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VENGRUOS KOMUNISTAI PRISIIMA ŽUDYMUS
Laukiama J. T. struktūrinių 

ir politinių pasikeitimų
s •

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 
' Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dabar, kai jau septyniasdešimt 
šešios vėliavos plevėsuoja priešais Generalinės Asamblėjos rūmus 
ir dar trys šį rudenį žada prie jų atsirasti, kyla klausimas kokie 
bus JT struktūriniai ir politiniai pasikeitimai.

Nuo pereito ketvirtadienio, 
kai Saugumo Taryba jau tre
čiam iš eilės Afrikos kraštui šie
met suteikė savo rekomendaciją 
patekti į JT narius, daugelis čia 
jau ima galvoti ir aiškintis, kaip 
visa tai atsilieps į JT darbą bei 
tarptautinę politiką.

Keisis Tarybų sudėtis

Pirmon ugnin, atrodo, keisis 
pačių pagrindinių tarybų sudė
tis. O tų tarybų yra trys: kolo
nijų, ekonominė - socialinė ir tre 
čioji — saugumo.

Kolonijų Taryba jau yra pa
keitusi savo narių skaičių nuo 
12 iki 14 po to, kai pereitos sesi
jos metu priimta šešiolika naujų 
narių. Čia nebuvo jokių sunku
mų, nes JT Charta sako, kad toji 
Taryba turi būti sudaryta po ly
gų skaičių iš kolonijas globojan
čių ir neglobojančių (įskaitant 
ir penkis didžiuosius) valstybių. 
Iki šiolei Italija buvo tos Tary
bos sąstate, nors ir nebūdama 
JT nare, bet tik todėl, kad admi
nistruoja Somaliją. Todėl, kai 
Italija.buvo priimta į JT, ji auto 
matiškai tapo ir .tos Tarybos na
rė. Tada Burma tapo išrinkta, 
norint lygų skaičių išlaikyti. Bur 
ma, žinoma, kolonijų neturi. Bet 
kai Somalija taps nepriklauso
ma 1960 m., Italija ir vėl auto
matiškai neteks savo kėdės. Ir 
tada Taryba vėl gali grįžti prie 
12 narių, nes, neatrodo, kad at
siras kokia nors kita šalis, kuri 
naujai gautų kolonijų.

Ekonominė ir socialinė Tary
ba, kuri dabar turi 18 narių, gali 
ilgainiui padidėti dar dviem ar 
net šešiais nariais. Tada atsiras
tų daugiau šansų patekti Rytų 
Europos, Azijos ir Vid. Rytų 
kraštams.

Didinant saugumo Tarybą, 
kuri dabar turi vienuoliką narių 
(penkis su veto teise — nųolati: 
nius ir šešis renkamus), mano
ma, kad galima būtų pridėti du 
ar keturis narius. Jei būtų pridė
ta du, tai Saugumo Taryba tu
rėtų tryliką narių. Gali atrodyti 
juokinga, tačiau delegatams šis 
skaičius nepatinka. Prietarai ar 
ne, bet jie jau rinktųsi penkioli- 
ką negu tryliką. Todėl ir galima 
tikėtis, kad tuo atveju būtų pen
kiolika.

Šitaip Azijos valstybėms susi
darytų proga įvesti vieną ar du 
savo atstovus ir vieną Did. Ry
tams. Šiuo metu Saugumo Ta
ryboje, šalia penkių didžiųjų 
(JAV, Anglija, Prancūzija, Ki
nija jr TSRS), du Pietų Ameri
kos atstovai — Kuba ir Peru, 
vienas Commonwealtho — Aus
tralija, iš Vid. Rytų Iranas, iš 
Rytų Europos Jugoslavija ir iš 
Vakarų Europos — Ėelgija. 

Geografinis atstovavimas

Žinoma, pats idealiausias bū
das užtikrinti geografinį valsty
bių atstovavimą šioje pačioje 
svarbiausioje JT taryboje būtų. 
Bet tada reikėtų laikytis tos 
tvarkos, kad vienos tam tikros 
srities atstovės laikui pasibai
gus, tuojau būtų išrenkama kita 
iš ten pat. Šitaip, sako, buvo su
sitarta pačioje pradžioje, bet tas 
„gentleman agreement“ nustojo 
galios šaltajam karui prasidė
jus.

Vakariečiai au JAV priešaky

je perei'lę metų sėkmingai nepri
leido į Tarybos renkamųjų narių 
vietas Rytų Europos sovietinių 
satelitų. Jų vieton buvo renka
ma Turkija, Graikija ir Jugosla
vija (po atsiskyrimo nuo Mas
kvos). Pereitos sesijos metu 
amerikiečiai nuėjo dar toliau. Jie 
po Turkijos atsiradusion laisvon 
vieton norėjo įsodinti Pilipinus. 
Kaip prisimename, reikalas bai
gėsi tuo, jog dešimtis kartų bal
savus ir neišbalsavus, buvo pa
galiau nutarta, kad abudu kan
didatai: Jugoslavija ir Pilipinai 
sutinka kadencijos laiką dalintis 
pusiau.

Sovietai, pradžioje griežtai 
priešinęsi prieš Jugoslavijos rin 
kimą Rytų Europos kraštams 
priklausančion vieton, (nors ji 
juk priklauso Rytų Europės re
gionui), vėliau jau rėmė Jugo
slaviją, kai paaiškėjo, jog Lenki
ja prieš Pilipinus neįstengs atsi
laikyti.

Šitokiai padėčiai esant, daug 
kas čia sako, jog padidinus na
rių skaičių, galima būtų išlaiky
ti geografinę valstybių rotaciją.

Ir šitiems visiems pakeiti
mams pravesti tarybose, kaip 
Chartos nuostatai sako, tereika- 
lingi dviejų trečdalių didžiumos 
balsai, būtinai įjungiant ir pen
kis didžiuosius. Vėliau tokį nu
tarimą dar turėtų ratifikuoti ir 
paskirų kraštų parlamentai (ir
gi dviejų trečdalių dauguma). 

Mažėja JAV įtaka

Dabar čia kalbama, kad juo 
daugiau narių ateina į JT, tuo 
labiau mažėjanti JAV įtaka. Pa 
žiūrėkime pirmiausia iš politinio 
taško. Imant jau taip grynai ma
tematiškai, jei, sakysime, Ame
rikai prireikdavo, ji ligi šiol ga
lėdavo pasitikėti, kad ją parems 
Pietų Amerika su 20 balsų-, ku
riuos pridėjus prie kitų JAV są
jungininkų, beveik visada gali
ma pravesti norimas rezoliuci
jas ir sumušti nepageidaujamas.

Tokia padėtis buvo, kai JT šei 
moję buvo šešiasdešimt narių. 
Dabar gi, kai bus net 79, Ameri
ka šito patogumo nebeturės. Pir 
miausia dėlto, kad Pietų Ameri
ka, kuri ligi šiolei yra buvusi vie 
no trečdalio didžiumos blokas,

| dabar prie 79 ji tebus tik jau 
vienas ketvirtadalis.

Paprastai nutarimams reika
lingoji dviejų trečdalių daugu
ma, jei visi balsuotų taip ar ne, 
gurėtų būti arti 54 balsų. Bet tai 
jau būtų idealus atvejis. Papras
tai nemažai ir susilaiko. Re
miantis praeities balsavimo pa
tyrimu, sako, kad, įskaitant su
silaikymo atvejus, dviem trečda
liams vistiek reikėtų 45 balsų. 
Žinoma, jau labai prireikus, ga
lima būtų surinkti ir daugiau 
balsų, bet tie ekstra balsai, tai 
jau veda nuo matematinio ap
skaičiavimo prie politinio. 

Didžiuma nepalanki

Didžiumą narių, šiaip imtum 
ar taip, čia sudaro ,.neutralieji“, 
antikolonistai ar komunistai. Ir 
jie nebalsuos su JAV, bet su 
Bandungo jėgomis. Jei naujuo
sius narius, įskaitant ir šį rudenį 
priimsimus Sudaną, Maroką ir 
Tunisą, suskirstysime blokais, 
tai keauri yra grynai komunistų

Komunistai nesikiš
j Lenkijos reikalus

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partija pranešė, kad ji 
tiesioginiai daugiau nevadovaus 
tautos politikos reikaluose, bet 
tik suteiks „inspiracijų“ valdžios 
žmonėms.

Šis naujas žingsnis buvo pa
skelbtas lenkų suvienytos darbi
ninkų (komunistų) partijos cen
tro komiteto plenumo posėdžio 
ilgoje rezoliucijoje. Joje prisipa
žinta, kad komitetas „klydo“ pa
ėmęs valdžią į savo rankas.

Minėtas pareiškimas parodė 
pagrindinį pasikeitimą tarp Len
kijos komunistų partijos, krašto 
vyriausybės ir 27 mil. Lenkijos 
piliečių santykių.

Daugiau teisių 
Slovakijai

PRAHA. — Čekoslovakijos 
tautinė taryba vienbalsiai prita
rė naujam konstituciniam įsta
tymui, kuriuo yra suteikiama 
daugiau autonominių laisvių ry
tinei respublikos daliai — Slova
kijai.

Chruščevas prižadėjo
daugiau duonos

MASKVA. — Sov. Sąjungos 
komunistų partijos šefas Nikita 
Chruščevas, savo pasakytoje kai 
boję prižadėjo daugiau baltos 
duonos, kas bus galima padaryti 
matant gražų šių metų derlių. 
Chruščevas išsireiškė: „Šių me 
tų derlius apdraudžia krašto kvie 
čių išteklius ir baltos duonos 
mėgėjai gali džiaugtis“.

• Japonijos užsienių reikalų 
min. Mamoru Shigemitsu, viešė
damas Maskvoje, paprašė Krem
liaus bosų, kad jie sugrąžintų dvi 
okupuotas japonų salas ir repa
trijuotų Japonijos belaisvius.

• Statistiniai duomenys rodo, 
jog 3 iš 4 JAValstybių šeimų 
turi televizijos aparatus.

bloko — Albanija, Bulgarija, 
Rumunija ir Vengrija, ir tie jau 
jungiasi prie sovietinio bloko 
penkiųjų. Tad dabar jų yra iš vi
so devyni. O devyni jati įspūdin
giau juk skamba nei penki.

Toliau eina devyni arabų-Azi- 
jos kraštai: Jordanas, Ceilonas, 
Nepalis, Libija, Kambodija, 
Laos, Sudanas, Marokas ir Tu
nisas. Jų visų atstovai buvo 
Bandunge, ir todėl stebėtojai, 
mano, kad ir JT jos bus tokios 
pat kovingos ir einančios prieš 
kolonijines valstybes, kaip ir se
nosios Bandungo šalys. Anks
čiau septynioliką turėjęs, tas 
blokas dabar jau turės 26 narius. 
Taigi daugiau už Pietų Ameri
ką, tikrą vieną trečdalį, kai tuo 
tarpu, anoji — tik vieną ketvir
tadalį.

Arabų — Azijos blokas dau
geliu atvejų gali tikėtis Jugosla
vijos balso ir jau — tikrai sovie
tinio bloko devynių, jei tai lies 
kolonijinius klausimus. Taigi, 
jau jie turės savo pusėje 36 bal
sus. Atsimenant, jog Austrija 
pasižadėjo būti neutrali, reikia 
manyti, kad tokią pačią poziciją 
pasirinks ir Suomija. Tad belie
ka, kad labiausiai reikalingu mo 
mentu tie du balsai gali vaka
riečiams išslįsti.

Kas tad belieka iš kitų naujai 
priimtų? Ispanija, Portugalija, 
Italija ir Airija. Jei pirmosios 
trys gal ir rems JAV, tai nieko 
negalima tarti apie Airiją. Ji pa
slaptinga, kaip ir visada. Vaka
riečių reikalo nesustiprintų net 
ir Japonija. Kad ir kokia ji be
būtų, ji teturėtų tik vieną balsą, 
kaip ir visos kitos JT narės.

Rodyklės rodo tą sritį, 500 mylių ruože, kur Raud. Kinijos kariuo
menė įsiveržė į Burmos teritoriją. • (INS)
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Raud. Kinija okupavo 1,000
kv. mylių teritoriją Burmoje

RANGŪNAS, Burma. — Iš karinių sluogsnių pranešama, kad 
kiniečių komunistų daliniai okupavo apie 1,000 kvadratinių mylių 
Burmos šiaurinėje teritorijoje.

Prieškomunistiniai laikraščiai 
rašo, kad komunistų ir burmie- 
čių susirėmimuose būta aukų.
Čia taip pat rašoma, kad vieto
mis abi armijos stovi tik 200 jar
dų atstume viena nuo kitos.

Iki šioliai dar tiksliai nėra nu
statytas įsiveržusiųjų Raud. Ki
nijos kareivių skaičius, bet yra 
apskaičiuojama, kad jis turėtų 
būti nemažesnis kaip 500.

Burmos vyriausybė yra labai 
susirūpinusi šiuo įvykiu ir apie 
tai pranešė Peipingo komunistų 
vadams, sakydama, kad kiniečių 
įsiveržimas yra grąsymas Bur
mos saugumui.

Kiniečių komunistai dėl šio in
cidento nė kiek nesijaudina ir 
kaltę verčia jų kariuomenės da
linių vadams, kurie, nežinodami 
sienos ribų, ją netyčiomis per
žengę.

Burmos premjeras Ba Swe, kuris 
po kiniečių įsiveržimo į krašto te
ritoriją, sušaukė savo kabineto po
sėdį, susidariusios padėties apsvars
tymui. - (INS)

’T—
I—
{Durnas j» OKLAHOMA

NEW 'Amarlllol
MEXICo!

I
-.-J

*
DALIASO

sv/

MlTWO«tHO

x a i
AUIUN O

HOUIIONO

MEXICO \

Šiame žemėlapyje strėlė rodo Pu
mas vietovę, kur alyvos sandėlių 
sprogimas ir gaisras pareikalavo 19 
aukų. (INS)

• Raudonoji Kinija paleido 
611 japonų, kurie „Koan Maru“ 
laivu vakar atplaukė į Maizuru 
uostą.

Kalendorius

Rugpjūčio mėn. 2 d.: šv. Al
fonsas; lietuviški: Taugaudas ir 
Varpūnė.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:09.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota, šilčiau. Augš
čiausia temperatūra — apie 80. 
Penktadienį — irgi dalinai debe
suota, maži pasikeitimai tempe
ratūroje.

Trumpai iš visur
• Tarptautinio „Liono“ klubo 

prezidentas John Stickly pareiš
kė, jog dabar gyvename „greito 
dolerio ir žebenkščių kailių“ am
žių.

• Vokiečių mokslininkas Mar
tin Klaproth buvo pirmasis žmo
gus užtikęs ir atpažinęs uranijų, 
Jachymov sidabro kasyklose Bo 
hemijoje 1789 m.

• Paryžiuje gyvena apie 30,- 
000 dailininkų, bet tik apie 1,000 
gali iš dailės pragyventi. Kiti 
turi dar ieškoti pajamų „iš ša
lies“.

• Paskutiniais apskaičiavi
mais pasaulyje gyvena 2,652,- 
000,000 žmonės. Didžiausios vals 
tybės yra Kinija su 583,000,000 
ir Indija su 377,000,000 gyven
tojų.

• Darbadieniai okup. Lietu
voje jau yra vadinami “varga- 
dieniais”. Dabar į kolchzus su
varytųjų padėtis pasidarys dar 
sunkesnė, nes svarbiausią jų 
pragyvenimo šaltinį anksčiau 
sudarydavo nedidučiai žemės 
sklypeliai, Kurių pagalba jie dar 
šiaip taip įstengdavo suvesti ga
lą su galu. Dabar pasikėsinta 
jau ir į juos. Todėl nenuostabu, 
kad naujosiomis “direktyvomis” 
per daug nesidžiaugia net ir ko
munistai. Nematyti triukšmingo 
entuziazmo nei spaudoj, nei per 
radijo.

Komunistai keičia savo taktiką 
ir R. Vokietijoje bei Lenkijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija. — Vengrijos vyriausias valstybės 

gynėjas viešai prisipažino, kad komunistinio režimo metu tūks
tančiai nekaltų krašto žmonių buvo nubausti ar nužudyti. ______

Gynėjas Gyorgy Non, antra-
dienį kalbėdamas parlamente pa
reiškė, jog socialistinis teisingu
mas niekada ateityje nebebus 
pažeistas. Tačiau tuo pačiu metu 
jis įspėjo, kad niekam nebus lei
džiama pasipriešinti komunisti
nei sistemai.

Nauji žingsniai kitose vietose

Einant naujuoju keliu, Rytų 
Vokietijos komunistų partijos 
centrinis komitetas į partijos ei
lės susigrąžino 5 augštus parti
jos vadus, kurie buvo pašalinti 
1952 - 53 m. m.

Kitas naujas žingsnis buvo 
žengtas Lenkijoje, kur komunis
tų centrinis partijos komitetas, 
kaip pranešama radijo bangomis 
iš Varšuvos, pažadėjęs krašto su 
demokratinimą ir gyvenimo stan 
darto pakėlimą. Jis pareiškė, kad 
1956 - 60 m. m. penkių metų pla
nas darbininkams užtikrins 30 
proc. pajamų pakėlimą.

Taip pat čia buvo paskelbta, 
kad būtų labai netikslu ir politi
niai nuostolinga nepriimti de
mokratinių principų, turint gal
voje neseniai įvykusį Poznanės 
incidentą.

(Kaip prityrę Rytų Europos 
reikalų stebėtojai Vienoje sako, 
šie prižadai bei nauji žingsniai į 
demokratiją, yra skirti sovieti
nių satelitinių valstybių gyven
tojų nuraminimui ir apsisaugoji
mui nuo sukilimų, panašių į Poz
nanės maištą.)

Panaikino bausmes
■ komunistams

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų partija reabili
tavo jos buvusį veikėją Franz 
Dahlem ir panaikino bausmes ki 
tiems keturiems augštiems par
tijos valdininkams. Apie tai pra 
neša Rytų Vokietijos komunistų 
laikraštis „Neues Deutschlartd“.

Atvažiuoja daugiau
emigrantų į JAV

WASHINGTON. — Per pir
muosius šešis 1956 m. mėnesius 
į JAValstybės buvo įsileista dau 
giau emigrantų negu per bet ku
rį tokį pat laikotarpį, skaitant 
nuo 1929 m. Imigracijos ir na
tūralizacijos valdininko Joseph 
M. Swing pranešimu, kiekvieno 
mėnesio emigrantų vidurkis bu
vo — 26,500 asmenys.

• Anglija ir Vakarų Vokietija 
pasirašė 10 metų susitarimą dėl 
kooperavimo atomo energijos 
taikingame vartojime.

Nuteisė 6 JAV 
komunistus

> NEW YORK. — Federalinio 
teismo teisėjų taryba nuteisė še
šis antraeilius komunistų vadus 
už jų priešvalstybinę veilą. Kiek 
vienas iš jų gali gauti 5 metus 
kalėjimo ir 10,000 dol. piniginę 
pabaudą. Šis teismas tęsėsi tris 
mėnesius.

Nuteistųjų tarpe yra Alexan- 
der Trachtenberg, 72 m. am
žiaus buv. JAV komunistų par
tijos pirmininkas, George Blake 
Chamey, New Yorko valstybės 
komunistų partijos pirm. parei
gas einąs asmuo ir kt.

