti studijine linkme — 
nagrinėti mūsų literatūros ir me 
no raidą, dabartines problemas 
ir atsiekimus tose srityse. Pa
našiai tektų tvarkyti ir kitų sri 
čių paskaitas — vengti bendry
bių, jieškoti aktualių, gyveni
miškų problemų sprendimo.

Mūsų paskaitos neatsiekia sa
vo tikslo ir iškrypdamos į kitą 
kraštutinumą. Gana dažnai kal
bama didesniam narių susitelki
mui kokiu nors labai konkrečiu 
veiklos klausimu, tarsi tikintis 
kad susirinkusieji tą klausimą iš 
spręs. Tokios paskaitos ir refe
ratai būna absoliutus fiasco, 
nes, užuot priėjus reikiamų, re 
alių išvadų, gaišinamas tik lai
kas, klaus /tojams nepatiekiant 
nieko naujo. Vidurkio narys nė
ra pajėgus svarstyti, ar verta 
šalinti iš organizacijos tinginiai' 
jančius nariust kaip pagyvinti 
korespondenciją tarp CV ir drau 
govių sekretoriatų, kuriomis 
priemonėmis paįdominti susirin
kimus. Šnekos tokiomis temo
mis daugumui narių yra ne tik 
neįdomios, bet kartu ir nieko

Paskaitos — Kas negerai?
KĘST. KEBLYS, Brockton, Mass.

—»■ Buvo puikūs šokiai ir šau
ni vakarienė, laiką visai malo
niai praleidom. Bet šimtą my
lių nuvažiavus, vistik norėtųsi 
išgirsti ką nors naujo, — nu
siskundė tūlas studentas po vie
no sąskrydžio.

Tokių pagrįstų, pasakomų ir 
nutylimų, nusiskundimų pasi
taiko gana dažnai. Jų priežas
tis yra netinkamai išnaudojama 
viena mūsų veiklos —lavinimo
si priemonių — paskaitos.

Paskaitų tikslas yra atskleis
ti problemas naujų faktų ar ap
linkybių šviesoje, praturtinti 
klausytojus nauju žinojimu ir 
suvokimu. Su šia paskirtimi 
mes dažnai prasilenkiame, kryp-

* darni į du kraštutinumus.
Pirmiausia, daugelis mūsų pa

skaitų tenkinasi tik labai bendro

pobūdžio, dažnai abstrakčiomis 
temomis. Tokios temos nėra blo 
gos savyje, tačiau, nuolat kar
tojamos, klausytojams tampa 
nuobodulio ir apatijos šaltiniu. 
Šiuo būdu mes jau esame nepa
prastai nualinę savo ideologiją 
ir Voronežo laikus. Paskaitos 
apie principus ir pareigas, ide
ologiją ir lietuvybės išlaikymą 
jau nebeskatina, o migdo, nes 
trūksta konkretumo. Mokslei
viams toks nuolatinis principų 
kartojimas dar pateisinamas, 
tačiau studentai reikalauja dau
giau. Vien žodžiaujant savo 
turtingos ideologijos rėmais, 
mes jos ne tik neįgyvendinsime, 
bet net netapsime pajėgūs d rea
lias gyvenimo problemas žvelgti 
krikščioniškos pasaulėžiūros a- 
kimis. Siekiant naujo žinojimo

PASKIRTAS Į MAROKĄ geriau kvalifikuotiems žmo 
nėms, mažensiame būryje, tokių 
klausimų sprendimas būtų sklan 
dėsnis ir našesnis. Gi ‘.‘plačioji 
visuomenė” turi būti maitinama 
intelektualinio lygio paskaito
mis, kurios padėtų įžvelgt idėjų 
įsikūnijimą realiose gyvemftio 
problemose.

Už geras ar blogas paskai
tas daugiau atsakingi yra i tin
gėjai negu patys paskaitininkai. 
Todėl draugovių pirmininkai n 
sąskrydžių organizatoriai, kvies 
darni prelegentus, turi patiekti 
jiems konkrečias temas, gal net 
platesnį svarstytinių klausimų 
apibūdinimą. Jei prelegentui 
bus duota laisva tema, jis daž
nai pavers ją lengva tema. Nes 

pasakoti
savo memuarus, ar raudoti dei 
mūsų apsileidimo bei nedraus
mingumo yra daug lengviau, ne
gu gvildenti ką nors našaus. Ne
reikia užmiršti, kad savo orga- 

(Nukeita į 6 psl.)

Or. MIm KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoj* lr Olilrurgč) 

MkVTKUV LIG V IK AKL61JUJO6 
SPECIALI STt

1750 Weil 7 Iki StrM« 
(Kampu* 7lat lr California) 

r«4. ofiso lr re*. Kiųmbllc 7-4140
Vai. 11-J lr 6-9 v. v. Sešt. 1-4 p. p. > 

Prižmimus Uk pagal susiturimo.

Čaveiulish W. Cannon, 61 metų, iš 
Salt Lake City, Utah, paskirtas JAV 
pasiuntiniu Maroke, kuris neseniai 
gavo nepriklausomybę iš Prancūzi
jos ir Ispanijos, tannon dabar yra plagijuoti Šalkauskį 
JAV ambasadorius Graikijoje. 1

neduodančios jų lavinimuisi. Už 
tat panašius veiklos klausimus 
reikia visiškai išbraukti iš pa- 
skaitinių temų sąrašo. Tai ne
reiškią, kad visiškai atsisakoma 
liesti panašias problemas — jos 
turi būti svarstomos posėdžiuo
se, arba tam tikslui sušauktuose 
pasitarimuose, kur, dalyvaujant

Tel. ofiso HE. 4-uev«, rez. FR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!, ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius

6822 So. VVestern Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PH 8-3229
Re* telef. WAlbrook 5-5070

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami,, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100'7o

— -------------------------

BUICK’ AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

V

patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki 0,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 

ir teikia pelningcsnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo tau py tojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
klas pinigines operacijas.

Chicago Savings h-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,900. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstern Avenue Tek GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 VVest Slot Street 

Vai. pirm. lr antr. 10 lkl 12 ryto, 
21kl 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. lr 

penkt. 2 iki 4 lr 6 lkl 9 popiet. Be5-
tadlenials 10 iki t vai. popiet.

Ofiso tel.Pllospect 0-1705 
Re*, tel. GRovebUl 0-5608

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso IiAfayette 3-60-18 
Rez.: YVAI brook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street
Vai. Pii m., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. paga! sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We8ter> Aveaa* 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: Gllovi-Jitll 6-8181

J

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Aveupo
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto, — Iv. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofioe tol. ŪL 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63nl St, 
Ofiso Iri. RLllance 5-1410 

Keald. telef. G Uo v chi 11 6-0(117
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr Aeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2890 
Rezidencijų*: LA fa y e tt e 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kumpus 47th lr Hermi tage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek.

Tel. ofiso YA, 7-5557, res. RE. 7-4968

DR. FRANK G. KWINN
(KViEČLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th Stre8t

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo J 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. vak.

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 ikt 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virglnla 7-0036

Rezidencijos tel. DEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterį, ligos Ir akušerija) 

4055 Archer A ve.
Kampas Archer lr California Av*. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly llills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTTBman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HErnloek 4-5815 
Rez, HEilil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS ldGOfl 

2715 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAf.iy.'tte 3- 11) 19 
Namų — CEdiircrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 6 2nd St., tel. Republio 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d.
Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus
Ofiso telef. YAisLs 7-1166 

Rezidencijos — STewart 3-4514
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted lr 3 5-ta gatv*) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

I VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR, ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIOU SPECIALISTS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

! susitarimų išskyrus trečiadieniu*
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:10 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

T*t ofiso lr buto OLympio 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero
Atostogose ikį rugpjūčio

mėnesio 4 dienos.
I__________________________________
' Ofiso telef. LAfayotle 3-8210, Jei 

neatsiliepia, šaukite KEdzIo 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 

! Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 vpirm., antr., 
rrečisdi.m) tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortli YVacker Urbe 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12,-4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 Wcst lttth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—3
Tel. TOuidiull 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
itezid. tel. lIEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PKospect 8-1223 arba YVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais i—4 v. p. p.

TeL ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. l’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtO)

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Clcer*
Kasdien 10-12 vai ryto lr 5-8 vah 

vak. šeštadieniais 16-1. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir luito tel. OLympio 2-1881

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290
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TITO - MASKVOS VILTIS
Sovietų Sąjungos vyriausybė skiria ypatingą dėmesį Ju

goslavijos raudonajam diktatoriui Tito. Maskva su juo apta
ria ateities politikos kelius. Maskva siekia jį visiškai perimti 
į savo bloką, pirma įtikindama, kad naujas susikirtimas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos negalimas. Jei Tito formaliai 
į Maskvos bloką negrįžtų ir liktų neutralus, Maskva nori, kad 
Tito neutralumas būtų palankiausias sovietams. Per Tito ga
lima daryti, kad ir kiti neutralieji dar daugiau palinktų į so
vietų pusę. Maskva pradeda naują politinį žaidimą — sunkinti 
JAV politiką neutraliųjų rankomis, kurios būtų tampriai suriš
tos su Maskva. Tito šiam reikalui Maskvai yra pats primti- 
niausias, nes jis Maskvoje išauklėtas komunistas, kai Indijos 
Nehru ar Egipto Nasser namuose nėra dideli komunistų draugai.

Sovietų vicepremjeras ir Bulganino su Chruščevu dešinioji 
ranka Mikojanas netikėtai buvo atvykęs pas Jugoslavijos dik
tatorių dviejų dienų slaptiems pasitarimams. Tito neseniai il
gesnį laiką svečiavosi Sovietų Sąjungoje, buvo karališkai su
tiktas, jo garbei paaukotas Molotovas, tad turėjo progą ap
tarti visus reikalus. Vakarų diplomatai, ypač kurie linkę ir 
toliau vakariečių paramos Titui nenutraukti, Mikojano atvyki
mu liko nustebinti. Kokią naują misiją Maskva skiria Titui?

Kai Tito grįžo iš Maskvos, gavęs maršalo Žukovo patikini
mus, jog ateities kare Sovietų Sąjunga su Jugoslavija kovos iš
vien petys į petį, kaikurie JAV seantoriai pradėjo reikalauti 
nutraukti Jugoslavijai ūkinę ir ypač karinę pagalbą, nes Tito 
jau grįžo į Maskvos pusę. Valstybės Departamentas į šį reikalą 
kitaip pažiūrėjo: Tito yra komunistas, Maskvos draugas, bet 
nėra Maskvos satelitas. Paramos nutraukimas Tito nuvestų į 
Maskvos glėbį. Senatorių ir administracijos ginčas paaštrėjo, 
k,ai paaiškėjo, jog JAV norėtų Titui suteikti 400 sprausminių 
lėktuvų. Dėl Jugoslavijai pažadėtų JAV lėktuvų kilo nerimas 
ir Italijoje. Iš slaptos Mikojano misijos pas Tito daromos iš
vados, jog sovietai bando Tito įtikinti, kad reikia visiškai grįžti 
į Maskvos bloką, nes tolesnė JAV parama yra abejotina. Tito 
visiškas grįžimas į sovietų bloką gerokai apardytų vakariečių 
antisovietinį pylimą.

' Kitas gandas, jog sovietai per Tito nori veikti neutraliuo
sius. Neutralieji turi pasidaryti Maskvai galimai palankesni ir 
sunkinti JAV politiką. Tik prieš Mikojano atvykimą Jugosla
vijoje tarėsi trys neutraliųjų didieji — Tito, Indijos Nehru ir 
Egipto Nasser. Maskvai įdomu patirti, kas neutraliųjų buvo 
sutarta, kad ir ji galėtų savo politiniais ėjimais jų žingsnius 
stiprinti.

JAV ir Anglija atsisakė remti užtvankų statybą Egipte, 
kai Egiptas išdidžiai pasisakė pasinaudosiąs ir sovietų siūloma 
parama. Egipto padėtis pasunkėjo, kai ir sovietų naujasis už
sienio reikalų ministeris Šepilovas pasisakė, jog ir sovietai ne
duos pinigų Egipto užtvankoms statyti. Nasser pasijuto ne
smagioje padėtyje. Sovietų ambasadorius Egipte tikina, jog 
Maskva rems Egipto užtvankų statybą. Vakarų laikraštininkai 
blogai supratę šepilovo kalbą. Padėtis lieka neaiški. Galima 
spėti, jog Maskvai įdomu žinoti Tito nuomonę Egipto atžvilgiu. 
Tito nuomonės atsiklausimu Maskva parodo jam didelį ištiki
mumą ir pasitikėjimą. Jei sovietai Egipto užtvankų statybą 
kredituotų, Egiptas gali palinkti į Maskvos pusę. Geriausiu 
atveju jo neutralumas būtų prosovietinis. Nasser savo pasku
tinėje kalboje smarkiai kaltino JAV, pažadėdamas kraštui, jog 
Egiptas užtvankas statys savo lėšomis.

Trečias gandas, jog Maskva su Tito nori aptarti sovietų sa- 
’ telitų padėtį, ką ir kur reikia pakeisti, kad satelituose nebūtų 

Titui nedraugų. Mikojano atvykimo proga Vengrijoje iš kalė
jimų paleisti socialdemokratų vadai, kurie anksčiau buvo susi
dėjęs su komunistais, bet vėliau liko nūteisti. Galima spėti, jog 
Mikojanas su Tito aptarė, kaip glaudinti komunistų santykius 
su socialistais ne tiek satelitiniuose kraštuose, kiek laisvame 
pasaulyje.

Kiekvienu atveju Maskva į Tito deda dideles viltis ir per jį 
siekia naujų laimėjimų. St. Daunys

GIMTOJI KALBA
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Lietuvių kalbos tėvas Jonas 
Jablonskis padėjo ant savo chre 
stomatijog tokį motto: "Maža
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NESANTAIKOS ŠAKNYS | domų žymių išrinktųjų ir at- valyti nuo joje siaučiančio ban

Gyvenamasis momentas ir iš
eivijos moralinis įpareigojimas 
pavergtai tautai jokiu būdu ne
pateisina dabartinės būklės, kai 
žymūs kiekiai energijos, laiko ir 
lėšų ekivojama tarpusavei ko
vai tada, kai kiekivena pastanga 
turėtų krypti tik ten, kur būtų 
patarnaujama tėvynės laisvini
mo reikalui. Visiems šventą lais 
vės kovą pavertėme antagoniz
mu persunktu dviejų blokų be
prasmės kovos arena. Šią būk
lę iki pasibaisėtino kraštutinu
mo ribų išplėtė mūsų spaudos 
žmonių neatsakingumas ir eti
kos dėsnių nepaisymas.

Bejieškant dabartinės neder
mės priežasčių, neišvengiamai 
tenka grįžti į nepriklausomo gy
venimo laikotarpį. Grįžti ne 
tam, kad dar kartą ką nors pa
smerkus ar suniekinus, bet to
dėl, kad ten neabejotinai slepia
si dabartinių segerovių šaknys.

Kai po perversmo, pasidavus 
laiko madai, buvo atsisakyta de 
mokratinio principo tautos at
stovybei sudaryti, neatšaukia
mai tauta buvo padalinta į tuos, 
kurie tokiam režimui pritarė ir 
tapo išrinktaisiais, ir tuos, ku
rie kitaip galvojo. Ir taip per 
visą neprikl. laikotarpį brendo 
dvi politinės filosofijos kryptys, 
patraukusios su savimi atitinka
mą tautos dalį. Atsirado moks-

ST. DZIKAS, Elizabeth, N. J.

grubiais demokratiškų rinkimų 
pakaitalais. Režimo šalininkai, 
brendę ir dirbę be kritikos pa
vojaus ir demokratijoj įprastos 
atsakomybės prieš tautos viešą
ją nuomonę jausmo, išugdė savy 
je tą psichologinį kompleksą, 
kuris ir šiandien apsprendžia 
■jų, jau tremtyje atsidūrusių, 
galvoseną bei politinę veiklą. Iš 
antros pusės, didelė tautos dalis

1 stumtųjų psichikoje, nėra leng- 
Taigi, nesiūlant ką norsva.

konkretaus ateičiai, primintina 
Į gal keletas dalykų, kurie galėtų 

bų sėkmingumui, jei ji taptų' palengvinti kelią į darnesnį po-
reikšminga autonomine dalimi 
darnaus visuomeninio pobūdžio 
veiksno vadovaujančio visam 
laisvinimo darbui.

Totalistinė galvosena

Nepakitusi ir psichologiškai 
neišvengiama totalizmo puoselė
tojų galvosena, kuriai tebėra 
sunkiai suprantamas pagarbos

suprato, kad tai nėra kelias, ku- jausmas ir tolerancijos dvasia
riuo jauna valstybė turėtų tvar
kytis. Kadangi tai viešai pa
reikšti būVo neįmanoma, todėl 
užslopintos tautos dalies sąmo
nėje neišvengiamai brendo pa
gieža režimui ir jo vykdytojams. 

Liūdnas palikimas

Nelemtasis trylikos metų pa
likimas juodu šešėliu užtemdė 
darnaus tėvynės laisvinimo dar
bo pirmuosius žingsnius tremty
je. Bendrajame politiniame or
gane iš pat pradžios sėkmingą 
darbą trukdė ir besaikis noras 
vyrauti, ir neatsakingos pastan
gos griauti, kas kitų daroma, ir 
pagaliau arogantiškas pasitrau
kimas iš bėndro darbo atsidūrus 
mažumoje. Tai bendros visoms 
pakraipoms ypatybės, kurios į- 
rodo politinio darbo tradicijų 
stoką. Tačiau tikroji nesantai
kos era prasidėjo laisvinimo a- 
renon atėjus Lozoraičiui su pa

lo žmonių, kurie jieškojo nau- ■ reiškimais apie turimus ar fik-
jam režimui filosofinio pagrin
do, atsirado nuoširdžių ir pri
siplakusiųjų jo vykdytojų prak
tikoje visame valstybės apara
te. Be abejo daugelis režimo ša
lininkų tikėjo suradę kažką nau
ja ir išganinga. Niekas taip pat 
negali neigti, kad nuoširdžiai bu 
vo siekiama pakelti tautos kul
tūrą ir pagerinti jos būvį. Ir 
tais laimėjimais šiandien visi di
džiuojamės. Tačiau greta to rei 
kėjo varžyti spaudos, žodžio, or
ganizacijų laisvę, reikėjo turėti 
gėdingą VDV, kone. stovyklas 
politiniams priešams “perauklė
ti” ir kitokius totalizmo atribu
tus. Ir tai jau neišvengiamai 
plaukė iš fakto, kad vyriausybė 
rėmėsi ne laisvu tautos pasisa
kymu, o režimui ištikimųjų ran
kose laikoma materialine jėga, 
ir savo egzistenciją ji pratęsė

tyrėme, kad jų esama žymiai 
mažiau. Daugelis sako, kad juos 
sutirpdęs doleris. Bet ar nebū-

vais žodžiais bus kalbama vai
kams apie savąjį kraštą, jau 
bus daug padaryta. Svarbiau
sia, kad augantis jaunimas būtų 
išmokytas lietuviškai kalbėti ir 
galvoti, kad jis nesigėdytų save 
laikyti lietuviu. Čia tėvamg gali 
ateiti talkon lietuviška knyga. 
Svarbu, kad tremtyje augąs jau
nimas mėgtų skaityti lietuvišką 
spausdintą žodį.

tyrius įgaliojimus. Nuo to laiko 
prasidėjo nelemtoji kova tarp 
demokratinio prado sekėjų ir 
totalistinio režimo šalininkų. Lo 
zoraičio asmenyje tautininkai į- 
žvelgė senojo režimo įkūnijimą 
ir pratęsimą. Jis turėjo simbo
lizuoti valstybės (dabar — jos 
valdininko) primatą prieš bet- 
kokį visuomeninį sambūrį. Nuo
sekli to išvada buvo pragaištin
ga nesubordinacijos fikcija. Nuo 
to laiko jie visas jėgas pašventė 
dipl. šefo pozicijai ginti ir jo 
pirmumui pabrėžti. Kad paverg 
tųjų tautų laisvinimo darbas, 
kaip ir visas tarptautinių san
tykių kompleksas, yra beveik 
išimtinai poltinio, o tik iš dalies 
teisinio ir diplomatinio pobū
džio, tai tik ištikimiems režimo 
šalininkams nesuprantama ir ne 
palanki tiesa. Visoki tarptauti
niai pripažinimai galioja tik tol, 
kol politiniai išskaičiavimai tai 
diktuoja. Pavyzdys mums ne
malonus, bet aškus: iš visų Lie
tuvą atstovavusių diplomatų 
šiuo metu tik keli teturi pripa
žinimą.

Išeivijos dalis, kuriai režimas 
nebuvo valstybės tapatybė, be 
abejo mato, kad diplomatinė tar 
nyba yra tik iš dalies veiksmin
ga tėvynės laisvinimo darbe ir 
nematė jokio pavojaus jog dar-

kitaip galvojantiems ir šiandien 
temato nusikaltėlius, ligonius, 
politinius neišmanėlius ir viso
kius niekadėjus, kurie drįsta 
bet kuriuo klausimu tupėti sa
vo nuomonę. Kas pvz. išdrįso pa 
sakyti, kad sąskrydis rengia
mas tautininkų, o, deja, ne visų 
lietuvių, tą ištikimieji totalizmo 
apologetai apibėrė tokiais epi
tetais, kokių padoresnė j Vaka
rų spaudoje nė su žiburiu nera
si. Tik paskaitykime buv. "L. 
Aido” žurnalistų ir jų mokinių 
pasisakymus jų spaudoje. Ten 
apie viską kalbama su tokiu au
toritetu ir valdišku tonu, kad 
gali pamanyti, jog kalėjimo sar 
gas ar policininkas su lazda ran
koj moko gyventi tik ką sugau
tą nusikaltėlį.

Sąmonėj kietai įaugusi pažiū
ra, kad tik išrinktieji dirba pro
duktyvų darbą, o kiti tik politi
nes išdaigas daro arba nešvariu 
bizniu verčiasi, neišvengiamai 
diktuoja eiti į separatinę veiklą. 
Išvada: LNT, sąskrydis ir kita. 
Sąskrydis gal ir buvo geras, ta
čiau argi jis nebūtų buvęs žy
miai gausesnis, įspūdingesnis ir 
sėkmingesnis, jei jis būtų buvęs 
organizuojamas visų bendromis

litinį darbą. Pirmiausia, iš po
litinės veiklos išeivijoje turime 
išjungti varžybų elementą pagal 
principą: kiekviena pastanga ir 
laimėjimas yra bendras visų lai
mėjimas. Žvelgiant ateitin, turi
me išjungti betkokias perspek
tyvas dabartiniu darbu susi
krauti sau politinį kapitalą bū
simoje Lietuvoje. Neišstumiant 
patyrusių ir veiklių senesnės 
kartos veikėjų, reikėtų stengtis 
įtraukti į politinį darbą ko dau
giau jaunimo, kuris nėra užsian
gažavęs nepr. Lietuvos politinėj 
dvikovoj ir kuris galėjo spėti 
pasisavinti nuosaikesnę politinio 
darbo sampratą iš senas demo
kratines tradicijas turinčių kraš 
tų, kuriuose jiems tenka gyven
ti ir politiškai bręsti. Morališ
kai teigiamai veiktų ir neabejo
tinai vestų į darnesnę veiklą, 
jei visos be išimties palitinės 
srovės paskelbtų bendrą politi
nio darbo deklaraciją, kuri įpa
reigotų visur ir visada, neiš
skiriant nė spaudos darbo, griež 
čiausiai laikytis tolerancijos, tei 
singumo, pagarbos kitaip galvo
jančiam ir padorumo principų. 
Jei mūsų spauda įstengtų apsi-

ditizmo, darnesnio darbo sąly
gos žymiai pagerėtų.

Turėdami galvoje tragišką 
mūsų tautos likimą, turėtume, 
pamiršę visas formalines kliū
tis, nesubord’nacijų fikcijas ir 
senas sąskaitas, sudaryti vie
ningą, darbu ir pagarba kiek
vienam lietuviui paremtą poli
tinę tėvynės laisvinimo organi
zaciją. Pagaliau, jei bendrai 
dirbti nepajėgiame, tai turime 
liautis kitų darbus beatodairiš
kai krittikavę ir smerkę, ypač 
spaudoje. Niekas netpri teisės 
įtarti kitą esant tėvynės priešu, 
kaip dabar dažnai pasitaiko. Vi
si trokštame tėvynei laisvės ir 
dėl to kad turime nevienodas 
politines pažiūras, neturi būti 
kliūtimi rasti priimtiną ir visus 
apjungiantį kelią jos laisvinimo 
darbe.

Ouoiui lr Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave. 

TeL Oliffside 4-6370
Prostatoms Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš

siunčia Į visus artimuosius | 
miestus.
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jėgomis? Ne, tegul tauta prisi
deda, o mums tinka vadovauti. 
O kokia niekinimų, beveik su 
žeme politinių priešų maišymo 
kampanija tautininkų spaudoje 
lydėjo sąskrydžio rengimą, jo 
aprašymus, o dabar Lozoraičio 
"geros valios” vizitug kolonijo
se! Ar be viso to sąskrydžio 
reikšmė būtų mažesnė, o Lozo- 
raitig nebūtų pakankamai pa
gerbtas ?

Iš antrog pusės, demokratinės 
grupės randa galimu bendrai 
dirbti, norg ir pasilikdamos kiek 
vfena prie savo pažiūrų ir įsiti
kinimų. Tačiau jos negali pasi
traukti vėl į atstumtų pritarėjų 
ar beteisių posūnių kategoriją. 
O kad to siekiama, be abejo įro
do gerai žinomi aštuoni punktai. 
Ką gali reikšti kalbos apie vieny 
bę ir bendrą darbą po šitokių 
vienašališkų diktatų?

Išeities bejieškant

Kokia tad išeitis iš šios nelem
tos padėties? Pamiršti trylikos 
metų patirtį, palikusią neišdil-

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SROUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
III

Paskolos Duodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, ūl.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HI

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, Hl.

garbė svetimomig kalbomis kai- tų tikslesnis apibūdinimas: tuos 
lietuvius gutirpdė gavo kalbog ne 
mokėjimas ir jos negerbimas.

Kalbą ugdo, ją gražina, jos 
lygį pakelia ne tik kalbininkai, 
raštyojai, mokytojai, bet ir visi 
mes, kas save tik laikome lietu
viu. Kalbos meilė, kalbos grožio 
nuovoka pirmiausia turi gimti 
šeimoje. Koks džiaugsmas vai
kui lituanistikog mokykloj mo
kytojo giriamam pasakyti: "Tai 
mano mamytė taip pasako, tai 
mano tėvelis taip liepia tarti... 
mums namie tai įprasta”.

Rūpintis savo kalba visai ne
sunku ir labai įdomu. Reikia 
tik noro ir pasiryžimo. Juk 
tremtyje niekas nepersekioja lie 
tuvių kalbos. Niekas nedrau
džia jog išmokti. Svarbiausia, 
kad vaikai namie ir tarp savęs 
kalbėtų lietuviškai. Tačiau daug 
kur lietuvių kalba tampa naš
laite. Nemažai yra ir tokių tė
vų, kurie didžiuojasi, kad jų vai
kai greit išmoko svetimą kalbą 
ir savąją užmiršo.

Atrodo, kad daugumas tėvų 
vis dar neįvertina tos žalos, ku
rios pasekmėje jų vaikai neju-

ELE MAZALAITĖ
bėti, didi gėda savosios gerai 
nemokėti”.

O toliau jis rašė: "Kalboje 
tauta pasisako, kas esanti, ko ji 
verta. Tautos kalboje yra iš
dėstyta visa jos prigimtis —i s- 
torija, būdo ypatybės, siela, dva 
šia ir t.t.”.

gitas mintis kiekvienas mūsų 
turime įsidėti giliai į širdį ir su
prasti, kad bjauriai įžeidžiame 
savo dvasią, savo kultūrą, jei 
apsileidžiame kalbos srityje.

Gyvenant svetimuose kraštuo
se, savo kalbog mokėjimas tam
pa pirmaeilės reikšmės klausi
mu. Ypač priaugančiai kartai. 
Drąsiai galima sakyti, kad jau
nime lietuvybė tiek bug stipri, 
kiek stiprus bus savo kalbos mo
kėjimas. Savo tėvų kalba ne
kalbąs lietuvis jau nėra pilnuti
nis lietuvis. Nors jis kurį laiką 
gali save vadinti lietuviu, bet be 
savo tėvų gimtos kalbos mokė
jimo tag lietuvybės jausmas iš 
jo blėste blės. Lietuvis, pats ne 
kalbąs lietuviškai, jau nepajėgs 
lietuvių kalbos meilės ir grožio 
perduoti busimosioms kartoms 
gių pavyzdžių toli jieškoti ne 
reikia. Lietuvos gegorafijos va 
dovėliai sakydavo, jog Šiaurės 
Amerikoje gyvena apie viena3 
milionas lietuvių. Dabar gi pa-

PJŪTIES METAS

Tęsinys 25

ROMANAS

Ji nebuvo tokios minties įsileidus iki tol, ji nega
lėjo suimti, kaip žmogus nevaromas išvyksta iš savo 
namų krašto. Ji visuomet stebėjosi, kad laisvu noru 
žmonės keliauja į Ameriką ar kitur, dėl tokio daikto, 
kaip praturtėjimas. O kas galėjo bėgti į Rusiją? Jos 
vaikas buvo nusidėjėlis, didis nusidėjėlis jis buvo, ta
čiau, kad jis būtų taip surištas su rusais, jog ir nu
pjovus virvę jis bėgtų paskui juos! Bet ji suprato, 
kaip Jonas sakė, jog tiktai taip jis gelbėjo savo kailį. 
Ir į vidų įėjo, kaip einama iš kapų, jau nesižvalgyda- 
ma, kad tas, kuris pasiliko ten, žengs šalimais.

Bet praėjo pirmas pažinimas ir vėlei grįžo viltis: 
jis nebėgo į Rusiją, jis, toks protingas. Juk jau iš to, 
kad matė tuos ateivius arti, prastus, nepavalgiusius, 
juokingai apsivilkusius, gailėjo pažinti, kas gi dedasi 
tenai, jų šalyje. O Mykolas tedėvėjo tiktai puošnų ge

Gal ją vijosi rusų užsilikę kareiviai, gal ji suti
ko vokiečius, gal iš tų, kurie slapstėsi nuo išvežimų, 
paklydusi ir nusilpus nuo bado ėjo čionai vargšė, ir 
Monika Vibrienė visą savo širdgėlą ir gailestį nu
kreipė į ją ir rengėsi žengti priešais ir palaikyti, kai 
moteris prabilo.