Protestantai prieš
atominius ginklus

GALGATETOE, Vengrija. — 
‘Vadovaujantieji protestantų d va 
siškiai iš JAValstybių ir Euro
pos išsireiškė, kad krikščionių 
Bažnyčia turi paskelbti pasiprie
šinimą prieš atominių ginklų 
eksperimentinius bandymus.

Šioje vietoje dabartiniu metu 
vyksta metinis Pasaulinės Baž
nyčių Tarybos centr. komiteto 
posėdis, 'kuris pirmu kart yra 
pravedamas komunistinėje šaly
je. Ši Taryba apjungia protes
tantų, anglikonų ir ortodoksų 
įvairias sektas su virš 170 mil. 
narių.

• Buvęs Italijos premjeras 
Amintore Fanfari, krikščionių 
partijos generalinis sekretorius, 
išplaukė 20 dienų vizitui į JA 
Valstybes.

Valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles grįžta į Wasliingtoną iš 
Pietų Amerikos. Jo sugrįžimas bu
vo paspartintas sąryšyje su Suezo 
kanalo įvykiais. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhoweris vakar dar kartą pasisakė dėl kandi

datavimo prezidento vietai antrajam terminui ir pabrėžė, kad yra 
visiškai patenkintas viceprezidento Nixono kandidatūra.

— Brazilijoje susidūrė prekinis traukinys su keleiviniu ir ne
laimės metu žuvo 17 keleivių, o 100 buvo sužeisti.

— Egipto kariuomenė vakar sustiprino savo pozicijas Suezo 
kanalo pakrantėse. Egiptiečių žiniomis, iš Izraelio pasienio, čia 
yra permesti keli tūkstančiai kariuomenės. Iš autoritetingų anglų 
sluogsnių pranešama, kad Anglija yra pasiruošusi pavartoti jėgą 
Suezo kanalo okupavimui, jeigu to reikės.

— Maskvos radijo pranešimu, Sov. Sąjungos prekybos min. 
pavaduotojas A. Sarov pareiškė, jog Rusijoje netrukus bus suma
žintos kainos kaikurioms prekėms: cigaretėms, žaislams, foto apa
ratams, televizijos aparatams ir kt.

— Apie 7,500 japonų tarnautojų JAValstybių oro bazėje, ne- 
\toli Tokijo, sugrįžo iš 24 vai. streiko. Jie buvo protestavę prieš 
22 japonų darbininkų atleidimą, juos pavadinant „nepageidauja
mais“.
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Redaguoja JONAS 6OUCNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PKospect. 6 - 2796 

Medžiagą siųsti: Jonas ŠoHūnas, 5254 So. Trumbull Avė.

“T R I K A M P I A V O M E”
Buvo sutarta, kad sįmetinis 

tradicinis tjikainpio suvažiavi
mas įvyks prie Detroito, ten, 
kur inž. Pranas Zaranka ir kol. 
Baltakis garsųjį tiltą per bevar
dę upę pastatė. Ir suplaukė mi
nių mįnięą į ALRKF nupirktus 
augštus kalnus ir šventus ąžuo
lynus.

Daug buvo važinėjama ir klau 
sinėjama, kol susirinkome į pa
skirtą vietą. Matote, nakvynei 
buvo sujieškotas viešbutis vie
name miestelyje apie 8 mylios 
nuo kito miestelio, įkuriame bu
vo š<5kių salė, o nuo šito mieste
lio iki ąžuolyno buvo dar 4 my
lios. Taip ir važinėjome iš vieno 
miestelio į kitą. Žinoma, tas 
daug nepakenkė mums, tik gal 
policijos viršininkai gerokai pra
žilo. •' w

Šokiai ir laužas
šeštadienį iš ryto Clinton vieš 

būtyje registravosi atvykę iš 
trijų vidurio Amerikos miestų ir 
apylinkių. Painformuoti apie 
programą, važiavo į naująją sto 
vyklavietę — tyru oru pakvė 
puoti, pasimaudyti ir sviedinį 
padaužyti. Jei kas domėjosi, ko 
dėl buvo pasirinkta Chieągos ir 
Clevelando studentams tokia to
lima vieta, tai klausimas buvo 
atsakytas, pamačius stovykla
vietę. Nors dar be pastatų, ta
čiau tolokai nuo kelio dulkių, ap 
augusi gražia gėlėmis nusėta 
pieva, su puikiu ežerėliu ir kal
neliais, ši vieta buvo tikrai ver
tai parinkta. Čia buvo tiek vie
tos ir tokia įvairi aplinka, kad 
nuo ankstyvos 'popietės iki va
karo visi rado kuo užsiimti, 
nors organizuotos programos ir 
nebuvo.

Vakare, kas kur užkandę, vėl 
sugrįžome, kur seno ąžuolyno 
jaunas Krivis Pr. Zaranka pra
vedė laužą. Ne visi sugrįžo, nes 
buvo paleistas gandas, jog dėl 
buvusios audros, kuri, reikia pa
sakyti .tikrai baisi buvo, nes be
veik visų mašinų stogus nuplo
vė, laužas neįvyks. Didelė da
lis nuvyko į tą miestelį, kuriame 
buvo išnuomuota salė šokiams. 
Čia dar gerai neapšilus, Cleve
lando organizatoriai pasiūlė vyk
ti į stovyklavietę, girdi, ten da

bar nėra laužo, bet yra inž. Za
ranka, mėnulis ir uodai. Nuvy
kome ir radome, kaip pasakyta. 
Paskui mėnulis švietė, laužas bu 
vo užgesęs, o mes dainavome.

Europos ateitininkų suvažiavimas
Amerikos ateitininkų dėka, čių. Tirolio klausimas įgyja 

Sarn3e, Italijos Tirolyje, galėjo reikšmės, Austrijai atgavus ne
įvykti ct-kų studentų ir moks- priklausomybę. Italai apgyven- 
leivių suvažiavimas. Organiza- dina miestus ir užima, valdžios 
cinį darbą atliko Romos ateiti
ninkų draugovės pirmininkas 
Vyt. Memenąs. Liepos 8 d. su
plaukė studentai ir moksleiviai 
iš Italijos, Vokietijos, Anglijos 
ir Prancūzijos į šią gražią vietą, 
kad pasikeistų mintimis ir pa
gilintų didžiųjų ateitininkų idea
lų žinojimą ir supratimą. Visus 
49 suvažiavusius priglaudė Bri- 
xeno vyskupijos “Volksbildungš 
heim St. Geo^g”. Nors iš dauge
lio šalių buvome suplaukę, bet 
nebuvom viens kitam svetimi: vi 
sus jungė tie patys idealai. At- 
eitininkija suvedė mus lyg j vie
ną šeimą.'

Patalpos yra puikios ir mo
Tačiau tie, kurie iš karto prie 

laužo atvyko, išgirdę, kad dau
gumas susirinko salėje, labai! dernios. Kūniška gerove rupi- 
lengvai uždegė laužą ir, jausda- nosi vokietės seselės dominiko- 
miesi atlikę pareigą, pradėjo nes, kurios labai skaniai virė
grįžti į salę. Čia jau nieko ne
rado. Bet po kiek laiko uodų su
kandžioti visi grįžo į salę, kur 
plokštelių orkestrui grojant pra
dėti pavėluoti šokiai.

Šv. mišios ir minėjimas

Sekmadienį šv. mišių metu ne 
blogai lietuviškai sugiedojome. 
Kun. Dagilis suvažiavimo pro
ga pasakė pamokslą. Po šv. mi
šių traukėm į salę. Čia Clevelan 
do šeimininkės jau laukė ne su 
šokių muzika, bet su “karštais 
šuniukais”. Kadangi pusryčių 
metu, kaip ir paprastai, daina
vome, tai buvo geras apetitas 
ir linksma.

Po pusryčių vėl rimtis. Vyko 
mūsų ideologijos tėvo prof. St. 
Šalkauskio minėjimas. Minėji
mą pradėjome ateitininkų him
nu. Paskui Clevelando draugo
vės pirm. J. Puškorius, pakvietė 
paskaitininką J. Staniškį, taip 
ęat iš Clevelando. Paskaita bu
vo reto įdomumo. Prelegentas 
kalbėjo apie Šalkauskį kaip pro
fesorių, ateitininką ir bendrai 
žmogų. Kadangi prelegentas as
meniškai Šalkauskį gerai paži
no iš Kauno universiteto laikų, 
paskaita atkūrė gyvą mūsų ide
ologo paveikslą. Po to buvo pa
gyrimo vertas Pr. Zarankos pa
ruoštas montažas apie ateitinin- 
kijos gyvenimą. Montaže daly
vavo Detroito at-kų studentų 
draugovė.

Po minėjimo rengėjai kvietė 
vėl visus į stovyklavietę. Sako, 
gal kas dar tilto nematė ar augs 
tų ąžuolų kalbos neišgirdo. Daug 
kas susigundė ir nuvažiavo. Nu
važiavo, pasimaudė, pasikaitino 
saulėje ir pradėjo skirstytis na
mo. '

Pabaigai kiek statistikos: bu
vo apie 70 asmenų.

Sarnso kaimelis yra pakraštyje 
didelio slėnio, kuriame yra gra
žus Brixeno miestelis, kaip pro
spektas sako, pirma stotis sau 
lėtuose pietuose. Brixen, itališ 
kai 'Bressanone, yra romantiš 
ka vyskupo rezidencija. Visi na

Vasario 16 gimnazijos moky
tojas V. Natkevičius pravedė vy 
resniesiems mokiniams literatū
rinį konkursą.

vietas, tiroliečiai gyvena kai
muose ir verčiasi ūkiu, jie pa
prasti, darbštūs ir labai gilaus 
tikėjimo. Tai liudija daugybė' 
augštų smailių bažnyčių bokš
tų, kurie stiepiasi ir mažiausia- 
me kaimelyje; prie vieškelių 
stovi kryžiai ir taip pat laukuo
se rasi mažų koplytėlių. Tai ir 
tokioj Lietuvos gamtovaizdžiui 
priešingoj aplinkumoj pajutome 
mums brangią tėvynę, kurią dar 
daugiau savyje jautėm, -kai va
karais visi sustodavome kieme 
ir traukdavome lietuviškas dai
nas. ,

Kursai pradėti pirmadienį, lie
pos 9 d. popiet. Rengėjai kun. 
prof. P. Rabikauskas ir stud. 
Vyt. Memenąs 'pasveikino daly
vius. Jie pabrėžė, kad ir kursų 
šūkis yra “Visa atnaujinti Kris
tuje”. Kun. dr. Vyt. Balčiūnas 
pradėjo paskaitų eilę šiomis te
momis: “Pasaulio istorijos tiks
las ir rizikai “Kristus — pa
saulio Išgan^ojas ir Atnaujin
tojas” ir “Bažnyčia — Kristaus

Tokia buvo pirma kursų sa
vaitė. Dar viena savaitė yra pa
skirta ideologiniam lavinimuisi.

Rimvydas šliužas 

(Nukelta į 4 psl.)

rei. ofiso HE. l-«evv, rez. I’R. 6-73A!

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

Dr. Nina KRIAU6UIŪNAITĖ
(Gydytoja lr Chirurge) 

nmryir.aŲ LIGŲ III AKUŠERIJOS 
SPECIALISTAI 

1760 We*t 71nt Btrort 
(Kampan 71st lr California) 

rt*l. ofiso lr r»-a. REpubllo 1-414* 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. fiežt 1-4 p. P 

Priėmimas tik pagal sualtarlm*.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja ir tTilrurgč) 

KŪDIKI Ų IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

TIBfl South Western AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nup 11 vai. ryto —; 1 v. p. p. lr nuo 

v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo6
11 vai. ryto — 1 v. p. p. 8,-štad. 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofiee tol. RE. 7-1148 
Res. tol. UAlbrook 5-3745

11

DB. J. J. SIMONAITIS
GYDiTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4255 W. OSrd 8L 
(Įtino tel. REliance 5-44IO 

Rezid. telef. GRovehill 0-0617 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr ieštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
ltozldcncijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kampan 47th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6S22 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10r12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais. 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PH 8-3229
Rez telef. UAlbrouk 5-6076

Vėl. oflno YA. 7-5557, rez. RE. 7-4964

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wa*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:20 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 North U'ucker Drive 

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

Tel. CEntral 6-2204 
5002 U'est lOth Sir., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOvvnliall 3-0050 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus 
Rezid. tel. llEmlock 4-7O8O

mai buriasi aplink didelę XIII | pratęsimas istorijoje”, 
amžiaus katedrą. Čia sutinkame 
geltonplaukių tiroliečių ir ant 
šaligatvių susėdusių juodaplau
kių italų. Mus iš visų pusių su
pa 2,000 m augščio švelniai vin
giuoti kalnai, kurie nuo akių sle
pia didingą vaizdą: užlipęs virš 
slėnio rytuose regi didingus Do
lomitus, kurie tartum mūras iš
kyla stačiai į debesis; jie gels
vi, staigūs, net baisūs. Į vakarus 
tolumoj blizga Alpės. Ten am
žių apgraužtos viršūnės lyg bal
ti dantys vienas po kito akį trau 
kia į begalybę. Ant tų kalnų net 
karščiausia vasaros saulė ne- 
sutiprdintų sniego.

Nors Italijoj, bet žmonės kal
ba vokiškai, nes pietų Tirolyje 
yra 224,000 austrų — tiroliečių 
ir tik 23,000 romanų — italų.
Po I Pasaulinio karo Tirolis, ne
atsižvelgiant gyventojų valios, 
aliantų buvo 'atiduotas Italijai 
kaip atlyginimas už dalyvavimą 
kare. Po to šį kraštą užplūdo 
italai su savo industrija ir žmo
nėmis. 1955 m. čia jau gyveno 
120,000 italų ir 216,000 vokie-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51 st Street 

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

penkt 2 Iki 4 lr 6 įyi 9 poplec. 
tadleniale 10 iki 2 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 6-1796 
Rez. tel. SItoveblU 6-5609

SS

Prel. dr. VI. Tulaba skaitė te
ma "Katalikų visuomenės parei-1 
gos”. Leidome humoro laikraštį 
“Bimbalas”. Jam medžiagos ne
trūko ir tuo rūpinosi kun. A. 
Gėryba. Kun. J. Navikevičius, 
MIC, skaitė paskaitas šiomis te
momis: “Saviaukla”, “Ateitinin
ko asmenybės bruožai” ir Jauni
mas kryžkelėj — pašaukimas”.

Kun. A. Steigvila pasakojo a- 
pie “Ateitininką savo gyvena
moje aplinkoje”. Kunigas vaiz
džiai brėžiniais išdėstė visas a- 
paštalavimo galimybes. Kun. 
prof. P. Rabikauskas kalbėjo a- 
pie “Kataliko santykius su kito 
tikėjimo žmonėmis”.

VII kl. mok. E. Vasiliauskas 
ir IV kl. mokinys P. Menkeliū- 
nas skaitė referatus.

DR. VL BLAŽYS >
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
• Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PKospect 6-2210, rez. YVAl
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
liūto: 1653 W. l«įi St., Beverly lillis 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išsklrus* trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oflno — PUllman 5-6766 
liūto — liEverly 8-3916

DR. VYT. TAURAS- 
.TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst 8L
Tel. PKospect 8-1223 arba YVE 0-5577,
Ofiso vai. Pirm. 8-16 v. v. Antr:,

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avcamm
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 *
Lietuviškas maistas, alug ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iiiniiiiiHiiiiiiinilliiiiiiiiiiiiiliniiiiuiiili

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaae 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal nutartie*
Telefonas REpubllo 7-49OO 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tcl. BEverlv 8-8244

Ofiso nEmlock 4-5815
Re*. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 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.

LAfap.'tte 3-4919 
Namų — CEdarerest 3-7 786

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼. vak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso l’Rospect 8-9400'
Rezid. l’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo B-S vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus. '

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDU KAS Pr.zld.ntc*

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
, TAUPYMO 
'BENDROVĖ 

r
Tel. LA3-Č719

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE, 7-8667

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California 

Atostogose iki rugp. 12 dieną,
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHERURGAJi 

1407 Ko. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 5-1 vaL

vak. šeštadieniais 16-S. .
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tcl. OLympio 2-1381

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-moa gatvtųj 

Prifimimo valandoa kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiso tvief. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted tr 35-ta gatv*) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos. 
-------------------------------------------- 1-----
Tel. WAlbrook 5-2670

Res. Hllltop 5-1560
Dr. Alexander J. Javois

(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. 
iki 9

kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. ltEpublia 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinio*, 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sek-nad 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-lMu

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminBtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Tcl. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-9156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Straet 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Av*. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Viri 95 metų patyrimo
Tel. YAr.is 7-1829 
Pritaiko akinio*. 
Kreivas aki* J

tttalao. *
Ofisas ir akinių dirbtuvR 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki S, tr*- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 16-2 19 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

vir* sa

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

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

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laiky ti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 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 patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patamav imu* — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus ty bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pas mus Į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPKCIAUST*

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. ▼. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marėj ue t te Rd.

Telefoną* REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(1,1 ETŲ VIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak
Trečiad. pagal sutarti •

T*L ofisu ir buto O|,ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

mėnesio 4 dienos.

V • Palengvinu aklų įtempimą, kuris 
jų-a priežastis galvos skaudBJimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Aveno* 
Tcl. YArda 7-1379

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:1* 
iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara,

., , — — ., . -------------------- ą

DR. S. VAITUSH, OPT.P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopctlas - Protozlsta* 

Aparatnl-Protezal, Med. ban 
dažni. Spec. pngalba kojom

(Arch Snpports) lr tX
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DKTUOPEUIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. «3r<l St- Cliiiago 29, UI. 
Tel. 1TUK<<P<<<Z 6-5084.

Skelbkitės “Drauge”!

I

7994 H.

DRAUGAS
TI1E LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Avė.. Uhlcaco 8, UI. 4 ei. Virginia 7-6641 i Y-M49 
Chioago. IUlaotsEntered s* Becond-Clnss Matter March 21, 1916, at 

Under the Act of March S, 1879.

LAfayette 8-8210, Jei 
šaukite KEdzie 8-2868

Ofiso telef 
non.tsi liepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:60 v. 