Iš pirmd žodžio ją apėmė nykus nujautimas, nors 
pažvelgus, iškarto ji nepažino iš veido nei kalbos, kad 
čia stovi žydė, tai tiktai paskui jai atrodė, jog buvo 
keista nepastebėti, to kažinko, kas kaip ženklas at-

motina parodė naujagimį. — „Manau, kad jis gimė 
peranksti", — tarė ji, — „jis toks silpnas, jog gali 
neišgyventi nė valandos“. — Ir tada ji pajuto, kaip 
yra nuvargusi, nes visa kakta staiga nurasojo šaltu 
prakaitu.

Bet * to, kaip ji glaudė kūdikį prie savęs, ji tuo
jau pažino, kad tai ne nuovargis, o baimė — dar nau
jesnė negu iki šiolei sutiko: jeigu jai atims mažytį!

Kada ji ant prieangio buvo laikiusi svetimą mo
terį savo glėbyje, ir pajuto dvigubą naštą — ją apė
mė prietaringas jausmas: visokių daiktų buvo pažymi aną giminu. Tačiau, kai ateivė reikalavo jos 

sūnaus, kaip savo vyro! Niekuomet daugiau Vibrie- šakoję jai vaikai, ką girdėję ir skaitę, ir tai, kad kaž- 
nė, kad ir norėdama nebūtų ištraukusi iš savęs tokio kokiame kito tikėjimo krašte žmonės mano, jęg nu-
bjauraus pasišlykštėjimo, tiktai aną sekundę. Ji ma
tė nesamus dalykus — tarytum sena baisi žydė sto
vėjo priešais ją ir pilnas saujas laikė vekselių, ku
rių ji negalėjo apmokėti kitaip, kaip tiktai atiduo
dama savo vaiką amžių amžiams. O ji, galbūt, tai 
buvo patsai velnias, nes jeigu ne šitoji, nuvedusi jį į 
nuodėmės gyvenimą, jis nebūtų nukritęs iki paties 
dugno, kur buvo tiktai nusikaltimas?

Ir ji nepažino savo lūpų, kaip jos ištarė kietus 
žodžius apie tą savo vaiką, tarytum atsižadėjimą.— 
O, ačiū Tau, Dieve, kad Tu nepražvelgei, — meldėsi 
ji netrukus, —,kad Tu leidai man ištiesti rankas, į 
kurias krito vargšė moteris, apleista daugiau negu

ros medžiagos apdarą ir visada norėjo geriausio kąs- motina. Juk anoji buvo mažiau negu žmona, mažiau

mirusio kūno siela persikelia į kitą žmogų. — Štai, aš 
laukiu Mykolo ir dabar žinau, kad jis žuvęs, bet aš jo 
taip laukiau, kad jis sugrįžo pas mane, savo negimu
sio vaiko pavidale. — Ir ji taip aiškiai juto, kad My
kolo nebėra, jog vos suvaldė šauksmą, bet ir tai ati
tolino Viešpats, tokį aptemimą, ir tuojau atėjo anos 
ilgos, sunkios valandos.

Ir tada maži pirštai sujudėjo jos delne. Jai pasi
rodė, kad jie atidarė duris ir įleido šviesos. Ji nusi
šypsojo. Buvo kartais taip, kad ji pagalvodavo apie 
savo du sūnus, kurie kada nors atsives marčias, ir 
jos pradės kiekvienam naują giminę jų giminėje. Bet 
ji nežinojo, kad bus šitaip, gal dėl to, kad šitas kū
dikis toks našlaitis, nepalaimintos moterystės, ir ne 
tiktai pirmapradę nuodėmę atsinešęs, kaip visi, bet 
jau apkrautas tėvų nusikaltimais. Ir toks nekaltas 
ir toks brangus. Ji negalėjo, atleisk Viešpatie, Tavo 
valia teesie, bet ji negali galvoti, kad jis tuojau ir 
išeitų. Juk jis yra įkaitas ir laidas, kad tėvas turi 
išlikti gyvas, turi grįžti — negali vaikai taip būti 
nubausti, kad mirtų netik patys nematę, be* :r ne
matyti, tėvo.

negu mergina nedorai pasilinksminti, nes štai ji čia 
gulėjo be sąmonės, atėjusi nelaukta, pas gimines, 
kurie nebuvo giminės, užklupta gimdymo kančių.

Monika Vibrienė džiaugėsi savo širdyje tada ir 
visuomet paskui, kad nė valandėlei netroško, jog li
gonė, atidavusi ką nešė į gyvenimą, numirtų ir iš
laisvintų save ir kitus. Ji rūpinosi visomis jėgomis, 

gebėtų net atrodyti taip suvargęs, kaip artėjo sve-' ne kitap ji būtų slaugiusi ir savo sūnų kunigą, kuris 
dabar kitoje troboje meldėsi, ir kuriam pirmąjam

nio. Jis negalėjo priimti aiškiai žinomo blogo, o čia 
juk visaip dar pakryps; gali jis pajėgs įrodyti, jog ne 
savo noru darė bloga, o priverstas. Jis nebėgo.

Ir taip ji stovėjo ant prieangio savo laukimo vie- 
čiomis tolinami nuo savo tautos (toje, kai pamatė artėjant žmogystą — vieną akimo
kamieno. Jei tėvai ir neturi pa
siruošimo mokymo darbui, tai 
turi surasti laiko savo vaikuose 
palaikyti gimtąją kalbą, jei gy-

jų motinai pasirodė, kad, galbūt, besislėpdamas My
kolas persirengė moterim, tačiau, jis vistiek nesu-
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PADĖKIME JIEMS STOVYKLAUTI
Pasikalbėjimas su Lietuviu Skautų Brolijos užs. skyriaus 
Džiamborės Fondo sekretorium psktn. Olegą Gešventu

— Ar ruošiamos Kanadoje ra 
joninės ir vietinės lietuvių skau
tų stovyklos?

— Milžiniški Kanados atstu
mai bei jaunesniųjų skautų ir 
skaučių amžius kliudo pravesti 
viso Kanados rajono stovyklas. 
Tuo tarpu tenka pasitenkinti 
vietiinų stovyklų pravedimu. 
Stengiamasi burtis, kur sąlygos 
leidžia, į didesnes stovyklas. 
Štai ir šiais metais Hamiltono 
vietininkijos stovyklaus kartu 
su Toronto tuntaais. Wellan- 
das, Londonas, Montrealis ir 
atskira Tillsonburgo apylinkės 
skiltis stovyklaus savo stovyk
lose. Bet kartoju, kad rūpinsi
mės iš Ontario provincijos vyrės 
niojo amžiaus skautus siųsti į 
Toronto tutnų ruošiamą sto
vyklą. Tai daroma tais sumeti
mais, kad iš įvairių vietovių su
važiavusiųjų skautų bendravi
mas ypatingai pasitarnauja lie
tuvybės išlaikymui tremtyje. Pa 
galiau tai yra mūsų pagrindinis 
uždavinys tremtyje.

— Iš spaudos mums yra žino
ma, kad Tamsta esi Džiamborės 
Fondo sekretorius. Norėtume 
pločiau išgirsti, koks yra DF 
sudarymo pagrindinis tikslas?

— Kad lietuvių skautija trem 
tyje galėtų tinkamiau reprezen
tuoti Lietuvą, dalyvaudama pa
sauliniuose skautų sąskrydžiuo
se — džiambore, pasaulinėse 
skautų vyčių stovyklose, pasau
linėse skautų vadų stovyklose 
ir konferencijose bei tarptauti
niuose ir egzilų skautų suvažia
vimuose, reikalingos lėšos. Kad 
šias lėšas galima būtų sutelkti, 
PLSS Lietuvos Skautų Brolijos 
užsienio skyrius nutarė įsteigti 
DF. Būtų klaidinga galvoti, kad 
tas fondas tarnaus tik išimtinai 
skautiškiems reikalams. Lietu
viai skautai, dalyvaudami tarp
tautiniuose skautų sąskrydžiuo
se, stovyklose, konferencijose 
bei suvažiavimuose ir tuo būdu 
sueidami į artimesnį kontaktą 
su beveik viso pasaulio tautų 
skautais, kurių tarpe yra ir 
žymių pasaulio veikėjų, yra ir 
bus lyg ir Lietuvos bylos gynė
jais. Iš patyrimo žinome, kad 
tik tarptautiniuose skautų są
skrydžiuose jų dalyviai, kokių 
tautų jie bebūtų, greitai randa 
bendrą kalbą ir be jokio var
žymosi glaudžiai bendrauaja. 
Lietuviui skautai giliai įsisą 
monino, kad jų uždavinys trem
tyje yra ne tiek malonus skau-

— Kokių žinių Jūs turite apie 
lietuvių skautų veiklą ,V. Vokie
tijoje?

— Jums bus be abejo žino
ma, didžiajai emigracijos akci
jai besibaigiant, lietuvių skautų 
veikla V. Vokietijoje buvo labai 
susilpnėjusi. Pvz.f 1950 metais 
teturėjome tik vieną, gana ne
gausų, Aušros tuntą Diepholze 
ir paskirus skautus, išsklaidy
tus po įvairias lietuvių stovyk
las. Įsteigus Vasario 16 gim
naziją labai pagyvėjo Aušros 
tunto veikla. Jis nuolat augo, 
stiprėjo ir tapo pilna ta žodžio 
prasme lietuvių skautų tvirtovi- 
niu tuntu Vakarų Europoje. 
1933 metų liepos mėnesį Auš
ros tuntą sudarė 176 skautai ir 
skautės. Aušros tuntui augant 
ir jo veiklai stiprėjant, ir kitose 
Vokietijos vietovėse pagyvėjo 
lietuvių skautų veikla. Šiandien 
mes jau turime atskiras drau
goves ar skiltis Diepholze, Le- 
benstedte, Muenchene, Memmin- 
gene, Wehnene, Luebcke ir ki
tur. Aušros - tuntas kartu su 
Vasario 16 gimnazija persikėlė 
į Huettenfeldą.

— Ar Vokietijoje veikiantie
ji lietuvių skautų vienetai turi 
galimybių stovyklauti?

— Nėra jokios abejonės, kad 
V. Vokietijoje likę mūšų skau
tai ir skautės veržiasi kas va
sarą stovyklauti, tačiau jų ma
terialinė padėtis ne visada lei
džia! jiems tai įvykdyti. Buvo 
Aušros tunto stovyklos 1951 ir 
1952 metais. 1953 ir 1954 me
tais buvo pravestos Vokietijos 
rajono sovyklos. Deja 1955 me
tais dėl lėšų stokos stovyklos 
suruošti nepavyko. Turimomis 
žiniomis, šiemet Vokietijos ra
jono stovykla vyksta prie Bad 
Duerkheim, netoli Mannheimo.

— Ką galėtumėte pasakyti a- 
pie lietuvių skautų bendradar
biavimą su kitų tautybių skau
tais?

-r— Labai glaudūs ryšiai palai
komi su Bund Deutscher Pfad- 
finder — Vokiečių Skautų Są
junga, kurios vyriausiasis skau
tininkas Kajus Roller yra nuo
širdus lietuvių draugas. Jų dė
ka mes galėjome labai sėkmin
gai dalyvauti pasaulinėje skau
tų stovykloje 1951 metais Aust
rijoje ir pasaulinėje skautų vy
čių, tai yra vyresniojo amžiaus 
skautų, stovykloje 1953 metais 
Šveicarijoje. Bremeno vokiečių 
skautų dėka keli Aušros tunto 
skautai galėjo dalyvauti tarp
tautinėje skautų stovykloje 
Liuksemburge. Susidariusias ke 
lionės ir stovyklavimo išlaidas 
padengė vokiečių skautai. Tais 
pačiais metais du lietuviai skau 
tai vyčiai padarė kelionę po Ita
liją ir ten įgijo naujų bičiulių 
lietuvių skautų sąjungai. Pa
laikomi labai artimi ryšiai su a- 
merikiečių skautų vienetais Hei
delberge ir Mannheime. Šiuo 
metu rinktinė Aušros tunto skil
tis svečiuojasi prancūzų skautų 
stovykloje prie Viduržemio jū
ros. Iš viso mūsų skautai Vo
kietijoje turi daug galimybių bū 
ti puikiais tautos ambasadoriais 
Vakarų Europoje. Apagailėti- 
na, kad lėšų stoka neleidžia 
jiems plačiau pasireikšti.

— šia proga norėtume išgirsti 
ir apie lietuvių skautų veiklą 
Kanadoje.

—Savo veiklai Kanadoje lie
tuviai skautai turi panašią dir 
vą, kaip ir lietuviai skautai 
JAV. Kanadoje turime Brolijos 
ir Seserijos tuntus Montrcalyje 
ir Toronte, vietininkijas Hamil
tone ir Wcllando apylinkėje bei 
atskirą Simano Daukanto vardo 
draugovę Londone. Kanados ra 
jono vadeiva Naginionis daro 
žygių įtraukti į skautų veiklą 
Vakarų Kanadoje gyvenantį lie
tuvių jaunimą. Toronte leidžia
mas PLSS mėnraštis “Skautų 
Aidas”. Jo vyriausiuoju redak
toriumi yra Lietuvos Skautų 
Brolijos vyriausiasis skautinin
kas Stepas Kairys.

DETROIT’o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti a r na parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST
MENT COMPANY 

atstovą

KLABA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wcst Grand Boulevard

'MT. Shady Lane Detroit 16. Michigat 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
TreC. ir lelt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠI N/VS
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165
GENERAL OONTIlAOrOR 

Atlieka Įvairina statybos, patalsy
mo Ir portatsymo darbus — stallnln 
kystSn cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimai 
oastogdse Ir skiepuose.

Klausykit* 
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Michigan

DIENRAŠTTS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS

RESPUBLIKONŲ NACIONALINIAI PIRMININKAI

Tautinių grupių respublikonų nacionaliniai pirmininkai, kurių, tarpe 
yra ir lietuvių respublikonų nacionalinis pirmininkas Vincas T. Kvet
kus, kuris taip pat yra LRKSA centro valdybos sekretorius ir Alto 
iždo globėjas.

tavimas, kiek kenčiančios tėvy
nės atstovavimas ir jos bylos 
gynimas visur ir visuomet. Lie
tuviai skautai jokiu būdu ne
galvoja lyg ir prisiimti sau Lie
tuvos .bylos gynimą. Jie tik nori 
talkininkauti tiems veiksniams, 
į kurių darbų apimtį pagrindi
niu uždaviniu įeina Lietuvos by
los gynimas. DF tiksluosna įei
na ir finansinis rėmimas sveti
momis kalbomis leidžiamų skau
tiškų leidinių, liečiančių PLSS 
reikalus ir kartu Lietuvos pa
vergimo klausimą.

— Kokiu būdu pravedamas 
DF lėšų telkimas?

— Šv. Jurgio ir skautų kan
kinių d. proga skautų vienetuose 
buvo atliktas DF gerasis dar
belis. Pagal VS patvirtintą DF 
statutą kiekivenas nedirbantis 
skautas privalėjo DF aukoti 10 
centų, o dirbanti — bent 25 c. 
Pagal tą patį statutą nuo kiek
vieno stovyklaujančio skauto 
DF skiriama 10 centų. Be to iš
siuntinėti visiems skautų viene
tams DF aukų lapai, pagal ku
riuos šiuo metu vykdomas skau 
tų ir jų bičiulių tarpe aukų rin

kimo vajus. Iki šiol gauta viso 
$308.15. Tai, žinoma, tik pir
mieji DF laimėjimai. Vadinasi, 
PLSS Lietuvos Skautų Brolijos 
užsienio skyriaus užsimojimas 
įsteigti DF pradeda virsti tik
rove. Malonu pažymėti, kad at
siliepė ne tik skautai, bet ir as
menys bei organizacijos, iki šiol 
su skautybe ryšio neturėję. Ta
čiau iki šiol įplaukusios aukos 
įdėtų vilčių dar nepateisino. Ir 
visdėlto DF tikisi kad mūsų tau
tiečiai supras DF reikalingumą 
ir savo įnašais pagal išgales jį 
parems. Gi DF yra visų mūsų 
fondas.

— Ar atžymimi paskiri DF 
aukotojai ?

— Pagal DF statutą paskiri 
asmenys, vienetai, organizacijos 
ar įmonės atžymimi taip: pa
aukoję iki 10 dolerių laikomi 
aukotojais ir įtraukiami Ą auko
tojų sąrašą; paaukoję nuo 10 iki 
25 dol. laikomi geradariais, į- 
traukiami į geradarių sąrašą, 
skelbiami spaudoje ir gauna pa
dėkos laišką; paaukoję nuo 25 
iki 75 dol. laikomi rėmėjais, į- 
traukiami į rėnpfėjų sąrašus,

'skelbiami spaudoje ir gauna rė
mėjų pažymėjimus; paaukoję 
75 dol. ir daugiau laikomi gar
bės rėmėjais, įtraukiami į gar
bės rėmėjų sąrašą, skelbiami 
spaudoje, gi jų nuotraukos tal
pinamos “Skautų Aide”.

— Ar tikitės susilaukti stam
besnių aukų?

— Taip. DF tikisi susilaukti 
stambesnių aukų iš kaikurių mū 
sų organizacijų bei labiau pasi
turinčių bendruomenės narių, 
kaip prekybininkų, gydytojų, in 
žinierių i rkitų. Netenka abejo
ti, kad pirmieji atsilieps tie as
menys, kurie anksčiau priklausė 
ar dabar priklauso skautų or
ganizacijai.

— Kam galima įmokėti DF 
skirtas aukas?

— DF skirtas aukas galima į- 
mokėti vietiniams skautų viene
tams arba siųsti betarpiai DF 
iždininkui šiuo adresu: Alfonsas 
Pocius, 295 Grey Str., London, 
Ont., Canada.

Už kiekvieną, nors ir men
kiausią, auką DF bus dėkingas.

Al. B.

Viltis širdies ligose

Dr. Paul D. White, širdies 
ligų specialistas, kurs gydė ir 
prezidentą Eisenhowerį, panei-

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto lkl 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto lkl 12 vai.. 
Ketvlrtid. 9 vai. lkl 8 vaL vak.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Reesevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ULL.

Ųelefonas — FRontler 6-1882 Į
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»uiiiiiiiiiiiiiiuiaiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

TELEVIZIJA • RADIJAS’
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAIumel 5-7252
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gia anksči/u įsivyravusią nuo
monę, kad po širdies atakos 
(coronary thrombosis) tegali
ma tikėtis gyventi kokius tre
jetą metų. Dr. White pamini 
atsitikimus, kada po tokios li
gos pacientas išgyveno dešim
tį ir daugiau metų ir visada 
pasilikdamas aktyvus versle, 
kasdien suvaikščiudafnas po ke
letą mylių

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimufl 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba
PR 8-9842

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ,r Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. ,

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

1 9 S O
CHRYSLER

*2,495

NAUJAS 
19 5 6

PLYMOUTH

*1,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kainas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

'■ " ■» - "■■"Jįi — Oi  -jfl.---

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1965 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Ccrmak Rd., Chicago 8, Iii. 
Phone VI 7-7747

* Z'ZZZZ. JOHN J- KAZANAUSKAS. Pr«.

Ohartered ir Snpervised by the United Stacet Governmeat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9 tos ryto iki Ii vai. jx> pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

Lietuvių nuopelnus savinasi . 
lenkai

Graži ir darni ALT Vykdo
mosios Tarybos veikla ir sąly
tis su šen. P. Douglas ir šen. 
E. Dirksen privedė prie gana 
stambaus laimėjimo JAV Se
nate, kuris priėmė Douglas pa
pildymą ir paskyrė 20 mil. do
lerių “palaikymui laisvės dva
sios ir nuotaikų pavergtose tau 
tose”.

V aisty bės Departamentu i
smarkiai purkštaujant, nepraė
jo toji naujojo įstatymo dalis, 
numačiusi steigti atskirą “lais
vės administraciją”, bet, kaip 
šių .minčių teikėjui neseniai pa
reiškė inž. A. Rudis, tuo nebū
tų ko ir stebėtis, nes toje Wa- 
shingtono įstaigoje kažkaip dar 
yra asmenų, kurie nepaprastai 
bijosi bent truputį iššaukti ir 
pakiršinti sovietus ir norėtų 
vesti labai atsargią politikos 
liniją. Tą vaizdžiai liudija ir 
gaunami iš Valstybės Departa
mento raštai, kurių pirmoje da
lyje paprastai pagiriamos visos 
tos pastangos palaikyti laisvės 
viltį pavergtųjų tarpe, bet ki
toje rašto pusėje jau lyg ir 
prieštarauja pirmiesiems žo
džiams ir vėl prisilaikoma san
tūrumo ir rezervotumo.

Išskyrus Illinois didž. spau
dą, kiti krašto laikraščiai lyg 
ir ignoravo to įstatymo priė
mimą, bet šiomis dienomis, kad 
ir pavėluotai, toks Martin S. 
Hayden, “The Detroit News” 
reporteris krašto sostinėje, vis- 
dėlto atskiru straipsniu supa
žindino skaitytojus su visu įs
tatymų, priedui pastebėjęs, jog 
šen. Douglas pasiūlė įstatymo 
papildymą, medžiodamas lenkų 
balsus Chicagoje. Teisybė yra 
toji, jog aktyviausiai šen. Doug 
las išame projekte rėmė ir spau 
dė, kaip tik lietuviai. Gi Mask
vai per savąjį radiją ėmus plūs
ti Jungtines Valstybes už tų 20 
mil. paskyrimą, pagaliau prabi
lo ir kiti krašto laikraščiai įvai
riai komentavę kai ką naujo ir 
pozityvaus visoje išlaisvinimo 
veikloje.

Nevienybė ar tik spaudos 
triukšmas?

Rimtesnieji lietuviškieji bal
sai pakartotinai jau yra pareiš
kę, kad nežiūrint karčios tiesos, 
jog mūsų tarpe tikrai stokoja 
vieningumo ir susiklausymo, 
visdėlto visa padėtis gal nebū
tų tiek tragiška, kaip kad kai 
kam kas atrodytų kaikurių au
torių rašinius spaudoje paskai
čius. Vienas kitas bando nuro
dyti, jog tik kaikurių laikraš
čių puslapiuose nuolat ir perdė

tai kalbama ir šaukiama apie 
vienybės stoką, bet .praktiška
me gyvenime tas momentas nė 
ra jau taip išpūstas ir žymus. 
Žinia, perdaug džiaugtis gal ir 
nereikėtų, faktai kalba už sa
ve, bet visumoje ^al dar padė
tis ir nebūtų jau taip tragiška 
ir beviltiška.

Prie viso triukšmo, aišku, la 
bai ir labai prisideda vienas ki
tas mūsų spaudos bendradarbis, 
kuris, anot vieno redakcijos ko
lektyvo nario, pastaruoju metu 
pateikia tiek daug rašinių apie 
Vliką, Lozoraitį, Suvalkijos su
kilimą ir pan. nutikimus, jog 
jei ta visa medžiaga būtų pa
naudota,tai kaikurie laikraš
čiai būtų perpįldyti, na, bent 
gerą pusmetį. Kiti, sakoma, ne
pamatę savųjų straipsnių spau 
doje, širšta ir visais būdais, te
lefonais ir laiškais, bando kon
taktuoti redakcijas ir klausti, 
kodėl netalpinami “tokie svar
būs straipsniai”. Šioje vietoje, 
aišku, pagarbą tenka atiduoti 
kaip tik toms pačioms redakci
joms.

{vertinkime Vyčių darbą

Ir vėl pasirodė Vyčių leidžia
mo biuletenio nr. nr. 11 ir 12. 
Ir vėl pateikta visa eilė laikraš 
čių ir asmenybių adresų ir duo 
ta nurodymų, kaip ir už ką 
jiems tenka siųsti padėkos laiš 
kučius. Aišku, tai vis už pami
nėjimą lietuviškųjų reikalų, pa
vergtos Lietuvos ir kitų pana
šių su laisvinimo akcija susiju
sių problemų. Be to, Vyčiai ruo 
šiasi savo metinei konferenci
jai ir iki to laiko nori surinkti 
galimai tikslesnes žinias apie 
išsiųstus laiškus, gautus atsa
kymus bei iš atskirų vietų į cent 
rą nusiųstas spaudos iškarpas, 
liečiančias mūsų bendruosius 
reikalus. Jei pereitais metais 
.mūsų Vyčiai buvo pasiuntę 40, 
000 laiškų, tikėkimės, kad šių 
metų statistika tą skaičių dar 
daugiau viršins. Koks gražus 
ir svarbus jų darbas. Priedui, 
paskutiniajame biuletenyje 
skaitome labai būdingą ir įdo
mią pastabą — kreipimąsi į vi
sus Vyčius: •

Note: “If outsiders note so 
carefully that Lithuanian is the 
oldest language, ought we as 
Lithuanians be proud of this 
f act? Ought we not, therefore, 
cherish the language and spend 
some time to learn and know it

KELIONE TAMSOJE tikclai paaaišk'ėjo,
kada Bulganinas ir Chruščevas 
nuvyko pas Tito atsiprašyti. 
Chruščevo Belgrade pareiški
mas, kad bus palengvintas įva
žiavimas turistams ir šiaip žmo
nėms { Rusiją, greitai davė vai
sius. Tarp Amerikos ir sovietų 
pagyvėjo delegacijomis pasikei
timas. Sovietams “dvasia” jau 
davė naudos. Dalis lankytojų 
kalba apie "tikrą” pažangą že
mės ūkyje, pramonėje ir kultū
roje.

Praėjusią vasarą Rusijoje lan 
kėši Harvardo teisių fakulteto 
profesorius Harold J. Berman. 
Jis sako, kad Rusijos teisingu
mo srityje yra padaryta pažan
ga, žmonėms suteikta teisė gin
tis.- Esą panaikinta trijų MVD 
policijos asmenų teismo proce
dūra, kurioje žmogus negalėjo 
gintis, apeliuoti, Gal p. Berman 
girdėjo tokias kalbas, bet jis 
nematė praktiškos sovietų teis
mų taktikos. O ji tebėra sena. 
Sprendimas ateina be pasiteisi
nimų, gynybos ir advokatų. So- 

Terry Tervecn, 6 metų, ii Willard, vietuose advokatai mažai ką ga- 
Ii padaryti, jie atsisako imti by
las, nes žino pasekmes, arba ei
na kartu su partijos nustatyta 
linija.

“Genevos dvasia” Amerikoje 
sėjama į visas sritis: artistai, 
kino žvaigždės bučiuojasi, sta
tybininkai supažindinami su nau 
jais statybos metodais, moksli
ninkai ir “ūkininkai” su 
tų sričių pasiektais laimėjimais.

Oliio, serga vėžio liga. Jam jau pa
darytos trys operacijos. Abi akys iš
imtos. Dar jam teks vykti į ligoninę, 
kad nustačius, ar reikės darvti dar 
kartą operaciją, kad išgelbėjus jo 
gyvybę. (INS)

bijo sujungtos Vokietijos, nes 
žino jos galybę. Jiems geriau 
pasilikti prie dabartinės padė
ties — padalintos Vokietijos. 
Konferencija, kurioje visi sakė 
gražias kalbas, linksniavo teisin 
gą ir garbingą taiką, baigta 
tuo, kad vyriausybių galvos ap
leido Genevą tuščiomis ranko
mis. Padėtis liko sena. Paverg
tiems kraštams šios konferenci
jos rezultatai yra palankesni, 
kelias į išsilaisvinimą atviresnis 
ir bus sprendžiamas su visos Eu 
ropos taikos problema. Edeno 
prekyba pavergtais kraštais ir 
nekaltais žmonėmis nepavyko.

“Genevos dvasia”

Genevos konferenciją galima 
laikyti pasisekusia vienu punk
tu — nesusitarimu. Konferen
cijos metu propagandos buvo iš
reklamuota tariamoji “dvasia”, 
kuri daliniai prigijo. Ir čia nuo
pelnas sovietų vadų, nes jie pa
vartojo šypsenų meną, kuris už-1 
krėtė konferencijos dalyvius, J 

per juos pasiekė ir kitus sluogs- 
nius. Konferencijos nesėkmę no 
reta sušvelninti gimusios dva
sios sąskaita. Tačiau ir čia pa
sirodė, kad ją Kremliaus ponai 
pagimdė sąmoningai, pagal pla
ną. Nors jau bujojo dvasia, bet 
po trijų mėnesių susirinkę ten 
pat užsienio reikalų ministeriai 
tęsti pradėtos konferencijos, pil
dyti, vadų įpareigojimus — jieš

Tuo tarpu amerikiečiai mato tas gumas šaipėsi, laikė Kremliaus Į tų — vergijos ir labai neaiškaus 
vietas, kurios yra lankymui skirJ vadų šypsenas netikromis, pro- nusistatymo neutralųjį. Daug 
tos ir paruoštos, be to svečiams pagandinėmis. Bet jie sėjo Az-
nesigailima vodkos ir maisto, jos atsilikusioms masėms tokią 
kuris pagaminamas badaujančių sėklą, kuri, jei ne tuojau, tai po
sovietų vergų. mėtų kitų gali atnešti vaisius. 

Šiandien turime du aiškius blo
kus: demokratinį ir komunisti- 
nį.Pripuolamaai ar atsitiktinai,

ženklų, veiksmų ir darbų rodo, 
kad neutralusis blokas yra ku
riamas tokių asmenų, kurie gali 
lengvai nuslysti į Rytų “mugę”.

Genevoje nauji vadai surado
kitas priemones, kuriomis tos
pačios valstybės patikėjo, kad ~J . . i • Genevos didžiųjų konferencijossovietai yra pasiruošę pakeisti., ___ __ t>a\
savo tikslus, tik tam reikia lai
ko ir kantrybės.

Kantrybė ir laikas

Vakarų demokratinių jėgų 
kantrybė yra didelė. Tą žino ir 
antroji pusė. Jau po metų Bul
ganinas ir Chruščevas ją bandė 
savo vizitu Azijoje. Jų kelionė
je išryškėjo “Genevos dvasios” 
privalumai. Ir ką darė Vaka
rai? Dalis pasipiktino, bet dau-

metinių sukaktuvių proga Bel
grade susitiko vadinamieji ne
utralieji — koegzistencijos šali
ninkai — Indijos Nehru, Jugo
slavijos Tito ir Egipto Nasser. 
Jei jų koųferencija virs trečio
sios jėgos — neutraliojo fronto 
kūdikio susiformavimu, tada tu
rėsime pasaulyje tris frontus: 
Vakarų — demokratijos, Ry-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunavežun] 

ir apdraudas
2313 W. 91at St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

HE

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinė baigiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 19 57 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hl fi fotografus

• Itekordavimo mašinas 
Visokio elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Laldyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

litiDflinfi.
lOlTCLCvision
(sales -Service)

Sav. Inž. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5tt«5
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„„ ..v ... i koti kelio i taiką — buvo pn-well? We owe this to ourselves ,, ; . F ,
versti paskelbti pasauliui, kad

as well as to our people”. Ne
žiūrint tų visų faktų, dar vi3 
yra tautiečių gana skeptiškai 
žvelgiančių į Vyčių veiklą.