Trečiadieni tik *u*it*ru*

Memher of the Catholic Press Ase'n
F’ubllafced daily, ezept Sun day a 

by the
l.ltkuanlao Cathollo Prea* Boclety
PRENUMERATA: Metam*

i Chioago J ir Cicero] |9.oo
į Kitur JAV lr Kanadoj* »« 00
į UAaienyje ' 111.90

SUBSCRIPTION KATES 
18.00 per .year outalde of Chioago 
60.00 por year In Chioago A Cloaco 
J8.00 per year ln Canada
Foreign (11.00 per yeac.
H metų 1 mln. ■ m6s

6 00 61.76 •1.91
|4.60 62.60 |loo
16.60 69.00 • 1.96

Redakcija straipsnius taiso aavo nuožiūra. N mu naudotų straipsnių ne
saugo. juos grąžina Uk iž anksto susitarus. Redakcija nž skalbimų 
neatsako gkslbtn ų kalno* prisiunčiamo* gavo* pražym*.
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SUEZO BYLA-BE SPRENDIMO
JAV prezidentas Eisenhoweris staiga išsiuntė valstybės sek

retorių Dulles j Londoną dalyvauti Anglijos, Prancūzijos ir JAV 
pasitarimuose Suezo kanalo krizės reikaluose. Suezo kanalo
krizės metu Dulles buvo Pietų Amerikoje, todėl j Londono pa- Į nuolių suteikę mokslo diplomus 
sitarimus jis buvo pasiuntęs savo pavaduotoją Murphy. Pran
cūzija smarkiai kritikavo Dulles neatvykimą. Dabar, valstybės 
sekretoriui nuvykus į Londoną, visu rimtumu bus peržvelgta 
Suezo kanalo byla ir pasirinktos priemonės netolimos ateities 
veiklai. Dulles yra reikalingiausias vyras JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos pasitarimuose ne tik dėl to, kad JAV yra didžioji galy
bė, bet ir dėl to, kad Dulles vardas yra tampriai susijęs su Ar
timųjų Rytų įvykiais. 1953 m. Anglija pasirašė sutartį su Egip
tu dėl Anglijos kariuomenės pasitraukimo iš Suezo kanalo erd
vės. Anglija susitarimą jau įvykdė. Tas žygis Anglijai buvo ne
malonus. Dulles anuomet patarė Anglijai gražiuoju tartis 'su 
Egiptu ir pasitraukti. Dulles tikėjo, jog Anglijos pasitraukimas 
palenks Egiptą į vakariečių pusę ir sovietams nebus progos 
įsibrauti į Artimųjų Rytų erdvę. Kai Dulles supyko dėl Egipto 
palinkimo j sovietų pusę ir atšaukė pažadėtą paramą Aswan 
užtvankos statybai, Anglija tuojau pasekė JAV ir atšaukė ža
dėtą Anglijos paramą. Egipto Nasser atsikeršydamas nacio
nalizavo Suezo kanalą. Dulles politika gavo smūgį.

• Ką dabar darys JAV? JAV akcijos Suezo kanalo bendro
vėje nėra didelės. Bet JAV ir Anglija eksploatuoja didelius 
naftos laukus tuojau už kanalo erdvės. Ten JAV interesai labai 
dideli. Diplomatiniai korespondentai iš Londono praneša, kad 
JAV nėra linkusios Suezo kanalo byloje panaudoti jėgą. JAV 
gyvena rinkiminius metus, tad demonstruoti karine jėga būtų 
nepatogu. Jėgos pavartojimas pasaulyje būtų pavadintas ag
resija. Jėgos pavartojimas reikštų beveik vienų JAV jėgą, nes 
Prancūzija yra užimta karu Afrikoj, o Anglija budi savo kolo
nijose. Manoma, jog JAV siūlys tartis su Egiptu: iš vienos pu
sės pripažįstant nacionalizacijos faktą, iš kitos pusės reikalau
jant iš Egipto nuolaidų dėl laisvo ir nevaržomo visiems laivams 
plaukiojimo kanalu. Pavojus slypi tame, kad nacionalizacijos 
banga gali persimesti ir į kitus kraštus toje erdvėje. Didžiųjų 
naftos laukų nacionalizavimas arabų kraštuose, kuriuos eksplo
atuoja JAV, Anglija, Olaridija ir kiti kraštai, sudarytų sunkią 
krizę. O nacionalizacijos liga gali būti epideminio pobūdžio.

Egiptas jau dabar Anglijai primena, jog nacionalizacija yra 
ir Anglijos išradimas, nes prieš keletą metų Anglija savo krašte 
nacionalizavo geležinkelius, kasyklas ir bankus. Kas galima 
Anglijai, kodėl negalima Egiptui?

Bandymas kreiptis į Tarptautinį Teismą Haagoje gali likti 
be pasekmių, nes Egiptas gali nesutikti sprendimo priimti, ka
dangi jis nėra pasirašęs konvencijos. Kreipimąsi į Saugumo 
Tarybą niekais paverstų sovietų veto.

Politiniai šaltiniai teigia, jog belieka vienas kelias Suezo 
bylai spręsti — sudaryti naują tarptautinę tarybą, kurioje da
lyvautų Sovietų Sąjunga ir Egiptas. Toji taryba pripažintų 
nacionalizacijos faktą, bet užtikrintų visiems laivams plaukioji
mo laiąvę. Bet pirma reikalingas sovietų ir Egipto sutikimas.
Anglijoje manoma, jog sovietai įeitų į tokią tarptautinę tary
bą, nes Rusija 1888 metais yra pasirašiusi Konstantinopolyje 
Suezo kanalo sutartį. Sovietų įsileidimas, Anglijos nuomone, pa
lengvintų įtampą Art. Rytuose ir surištų rankas kietajam Egip- 

- to vyrui Nasser, nes be Sovietų Rusijos paramos Nasser jėga 
labai sumenkėtų. Tačiau yra ir didelis pavojus. Sovietų įsilei
dimas į tarptautinį Suezo kanalo organą reikštų pripažinimą, 
jog sovietai yra didžioji jėga Artimuose Rytuose. Reikštų so
vietų pakvietimą į Afrikos kontinentą, ko sovietai taip siekia 
visokiausiomis priemonėmis. Tai būtų didelis sovietų laimėjimas.

JAV tokiam nusistatymui yra priešingos. Jos siekia neįsi
leisti sovietų į strateginius ir nafta turtingus Artimuosius Ry
tus. Amerikos spauda primena, jog Suezo kanalu sovietiškų laivų 
praplaukia tik vienas procentas, todėl sovietai neturi jokių teisių 
į Suezo kanalo kontrolę.

Kaip pasielgs Dulles Londone? Aišku, jog didelio vife- 
ningumo vakariečių tarpe Suezo reikalu nėra. Anglija ir Pran
cūzija norėtų parodyti jėgą, bet, jų manymu, jėga turėtų būti 
JAV. Tačiau JAV nėra jėgos šalininkės. Jei nevartoti jėgos, 
tai tartis su sovietais, manoma Londone ir Paryžiuje, bet ne
randama pritarimo Washingtone.

Didelis klausimas, kokią rolę vaidina Suezo kanalo byloje 
JAV naftos kompanijos. Egiptas puse burnos skelbia, jog JAV 
naftos kompanijos prašiusios Egiptą praplatinti Suezo kanalą, 
kadangi laivininkystė kanalu didėja. Po 12 metų kanalas turėjo 
pereiti į Egipto rankas. Anglijos kontroliuojama Suezo kanalo 
b-vė jokių pagerinimų kanale nedarė. Egiptas nusprendė ne
laukti likusių 12 metų, norėdamas Suezo kanalą pagerinti ir pa
tenkinti JAV naftos bendrovių pageidavimus.

Tik netolima ateitis parodys, kaip bus baigta Suezo kanalo 
dabartinė krizė. Beveik aišku, jog nacionalizacijos faktas liks 
pripažintas. / Daunys

MŪSŲ AKTUALIEJI REIKALAI
PRANAS PAUUUKON1S, Worrester, Mass.

Ir vėl vieni mokslo metai pra
slinko praeitin, daugeliui jau-

bos mokymas perdaug apkrau- rė, pastatė ir iškovoję, mes visa 
na mokinius, ir visokį kitoki pa- tai šventai išlaikytume. Bet 
iiašūs “nenugalimi” sunkumai.. kaip visa tai atliksime jei pri

augantis jaunimas nemokės tėir atidarę kelią į naują savaran- Ir štai susiduriame su tokiu pa- 
kišką gyvenimą, ktiems suteikė’ radoksu, kad mokinys, baigęs 
galimybes įstoti į augštesnes mo! lietuvių parapijos mokyklą, t.
kyklas, kolegijas bei universite-' y. mokęsis devynerius metus, ne i kojimo kovoje už suvo kalbą, 
tus. Nepriklausomoje Lietuvoje tik nemoka, bet ir nesupranta raštą, tikėjimą ir nepriklauso- 
mokslo metų rezultatus vertin-i lietuviškai. Čia nenorima ką mybę. Jei jis nemokės lietuviško 
davo švietimo ministerija, pa- į nors apkaltinti ar pasmerkti,
skelbdama visų mokyklų statis- bet tik norima konstatuoti tak
tinius duomenis, iš kurių galėjai j rą faktą ir jieškoti kelių bei bū-

vų kaltos, nežinos savo tautos 
praeities, jos didvyriško pašiau

ATLYGINIMAS NACIŲ 
AUKOMS '

Vokiečių vyriausybės oficia
liose žiniose “Bundesgesetz- 
blatt” 1956 m. birželio 29 d.

lengvai susidaryti vaizdą bent 
kiekybiniu atžvilgiu. Šiandien 
emigracijoje neturime tikrų sa
vo mokyklų, neturime ir švieti
mo ministerijos, kuri galėtų 
tiksliai' surinkti duomenis apie 
besimokantį lietuvių jaunimą.
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba bandė surinkti
žinias, bet dėl daugelio mūsų vis savaime supranta gimtosios

dų, kaip iš tos painiavos išbristi, 
jei iš tikrųjų nuoširdžiai nori
ma šituo reikalu ką nors tai
syti.

Lietuvių kalbos mokymai nėra 
vien tautinio sentimento 
* klausimas

Sąmoningai susipratęs lietu-

lietuvių pareigingumo stokos ne 
pavyko norimo tikslo pasiekti. 
Iš gautų pranešimų matyti, kad 
55% lietuvių jaunimo mokosi 
lituanistinių dalykų, t. y. dar 
nėra nutraukę ryšių su lietuvy
be, o apie likusių daugumos 
tautinį auklėjimą jau tenka a- 
bejoti. Jei nepriklausomoje Lie
tuvoje nereikėjo kelti klausimo 
apie tautinį jaunimo auklėjimą, 
tai šiandien tas klausimas visu 
aštrumu privalėtų rūpėti vi
siems lietuviams be išimties. Jei 
nepriklausomoje Lietuvoje ma
žumų (žydų, vokiečių, lenkų) 
mokyklų mokiniai kartais nemo
kėdavo valstybinės kalbos ir jei 
buvo reikalaujama ją išmokti, 
tai dažnai tekdavo patirti šovi
nizmo priekaištų. Šio straipsnio 
autoriui teko ne kartą susidurti 
su tokiais reiškiniais, atstovau
jant švietimo ministeriją mažu
mų mokyklų keliamuose egza
minuose. Tuo tarpu čia visai 
priešingai. -Privatinėse tautinė
se arba parapinėse mokyklose 
mokiniai puikiai išmoksta vals
tybinę kalbą ir laisvai ją var
toja, bet didžiausias sunkumas 
yra su “tėvų kalbos išmokymu. 
Čia susiduriame su daugybe ne
nugalimų tikrų ir išgalvotų kliu 
čių: nėra laiko mokytis tėvų 
kalbos, nes reikia praeiti nusta
tytą programą; tėvai reikalauja 
jų vaikus mokyti tik angliškai; 
negalima mokyti gimtosios kal
bos, nes parapinėse mokyklose 
yra daug mišrių šeimų vaikų, 
kuriems negalima primesti sve
timos kalbos mokymo; tėvų kal-

Liuksemburgas, Danija, Norve
gija ir Graikija, įteikė Bonnai 
notas, prašydamos vokiečių vy
riausybę, kad būtų sudarytos 
.mišriosios komisijos, kurios ap-

paskelbtas naujasis įstatymas, i svarstytų klausimą, kaip reiktų 
kokių įstatyminių normų reikia ' atlyginti visų šių valstybių pi- 
laikytis atlyginant nacionalso- liečiama, nacių laikais laiky-
cializmo režimo aukoms. Įstaty
me smulkiai nurodytas perse
kiojamųjų sąvokos aptarimas, 
atlyginimo procedūra, atliktini 
formalumai ir kita. Šiuo įstaty
mu kodifikuotos ankstesnės 
normos: kai kurie dalykai pa
keisti, o pats įstatymas apims 
kiek didesnį negu seniau perse
kiotųjų skaičių.

8 valstybės, būtent: Anglija,

tiems nacių koncentracijos sto
vyklose. Kiek šie kraštai pa
reikš pretenzijų, tuo tarpu dar 
neaišku. Kol kas tik norvegų 
buvusių kacctininkų sąjunga 
įteikė savo reikalavimus, kad 
jiems būtų atlyginta apie pusę 
milijardo markių. Anksčiau to
kie reikalavimai nebuvo kelia
mi, nes nenorėta perdaug apsun 
kinti vokiečių ūkį. Bet dabar

Prancūzija, Olandija, Belgija, Į konstatuojama, kad vokiečiai

gyveną gerai, gal net geriau, ne 
gu kituose kraštuose, todėl ir 
pasiryžta šias pretenzijas kelti. 
Vokiečiai, nors iš principo ir ne
atsisakydami tokias pretenzi
jas patenkinti, betgi pageidau
ja, kad jos perdaug neapsun
kintų vokiečių biudžeto. Vokie
tija jau iki šiol yra įsipareigo
jusi atlyginti nukentėjusiems 
apie 13 milijardų DM.

ELE MAZALAITE

rašto, jis taps nudžiūvusia ir at 
kritusia nuo kamieno šaka, nes 
jis negalės sekti lietuvių spau
dos, negalės dalyvauti lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Tauti
nės kultūros išlaikymas remiasi 
ant lietuvybės išlaikymo pagrin
dų. Juo daugiau bus sąmonin
gų susipratusių lietuvių, juo 
vešliau klestės ir lietuvių kul
tūra.

Pavyzdžiai patraukia

kalbos mokymosi reikalą ir svar 
bą. Jam nereikia įrodinėti, ko
dėl jis savo vaikus privalo ge
rai išmokyti savosios kalbos. 
Tačiau, kai tenka susidurti su 
doleriais apaugusia lietuviška 
sąžine, su žmonėmis, besisten
giančiais ko greičiausiai prisi
taikyti prie gyvenamos vietos ir 
besiskubinančiais sutirpti, kad 
nė žymės senųjų tautinių savy
bių neliktų, su susikusiais sau 
pelningas gūžtas iš lietuvių pra 
kaitų ir sunkiu darbu užpelnytų 
dolerių, tokiems asmenims jau 
tenka įrodinėti, kodėl lietuvių 
vaikai privalo mokytis lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistinių daly
kų.

Iš Vokietijos atvykę lietuvių 
tremtinių vaikai, gerai nemokė
dami anglų kalbos, patekę į A- 
merikos mokyklas, skynė ir dar 
tebeskina pirmąsias vienas. Gal 
būt vienam kitam tenka priskir
ti didesnį stropumą bei darbštų 
mą moksle, bet apskritai paė 
mus tenka pripažinti lietuvių 
kalbos mokymo metodo pirmu
mą. Lietuvių kalbos mokymo 
metodas yra induktyvus, prati
nąs mokinį iš atskirų faktų da
ryti išvadas, išvesti taisykles, 
apibendrinimus, kas mokinio 
moksliniui brendimui yra labai 
svarbu. Tuo tarpu anglų kalbos 
“spelinimas” yra deduktyvus, ve 
dąs mokinį į atskirų žodžių nag
rinėjimą; apibendrinančių tai
syklių beveik nėra. Čia moki
nys paklysta. Tad lietuvių kal
bos mokymasis suadro tvirtą 
pagrindą ir kitiems mokslo da
lykams. Be to taisyklingas lie
tuvių kalbos mokėjimas paleng
vina ir kitų kalbų išmokimą.

‘Ne vienas kitataučių tiesiog 
raginte ragina mus lietuvius iš
laikyti savo kalbą, kultūrą ir 
parpočius, taip sunkiai sukurtas 
lietuviškas prapijag bei kitas lie 
tuvių įstaigas ir organizacijas. 
Ir mūsų pačių tautinė savigar
ba bei tautinė pareiga reikalau
ja, kad, ką mūsų tėvai taip 
sunkiai ir su pasišventimu sukū-
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Žmogus kentėjo nuo pagirių ir buvo piktas, jis ne

atsakydamas norėjo uždaryti duris, ir Judita niūriai 
pasakė:

— Tai yra mano namas!
— Pamišėlė, — pasakė rusas ir užtrenkė duris.
Ji nuėjo į kitą butą — ten gyveno turtingi nuomi

ninkai — tiktai pinigingi galėjo nuomoti butą jos tėvo 
namuose, keturi tokie gyveno čia kadaise. Visur ji 
skambino ar beldėsi, ir klausinėjo Goldbergo. Trejuose 
atsakinėjo jai rusiškai.

Aš turiu džiaugtis, — tarė ji sau garsiai gatvė
je, — aš gi tam buvau išėjus iš šitų namų, kad su my
limu vyru dirbtume dėl pasaulio proletariato, jis yra 
atėjęs. Ir mano vyras išėjo. Ir mano tėvas? — Kur 
yra jis ?

Ji težinojo vieną vietą, kur galėjo įsitikinti ir ne
klausinėti nieko — ji keliavo ten, ji labai ilgai ėjo į ka
pines, tačiau juk ji turėjo begales laiko. Ji stebėjosi, 
kaip taikiai ir ankštai čia telpa mirusieji — ji nebuvo 
atesilankiusi čia nuo motinos mirties, ji neturėjo jokio 
reikalo šioje vietoje — ji stebėjosi kada Vibrienė užsi
mindavo, jog beveik kas šventą dieną ji eina į kapines 
lankyti savųjų. — Šiandieną Judita buvo daug išmo
kusi.

Lietuvos himno autorius dr 
V. Kudirka “Tėvynės Varpuo
se” lietuvių tautinio atgimimo 
ir tautinės kovos už išlikimą me 
tu smarkiai barė įtakingus lie
tuvių inteligentus bei šiaip as
menis,kad jie savo kasdieniniu 
gyvenimu rodytų lietuvišką pa
vyzdį, t. y., kad jie tarpusavyje 
kalbėtų lietuviškai ir tuo pa
vyzdžiu kitus patrauktų. Šian
dien mes turime ir daug pana
šių atšitikimų, kur vyresnieji į- 
takingi asmenys ypač jaunimui 
galėtų rodyti tikrai sektiną pa
vyzdį, tarpusavyje kalbėdami 
lietuviškai. Jei mūsų jaunimas 
girdi lietuviškai tik per apkar
pytą ir dažnai praleidžiamą lie
tuvių kalbos pusvalandį, jei tik 
bažnyčioje per lietuvišką pa
mokslą, jei tautinės šventės pra 
kalbos metu, kai ji sakoma savo 
“biznio” propagandiniais tiks
lais, o visur kitur visi šie auto
ritetai vartoja tik anglų kalbą, 
kaip išrinktųjų, tai nesistebė
kime, kad ir tas iš Vokietijos 
atvežtas lietuviškas jaunimas 
tarpusavyje lietuviškai nebekal
ba. Jaunimas yra labai pasta
bus ir mėgsta sekti vyresniųjų 
pavyzdžiu. Tiesa, gal kai kas 
yra geriau jau įpratęs nelietuvis 
kai kailbėti, lietuviški žodžiai lau 
žo jo liežuvį, bet prie gerų norų 
lengvai ir greitai galima paša
linti tas kliūtis. Tad pirmiau
sia daugiau skatinančių pavyz
džių. Neteisinkime savęs čia gi- 
mitnu, nes gimimo vieta nesutei
kia tautybės. Tautybė įgyjama 
kilme, jei tavo tėvai buvo lie
tuviai, tai ir tu esi lietuvis. Iš 
lietuvio negali gimti airis, ita
las ar kokis kitas.

Vaikų darželis turėtų būti 
gimtajai kalbai pagrindu

Kiek teko pastebėti, seserys 
mokytojos ypatingai rūpinasi, 
kad mokiniai ko greičiau išmok
tų anglų kalbą, tad nuo darže
lio pradeda juos rūpestingai la
vinti. Atrodo, kad turėtų būti 
priešingai. Mokinys, besimoky
damas mokykloje, kur visi daly

KONGRESO KVARTETAS

Pradėdami 84 kongresą ketini demokratų partijos i ariai dainuoja prie 
kongreso rūmų Washingtone. Iš kairės j dešinę: Sheppard (D-Čalif.) 
Boggs (D-La.), Knutson (D-Minn.) ir Ayres (D-Ohio.

kai dėstomi angliškai, išskyrus 
lituanistiką, be jokių ypatingų 
sunkumų persiima ta kalba ir 
lengvai pasisavina jos ypatu
mus. Tuo tarpu reikėtų daug 
daugiau sielotis, kaip mokiniai 
turėtų išmokti gimtosios tėvų 
kalbos, kurią mokykloje jie la
bai mažai girdi. Geriausia pro
ga vaikus parengti lietuvių kal
bos mokymuisi yra vaikų dar
želis, kuriame vaikai neįpareigo
ti išeiti programinių mokslo da
lykų, bet laiką praleidžią dau
giau žaisdami.

Čia kaip tik mokytoja, turė
dama progą su vaikais artimai 
bendraui po pusvalandį kasdien, 
lengvų pasikalbėjimų, žaidimų 
ir dainelių formoje gali sudaryti 
tvirtą pagrindą lietuvių kalbos 
mokslui. Per 180 mokslo dienų 
be didelių sunkumų galima iš
mokti 400 žodžių ir pasisavinti 
jų vartojimo formas. Šias eilu
tes rašančiam teko dirbti ne
priklausomos Lietuvos mokyk
loje, kurion vaikai ateidavo ne
mokėdami nė žodžio lietuviškai 
ir per keturis vasaros mėnesius 
jie tiek lietuviškai išmokdavo, 
kad jau toliau būdavo galima 
normaliai lietuvių kalba pamo
kas vesti.

O ką mes čia matome? Jei 
vaikas nueina į mokyklą su ko
kiu nors lietuvybės bagažu, tai 
jau vaikų darželyje jis tas ži
nias praranda: jis jau kalba 
neblogai angliškai, dainuoja ir 
gieda angliškai ir t.t. Žinoma, 
kai kas kas tuoj suras tam pa
grindo, girdi, ne visi tėvai nori, 
kad jų vaikai lietuviškai moky
tųsi, todėl tenka skaitytis su tė
vų nusistatymu. Aš čia kalbu

apie lietuviškų parapijų mo
kyklas, kurias daugiausia lanko 
lietuvių tėvų vaikai. Pirmiausia 
mokyklos laikytojų ir vadovų 
pareiga yra išalkinti tėvams lie
tuvių kalbos mokymosi svarbą 
ir reikalą. O jei kas neranda 
reikalo savo vaiką mokyti lietu
viškai, tai ar dėl jo turime mes 
aukoti ir kitus vaikus, ar dėl 
kelių dolerių turime aukoti sa
vo tautos reikalus. Aišku, tai 
nėra lengva, bet kiekvienas dar
bas šalia malonumo reikalauja 
ir aukos.

Jei lituanistiniams dalykams 
skiriama į dieną apkarpytas pus 
valandi’s tik sausoms teoreti
nėms žinioms ir daugiau nieko, 
tai netenka stebėtis, kad mo
kiniai, išbuvę mokykloje devy
nerius metus, nesupranta lietu
viškai. Čia reikia ne tiek sausų 
gramatikos taisyklių ir links
niavimo pratybų, kiek gyvos kai 
bos mokymo skaitymu, pasako
jimu ir pasikalbėjimais. Atro
do, kad būtų visai normalu, jei 
lietu vių parapijos mokykloje 
laisvalaikiu mokytojos tarpusa
vyje ir su vaikais bei vaikai 
tarpusavyje kalbėt lietuviškai, 
o ne priešingai. Jei to dėsnio 
būtų laikomasi, tai gimtoji tėvų 
kalba nebūtų toks neįkandamas 
riešutas, kaip dabar ji yra. Per 
vienerius metus reikėtų mažiau
siai bent po keletą lietuvių ra
šytojų eilėraščių atmintinai iš
mokti, smulkiai išalkinant jiį 
reikšmę.

Lietuviai buvo garsūs savo 
dainomis. O kas dabar atsitiko? 
Paprasčiausių liaudies dainelių 
jauniųias nebemoka dainuoti.

(Nukelta į 4 pusi.)

Ji sunkiai atsiminė savo giminės kapus ir klai
džiojo, kol surado — motina ir senelė gulėjo po savo 
paminklais — Judita prisėdo tenai, bet ji negalėjo su
sikalbėti. Jos buvo išėjusios taip seniai, jos įsmigo per- 
giliai į žemę, kur nebuvo jokių rūpesčių, jos nesupra
to, kad ji klausinėjo, pati nerasdama: — Kur yra jie, 
kur yra jų kapai? Kur senelis? Ar jūs galit miegoti 
ir nežinoti kur jis ? Kur tėvas ?

Kai ji grįžo į gyvųjų miestą, ji klausinėjo to pa
ties — ji stabdė savo mintis, tarsi praeivius ir klausė: 
kur mūsų kapai? Tų, kurie mirė nukankinti? Mano 
amžinoji kankinė, Izraeli, mano tauta — tu išmėtei 
savo kapus po visą pasaulį! Nes žydas yra vienintelis, 
kuris gyvendamas nemiršta ilgesiu savo tėvynės.

Ir staiga jos mintis paklausė jos, taip keistai, kad 
ji pati jos nepažino: kur yra kiti? — Kokie kiti? — ji 
ginčijosi — ir mintis klausinėjo: — Toks ir toks, kurį 
pažinai, gimnazijos suole? Tada, kai tėvas atsiėmė ją,

rusai atėjo. Kodėl ji paliesta neteisybės, kad jos namai 
yra pagrobti ir apsėsti svetimųjų, kodėl neatrodė jai 
taip, kada skundėsi pirmiau lietuviai? Kaip ji galėjo 
juos laikyti priešais? — tarė sau — juk pažįstu juos 
geriau, nuo kūdikystės, negu senus Portugalijos žydus. 
Kaip galėjo būti priešai jie — nerašai ?

Kur yra jie? — ji nenustojo klausti, ir girdėjo ap
linkui, tarytum buvo apstota savo buvusių pažįstamų, 
kurie teiravosi ir jieškojo: kur yra jų artimųjų kapai ?

— Nelieskit manęs, — kartą pasakė ji garsiai, — 
aš nepadariau jums nieko! — Bet ji netikėjo sau, ji 
galvojo: taip teisinasi nusikaltėliai, aš dariau, kiek 
tiktai pajėgiau, kad šitas kraštas būtų šioje padėtyje, 
kaip dabar. Kodėl ? Ar aš žinojau kodėl ?

Ir ūmai ji buvo labai pavargusi, nes nebuvo jokio 
kelio, kur eiti namo. — Du tūkstančius metų mes ke
liaujame namo, — ji atsiminė kalbėjo senelis, taip
šventės vakarais jis lingavo savo barzdotą veidą į Pa- 

šeštokę, iš vokiečių mokyklos ir pervedė į lietuvišką, ji lestinos pusę, ir ji negalėjo suprasti jo nepraktiško 
susibičiuliąvo su daugeliu mergaičių, ir jos visos buvo geismo. Ir dabar žinojo, kaip nyku, kaip tuščia, jeigu

visą amžių jis buvo taip ilgėjęsis savo karalijos, o nū
nai ji pavargo po trumpo laiko. — Aš noriu tėvynės! — 
murmėjo ji eidama, — aš noriu turėti teises į žemę. — 

gės, ne viena buvo atsilankiusios pas ją su prašymu Kaip mes bjauriai elgiamės su tuo kraštu, kuriame 
padėti, juk rusų laikais ji daug galėjo, manė jos. Ar Į gimstame, ir tiktai šiokioje minutėje pažįstame, kad jis 
ji padėjo? Ne. Ji sakė, kad ji yra taip pat bejėgė, kaip j net nepyksta ant mūsų, nes mes nesame jo vaikai. Aš 
ir jos, bet ji net nežinojo, kiek ji sakė joms tiesos, kiek juk nesu net išdavikas Lietuvai, nė to negaliu. Tai 
melavo net sau: ji ir nemėgino ką nors daryti. Ji visai Mykolo privilegija.

turtingų tėvų, su kitokiomis panelė Goldbergaitė ne
turėjo kalbos. Ir ji turėjo daugybę gerų pažįstamų 
universitete, ji pažino jų šeimas. Ir šitos mokslo drau-

tvirtai tikėjo, jog anie žmonės buvo užsipelnę, kad būtų 
kišami į kalėjimus ar ištremiami, juk jie buvo tiktai 
priešai.

Priešai? — teiravosi jos mintis — kaip gali jie 
būti priešai sau, juk jie gyveno savo vietoje, ir tiktai

Kaip ji buvo užmiršusi jį, stebėjosi, ir pamažu ėmė 
atsigauti — tai pyktis kėlė ją, kaip vaistai, ji vėl vaikš
čiojo ištisa, lyg kareivis. Ji pajuto, kad eina atgn1 ten, 
kur jie taip trumpai kalbėjosi ir tiek daug išsp endė.
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VISIEMS ATEITINK. SENDRAUGIAMS
Ateitininkų Federacijos Vai- tininkai, norį gauti iš AŠF mok 

dyba 1955 m. gruodžio 9 d. po- slui eiti finansinės paramos, pra 
sėdyje, kartu su Ateitininkų Šal šymus siunčia A. S. Fondo vai
pos Fondo Valdyba svarstė atei-j dytojui: Prel. J. Balkūnas, 64-14 
tininkų šalpos reikalus ir nuta-j 56th Rd., Maspeth 78, L. I., N. 
rė Ateitininkų Šalpos Fondo Y., statuto numatyta tvarka.
veiklą priderinti prie naujote At
eitininkų Federacijos Konstitu
cijos str. 36-42.

Tame pačiame posėdyje At
eitininkų Federacijos Valdyba, 
pasifemdama At-kų Federacijos 
40 konstitucijos str., sudarė ir 
trejiems metams patvirtino nau
ją Ateitininkų šalpos Fondo Vai 
dybą tokios sudėties: prel. J. 
Balkūnas — Fondo valdytojas, 
dr. B. Radzivanas — valdytojo 
pavaduotojas, P. Minkūnas — 
sekretorius, Z. Jurevičius — iž
dininkas, P. Vainauskas — val
dybos - narys. AŠF Valdyba 
1956 m. vasario 28 d. priėmė A. 
Š. Fondo veiklos statutą, kurį 
Federacijos Valdyba 1956 m. ko 
vo 6 d. posėdyje patvirtino. Fon 
do valdyba savo kadenciją pra
dėjo balandžio 1 d.

Nuo šiol A. Š. Fondas veiks 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bos žiniojė ir telks lėšas parem
ti mokslus einančiam ateitinin- 
kiškam jaunimui, kuris veikliai 
pasireiškia lietuvių katalikų vi
suomenėje. Visos katalikiškos 
visuomenės rūpestis turi būti at 
eitininkijos širdis -— mokslus ei
nantis katalikiškas jaunimas. 
Mokslus einančiojo katalikiško 
jaunimo eilėse bręsta ateities 
veikėjai. AŠF Valdybos, o kar
tu ir visų ateitininkų sendrau
gių uždavinys — rūpintis ir su
daryti sąlygas visiems ateitinin
kams studentams bei mokslei
viams tęsti mokslus, juo labiau 
tiems, kurie dėl lėšų stokos tu
rėtų palikti universiteto suolą 
ir eiti dirbti į fabriką. AŠF na
riais' pagal naują Ateitininkų 
Federacijos Konstituciją, tampa 
visi ateitininkai sendraugiai. Fon 
do nariu gali būti taip pat kiek
vienas ateitininkas ir kiekvienas 
katalikas AŠF statuto numaty
ta tvarka.

Be to A. Š. Fondas gali turėti 
garbės narių (mecenatų). Juo 
gali būti kiekvienas fizinis ar 
teisinis asmuo, paaukojęs fondui 
ne mažiau kaip penkis šimtus 
dolerių arba jų atitikmenį kita 
valiuta. Gi fondo nariais rėmė
jais gali būti taip pat kiekvienas 
fizinis ar teisinis asmuo, paauko

Nario mokesčius ir kitus Fon
dui įnašus visi nariai prašomi 
siųsti A. Š. Fondo iždininkui: 
Z. Jurevičius, 472 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

Ateitininkų Šalpos Fondas per 
savo veikimo laiką nuo 1948 m. 
yra sušelpęs per 30 studentų at
eitininkų JAV, Kanadoje, Vo
kietijoje bei Pietų Amerikoje. 
Tam reikalui yra išleidęs apie 
10,009 dol.

Iki šiol A. Š. Fondo nariais 
buvo tik apie 200 ateitininkų šen 
draugių. Tuo tarpu ateitininkų 
sendraugių JAV ir Kanadoje y- 
ra apie 700.

AŠF Valdyba, pasitikėdama, 
kad nuo šiol visi ateitininkai šen 
draugiai savo pareigą uoliai at
liks ir savo įnašus AŠF sumo
kės, nutarė įnašų, mokestį su
mažinti iki 3 dol. ir ateitininkiš- 
ko mokslus einančio jaunimo 
šalpos naštą paskirstyti ant vi
sų ateitininkų sendrąugių pečių,

U. S. Steel Co. viceprezidentas John A. Stephcns ir United Steel- 
workers of America prezidentas David J. McDonald New Yorke:pasi- 
ra.šę sutartį baigti plieno streiką. (INS)

žodžio koncertą. Programoje 
dalyvaus savo srityse jau pagar 
sėję mūsų kolegos solistai, pia
nistai, poetės ir rašytojos. Va
karas vyks pačioje Baltimorė- 
je. Stovy kiauto jay s bus parū
pinta transportacija. Laukiama 
atsilankant daug vietinės visuo
menės, jaunimo iš kaimyninių 
Philadelphijos ir New Yorko ko 
lonijų. Po programos bus šau
nūs šokiai, grojant geram or
kestrui.

Tie, kurie dar abejoja dėl sto
vyklavimo, turės dar vieną argu 
mentą už vykimą. O gyveną ry- 
tihiame pakraštyje, nors ir ne
galėdami stovyklauti visą laiką, 
be abejo atvyks Labor Day sa-

Be apgaules fce j°kios apgaulės. Kur paveiks
j lai dreba, žinokite, kad artistai 

aiyžiuje prie vieno kino iš-Į jr operatoriai taip pat drebėjo”.
kabyta tokio tut inio iškaba: .
“Afrikos vidury. Filmas suktas -—......... . =

DĖMESIO

BRANGIOJI, likimas tik dubar 
leidžia Tave paieškoti, bet kur Tu 
esi? Gal likai už vandenynų, gal kur 
šitam krašte esi, o gal mūsų žings
niai tūkstančius kartų susikryžiuo
ja čia?

No turtas, ne grožis, ne išsimoks
linimas, ne šeimos padėtis bus kliū
timi mum.s, jei esi gero išauklėjimo, 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis 
per pusę, taip ir jo džiaugsmą, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., esi lais
va vedyboms ir jei aš Jums patik- 

vaitgaliui, nepraleisdami progos siu. Daugiau apie save parašysiu
pasiklausyti mūsų jaunų muzi- *a*ske, tad, Brangioji, prisiųsk savo 
, v • > j-- . ■ , . , , adresą, kuris bus pagarboje ir pa-
kos bei žodžio menininkų ir kar- Į slaptyje. Adresuoti prašau sekan
tu pasilinksminti guvių draugų, čiai: DRAUGAS, Box,5756, 2334 S.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kuinotnis tikra vieta 

Įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• lliulljo n na m t lis
• Ui U fonografas

• Jlekordavlmo mašinas 
Visokio elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vfillntuvnt

• Dulkiasiurbliai
. • Kavos virduliai

• l4il<lykles (prosai)
— Pilnos' garantijos — nuoluidos ——

lUlTCLCvision
[sales - Service)

būryje.

kun. dr. I. Urbonas, 1390 W. 15 
Avė., Gary, Ind. MAS C. V-ba 

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA

Vidurinių Vakarų apygardos 
moksleivių at-kų stovykla pra
dedama rugpjūčio 11 d., šešta- 

Ta našta bus visiems lengvesnė1 dienį, 12 vai. Stovykla bus gra.-
ir susidarys reikiama suma atei- 
tininkiškam jaunimui paremti.

Mes nuoširdžiai tikime, kad 
visų bendras darbas ir gilus rei
kalo supratimas mums paleng
vins eiti pasiimtas pareigas ir 
sudarys galimybes atlikti uždavi 
nius, kuriems AŠF yra skirtas.

Šis aplinkraštis yra siunčia
mas visiems ateitininkams sen
draugiams ir studentams. Atei- 
tininkiškas solidarumas reikalau 
ja, kad į AŠF Valdybos prašymą 
atsilieptų visi ateitininkai sen
draugiai ir savo įnašais paremtų 
mokslus einančio ateititinkiš- 
ko jaunimo šalpą.

Priimkite mūsų gilią pagar
bą ir nuoširdžią padėką už vi
sokią paramą mūsų darbe.

Prel. Jonas Balkūnas, Fondo 
valdytojas; dr. Bronius Radzi- 
va-nas, valdytojo pavaduotojas; 
Pertas Minkūnas, sekretorius; j 
Zenonas Jurevičius, iždininkas; 
Pranas Vainauskas, valdybos 
narys.

MOKSLEIVIŲ ŽINIAI
Pranešama, kad naujuoju 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos dvasios vadu yra paskirtas

žioje tėvų saleziečių vasarvietė
je, prie Crown Point, Ind., apie 
40 mylių nuo Chicagos. Stovyk
los programoje: sportas, dai
nos, pasirodymai, referatai ir 
paskaitos. Paskaitininkais bus 
kun. dr. J. Prunskis, Vyt. Var
dys, kun. dr. Celiešius, Dan. Au
gienė, mokt. J. Kreivėnas, dr. 
Z. Danilevičius, kun. dr. Ig. Ur
bonas ir kiti. Stovyklai vado
vaus kun. dr. I. Urbonas, J. Šo- 
Uūnas, V. Kleiza, E. šikšniūtė, 
E. Marijošiūtė, A. Liulevičius, 
O. Stankaitytė, A. Stakytė ir 
kiti.

Visais stovyklos reikalais 
kreiptis į MAS CV sekretoriatą 
adresu: 5254 S. Trumbull Avė., 
Chicago 32, III. Telefonas RE- 
7-7735 arba PRospeet 6-2796.

jęs fondui ne mažiau kaip šimtą! Tcl „ f*“
", , , .. . t, , kun. dr- Ignas Urbonas. Visaisdolerių ar kita valiuta. Fondo
valdyba ateitininkams sendrau
giams ir kitiems nariams nusta
tė metinį mokestį 3 dol. Fondo 
valdyba mano, kad tai nėra ne
pakeliama pareiga. AŠF Valdy
ba šiuo savo pirmuoju aplink
raščiu kreipiasi į visus ateitinin
kus sendraugius ir visą katali
kišką visuomenę, prašydama jos 
darbą paremti ir materialiai, ir 
moraliai.