GENEVOS KONFERENCIJOS METINES
S. TAUTKUS

tolimesni pasitarimai, sovietams 
nenusileidžiant, nenorint eiti į 
kompromisus, bet grindžiant su
sitarimų galimumą jų pasiūly
mais ir planais, neįmanomi ir 
baigtini, paliekant atvirą kelią 
vėlesnių laikų susitikimui.

K.

Liepos 18 d. suėjo vieneri me
tai, kai keturi didieji suvažiavo 
Genevos konferencijon. Tiks
las — teisinga taika, karo metu 
ir po jo padarytų tautoms 
skriaudų atitaisymas, meile ir 
pagarba paremtas tautų ir vals
tybių sugyvenimas, teisės ir ly
gybės principais paremtas ben
dradarbiavimas; pašalinimas ag 
resijos vienų prieš kitus; vaini
kavimas sienų garantijomis ir 
bendras veikimas prieš agreso
rių.

Su tokiomis viltimis, tikslais 
ir norais važiavo JAV prez. Ei- 
senhoweris, D. Britanijos — E- 
denas ir Pranzūzijos — Faure. 
Konferencijos eiga parodė, kad 
Sovietų Sąjungos dvynukai — 
Bulganinas ir Chruščevas — to
kių norų neturėjo. Nė senos pa
žintys, nė naujų užmezgimas ne- Į laisvinti 
davė naudos konferencijai. Iš 
svarstytų trijų punktų: Vokie
tijos sujungimas, Europos sau
gumas ir glaudesnis bendradar
biavimas — suartėjimas tarp 
Rytų ir Vakarų, šešias dienas 
trukusiuose pasitarimuose, dis-

jimuose, valstybinidosc rautuo
se ir asmeniškuose apsilanky
muose negalėjo išlyginti nuomo
nių skirtumų ir suderinti vienos 
ar antros pusės pasiūlytų planų 
susitarimams, nors Edenas ir 
siūlė pataikaujantį planą.

NUO UŽSISENLJUSJŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Pianai ir garantijos

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT
VIRU lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai sėdėti Ir naktimi*
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvl-

_ , . , .... . . rųir skaudžių žaizdų, uždėkite
Pavergtos:os Pabaltijo tautos LEGULO Ointment. Jos gydymo!

nekuomet negalės pamiršti Ede-! r orybės palengvins jūsų skaudąjį- 
, .... ... . , imą ir galėsite ramiai miegoti nak-

no ir ChurchllllO pasiūlyto pla- t| Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegi,.ių. Ji talpg* pašalina. 1no sovietų sienoms garantuoti. 

Pagal tą planą, buvusios lais
vos ir nepriklausomos valsty
bės — Lietuva, Latvija ir Es
tija — lengva širdimi buvo ati
duotos Sovietų Sąjungos nuosa
vybei, kai tuo tarpu satelitinės 
valstybės — Lenkija, Čekoslo
vakija, Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija — turėjo vilties išsi-

aletėjl.aą ligos vadinamės P8OR.IA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOJ, sų- 
itabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpptTščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
lžiflstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos ISbferlynų lr t- t-, taipgi 
rinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
ilrodo skaudus išbėrimas nuo vyaty-, 
klų. Jl yra gera gyduolė nupilk 
vlršlnlų odos ilgų. Le
gulo Ointment yr* 
parduodama po 76 
ot., ėl >6, lr M.60.

Suvienyta Vokietija Pirkite vauųinėseCki 
ar jos rytinė dalis įėjo į buferi- CM»°J u —
nę - neutralią juostą. Bet ir
šis Edeno “nusilenkimas” nepa- ekigan arba rašyki- 
tenkino sovietų. Vokietijos su- te ir autųakiu Mo-
jungimas Kremliaus vadams pa 
sirodė baisesnis, kaip didžijų 
valstybių sovietinių sienų ga-

neg order |

kusijose, privačiouse pasikalbė-rantija. Iš kitos pusės, sovietai

LEGULO, Department D. 
M18 W Eddy HL Chicago JU, III

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Telel. REpublic l-odod 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St. 
PRospect 6-7960 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

OIZID’C SELF Wl\ll 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
LIEPOS MĖN. 26, 27 if 28 DIENOMS

MARTELL, 3 STAR COGNAC Fifth $4.98
SCHENLEY GIN v Fifth $2-69

DANSKI VODKA, 80 Proof
<8

Fifth $2-69

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth. . $4.89

RON MERITO RUM
Lite or Golden Fifth $2-98

CINZANO VERMOUTH
* M

Sueet or Dry. Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
PABST, HAMM’S, SCHLITZ OR

MILLER’S, Case of 24 cans $3-89

YYURZBURGER, IMPORTED BEER •
Case of 24 bottles Case $7.50

v

PABST, SCHLITZ, HAMMS, MILLERS
case of 7 oz. bottles ................................ case

t

$3-29

NELAIKYKITE * SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE !

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VfiJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo menesio pirmos 

dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tą dieną.

FREE GIFTS
Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūsų keturiolikos milijonų ($14,000,000.00) do

lerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos mūsų taupytojams:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ S AG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą #5,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papil
dant ju esmą taupymo sąskaitą $2,000.00. VELTUI STIKLINĖ 
PELENINĖ atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupymo 
sąskaitą $50.00 ar daugiau.

O

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnha11 3-8131 - 8132
Atid&ra kasdien; Uždara trečiadieniai  ................. JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)

nizacijos ribose galime lavintis 
tik keliolika valandų metuose. 
Dėl to kiekivena minutė mūsų 
susirinkimuose yra brangi ir ne
turi būti eikvojama neproduk 
tyviu kalbėjimu,

MOKSLEIVIŲ ŽINIAI
Chicagos moksleivių at-kų 

kun. A. Lipniūno kuopa ėj sek
madienį, liepos 29 d.( ruošia iš
vyką prie ežero.

Visi vykstantieji iškylon ren
kasi 10:30 vai. ryt“ prie Da
riaus ir Girėno paminklo, Mar
ąuette parke. Šios iškylos me
tu bus taip pat pranešimas a- 
pie moksleivių vasaros stovyk
lą.

Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas. Kuopos Valdyba

STUDENTAI VAŽINĖJA
Paskutiniųjų dviejų savaitga

lių metu Chicagos studentai at- 
kaį sujudo važinėti. Mat Chiea
ga jau nusibodo.

Liepos 15 d. Chicagos drau
govė iškylavo Tėvų Marijonų se 
minarijoje, Hinsdale,' UI. Čia į- 
vyko susirinkimas, kuriame bu
vo išklausyta įdomi J. Manelio 
paskaita, o vėliau įvairūs pra
nešimai iš savo draugovės gy
venimo,

Praėjusio savaitgalio metu 
dauge|is chicagiečių dalyvavo 
trikampio suvažiavime, įvykusia 
me naujoje ALRKF stovykla
vietėje. .Trikampyje buvo ateiti
ninkų ir iš Detroit, Clevelando 
bei Philpdelphijos, Apie trikam
pio suvažiavimą plačiau — se
kantį kartą. J.

VASAROS STOVYKLOS
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiemet mūsų moksleivija 
ir studentija turės savo vasaros 
stovyklas, kurios vyks įvairįu 
laiku ir paskirose vietovėse.

Pirmiausia atrodo pradeda 
stovyklauti Kanados at-kai. Jie 
į stovyklą išvyko liepos 21 d: ir 
stovyklaus iki liepos 29 d.

Po to Marianapolyje liepos 28 
d. pradedama rytinių JAV pa
kraščių moksleivių at-kų sto
vykla, kuriai vadovauja kun. 
Vacį. Martinkus. Stovykla tęsis 
iki rugpjūčio 11 d.

Gi rugpjūčio 11 d. pradedama 
kita moksleivių at-kų stovykla 
pas Tėais Saleziečius, Indianoj. 
Čia rinksis moksleiviai iš Detroi
to, Clevelando, St. Louis, Spring 
fieldo, Chicagos ir kitur, šią 
stovyklą ruošia Moksleivių At 
kų CV ir ji tęsis iki rugpjūčio 
25 d.

Nuo rugpjūčio 27 d: iki rug
sėjo 6 d. bus mūsų akademikų 
stovykla prie Baltimorės. Stu
dentų stovyklą ruošia CV.

Visos stovyklas ruošiančios 
vadovybės tikisi ir laukia gau
saus skaičiaus stovyklautojų. Ir 
moksleiviai, ir studentai praėju
sią vasarą labai gausiai dalyva
vo savo stovyklose. Visi daly
viai pailsėjo ir įsigijo daugiau 
žinių apie at-kų organizaciją. Ti 
kimasi, kad ir šiemet at-kai 
vyks į stovyklas, kur galės pasi
semti naujų jėgų artėjančiam 
darbui. J.

Centerville, Mass.
Auga lietuviškos vasarvietės

Malonu girdėti ar skaityti 
laikraščiuose, kad tai vienur, tai 
kitur lietuviai pradeda kokią 
nors prekybą, perka pajūriuose 
ar paeežrėse vilas, atidaro va
sarvietes, kur žmonės, atitrūkę 
nuo darbo, gali pailsėti, pakvė
puoti tyru oru ir pasimaudyti.

Štai šiais metais Centerville, 
Mass., šalia Norvaišienės vilos 
(ji veikia jau treji metai) ati
darė vasarvietę “Banga” ir A. 
Pakštienė su O. Šlepavičiene. 
Vieta be galo graži. Vilą ir ke
turias kabinas supa pušų Tniš- 
kas (yra ir liepų), tad oras la
bai sveikas. Atsikėlęs iš ryto 
jauti, lyg būtum kokiame Lie- 
tuvios šile. Prie paplūdimio (At 
lanto) yra nusirengimui ir ap
sirengimui būdelės. Jūros dug
ne — smėlis, iš krašto negilu, 
tad nepavojinga maudytis ir su 
vaikais. Vanduo šiltas, nes ne
toli yra Golfo srovė, o vėjus 
užstoja toli esanti sala. Yra 
nuosavas priėjimas prie ežero, 
kuriame galima laiveliais pasi
irstyti ir pažuvauti (kitoj pu
sėj).

Šeimininkės labai malonios, 
valgis geras ir skanus — lietu
viškas. Kambariai ir kabinos 
švarios. Ir kas nori pailgėti ir 
atsigaivinti, patartina čia at
vykti pavasaroti.

Adresas: Vilią “Banga”, Great 
March Road, Centerville, Mass? 
Telefonas HYannis 2553 M. 4.1

Vasarotojas

PAJIEŠKOJIMAI
.T ieškomas Bronius Leitonas, sū

nus Kazio, kilęs iš Jonoliškių km., 
Jūžintų v., Rokiškio apsk. Dirbo 
Lietuvos Geležinkelių V-bo.į Vilniu
je. Jieško tėvai. Jis pats arba žinan
tieji prašomi pranešti šiuo adresu: 
Stasė Vaikutytė-Prekerienė, 806 
Main St., Stamford, Conn.

Jieškonii Kazimieras ir Jonas šat- 
kai, gyvenę Puspi įgilinęs kaime, 
Lietuvoje, ir prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Kurą atvykę Pbiladelphijon, Penn. 
Jieško Šatkienės brolio dukterys 
Puodžiulikės iš Lietuvos. Kas Sut
kus pažįsta ar žino, maloniai prašo
mi pranešti adresu: A. Balėuitis, 
6303 — 30th Avė., Kenosha, Wis.

—
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POLIO VACCINE — SKIEPAI
Visi gali gauti

DAVTD HILI^fAN PRESCRJPTION 
. PHARMACY

185 N, U'abash Avė., 14th Floor 
Chicago 1, Illinoia

| I)E 2-1000 — 4001

Bargain Fxcursion F a re 
to Beautifu/

LAKE GENEVA
VVISCONSIN 

Sundays 
and ‘ 

Holidays 
Only

Enjoy a low-coit, carefree holiday in 
beauiiful Lake Geneva or William» 
Bay any Sunday or holiday, to 
Septeraber 3, including Labor Day. 
Return šame day. Every outdoor 
aport available—jwimming» hiking, 
picnicking, golf, tennis, sailing, etc.

Take a vacation from congested and 
bazardous highways and ride in air- 
conditioned comfort. Train leaves 
North Western Station, Canal and 
Madison Sta., Chicago, at 8:30 am, 
Daylight Saving Time, returning 
arrives 9:27 pm. Children 5 and 
under 12, $1.23 plūs 13ctax. Eacur- 
sion tickets mušt be purchased in 

advance as they 
cannot be pur
chased on train. Ask 
about special low- 
cost party fares.

Fo» futiher Information call

Chitaųo nnd North Western Roilway
“S " . DFarborn 2 2121 ‘ **■'

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpuMlo 7-0844 
WAlbrook 5-3451

P&J. JOKUBKA
VV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

OPPORTUNITIES
FOR

Electronics
ENGINEERS

With erperienee in tranaistor circuitry. 
AND

Mechanical
ENGINEERS

For design work on electro-mechanical eąuipment. 
Send brief resume of education and experience. 

All replies held confidential.

HOUSTON
Technical Laboratories
3701 Buiialo Speedway

HOUSTON, TEKĄS
A Subsidiary of 

Texas Instruments Ineorporated.
£

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Streat Tel. GRovehill 6-9136

BL CESAS, patyręs auto specialistas

BUDRIKO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS!

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%
Nauji Gyvenamojo Kambario' Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai. •

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

$199.00 2-jų GABALŲ PARLOR SETAS UZ .... $QQ 
$575 PULLMAN 2 GAB. SOFA ir KĘDE............ $284

$149$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 

stot|, banga 1260, kiekvieną penk* 
tądien! 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšios fotografijos 

mūsų specialybi

PRECIN PHOTO STUDIO
(Ineorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

$150 2 GABALŲ SECTIONAL ..................................... $74
7 dalių valgomo kambario setas, vertės $245.00 už ................ $135.00
5 dalių stalas ir kėdės, vertės $55.000 už ................................. $ 37.00
7 dalių virtuvės stalas ir 6 kėdės, vertės $99.00 už ................ $ 59.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $210.00 už...........  $129.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $425.00 už .............. $245.00
Kilimai 100% vilnos 9x12 įvairių spalvų, vertės $79.00 po $ 49.00 
Porceliano pečiai, Tapj>an, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linoleumai, įvairių spalvų, po ......................... ...................... $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų pėdų po .................................. $159.00 ir augščiau
RCA Victor televizija už ..................................................................... $98.00
17 colių televizijos po................................................................................ $98.00
21 colio televizijos po ....................................................................... .. $119.00
21 col. televizijos, pačios geriausios, vertės $398, už ................$225.00

Lengviausi Išmokėjimai 
Tel. - CAlumet 5-7237

JOS. F. BUDRIK FURNITURE
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais 10—5.

Budriko Radio Valanda ii WHFC, 1450 kil. ketvirtadieniais 6-7 vak.