Studentai bei moksleiviai Atei-

Mūsų aktualieji
reikalai

(Atkelta iš 3 pusi.)

religiniais klausimais mokslei
viai ir kuopų valdybos, globėjai 
bei kapelionai yra prašomi kreip 
tis į dvasios vadą šiuo adresu:

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PR0FE8IJ0HALAI

Jeigu norite pirkti art>a parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST
MENT COMPANY

atstovą
VLADJĮ BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Rcsldeneljos — TA 6-43G6
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 

Kodėl bijomasi mokinius išmo- chigano valstijoje. Detroite turi 4
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijeiitams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVest Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Mitingai 
Namų telef. VI 1-7970

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRSIN/LS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6145 
GENERAL CONTRACTOR 

Atlieka Jvairlua statybos, pataisy 
mo Ir portalsymo darbus — stallnln-

Šią vasarą Pittaburghe įvyks i “v”6" cemento, mūrijimo eiektro* 
J i plu.ubingo, dažymo ir dekoravimo

Lietuvaičių Seserų Instituto SU- Į Atskirų kambarių bei butų Įrengimą* 
važiavimas, iš eilės jau trečias, lr »kispuoaa._______________

lietuvių jaunimo tautinio auklė- A • u b i s ak laiisyKiTo 
LITHUANIAN MELODiES

kyti tikrų lietuvių liaudies dai
nų su tikra jos melodija.

Neužtenka vien mokyti lietu
viškai kalbėti, bet reikia ir tau
tiškai auklėti jaunimą, tautinių 
švenčių metu rengiant moki
niams paminėjimus: Vasario 16, 
birželio 14 — 15 d., šv. Kazimie
ro, Lietuvos kariuomenės ir į- 
vykstančių žymesnių Lietuvos 
įvykių sukakčių proga.

Mokyklų parengimai turėtų 
būti persunkti lietuviška progra 
ma: lietuviškomis deklamacijo
mis, tautiškais šokiais, tikromis 
lietuvių dainomis, lietuviškais 
žaidimais ir t.t.

jimo klausimų aptarti. Būtų la
bai gerai, kad, be kitų klausimų, 
būtų pasvarstytas ir mano iš
keltas lietuvių k. įvedimas į pa-

CHICAGOS STUDENTAMS
Pranešama, kad į studentų at 

eitininkų stovyklą prie Baltimo- 
rės yra primami ir ateitininkų bi 
čiuliai. Studentai, norintieji iš 
Chicagos vykti į stovyklą, apie 
tai turi skubiai pranešti Chica
gos studentų at-kų draugovės 
pirm. VI. Šoliūnui, 5254 S. Trum 
bul Avė., Chicago 32, 111. Telef. 
PRospeet 6-2796.

DĖMESIO — VAKARAS!
Pernai dideliu savo meninių 

jėgų pasirodymu pradėjome sto
vyklą, o šiais metais toks mu
zikos ir literatūros vakaras į- 
vyks stovyklos metu. Rugsėjo 1 
d., Labor Day savaitgalio šeš
tadienį, Baltimorės draugovė su 
SAS Centro Valdyba ir pagelbi- 
ninkais rengia didelį muzikos ir

AR VERTA?
$2.00 ] metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MAgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite 82.00 už 8 oz. bonką.

T. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMS

M WGE8 stoties — Banga 1494
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:4 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:86 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
SEKAI). 8:30—9:50 y. r. U etoUc 

WOPA — 1490 IrU.
Chlcago 29 .lt HEmloek 4-841J

7111 Bo ROCKVVELL ST.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

Ann Arbor — WPAG - 1050 klio 
cycles

... , .. Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. prapijų mokyklų kasdienio, gy- y _ RALpH VALATKA
venimą, žinoma, kiek tai leidžia lfi756 __ Detroit 27,
sąlygos. Michigan

JOBO IR AH6ELIH0S ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
į

Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau

kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angeiinos Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Sis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Met rikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

3H
NUO UŽSISENfJUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ 
aegall ramiai sAdfitl ir naktiniu 
niegotl, nea jų užaisenSjusios Žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tę 
alež6jiiną ir skaudfijimą senų atvi 
-ų ir skaudžių žaizdų, uždčkltt 
CjEGULO Olntment. Jos g y d y m < 
zpatybčs palengvins Jūsų skaudSjl 
ną ir galėsite ramiai fhbgotl nak 
U. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
ižlų nudegti.iu. Ji tttipg1 pašalini 
uležSJl.ną ilgos vadinamos PSORIA 
TIS. Taipgi pašalina peršėjimą llgor 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, su 
•tabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
arppirščlų. Yra tinkama vartoti nuf 
lžidstančtos, suskilusios odos dedlr 
dnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipg 
inkama vartoti vaikučiams, kada pa 
,Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 
<ių. Ji yra gera gyduole nuo lį- 
MrSlnlų odos Ilgų. L«
<ulo Olntment yra 
varduodama po 75 
jt., 81-26. lr 88 60.
°lrklte vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
\tllwaukee, W<sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
•.talgan arba raSykl- 
ce lr atsiųskite Mo
ney order |

LEOULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chlcago 34, DL

P.&JJOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas lr Taisymas 

4077 So. Archer Avė.
Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.1 
perkraustynfus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba
PR 8-9842

Oakley Avė., Chicago 8, III.
:$321

Sav. Inž. A. SKMfiNAS 
S. Halsted — CLiffside 4-5(105

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

Universal Savings and Loan Association 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 sąžiiungų 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
.. - ■ ..................................................

Clmrtered * Snpervianri 
by Uiti U. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS REKORDAS.

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
y

Nuo 1905 melų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas lr 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 varlinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

•
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Pr«s.

%

A Chartered ir Snpervued by the United States Govemmeat
įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 

, ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma



Ketvirtadien., rugpjūčio 2, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
r

KAI VISA LIETUVIŠKOJI CHICAGA 
SKUBĖJO Į KRIKŠTYNAS...

ALBINAS VALENTINAS, Chicago, UI.

Lietuvių aikštės krikštynos rimo ir kuklumo įsikūnijimas 
liepos 22-tą dieną Vėl sutrau- Gaila, kad nebuvo ir kūmutės... 
kė tūkstantines minias Chica
gos lietuviškos visuomenės j gra 
žųjį Marąuette parką prie Da
riaus ir Girėno paminklo. Jau 
ankstyvą popietę į California A- 
ve. busųs ne tik žmogus nebega
lėjo patekti, bet ir uodas savo 
snapo nebesugebėjo įkišti. Bušų 
vairuotojai krapštėsi pakaušius, 
didžiai dyvydamiesi:

— Kur tos minios margo svie 
to t3ip skuba šią sekmadienio 
popietę ?

O tas margas svietelis links
mai klegėdamas atsakinėjo:

— Į krikštynas...
— O kasgi toks didis ir gar

bingas gimė? Negi karalius?
Bet juk Amerika karalių netu
ri... — spėliojo vairuotojai.

— Gimė kūdikis, kuris taps 
pakrikštytas vardu 
aikštė”.

“Draivininkai” linksmai smau 
kė kepures ant pakaušių ir spau 
dė gazą, kad tik svietas lietu
viškas į didžias krikštynas ne
pasivėlintų.

Aikštė ne bile kokia, ne ke
lioms poroms pasišokti, grojant 
akordeono muzikai. Ji šičia tu
rėtų ženklinti kaip ir lietuvybės 
pilį. Čia sutelktos krūvon lie
tuviškos švietimo, mokslo ir dva 
sinės įstaigos.

Kūdikis garbingas, galima pa
sakyti — jau pilnai subrendęs — 
todėl kartu buvo krikštynos ir 
sutvirtinimas, o vienok tebuvo 
tiktai vienas kūmas, to kūdikio 
augintojas ir globėjas — žurn.
Stasys Pieža, žemaitiško užsispy

— Valio Jonas Pakel! — šau
kia aplinkui svietelis. Šaukiu ir 
aš.

— Tai pats ir galvoji namus 
pirkti, kad taip ploji... — kažkas 
prakalbino mane.

— Kam čia tos svieto mar-
nastys... Pakel mano bičiulis,1 liamso. 
tai ir ploju.

Kažkas labai garsiai, kad tik 
rai girdėtųsi, suriko:

— Triskart valio Jonas Pa 
kel! Ura!...

— O vienok parade eiti į ko
ją sunkiausia... St HOUM

į^MNON, COM,'. ’•
■ M

Iškilmės buvo dvigubos: At 
lanto nugalėtojų, mūsų didvyrių 
Dariaus ir Girėno mirties pami
nėjimas, na, ir tos krikštynos. 
Todėl buvo surengtas ir šaunus 
paradas, kuriame dalyvavo lie
tuviškieji ir kitataučių vetera
nų postai, šauliai, jūrų skautai, 
kariuomenės daliniai, puošnūs 
dū<lų orkestrai, vežimai ir poli
tikieriai. Viename ištaigingame 
automobilyje važiavo ir “Trys 
Didieji”: Leonardas Šimutis, Pi
jus Grigaitis ir Mikas Vaidyla. 
Jie visi žurnalistai — vyiarusie-' 
ji redaktoriai ir Alto “bosai”. O 
tai turėjo ženklinti lietuviškąją 
vienybę. Lietuviška publika ne
sigailėjo jiems plojimų, bet kar
tu ir dideliai dyvijosi:

Lietuvių1 “ 0 kurgf ketvirtas didysis?
, Juk tai nepilnas vienybės veži
mas...

— Matote, kad jis ne redak
torius... Kaip čia dabar sėsis...

— Tai išeina, kad lietuviško
sios vienybės teturime tris ket
virtadalius... '

— Ir tai jau neprastai... — už 
tvirtino kažkoks vienybės šali
ninkas.

Bet tūlas bendruomenės narys 
ėmė garsiai ploti ir šaukti:

— Tegyvouja Maikis! Valio!
— Ko pats taip šūkauji? — 

paklausiau.

— Vardan tos bendruomeniš
kos vienybės šaukiu, atsakė en
tuziastas. — Juk jis “Sandaroj” 
parašė dideliais mudrų straip
snį apie Dainų šventę. Galima 
sakyti, nurašė su visais išrai
tymais... Todėl ir pagerbiu.

Aš apsižvalgiau aplinkui. A- 
gi žiūriu, kad stoviu nepapras
toje kompanijoje. Visi, kurie 
labiausiai plojo, žinau, pasiry
žę pirkti namus. O tas, kuris 
taip garsiai šaukė valio, man 
tik prieš kelias dienas pasako
josi, jog užtikęs neprastą “bar- 
geną” net pačiame Marketpar- 
ke, bet teturįs labai mažai įmo- 
kėjimui. Sakėsi tuoj bėgsiąs } 
Pakel banką ir, jei tik nebūsią 
daug pažįstamų, pulsiąs stačiai 
prieš John ant kelių...

Šventėje gražių gražiausių 
kalbų buvo kaip vandens, bet už 
visas gražiausia kalba buvo Mi- 
chigano gubernatoriaus M. Wil-' 

Tai žinomasis lietuvių
bičiulis, ir brangus bičiulis. Ir 
jo ramybės žodžiai, iš širdies sa
komi, giliai įsmigo* į mūsiškes 
širdis. Ilgai jis dar draugavo ir 
šnekučiavosi “saviškių” apsup
ąs. Ramino, guodė, žadėjo tik

rai ką išmanydamas daryti.- Ir 
šitas geras, gubernatorius šven
tę apleido paskutinis, gausiai pa 
lydėtas širdingai “Sudiev, su
diev... bay, bay”...

Po Dainų šventės Lietuvių j 
aikštės krikštynos parodė, jog 
lietuviai Chicagoje dar neišny
ko, jų didi yra ir gausūs būriai, 
bet tik neaimanuokime, jei ne į 
kiekvieną koncertą ar mitingą 
visi nesuspėjame subėgti.

Aš švilpaudaams nežymiai 
pasitraukiau ir nuėjau prie ki 
tos kompanijos.

Parade dalyvavo ir marinų da 
linys iš kokių penkiasdešimt vy
rų. Šalia jaunos merginos bai
siai prunkštė:

— Žiūrėkite, kaip jie eina 
koją”...

‘1

Thompson, Conn.
Pastatų šventinimas

• I
Šiluvos Marijos šventė įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 9 d., Maria- 
napoly. Tą pat dienąbus pašven
tintas naujai atremotuotas pa
statas, kuriame yra kambariai 
mokiniams, o vasaros metu — 
atostogautojams ij rekolektan- 
tantams.

Šventės programa bus pradė-

Mt

£

r

Muriunapolio berniukų mokyklos sporto salė, kur <la romas priestatas su 16 naujų kambarių studentams, 
rekolektantams ar svečiams, šis naujas priestatas bus šventinamas rūgs. 8 d., 1956 nu, Thompson, Conn.

Tėvų Marijonų provincijolą? 
kun. Valentinas Atkočius, MIC. 
Po to — Marijos valanda, iškil
minga procesija su Švč. Sakra
mentu ir palaiminimas.

Pastatų pašventinimas šutam 
pa su 25 metų sukaktimi pa-Į 
šventinimo ir pavedimo Mariana! 
polio Marijos globai, kunj atli-i 
ko a. a. vysk. Petras Būčys.

Visi, ypač Naujosios Anglijos, 
lietuviai kviečiami ko gausiau
siai dalyvauti Marijos dienoje ir 
per Šiluvos Marijos užtarimą 
prašyti Dievo gailestingumo nu
sikaltusiai žmonijai, taikos pa
sauliui ir išvadavimo iš vergijos 
pančių brangiai tėvynei Lietu-

rengime buvo laimingi: Daniel 
Wheeler, Hudson, Mass., laim. 
$100; W. Crabtree, Putnam, 
Conn., — $75; Junis Puishys, 
Milford, Conn., — $50 ir Jieva 
Dunde, Pittsburgh, Pa., — $25.

MIRĖ ESTŲ VEIKĖJAS

Liepos 1 d. mirė pulk. Sfco- 
ckeby, pasižymėjęs estų veikė
jas. Dėl jo mirties Vykd. Tary
ba estams pareiškė nuoširdžiau 
šią užuojautą.

Meilė yra greita, nuoširdi, 
švelni, išmintinga, tvirta, kant
ri, ištikima, pastovi, kilniadva- 
sė, niekad nejieškanti savęs, 
nes' kaip’ tik pradedama jieš- 
koti savęs, nustojama mylėti.

Tomas Kempietis

Žmogus yra reikalingas bend 
ruomenės kaip aprėdo, kitaip 
jisai atrodo kažkaip nuogas, 
vargšas, kažkaip nevietoje ir 
tarsi nuvilktas.

R. W. Emmerson

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GftLINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių lr kitų pacuoftlmų.

2443 WEST «3RD STREKT 
Tel. PRospect 8-0833 lr PR 8-0834

Kitame tokiame pat vežime 
mano senas bičiulis Vyt. Uznis 
bevežąs kitus didžiuosius — tai 
“Dolerių Didžiuosius”: John Pa
kel, John Kazanauskas, Balze- 
kas...

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, Radio3, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai.

«r I W
\ I*

«***6l; * 1

— Tai turbūt “laisvo stiliaus 
žygis”...

O Sutvėrėjau! Ir kaip šitaip 
galima sugebėti... Kiekvienas 
sau atskirai žygiavo. Tiktai vie
nas vadas priekyje ėjo į koją...

Karo žinovai aiškino:

— II Pasauliniame kare mari
nai rodė stebuklus Ywoje, vien 
nuo jų vardo drebėjo visas Pa- 
cifikas...

ta Kryžiaus Keliais parke 1:301 vai. Tą dieną jokių rinkliavų 
vai. popiet. Po to bus naujų pa-1 nebus.
statų pašventinimas, kurį atliks į Liepos 4 d. Lietuvių dienos pa

"i C

M#

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj
* Mt

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Wester® Av®. Air Condltioned koplyR® 
REpnblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vM»

Hmm, karte *yv«na kitose mieste dalysst ®a«alsas 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

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

$199.00 2-jų GABALŲ PARLOR SETAS UŽ____ $99
$575 PULLMAN 2 G AB. SOFA ir KĖDE ........... $284
$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS ........... $ ~| 49
$150 2 GABALŲ SECTIONAL ................................$7^
7 dalių valgomo kambario setas, vprtė8 $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 sętai 4 dalių, vertės $425.00 už.........$245.00
Kilimai 100% vilnos 9x12 įvairių spalvų, vertės $70.00 po $ 49.00
Porceliano pečiai, Tappan, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linoleumai, įvairių spalvų, po ......................... . .................. $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų pėdų po ................. ............... $159.00 ir augščiau
RČA Vietor televizija už .................................................................. $98.00
17 colių televizijos po .... ..................................................... ............... $98.00
21 colio televizijos |x> ...................................................................... $119.00
21 eol. 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. ketvirtadieniai! 8-7 vak.

----------- - &

A. A-
PAUL O. KANTWILL 

kantvilas
Gyveno C3 5 7 S. Francisco Avc. 

Tel. WAlbrook 5-4077
Mirė liepos 31 d., 1956, 7:30 

vai. ryto, sulaukęs 53 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Klai

pėdos krašto, Pagėgių apskr., 
Rapkojų parap., Skrodlių km.

Amerikoje išgyveno 22 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Sophie (Račkauskaitė), 
2 sūnūs: Edward ir Leonard, 
Brolis Otto su šeima, gyv. Ka
nadoje, uošviai: Aleksandras ir 
Juozapina Račkauskai, švoge
ris, Boleslovas Račkauskas. 2 
švogerkos: Helen šošplaukis.
jos vyras Alfonsas ir Eugenija 
Račkauskas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko tėvas Edvar
das Kantvilas, 2 seserys: Lina 
ir Mėta.

Kūnas pašarvotas AntaMo 
Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
Western Avė.

Laidotuvės Jvyks šeštad., 
rugp. 4 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas J švenč. Ta
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje Jvyks , gedulingos 
pamaldos už velionies sietų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir sūnūs, 
laidotuvių direktorius Anta

nas Petkus. Tel. GRovehill 
6-2345.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

Iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
nalteL

Apie Teresės Neumanaltės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro ! 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- į 
dos), iš kurių teka kraujas — j 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESfc NEU-' 
tyANAITfc. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelcčiaus viršelis^ Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Av«u
f ■. ■ *1

Chicago 8, UL

A. A.

ANNA MASSE (MISEVICZ)
PAGAL TĖVUS SCHALASKY, PAGAL PIRMĄ VYRĄ WELPS

t
Gyveno 4543 S. Washtenaw Avė. Tel. Virginia 7-3608

Mirė liepos 30 d., 1956, 2 vai. popiet, sulaukus 51 m. amžiaus. 
Gimė Pittšton, Pa. ", t

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, duktė Virginia, sūnus 
Joseph J. We!ps, marti Eleanor, tėvas Joseph Schalasky, 2 sese
rys: Nellie Welps, švogeris William ir Margaret Stąsulis, švoge
ris ' Micbael, 2 broliai: George Schalasky, brolienė Margaret ir 
Joseph Schalasky, Jr., brolienė Marie ir jų šeimos. Uošvis Georgo 
Kaminskis, jo žmona ir jų šeima. 2 švogerkos: Monica Grish su 
šeima, ir Seselė M. Anrilla, vienuolė, abi Californijoje. Kiti gi
minės, draugui ir pažįstami.

Priklausė V. F. W. Koy W. Nelson Post No. 1128 Auxiliary.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South 

Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugp. 3 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus ghnines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 1

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, tėvas ir kiti giminės.
Luidotūviu direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

Pranešame giminėms, draugams bei pažįstamiems, kad 1956 
m. rugpiūčio mėn. 10 d. sueina vieneri •metai, kai negailestingoji 
mirtis išskyrė iš mūsų tarjni brangų — mylimų vyrų, tėvelį ir 
brolį.