_

SOPNIE RANGUS 
RADIO PROGRAMA

I* WOFR stotie* — Banga H99 
NUO PIKMAD. IKI PT.NKTAD

1:46 Iki 9:10 vai ryt* 
•KTTAD CIO Iki 9:S0 ryt*

PTRMADIENNIO vak. nuo T—• V 
KKAD. S:SO—CM v. r. U *tot1«

7 WOPA — 1400 kU. 
hlreirn 90. II HEmlook 4-9411

7111 So ROCKWELI ST

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s
Air

Conditioners

Norite nekiln. tortą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės ( šią įstaigą.
l’arūplnain gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3334

Dėl nepaprastų aplinkybių savi
ninkas parduoda 2 butų po 5 kamb. 
med. narną su rūsiu geram stovyj že
miau savikainos. $15,500. A. Sirutis.

laibai geram stovyj 2 gerai Įreng
tų butų mūrinis namas Marąuette 
Parke. Dvigubas mūr. garažas. $31,
500. A. Rėklaitis.

Nuostabiai {rengtas 8 metų mūr. 
7 kamb. (4 mieg.) namas. RūsyJ 
dar visas butas ir puikus baras. Ap
saugotas nuo potvynių. Autom, šildy
mas. J kainą įskaitomi kilimai, šal
dytuvas ir daug kitų priedų. 1 % 
maš. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Linas.

Marųuette Parke: i) 5 kamb. mūr. 
bungalow. $15,500; 2) 3 butų mūro 
namas (2x4% lr 3 kamb.), šildymas 
karštu vandenlu-stokerlu. Garažas. 
$29,000: 3) 2 butų geras mūro na
mas. $26,000. K. Juknls.

P LEONAS
SEAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai

C, AG F PARKE:
Mūrinis augšto. 5 (3 mleg.) Ir 

3 k. 10 m. senumo. Centr. šild. Ga
ražas lr atskiras 3 k. namukas. įmo
kėti $5,000. Kaina $27,500.

Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. lr 2 
po 4 k. Gražus kampinis namas. 
BRIGHTON PARK F:

Mūrinis 2 po 4 ir rūbų valykla C0 
pėdų kampinis sklypas. Graži vietų.

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

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

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, .Insurance

273^ West 43 St.
CLifside 4-2390

ARTI 64th IR WASHTENAW
5/a kamb. bungalow, geriausiame 

stovy. Modemiška vonia. Automatiš
kai šildoma. Garažas. Pilna kaina 
$16,000.

RAdcliffe 3-4100

4102 S. ARTESIAN AVĖ.
i 2-jų augštų namas — 3 butai: 6, 4 
| Ir 3 kamb. Automatiškai alyva ap- 

WAlhrook 5 601 5 Mdoma. 3 autom, garažas. Geros pa- 
jarnos. Kaina $18,500. BEverly 8- 
3117 arba BEverly 8-3119. Apžiūrė
ti galima tik susitarus.Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSl KANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 Sk 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURSIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

. P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBBIB 

IJETUVTŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted SL 

Ph. CAnnbe 6-1793
Padeda pirktu - parduoti 
dklua, blsnlu*. Parūpina paskola*, 
draudimu* lr daro vertimu*. Tvarko 
imigracijos dokumentu*. Oflaa* atda
ras kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

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

2555 W. 47th St.
LAfayette 3-1083

By catholic owner building. 

Tavern & Restaurant. Equip- 

ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6Ž32.

BY 0WNER _ INCOME HOME 
2-4s

Isleeping room, steam heat; alumi- 
num windows; many extras. Near 
schools and churclies. Prieed to sėli 
by owner. CLiffside 4-0592

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobi

lių finansavimo*. Notarlataa. Valsty
bė* patvirtinto* kaino*.

Prieš darydami apdrauda* kltuf 
paaiteirauklte paa mu*.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5971

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
9108 S. Ashland Avė., Chicago 38, III

ACTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VISTORO SO2IOO8 
lietuviška gasolino utotl* ir auto 

taisymas
itllekaml motoro remontai, lyginimo, 
latymo darbai lr keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS CQ.
5759 8. WEflTERN AVĖ. PR 8-9533

PARDAVIMUI

3-jų butų mūrinis namas. Arti 
Western Electric. 5—5—3 kamb. 
Koklių vonios. ‘Arches”. Garažas. 
Aluminum žieminiai lungai. $16,900. 
SVOBODA, 3739 W. 29th St.

LAundalc 1-7938

REGISTERED N URŠE

40 hour week. Pleasant vvorking 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.
________ EDISON 1-7300________

Reikalinga moteris, mokanti 
virti ir žinanti baro darbą 
lunchroome ir tavernoj.

Dėl susitarimo skambinti iš 
ryto

Tel. PORTSMOUTH 7-9689

N U RSE
OPERATING ROOM

SUPERVISOR
This position reąuires experieneed 
top person for imniediate appoint- 
ment in busy 430 bed teaehiug 
Hospital. Enjoy our liberal poli- 
oies. Retirement program.

. Starting pay $475 a Month.
Write or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.
Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m. 

berniuką. Gali apsigyventi; namų 
ruošos darbo nėra. Skambinti —

BERWYN 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė. 30 pėdų skly
pas. 1 blokas nuo 2nnd St. $11,900. c ncoo «« c.on „Mokesčiai tik $70. SVOBODA, 9913 FRontier 6-0698 po 5:30 v. v. 
Cennuk Rd. Blshop 2-2102.

HELP WANTED — VYRAI
“RANCH” NAMAS ant akro že

mės su daug medžių. 5/2 kamb. ir 
3 kamb. virš garažo. Ideali vieta 
dviem šeimom. Tik pamatę galėsite 
įvertinti.

8500 West 87th,
Oak Lawn, III.

TRAINEES
witli maeliine sbop esperience to 
learn TURRET-LATHE & HAND 
SCREW MACHINE. Paid vaea- 
tions — all benelits.

206 S. Jefferson St. 
ANdover 3-5033

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KEPYKLA

Veikiantis biznis — turi parduoti 
dėl ligos. Visi modernūs įrengi
mai ir “fikčeriai”. Ant Dixie High- 
way. Reikalinga $8,000 įmokėiti; 
išsimokčjimo sąlygos jei pageidau
jama. Tel. Homewood 4411. į

—Parduodama maisto krautuvė su
visais įrengimais. 35 m. įsteigtas biz
nis. Prieinamai įkainuota — su 3 
k. butu. Gage Parko apylinkėje, 
skambinti

‘‘VARPAS’’
5916 SO. WESTERN AVĖ.

HEmlock 4-7085

MAŠINISTAI
Reikalingi MILLING MACHINE 

OPERATORIAI. Patyrę vyrai suge
ba patys nustatyti — “sėt up” ma
šina. Su savais jrankiais.

• Nuolatinis darbas.
• Puikios darbo sąlygos.
• Apmokamos atostogos.
• Geras atlyginimas.

1 5951 S. \Vestem Avė, 
PHoHpect 9-8939

MACHIN’ISTS
. Reikalingi mašinistai — TURRET 
LATHE OPERATORIAI. Patyrę vy
rai sugeba patys nustatyti —- ("sėt 
up”) mašina. Su savais įrankiais.

• Puikios darbo salyogs.
• Geras atlyginimas.
• Apmokamos atostogos.

5951 S. AVestern Avė.
l'Rospect 9-8936

BUILDING & REMODELING
ĮSIGYKITE D A B A R I

►oooooooo-ooooooooo-o-ooooooo-i

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V, Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES .................................... $2.00

Redagavo J. Dau-žvardlenė 
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. SI upeli* 
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .................................... $1.21

Išleido Marlborough 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-UTHUANIAN 
DICTIONARY............... ........... $4.50

Išleido Marlborough 

šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois

00000000000000000000000004

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - ins urano* 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 99 st. Cbleagn 29, Dl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langu* lr 

duris.

ANATOLIJAUS KAIRIO 
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, DL

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪRUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
štato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiir
'.UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Mt. Greenwoode parduodama ūkio 
mašinos, visos gerame stovy — 4 pė
dų “single mower’’ — šienui pjau
ti mašina; 8 pėdų “hay rakė’’ — 
šienui grėbti mašina, plūgas, veži
mas ir kiti įrankiai. Kreiptis — Ig
nacas Mestauskis, 10424 S. Trum- 
bull Avė. CEdarcrest 3-0186.

Parduodamas 7 k. pėdų ŠALDY
TUVAS, kaip naujas, $100. Gazo 
krosnis, $25. 4102 S. Artesian Avė. 

BEverly 8-3117 arba 
BEverly 8-3119

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Rcmkitc dien. Draugą!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo* 
rinkinya. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiKimiiiiiiiiiuiiiii'

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

LIETUVIU STATYBOS 
BLTDROVR

MORAS |
Builders, Gen. Contrnctors S
Atlieka planavimo ir staty- jg 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venamųjų ir viešųjų pastatų, g

Namų įkainavimas ir įvairūs S 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= TeL l'Rospect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBEIJL. AVL. =

Chicago 29. IMnols 
Kiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiimih* 

ŠILDYMAS
A. Stančlanskaa lr A. lapinu

mstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COFRT, CICERO
Tel. OLymple 2-9311 nuo 8 vai

ryto lld 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympt

2-6752 Ir OLymplo 2-8492
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$
LAIVAI SUSIDŪRĖ

Laiškas redakcijai ir atsakymas
Gerbiamas Redaktoriau,

Malonėkite išspausdinti Jūsų 
redaguojamam laikraštyje šį pa 
reiškimą dėl korespondencijos: 
Min. Lozoraitis Detroite, Lipu
sios “Drauge” 1956 m. liep. 12.

Jūsų Detnoito žinių korespon
dentas min. Lozoraičio pagerbi
mo progą Detroite aprašė žiūrė
damas iš siauro politigrupinės 
kritikos taško. Tarp kitų jis mi 
ni ir mano pasakytą sveikinimo 
žodį. Kadangi Jūsų korespon
dentas augščiau minėtoje kores
pondencijoje iškreipė mano žo
džių tiesią mintį ir prir jos pri
kergė neteisingas išvedąs su 
skautus užgaunančiomis pasta
bomis, dėl to esu priverstas pa
reikšti sekantį:

1. Min. Lozoraitį sveikinau 
Detnoito skautų Baltijos tunti- 
ninko vardu ir kartu kaip Broli
jos Užsienio skyriaus atstovas.

2. Primindamas BUS ir Dip
lomatinės Tarnybos bendradar
biavimą bei BUS ir Seserijos at
stovų su DT pasirašytą komuni
katą, pabrėžiau, kad mes skau
tai eidami į tarptautinės veiklos 
plotmę stengiamės atstovauti ne 
priklausomos Lietuvos skautiją 
ir Lietuvą. Tokiu būdu Lietu
vos nepriklausomybės kovoje 
mes skautai jungiamės į bendrą 
žygį su mūsų nepriklausomos 
valstybės atstovais ir esame dė
kingi jiems už mums rodomą 
prielankumą bei paramą.

Atkreipdamas Jūsų dėmesį į 
šį pareiškimą ir Jūsų korespon
dento padarytas išvadas bei pa
stabas, randu, kad:

1. Jūsų Detnoito žinių kores
pondentas sąmoningai pasisten
gė skautams pakenkti, juos pa
niekinti ir nuneigti skautų orga
nizacijos principingumą.

2. Tokią Jūsų korespondento
intenciją laikau nemoralia ir ne
etiška. Antanas Banionis

GERIAU NEPLEPĖTI, KAD
NEREIKĖTŲ UŽSIGINTI

Labai gaila, kad ps. Antanas 
Banionis, kaip Skautų Brolijos 
Užsienio skyriaus atstovas, pa
miršo arba nenori atsiminti, ką 
yra sakęs savo sveikinimo žo
dyje min. Lozoraičio pagerbimo 
banketo metu Detroite š. m. lie
pos 7 d. Galimas dalykas, kad 
jis, kaip mini savo laiške, taip 
ir norėjo pakalbėti, bet deja iš
sireiškė taip: “Mūsų jaunimo a- 
kys krypsta į nepriklausomos 
Lietuvos atstovus. Džiugu, kad 
su Lietuvos Diplomatine Tarny
ba radome atitinkamą susipra
timą pasirašydami komunikatą 
remti diplomatinį užnugarį.” 
Šiuos žodžius užrašiau į blokno
tą labai tiksliai nugirdęs ir dau
gelis to banketo dalyvių, kurie 
domėjosi kalbomis, gali tai pa
tvirtinti. Jei tai būtų netiesa, 
p. A. Banionis savo kalbą tikrai 
pacituotų žodis į žodį, o neduotų 
jau kiek pataisytą savo kalbos 
aptarimą. Tiesa, kad visos jo 
kalbos neužrašiau, tik domėjau
si faktu, kad Brolijos Užsienio 
skyriaus ir Seserijos atstovai pa 
sirašė su diplomatine tarnyba 
susitarimą remti diplomatinį už
nugarį. Šitą faktą pabrėžiau sa
vo korespondencijoje, pridėda
mas tam tikrų pastabų. Jis tą 
faktą ir savo laiške patvirtina, 
tik nutyli apie rėmimą diploma
tinio užnugario. Jei tai buvo pa- 

• slaptis, tai nereikėjo išnešti vie
šumon, o jeigu ne, tai, paskelb
kite spaudoje autentišką pasira
šytą su diplomatine tarnyba 
tekstą. Gal tas įneš daugiau aiš
kumo, ar šalia Jūsų pacituoto 
sveikinimo žodžio mano padary
tos pastabos yra teisingos, ar 
ne. Mano supratimu nepolitinės 
organizacijos atstovų pasirašy
mas susitarimo su politiniu veik 
sniu jau yra bandymas atsistoti 
politiniame lauke, šiuo atsitiki

mu diplomatinės tarnybos už
nugaryje. Tačiau mes turime ir 
kitus politinius veiksnius — Al
tą ir Vliką. Pažiūrėkime, kokios 
pozicijos tas pats nepolitinės 
skautų organizacijos atstovas A. 
Banionis laikosi. Štai jo žo
džiai iš "Laisvosios Lietuvos”, 
1955 m. sausio 20 d. Nr. 3 
(225): “Tas puvimas jau ima 
reikštis mūsų lietuviško politi
nio gyvenimo viršūnėse, kaip vii 
kiniai veiksniai, Alto sekretoria
tas ir jiems panašūs ‘partinės 
linijos kietasprandžiai’. Ne pro
tu ir giliu sąmoningumu apsi
reiškė Vlikas pasišovęs pasi
skelbti kalbantis tautos vardu”. 
Šių žodžių A. Banionis išsiginti 
negali, nes po straipsniu pasira
šė ir savo asmens nuotrauką į- 
dėjo. Argi čia neiškyla A. Ba
nionis partiniai marškiniai, mo
ralė ir etika? Jis jaunimo var
du atsistoja vieno politinio veik 
snio užnugaryje, o prieš kitus 
išeina apsiginklavęs “atgimimo 
šarvais” ir į juos nukreipęs pa
giežos jietį. Manau, kad A. Ba- 
nionio principai ir veiksmai nie
kina ir nuneigia skautų organi
zacijos principingumą, o ne ko
respondento išvados, rodančios, 
kur šis vadas vedasi mūsų vai
kus. Stasys Garliauskas

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖJIMAS

Mūsų transatlantinių lakūnų 
žygio minėjimą suorganizavo ir 
pravedė Dariaus ir Girėno Klu
bas. Liepos 22 d. Šv. Antano pa 
rapijos bažnyčioje už žuvusiųjų 
didvyrių sielas buvo atlaikytos 
šv. mišios ir kun. dr. I. Boreišis 
pasakė pamokslą, iškeldamas jų 
žygį.

Tęsiant šio žygio minėjimą bu 
vo suorganizuotas išvažiavimas 
į Binkevičienės ūkį.

DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Š. m. liepos 22 d. Birutės dar
že suruošta Dievo Apvaizdos pa 
rapijos gegužinė praėjo dideliu 
pasisekimu. Diena pasitaikė 
graži. Prisirinko labai daug žmo 
nių. Visi norėjo paskutinį kartą 
atsisveikinti su Birutės daržu, 
kuriame eilę metų susiburdavo 
po didmiestį išsisklaidę lietu
viai. Ši vieta pereina į svetimas 
rankas, ir lietuviams teks pasi
rinkti naują. Be abejo šią spra
gą jau galės ateinančiam sezo
nui užpildyti ALRKF nupirktas 
ūkis.

SUKORĖ ŠEIMĄ
Aldona Ramonaitytė ir Sta

sys Bačkaitis š. m. liepos 7 d. 
sukūrė šeimą. Jų moterystę pa- j 
laimino Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje kun. V. Kriščiūnevičius. 
Jaunoji buvo aktyvi Detroito 
dramos sambūrio “Alka” narė. 
Jaunasis — anksčiau aktyviai 
reiškėsi L3K “Kovas” krepšinio 
komandoje ir tautinių šokių gru 
pėje. Yra baigęs Chrysler inži
nerijos institutą ir kaip inžinie
rius dirba toje kompanijoje. Jų 
vestuvių puota įvyko Veterans 
Memorial Hali. Puotoje dalyva
vo apie 200 žmonių. Jaunojo tė
vai Stasys ir Marija Bačkaičiai 
į sūnaus vestuves atvyko iš toli
mojo Waterbury, Conn. Gi jo 
dėdė, JAV armijos majoras, da
lyvavo atskridęs iš Japonijos. 
Taip pat atvyko dailininkas Su
bačius iš Jamaica, N. Y. Jau
nuosius savo atsilankymu į vai
šes pagerbė kun. V. Kriščiūnevi
čius ir “Alkos” režisorius J. Pus 
dešris. Jaunoji į šį kraštą atvy
ko su savo mamyte ir broliuku, 
gi tėvelis karo metu dingo, ta
čiau šeima turi vilčių, kad jis 
yra gyvas.

TRUMPAI
— Visos Onos ir Onutės lie

pos 26 d. švenčia vardadienius. 
Korespondentų Klubas vardinių

/

-C

Priekinis laivas susidūrė su tankeriu Now Yorko uosfte. (INS)

proga siunčia sveikinimus. Onų 
vardus turinčių tarpe detroitie- 
čiai turi daug žymių moterų bei 
mergaičių, pasižymėjusių visuo
meninėje veikloje.

— Helem ir Jz. Miškinis, Jr., 
susilaukė sūnaus Mark Joseph. 
Jie jau augina dvi dukreles. 
Džiaugiasi tėvai, džiaugiasi ir 
J. Miškinis, Sr., su žmona, susi
laukę anūko. Vis jau tvirtesnis 
“grandpapa” ir “grandmama” 
titulas...

— Vyt. ir Danutė Puzeris, iš
Toronto, lankėsi pas Joną Acų, 
John Palace alinės savininką.

— Virginia Kratage, duktė 
Antano ir Onos Kratavičių, iš
vyko atostogų į Europą, kur 
užtruks apie pora mėnesių.

— Pranas Klimauskas, gavęs 
atostogų, išskrido į So. Bosto
ną aplankyti brolių.

— Anelė Kašėtienė, iš New 
Britain, Conn., svečiavosi pas 
Kazį Petroką, kuris yra daug 
pasidarbavęs prie pirmosios Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos.

— M. švobaitė ir Vyt. Bauža 
ruošiasi vestuvėms, kurios nu
matomos rugpjūčio mėn. Abu 
jaunuoliai yra veiklūs skautai, o 
Vytautas ir tautinių šokių gru
pės dalyvis; St. G-kas

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

laipsnių temperatūroje. Kasyk
los neturi ventilecijos ir jose 
nėra įvesta vandens. Kaliniams 
susidaro mirties pavojus nuo 
atominio spinduliavimo.

Mediciniškoji pagalba — la
bai menka. Sargybiniai kali
niams dažnai primena, kad jie 
čia atvaryti išmirti. Darbo nor
mos paskirtos taip augštos, kad 
tik patys stipriausi jas teįsten
gia įvykdyti. Normų neįvyk
džius mažinamas ir taip jau 
skurdus davinys. Sekmadienių 
nėra. Reikia dirbti kasdien. Ten 
dirba kunigai, suvežti iš Slova
kijos, Čekijos, Vokietijos, Rute- 
nijos, Rumunijos. Apie 5,000

vienuolių, vyrų ir moterų, dir- tis, kurio pasakojimai buvo iš- 
ba įvairiuose fabrikuose. Šias i spausdinti laikraštyje "Saąr- 
žinias į laisvąjį pasaulį parnešė bruecker Neueste Nachrich- 
vienas grįžęs į vakarus vokie- ten”.

r^ %
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PETKAS

342

A
CHURAS

1 S. Emcrald

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Pr.ild.rto*

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

IENDROVČ ' -r
Tel. LA3-471P >

1,000 kunigų uranijaus
kasyklose

Čekoslovakijoje, Schvvadoni- į 
tzo uranijaus kasyklose, bolše-i 
vikai sutelkė arti 1,000 katali- [ 
kų ir protestantų kunigų, kurie 
ten dirba žiauriausiose sąlygo
se. Ta vergų darbo stovykla 
yra pastatyta ties senomis ang
lių kasyklomis, kur yra urani
jaus. Tas kasyklas rusai yra 
išnuomoję 99 metams. Nėra nei 
papraščiausių saugumo priemo-i 
nių ten dirbantiesiems, kurie | 
privalo kasti dienos ir nakties! 
pamainose. Jie dįrba apie 2,6001 
pėdų po žeme, nuolatinėje 100

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
OeriausioH pčlės <181 vestuvių, banke 
‘ų. laidotuvių Ir kitų pacuoėimų.

2443 WE8T #3RD STREET 
Tel. PRospect 8-0K3S ir PR S-0834 
5SMKT

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWJNAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

AR VERTA?
$2.00 ) metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NKW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

F. BITAUTA8
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

lllllllllllltllltlllllllllllliuillllllllllllllllllll
VASARVIETĖ “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2 2711 
Lietuviškas maistas, altui ir vynas 

Gera maudymuisi Getą 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

18 ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Plvpia Ir sąžiningas 
patarna vtmas.

R $ E R E M A S
4548 8. W<md St., Chlcago 5,

Illinois, tai. VI 7-2972

Gyveno 
Avė.

MlrS liepos 24 d., 1956, 6 vai. 
ryto, sulaukęs puses amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa-’ 
nevėžio apskričio. Naujamies
čio parapijos, čurų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mikolina (Juozaitytė),
2 sūnūs: Bruno, marti Jean, a- 
nūkė Doloros; ir Edwar<l, mar
ti Ida, anūkai Cynthia ir Alan, 
brol is Kazimieras, brolienė J ie
va Čiurienė (mirusio brolio A n 
tano žmona), jos duklė Ber- 
nico Zemm, jos vyras Waltcr, 
švogeris Povilas Juozaitis su 
šeima, 2 švogerkos: Stefanija 
l’alonis su šeima ir Kazimiera' 
Antanaitis su šeima, pusseserė 
Barbora Brediclienė, kiti gimi
nės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
ltudmino koplyčioje 3319 Litu- 
anica Avė.

laidotuvės jvyks šešt. liepos 
28 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionės pageidavimų 
prašome gėlių nesiųsti.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai

Laidotuvių direktorius Jurgis 
P. Kudminas. Tel.. YArds 7- 
1138.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3*6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyšte 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams virta

Ttoma kuri. ryv.n* kitose mlMto daly..: fnrtm.
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS

A. f A.

KASTANCIJA RYPKEVIČIENE
(DOBILIUTĖ)

Gyveno 545? N. Lawler Avė.

Mirė liepos 25 d., 1956, 12:45 vai. naktį,-sulaukus puses am
žiaus.

*
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskričio, Plutiškių pa

rapijos, Vasiliauciškių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Olga, 2 se
serys: Rozalija Naikelienė ir Elzbieta Baeiūnienė, švogeris Jonas 
Bnehunas ir jų šeimos, švogerka Orra Tumosienė ir jos šeima, ir 
daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi draugų ir pi- 
žįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje 3354 S. Halsted St.

Laidotuvės jvyks liepos 28 d., iš koplyčios 1:30 vai. popiet.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, seserys, švogeris, švogerka ir giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

Viencrių Mėty Mirties Sukaktuvės

O
A. A.

GEORGE J. MEDALINSKAS
Gyvenęs 233 South Central Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė 1955 metais liepos (July) 27-tą dieną, sulaukęs 58 

metų amžiaus. Gimęs Biržių apskr., šatkūnų kaime.
Paliko nuliūdę: žmona Mary (pagal tėvus Ladigiūtė), sū

nus Al, jo žmona Betty, anūkai — Billy, Mary ir Michacl, 
sūnus George, jo žmona Lorraine, anūkai — Margareb ir 
George, pusbrolis John Uzubal ir jo šeima, pusseserė Aldona 
Cherry ir jog šeima, dėdienė Nellie Skudas, dėdė ir dėdienė 
Poter ir Elzbieta Freeman ir jų šeima, -ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Už mūsų brangiojo vyro ir mylimo tėvelio sielą bus laiko
mos šv. Mišios šv. Antano parap. bažnyčioje, 15th St. ir 9oth 
Avė., Cicero, III., liepos (July) 28 dieną 1956 metais — 9:00 
valandą ryto.

Kviečiame visus, visus gimines ir. draugus atsilankyti į 
šias pamaldas.

Mes tave, mūsų brangusis, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrjši, bet mes pas tave anksčiau ar vėliau 
nueisime. Lai būna tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, marčios, anūkai ir visi kiti 
giminės. •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 
CHICAGO, ILL CICERO,
Telefonai — GRovehill 6-23^

TOvvnhall 3-2109

50th AVĖ. 
ILL.

arba

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mea turime koplyčias
vimas dieną ir nak- gT visose Chicagos Ir
c|. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mus. vojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Ilk Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAI
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Jurgis f, rūomin
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. Tel. OLympic 2-10031

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZŪDYCKT
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONASC. LACKAW,CZ
2424 W. «Kh STREET REpablie 7-13131
2814 W 23rd PLACE VIrgtnb. 7-0072;
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X Joana Stepe navičienS, 
gyv. Berwyn, III., atostogavo 
pas gimines Melrose Park, III.

X Viktoras ir Elzbieta Liu
tikai (Lyons), gyv. Melrose 
Park, III., patys statosi naujus 
namus, j kuriuos greitai persi
kels gyventi.

X šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje (Lietuviško
je Plazoje Parciunkulos atlaidai 
prasidės rugpjūčio 1 d. 12 vai. 
dienos metu ir baigsis rugpjū
čio 2 dieną vėlai vakare. Atlai
dų metu bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos ir sakomi pa
mokslai. Rugpjūčio 2 d. suma 
bus 9 vai. ryto, o vakarais miš
parai — 7:30 vai. Išpažinčių 
bus klausoma liepos 31 d. va
kare ir atlaidų dienomis.

X Sofija Sakalienė, “Drau
go” redaktoriaus Igno Sakalo 
žmona, jau antra savaitė guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Praė
jusį pirmadienį padaryta ope
racija.

X Juozas Kreivėnas, Dainų 
šventės komiteto sekretorius, 
patieks pranešimą dainų šven
tės reikalu liepos 28 d. 9 vai. 
vak. per “Margučio” radiją.

X Jurgį U^baną, 10549 So. 
State St., ištiko nelaimė: jam 
einant per kiemą šuo užpuolė 
jį ir sukandžiojo koją. Tai at
sitiko prie 10644 So. Wabash 
Avė.

X Janik, William, iš Wa-
shington valstybės, broliai ir 
sesuo bei giminės ir pažįstami 
yra prašomi susisiekti su Lie
tuvos konsulatu, 6147 S. Arte- 
sian Avė., Chicago 29, III., tel. 
REpublic 7-8334.

X Antanas Povilauskas (Po
vėli), 2149 W. Coulter Str., 
Aušros Vartų parapijos komi
teto narys, jau išdirbo 20 metų 
McCormick fabrike ir yra- me
džio skyriaus vedėjas.

X Ona Paplauskienė, 94 me
tų, po iškilmingų pamaldų Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje, 
liepos 24 d. palaidota Šv. Kazi
miero kapinėse. A. a. Ona Pa
plauskienė buvo T. T. Marijonų 
rėmėja ir “Laivo” skaitytoja.

X Petras ir Dolores Waichu- 
nas, turį Melrose Park, III., Me
tai Products įmonę (1729 N. 
25th Avė.), -užsakė savo vien
turčiui sūnui žurnalą “Marian”, 
kad jis stiprėtų katalikiškoje 
dvasioje.

X Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Chicagos apygardos
valdyba prašo pranešti, kad 
praėjusią savaitę išsiuntinėta
me aplinkraštyje įsibrovė klai
da. Paskutinė diena užsiregist
ravimui į stovyklą yra ne rug
pjūčio 28 d., liet liepos 28 d.

X Teisininkas Steponas Vaz
bys, po pamaldų Švč. P. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je, vakar palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. A. a. St. Vaz
bys yra buvęs Kauno apygar
dos teismo teisėjas ir Liet. 
Teisininkų draugijos narys.

X Pirmas rankraštis “Drau- j 
go” romano konkursui. Atsiųs- j 

tas pirmas rankraštis romano 
konkursui. Jis yra įvardintas: 
“Vynas, moterys ir daina” ir 
pasirašytas Margaret Brent 
slapyvardžiu. Šia proga prime
nama, kad terminas rankraš
čiams pasiųsti baigiasi tik lap
kričio 1 d.

X Edvardas Jatulis, buvęs 
Lietuvos konsulas Charbine, 
Mandžurijoje, mirė Lietuvoje 
š. m. gegužės 14 d., grįžęs iš 
Sibiro ligoniu. Už jo sielą pa
maldos bus liepos 28 d. 8 vai. 
ryto T. T. Jėzuitų koplyčioje, 
5541 So. Paulina. Į pamaldas 
kviečiami jo giminės ir pažįsta
mi.

X Prof. K. Pakštas, prof. S. 
Sužiedėlis, dr. J. Girnius, poe
tas K. Bradūnas pas studentus 
ateitininkus. Studentai ateiti
ninkai stovyklavimą pradės 
rugpjūčio 27 d. ir baigs rugsė
jo 6 d. St. Vincent De Paul sto
vyklavietėje, tarp Baltimorės ir 
Washingtono. Studentų ateiti
ninkų stovyklavimo metu prof. 
K. Pakštas paskaitą skaitys 
apie nacionalistines tendencijas 
ir Lietuvos sienų klausimus, 
prof. S. Sužiedėlis — apie jau
nimo ugdymą politiniam veiki
mui, K. Bradūnas — apie trem
ties literatūrinę situaciją. Kitų 
paskaitininkų temos bus pa
tiektos kitą kartą.