Diplomuotą Miškininką

M E C J J A M E i K į
' Minint šių liūdnų sukaktį už jo sielų bus laikomos gedulin
gos Sv. Mišios: . *■ -4

Rugpjūčio 13 d. 8 vai. ryto šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Hockfordc.

Rugpiūčio 10 d. 6:30 vai. ryto bus kalbamas šv. Rožančius 
Poor darės vh’iuolyne, Rockf’ordc.

Rugpjūčio- II d. 6:30 vai. ryto gedulingos Sv. Mišios to pat 
vienuolyno bažnyčioje.

Rugpiūčio 11 d. 9:30 vai. ryto šv. Mišios, šv. Kryžiaus baž
nyčioje Čikagoje, kurias atlaikys kun. A. Paukštys.

Žmona, sūnus, duktė ir sesuo

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

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 Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų pataraa- turime koplyčiai,
l vĮmaa dieną b* naJt- Su viaoae Chicago® ir
tj, Reikale laukit® Roselando dalyse lr
mo®. 'nojau patarnaujame*

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

659 West 18th STR]

Tel. Y Arda 7-3401

P. GURSKIS
TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Bl. TeL OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA A VE. Tet Y Arda 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, DI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArd® 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobUe 7-1213|
2814 W. SSrd PLACE Vlrgtnbi 7-0672,
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PAJIEŠKOJIMAI
Jicškomas Aloizas (Aliziejus) Mo- 

liužis, sūnus Juozo, kilęs iš Ragaus
kų kiu., 8. Kalvarijos pa rup. Jis 
pats arba žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Michalina Kutai- 
tienė, 424 Wothersfield Avė. Hart
ford, Conn.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulalčio

Matulevlčlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
STEPHENS LIQUORS

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Jonab Savickas įieško snvo sesers 
ALEKSANDROS SAVICKAITĖS - 
MARIONIENĖS ir jos vyro ANTA
NO MARIONIO, kuris paskutiniu 
laiku Lietuvoje buvo lusdijų ginui, 
direktorium. Atsiliepti prašom šiuo 
adresu: J. Kundrotas, 307 South 
4th St., Brooklyn 11, N. Y.

Domicėlė Kudirkienė, gyvenanti 
Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje, 
Darbininkų gv. 2, jieško sūnaus JO
NO KUDIRKOS, Jono sūnaus. Bus 
dėkinga už kiekvieną žinią, kur da
bar gyvena Jonas Kudirka ir kaip 
jam einas.

.Elzbieta Butkienė iš Lietuvos (Al
sėdžių)' jieško p. SKRIDULAIČIO. 
Prašoma atsiliepti ar apie jį žiną 
pranešti sekančiu adresu: J. Butkus, 
808 N. Lafayette Pk. PI., Los Ange
les 26, California.

Jie&komi KAZIMIERAS, ANĖ ir 
JULĖ MARTINAIČIAI ir JO
NAS, ANTANAS, ALEKSAS, IG
NAS, ADELĖ, STANKAI. Gyveno 
Newark, N. J. Jieško Ignas Marti
naitis, gyv. Krasnojarsko krašte. 2) 
Jie&komi' PRANAS NORBUTIS, 
gyv. West Frankfurt, III. ir ALEK
SAS JARMOŠKA, gyv. Chicagoje. 
Jieško Petras Jarmoška, gyv. Kras
nojarsko krašte. 3) Jieškau KAZI
MIERO ČELNIO, Julius Česnys, 
gyv. Krasnojarsko krašte. Kas jieš- 
komus asmrtiis pažįsta ar žino, ma
loniai prašom pranešti adresu: Z. 
Stančius, 3923 Fir St., East Chiea
go, Indiana.

I. Vžrušai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel- J 
girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

II. Iatlškai. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

ITT. Vilniuje, žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėti, Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta , kietas viršelius. Kaina 
*2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGA S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba gTeit ir gerai parduot — 
kreipkitėe į šią įstaigą.
Parūpinau! gerom sąlygom paskolas

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

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas 
savo tautietį yra didesnis pasirinki
mas ir žemesnės kainos.

PASITIKRINKITE, IR JOS.

1) Juozas Bilskis ir Magdalena 
Bilskienė iš Sibiro įieško JONO DA
NILEVIČIAUS, SALOMĖJOS DA
NILEVIČIENĖS ir jų vaikų DA
NUTĖS ir KĘSTUČIO. 2) Balnienė 
iš Sibiro jieško savo brolio VINCO 
KEZLAIČIO, kilusio iš Vilkaviškio 
vai., Keturvalakių kaimo. Atsiliepti 
prašome šiuo adresu: Antanas Kau
nas, 657 W. 55th St., Chieago 21, UL

Skelbtis ‘‘DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra pi‘einama visiems.

PILIETYBES EGZAMINAI
Lengviausias Būdas Išmokti 

Aktualių Egzaminų.
Iliustruotas Pazyzdys

Patogaus Formato
Kaina 75^

Gaunama pas knygų platintojus ir 
pas autorių:

D. Klinga, 496 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Neveluokit Prašyti Pifietybčs 
Lapkričio — November 6 d. Įvyks

J. Vai. prezidento, Kongreso ir kitų 
pareigūnų rinkimai. Nauji piliečiai 
galės juose dalyvauti tie, kurie pilie
tybę bus gavę 90 dienų prieš rinki
mus.________________________D. Klinga

AUTOMOBILE** — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS
UetuvUka gazolino stotis Ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos daly*

1 CALL-ME-MOTORS C0.
575* S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

YOUR KITCRUY

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

BISQUIT COGNAC Ith $4.85

GRAIN ALCOHOL, 190 proof 5th $4.85

GOLD LEAF COGNAC 5th $3.89

GOLDWASSSER LIKERIS 5th $3.39

SKAIDRIOJI 5th $3.29

IMPORTUOTAS PORTUGALIŠKAS
VYNAS 5th 98c

IMPORTUOTAS TORINO VERMOUTH Qt. $1 29

IMPORTUOTAS BAVARIŠKAS ALUS
dėže 24 buteliai $5.39

KINSEY, PHILADELPHIA, THREE FEATHERS
Blended Whiskey 5th $2-89

FREE PARKING LOT for CUSTOMERS.

Dujami, namas Ciceroj, rezidenci
niam rajone. Puikus 2 augštu 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Dal. 
aut. gazo šildymus karštu vandeniu.
2 garažai. Savininkas apleidžia mie
stų ir prašo tik $27,000. K. Volodke- 
vičius.

10 apartm. mūr. namas Marųuette 
Parke. Pajamų Į metus virš $11,000. 
Kaina $85,000. įmokėti $35,000. Sa
vininkas duoda morglčių. A. Rėk
laitis.

Staigmena!, 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo Ir mokyk
los*, neš Jums pajamų! Tik $23,500. 
A. Linas.

Artl Maria High School 7 kamb. 
bungalow. $16,000. J. šaulys.

2 augštu namas ant Halsted. Ta
verna su butu ir 13 vienetų roomlng- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Brighton Parke 3x4, mūras. Rūsys.
2 auto garažas. $230 mėn. pajamų. 
$27,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7 lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MARŲUETTE PARKE:
Naujus mūrinis 7 kamb. (5 mleg.). 

‘GAUK PARKE:
Mūrinis, 1 % augšto — 5 ir 3 k., 

10 metų. Gražūs butai. $5,000 Įmo
kėti. kSmj**
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 3 butai Ir krautuvė. 
Platus sklypus, geras namas.

Meilinis 1 % augšto — 4 ir 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garažas. $13, 
700.

Mūrinis — 2 po 5 k. Centr. šildy
mas.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 VVest 43 St
CLifsids 4-23*0

2-jų augštu mūrinis, akmens priekis. 
Dabar užimtas ’‘jewelry" krautuvės. 
Didelė krautuvė, •‘tlie” grindys. 5 
kamb. užpakaly. Alyva — karštu 
vandeniu apšild. pirmas augštas. 5 
kamb. 2-me augšte, gazu apšild. 
Ąžuoliniai papuošimai. Gerame sto
vy. Kaina $25,000. 5620 S. Ashland
Avė. CONROY, 5608 S. Ashland Avė. 
Tel. I’Rospect 0-3850.

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

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

M. CJESAS, patyru Mto »Į nt.ll.hn

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugo”.

COū&b-

MUITU A. ELECTRIC RAYCiE J

Maloniausia staigmena moteriai su nauja elektrine 
krosnim yra tai, kad jos virtuvė pasilieka vėsi karš
tame ore ... nors orkaitė vartojama kelias valandas'

Priežastis: moderniška elektrinė krosnis laiko jū
sų virtuvės temperatūrą 10 laipsnių vėsesnę. Kodėl? 
Karštis laikosi orkaitėje ten, kur jis priklauso.

Bet elektrinės krosnys turi ir daug kitų patogumų. 
Šiandien, niekas kitas greičiau neverda! Ir daugelis 
jų turi “surface units” su thermostatinėm-kontroli- 
nėm, kurie nebereikalauja verdančių puodų saugoji-* 
mo. Jos taip pat yra švaresnės virimui. Jūsų virtuvė 
laikosi dvigubai švaresnė.

Jūs rasite įvairių ypatybių su ‘‘naujom įdėjom”. 
Yra automatiški kepimui skaitykliai, “French door” 
orkaitės, “built-in Totisseries”, ir daug kitų priedų. 
Pamatykite pas savo elektrinių reikmenų dylerį. Su
žinokite kaip lengva yra turėti modernišką elektrinę 
krosnį jūsų virtuvėje.

Didelės santaupos —- mes su
mokame dalį jūsų instaliacijos 
išlaidų.

Reikalinga pravesti naujas vie
las? Mes apmokame ir dalį tų 
išlaidų — kvalifikuotiems 1,' 2 
ir 3 butų namų savininkams.

Jūs ne tik sutaupote pinigus!

Modemiškos vielos pagerina jū
sų TV paveikslus, paskaistina 
šviesas, visi elektriniai daiktai 
veiks daug geriau. Jūs galite 
įsitaisyti ir 240-voltų elektrinį 
džiovintuvą, vandens kaltinto
ją, greitai ir pigiai. “The Share- 
the-cost” Planas galimas leng
vom išsimokėjimo sąlygom iki 
2-jų metų.

Se* your olectric appliance doalor
''♦r

OC.K.Co.

$ Commonwealth Edison
••e

Public Service Company

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospeet 8-5454

P. STANK0VI6IUS
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk DAnube #-1798 
Padeda plrkltl - parduoti aamn* 
aklus, bizniu* Parūpina paskola* 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentu* Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

' PALIKIMAS. Parduodamas 2-jų 
butų mūrinis namas. Apylinkėje 
28th ir Drake Avė. 4 ir 5 kamb. (3 
mieg.). Garažas. Uždaras porčius. 
Autom, gazo šildytuvai. $13,500. 
SVOBODA, 3739 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

CICERO BARGAIN. 2-jų butų 
mūrinis namas 5 ir 6 kamb. Apylin
kėje 50th ir 16th St. Karštu vande
niu — alvva apšild. Rūsys. $22,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Cermąk Rd. BIshop 2-2162.

$37,500 GRAŽUS KAMPINIS NA
MAS MAROUETTE PARKE. Pel
ningas. 2657 W. 69th St. REpublic 
7-4094. Savininkas gyv. užpakalinia
me bute.

HELP VVANTED — VYRAS

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

WORKERS
Top tyages. — Benefits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Avė. 
FRANKLIN PARK

RANCH HOME
Fof Sale

2 years old
Lot 100x265 
3 Bed Rooms 

1% Baths

Attached Breezeway & Garage 

Finished Basement

2 Fireplaces

Near Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call
Downers Grove — 4013 M.

NEW BUFFALO, MICHIGAN

65 mylios nuo Chicagoš (apie 9 
mylios iki Beverly Shores). 9 ak
rai žemės prie upės kranto. 2-ji 
moderniški namai: 10 kamb. ir 4 
kamb. Automatiškai alyva apšild. 
Įvairių vaisių jaunų medžių sodas. 
Peščiam galima nueiti į Lak© mi
chigan. Galima pirkti su baldais 
arba be baldų. Dėl ligos turi iš
vykti. Parduos už geriausią pa
siūlytą.

Kaip važiuoti: 3 mylios už New 
Buffalo, sukite į dešinę ant U.S. 
12 kelio prie J’s Cafe; 2-ras na
mas dešinėje pusėje.

Tel. Lakeside 4134

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI TAVERNĄ su
namu ar be. Fabrikų ir praeivių kli- 
jent. Nebrangiai. GArden 2-2876.

SAVININKAS PARDUODA. Be
verly Shores prie Lake Michigan. 
Gražus pliažas ir apylinkės. Pa
jamų nuosavybė; 3 dideli sklypai 
ir 2 namai. Šalia Lakeside Vila. 
Nebrangiai. Tei. EVerglade 4-0325.

Parduodama MAISTO KRAUTU
VĖ DĖL ŽMONOS MIRTIES. Tik 
$1,800.______ 2000 W. 23rd St.

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

esamen
PLUMBING

Licensed, bonded plumbera
Joks darbas nėra didelis ar maža* 
laukite dabar. Kalbame lietuviška) 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

LIET. APDRAUDU AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mu* ,

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6108 S. Ashland Avė., Chieago 36, UI

PLATINKITE “DRAUGI” Skelbkitės “Drauge”

OPPORTUNITIES
FOR

■ Electronics
ENGINEERS

With experience in transistor circuitry. 
AND

Mechanical
ENGINEERS

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

Ali' replies held confidenttal.

HOUSTON
Teehnical Laboratories
3701 Buffalo Speedway

HOUSTON, TEKĄS
A Subsidiary of 

Texaa Instruments Incorporated.

DRAFTSMEN
Experienced

Either

• DESIGNERS 
0r

DETAILERS
We have several openings in our 

expanding organization 
If you are looking for:

Creative Challenges 
A New Opportunity . 

Variety of Assignments 
Steady Employment 

Many Company Benefits
Write giving complete resume — 

all replies held confidentinl

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

IEŠKO DARBO

Jieškau darbo už mažų atlyginimą 
prie šeimos. Galiu vietoje gyventi 
arba važinėti. Kreiptis: Mary Mil
ler, 4534 So. Hermitage Avė., Chi- 
cago 9, IH.

HELP VVANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant vvorking 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300 .

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: “Vl. 7-422# 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SI M AICIA I 
Realty - Bullders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INCL 
2623 W. 60 st. Chieago 20, IU.,

PRospcckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
* (rengia aluminljaus langus lr 

duria.
llllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll imu
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja genus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiir
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
1 LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE
MORAS I

Bullders, Gen. Contrnctors 3
5 Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
3 venamųjų lr viešųjų pastatų. S
2 Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
B Kreiptis šiuo adresu:
ŠIOMIS STANKUS !
g Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 

I 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
TeL PRospeet 8-2018 

= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, 3
Chieago 29. IlRnol*. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFE

ŠILDYMAS
A. Stančlanskaa lr A. Lapinu

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
ttoners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OT.ympic 2-9311 nno 8 vai 

ryto lld 5 vai. vakaro. 
Telef. ano 5 vaL vak.: oi.ympf

2-6752 tr OLympio 2-8492
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Pasikeičia DLOC vadovybė
Min. Lozoraičio vizitas Dėt- , , ... .. , . , -darbą, tačiau Jis atsisakė. Bu

roke, vienai visuomenės daliai vo kejįamas pasitikėjimo klausi- 
(tautinei grupei) esant už jo at-( mas visai valdybai, tačiau dis

kusijos išvirto į ginčus, net įžei
dimus, ir iš valdybos čia pat pa
sitraukė dr. Karvelis ir Tama
šauskas. Išrinkus susirinkimo

vykimą, kitai priešinantis, turė
jo įtakos į mūsų politinį gyve
nimą tvarkiusio organo — Det
roito Lietuvių Organizacijų Cen ,a 7-. • j • •, i prezidiumą buvo pradėti valdytro — sklandžią ir darnią veik- ~r,,OT.+11D O11Z
lą. Šiandien jau yra pasitrau
kęs iš šios organizacijos pirmi
ninko pareigų labai nuosaikus 
tautinės grupės atstovas Jonas 
Gaižutis, protestuodamas prieš, 
kaip jis sako, tolerancijos prin
cipo neišlaikymą; už tai, kad 
buvo nevykdomi teisėti praėju
sio susirinkimo nutarimai, dėl 
ko buvo negalima DLOC vardu 
pakviesti min. Lozoraitį.

Min. Lozoraičio kvietimo istorija

DLOC valdyba, nesutardama 
kviesti ir nekviesti min. Lozorai
tį, šį klausimą patiekė visuoti
niam susirinkimui, kuris įvyko 
š. m. birželio 10 d. Ten buvo 
nutarta 13 prieš 10 balsų min. 
Lozoraitį kviesti. Šios organi
zacijos revizijos komisija laike 
poros dienų gavo skundą, kad 
minėto susirinkimo sušaukimo 
procedūra buvo apeita, prasilen
kiant su DLOC statuto II str. 4 
pragrafu ir III str. 3 paragrafu, 
nes pakvietimai buvo neišsiinati- 
nėti laiku ir vienuose buvo nu
rodyta susirinkimo programa, 
kituose ne, kas ir davė galimybę 
tautinei grupei sutraukti savo 
žmones ir pravesti norimą nuta
rimą. Tačiau revizijos komisijai 
pasiūlius, kad valdyba sušauktų 
naują susirinkimą, tautininkai 
savo iniciatyva pasikvietė min. 
Lozoraitį.

Antras susirinkimas

Nors vasaros metu šaukiami 
susirkinmai nėra popularūs, ta
čiau šį kartą į DLOC susirinki
mą atsilankė gana gausiai. Jį 
pradėjus ir pateikus programą, 
pradėtos diskusijos dėl susirin
kimo teisėtumo, nes jį šaukęs 
valdybos pirmininkas, kadangi 
sekretorius atsisakęs išsiuntinė
ti pakvietimus dėl to, kad tuo 
reikalu nebuvo valdybos nutari
mo. Po ilgų ginčų susirinkimas 
pripažintas teisėtu ir buvo eina
ma prie valdybos pranešimo, ku 
rį sudarė pirmininko pareiš
kimas, kad jis atsistatydinęs 
nuo birželio 30 d. Tačiau val
dybos sekretorius Tamašauskas

VIEŠA RINKLIAVA
Kaip anksčiau, taip pat ir 

šiais metais, E. Paurazienės rū
pesčiu Balfo 76 skyriaus valdy
bai pasisekė gauti leidimus vyk-

APLtNKYKIME ALRKF 
VASARVIETĘ

Daugelis jau esate ap& šią 

vietovę girdėję, tačiau dar ne 
visi esate ją matę ir ja pasigro-

dyti viešą piniginę rinkliavą De- Q ku0 žve,
trorto lr Hamtramcko miestų damas j Uos graž|u3 mediiais
ga yese s. m. rugsėjo _ . apaugusius kalnelius ir į jų pa-

Kadangi teutonu nėra taip. žvilgantį kiekvie.

bos rinkimai. Du kartus suda
rius kandidatų į valdybą sąrašą 
visi iš jo išsibraukė. Tada žino
ma Detroito veikėja E. Paura
zienė, apeliuodama į susirinku
sius, pasakė, kad ne jai — Ame
rikos lietuvaitei — turėtų rūpė
ti šie reikalai, bet daugiau lie
tuviams, neseniai čia atvyku- 
siems, o savo organizacijos in
teresų nereikia statyti augščiau 
už tautos reikalus. Po trumpos 
pertraukos, po asmeniškų pasi
tarimų, prezidiumo pirmininkui 
V. Kutkui stengiantis, buvo su
rasti kandidatai, ir į valdybą jos 
papildymui išrinkti P. Medonis, 
A. Naruševičius ir S. Garliaus
kas. Revizijos komisijos spren
dimo svarstymas buvo atidėtas 
sekančiam susirinkimui. Reikia 
tikėtis, kad papildyta valdyba 
vėl įves D. L. O. Centrą į nor
malias veikimo vėžes. S. G-kas

KLAUSIMAS SKAUTŲ 
VADOVYBEI

“Draugo” š. m. liepos 26 d. 
174 nr. buvo patalpintas ps. An
tano Banionio laiškas redakci
jai. Jame iškyla įdomus faktas 
apie LSB užsienio skyriaus ir 
diplomatinės tarnybos bendra
darbiavimą ir, kad BUS ir L. S. 
Seserijos atstovai pasirašė su 
diplomatine tarnyba komunika
tą. Jo tikslas — remti diploma
tinį užnugarį, kaip A. Banionis 
min. Lozoraičiui pagerbti ban
keto metu yra pareiškęs. Visuo
menei tikrai yra įdomu žinoti,

lengvai gaunami, todėl mums 
detroitiečiams belieka tik pasi
rodyti ne tik savųjų, bet ir sve
timųjų tarpe, kad mes lietuviai 
buvome ir esame pilnai verti 
tuos leidimus gauti.

Taip pat valdybai prašant E. 
Paurazienė, kaip anksčiau, taip 
pat ir šiais metais neatsisakė, 
bet mielai sutiko viešajai rinklia 
vai vadovauti, už ką Balfo 76 
skyriaus valdyba E. Paurazienei 
širdingai dėkoja.

Dabar valdyba ir jos talkinin
kai tiki (o kitaip juk ir būti ne
galėtų), kad detroitiečių tarpe 
neliks nė vieno tokio lietuvio, 
kuris vienokiu ar kitokiu būdu 
neprisidės prie šio kilnaus dar
bo. P. P.

BALFO VAKARAS

nas kuria gražius ateities pla
nus, kiekvienas jaučia, kad čia 
yra vieta, į kurią yra verta įdėti 
darbo ir kapitalo. Čia džiaugsis 
lietuvių stovyklaujantis jauni
mas, čia ras sąlygas įsikurti lie
tuvės seselės, čia išdigs poilsio 
namai seneliams, o piliakalnio 
papėdėje bus ideali vieta gegu
žinėms ir vasarotojams. Dar to
liau žvelgiant ir vasarnamių sta
tybai bus pakankamai vietos 
Viso to iš karto negalima įgy
vendinti, tačiau, jei visi parody
sime noro, pasiryžimo ir nepa
gailėsime savo darbo bei aukų, 
nėra jokios abejonės, kad visa 
tai virs tikrove.

Sekančią savaitę jau pradės 
statyti pagrindinį pastatą — vir 
tuvę, salę ir valgyklą. Per mė-

Š. m. spalio 14 d. Balfo 76 nesį laiko numatoma šią statybą
skyriaus ruošiamame vakare, p. 
Z. Arlauskaitei - Mikšienei re
žisuojant, Detroito Lietuvių Dra 
mos Mėgėjų Sambūris suvaidins 
trijų veiksmų komediją “Pirmas 
skambutis”.

BALFO SEIMAS

g. m. lapkričio 23 — 24 d. 
Detroite, Hotel Statler įvyks 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal 
poę Fondo seimas. Seime daly
vaus ir Balfo pirmininkas kan. 
dr. J. Končius.

baigti. Tuojau bus įvesta elekt 
ra, jau yra išgręžtas šulinys, 
pravestas kelias ir yra tvarko
mas ežeras. Visa tai bus atlik
ta per vieną vasarą, kas tikrai 
yra džiuginantis faktas. Tačiau 
su viena sąlyga: jei finansinė pa 
dėtis nekliudys šių planų įgy
vendinimo. Čia ir tenka kreiptis 
į jus, Detroito lietuviai. Prisi
dėkite savo dosnia auka, o re
zultatais tikrai bus galima 
džiaugtis. Aukos plaukia iš Cle
velando, Chicagos ir ypatingai 
iš tolimojo New Yorko. Kun. V.

tovių. Detroito lietuviai yra 
kviečiami tą sekmadienį pašven
tinimo iškilmėse dalyvauti. Apie 
tai smulkesnės informacijos bus 
suteiktos vėliau.

Stovyklai aukojo: po $100 B. 
Bacevičius, K. Gricius ir V. Ba- 
ziliauskas; V. ir T. Udriai au
kojo 50 dolerių.

AUKOS VOKIETIJOS 
SKAUČIŲ STOVYKLAI

Detroito visuomenė šįmet, dar 
dosniau kaip pernai, savo auko
mis parėmė Vokietijos skaučių 
stovyklą. Viso aukų surinkta 
184 dol. gi auka kartu su kito
mis persiųsta stovyklos reika
lams Vokietijos skaučių vado
vės A. Gasnerienės vardu, ir so
cialiniame skyriuje gautas atsa
kymas su padėka visiems auko
tojams ir rinkėjams. Vokietijos 
skautės,-ai, dėka geros valios 
dosnių Detroito ir kitų vietovių 
lietuvių gali sau ramiai šią va
sarą gamtos prieglobstyje sto
vyklauti, kaip ir mūsų skautai.

Skauč’ų Seserijos socialiniam 
skyriui talkininkavo ir aukų De- I 
troite surinko: V. Tamošiūnas f 
— 40 dol., M. Lekniūtė — 30 
dol., M. Rabašauskienė — 27.50

dol, S. Bliūdžiuvienė — 25 dol., 
E. Kutkienė — 13.50 dol., Ž. 
Buknytė — 12 dol., R. Bilaitie- 
nė ■*— 10 dol ir socialiniame sky
riuje gauta 6 dol.

J. Briedis ir Liet. Nepr. Tal
kos Detroito komitetas aukojo 
po 10 dol.; E. Baublienė, S. 
Bliūdžiuvienė, Gabijos skaučių 
tuntas, V. Pauža (“Neringa”), 
P. Rabašauskas, Amer. Liet. Re
zistencinė Santarvės Chicagos 
skyrius, ALRS Detroito sky
rius, LAS, Tautinė S-ga — po 
5 dol.; E. Karvelienė, V. Kriau
čiūnienė, D. Naikauskienė, J. Pet 
rauskas, J. Saplys ir E. Vizgir
dienė — po 3 dol.; B. M. — 2.50 
dol.; E. Anužienė, E. Bulotienė, 
J. Brundza, kun. J. Kluonius, E. 
Kutkienė, B. Polikaitis, M. Sa- 
jonienė, S. N. Sližys, L. Vainaus 
kas, J. Zalensas, A. Žukauskas 
ir R. Žutautas — po 2 dol.; 67

asmenys — po 1 dol. ir 5 asme
nys — po 50 ct.

Skaučių Seserijos Vadijos ir 
visų Vokietijoje stovyklaujan
čių sesių ir brolių skautų vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems mie
liems talkininkams — aukų rin
kėjams — ir visiems aukoto
jams.

v. s. K. Kodatienė, 
Skaučių Seserijos Vadijos 
Socialinio Skyriaus Vedėja

Pirmas dalykas, kurį aš pa
tarčiau, tai kad visi krikščionys 
pradėtų gyventi taip, kaip Jė
zus. Antra, patarčiau savo reli
giją darbuose įgyvendinti, ne
vartojant prievartos ir jos ne
nužeminant. Trečia — aš ska
tinčiau, kad būtų labiau pabrė
žiama meilė, nes ji yra krikščio 
nybės esmė ir siela.

— Mahatma Gandi

Smulkesnis Balfo seimo veik-i DabUšiO iniciatyva iš New Yor- 
los planas bus paskelbtas vė-įko apylinkės gauta daugiau

F- F-! 4,000 dol. ir šią sumą greitu
i laiku numatė padvigubinti. Bū-

PASKUTINĖ GEGUŽINĖ tų didelė gėda , jei mes detroitie-
Kaimyninio Windsoro ateiti-, gjaj neprisidėtume prie savo pa

šonėje lietuviško židinio įkūri
mo.

llllllll lllIIllllllllllllllIlllVIIIIIIIIIIII2II|]||| 
Telef. REpublic 7-6bo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas lr pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
imiiiiiiiiliiiiimiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ninkai ruošia paskutinę šios va
saros gegužinę, kuri įvyks š. m. 
rugpjūčio 4 d. “Mattas Beach” 
prie St. Clair ežero, apie 9 my
lios nuo Detroito tunelio. Pra
džią 12 vai. dienos.

TRUMPAI
kodėl skautai, A. Banionio žo
džiais tariant, eidami į tarptau-1 . A.Polikaitytės ir V. L<dio
tinės veiklos plotmę, būtinai tu 
įėjo daryti ir padarė susitarimą 
su politiniu veiksniu — diplo
matine tarnyba. Argi be pasi
rašyto susitarimo mūsų nepri
klausomos Lietuvos atstovai ne
galėjo remti skautų pastangų

_ j jungtuvės įvyks š. m. rugpjūčio 
18 d. 11 vai. ryto Sv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

— Stasys Ruževskis, naujasis 
ateivis, visą laiką gyvenęs Det
roite, ir tik gydymosi tikslais iš
sikėlęs į Chicagą, š. m. liepos 27

jungtis į bendrą žygį Lietuvos į ten mirt sulaukęs 44 m. am- 
nepriklausomybės kovoje? zlaus' P^ota. Sv. Kazimiero

Argi jie be šio susitarimo 
anksčiau nerėmė skautų. Paga-

kapinėse.
— Ateinančiam šeštadieniui,

rugpjūčio 4 d., organizuojama
liau, kam iš viso toks susitari- talka ALRKF ūkyje, prie Man-
mas reikalingas? Kiek atsime
name mūsų skautai visame pa-pareiškė, kad pirmininko pareis- , . ,

kįmas gautas tik susirinkimo' su kitų tau
bu- u u • . i tų skautais “džemborių” metu metu, o kiti valdybos nariai nė-1 , , 7 .

ar kitomis progomis labai gra
žiai atstovaudavo savo tautą ir

ra atsistatydinę.

Šiam susirinkimui pirmininka
vęs dr. Karvelis pareiškė, kad, 
jeigu jis būtų pirmininkavęs po

kraštą bei rasdavo būdus ape
liuoti į kitatučius brolius dėl tė
vynei daromų skriaudų. Šia jų

birželio 10 d. susirinkimo įvyku-1 veikla džiaugdavosi ne tik diplo- 
siam valdybos posėdžiui, kada matinė tarnyba ar kiti veiksniai.
buvo svarstomos revizijos komi
sijos rekomendacijos, jis būtų 
neatsižvelgęs į žemesnio orga
no — revizijos komisijos — 
siūlymus, bet būtų laikęsis augs 
čiausiojo organo — visuotinio 
susirinkimo — nutarimų ir juos 
pilnai įvykdęs. Prieita gana ne
maloni išvada: viena, kad DLOC

bet ir visi lietuviai. Gal skautų 
vadovybė galėtų paaiškinti, kam 
iš viso buvo reikalingas toks 
susitarimas? Visuomenė trokš
ta vienybės tarp mūsų politinių 
veiksnių. Gi skautai lyg tyčia 
atsistoja, pagal Banionio išsi
reiškimą, remti diplomatinės tar 
nybos užnugarį. Dalis tėvų ne

chester, Mich. Visi galintieji 
prašomi atvykti ir padėti su
tvarkyti išvažiavimo vietą.

— JAV LB Centro Valdybai 
prašant, LB Detroito apylinkė 
apsiėmė eiti ir apygardos val
dybos pareigas. Jau yra už
megztas ryšys su kaimyninėmis 
apylinkėmis: Ann Arbor, Flint, 
Custer ir Bay City.

— LB Detroito, Clevelando ir 
Pittsburgho rajono apylinkių su 
važiavimas numatomas šaukti š. 
m. spalio 20 arba lapkričio 3 d. 
Clevelande. Dalyvautų visos mi
nėtų rajonų apylinkės.

St. G-kas

valdyba, ar nežinodama organi- be reikalo jaudinasi ir žada at- 
zacijos statuto, ar jį ignoruoda-i siimti vaikus iš skautų organi- 
ma, nesilaikė visuotinio susirin- zacijos. Gaila, kad pasirenkama
kimo sušaukimo procedūros; an 
t ra — dėl panašių priežasčių ne
įvykdė teisėtų visuotinio susi

nę tas kelias. Geriau tegul vai
kai lieka skautų organizacijoje, 
o politikuoją tepasuka ten, kur

rinkimo nutarimų. Buvęs pir- juos širdis traukia, palikdami į 
mininkas J. Gaižutis buvo pra-į ramybėje nepolitinę organizaci- Į 
somas pasilikti ir toliau tęsti! ją — Lietuvių Skautų Sąjungą.

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NaiiJm npertaloA dideli* 

■iinkvriimts *u pilna «p- 
dranda. Pigu* Ir sąžiningai 
patarna vlmaa.

R ŠERĖNAS
4&44I S. VVood St., Chicago D, 

mtnot*. tel. VI 7-2972

į
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VASARVIETĖS
ATIDARYMAS

7 Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 
įvyks oficialus ALRKF vasarvie 
tės atidarymas ir pagrindinio 
pastato pašventinimas. Ta pro
ga laukiama daug svečių iš Cle
velando, Chicagos ir kitų vie-

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais 
ROYA1. 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 adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

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

kaip

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują oioelj sunavezinų 

lr apdraudaa
2313 W. 91»t St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

iimiitmiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiii....... ..

STATYBAI 
nt NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiini*

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

RUGPJŪČIO - AUGUST 2, 3 IR 4 DIENOM

S E L F 
SERVICE

*

FLORA DELLE ALPI $5-29
COINTREAU LIQUEUR Fifth$4.09

CHERRRY HEERING Fifth $5-79
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. . $4.88
KING CHARLES

12 years old Scotch YVhiskey Fifth $5.49
CINZANO VERMOLTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
THREE FEATHERS OR PHILADELPHIA

YVHISKEY (F'ull Quart) Quart $3-59
POPULAR BRAND OF MARTINI OR

MANHATTAN COCKTAILS Fifth $2.89
LOtVENBRAU, LMPORTED BEER 

Case of 24 bottles Case $8-55

■ sFį 39

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

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

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

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

Įstaigoj. — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

mmūttimvirškoūmmo i “S ,S™G.L™.’JS.S

B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 910,000.00 
I R

Psskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Weitem Avė. Chicago 36, DL

GRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU.

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

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halited St. Chicago 8, Ui

4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.
CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFLSO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
ieštad. • vai. ryto lkl 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto lkl 12 vai.. 
K et vir tad. 9 vai. lkl ( 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.
Gali|e šj vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

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

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė 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.

l / <
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadien., rugpjūčio 2, 1956

DAVĖ $100,000 UŽSTATĄ CHICAGOS ŽINIOS

X Barbora Vaišnora iš Chi
cago, 111., tėvų Maiijonų staty
bos fondui paaukojo $500, įtai
sydama vieną kambarį nauja
me vienuolyne savo vardu ir 
a. a. mirusio vyro Bonifaco at
minčiai. Tėvai Marijonai gera
darei nuoširdžiai dėkoja.

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujas numeris išėjo iš spau
dos. Jame rašo K. Baras apie 
apaštalavimą, A. Iešmantas 
apie Mariją Klarietę, vysk. V. 
Brizgys apie enciklikas, Al. Ba
ronas apie duonos ir žaidimų 
geismą, kun. J. Prunskis duo
da šv. Ignaco biografiją, kun. 
J. Petiaičio vertimas apie šven-
tąją Germaną. A. Tyruolis duo- 1 valstybininkų tarpe, jis buvo
da iš šv. Pranciškaus saleziečio 
raštų, T. B. Mikalauskas supa
žindina su Beapre — Kanados 
Liurdu. Plati katalikiškojo ir 
lietuvių gyvenimo apžvalga.

X A. L. Mokytojų s-ga ruo
šia koncertą šių metų spalio 
mėn. 6 (į gražioje Western 
Ballroom salėje. Ta proga bus 
įteiktos premijos laimėjusiems 
jaunimo scenai skirtų veikalų 
konkursą, o koncerto meninė 
programa bus paskelbta vėliau. 
Organizacijos prašomos tą die
ną nedaryti didesnių parengi
mų, o visuomenė kviečiama 
iš anksto rezervuoti tą vakarą 
šiam koncertui ir savo atsilan
kymu paremti A. L. Mokytojų 
s-gos kultūrinius užsimojimus.

X Pranas ir Brigyta, Čiža>3- 
kai šiemetines atostogas pralei
do Black Hills kalnuose, S. Da- 
kota 'valst., aplankydami ir 
apylinkės įdomias vietas. P. Ci- 
žauskas yra vienas senosios lie
tuvių išeivijos katalikų veikė-
jas, šiuo metu einąs Lietuvos liekoje. Pačios gegužinės pro- 
Vyčių namo (Chicagoj) tary
bos pirmininko pareigas.

X Šv. Jono draugijos, Mel
rose Park, gegužinė įvyko pe
reitą sekmadienį ir praėjo su 
pasisekimu. Melrose Park lie
tuviai tikisi su kitais lietuviais 
pasimatyti Draugo statybos 
fondo rengiamoj gegužinėj, ku
ri įvyks rugpjūčio 12 d. Hins- 
dale, III., tėvų Marijonų- semi
narijos kieme.

X Sofija Sakalienė po sun
kios operacijos jau išėjo iš li
goninės ir dabar stiprina svei
katą savo namuose 7356 South 
Campbell Avė., gyd. Onos Vaš- 
kevičiūtėš priežiūroje.

X Ivanauskus, Federavičius, 
ir Lotomis apvogė jiems esant 
išvykus atostogų įsilaužę va
gys i jU gyv. namą, 4505 So. 
California Avė. Iš kiekvieno 
buto pavogta nemaža pinigų, 
žiedų, apyrankių ir kit.

X Jurgis Lapinskas, 1903 S. 
Halsted st., kirpyklos savinin
kas, sugrįžo iš atostogų. Su
stiprėjęs ir vėl pradėjo darbą.

X Kazio Deveikio anksčiau 
išėjusi knyga apie karius, The 
Eager Beaver Regiment, daro 
gerą įspūdį, gražiai išleista ir 
specialistų išgirta, šiuo metu 
pusiau atpiginta.

X Aušros Vartų parapijos
bažnyčioje rugpjūčio 3 d. šv. 
.mišios atnašaujamos 7:30 vai. 
vakare, pirmojo penktadienio 
proga.

X Draugo statybos fondo 
rengiama gegužinė įvyks rug
pjūčio mėn. 12 d. tėvų Marijo
nų seminarijos sode, Hinsdale, 
III.

X Ona ir Adomas Didžba-
liai, gyv. Melrose Park, užsi
prenumeravo Laivą ir abu ta
po tėvų Marijonų rėmėjų drau
gijos nariai.

X Lietuvos žemėlapis liudl- 
dija, kad Lietuva prieš 400 m. 
buvo didelė ir galinga. Tokie 
senovės žemėlapiai yra didelė 
retenybė. Plačiajai visuomenei 
jie nebuvo prieinami. Jie buvo 
žinomi tik istorikams ir diplo
matams.

Vienas tokių Lietuvos žemė
lapių, vaizduojančių Lietuvą 
Vytauto Didžiojo laikais, yra 
ypač garsus ir svarbus. Dabar 
tasai žemėlapis prieinamas ir 
plačiajai lietuvių visuomenei. 
Jo padaryta 5,000 reprodukci
jų. Tą svarbų ir naudingą dar
bą atliko Chicagos plačiai ižno- 
mas senosios kartos veikėjas ir 
patriotas Vincentas M. Stulpi
nas, 839 W. 33rd St.

Tas garsusis Lietuvos žemė
lapis buvo žinomas ir plačiai ži
nomam lietuvių veikėjui Juozui 
Gabriui. Jisai tą žemėlapį nau
dojo Lietuvos reikalams gar
sinti Europos visuomenėje ir

vartojamas Lietuvos diplomą-, 
tų, kai reikėjo ginti Lietuvos 
rubežius nuo lenkų pretenzijų, 
taip pat buvo vartojamas po 
pirmojo pasaulinio karo Tautų 
Lygoje Lietuvos reikalavimų 
teisingumui įrodymui.

Dabar tasai garsus istoriš
kas žemėlapis yra prieidamas 
visiems ir gaunamas “Draugo” 
knygyne, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago 8, III. Kaina $2. Iš
siunčiamas gerai įpakuotas, to
dėl užtikrinta, kad jį užsisa
kiusieji gaus geriausioje tvar
koje.

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinė gegužinė, kuri 
įvyks šį sekmadienį, rugpjūčio 
5 d., Willow Springs, Bučo gra
žiame darže, tikimasi, jog su
trauks apie 10,000 žmonių. Tai 
bus viena iš didžiųjų lietuvių 
švenčių, kurioje susirinkę radi
jo klausytojai smagiai ir jau
kiai praleis turimą sekmadienio 
laisvalaikį gražioje gamtos ap-

grama bus labai įvairi ir įdo
mi, o jaunimui bus suruošta 
įvairių staigmenų. Į šią geguži
nę atsilankys daug žymiųjų vi
suomenės veikėjų, taip pat biz
nierių, tūkstančiai senųjų ir 
naujųjų ateivių.

X Antanui Mankeliui, Pran
ciškaus sūn., yra laiškas nuo 
Marcelės Išganaitienės iš Dobi
laičių kaimo, Gelgaudiškio, Ša
kių rajono, Pranui Erinstrtfi, 
Gotlybo sūnui, nuo Marytės 
Kyželienės, Gotlybo dukt., iš 
Skirsnemunės ir Jonui Ryckiui 
nuo Adelės Petrauskienės iš 
Kybartų; Atsiimti Drauge.

X Antanas Goštautas užsi
prenumeravo Laivą ir įsirašė į 
tėvų Marijonų rėmėjų draugi
jos narius. Be to, savo dukrai 
Marytei užprenumeravo žurna
lą Marian.

X Stella Kazlauskas, 4909 
W. 19 st., sugrįžo po trijų sa
vaičių atostogų. Jos tėvas J. 
M. Kazlauskas, 1301 S. 50 ct., 
visą laiką užimtas savo krau
tuvėje.

X Albertas Martinkus, Chi
cagos LFK “Vainutas” futbo
lo komandos kapitonas, pradė
jo dviejų savaičių atostogas 
Beverly Shores, Ind.

X Alfonso Ir Juzefos Tra- 
pinskių, Melrose Parke, sūnus 
pakrikštytas Matiuko ir Alfon
so vardais. Ta proga seneliai 
A. ir P. Gūdžiai Draugo staty
bai paaukojo'100 dol.

INSPEKTUOS MOKESČIŲ 
RINKĖJUS

Raphael Nixon, 37 m. am
žiaus, buvęs FBI tarnautojas, 
paskirtas investiguoti mokes
čių rinkėjus Chieagoje. Jam 
duota 32 padėjėjai ir jis tik
rins Illinois, Wisconsin ir Mi- 
chigan valstybių mokesčių rin
kėjų darbą.

Rovizorius Hodge, kaltinamas už išeikvojimus, pasirašo 100,000 dol. 
užstatą, šalia jo advokatas Fitzgerald, 77 m. amžiaus. (INS)

PAS LIETUVIUS SALEZIEČIUS
Lietuvių saleziečių vasaros a-: 

tostogų stovyklavietėje, prie' 
CEDAR LAKE, Indiana, netoli j 
Chicagos, tame gražiame gam
tos kampelyje, visu spartumu ir 
energija vykdomi įvairūs dar
bai, veikimai bei užsimojimai.

Vienoje ūksmingų ąžuolų pu
sėje, ežerėliuose ir jų pakrantė
se krykštauja lietuviškasis prie
auglis iš Chicagos, jos apylinkių 
ir iš toliau. Stovyklaujančių tar
pe sukinėjasi lietuviai kunigai 
saleziečiai — jų vadovai, moky
tojai ir prižiūrėtojai. Jie stovyk 
laujančiųjų berniukų neišleidžia 
iš savo akių nei dieną, nei naktį: 
su jais kartu žaidžia įvairius žai 
dimus, porą kartų p’er dieną 
jiems duoda paskaitas, pamo
kas — su jais praleidžia kartu 
ir nakties poilsio valandas. Be 
jokių bausmių, bet su kantru
mu, taikydami šv. Jono Bosko, 
to didžiojo jaunimo auklėtojo, 
preventyvinę sistemą ir drau
giškumo taktiką, kad ir kiek ne
klaužadas bei padykusius ber
niukus taip paveikia, jog šie pa
starieji po kelių stovyklavimo 
savaičių tampa paklusniais, pa
slaugiais ir tvarkingais jaunuo
liais. Tėvams saleziečiams sto
vyklavietėje uoliai talkininkauja 
muzikas Nakas ir jo žmona sa-

Iš ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Solisto V. Verikaičio kon
certas Baltimorėje įvyksta lap
kričio 18 d. Lietuvių veteranų 
sąjungos “Ramovė” Baltimorės 
skyrius šiemet kviečia žymų so
listą iš Toronto koncertui per 

' Lietuvos kariuomenės minėji
mą, kurs įvyks lapkričio 18 d. 
7 vai. vakaro Lietuvių svetai
nės didžiojoje salpje. Solistas 
Verikaitis gražiai pasirodė Cle- 
velande, Washingtone ir Kana
doje. Lauksime’jo Baltimorėje.

Be pačio dainininko koncer
to, žinoma pianistė, Peabody 
konsenvatorijos dėstytoja, Ga
lina Leonienė išpildys keletą 
dalykų piano solo.

— V. Prizgintas praneša, 
kad liepos 25 d. Drauge tilpusi 
kronika iš Los Angeles gyveni
mo, pasirašyta PR, yra rašyta 
ne jo. Tai kito korespondento 
inicialai.

— Vytautas Adomaitis, iš
gyvenęs Los Angeles mieste 
beveik tris metus, kartu su sa
vo mamyte išvyko į Worcester, 
Conn., kur seniau gyveno. Vy
tautas, gyvendamas Los An
geles mieste, buvo veiklus Vy
čių kuopos narys ir buvo Lie
tuvių Dienų žurnalo anglų sky
riaus redaktorius.

— Inž. A. Polikaitis, buvęs 
B. Budriūno kvarteto narys, 
atvyko iš Detroito į Los Ange
les ir gavo lėktuvų fabrike ge
rą darbą. Parapijos choras 
džiaugiasi Polikaičio asmenyje 
susilaukęs gero dainininko.

I Lietuviai laimėtojai 
, muzikos konteste .

Rūta Lukas-Lukaševičius, 20 
m. amžiaus, gyvenanti 1124 W. 
17 str., mezzo soDranas, ir iš 
Lietuvos kilusi, prieš metus iš 
Brazilijos į JAV atvykęs bosas 
I. St. Citvaras, gyvenąs 3518 
Sunnyside, laimėjo dainavimo 
konkurse ir pasirodys rugpjū
čio 18 d. Konkursas vykdomas 
ryšium su Chicagos Tribūne 
ruošiamu muzikos festivaliu.

Didėja gimimų skaičius
Amerikos Ligoninių sąjunga, 

kurios centras yra 18 E. Divi- 
sion, Chieagoje, apklausus! 
6,956 JAV ligonines, nustatė, 
kad praeitais metais šioje ša
lyje gimė 3,476,753 kūdikiai, 
taigi — net 134,154 daugiau, 
kaip užpraeitais metais. Per 
1955 metus JAV ligoninėse gy
dėsi 21,072,521 pacientas. Li
goninių pajamos iš pacientų 
buvo $2,326,075,000, o išlaidos 
prašoko šias pajamas, nes jų 
susidąrė $2,507,602,000. Ligo
ninių išląidų 64% sudarė algos 
tarnautojams.

Stevensonas dėkingas 
Kefauveriui

Iš savo namų Libertivillėje 
Adlai Stevenson buvo atvykęs 
į Chioagą ir per“ spaudą pareiš
kė dėkingumą Kefauveriui, kad 
jisai, Stevensono naudai, atsi
sakė kandidatuoti į preziden
tus. Tačiau Stevensonas nepa
reiškė, ar už tai Kefauveriui 
yra pažadėta viceprezidento 
kandidatūra. Dabar Stevenso
nas tikis laimėti nominaciją de
mokratų konvencijoje.*

Moterys Hodge aferoje
Spauda iškelia, kad Illinois 

Valstybės auditorius Hodge, 
netęisingais čekiais išeikvojęs 
gal netoli miliono dolerių, mė
go neleistinai bendrauti su mo- 

(terimis. Jis dalindavo joms šim
tines, pirko drabužius ir kaili
nius, ruošė balius jų garbei, 
vogdamas piliečių sudėtus mo
kesčiams pinigus, kol pats 
įkliuvo.

Kova prieš dulkes 
Bridgeporte

Bridgeporto moterys pasi
skundė merui Dalėy, kad ties 
Poplar ir 28 gatvėmis esanti 
žvyro kasykla Material Service 
Co. sukelia perdaug dulkių ir 
kenkia gyventojų sveikatai. 
Moterys net žadėjo pradėti pi
ketuoti mero namus, ' esančius 
Bridgeporte, jeigu jis to reika
lo nesutvarkys. Meras tuo pa
sirūpino ir minėtoji bendrovė 
pažadėjo naudoti mažesnes do
zes dinamito uolų sprogdinimui 
ir pasamdyti ekstra žmones, 
kurie valytų nuobiras nuo gat
vių.

Poliju serga 449
Vienos paros metu užregist

ruota 27 susirgimai polijo liga 
Chieagoje ir dabar iš viso šie
met čia įregistruota 449 susir- 

i gę polijo liga. Miesto sveika
tingumo tvarkytojai tuo susi
rūpinę. Gubernatorius Stratton 
paskyrė $300,000 pirkimui 
skiepų, kad milioną kartų ne
mokamai būtų įskiepyta nuo 
polijo. Chieagoje polijo liga 
siaučia daugiau, kaip bet ku
riame kitame JAV mieste; la
biausiai suserga vaikai, jaunes
ni kaip 5 metai.

Naujas ekspresinio kelio 
ruožas

Calumet ekspresiniame kely
je atidarytas naujas ruožas, 
pusantros mylios- ilgio, tarp III. 
83 ir US 30 vieškelių. Dar vie
nas naujas ruožas, pusės my
lios ilgio, numatoma, bus už
baigtas ateinančią savaitę. Tas 
naujas ruožas yra tarp US 30 
ir Sauk Trail.

vo įdomiomis patriotinėmis pa
skaitomis ir lietuviškųjų dainų 
mokymu.

Erdviame stovyklos plote a- 
tostogaujantiems berniukams y- 
ra galimybės rasti įvairiausių, 
jų amžiui mėgstamų, asmeninių 
pramogų. Vieni jų maudosi, kiti 
meškerioja, treti vėžlius,' varles 
ir drugelius po pievas gaudo, 
dar kiti su tinklais žūklauja. 
Ypatinga žvejyba vyksta ket
virtadieniais, kad penktadienį 
būtų visiems pakankamai savos 
pagautos žuvies. Vyresnieji ber 
niukai patys-žuvį ir apdirba, nes 
šeimininkė nesuspėja visur vis
ko atlikti. Stovyklautojam buvo 
pasakyta, jog tam, kas penkta
dienį atsisakytų valgyti žuvį, se
kantį kartą būtų sulaikytas lei
dimas žvejoti. Bet tokių atsili
kėlių neatsirado, ir iškeptos žu
vies (nors jos buvo gana aps
čiai) valgytojams ne pristigo.

'A'
Kitoje stovyklos pusėje burz

gia įvairūs sunkvežimiai, at
vykstą su kroviniais statybinės 
medžiagos, kasamosios mašinos, 
taukši dailidžių ir statybininkų 
kūjų smūgiai. Tai vis vasar
vietės namukų, prausyklų ir 
svetainės — kafeterijos lietu
viškajam jaunimui statybos dar
bų vykdymas. Š. m. rugpjūčio 
11 d. į čia suvažiuoja dvi savai
tes stovyklauti moksleivių atei
tininkų jaunimas. Iki to laiko 
jiems turi būti paruošta dau
giausia patalpų.

Taigi norintieji pasigėrėti ir 
pasidžiaugti susirinkusiojo jau
nimo gyvybinga energija ir jų 
ruošiamomis pramogomis, pasi
ryžkite bent ateinančiais sekma- 

į dieniais užsukti pas tėvus sale
ziečius į “ŠILUVĄ” prie Cedar 
Lake, Įnd. A. Imsriškis

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa, šį

vakarą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo (i 
iki 7 vai. girdėsite gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos. Programoje da
lyvaus buv. Lietuvos operos solistė 
Izabelė Motekaitienė. Taipgi debiu
tuos jaunas pianistas Manigirdas 
Motekaitis. Pasiklausykite ir patys 
dalyvaukite mįslių konkurse. šias 
programas leidžia Juozo Budriko 
namų baldų, televizijų ir auksinių 
dniktų krautuvė Chieagoje, 3241 So. 
Halsted St. — Pranelėjaa

■
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Albert Woolson turi 109 m. Jia 
yra pilietinio karo veteranas. Šiuo 
metu jia yra ligoninėje Duluth,
Minn,

Sugavo žudiką Neumann
Anksti ryto trečiadienį kie 

me namų 2216 W. Harrison, 
Chieagoje, buvo sugautas tris 
žmones nužudęs Lawrence N. 
Neumann. Jau jį anksčiau bu
vo pastebėję policininkai vaka 
rinėje Chicagos dalyje. Su juo 
susišaudė, bet jis pabėgo. Tai 
buvo pačiame vidurnakty prieš 
trečiadienį. Jį buvo susekę du 
detektyvai, kurie buvo paskirti 
jo jieškoti birželio 8 d., kai ji
sai tavernoje papildė žmogžu
dystes.

Pastebėjus jį Chieagoje tre
čiadienio nakčia buvo paskirta 
200 policininkų jį gaudyti. Po
licija apsupę miesto dalį, esan
čią tarp 13-tos gatvės, Wood, 
Washtenaw ir Van Buren. Po 
vidurnakčio Patricia Ward ir 
jos vyras Lukas, 69 m. am
žiaus, gyveną 2216 W. Harri
son, buvb pažadinti šunies loji
mo. Patricija nuėjo išleisti šuns 
laukan pro užpakalines duris. 
Kai tik ji duris atidarė, Neu- 
manas įsibrovė į vidų, pridėjęs 
prie lūpų pirštą, ženklan, kad 
ji tylėtų. Moteris staiga jį iš
stūmė laukan ir užtrenkė duris. 
Neumanas nebesipriešino. Tada 
Patricija pašaukė šalia jų na
mo gyvenantį detektyvą James 
Ross, 22 m. Šis pasišaukė dau
giau policijos ir jie žudiką su
ėmė.

Sumažėjo mirtys dėl 
automobilių

Per, pirmą šių metų pusmetį 
susisiekimo mirtinų nelaimių 
Chieagoje buvo 169; praeitais 
metais jų buvo 174, o užpraei
tais — 182. Taigi, Chieagoje 
mirtinos nelaimės mažėja, kai 
tuo tarpu visose JAV-se jos 
didėja: šiemet per pirmą pus
metį JAV-se susisiekimo nelai
mėse buvo užmušta 18,120 
žmonių.

Dvynukai, nesimatę 40 
metų

Iš Kopenhagos, Danijos sos
tinės, į Chicagą atskrido Aida 
Kestler, ištekėjusi moteris, ap
lankyti savo dvynuko brolio, 
su kuriuo nesimatė per 40 .me
tų — nuo to laiko, kai jis iš
vyko iš Danijos. Aida Kestler 
yra sėkminga pianistė, o jos 
dvynukas brolis — piano de
rintojas. ' '

65 metai tame pat darbe
Ella Klatcher sekmadienį at

šventė 80 m. amžiaus. Ji gyve
na 739 Addison st., Chieagoje, 
ir yra sekretorė patentų advo
katų firmoje: Mann Brown ir 
McWilliams. Tame pat darbe 
ji pasilieka nuo pat 1891 metų. 
Per tą laiką net penkius kartus 
pasikeitė įstaigos vardas ir bo
sai.

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

U2BAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiučio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Hills, INinois
Sj rudenį TT. Marijonai baigia pastatus statybą ir persikels 

j juos; pirmas* TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 31 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chieagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para- 

l mos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama IT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.

Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vė
siose patalpose.

Iškrito pro langą iš antro 
augšto

Dvejų metų berniukas Char
les Hendrix iškrito iš antro 
augšto namuose 3251 N. Broad- 
way, Chieagoje, pataikydamas 
ant žemesnio pastato stogo. 
Nugabentas į ligoninę. Atrodo, 
kad jam įskilęs galvos kaulas.

Visas vanduo flouri- 
duojamas

Nuo rugpjūčio mėn. 1 d. vi
sas Chicagos miesto vanduo 
fluoriduojamas. Medicinos ir 
dentisterijos autoritetai van
dens fluoridavimą rekomenda
vo, nes tai padeda apsaugoti
dantis nuo gedimo, ypač vaikų.* «

Atpirko Harrison viešbutį
Grupė čikagiečių nupirko 

Harrison viešbutį, esantį 65 E. 
Harrison, Chieagoje, ir vėl jį 
išnuomojo 25 metams už dau
giau kaip $9,000,000. Viešbutis 
turi 400 kambarių. Naujieji 
savininkai numato jame įvesti 
vėsinimą, kas kainuos $525,000. 
Viešbutis turi 12 augštų ir di
delį garažą; už viską užmokė
ta $2,500,000.

Didėja Edison bendrovės 
pelnas

Gommonwealth Edison ben
drovės, esančios Chieagoje, 
pelnas per pirmą šių metų pus
metį buvo $25,702,800, -taigi 
daugiau negu dviemis milionais 
didesnis, kaip pereitais metais 
šiuo pat laiku.

39 radaro įtaisai sekti orui
Chicagos Oro biuras nutarė 

pirkti 39 radaro įtaisus, kurie 
kainuos $3.3 miliono ir kurių 
dėka bus galima tiksliau stebė
ti oro atmainas ir tiksliau nu
statyti koks bus oras ateityje.

Plienas iškeltam keliui
Chieagoje tiesiant iškeltą ke

lią Calumet ekspresinio vieške
lio pusėn jau pasirašytas kon
traktas su plieno bendrove. 
United States Steel gavo užsa
kymų už $3,000,555.
<*«**«*******<«*<**««*«««»

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE »

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A T G E”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

lliliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinimiiiiiiihmii
PER PASAULJ KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 2334 Sd. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais X2.
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