GUBERNATORIUS KALBA

Miehigan valstybės gubernatorius G. Mennen Williams pasakė kalbų 
praėjusį sekmadienį Chieagoje, atidarant Lietuvių aikštę (Lithuanian 
Plaza). (Chicago American photo)

CHICAGOS ŽINIOS

X Chicagos skautai,-ės grįž
ta iš stovyklos liepos mėn. 27 
d. Autobusas sustos apie 7 v. 
vakaro Marąuette Parke prie 
parapijos bažnyčios, Brighton 
Parke prie p. Švaro namo, 4527 
So. Sacramento Avė., ir Bridge- 
porte prie parapijos bažnyčios. 
Tėvai prašomi pasitikti vaikus 
nurodytose vietose.

X Lietuvos Vyčių 43-čiasis 
seimas prasidės rugpjūčio 23 d. 
ir baigsis rugpjūčio 26 d. Chi
eagoje, III. Vyčių posėdžiai bus 
Sherman viešbutyje. Vyčių šei
minis koncertas bus rugpjūčio 
24 d. 8:30 vai. Marijos Augš- 
tesnės mokyklos salėje. Pro
gramą išpildys “Dainavos” an
samblis. Programoje — “Ve
dybos be piršlybų” ir “Vytau 
to Kantata”. Koncerto ruoši
mo komitetą sudaro Betty 
Tucker (pirmininkė), Estelle 
Rogers, Monika Kasper, J. Kui- 
zin ir Petras Žansitis.

X Lithuania Club svetainėje, 
4920 W. 14th St., Cicero, III., 
liepos 27 ir 28 d. bus švenčia
mos Onos Mickevičienės vardi
nės. Programoje pianistas pa
linksmins klasine ir populiaria 
muzika, bus nemokamai duoda
ma lietuvių gamybos užkanda. 
Visi atsilankiusieji, Oninių pro
ga, bus nemokamai pavaišinti 
šampanu. Tikimasi gausaus pa
žįstamų ir draugų apsilankymo.

X Gražina Tu’.auskaitė-B%- 
hrauskienė, keletą savaičių pra
leidusi rytiniuose krantuose, 
praėjusį penktadienį iš New 
Yorko sugrįžo atgalios. Lan
kėsi su sūnum Vyteniu. New 
Yorke buvo apsistojusi pas ra
šytoją Nelę Mazalaitę ir jos vy
rą Juozą Gabę. Nelė su vyru 
viešniai aprodė New Yorką, o 
pabaigai buvo padaryta išvyka 
ir į Jungtines Tautas. Tautos 
svečiams patiko, o ypač maža
jam Vyteniui, kuris dar ilgai 
kalbėjo apie įdomias ausines, 
per kurias galima girdėti pen
kiomis kalbomis.

—r — ■ ., - ■ r . L

Jonas Jesulaitis, Lietuvos Vyčių 
43-čiojo seimo, įvykstančio rugpjū
čio 23, 24, 25 ir 28 d. Chieagoje, 
ruošinio komisijos pirmininkus,

Kaip Hodge tapo 
sukčiautoju

Illinois auditorius Orville 
Hodge jau patrauktas į teismą. 
Spauda dabar bando atskleisti 
paslaptį, kaip jisai įsivėlė į tas 
suktybes, pasiekusias beveik 
miliono dolerių. “Aš turbūt lai
kinai buvau pasidaręs nesvei
kas”, — pasakė Hodge vienam 
su juo susidraugavusiam ko
respondentui. Jis prisipažino 
turėjęs aistrą didinti savo in
vestavimus ir nesiskaityti su 
išlaidomis. Jis mėgdavo girdy
ti savo draugus ir juos links
minti. Nuo 1953 m. jis pradėjo 
išrašinėti čekius už darbus sa
vo įstaigoje, kurie galėjo būti 
padaryti, bet nebuvo atlikti, ar 
už kuriuos jau buvo užmokėta. 
Kartą paslydęs jis ir nugarmė
jo į dabartinę prarają. Dabar 
jis teisme turės atsakyti už 
276 suktybes. Iš jo pareikalau
ta užstato $100,000, tik tada 
jis galės būti išleistas iš arešto 
namų.

Gabi mergaitė
Rose Mary Borello, 18 m. 

amžiaus, neseniai baigusi lietu
vaičių seselių laikomą Marijos 
Augštesniąją mokyklą, gauna 
stipendiją De Paul universitete. 
Stipendiją (mokslapinigius) su
teikė Amerital-Unico klubas. 
Ta mergaitė ne tik gerai mo
kėsi ir buvo pavyzdingo elge
sio, bet priklausė Marijos Mo
kyklos Atletikos klubui, buvo 
narė JAV Garbės Moksleivių 
draugijos, Katalikų Akcijos na
rė.

X Aleksą Ivošką prie India
na Harbor R. R. kiemo ir 140 
South Halsted St. ištiko nelai
mė: jo vairuojamas automobi
lis susidūrė su priešais atva
žiuojančiu automobiliu, kurį 
vairavo 17 metų amžiaus Ro- 
bert C. Merričk (6943 S. Aber- 
deen St.). Abu vairuotojai bu
vo sukrėsti ir sužeisti. Juos nu
gabeno į Ingalls Memorial ligo
ninę (Harvey, III.). Merrick 
buvo iš ligoninės netrukus pa
leistas, o Ivoška turės ilgiau 
pasilikti, nes norima patirti, ar 
kartais kaulai nėra sulaužyti.

Gubernatorius pas vyskupą
Michigano gubernatorius G. 

Mannen Williams, kuris demo
kratų partijoje yra tautybių 
skyriaus pirrriininkas, būdamas 
Chieagoje aplankė vysk. Sheil 
jo rezidencijoje 3546 N. Pau
lina str. Vyskupas gubernato
riui suruošė pietus, kuriuose 
dalyvavo gubernatoriaus sekre
torius P. Weber bei vyskupo 
patarėjas dr. K. Ripa. Po pietų 
gubernatorius, lydimas pulk. 
Arvey nuvyko į aerodromą, iš 
kur išskrido į Lansing, Mich. 

Dvi į užsienį
Dvi Raudonojo Kryžiaus sa

vanorės moterys iš Chicagos iš
vyko tarnauti prie amerikiečių 
karinių dalinių įsteigtuose rek
reacijų centruose. Viena — Ei- 
leen Kindle išvyko į Prancūzi
ją. Pirmiau ji buvo skelbimų 
meno direktorė Mandel Bro
thers krautuvėje, antra Vir
ginia Callahan — buvusi Chi
cagos Raudonojo Kryžiaus pa
tarėja, išvyko į Marocco. Abi
dvi tos mergaitės pirma gyve
no tame pačiame kambaryje, 
1117 N. Dearborn, Chieagoje.

Naujas paskyrimas 
redaktoriui

Chicagos diecezijos laikraščio 
“The New World” redaktorius 
prel. T. Meehan paskirtas kle
bonu į Šv. Bazilijaus parapiją, 
1850 W. Garfield, vieton miru
sio klebono James Burke. Laik 
raštį tuo tarpu redaguos jo pa
vaduotojas kun. J. Kelly, kol 
bus paskirtas naujas redakto
rius. Prel. Meehen, redaguoda
mas “The New World” buvo 
parodęs gražaus prielankumo 
lietuviams.

Tobulinasi mokytojos
Net 125 seselės mbkytojos, 

iš įvairių vienuolynų, pradėjo 
lankyti Šv. Ksavero kolegijos 
suruoštą kursą pasitobulinti 
mokytojoms.

Plieno liejykla — 
5400,000,000

United Steel bendrovė Gary 
apylinkėse pradėjo statyti nau
ją plieno liejyklą, kuri kainuos 
apie $400,000,000.

Bankrutuoja požeminio 
susisiekimo bendrovės

Chieagoje bankrutuoja Chi
cago Tunnel Transport Co. ir 
Chicago Tunnel Terminai Co. 
Joms dar nauja nelaimė — iki 
rugpjūčio 1 d. joms liepta išsi
kraustyti iš savo stoties 536 
N. Kinbury, nes tas jų nuomo
jamas pastatas bus nuverstas, 
kadangi ta vieta vedamas 
Northwest ekspresinis ke- Į 
lias. Bankrutuojančios bendro
vės prašo duoti daugiau laiko, 
nes toje vietoje yra įrengtos jų i 
taisymo dirbtuvės.

\ Poliju serga daugiau 
kaip 300

Polijo liga Chieagoje plečia
si. Susirgusių jau daugiau kaip 
300, iš jų mirė 8. Kovojant su 
pavojum net 60 ligoninių 
įtrauktos į bendras pastangas: 
jos nemokamai skiepys nuo po- 

Įlijo ligos. Daugelis JAV valsty
bių grąžina nepanaudotus skie
pus nuo polijo ir jie nukreipia
mi į Chicagą.

Studijuos kalėjimo 
problemas

Sudaryta studijų grupė iš 
100 vadovaujančių civilių as
menų, kurių uždavinys jieškoti 
priemonių — ką daryti, kad 
Apskrities kalėjimas taip per
pildytas. Tai grupei vadovaus 
vysk. Sheil ir dar vienas epis- 
kopalų dvasininkas.

Helikopteriu veš steikus 
į pikniką

Lyons valsčiaus respubliko
nų organizacija rugpjūčio 15 
d. ruošia pikniką Mance parke. 
Piknikautojams steikus gabens 
helikopteriu iš La Grange res
torano, esančio už poros mylių. 
Iš viso užsakyta 1,000 steikų.

Areštavo už peršovimą
Chicagos policija areštavo 

Thomą Brewster, 29 m. am
žiaus, nedirbantį svaigalų par
davėją, ir jo žmoną Margaritą, 
20 metų. Thomas peršovė plau
kų taisytoją Joseph Arden, jo 
kabinete, kaltindamas, kad ji
sai netinkamai kalbėjo su jo 
žmona.

Kiek uždirba inžinieriai
Illinois Technologijos institu

tą baigusius globojąs direkto
rius C. Kubicek praneša, kad 
šiemet tą mokyklą baigusieji 
vidutiniškai gauna $391 per 
mėnesį, ir jų pajamos didės. 
Geriausią atlyginimą gauna 
chemijos inžinieriai — 461 mė
nesiui.

Atvyks Australijos 
premjeras

Sekmadienį ir pirmadienį 
Chieagoje svečiuosis Australi
jos ministeris pirmininkas Ro- 
bert Gordon Menzie su žmona. 
Jie atvyks iš Kanados ir pir
madienį juos miesto rotušėje 
priims meras Daley.

Prastas filmas
Chicagos filmų kritikai rašo, 

kad pradedamas rodyti filmas 
“Sins of the Borgias” yra “ne
įtikėtinai blogas savo vaidini
mu, o savo turinio paruošimu 
— dar prastesnis.” Taip tą fil
mą apibūdino Sun-Times filmų 
kritikas Doris Arden.

Sanitarinių pareigūnų 
suvažiavimas

Sanitarijos inžinieriai ir kiti 
pareigūnai iš visų šio krašto 
valstybių vakar pradėjo savo 
suvažiavimą Morrison viešbu
ty. Chicagos meras šią savaitę 
paskelbė sanitarijos savaitę.

Mirė sužeista
American ligoninėje mirė 

Thelma Gouleski, 32 ,m. am
žiaus. Automobilio nelaimėje 
ją sunkiai sužeidė sunkvežimis. 
Ji važiavo su vyru.

=====
ŽMOGŽUDŽIO AUKA Pabrangęs pragyvenimas

Darbo Statistikos biuro pra
nešimu pragyvenimo indeksas 
Chieagoje birželio mėnesyje pa
šoko iki 119.5, taigi 1.8% di
desnis, negu praeitų metų bir
želio mėnesį. Chieagoje pabran
go — maistas 1.7%, butas .8%>, 
asmeniškos išlaidos .3%, trans- 
portacija .2%. Atpigo spausdi- 
niai ir pramogos: .4%, drabu
žiai .4% , mediciniškoji pagalba 
.1%.Miss Margaret Gallagber nužudy

ta Chieagoje kokio tai vyro, kai ji 
sanlinosi. (INS)

Įskiepys pusę miliono
Ateinančių poros savaičių 

laikotarpyje Chieagoje nuo po
lijo ligos bus įskiepyta apie 
500,000 žmonių. Jau suorgani
zuota 44 naujos skiepijimo kli
nikos, kuriose bus skiepijami 
vaikai ir jaunimas iki 19 m. 
amžiaus. Apylinkėse, kur dau
giau siaučia polijo liga, bus li
goninės įprašytos skiepyti ir 
suaugusius. Vietose, kur dau
giau susirgimų polijo liga, pla
nuojama miesto ir parapinėse 
mokyklose atidaryti skiepijimo 
centrus.

$40,000,000 pigiems 
butams

Federalinė vyriausybė pa
skyrė $40,000,000 statybai pi
gių butų Chieagoje. Numatoma ’ 
pastatyti 2,652 nauji butai.

Dideli aviacijos darbai
Studebaker, American Bosch 

korporacija, Ford Motor bendro 
vė ir kaikurios kitos firmos, tu 
rinčios savo fabrikus Chicagos 
apylinkėse, gavo didelius JAV 
karinės aviacijos užsakymus, 
siekiančius daug milionų dole
rių.

Kiaušinis su 3 tryniais
Egg Basket krautuvėje 2821 

W. Belmont, Chieagoje, buvo 
rastas kiaušinis su trimis try
niais. Ten daug kiaušinių pra
leidžiama per rankas ir per tris 
-šešius mėnesius vis randa kiau 
šinį su daugeliu trynių.

Foto paroda
Fotografų suvažiavimo pro

ga Conrad Hilton viešbutyje su 
ruošta nuotraukų paroda. Ge
riausios nuotraukos premijuo
tos.

Visuomet yra kvailumo meilė
je, bet kvailume visuomet yra 
išminties. Nietzche

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa, šį

vakarą Budriko radijo programoje 
iŠ stoties WHFC, 1450 kil., nuo 6 
iki 7 vai. girdėsite gražių dainų ir 
muzikos, kurios nupieš puikų vaiz
delį iš Lietuvos gyvenimo. Taip 
pat hus mįslių kontestas. Būtinai 
pasiklausykite. Šias programas lei
džia savo lėšomis Juozo Budriko 
namų baldų, televizijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chieagoje, 3241 S. 
Halsted St. — Pranešėjas

— Melrose Park, III., šv. .Tono 
Krikštytojo draugija rengia geguži
nę liepos 29 d. Veteranų parke, Ifith 
Avė. ir Hirscli St., Melrose Park. 
Galėsite gauti daug dovanų. Bus gė
rimų, gerų užkandžių ir gros šauni 
muzika. Visi kviečiami. — P. V.

— V^ngungių klubo mitingas 
bus liepos 27 d. 8 vai. Šteino Gahio 
svetainėje, 1500 So. 49 Avė., Cice
ro, III. Numatomi valdybos rinkimai
ir k t. — Organizatoriai

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 posl. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL
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VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias i pasaulj 

II dalis: Vaiko kelias j Dievą,
Ir religiją.

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis: Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.
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Popiežius dovanojo
Teresei Neumanaitei 
iv Kryžiaus relikvija

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatlzuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresė* Neumanaltfts gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašyto j knygoj TERESE NEU- 
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
‘•DRAUGAS”,

2S34 8. Oakley Ava. 
Chicago 8, DL

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TyruoMo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, ChPS- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellow, 
Maironis, Miekevičius, Milašius, Mii- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
mimo, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Užsakymus kart*' «u pinig»*» dųsklte:

DRAUGĄ 

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie SJ romaną taip rašo: P. KesfO- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur| beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl SJ romaną* 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą tr kels Jo dva
sią. šia romanas, atskleidžiąs mdsą 
herotškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRJOGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois


