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DARBINGAS LIET. VYČIU SEIMAS CHICAGOJE
Ar pateks Suezo klausimas 

Į Jungtinių Tautų darbotvarkę?
> SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė JT 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors Suezo kanalo konferencija 

Londone ir atitraukė pasaulio dėmesį nuo šios tarptautinės orga
nizacijos, bet čia tikima, kad vienaip ar kitaip tas klausimas dar 
gali atsirasti šį rudenį susirenkančios Asamblėjos darbotvarkėje. 

Jungtinėms tautoms, o ypač
jos gen. sekretoriui Dag Ham- 
marskjoldui nepatinka, kad tarp 
tautinės konferencijos prasiver
žia iš po JT sparno. Aiškinama, 
kad šitai mažina JT prestižą.

Taip, kaip anuo metu Genevo- 
je JT teikė savo patalpas ir tech
nikinį personalą didžiųjų konfe
rencijose, taip ir dabar čia buvo 
tikėtasi, kad greičiausia JT ir 
vėl bus paprašytos to paties pa
tarnavimo. Dagas tos konferen
cijos išvakarėse, kai tik buvo 
pranešta, jog tokia konferencija 
planuojama, ką tik grįžęs iš sa
vo kelionės po Rytų Europą ir 
Vid. Rytus, tvirtino, kad JT vi
sada pasirengusios tokioms kon
ferencijoms sudaryti sąlygas.

Kai niekas į JT nesikreipė, o 
nuvažiavo į Londoną, oficialiai 
nepasitenkinimo niekas nepareiš 
kė, bet tikimasi, kad Suezo ka
nalo nacionalizacija ir sutarptau 
tinimas bus diskutuojami čia, 
kur jau ir taip daug kartų to ka
nalo vardas buvo minįmas. Sau
gumo Taryba praeityje pakarto
tinai buvo Svarsčiusi Izraelio 
skundą prieš Egiptą, jog jis ne- 
leidžiąs juo plaukti žydų laivam.
Todėl, jei to kanalo klausimas 
čia šį rudenį vėl atsirastų, tai jis 
jau galėtų bent pradžiai neigia
mai kalbėti apie Egipto diktato
riaus Nasserio užtikrinimus, jog 
tuo kanalu galės naudotis visi 
laivai be išimties, nes praktikoje 
Izraelio laivai tuo kanalu nega
lėjo naudotis dar ir prieš kanalo 
nacionalizavimą. Ir JT nieko 
Egiptui už tai nepadarė.

Dar tuo tarpu nežinia, kas ga
lėtų įnešti Suezo kanalo klausi
mą į JT darbotvarkę, tačiau ma
noma, kad greičiausia tai gali 
padaryti pats Egiptas, ir ne dėl 
paties kanalo, o dėl britų, pran
cūzų ir JAV karo laivų, kurie 
perdaug arti' Egipto plaukioja.
Esą, Egiptas galėtų skųstis, kad 
šitai graso jo saugumui ir ben
drai taikai Vid. Rytuose. Pana
šaus formulavimo darbotvarkės 
punktų JT Asamblėjose yra bu
vę ir praeityje.

1S iš 16 turi atstovus

Artėjant rudeniui, kada pra
sidės vienuoliktoji Generalinės 
Asamblėjos sesija, vis daugiau Į kėdę

tarųjų šešių mėnesių laikotarpy
je padaryta remonto už 380,000 
dol.

Tie pinigai buvo paskirti pra
ėjusios Generalinės Asamblėjos 
sesijos. Publikai, kurios palan
kumas JT organizacijai reikalin 
gas, paskirta dar daugiau vie
tos, nei anksčiau buvo numatyta. 
Šio mėnesio pradžioje naujai 
įrengta valgykla su šešiasdešim- 
čia vietų, padidinta suvenyrų 
krautuvė, pašto sritis ir knygy
nas, iš viso daugiau dvylikos 
tūkstančių pėdų ploto papildo
mai perduodant publikos naudo
jimuisi.

Anksčiau publikos rajone ne
buvo jokios valgyklos, o žmonės 
valandą kitą pavaikščioję po JT 
patalpas ir pąyargsta ir išalks
ta. Valgyti pečiams buvo lei
džiama ir sekretariato kateteri, 
joje ir delegatų valgykloje. Ta
čiau visiškai nedidelis lankytojų 
skaičius tuo tegalėjo pasinaudo
ti, nes tebuvo įsileidžiama labai 
nedaug. Dabar naujai įrengtoje 
valgykloje aplink tris ilgas sta. 
lūs gali susėsti po dvidešimt as
menų. Valgykloje galima gauti 
kavos, pyragaičių, buterbrodų, 
sriubos ir vaisvandenių. Ji vei
kia visą publikos lankymo laiką 
nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. vakare.

“Karsti šuniukai”
nuskrido j Londoną!

LONDONAS, rugp. 24. — Aš-1 

tuoni tūkstančiai „karštų šuniu-' 
kų“ (hotdogs) atgabenta lėktu
vu iš Chieągos. „Karšti šuniu
kai" skirti britų maisto paro
dai, kuri prasidės rugpjūčio 28 
d. „Karšti šuniukai“ bus išda
linti parodos dalyviams. 24,000 
svarų „frankfurterių“ į parodą 
gabenama laivu.

Septynis nuteisė
WUERZBURGAS, Vokietija, 

rugp. 24. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinis teismas nutei
sė septynis amerikiečius karei
vius, kurie išniekino 15 metų vo
kietaitę liepos 9 d. Teismas po
sėdį baigė rugpjūčio 23 d. Nusi
kaltėliams bausmės dydis bus vė
liau paskelbtas.

Trumpai iš visur
• Viceprezidentas Ninonas, 

pasakęs kalbą Respublikonų par 
tijos konvencijoje, vėl išvyko pas 
sergantį tėvą.

• Frank Marion Howe, 82 m. 
amžiaus, gyv. Lakeland, Fla., 
grąžino vairuotojo leidimą mies
to valdybai ir pareiškė: „Aš esu 
persenas vairuoti“.

• Britų spauda Londone aps
kritai šaltokai sutiko preziden
to Eisenhowerio ir vicepreziden
to Nixono nominavimą kandida
tai* į prazidento ir vicepreziden
to postus Respublikonų konferen 
ei joje.

• Gen. MaxweTl D. Taylor, 
JAV armijos štabo viršininkas, 
vyksta į Kanadą. Pirmadienį ir 
antradienį bus Ottawoje.
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Vyčiai turi 41 kuopą ir II jaun. 
kuopų su 2,000 narių

Vakar Chicagoje prasidėjo 43 Lietuvos Vyčių seimas. Sv. 
Petro bažnyčioje 8:30 vai. kun. Jonas Zoromskis (Boston) atlaikė 
pamaldas. Pamokslą pasakė L. Vyčių organizacijos centro dvasios 
vadas kun. Albertas Kontautas (Boston). 10 vai. Sherman vieš
butyje pradėti posėdžiai JAV, Lietuvos ir L. Vyčių himnais, ku
riuos giedojo visi dalyviai.
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tą apylinkę, kur komunistai nušovė JAV 
(INS)

Strėlė žemėlapyje parodo 
lėktuvą ir 1® vyrų įgulą.

Kipro pogrindžio vadas
atmetė britų pasiūlymą

NICOSIA, Kipras, rugp. 24. — Graikų kipriečių pogrindis 
(EOKA) atmetė britų pasiūlytas pasidavimo sąlygas. Graikai 
kiprlečiai, veikią' pogrindyje prieš britus, pareiškė, kad jie iš
brauks paliaubas, jei Britanija nepradės tartis dėl Kipro ateities 
rugpjūčio 27 d.

Graikų kipriečių pogrindis at
sakė britų gubernatoriui John 
Hardingui paskleistais lapeliais, 
kurie išleisti Deghenio vardu, po
grindžio vado. Lapelių tekstas: 
„Aš, kaipo kovojančių, kipriečių 
vadas, į reikalavimą pasiduoti, 
atsakau ne — ateikite ir pasiim-- 
kitę mus“.

Sovietų Rusija
siūlo pilotus

KAIRAS, Egiptas, rugp. 24.— 
„Al Akhbar*' laikraštis iš Lon
dono praneša, kad Sovietų Ru
sija pasiūlė Egiptui laivų pilo
tus Suezo kanale, jei britų ir 
prancūzų pilotai pasitrauktų iš 
tarnybos.

Laikraštis pastebi, kad pasiū
lymas buvo patiektas Sov. Rusi-

Šimtai lapelių buvo paskleista 
ketvirtadienį Nicosijos Ledra 
gatvėje, kuri vadinama „nužu
dymų mylia“. Mat, toje gatvėje

"God Bless America" skambėjo 
respublikonų konvencijoje

SAN FRANCISCO, rugp. 24. — Istorinė diena vakar buvo 
respublikonams: jų partija įžengė į antrąjį šimtmetį ir pabaigė 
26-tąją konvenciją. Be to pradėjo rinkiminę kampaniją.

Vakar Respublikonų partijos
konvencijos salėje viešpatavo en-
tuziazmas, gyvumas ir šilta nuo
taika, kai atvyko prezidentas 
Eisenhoweris ir viceprezidentas 
Nixonas. Abu pasakė programi
nes kalbas, kurios daugel kartų 
buvo pertrauktos plojimais.

Pirmas kalbėjo vicepreziden
tas Richard Nixonas, 43 metų, 
respublikonų nominuotas kandi
datu į viceprezidento postą. Jis 
tarė ačiū delegatams už nomina
vimą, ir net prisiminė pasalptin- 
gą „Joe Smith“, kuris buvo no? 
rima „pasodinti“ į viceprezidento

pernai priimtųjų naujų narių pri 
stato savo delegatus. Iš šešioli
kos jų dabar jau trylika turi sa
vo atstovus, daugiausia einan
čius lygiagrečiai ir tų kraštų am 
basadorių Washingtone parei
gas-

Per vasarą visose patalpose 
vyko įvairūs pertvarkymai, pri
sitaikant prie naujos tvarkos, 
kuri atsiras jau ne šešiasdešim
čiai, bet septyniasdešimt devy
niems nariams posėdžiaujant. 
Nors oficialiai teskaitoma septy
niasdešimt šeši nariai, bet trys 
naujai Saugumo Tarybos reko
menduoti — Sudanas. Marokas 
ir Tunisas jau laikomi garantuo
tais, nes netikima, kad atsirastų 
kokie nors trukdymai jiems gau
ti Generalinės Asamblėjos pilna
ties pritarimui.

Publikai daugiau vietos

Tuo tarpu publikai vis gau
siau besiveržiant į JT ne tik iš 
Amerikos, bet ir iš įvairių už-1 
sisnių, pačiose JT patalpose pas- j

Richard Nixono kalba buvo 
nuoširdi, lengva, patraukli, pa
sitikinti savimi ir vedanti Res
publikonų partiją į ateitį. Jis ne
pagailėjo šiltų žodžių prezidento 
Eisenhowerio asmeniui ir jo ad
ministracijai.

tis: progresas namie ir taika pa
saulyje. Progresas namie ir tai
ka pasaulyje ves Jungtines Ame 
rikos Valstybes į šviesesnį ir ge
resnį rytojų.

Respublikonų partijos konven
cija baigta „God Bless America“. 
Himną giedojo visa salė, prita
riant prezidentui Eisenhoweriui 
ir viceprezidentui Nixonui. Gra
žus ir įspūdingas momentas!

Serga Tėvų Jėzuitų 
generolas

MUENCHENAS, rugp. 24. — 
Tėvas Jonas Baptistas Jansens, 
Jėzuitų ordino generolas, iš Ro
mos nuvyko į Muencheną. Ma
noma, kad jis kuriam laikui ap
sistos kur tarp Bavarijos kalnų,

I kad galėtų geriau pailgėti.

jos užsienio reikalų ministerio I daugiausia buvo nužudymų 16 »/2 
Šepilovo ir Egipto prezidento men. Jaikotarpyj^ veikiant.po 
Nasserio atstovo Sabri posėdžio

metu Londone.

Stato aerodromą
KABUL, Afghanistanas, rugp.

24. — Afghanistanas stato pir
mąjį tarptautinį aerodromą prie 
Kandahar.

Trumpiausias oro kelias tarp 
Europos ir pietryčių Azijos ir

grindžiui prieš britus. Graikai 
kipriečiai, kurie nenori britų val
džios ir siekia Kiprą sujungti su 
Graikija, lapelius skaitė didžiau
siu džiaugsmu.

Kipro gub. Harding trečiadie
nį pranešė, kad pogrindžio na
riai, kurie pasiduos trijų savai
čių laikotarpyje, galės nebausti 
išvykti į Graikiją arba pasilikti 
Kipre. Jei kurie pasiliks Kipre,

Australijos yra skersai Afghanis, Hardin lšk4 lr jel ig kas 
taną, bet tuo keliu nebuvo gali-i 
ma pasinaudoti, nes nebuvo tarp
tautinio aerodromo.

• Lenkų unijoms pasakyta: 
jūs negalite streikuoti. Iš Varšu
vos gauta žinia, kad Klosiewicz, 
lenkų darbo unijų vadas, pareiš
kė, jog Lenkijos darbininkai ne
turi teisės streikuoti. Lenkijos 
unijose yra 4,700,000 nariai.

nors bus dalyvavęs sužeidimuose 
ar žudynėse, tai tie bus šaukiami 
į teismą. Britų pranešėjas pasa
kęs, kad vyriausybė ir toliau lai
kosi savo pasiūlymo pogrindžiui.

Dighenis, pogrindžio vadas, 
yra George Grivas, 58 metų am
žiaus, buvęs Graikijos armijos 
pulkininkas. Už jo galvą britai 
paskyrė $28,000.

Prezidentas Eisenhoweris, 65f Skelbiama, kad jo sveikata 
metų, nominavimą į prezidento žymiai pablogėjo ir jis jaučiasi 
postą priėmė nusižeminusiai ir labai pavargęs. Tėvas J. Jansens 
pasitikinčiai pergale lapkričio J yra 66 metų amžiaus. Gimęs Bei 
mėn. Jo kalbos pagrindinė min- gijoje.

JAV P4M-1 Martin Mcrciator lėktuvas, kurį komunistai nuftov? 32 
mylios nuo kom. Kinijos pakrantės ir 160 mylių šiaurėje nuo Formo-

(INS)

Suezo kanalo konferencijos 
delegacija vyksta pas Nasserj
LONDONAS, rugp. 24. — Dvidešimt dviejų valstybių konfe

rencija, kuri svarstė aštuonias dienas Suezo kanalo sutarptautini- 
mo klausimą, nepatiekė praktiško sprendimo, kaip užtikrinti vi
soms valstybėms ir visiems laikams naudojimąsi Suezo kanalu.

Konferencijos metu iiryškėjo Ka, įr 3 ]8 va|
du Plans,: Jungimu, Amerikos p,a„ą aut(>riumi yra

a s yb ų ir n įjos. j leg, Mepziea vadovaus komite-

Jungtinės Amerikos Valstybės tui, kurį sudaro JAV, Etijopijos, 
siūlo sudaryti Suezo kanalui pri- Irano ir Švedijos atstovai. Ispa- 
žiūrėti tarptautinę komisiją, pri- nija palaikys Dulles planą, jei 
klausomą Jungtinėms Tautoms. I jis bus priimtinas Nasseriui, 
Už šį projektą pasisakė 18 vals- Egipto prezidentui. Jei Dulles 
tybių. planas nebus priimtinas Nasse-

Indija siūlo sudaryti tarpiau- ri»į I’P»"U« P“iMya aavo pla
tinę Suezo kanalo'tarybą. pri. Į "4 kanalo suUrptautlnunui. 
klausomą Egiptui. Už šį projek-' • Trys vyrai pabėgo. Iš Sioux'
tą pasisakė Sovietų Sąjunga, In
donezija ir Ceilonas.

Australijos ministeris pirmi
ninkas Robert Menzies greičiau-

Oficialiai seimą atidarė seimo 
rengimo komiteto pirmininkas 
Jonas Jesulaitis (Chicago). Svei
kino L. Vyčių Chieągos apskri
ties pirmininkas J. Jonikas, Lie
tuvos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, prel. Ign. Albavičius, kun. P. 
Cinikas, MIC.

Seimo prezidiuman išrinkti: 
pirm. V. Cinikas (Pittsburgh), 
vicepirmininkai: L. Valiukas 
(California) ir Albinas Onaitis 
(Pittsburgh); sekretorės: Lau
ra Juciutė (California) ir Diana 
Shatis (Boston). Sudarytos man 
datų, rezoliucijų ir sveikinimų 
komisijos. Centro valdybos pir
mininkas A. Vasiliauskas patie
kė savo raportą, džiaugdamasis 
gražia Vyčių veikla.

Po pietų vyko posėdžiai sek
cijomis: 1) Lietuvių reikalų ko
misijos posėdžiui vadovavo kun. 
J. Jutkevičius (Worcester), 2) 
Kultūros — vadovavo Jokūbas J. 
Stukas (Newark, N. J.), 3) Dva
sinės programos — kun. Kon
tautas; šiame posėdyje kalbėjo 
vysk. V. Brizgys, Narių va-

dison ir Clark gat.). 10 vai. ryte 
bendras posėdis Sherman vieš
buty, kuriame bus tęsiami Cen
tro komitetų raportai. 11 vai. po
sėdžiai šešiomis sekcijomis: dva
sios vadų, pirmininkų ir vicepir
mininkų, sekretorių, iždininkų, 
ritualo komiteto, Vyties kores
pondentų. 12 vai. bendri pietūs, 
kurių metu bus išdalintos tau
rės veikliausioms kuopoms ir 3 
taurės veikliausiems nariams, 
2 vai. p. p. užbaiga raportų ir re
zoliucijų priėmimas. Vakare 
8:30 vai. seimo banketas Sher
man viešbutyje. Sekmadienį pa
maldos 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčioje. 12 vai. bendri 
pusryčiai L. Vyčių salėje, 2 vai. 
p. p. paskutinis plenumo posėdis 
Sherman viešbutyje. 6:30 vai. 
vak. vakarienė ir senatoriaus 
Douglas apdovanojimas Friend 
of Lithuania medaliu.

Seime dalyvauja 200 atstovų 
ir daug svečių, suvažiavę nuo At 
lanto iki Pacifiko. Kalifornijos 
delegatai dalina roželes ir agi
tuoja, kad 1957 m. L. Vyčių sei-

jaus pirmininkų — Juozas Sa- mas būtų Los Angeles mieste ir 
kevičius (New Jersey), 5) Se- tam turi savo gubernatoriaus in 
niorų — Juozas Sadauskas (Cle mero kvietimus.
veland), 6) Jaunamečių organi
zavimo — Ed. Daniels (Worces- 
ter).

Senatorius Paul H. Douglas rytoj 
L. Vyčių šeiminiame bankete, bfi- 
,siunčiame Sherman viešbutyje, ftal 
Taburin Koom, yra pagerbiamas, 
kaip daugiaašiai nusipelnęs Lietu
vos išlaisvinimui praėjusiais metais. 
Jam bus įteiktas specialiai nulietas 
medalis.

Vyčiai turi 41 kuopą ir vie
nuolika jaunamečių kuopų su 
apie 2,000 narių.

Sučiuptas kūdikio
pagrobėjas

MINEOLA, N. Y., rugp. 24. — 
Angelo Lamarca, 31 metų am
žiaus, taksi vairuotojas, buvo 
areštuotas vakar ir policija pa
reiškė, jog jis prisipažino pagro
bęs vieno mėnesio amžiaus Pe
ter Weinberger ir jį slėpęs miške 
prie Long Island road. Grobikas 
kūdikį nužudė.

Angelo J. Lamarca, dviejų vai
kų tėvas, Mr. ir Mrs. Morris 
Weinberger kūdikį pagrobė no
rėdamas iš jų gauti $2,000.

Grobikui gresia mirties baus
mė už pagrobimą kūdikio pagal 
New York valstybės įstatymą.

Angelo J. Lamarca kūdikį pa-
„ , grobė liepos 5 dienąPo pietų 3 vai. buvo bendras

seimo posėdis Liudviko XVI sa
lėje. Sekcijų vadovai pranešė 
apie posėdžius ir patiekė rapor-
tus Centro valdyba ir komitetų tė.

Kalendorius
Rugpjūčio 25 d.: šv. Liudvi

kas; lietuviški: Gilius ir Liudy-

vadovai.

Vakare seimo dalyviai žiūrėjo 
„Dainavos“ ansamblio vaidini
mo „Vedybos be piršlybų“ Mari
jos Augšt. salėje.

Rugpjūčio 26 d.: šv. Zefiri- 
nas; lietuviški: Gailutis ir šilką.

Oras Chicagoje
Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:38. 
Oro biuras praneša: Chicagoje

Šiandien 8:30 vai. ryte šv. Mi- ir jos apylinkėje rytoj apsiniau- 
šios Šv. Petro bažnyčioje (Ma- kę ir šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanija numes dvi ar keturias vandenilio bombas išban

dymui 1957 m. pavasarį Christmas saloje, Pacifike.

— Sirijos gynybos ministeris Abdul Hasib Raslan pranešė,
kad formuojama jungtinė Sirijos ir Jordano karinė vadovybė.

<
— Prancūzija vėl siunčia karinius sustiprinimus į Vidurio 

Rytus.

— Izraelio armija vakar pranciė, kad Gazos ruoio pasienyje 
įvyko susišaudymas tarp Izraelio ir Egipto kareivių.

Egipto prezidentas Nasseris vakar dar nebuvo apsispren-
City, Iowa, kalėjimo pabėgo 3 dęs, ar jis priims Suezo kanalo konferencijos delegaciją.

šia skris šios savaitės pabaigoje Hali.

vyrai.
• Respublikonų partijos pir

mininku vėl perrinktas Leoną rd

— Burmos armija tebetęsia kovas su sukilėliais.
— f sovietų rankas yra patekę vokiečiai kontroliuojamų ra

ketų ekspertai ir kiti mokslininkai.
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ŠIAULIAI KOVOJA SU VILNIUMI . ..
{SPŪDŽIAI IŠ VASAROS STOVYKLOS

Pačiam vidurvasaryj, kada ir aplankė Kunigaikštis Kęstutis 
Michigano saulė karščiausia ir ir tada savo akimis išvydome vi 
Paw Paw ežero vanduo malo-į są jo sūnaus narsiojo Vytauto 
niausiąs, tėvai jėzuitai jau ke- gyvenimą: jo priesaiką prie 
linti metai kaip prie Watervliet,' Kauno pilies,... aršią Žalgirio 
Mich., ruošia berniukams vasa-j kovą, Lucko suvažiavimą, ...Vy 
ros stovyklą. Jų tikslas — su-1 tauto mirtį. Antrąjį šeštadienį
teikti galimybės, kiek galimy
bės leidžia, pačias geriausias 
sąlygas vasaros atostogų poil
siui lietuviškoje ir katalikiško
je atmosferoje, kur lietuviukai 
galėtų atsigauti ir sustiprinti 
tiek kūnu, tiek dvasia. Ilgametė 
šios stovyklos organizatoriaus 
bei jaunimo auklėtojo tėv. J. 
Borevičiaus, S. J., patirtis bei 
sugebėjimai leido išvystyti vi- 
tą eilę gerų metodų šiam tiks
lui atsiekti.

Draugiškų varžybų įkarštyje

pro mūsų akis praslinko Aušros 
Vartų istorija. Trečias vaidini
mas “Kenčiančios Tėvynės Did
vyriai” mūsų mintis ir vaizduo
tę nukėlė į toii paliktą tėvynę, 
kur ten tikrovėje tebėra tokių 
ryžtingų berniukų kaip Jonu
kas, tokių pasiaukojančių kuni
gų kaip kun. Balsaitis, tokių 
veiklių ir narsių partizanų kaip 
Viktoras. Šiais metais visam ka 
talikiškam pasauliui minint ke
turių šimtų metų šv. Ignaco, Jė 
zuitų Ordino įsteigėjo, mirties 
sukaktį, ketvirto sekmadienio

Vsai stovyklai labai gražų at, išvakarėse suvaidinome šio did- 
spalvį suteikė pliusų-minusų si- vyriško kario ir dvasios riterio 
stema. Stovyklautojai buvo pa- į gyvenimą. Gi paskutiniame su
skirstyti į būrelius, Lietuvos batvakaryje siela ir kūnu įsi-

DU IŠ ŽUVUSIŲJŲ

Kinijos komunistų nušauto JAV lėktuvo įgulos nariai: D. Sprinkle 
(kairėj) iš Les Angeles ir lt. Fr. A. Flood, Ghevy Chase, Md., yra 
tarp 16 kitų žuvusių įgulos narių. (INS)

Lakewood Park, Pa.
42-ji Lietuvių diena

lietuviškas stalas atliko didelį j tina, kad šios gegužinės pelnas 
skiriamas Lietuvių Kambariui, 
kuris yra Pittsburgho universi-

Fr. Žilionis

! ir svarbų uždavinį.
1 Lietuvių dienoj dalyvavo tūlos

Šioj anglių kasyklų apylinkėje j ta nčiai žmonių. Visos apylinkės tete- 
L. diena praėjo labai sėkmingai, i kunigai rengėjai, daug svečių iš
Graži rugpjūčio 15 Žolinių diena j tolimų vietovių, kurie kasmet 
sutraukė tūkstančius lietuvių. Vi | čia susirenka ir susitinka. Nema Į 

ža buvo iš Philadelpbijos, Wil- i 
kes-Barre, Scranton ir kitų vie

šus atvykusius sutiko lietuvai
tės iš Shenandoah, Pa. ir pasvei
kino bei apdovanojo Lietuvių 
rienos ženkleliu.

P 4tek *a

tų.
r

Lietuvių dienos pirmininkas,
Programą pradėjo judrusis ir j kun. L. Pečiukevičius išleido pro 

Lietuvių dienos pirmininkas, gramos knygą, kurį atneš nema- 
kun. Leonas Pečiukevičius, ku- žą pelną lietuvaitėms seselėms,

Meno tarnyboje ( bei religinio būrelio instrukto-
Randbarbių metu daug kruop rius; klr. G. Sabaitis, S. J., Lie- 

ščių darbininkų prakaitavo,1 tuvos- istorijos - geografijos ir 
daug skiedrų pridrožinėjo, daug sporto instruktorius bei sveika- 
molio suminkė, daug dažų ant tos prižiūrėtojas; ir klr. K. Tri- 
balto popierio paliejo. Bet ir rnakas, S. J., laužų vadovas, lie 
parodėlė mirguliavo eksponatų' tuvių kalbos ir rankdabių ins-

miestų vardais pavadintus. Šie 
kasdien rugntyniavo garbės bū
relio vietą laimėti ir jo privile
gijomis pasinaudoti. Kiekvienas 
būrelio narys savo geru darbe
liu galėjo pliusą pelnyti, gi blo
gu — minusą užsitarnauti. Na 
ir varžėsi Šiauliai su Vilniumi, 
Kaunas su Klapėda, Gardino 
didieji su Alytaus mažaisiais. 
Kad Vilniaus būrelis laimėjo 
daugiausia (net 11) kartų gar
bės vietą, tai gal dėl to, kad jo 
nariai nenorėjo Lietuvos sosti
nės vardui gėdos padaryti, o, 
be to, jis buvo vadovaujamas 
sumanaus ir ryžtingo J. Kazlau 
sko. Tik trečiąją stovyklavimo 
savaitę Gardino “milžinai” ir 
stovyklos pabaigoje Alytaus 
“nykštukai” bei Šiauliai ne kar
tą Lietuvos vėliavėlę buvo 
Vilniaus atėmę.

jungėftie į lietuviškų vestuvių 
papročius: piršlybas, atsisveiki 
nimą su jaunąją, tėvų palaimi
nimą, šliūbą, šokius, na ir “pirš 
lio pakorimą”.

Su laurų vainikais 

Prie šeštadieninių laužų tė-

truktorius. Stovyklautojų svei
katingumu rūpinosi malonus lie

Sielą stiprinant

įvairumu: šautuvai, skydai,
puodai, laivai, tankai, drambiai, 
lėktuvai, priešistoriniai žvėrys... tuvių bičiulis dr. Gonway. 
Gi mažųjų tarpe buvo pastebė
tas aiškūs palinkimas į moder- Į. 
r.ųjį meną. Ne vieną eksponatą 
stebėdami svečiai niekaip nega
lėjo suprasti, kas tai per daik
tas, ir likdavo tik viena išeitis

vėlių ir kitų svečių akivaizdoje) klausti paties menininko> kaip
pasižymėjusieji geru elgesiu, 
pagelbingumu ir laimėjimais 
moksle, mene bei sporte būda
vo apdavanojami diplomais ir 
kitomis premijomis. Už gražų 
elgesį buvo diplomuoti: K. Sa- 
lučka, R. Stankevičius, F. Va
linskas, V. Kazlauskas ir A. 
Anuškevičius; už sportišką lai
kyseną — P. Grigaitis; už nuo
latinę giedrią nuotaiką — M. 
Praškaila; už paslaugumą — J. 

iš į ir V. Kazlauskai, A. Valaitis, 
f A. Mikalauskas ir V. Vasiliau- 
1 kas.

Penkis kartus į savaitę susi- 
burdavome trumpiems pusva
landiniams pašnekesiams apie 
tikėjimo tiesas, Lietuvos istori
ją, geografiją bei gimtąją kal
bą. Moksliškiausiu berniuku iš 
vyresniųjų tarpo pasirodė A. 
Mikalajūnas, geriausiai parašęs

Sportu aikštėje

Sportas ir ir žaidimai judino 
ir miklino mūsų jaunatvišką 
kraują ir raumenis. Buvo pra
vesta visa eilė pirmenybių. Gru 
piniuose žaidimuose pergalę at
nešdavo bendro tikslo bendrom 
jėgom darnus siekimas. To dau

tai dažnai atsitinka modernia
jame mene.

Pačiais meniškiausiais kūri
niais buvo pripažinti: “R. Gri
gaičio laivas ir skydas, S. Stan 
kovičiaus ir A. Mikalajūno pie
šiniai bei A. Valaičio molio sta
tulėlės.

Prie stovyklos vairo
stovėjo tėv. J. Borevičius, S. J., 
davęs stovyklai tikslą, kryptį, 
gaires ir metodus. Su juo nuo
širdžiai bendradarbiavo: tėv: A. 
Tamošaitis, S. J., stovyklos va
dovo pavaduotojas ir kapelio
nas; klr. G. Kijauskas, S. J., ge 
neralinis sekretorius; klr. A. 
Kezys, S. J., muzikos, tikybos

Kad stovyklautojams nepri
truktų sportuoti, bėgioti, mau
dytis ir žaisti, kruopšti ir rūpės 
tinga stovyklos šeimininkė p. B. 
Kazlauskienė, talkininkaujant 
G. Musteikytei ir N. Lipčiūtei, 
ištisas valandas virė, kepė, val
gydino ...

Pasidžiaugę stovyklos malo
numais, atsigaivinę ir kūnu ir 
dvasia, nešini vienu kitu diplo
mu, vienu kitu ežero sugautu 
vėžliuku, viena kita galvoj užsi
likusią gražia mintimi apie Die
vą, tėvynę, gražų jaunuolio bū
dą, sugrįžome atgal pas savo 
mielus tėvelius, kurie mus lau
kė įvairiuose Amerikos kampe
liuose: CJįicagoj, Cicero, Rock- 
forde, Auroroje, Waukegane, 
Clevelande, net ir Los Angeles, 
Kalifornijoje, p. Mitkai laukė 
grįžtančio iš stovyklos Giedriu- 
ko. K. Trimakas, S. J.

nes visas pelnas skiriamas jų 
naudai. Todėl pelnytai po tokio 
sunkaus darbo pirmininkas išvy
ko porai savaičių poilsio. Komi
tetas ir visi dalyviai dėkingi uo
liam pirmininkui.

Pittsburgh, Pa.
r
Visi į Lietuviu Kambario 

gegužinę
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00
Rugsėjo 16 d. Lietuvių ūkyje 

(Lithuanian Country Club), Rou 
te 51, Clairton, Pa., įvyks di- Užsakymus kartu su pinigais siuskite: 
džioji Lietuvių Kambario gegu
žinė. Bus įvairi programa: 3
vai. svečių sutikimas, meninė 
dalis, užkandžiai ir gėrimai. 
Gros geras orkestras. Šiemet 
bus itin graži ir reta progra
ma, be to — įvairūs laimėjimai. 
Kadangi Lietuvių dieną, kuri bu
vo West View parke, lietus ir 
audra prigriebė, tad šioje gegu
žinėje bus ir Lietuvių dienos 
dalis programos parodyta. Bus 
laimėjimai bei premijos. Šokius 
pašoks tautinių šokių grupė. Be 
to programoje pasirodys ir mū
sų “Pupų dėdė” Vytautas Juce
vičius, kuris savo kupletais, pri
tardamas akordeonu, visus pri
juokins. Lidfuvių Kambario ko
mitetas maldniai laukia ir kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šio
je gegužinėje, kuri įvyks vienoj 
gražiausių vietų visoj Pittsbur-

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UL

KOERTING
— TAI —

NEPAI’IIASTO SKAMBI 510 1937 M. 
VOKIŠKI RADIJO APARATAI

-5-
O A R S I N T U V A I 

31 lUlKI.M.MO GHANDINfiS 
Visos BANGOS

Šie aparatai laimėjo du auksinius 
medalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos— prieinami visiems, 
įteikia pamatyti — norint įsitikinti.

di-DAIimUJJtclc Vision
Csatles - Service)

Sav. Inž. A. SIJMENAS 
3321 Š. Halsted — CLlflsidc 4-5««5

lietuvių k. rašinį, ir egzaminuo- giausia kaip tik ir turėjo “Žal- 
se geriausiai žinojęs Lietuvos girio” komanda, laimėjusi ir 
istoriją bei geografiją. Antrą i tinklinio ir krepšinio varžybas.

Kennebunk stovykloj
Apie šimtas vaikų stovyklavo' per dieną. Kitas mūsų nuopel- 

šių metų Tėvų Pranciškonų ve-į nas — indėnų stulpas, kurį at- 
damoj stovykloj Kennebunkport, sinešėm iš įlankos. Reikėjo virš

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

vietą lietuvių kalboje laimėje R.1 
Grigaitis, o Lietuvos istorijos - 
geografijos žinojime — R. Stan 
kevičius ir A. Mikalauskas. Jau 
nesniųjų berniukų gražaus lie
tuviško skaitymo varžybose pir 
mą vietą laimėjo R. Karosas. 
Tris kartus savaitėje išklausy
davome šv. Mišias su turiningu 
pamokslėliu. Stovykloje veikė 
religinis būrelis, kuriame būrė
si savanoriai, norį intensyviau 
ugdyti krikščionišką asmenybę. 

Prie liepsnojančio laužo

Laužas visiems buvo pati di
džiausia pramoga. Kai visą ap
gaubdavo paslaptinga vakaro 
prieblanda ir suspindėdavo dan 
guje žvaigždutės aplink laužą 
susėdusius rišdavo bedrai jun
tama giedri nuotaika. Tada .mes 
visi, ir patys mažiausi “pipirai” 
ir “vyrai” su pirmais prasika
lančiais ūsai, norėdavome paro
dyti ką tik mokam: šokti, vai
dinti ir dainuoti. Akordeonui 
pritariant, išdainavom visas iš
moktas lietuviškas dainas, su- 
šokdavom “Tėvas parvažiavo” 
ir “Išėjo tėvelis į mišką”, su- 
vaidindavom ir apie Senį Bes
megenį ir apie Meškiuką Rud- 
nosiuką. O kai jau mes pa rody
davome siską, ką mokame 
nieko nebūdavo mieliau tada, 
kaip, žiūrint į žėruojančias lau
žo žarijas, klausytis tėvo Tarno 
šaičio pasakos. Tokie margi, 
laužo liepsnų nušviesti, buvo 
mūsų trečiadienių vakarai. Bet 
dar labiau laukdavome subat- 
vakarių. Jie mums atnešdavo 
kitą pramogą, mūsų pačių su
vaidintą turiningos minties vai-

Maine, nuo liepos 7 iki rugpjū
čio 5 d. Jau septinti metai, kai 
įvairaus amžiaus vaikai iš did
miesčių susirenka į stovyklą prie 
vienuolyno praleisti mėnesį po-

Pavieniuose turnyruose per
galę, lemdavo asmeniškas prity
rimas. Stalo teniso (vyresniųjų 
berniukų) pirmenybės I vietą ilsio, pramogų ir užsiėmimų.
laimėjo R. Stankevičius, II vie-i ,

J , , . Kennebunkport yra apie pus-
ą . i a aus as, jaunes antro pūkštančio žmonių mieste- 

niųjų berniukų I v. - P. Gn- Hg jūros> pastatytag upės
gaitis ir II v. G. Puniška. P£krantėge. Prie stovyklos yra 
Šaudymo meisteris tapo E. i-; pjati, žalia pieva žaisti, gražūs 
žas. Plaukimo varžybose pasi-, mįškai slapstytis ir banguota 
žymėjo A, Radvila, P. Grigai-; jjra maudytis. Klimatas ir bend 
tis ir V. Žemaitis. ra gamtos išvaizda labai panaši

Stovyklautojai, gerai pasitre- į Lietuvos, 
niravę, nutarė savo laimę išbanį T-vag Liudvikas vėželis, 

dyti prieš savo auklėtojus. Pra-, CFM buvo 8t0vyklos viršinin- 
džioj daug entuziastiškų vilčių) ka8 o jo padėjėjai — klierikai 
turėjo, tačiau jiems teko pasi- juozapas Bacevičius, Augusti- 
duoti prieš labiau prityrusius j nas Simanavičius .Antanas Kve-

20 vaikų jį panešti. Skaptavimo 
darbe dalyvavo didelė stovyklos 
dalis, ir jų pirmosios vardo rai
dės įamžintos stulpe. 5 pėdų gi
lumo duobę iškasė ploniausias 
stovyklautojas.

Prie palapinės T. Liudvikas, 
sutemus, padeklamavo visokias 
pasakas.

ris visus atsilankiusius pasvei
kino. Kun. išaiškino L. dienos 
prasmę, perdavė angliškai lietu
vių kalbėtojų mintis ir perskaitė 
protesto rezoliuciją prieš Lietu
vos okupantus. Programai vado
vavo vietinės radijo stoties pra
nešėjas Edvardas Ro/nanauskas.
Kun. dr. K. Batutis sukalbėjo 
gražią atidarymo maldą.

Lietuviškų dainelių ir tautinių 
šokių programos dalį atliko jau
nieji šv. Juozapo parapijos, Ma- 
hanoy City, Pa., moksleiviai. Jų 
mokytoja Rožė Koncevičiūtė pa
reiškė, kad jaunieji mielai mo
kosi lietuviškų dainų ir šokių, 
kad tik būtų kas juos moko. Dau 
guma mergaičių dėvėjo lietuvių 
taut. drabužius kas dar labiau 
patraukė visų akis ir todėl taip 
mielai visi gėrėjosi programa.

Kalbėtojas dr. J. Rajeckas, iš 
Washington, D. C., savo kalboje 
giliai ir jautriai pavaizdavo Lie
tuvos ir lietuvių kančias.

Buvęs beisbolo garsenybė Ed.
Waitkus tik trumpai pasidalino 
savo mintimis su klausytojais.
Amerikos Balso atstovai užrašė 
visą programą į juosteles, kad 
vėliau perduotų lietuviams Lie
tuvoj ir visame pasaulyje. Pro
gramos dalį salėj užbaigė malda 
kun. kleb. A. Degutis ir visi da
lyviai Lietuvos himnu.

Didžiulio Lakewood sodo vidų- &ho apylinkėj, ne3 čia dabar yra 
ry šiemet buvo pirmą sykį I patogumai nevien dideliems, bet 
įrengtas Lietuvių kioskas. Čia j jauniems, kuriems yra įtaisyti 
plevėsavo lietuviškos spalvos, lie viS°ki sporto įrankiai. Pažymė- 
tuviškas Vytis ir Marijos skulp
tūra ir daug lietuviškų audinių, 
nėrinių, knygų ir kt.. Tūkstan
čiai dalyvių klausinėjo.apie Lie
tuvą ir kenčiančius lietuvius. Pa 
traukė akis ir lietuviški tauto
dailės dirbiniai, lietuviškos kny-| 
gos ir kt. Ne tik senieji, bet iri
jaunimas skaitė Lietuvos žemė- Skiriama tūkstantis ($1,000.00) doleriu premija 
tapius, jieskojo savo tėvų ar se-1 r J
nelių vietų, susipažino su Lietu-! 1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra-
vos praeitimi, norėjo įsigyti Lie- Į darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas

kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

tuvos istorijos ir kt. knygų, čia 
buvo pavaizduotas pavergtųjų 
tautų gyvenimas. Atrodė, kad

PAJIEŠKOJIMAS 
Jieškomas ANTANAS PIELIS, į

Ameriką atvykęs 1930 ar 1931 m. ir 
apsigyvenęs Chicagoje. Jieško Juo- 

Buvo viena gegužinė su deš-) zas Pielis, gyvenąs Panevėžyje, Liet.
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie ,jj žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Juozas Tumša, 
2798 Roosevelt, Detroit 16, Mich.

relėm, duona, kopūstais ir le
dais.

Laužų programose buvo dai
nos, pasirodymai, pasakos, šo
kiai, mįslės ir t.t.

Rytą, nustatytu laiku, buvo 
galima iš gipso daryti visokias 
statulėles ir jas dažyti. Buvo 
suvartoti net du 100 svarų mai
šai. Kitas popularus užsiėmimas 
buvo pynimas plastikinių juos-

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

“senius”. Stovyklos vadovybė, deris, OFM, ir Antanas Saulai-.. .. . ,o -
nugalėjo savo auklėtinius krep- j tis, jr. Sporto vadovo pareigas s J P
ainio aikštėje 60:32 (24:18) ir įėjo V. Kleiza.
prie ping-pongo stalo 3:2.

šniūrclius ir įvairias juosteles.

Šiais metais buvome suskirs-
Buvo stalo teniso varžybos, 

laimėtos K. Ramančionio ir R.

U Ų

VAIKO GROBIKAS
tyt!| keturias skilta —Gedimi- Karmazi iachmatų - V. Sl- 
no Stulp, VySes, Vyties Kry- drikausko laim5jo ko.
taus ,r GeMum Vilko Sus,. kur,os „ jtona8 buv0
darė dvi didelių ir dvi mažesnių- ( c,edeika
jų grupės. Skiltys per visą sto-' 
vyklavimo laiką varžėsi tvarkin
gumo, švarumo, sporto ir kitose 
varžybose.

Skiltis, kuri tvarkingiausiai 
bei svariausiai ir lietuviškai kal
bėdama pavalgė, laimėjo ir ant 

1 savo stalo pasistatė trispalvę — 
laimėtojų ženklą. Daugiausia lai 
mėjo Vyties Kryžiaus skiltis.

Paskaitas skaitė T. Jonas Dy- 
burys, T. Liudvikas, T. Augusti- 
nas, Paulius Jurkus, dr. Vilia
mas, V. Kleiza ir kiti.

Geriausio stovyklautojo vieta 
atiteko R. Karmazinui. Antrą 
vietą laimėjo V. Sidzikauskas. 
E. Skladaitis — trečią.

Eilėraščių deklamavimo kon
kursą laimėjo V. Sidzikauskas.

Per gegužinę, kuri įvyko pir
mos savaitės gale, šokom kelis 
šokius — Vėdarą, Oželį, Mikitą. 
Gale programos buvo įspūdin
gas maršas. Dalis buvome apsi
rengę tautiniais drabužiais. Po
nia O. Ivaškicnė mus labai kant
riai išmokė.

, . , Valgomajame ir miegamuose
Laisvalaikiu pastatėm bokštą kaWjo plftkatai gU užrašu ,.L|c.

iš surištų karčių (virš 15 pWų tuyių kalba _ Dicvo dovana. 
augščio) ir įkėlėm apie 100 sva
rų varpą, kuriuo skambindavom

Angelo Marca, Long Island. Į augščio) ir įkėlėm apie 100 sva- Į voiKav 
N. Y., vra suimtas VVeinberger 33? ■ • .... I Kalbėk lietuviškai .

... .. , d- amžiaus vaiko grobikas ir žu-,............... , , ,dinimą. Pirmąjį sestadienj niU8 ' dikaa. (INS) Viešpaties angelą tris kartus Stovyklaut. Stumbrą:

•*F* z

10
Puikių spalvoti) korteliu lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų didis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS 
2334 So. Oaklev Avė.

CHICAGO 3, ILL.

imiiiimiiiiiiiiimiimitiimiiimiiiiinmi

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7 6640.
■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

SKAITYKITE “DRAUGO”

Įsigykite originalu mąstymo lobyną dabar!

Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI 

Mąstymai kiekvienai mėty dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

Religinė Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite:

‘DRAUGAS”, 2334 So. Oaldcy Avė., Chioago. BL
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MŪSŲ JAUNIMAS
Beposėdžiaujant Lietuvos Vyčių organizacijos atstovams 

Chieagoje, verta pagvildenti lietuvių jaunimo organizavimo ir 
jo palaikymo klausimą, apie kurį šį tą jau rašėme vakar die
nos laidoje.

Visais laikais buvo ir dabar yra sakoma, kad jaunimas 
yra ateitis. Tas posakis dažnai yra kartojamas, nes jis yra la
bai teisingas. Nors jis yra taip aiškus, kaip diena, tačiau pri- 
mintinas kiekviena proga.

Šiandieninis jaunimas ryt paims visą gyvenimą į savo ran
kas. Iš jo tarpo išaugs valstybių vadai, kultūros puoselėtojai, 
mokytojai, visuomenininkai, įvairių profesijų žmonės ir visų gy
venimo sričių vairuotojai. Šiandieninis jaunimas tą gyvenimą 
paims vairuoti, ar mes juo šiuo metu rūpintumės, ar ne. Ir 
todėl yra teisingas ir kitas su tuo surištas posakis: koks jau
nimas, tokia ir ateitis. Ir tą posakį reikia taip pat dažnai kar
toti.

Religingi tėvai, norėdami, kad ir jų vaikai tokiais išaugtų, 
rūpinasi, kad ir šeimos židinyje ta kryptimi eitų jų auklėjimas, 
tuo tikslu juos ir į katalikišką mokyklą leidžia. Tą patį galima 
pasakyti ir apie katalikų visuomenę. Norėdama, kad katalikų 
visuomeninė veikla, jos organizacijos ir draugijos nepasibaigtų 
su dabartine karta, ji viską daro, kad tai veiklai būtų paruošti 
nauji vadai iš jaunimo tarpo, kad visas jaunimas į katalikišką 
veiklą būtų patrauktas. Todėl visuomenė rūpinasi katalikiškųjų 
mokyklų steigimu, jas palaiko, joms didžiausių lėšų nesigaili.

Kaip yra su mūsų jaunimu?
Vakar rašėme, kad veik vienintelė Amerikos lietuvių cent

rinė organizacija (neskaitant tremtinių jaunimo organizacijų) 
yra Lietuvos Vyčiai. Taip pat vakar pastebėjome, kad šiuo 
metu toji organizacija, savo laiku buvusi ir gausi, ir veikli, taip 
pat turtinga savo praeities darbais, kaikuriose vietovėse jau 
visai nebeveikia. Nebeveikia net ten, kur prieš kiek laiko at
rodė, kad be vyčių iš viso būtų negalima apsieiti. Jie buvo beveik 
viso visuomeninio gyvenimo judintojai, visų kilniųjų idėjų puo
selėtojai.

Jei kaikurios Lietuvos Vyčių organizacijos šakos ir šakelės 
nuvyto, tai senesniųjų kaltė. Jie to lyg ir norėjo. Bet tai buvo 
didelė klaida, didelis neapsižiūrėjimas. Daugelis tų neapdairiųjų 
jau dabar mato, kas vyksta mūsų visuomenėje: jos veikla smul
kėja, jai ir paskiroms organizacijoms jau trūksta ne tik vadų, 
bet ir narių. Šiandien jau reta organizacija nesiskundžia ma
žėjančiu narių skaičiumi.

Daugelis tėvų savo pareigas religinio auklėjimo atžvilgiu 
puikiai atliko. Tas pareigas gerai atliko ir lietuvių katalikų 
mokykla. Ir šiandien negalima būtų pasakyti, kad mes neturime 
jaunimo. Iš tėvų ir mokyklų globos yra išėję dešimtys tūkstan
čių jaunuolių. Bet deja tik labai mažą nuošimtį mes tepajėgėme 
įtraukti į lietuvių visuomeninį gyvenimą. Ko nors trūko, kas 
nors gal trukdė, o gal mes visi būsime neatlikę savo pareigų vi
sa pilnuma. Gal? Kaltinkime, ką norime, bet tai yra faktas.

Nepaisant esančios padėties, mes visdėlto nesame linkę nu
rašyti Amerikos lietuvių jaunimą, kaip jau visai dingusį mūsų 
tautai. Jis yra sveikas religiniu atžvilgiu ir dar nevisai bejaus
mis savo tėvų kilmei. Reikia tik prie jo eiti, eiti ne bet kaip, bet

NEUŽTENKA VIEN ŽODŽIŲ...
P. V. RAITLIN AITUS, Ix»s Angeles, Calif.

JAV Nepriklausomybės 
Deklaracija

*
1776 m. liepos 4 d. trylikos 

Šiaurės Amerikos kolonijų at
stovai savo Kongrese vienbalsiai i j°g jaunuomeng8 pasišventimu, idėių perlai buvo visą Įnikę dos
nu ar pas e i nepri ausomy- tQjęSįangjų gyvvbių aukomis, niai barstomi. Antai, 1945 me-

ir būtinumą atkurti Lietuvos menų žmogaus teires ir psgrin- 
valstybę. demokratiniais nagrin- dines laisves. įskaitant žodžio, 
dais organizuotą. Šios deklara-! spaudos, tikėiimo. viešosios nuo- 
cijos įgyvendinimas pavyko tik monės ir v’^šųin susirinkimų 
dėka visos lietuvių tautos, o itin' laisvę”. Gražių žo Ižių ir kilnių I

bę ir priėmė atitinkama dekla
raciją (Declaration of Indepen- 
dence), kurios tekste mes ran
dame, kad “visi žmonės yra su
tverti lygūs, kad jų Kūrėjas 
jiems suteikė tam tikras neati
mamas teises, tarp kurių yra: 
gyvybė, laisvė ir laimės sieki
mas”.

Žmogaus teisių ir laisvių idėjas, tais Pan Francisco mieste, kur 
yra tiek kilnios ir brangios, kad saulė, jūra ir gražus savo pasta- 
joms įtvirtinti eina paskiri as-' tais, aikštėmis, sodais ir tiltais
menys ir ištisos tautos į kovą ir 
pergalei deda gyvybės aukas.

1941 m. birželio 23 d. lietuvių 
tautos suverenumo vykdvmo ir 
valstybės nepriklausomvbės de-

Nepriklausomybės Deklaraci-I klaracija paragino ir sukėlė visą 
jos principais paremtos Jungti- tautą į kovą su rusais okupan- 
nės Amerikos Valstybės per 180 tais. Ši kova iškart buvo laimėta 
metų išaugo į didžiulę galingą dėka didelių aukų; karo aud-
sąjungą, kuri dabar pirmauja 
laisvajam pasauliui. Jungtinių 
Amerikos Valstybių sąjunga sa
vo pergalės kelią nuėjo tik dėka

roms siautėjant pirma naciai — 
vokiečiai, paskui rusai — komu
nistai prislėgė visą tautą. Oku
pantams pasikeitus lietuvių tau-

jos gyventojų sutelktinio darbo, j ta savo gimtoje žemė’e kenčia
pasišventimo ir gausių aukų ko
voje už laisvę. Pasiryžimas per
galei, darbai ir žygiai nugalėjo 
visas kliūtis ir išaugino šį di
džiulį kraštą.

1789 metais Prancūzijos re
voliucijos veikėjai paskelbė Žmo 
gaus ir Piliečio Teisių Deklaraci
ją, kurios kilnios žmogaus tei
sių ir laisvių idėjos eina nuola
tinės pažangos keliu, tai laimė- 
damos ir įsitvirtindamos atski
rų tautų ir valstybių tarpe, tai 
sulaukdamos persekiojimo ir pa
niekos. Bet šis senoje Europo
je įžiebtas revoliucinis judėji
mas nedingo. Pirmiausia Pran
cūzija pradėjo jo stiprinimą į- 
vesdama pas save demokratinę 
valstybės organizaciją, paskui 
kitos tautos ją pasekė ir net 
buvo pasiekę jungtinę Lietuvos 
ir Lenkijos Respubliką, kuri sa
vo 1791 metų gegužės 3 d. kons
titucijoje nemaža įkvėpimo sė
mė žmogaus teisių ir laisvių i- 
dėjų, iškilmingai paskelbtų JAV

planingai, nešant jam lietuvišką šilimą, keliant jame tautinės Nepriklausomybės ir Prancūzų 
pareigos jausmą. Tai yra mūsų visų reikalas. Bet mes manome, 
kad šiuo atveju daugiausia galės padaryti Lietuvos Vyčiai, nes 
šiam tikslui jie yra įsteigti, jie turi geresnį priėjimą. Todėl 
visi — ir tėvai, ir mokyklos, ir spauda, ir visuomenės vadai — 
jiems turi visu kuo talkininkauti. Šis Lietuvos Vyčių seimas 
ypatingu būdu turėtų apeliuoti į dvasiškiją, 'nuoširdžiai prašant 
padėti lietuvių katalikų jaunimui organizuotis ir auklėtis, kad 
mūsų organizacijos, mūsų spauda ir lietuvių tauta galėtų juo 
remtis planuodama savo laisvą ir nepriklausomą ateitį.

Revoliucijos deklaracijose.
Kalbamų idėjų realizavimas 

buvo vykdomas ne vien žodžiais, 
bet daugiau darbais, pasišventi
mu ir aukomis.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo de
klaracija pabrėžė atėjusį laiką

MOTERYS KONVENCIJOJ
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Tradicijos ir mandagumas
VYSK. V. BRIZGYS

Esame dabarties žmonės. Pra
eities kartos yra kapinynuose. 
Kapinynuose tačiau yra jų kū
nai, o visą savo dvasios kūrybą 
jie paliko gyvenančioms po jų 
kartoms. Ta jų kūryba yra ne 
tik civilizacija siaura to žodžio 
prasme, ne tik menas, literatū
ra, mokslinis palikimas, bet ir 
jų paveldėtos, toliau kurtos ir 
mums paliktos tradicijos bei pap 
ročiai. Jų yra daug. Kiekviena 
tauta turi jų savų, gražių, ver
tingų. Daug jų yra jau tapę tarp 
tautinėmis vertybėmis. Prie tra
dicijų priklauso ir žmonių bend
ravimo būdas, kurį vadiname 
etiketu, arba mandagumo tai
syklėmis.

Ne taip labai seniai tų man
dagumo arba žmonių bendravi
mo formų buvo labai ir visuoti
nai paisoma. Inteligentų, ir ko
kia nors žymesne praeitim Seimo 
se to buvo paisoma ir reikalau
jama smulkmeniškai. Elgesio su 
žmonėmis būdas dar mūsų lai
kais buvo mokyklos pamokų len 
telėje ir dabar daug kur yra. Jis 
buvo kunigų seminarijų auklėji
mo programos dalis. Tie daly
kai buvo ne kada prieš Prancū
zų Revoliuciją, o mūsų laikais. 
Netoli mūsų vaikystės, kada ir

taurius kaimiečius, kaip dauge
lio nfūsų gimtosios šeimos, vi
sada būdavo pamokomas, kaip 
susitikti, ką ir kaip iš eilės pa
sveikinti, kaip atsisveikinti, kaip 
pasveikinti žmogų dirbantį neto
li kelio ir t.t.

Nežinia kieno paleistas plinta 
pasaulyje sofizmas “nemoder
nu”. Būti pagarbiu tėvui ir mo
tinai nemodernu; mokėti žmo
gui su žmogumi mandagiai susi
tikti ir apsieiti nemodernu; jau 
niems būti pagarbiais su vyres
niais nemodernu. Pamažu moder 
nu tampa tik tai, ką jaunam 
žmogui pad\tuoja ūpas ar net 
kapryzas. Tokioj atmosferoj, y- 
patingai miestuose, pradeda kur 
tis žmonių karta, kurios elge
sys teikia įspūdžio, tarsi tie jau
ni žmonės šiandien kur tai miš
ko glūdumo iš medžio iškrito, 
pirmą kartą susitinka sau pana
šų žmogų ir pirmą kartą sutin
ka reikalą žmogui su žmogum 
apsieiti.

Pagarba tėvams, vyresnie
siems ir bendrai žmogui yra ir 
prigimtas ir pozityvus Dievo įsta 
tymas. Ką šalia to sukūrė žmo
gaus protas, širdis, estetikos pa 
jutimas tų įstatymų pildymą iš- 
reiškiąs viršiniu būdu, tai nėra

paprastas kaimo vaikelis kokiu bevertis ir pasenęs dalykas. Tai
nors reikalu tėvų siunčiamas pas 
gimines ar kaimynus, takius pat

yra žmonių kultūros dalis. Lai
kas atneša naujų meno ir lite-

ratūros formų, tačiau tikėkimės, 
kad niekad nebus tokių laikų, 
kad žmonės manytų meną, lite
ratūrą ir panašius dalykus esant 
nereikalingus. Žmonių santykių 
viršinės formos yra tos pat ver
tės. Jos yra gal net aukštesnės 
už kitas žmogaus kultūros for
mas. Vadinti tai “nemodernu” 
dalyku yra stoka tikros dalykų 
vertės supratimo.

Ne visa yra be vertės, kas

žmonijai negirdėto žiaurumo 
priespaudą, genocidą ir perse
kiojimus.

Antrojo pasaulinio karo aplin 
kybėmis pradėtoje ir toliau, 
šiam karui pasibaigus, bet tai
kos neįvedus, vedamoje pasauli
nėje politikoje daug gražių žo
džių yra pasakyta ir nuolat į- 
vairiomis politinėmis progomis 
kartojama apie žmogaus teisių, 
asmens ir tautų laisvių gerbi
mą. Pravartu čia prisiminti ke
letą iškilmingų deklaracijų ir 
tarptautinių susitarimų, kurie lie 
čia kalbamus klausimus.

Iškilmingosios deklaracijos

Atlanto vandenyne ant laivo, 
karo audroms siaučiant, Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentas ir Anglijos ministeris pir 
mininkas svarstė karo tikslus ir 
jieškojo kilnių idėjų įdiegti karš 
tą pasiryžimą laisvę mylinčių 
tautų tarpe kovai su Vokietija 
ir jos sąjungininkais ligi galuti
nės pergalės. Šių svarstymų pa
sekmėje gimė Atlanto Charta 
1941 m. rugpjūčio 14 d. Atlanto 
Chartoje mums rūpimu klausi
mu skaitome, kad sąjungininkai 
“gerbia visų tautų teisę pasirink 
ti tokią valdžios formą, kurią 
jos norėtų turėti” (str. 3), “visi 
žmonės visuose kraštuose galė
tų gyventi laisvėje nuo baimės 
ir skurdo” (16 str.).

Ši deklaracija daugelio sąjun
ginių tautų patvirtinta 1942 
m. sausio 1 d., iškilmingai pa
reiškiant, kad pergalė yra būti
na “apsaugoti gyvybę, laisvę, ne 
priklausomybę ir tikybos lais
vę bei garantuoti žmogaus tei
ses ir teisingumą savo ir kituose 
kraštuose”.

Deklaracijos skelbtos teisės 
buvo įrašytos net kaikuriose tai
kos sutartyse, pvz. su Rumuni-

kitus nustelbiantis miestas ža
vėjo delegatus, Jungtinės Tau
tos nustatė savo chartą ir joje 
neužmiršo pabrėžti, kad ši or- 
ganizaciia nori “atsiekti tarp
tautinį bendradarbiavimą vys
tant ir padrąsinant žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių pagar
bą visiems be skirtumo rasės, 
lyties, kalbos ir tikybos” (str. 
1 p. 3). Buvo nutarta nedaryti 
skirtumo tarp didelių ir mažų 
tautų, nes visos turi teisę lais
vai ir nepriklausomai gyvent. 
Žmogaus teisių ir laisvių princi
pas yra plačiai išvystytas Jung
tinių Tautų Chartos kituose 
straipsniuose (str. str. 55, 56, 
60, 62) ir yra net įsteigta Žmo
gaus Teisių Komisija (str. 68) 
ir vėliau, 1948 metais, TJ visuo 
tinio susirinkimo priimta Visuo
tinė Žmogaus Teisių Deklaraci
ja (Universal Declaration of 
Human Rights).

Ką mes matome praktinėje po 
litikoje? Gražūs žodžiai kalba
mi, o praktiški patvarkymai nai
kina tų žodžių reikšmę ir pras
mę Jaltoje, Potsdame ir kitose 
konferencijos, kuriose laisvos 
tautos, šimtai milionų žmonių 
atiduodama su šypsena į vergi
jos pančius.

i J
Konvencijos proga San Francisco susirinkusios didžiųjų vyrų 

moterys dalinasi įspūdžiais. Kalbasi Mrs. Eisenhower su Californijos 
gub. žmuna Knight. Vidury stovi Mrs. Benedict, Californijos moterų 
komiteto pirmininkė. (INS)

yra iš seno. Ne visa yra ver
tinga, kas pasireiškia ir karto-, ja, kur nustatyta, kad "valsty- 
jama šiandien. ' bė pasiima apsaugoti visų as-

Sunuier Welles pareiškimas
Mes pagarbiai ir su dėkingu 

mu prisimename kilnius žodžius, 
1940 m. liepos 23 d. pasaky
tus' Jungtinių Amerikos Valsty
bių vardu dėl Pabaltijo valsty
bių okupacijos. Jų kilnumą gali
me pastebėti iš sekančių eilučių:

“Sovietai naudojasi neteisin
gais būdais sąmoningai sunai
kinti Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžia ir tauta nesutinka su to
kiais plėšikiškais veiksmais, ne
atsižvelgiant į tai, ar jie vyk
domi naudojant jėgą, ar ja gra
sinant. Amerikos tauta ir vy
riausybė taip pat protestuoja 
dėl betkokios formos kišimosi 
vienos valstybės, nors ir labai ga 
lingos, į kitos valstybės, nors ir 
silpnos, vidaus reikalus. JAV 
stengsis ir toliau ginti šiuos prin 
cipus”.

Norėtume žinoti, ar buvo pa
daryti koki konkretūs žygiai, 
kad šie kilnūs principai būtų gi
nami, ir tas gynimas būtų įga
vęs realiai politinę reikšmę? 
Ar buvo koki reikalavimai sulau 
žytai teisei ir teisingumui atsta
tyti, ar vergijos prislėgti lietu

viai ir kitos tautos ilgai ir viltin
gai turės laukti šių kilnių žo
džių pavertimo gyvenimo realy
be? O gal tai yra vien paguoda 
mirštančiajam?

Atrodytų, kad skelbiamos iš
kilmingos deklaracijos, tarptau
tiniai susitarimai ir daromi po
litikos vadų vieši pareiškimai ne 
turėtų būti vien tuščia propagan 
dinė medžiaga, o žodis, kuris 
vertas tikrovės.

Kitų tautų teisių gerbimas

Visai teisingai savo laiku pa
stebėjo valstybės sekretorius G. 
C. Marshall tardamas, kad “mo
derniajame pasauly laisvų žmo
nių bendruomenė laisvoje vals
tybėje yra paremta piliečių pa
reiga gerbti savo bendrų piliečių 
teises. O laisvų .tautų bendruo
menė laisvajame pasaulyje yra 
paremta visų valstybių pareika 
gerbti kitų tautų teises... Todėl 
yra nevien esminiai klaidirlga, 
kad' milionai vyrų ir moterų gy
vena kasdieniniame slaptosios 
policijos terore, grasinami kalė
jimais ir suėmimais ir kalėjimu 
arba vergų darbu be teisingo 
pagrindo ir bešališko teismo, bet 
tos netiesos atsiliepia į tautų ben 
druomenę. Vyriausybės, kurios 
sistemingai laužo savo žmonių 
teises, nemanome, kad gerbtų 
kitų tautų teises”... (U. S. De

ga būtų vartoti ginklus ir nu- 
mėtinėti atomines ar vandenilio 
bombas ant agresorių būstinių 
ir jų valdomų kraštų pramonės 
ir strateginių bei kariškų cent
rų. Kovai vesti ir jai laimėti 
yra daug visokių kitų priemo
nių, kurių pasl.'inkimui laisvų 
kraštų vadai, manome, turi pa
kankamą ir aiškų nusimanymą. 
Visi žinome, kad agresoriams 
tramdyti organizuojamas kariš
kas gynimasis, sudaromos ati? 
tinkamos tarptautinės sutartys, 
kuriamos pastovios apsaugos ir 
kariškojo pasipriešinimo organi
zacijos ir institucijos, bet visa 
tai nenaikina vergijos. Šios prie 
monės reikalingos taikingai ko
vai laimėti, jeigu jų įspūdinga 
argumentacija • būtų remiamos 
kultūrinės, ekonominės, diplomą 
tinęs ir kitokios aktingos ir 
veržlios pastangos aiškiai for
muluotiems ir tiksliai pastaty
tiems siekimams realizuoti as
menų ir tautų laisvinimo bare. 

Kalbama, bet...

Daug yra kalbama Jungtinėse 
Tautose ir įvairiuose tarptauti- 
nuiose susirinkimuose apie žmo
gaus teisių, asmens ir tautų 
laisvių gerbimą, bet tos pačios 
Jungtinės Tautos, kurių, rodos, 
paskirtis yra visoms pasaulio 
taupoms padėti atsiekti laisvo

partment of State. Report on, įr nepriklausomo gyvenimo ir 
the United Nations, 1948 publ. taj pe jokių atidėliojimų, dar lig 
3437 pusi, 175).

Aišku, kad JAV vyriausybė ir 
kitų laisvų tautų vadovybės su
pranta ne vien žodžių, bet ir dar 
bų reikalingumą laisvei įgyven
dinti ir apsaugoti, tik dėslia ir 
iniciatyvos pilnu mostu aktingai 
nesiryžta imtis planingos kovos 
šiuo reikalu. Ši kova, mes tiki
me, būtų teigiamai įvertinta ir 
entuziastingai sutikta viso lais
vojo pasaulio ir itin pačių pa-

šiol nėra iškėlę tinkama ir nu
statyta tvarka net jau buvusių 
laisvų tautų, dabar pavergtų, li
kimo klausimo ir būdų joms va
duoti iš vergijos. Jungtinėms 
Tautoms, atrodo, yra patoges
nis, einant vartojamos praktikos 
metodais, nusistatymas pasitai
kius progai prisiminti, kad yra 
pavergtų tautų, bet palikti pa
čiam istorijos eismui veikti pa
saulio tautų tarpe .į žmogaus

vergtųjų tautų. Neatrodo, kadi teisių ir laisvių įsisąmoninimą, 
šios kovos sėkmingumui reikalin (Nukelta į 4 psl.)

ELE MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

50 tęsinys

Juk tavo angelas sargas nepasilieka vienas, — 
sako ji lūpomis Mikučiui, — ir dabar kaip tiktai pra
sideda jo didžiausi darbai. Bet kas padės man! — su
šunka širdimi, kas pasakys man kokia minutė tau yra 
gera, kokia pavojinga, juk tiek daug šulinių yra žmo
nėse, šunys nevisi geri, ugnis degina, ir kiek ligų, kiek 
visokių ligų. Ir tu būsi liūdnas, kaip tavo maža širdis 
gyvens rytais, pabudus su svetimais, ir kaip pi verks 
vakare, kada būsi migdomas kitų rankų. Kiek ilgai? 
Ką atsiminsi tu? Gal tik tai, kad tu vieną dieną tu
rėjai tėvą, ir buvo tau gera miegoti tarp jo rankų, ir 
tave iš jų atėmė. Gal tu paklausi kada, jau paaugėjęs, 
kas taip padarė, ir tau atsakys: močiutė. Teisybę pa
sakys tau.

Ką tau duos tie žmonės, kurių nežinau? Jeigu 
aš galėsiu tau atnešti ir duonos ir pinigo — ir tu re
gėsi kartais mane, taip tu nors kada pailsėsi ir gy
vensi laukdamas, bet jeigu ne? Kaip tave augins? 
Ar tu ganysi? Ar tu būsi alkanas? Bet tu būsi pas 
tokius, kurie tiki Dievą, tu negali būti apleistas.

Dieve, aš neprašau Tavo atlyginimo, kad Tu esi 
vienintelis mainas už jį, aš nieko neprašau, tiktai ti
kiu ir Tau jį pavedu, tokį pat gerą, kaip Tu jį nulei
dai žemyn į mano rankas — išlaikyk

jos žingsniai darėsi lėtesni. — Kaip gi gyvendavo ka-,bėse verbos, ir ant komodos, kaip namiškis, žiūrėjo į
daise šventieji atsiskyrėliai giriose, — galvojo ji, — 
jie maitinosi šaknelėmis ir uogomis, jie rinko riešu
tus ir ąžuolo giles, kaip voverės, nedaug reikia žmo
gui prasimaitinti. Kad mes galėtume pasilikti abu čia, 
kad tiktai abu. — Bet ji pati žinojo, kad jos mintys 
neįtikėtinos, tiktai geidimas ko negalima gauti. Ir 
juk ne tiktai čia, šiame vežimėlyje ji tempia savo gy
venimo pareigą — namie paliko sūnus, ir turi ji sū
nų kunigą, kuriam, Dievo benamiui, vistiek reikia 
žinoti, kad motina yra. Ir dar vienas sūnus.

Ji prisikėlė tetą Antaniną, ir kai beldėsi į jos 
langą vėl buvo apėmus baimė, kuri tiktai šią naktį 
gimė: ar šioje troboje nepasitiks ją tas, nuo kurio 
bėgo. — Kaip gali gyventi vagys ir plėšikai, žmogžu
džiai ir šlovės draskytojai, jeigu jie pažįsta savo dar
bus — galvojo ji, — kaip gali gyventi svetimieji ne 
savo žemėje, kaip gali — komunistai. Ir ji atsiminė 
sūnų ir žinojo, kad jis gyvena, ir šitaip nori išauginti 
naują kartą, kurie nebijotų nieko. Ir dėl to, ji čia 
naktyje beldžiasi.

— O Motina Šventoji, — sušuko senelė šeiminin
kė pamačiusi viešnią, — ir kada išvydo vežimėlį su 
kūdikiu, suėmė rankas: i— Kur judu bėgate, kaip į 
Egiptą?

— Tu pasakei tiesą, — tarė Monika Vibrienė ir 
pasijuto labai pavargusi. Bet ji nesisėdo tol, kol Mi
kutis buvo iškeltas iš savo ratų, nuvalkstytas ir padė
tas į kuklią audėjos lovą, kurioj iki šiol nebuvo mie
gojęs joks vaikas.

Jos gi sėdėjo prieš viena kitą, degė lempą, labai 
švariai išblizgintu stiklu, ir viskas čia švitėjo skais-

Ir su kiekvienu žingsniu kelionė trumpėjo irturau; staklės ir ratelis, ir šventieji ant sienų ir palu-

motiną kunigas. Kazimieras: iš paprastos fotografi
jos, negražus mielas veidas.

— Bet tu negalėsi pasilaikyti jo, tetule bran
gioji, — kalbėjo Monika, — jis gali atbėgti jieškoda- 
mas, visur kur tiktai įtars. Ar turėsi kur priglausti? 
Pas labai patikimus žmones? Ir-------------kad būtų ge
ri našlaičiui.

— Našlaitis, — lingavo galvą teta Antanina, — 
daugiau negu našlaitis. — Ji galvojo, murmėdama 
vardus ir kratė smakrą — ne ir ne, staiga jai atrodė, 
kad pametė atmintį, ar nebuvo nė vieno žmogaus ver
to, ji kentėjo negalėdama išbristi iš minčių, jos susi- 
rtiizgė, kaip suvelta gija.

Ji stepsinėjo po trobą, atidarinėjo skrynią ir 
varstė spintą, tarytum jieškodama žmogaus ir Mo
nika vargo stebėdama ją, ir atrodė, kad viskas buvo 
veltui, kas vyko šioje naktyje. Bet, galbūt, Mykolas 
neatsimins tetulės? Jam niekuomet nerūpėjo giminės 
nei kaimynai, jis gal ir vardais nebūtų galėjęs išmi
nėti, tarsi jis bičiuliavosi tiktai su karaliais.

— Gedrimai, — sušnibždėjo teta, — niekur ge
riau, kaip Gedrimai, septyni savi vaikai, ir visi maži, 
niekas nepastebės, kad vienu daugiau, ir tokie jau, 
kad neturi jėgos nė kačiuko nuskriausti, tokie minkš
taširdžiai, kad ir nepasiturį. Priims našlaitį, nė ne- 
siteiraus. Ne, ne, pasakyti tiesos vienok nereikia, ne
bijok, aš suprantu. Gedrimai! ten, vargšelis bent ne
turės kada verkti, nebus vienas nė sapne. — Teta An
tanina buvo vėl atjaunėjus, kaip per kunigo Kazimie
ro premicijas, mano Monika, ir dabar ji pati atsilei
džia, tiktai nūnai ji nukėlė nuo savo širdies nkmc.iį 
ir atsikvėpė.
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ŠEŠIAMETE PRINCESE

Karalienės Elzbietos duktė sa
ve, 6 m. gimimo dienos proga su
sirūpinusi stovi prieš fotografą.

(INS)

Philadelphia, Pa.
• Visi Rviečiami į talką

PAJIEŠKOJIMAI
JieSkomi — 1) JUOZAS POPI- 

KAS, gimęs Kurpikuosc. Jieško se
suo ir motina Sibire. 2) VINCAS 
LEVICKAS, kilęs nuo Gižų. Jieško 
sesuo Liet. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti šiuo adre-

į rz r o-ion n- u j »u Liudas Puodžiūnas, 205 Watkinską V. Karalių, 3120 Rlchmond St. Phliadelpia 48, Pa.
Str., ir pas “Lietuvių Dienų”

mų knyga jau pasiekė Philadel- 
phiją. Kiek patirta, pirmųjų, 
perskaičiusių šiuos vertingus at
siminimus, įspūdžiai labai gra
žūs. Ši knyga turėtų atsirasti 
dažno lietuvio knygų lentynoje. 
Knyga gaunama pas prekybinin-

J ieškomu Valė Bernotaitė, gimusi 
Lietuvoj 1928 Įn. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kurį laiką gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre
su: Z. Girdvainis, 3337 S. Wallace

platintojus. '
Mirė I. Karaliaaės motina
Philadelphijos lietuvių tauti

nių šokių grupės vadovės Irenos 
Karalienės motina Natalija La-
vickienė, paskutiniu laiku gyve- St., Chicago 16, III 
nusi Chicagoje, mirė po ilgos ir 
sunkios ligos. Skaudžios nelai
mės ištiktai I. Karalienei dauge
lis philadelphiečių yra pareiškę 
nuoširdžią užuojautą.

Jieškomi broliai JONAS ir KA
ZYS LAZAUSKAI iš Vilkaviškio. 
Prašo atsiliepti G. Lastas, 1032 Jen- 
nette N. W., Grand Rapids, 4, Mich. 
Turi laišką iš jų motinos.

CIASSIFIED AND HELP W ANTED ADS HELP WANTED VYRAI

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Mokės y out Auto, 
kun Better!

L

Combinatlon
FUR FRCSSIME REGULATOR & FILTER
R«f «nmended by carbuzttor apačiaiists for naw 
and ustd cars. Only $7.85 plūs inttallation. $oM 
by Auto Sarvicc Dtpts. and Garagas. Guarantood. 

Alondra Sales. lce . Lot 19, C<M.

STOPS FLOOD1NG . . STAUING 
tllM.HAUi v Ako* IGčk 

CUIS IMU W4STE

Jieškomas KAZIMIERAS VIR- 
MAUSKAS, gyv. Chicagoje. Jis ar 
jo šeima prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: O. Višniauskas, 6931 S. 
Artesian Ave., Chicago 29, DI 
Turiu žinių iš Liestuvos.

Jieškomas hrolis STANISLOVAS 
ORVIDAS, seniau gyvenęs — 36 
Mt. Vernon St., Charlestown, Mass. 

1 Jieško Julė Radinauskienė, Joniš
kėlio g-vė Nr. 13, Šiauliai, Lithua
nia.

FILT-O-REG pagerina jūsų moto
ro veikimą visiems metams. Švelniai 
kontroliuoja gazo srovę, einančią į 
karburatorių. Įtaisomas į gazo liniją. 
Rekomenduojamas karburatorių spe
cialistų najients ir vartotiems auto
mobiliams. Tik $7.95. plius instalia
cija. Parduodamas Auto Service sky
riuose ir garažuose. Garantuota. 

AIAJNDItA SALES, Ine.
Įjos Angeles 19, Calif.

Jau eilė metų, real mūsų di 
džiojo dienraščio “Draugo” skil
tyse skaitytojas kiekvieną sa
vaitę randa įvairių žinelių iš 
Philadelphijos lietuvių gyveni
mo. Tačiau šios nemažos ir vie
nos seniausių JAV lietuvių kolo- Lietuvių 0VERSEAS
nijos vaizdas tose žinelėse toli CARGO CO. siunčia j LIETUVĄ 
gražu nėra pilnas. Pagrindinė (ir kitur) siuntinius su: anglis
to priežastis glūdi negalėjime vi- !^om ,viln- -medžiagom, avalyne,
so šio gyvenimo atskirų budin-1 dviračiais, laikrodžiais, akordeo- 
gesnių momentų pajusti ir laiku, ! nais. (siunčiama iš Anglijos per
žiniai ar įvykiui dar nenustojus HASKOBĄ). . .

Bendrove taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas

aktualumo, perduoti į “Draugo” 
redakciją. Šia proga norima 
kreiptis į visus “Draugo” skai
tytojus philadelphiečius su pra-

Siuntiniai į Lietuvą

NIEKO NEMOKA. Pristatymai
šymu, kad kiekvieną žinpmą Phi garantuojamas — PILNAS DRAU 
ladelphijos lietuvių gyvenime l DIMAS (siunčiama per Globė Tra-
reikšmingesnj atvejį kiekvienas, 
norįs pasitarnauti pilnesnei 
spausdintai inforpiacijai, teiktų
si pranešti 517 Greenwich Str., 
Philadelphia 47, Pa., arba pa
skambinti HO 7-4178. Šitoks 
bendradarbiavimas prisidės prie 
informacijos pilnumo, tikslumo, 
o tuo pačiu paliks Philadelphi
jos lietuvių gyvenimo vaįzdą 
spaudos puslapiuose tolimos at
eities reikalams.

Gen. St Raštikio atsiminimai 
Philadelphijoje

Didelės apimties, puikiai pa
rašyta ir tikrai gražiai išleista 
buvusio Lietuvos kariuomenės 
vado gen. St. Raštikio atsimini-

vel Service)
Prašykite katalogų bei informa

cijų :
OVERSEAS CARGO CO., 

2412 W. 47 St., Chicago 32, DI.:
LA 3-5049, YA 7-4337 

Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

“TtVYMfS GARSU”
Valaddėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 
Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

MARQUETTE PARKE
Kampinis mūrinis — 2 po 6 kamb. 

Ir 1—5 k., ir maisto prekyba išnuo- 
nuota. Gulima įmokėti $10,000. Liku
sieji iš 4%.

7 kamb. medinis. Perdirbtas j 2 
butus. Stokeriu apšild. $12,500.

Grąžas U kamb. bungulow prie 
Maria High School.

GAGE PARKE
2 butai po 6 kamb. mūrinis.
5 kamb. mūrinis 10 m. senumo. 2 

autom, garažas. Stokeriu apšild.
ROSELANDE

Didelis reatorano biznis be namo 
arba su namu. Namas duoda $900 
pajamų mėnesiui.

BRIGHTON PARKE
3-Jų augštų labai gražus mūrinis. 

Alyva apšild. Pujamos' $254. ir savi
ninkui butas.

K. MALONIS
PRospect 8-2071

2-jų butų mūrinis (2 po 5 k.) prie 
55th ir Damen Avc. Karštu vande
niu alyva apšild. 2 autom, garažas. 
Galima užimti abu butus. $23,000.

2-jų butų mūrinis — 2 po 6 kamb. 
prie 6 5th ir Homan Avc. Centrinis 
šildymas. Moderniškos vonios ir vir
tuves. Puikiai jrengtas rūsys. Arti 
krautuvių, susisiekimo ir Marųuettc 
Parko. $27,500.

6 kamb. mūrinis bungalow prie 
62-os ir Kedzie Ave. Octagon fron
tas. Centrinis šildymas alyva. Aluntl- 
num langai. 2 autom, garaž. $17,800.

Kontora atdara ir sekmadieninis 
nuo 1 Iki 4 v.

KUTRA-NORKUS REALTY
24U5 VV. 51 st St. VVAlbrook 5-5030

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitąją lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street ,

Visi telefonai: PRospcct 8-5454

l&N GUMUOJAMA

F. STANKOVitlUS
KKAL E8T. ir ENBUR. BROKBRDJ

LIETUVIŲ AUDITORIJĄ 
3138 So. Halsted St 

A. DAaabe 8-8798
Padeda plrkltl - parduoti aamųa 
Oklus. biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinintas^

VISŲ RŪŠĮ V APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS

“Varpas" Itcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestern Avc.
KEp. 7-0880 arba I^Em. 4-7085

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėme 
ir kit. pareoudmams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

IŠNUOM. APSTATYTAS kamb. 
ir virtuvė su atskiru įėjimu.

1843 W. 59th St. 
GRovehill 6-7675

IŠNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 2 
ramių žmonių. Galima naudotis vir 
tuve. 3961 S. Campbell Ave., 3 
augšte.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas 
šventas Raštas

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

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX’r 1947 m. Štutgarte 

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“ D 8 H G T ’ 
8334 So. Oaldey Ave.

Chicago 8, Illinois

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma. 
Žema kainą.

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta.

Taverna su namu ir sale. 
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St.
CLiffside 4-2390

Yra vietų patyrusioms ir nepaty- 
rusiems vyrams dirbti FOUNDRY’- 
JE - LIEJYKLOJE.

Nuo 20 iki 40 m. amž. Kreiptis į
Personnel Department 

LINK BELT CO.
300 W. PERSHING RD.

2jų augštų mūr. namas 
butai, 3 autom, garažas.

931 W. 33rd Plaee

— 3

MICHIGANE parduodami du ū- 

kiai po 10 akrų. Kartu su visais į- 

rankiais. 75 mylios nuo Chicagos.

PRospect 6-6902.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pitisburgh’c Lietuvų 

Kataliku Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadlcn* nno 
1:30 lki 9:00 vai. p. ”,

IA STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės* šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Statlon WLOA, Braddock. Pa.

iiHiiiimimiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiimmii

SAINT ALOYSIUS PARISH
Annual Camival and Homecoming

LeMoyne St. at Western Ave.
FRIDAY, AUG. 24—LABOR DAY. SEPT. 3

5c GARMIVAL
Sunday Chiidren’s Matinee—2-5:30 p.in 

Ridės—Attendanee Awards—5c Boths
AMUSEMENT RIDĖS—ATTENDANŲE AHARDS 

REFRESJAEENTS

REV A. J. HINTERBERGER, PASTOR 
Rev. R. Mockenhaupt Rev Rev. R. Lutz

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutė je

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti

“D B A D fi E”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO 8. ILL.

IOE3OC aocaoE

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaus apianka
Uisakymus su pinigais slųakits;

BM peL, kaina 82.50 
URAUGSa. 9Ž34 K Oakley Ąva,

Ghtango S, UL

Alos nuostabios lr nepaprastos uy 
(os personagus Mtalp įvertina ra 
SytofM GUanda: M..JPelsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ats 
los sąvokos, bet myllatl skalsėti 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo lr nesuvoktas Jo asm**. 

dr«sųs b« drąsos, nesuprantąs pa
vojaus iieprvtjjlino prooę**’

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONOS ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIĄ KNYGĄ —

Butkų Juses RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU-į 

DRONfi, žemaičių tarme trys apy-1 
sakos: 1) Knygnešys Bot rius, 2) J 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
Žemaitis iš Kuliu į Klaipėda važia- ' 
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso 
154 pusi. Knvca «u iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50.

Pinigus sn atsakymais siųsti:
••DRAUGAS”

8834 8. Oakley Arą.
Ohicago 8, HL

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

RADIO PROGRAMA
List Radlo Programa I* stotie* 

WBM8. 1090 kil. sekmadionials 1J- 
)S:>0 vai. per pietus: liet. musika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis ) Steponą Minką. 
Baltic Flortits, O8lly Ir Dovanų Kraii- 
‘uvą. $02 E. Broadway. So. Boston 
37. Muša. Tel. So. 8-0489 Ten pat 
gaunama lalk. -Draugas.

2 DOLERIAI

• 1 D R A 
2384 Se. Oakley Ave.

fiios knygos autorius vysku
pai F. J. Skeen prM Ual 
laiko pradėjo »vo Tetevl*> 
jos programą per **D« ICoot" 
stoti. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral” liai prognunal 
finansuoti paakypi vienų mk 
lijoną doleriui
Lletuviikoa knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti Uo įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

U I A I 11
Chicago t, Hl.

HELP YVANTED — MOTERYS

KLEBONIJAI reikalinga prityru
si virėja. Šiaurvakary miesto daly. 
Rekomendacijos reikalingos. Geras 
atlyginimas. Gyventi vietoje. Moder
niški namų apyvokos įrenginiai. 
Skambinti NAtional 2-5900, iš n to.

Why sjiend time traveling? YVork 
near liomc! Long cst. firin nceds

STENO-GEN. OFFICE GIRL 
OR WOMAN

Esperieuccd

Perniancnt, 5-day wcek. Air-condi- 
tioncd office. Many employec bene
fits. Good saalry.

Apply
3944 S. HAMILTON

(Near Wcstcrn)
LAFAYETTE 3-1475

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMI visi maisto krau
tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butą. 
Pirksit labai pigiai. HEmlock 4-UHOO

2-jų butų mūr. namus — 7 ir 6 
kamb. Pirmas butas karštu vand. 
apšild.; antras gazu. Garažas. 4141 
YV. 2lst l’lace.

Nepaprastai puikiai jrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras puikus bu
tas, kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų. Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $10,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mūr. 4 
puikiai įrengtu apartinentų namas,
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. šaulys.

lieta proga vėl Jus aplunko! 4
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

I.uksusinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. 1 % maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200. Priims ge
rą pasiūlymą. K. Volodkevičius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalow, viršuj 
jrengtas 4 kamb. butas, šalia 30 pėdų 
sklypas. Apatinį butą lengva perdirb
ti j 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė
kit! A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: YVAlbrook 5-6015

PARDUODAMA MAISTO KIIAU-
ATIDARYTA SEKMADIENĮ nuo su /alsais įrenglmaia 35 m.
, o .. , Įsteigtas biznis. Prieinamai Įkainuo-12 iki 5 vai. Marąuette. parke, ta. 3-Jų kamb. butas.
2521 West 69th St., naujai pasta
tytas namas, 2 po 6, 3 miegamie
ji. Įmokėti $15,000 DA 6-1476.

CICERO, SOUTH, 2-jų butų — 4 
ir 4 kamb. Gazu apšild. Mokesčiai 
tik $88. $12,900; Įmokėti $4,000.
Bishop 2-21412.

$1,900 įmokėti. 2-jų butų mūrinis 
namas — 4 ir 4 kamb. 26th ir Ho
man Ave. Abu butai tušti. $8,900.

j liAvvndaJo 1-7038,

3-jų butų pajaipų mumis. 3 — 4—6
kamb. Moderniški kanalizacija. Ga
zu apšild. Arti » Western Electric. 
Pajamų $168 j įienesĮ. Mokesčiai tik 
$80. Kaina $13,9(00. SVOBODA, 3739 
YV. 2«th St. LAvvndule 1-7038.

$2.000 įmokėdami pirksite 2-jų 
butų mūrini) namą. 4 ir 4 kamb. 50 
pėdų sklypas. 4 autom. garažas.
LAvvndale 1-7038.

2438 \V. 59th St.

FROZEN CUSTARD KRAUTUVE
(Galimybė atidaryti valgyklą) su 5 
kamb. namu Marųuettc Parke. 71-a 
ir Western Avc. Nori skubiai parduo
ti. “Varpas”, 5910 S. Wcstern Ave. 
KI.public 7-0880 arba JUEinloek 
4-7085.

KOMBINUOTAS BIZNIS. DELI, 
KATĖSI — KEPSNIŲ SKYRIUS ir 
DIDELĖ LAIKRAŠČIŲ KIOSKĄ — 
NAUJAME KRAUTUUVIŲ CENT
RE. Gyvenimui patalpa. Labai gerai 
einąs biznis. 4804 \V. 83rd St.

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitėt šitą nuosta

bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:

Knyga iliustruota, dailiai išleista lr 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL.

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 

l parduota.
| ________ DANUBff 6-1917________
i Pardavimui TAVERNA, 4358 S.

į WESTERN AVE. Galima pirkti biz-
, • .> ni su painu arba be namo. Saviuin-[MODEIINIsKAS mūrinis namas, 2 * s ■ '■

butai —i 5 ir 4 kamb- Spintos vir- 1 kas . uideidžia miestą, nori skubiai 
tuvėje. Moderniška vonia. Tuojau ga
lima užimti. Arti 26th ir Millard.
$15,900. lAnndalc 1-7038.

MŪRINIS 2-jų butų namas. 6 ir 5 
kamb. Karštu vandeniu alyva apšild.
2 autom, garažas. Rūsys. Arti 23 ir 
Karlov Ave. $16,500. LAivndalc 
1-7038.__________ i «

$3,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis namas 
— 2 butai po S kamb. Rūsys, Gara
žas. Apšildymas. Skola mokėti kaip 
nuomą. Apylinkėje Kostner Ave. ir 
22nd. St. LAivndalc 1-7038.

MAIUJI EITE PARKE gražus 6 
k. "ranch” stiliaus namas. 3 mieg. 
kamb. “Wood panel” — sienos rūsy: 
liaras: aluminum žieminiai langai: 
kilimai; "Cyclonc" tvora: ••overhead” 
kanalizaciją; daug priedų. Atdara 
sekmad. nuo 1 iki 5 v. Savininkui 
skambinti — GRovcliil <1-1877 arba 
GRoichill 0-4830.

parduoti. Apžiūrėti galima visada.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
0108 S. Ashland Avc., Chicago 36, Iii

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vaL 

ryto iki 7 vai. vukaro.
Tel. OLyiiipic 2-5121 nuo 6 vai.

vakaro Iki 1 i vai, vakaro.

_ALTOM(’lULI>*^’TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO 8 O t I O O 8 
lietuviška gazolino ztotta lr auto

tatiymae
ttilnkami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr kriėlamoz dalya.

CALL-ME-MOTORS CQ.
5759 S. VVESTERN AVE. I’R 8-95»»

MARĄUETTE l’ARKE 
laibai pulkus 8 butų mūrinis. Ge

riausioje vietoje. Nebrangus.
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5‘/j k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ii- 2 
k. Garažas.

<> m. senumo 2 butų 4 ir 2k. 
Naujas 4 kam. mūrinis šild. aiyva. 
Ant 413-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui. 
BRIGHTON 1‘ARKE 

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalo\v 
stogas. Norima greit parduoti.

Mūrinis 2 po 4 kamb. Platus skly
pas. Geras pirkinys. Arti lietuviškos 
mokyklos.

Y £ N T A
4409 So. Fairfield Ave.
Tel. LAfayette 3-3881.

Tręc. uždaryta 

6 ROOM BRICK HOUSE.

Yioiiiity Ccrnųik and Kostner — 
Full basciariit. Gas lieat. -Niee Gu
lage. Nicc yard. Good TiansįHirta- 
tion.
Phone LA. 1-0922 Before 5:30 p.m.

RI.VER.SLDE — NOKTU
By owner — 4 rm. bri<4t, 3 mis & 

baili in basement. Hdivood fliMtrs. 
Bllnds, 2 nuigcn. TUc Imtli, vali to 
nall cai-pctlng. Fiberglass. Aivniiig'., 
Cenib. ivindoįvs A- doors, Gas lit.. 
2 car garage. M«-c setup for Alotlier 
Ą daugliter. in-i4<ns or Ig. family. 
Price $22,500. — Opiu Uousc Sun- 
day 1 to 5 1*. M. 2227 Park av. Itl 
7-2837.

MORINIS 2-jų butų namais — 4
ir 4 kamb. Modemiškas plumbing.

I

^R^R ^R^R^R ̂R^R y
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PŠSiRUOšTI 
JAV fii.l{TI«EI

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI
Realty - Builders - Insin

2737 Wcst 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, UL,

PIlos|M*ckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAU8KAS — stat. vedėja*
I letuvių Statybos Bendrov#:
• stato namus pardavimui, »
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus.
• įrengia alumlnljaus Langus 1> 

duris.

lUIlIlIlIlUllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIi
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7ls« Stroei

BUULJ)ING CONTRACTORS
Gazu apšild. Tile vonia ir virtuvė, j Stato naujus namus, atremontu'- 

| Garažas. Arti 22nd ir Keeler Avc. ja senus Kreipkitės: 
r S16.600 SVOBODA, 3739 W. 26th Tel. — HEmlock 4-5NU 
{ St. LAwn<lale 1-7038. j llllllllluillllIlIllINIUUIIIllilIlHllllllllllli
I

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

Pasiskubinkite įsigyti rcikalin-

C į knygelę, kuri tikrai palengvins 
įgyti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS’*, 2884 S. Oakley ave 
Chieago 8, DI.

PARDUODAMAS MAŽAS f KIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35‘į
akrų ženiėM, 8 kamb. namas, centri
nis apšild,, šiltas Ir Saitas vendu'1, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 Ir kelto "T”, Ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės. 79 
mylios į šiaurę nuo Green Bay, hlgli- 
way 3 2. Savininkas Išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina 97,500. AGN'ES 
AND OTEVE’S HESORT, Toan-eml, 
WiMonnsin.

2-JV AUGŠTŲ MŪRINIS NA
MAS. K rautuvė ir 3 butai, 1 — 5 
kamb. luitas ir 2 }»<» 4 kamb. Pociais 
apšilti. 2 autom. mūr. garažas. Turi 
būt įtardiiotas. Batgeiias.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, Iii.

OLympic 2-5248

£IUIIIIIIIIIIUilllllllllllUUIIIillUIIIIUUP.
ŪKTUVIV STATYBOS 

BE.DROVt

MORAS
Builders, Gen. ContracUjrs
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytoji) ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

NAmų įkainavimas tr įvairūs 
patarimui nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOkASSTANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PKoapeot 6-2O18 

8800 HO. CAMPBELL AV8L,
Chicago 29, Utlnola 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIUI1

PLUMBING
H Liconscd, bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
ėaokltc dabar. Kalbame iietuvtikal

Tel. REpubUc 7-0844 
WAlbrook 5-8451

"nori PIRKTI

JIEŠKAU PIRKTI PILNO SMUI
KO.

Skambinti — CAnal 6-5682

Remkite dien. Drau^!



1 I

šeštadienis, rugpjūčio 25, 1956

BE
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

3E

Šį šeštadienį, rugpjūčio mėnesio 25-U dieną LIETU VIII AUDITORIJOJE, 3133 South Halsted Street, tel. - VIctory 2-6172, Sezono Atidarymo proga ruošiamas

★ LINKSMA VAKARIS ★
E

Įėjimas veltui. Visus mikniai kviečiame dalyvauti, šokiams gros gera muzika. 
Pradžia — 8-tę valandą vakare.

! •"&* 1 * "t =-

SUDIEV, MIELASIS BALY! Atviras laiškas

SEZONO METU LIETUVIŲ AUDITORIJOJE BUS ŠOKIAI KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
IR SEKMADIENĮ UJ

39

Pabaigoje liepos mėn. a. a. Ba 
lys Špokas keliems bostoniš- 
kiams rašė: “Po dviejų sunkių 
reumatizmo susirgimų mano 
smarkiai pažeista širdis nesu
stabdomai silpo, ir dabar nieko 
kito nebegalima padaryti, kaip 
dar bandyti taisyti chirurgo pei
liu. Lygiai prieš metus nelauk
tai buvo pakirstas mūsų bran
gus Mečys, dabar, matyt, bus 
atėjusi mano eilė... Dr. Harken, 
žymus širdžių operacijų specia
listas, gavęs visus davinius apie 
mane iš mano gydytojo, prane
šė, kad atvykčiau į Bostoną. 
Skrisime lėktuvu. Mane paly
dės mūsų duktė Giedrė. Bostone 
būsime rugpjūčio 1 d. 1:25 
PM...”

Dyi ilgų tyrimų, būrio dakta
rų konsultacijų savaitės, pilnos 
vilties, ir rugpjūčio 16, ketvir
tadienį, iš ankstaus ryto chirur
go peilis palietė Balio širdį. Po 
trijų valandų darbo rezultatų 
laukiantiems daktaras pranešė: 
‘‘Sutaisiau abu vožtuvėlius. Ra
dome daug blogiau, kaip tikėjo
mės. Sunaudojome daug krau
jo. Jis labai didelis ligonis, bet 
dar gyvas”. Tačiau tą patį ket
virtadienį, 5 min. prieš vidurnak 
tį, 50 metų be kelių savaičių 
plakusi Balio širdis sustojo am
žinai...

— o —
1925 m. rudenį Balys Špokas, 

tada dar Špokevičius, Linkuvos 
gimnaziją baigęs, atvyko agro
nomijos mokslų į Žemės Ūkio 
Akademiją. Čia buvo ne tik uo
lus studentas, bet ir aktyvus at
eitininkas, vienas Algimanto klu 
bo steigėjų, šaulys ir kitų aka
demijoj veikiančių organizacijų 
narys. Visuomet linksmas, są
mojingas, draugų ir draugių 
kompanijoj mėgstamas.

Į Lietuvos žemės ūkio gyve
nimą a. a. Balys atėjo kaip dip
lomuotas agronomas. Visą ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pį savo jėgas ir patyrimą pa
šventė Žemės Ūkio Rūmų orga
nizacijai, daug prisidėdamas jų 
kilimui ir jų darbų sėkmingu
mui.

Antroji bolševikų okupacija 
Balį atbloškė šiaurinėn Vakarų

Vokietijon. Suorganizavus Ol- 
denburge lietuvių tremtinių sto
vyklą, jis buvo pakviestas sto
vyklos komendantu ir tą darbą 
dirbo iki išvykdamas Amerikon 
1949 m., palikdamas ko gražiau
sią apie save prisiminimą sto
vyklos gyventojams. Į šį kraštą
atvykęs įsikūrė Rockford, III., ir čiai praskambėjo spaudoje, 
sau duoną pelnė iš darbo laikro
džių fabrike. Per trumpą laiką 
jis įsijungė į aktyvų vietinių lie
tuvių gyvenimą, čia įgydamas 
visų draugiškumą ir pagarbą.

Jte žmoguje pirmiausia matė 
žmogų, o lietuvis jam buvo bro
lis. Būdamas įsitikinęs, sąmonin

Ka
dangi šis žemėlapis mano leidė
jo yra pridėtas prie “Lietuvos is
torijos”, laikau savo pareiga pa
tikslinti ir papildyti tai, kas apie 
jį spaudoje buvo skelbiama; anks
čiau to padaryti negalėjau, nes to 
žemėlapio nebuvau mačiusi prieš 
pradėjus knygą platinti.

Pagal reprodukcijai duotąja ant
raštę žemėlapis vaizduojąs Lietu-

i s- v jų v vą 15 ir 16 amžiuje, o spaudojegas katalikas, jis buvo didelis b*vo infarmUc.jama, kad tai “vi- 
tolerantas kitaip nusiteikusiems,1 duramžių”, Vytauto Didžiojo lai- 
tikras džentelmenas santykiuose, Lietuva plačiausiomis jos šie- 
su visais. Mažai kalbėjo apie -Žžia’us

save, net sunkios ligos ir ma- j Tačiau, vien pažvelgus j šį že- 
terialinių sunkumų spaudžiamas mėlapį, yra aišku, kad jis nevaiz- 
nesiskunde, nedejavo, nieko ne- du°.ia Lietuvos viduramžiais. Vy- 
, ... tauto Didžiojo ar Kazimiero Jogai-
Kaiuno- laičio laikaisc (1440-1492 m.), ka

V. K. Stulpino išleistasis žemė
lapis buvo dar vėliau įdėtas į de 

DEL V. K. STULPINO IŠLEIS- AJJa* A?Shm "phT
T0J° ISS,'a™ETUVOS Hlpa S A List of
Didžiai gerbiamas Pone Redak-' Atlasses in the Library of Cong- 

t(<riau | ress, III, number 3431).
Prašau neatsisakyti paskelbti šį Su pagarba

laišką: Į Dr. V. Sruogienė
Apie V. K. Stulpino išleistąjį is

torinį Lietuvos žemėlapį “Lithu
ania in 15 and 16 centuries”' pla- Gud rūmas

Žemaitis dirbo prie statybos 
Visuomet jis buvo susiraukęs, 
bet vieną dieną draugai nustebo, 
matydami jį linksmą.

— Kas gi tau pasidarė? — su
sidomėjo jie.

— Ot tata, o kodėl man ne
būti linksmam, — atšovė žemai
tis, — veizėkit, aš suradau bū 
dą, kaip dešimtininką apgauti1

— Na, na, kaip tai? — pra 
dėjo jie klausinėti .

— Gi aš visą dieną nešioju 
tą patį cemento maišą į viršų ir 
apačion štai tomis kopetėmis, o 
anas mano, kad aš dirbu...

tautų ir valstybių egzistencijos 
laidas, nes kas šiandien vyksta 
pavergtuose kraštuose, yra lais- J 
vųjų kraštų ateities grasinantis 
vaizdas. Asmens ir tautų lais
vė, suteikta pasaulio Kūrėjo, y- 
ra visiems žmonėms neatimama 
teisė, kurios tiesą taip vaizdžiai 
paskelbė JAV Nepriklausomy
bės Deklaracija ir kuri kaip tei
sė priklauso visiems vienodai

A. P A D fi K A

Ir paskutinėmis gyvenimo die 
nomis savo giedria sąmone matė 
mūsų lietuviško gyvenimo nega
lavimus. Jis troško gražaus su
gyvenimo, vienybės kelyje į mū
sų didįjį tikslą.

Mirti jis nebijojo. Asmeniš
kai buvo pasiruošęs, tačiau gy
venti norėjo — dėl šeimos atei
ties. Ir tas noras buvo toks 
kuklus: “Kad nors vienus me
telius... kol sūnus pabaigs moks
lą..., Staselei bus lengviau...” Sa
vo ateities sprendimo jieškojo 
maldoje. Ne kartą atėjęs aplan
kyti radau jį varstantį rožan-

da Lietuvos sienos buvo pačios pla 
čiausios, nes šiame žemėlapy kai
kurios rytų sritys, kaip Dorogo- 
bužas, Brianskas, Kurskas ir kt.

{‘au yra priskirtos Maskvai (jų
Jetuva neteko 16 amžiaus pra

džioje). Iš tikrųjų 15 am
žiuje Lietuvos teritorija ’ buvo 
didesnė, negu kalbamąjame'žemė
lapy parodyta, kaip tai matyti iš 
šiais laikais padaryto ir prie kny
gos pridėto istorinio žemėlapio 
Lietuva 15-me amžiuje.

Taip pat šis žemėlapis nebuvo 
padarytas 16 amžiaus pabaigoje, 
bet 17 amž. vidury, apie 1660 m.

Pagal reprodukcijoje įdėtą ori 
ginalų paaiškinimą V. K. Stulpi
no žemėlapis yra pagamintas F. 
de Wit Amsterdame.

F. de Wit buvo garsūs Amster
damo kartografai, dirbę nuo 1616

Hitleris prabilo...
Fanatikai naciai vakarineėj 

Vokietijoj paleido plokštelių su 
Hitlerio balsu ir tuo sudarė po
licijai daug darbo. Plokštelės at 
rodytų gamintos Argentinoj 
1955 m. Balsas net specialia-! — 
tams, regis,, tikrai Hitlerio 
Plokštelėse įkalbėta trumpa kal
ba :

Tai nepaveiks
— Jonai, uždaryk langą, lau

ke šalta — paryčiui žmona sa
ko vyrui.

— O jei uždarysiu tai ar pa
sidarys lauke šilčiau?

Susirūpinta
Susirūpinta popierių, nes rei

kia perspausdinti milionai nau
jų vadovėlių, kuriuote Stalinas 1 
būtų nuvainikuotas.

Kariai padėjo misionieriui
JAV kariuomenės helikopte

ris, lėktuvas ir greitosios pagal- ' 
'•bos mašina padėjo staiga susir

gusi Korėjos misionierių Kevin į 
Conors nugabenti į karišką ligo
ninę. Atrodė, kad jisai buvo ga
vęs gerklės šiltinę.

ONA ZALATORIENĖ
-MASIOKAITfc

Gyveno 12200 S. 'I’avncll Avė.
Mirė rugp. 24 d., 1956, 2 vai. 

popiet, sulaukuH 68 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ I’a- 

jevėžio apskr.. Ramygalos vai.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: R. Krank Zalatoris, 
marti Ann; Walter Zalatoris: 
duktė Ann Waljeski, žcnTtis 
Kdvvard, 3 anūkai: Sandra, 
Kathleen ir Thomas. Sesuo Lu-. 
cija Norvvich, švogeris Ciprljo- 
nas ir jų sūnūs: Juozapas tr 
Antanas, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priktause šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draugijai, D. 
R.K.S. Kp. 55, Royal Ncigh- 
bors of America, ir Wcst Pull- 
man Sočiai Club.

Kūnas pašarvotas Opyt kop
lyčioje, 1 E. 119th St. &. State 
St. Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugp., 27 d., iš koplyčios bus 
atlydėta į Šv. Petro ir l’ovilo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nūoširdžiat kivcčiamc visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:- Sūnūs, duktė, mar
ti, žentas ir anūkai, 
laidotuvių direktorių? Thomas 
Opyt. Tel. PUllman F-t711.

T
PETRAS CHURAS

Mūsų mylimas' vyras ir tėvas 
mirė 1956 m. liepos mėn. 24 d. 
lr palaidotas liep. mėn. 28 d. 
Šv. Kazimiero kapin,. Chicagoj.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojamo didž. 
gerb. kunigams: kun. F. Kclp- 
šui, ir kitiems kunigams, kurio 
atlaikė gedulingas pamaldas už 
Jo sielą. Ypač kun. F. Kelpšui, 
kuris palydėjo velionį į kapi
nes. Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariams — grabne- 
šiama ir visiems, kurie pareiš
kė mums toje liūdesio valan
doje užuojautą. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui Jurgiui F. 
Rudminui, kurs maloniu patar
navimu atėmė mums rūpesčius 
tose liūdesio lr skausmo valan
dose. Dėkojame visiems laido
tuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybių 
padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui..

Žmona Mikalina, sūnūs: 
Bruno ir l-xlwai-d, marčios ir 
anūkė.

čiaus karolėlius, arba paskendu- m }ki 1698 m (de Witų buvo iš. 
sį mažos knygelės lapeliuose. Į tisą dinastija — tėvas, sūnus ir 
Savo mintis, savo norus, savo
valią aiškia rašysena smulkytė- 
mis raMėnftis sudėjo į savo die
noraščio lapus, savo gyvąją dva
sią palikdamas artimiesiems.

Su džiaugsmu, su viltimi, tą 
patį rytą susivienijęs su Kristu
mi, jis ėjo į operaciją, tačiau su 
jį lankiusiais atsisveikino, nes 
gal jau jo eilė atėjo...

Tad dar kartą sudiev, mielasis 
Baly! Tu išėjai amžinybėn nu 
skaidrintas kančios. Vieni anks
čiau, kiti vėliau ateisime ir mes 
pas Tave... A. J. Vasaitis

senelis te patie Fridricho var-1 
du, žiūr. A. L. Humpreys “Old 
decorative Maps and Chartes”, 
1952, 6, 18, 47, 60-61 ir 71 psl.)

— Aš esu jūsų fuehreris, gy
vas ir greit sugrįšiu. Nuversiu 
Bonnos vyriausybę ir visus nu
sikaltėlius nubausiu. Kelkite mū 
sų vėliavas, bet tai darykite at
sargiai ir slaptai.

Neužtenka žodžių
(Atkelta iš 3 pusi.)

Washingtono Kongreso bibliote- kuris artintu tautas prie pačių 
kos Žemėlapių skyriaus informa-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Merkis, Žalys, Stonkus 

Amerikos žaidėjų viršūnėje 
CHESS REVIEW rugpjūčio 

numery paskelbė naują kores- 
pond. žaidėjų klasifikaciją — 
“Postai Chess Ratinga”. Iš tri
jų tūkstančių įvardintų žaidėjų 
į garbės sąrašą įkelti 22 daly
viai, turį 1,700 ir daugiau taškų. 
Pirmuoju stovi Russell Olin, E- 
rie, Penna su 1970 taškų, antras 
— Leon Stolzenberg, Detroit, 
Mich., 1938, trečias — Kazys 
Merkis, Boston, Mass., 1902 tš. 
Visi trys turi Postai meisterio 
vardą. Sestuoju įvardintas Ig
nas Žalys, Montreal, Qucbec su 
1866, o 11-ju J. Stonkus (iš Ka
nados) su 1768 tš.

Prieš pusmetį garbės sąraše 
turėjome taipogi tris mūsų žai
dėjus: K. Merkį su 1902 — tre
čiuoju, I. Žalį su 1840 — šeštuo
ju ir K. Škėmą su 1700 — 27- 
tas. Bet šiuo kart randame tris 
savuosius pirmųjų vienuolikos 
skaičiuje. Tai ypatingai gražus

Kiti lietuviai naujajam “Ra- 
tinge” įvertinti šitaip: K. Škė
ma 1570, P. Kontautas 1478, 
S. Ramanauskas 1432, V. Žukai- 
tis 1258, J. Karalaitis 1214, S. 
Kripaitis 1106, R. Racaitis 1040, 
R. Blasius 998, G. Namikas 996, 
A. Giedraitis 950, F. Karneckas 
900 ir R. Dirvianskis 600.

cijomis V. K. Stulpino išleistasis 
žemėlapis’”...knlip atrodo, pirtmą 
kartą pasirodė Nicolas Visscher 
(Nic. Piseator senirr, 1618-ca 16- 
79) išleistame atlase. Pilna atlaso 
antraštė tokia: “Atlas Contractus 
Orbis Terrarum Praecipuas ac No- 
visshnas Complect^ns Tabulas”, 
Amstelodami ex oftfeina Nicolal 
Visscher”. Jame yra 60 žemėlapių, 
iš kurių kalbamasis — šeštas iš 
eilės. Dauguma žemėlapių paties 
Vischerio, kiti de Wito ir kitų to 
laiko olandų kartografų daryti. 
Mes neturime žinių, kiek egzemp
liorių išleista, bet nūdien atlasas 
yra laikomas retu. Žemėlapių sky
rius turi vieną pilną atlaso egzem
pliorių ir atskiras daugelio žemė
lapių kopijas... (Kalbamojo žemė
lapio) reprodukcija yra labai pa
naši į originalą net spalvų požiū
riu. Pagrindinis skirtumas, kad 
reprodukcija yra išspausdinta 
daug kietesniame popieryje, negu 
tas, kuris buvo vartojamas 17-me 
amž.”
nijos, Jugoslavijos ir Did. Bri-
tanijos.

teisių ir laisvių įgyvendinimo 
(U. S. Congress. Senate Doc. 
87, p. 263). Šis metodas reika
lauja labai ilgos istorinės rai
dos, kad būtų atsiekti teigiami 
rezultatai.

Apgailestaujant reikia prisi
pažinti, kad laisvos tautos nu
stoja iniciatyvos pasaulinėje

THE FOREIGN PARCČL 
SERVICE 0F

HEL & TAD. VVOZHIAK
PRANEŠIMAS — siunčiame 

jūsų pačių supakuotus siunti- j 
nius į visus kraštus už Geležinės , 
Uždangos: į Lietuvą, Latviją,! 
Estiją ir t. t. Pristatoma laike 1 
6 iki 8 savaičių su pilna garan-' 
tija, ir kvitas grąžinamas su| 
parašu. Jūs esate užtikrinti 
greičiausiu bei mandagiausiu 
patarnavimu.

1152 N. ASHLAND AVĖ. .
Chicago 22, Iii.
BRunswick 8-9384

uiiBiiiuiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios

................... , knygos gautas šiomis dienomis
tarptautinėje politikoje, gi savo -Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
beatodairiniu veržlumu reiškiasi CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
tautų pavergėjai ir, neabejoti
nais laimėjimais besidžiaugda-
mi, siekia savo šypsenos politi
ka ir kitokiomis realesnėmis 
priemonėmis pergalės ir viešpa
tavimo tikslų įgyvendinimo.

Netenkama iniciatyvos

— Įvairios varžybos įkelia 
mus į naują šachmatų sezoną. 
Montrealy, rugp. 25-rugsėjo 2, 
įvyks Kanados atviros p-bės; 
Detroite, rugp. 31-rugsėjo 8, 
Tartakoverio vardo, turnyras; 
Columbus, Chio, rugsėjo 1-3, O- 
hio, rugsėjo 1-3, Ohio valstybės 
p-bės; Providencc. R. I. rugsėjo 
1-3, Naujosios Anglijos p-bės. 
Laukiamę visose p-bėse lietuvių 
dalyvavimo.

— Nrw Yorke vyksta šešių 
partijų matčas tarp S. Reshevs- 
kio ir W. Lombardy. Po penkių 
partijų padėtis buvo 2</»:21/..

Vakarų pasaulis mato, kad 
politinės Iniciatyvos turėtojai, 
kur reikia, moka gražiai pašne
kėti ir tam tikrus pažadus duo
ti, bet tai jiems netrukdo ir to
liau vykdyti jų varomą pasauli
nio viešpatavimo atsiekimo po
litiką. Šis įžvelgimas yra at
virai ir tiesiai pareikštas pre
zidento D. D. Eisenhowerio laiš
ke, š. rugpjūčio 7 d. rašytame 
Sovietų Sąjungos premjerui Bul 
ganinui, kur sakoma; “Aš esu 
didžiai nustebintas, kaip mes ga

kietais viršeliais $2.
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POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZfi DAUŽV AKMENI
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AURELIA BORIS
DABA N AL SK AITE

Gyvono 11141 S. St. Louia Avė.
Mirė rugp. 24 d.. 1956, 6:25 

vai. ryto sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Luokės p., Dubinių 
vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

3 dukterys: Bernice VanBevc- 
ren, žent. Davin; Stclla Unger, 
žentas Edvvard; ir Aurelia Nor
kus, žentas Albert; 4 anūkai: 
Ttose Marle Mahoncy, Robert 
Unger, Bernadine Golembeck 
ir Gerald Hill. Sesuo Bernice 
Michalovvskl su šeima, švoger
ka Valerie Labanauski su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėm. 2-Jo Skyr. D-jai.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 6812 Š. \Vcstcrn av.

Laidotuvės įvyks antrad., 
rugp., 28 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
Christina’s parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentui ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehill 
6-2345.

ONA STANKUS 
Virkšaitė

Gyv. 1318 S. 50th Ct., Cicero.
Mirė rugp. 23 d., 1956, 5:30 

vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje, kilo iš Žemai
čių Kalvarijos parap.. Sėdos 
valač. , (—.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Vienuolė Sesuo M. 
Silviana, kazimlerietė, ir Mar
celė Tanney, žentas Joseph, sū
nus Walter, marti Mario, 5 
anūkai: Joseph, Eileon Domi- 
nic, Walter ir Robert, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Rožančiaus ir 
Maldos Apaštalystės Draugi
joms.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, 111.

laidotuvės Jvyks pirmadienį, 
rugp. 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
žentas, nuirti ii- anūkai.

Laidotuvių direktorius An
tanas I’etkus. Tel. TOvvnhall 3- 
2109.

mūsiškių pasisekimas! Kad tai Inos visos partijos baigtos lygio-
nclcngvai duodasi, galima ma
tyti iš palyginimo su žymesniais 
Amerikos meisteriais, kurių 
“Postai ratingas” tebėra žemiau 
mūsiškių; W. Lombardy, N. Y. 
—1348, R. Steinmeyer, St. Lou- 
is — 1518, H. Berliner, Wash- 
ington — 1518, S. Yarmak, L. 
Angeles — 1652, Štai Kanados 
ekspertai: L. Joyner 1402, F. 
Yerhoff 1412, G. Filding 1518 
ir t.t.

mis. Reshevskis stiprinasi prieš 
busimąjį Maskvoje Alcchino var 
do turnyrą, spalių 8 iki lapkri
čio 10 d. Dalyvaus 7 Sovietų 
didmeisteriai ir 13 iš kitų vals
tybių. Įkelti Botvinnik, Bron- 
stein, Kęres, Smyslov, Taimanov 
ir dar 2 rusai. Be jų; Reshevs- 
ky, Dr. Euwe, Szabo, StahFberg 
ir po vieną iš Argentinos, Ry
tų Vokietijos, Vak. Vokietijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Ruinu

— Vaitonio deimantukas ga
vosi iš jo partijos su prancūzų 
Rometti 1936 m. olimpiadoje.
Partija tilpo vengrų išleistoje 
knygoje “Olympische Blitzsie- 
ge”. Pakartota buvo Darbininko 
Šachmatų skyriuje, š. m. liepos 
17. Tuokart Lietuva įveikė Pran 
cūziją Po tašką laimėjo
Vaitonis, Lutzkis, Abramavičius lfcsime konstruktyviai dirbti kar 
Škėma ir Tautvaiša. Pustaškį ga tu, jei nerodoma noro laikytis 
vo Vista neckis. susitarimų, priimtų pačių augš-

. čiausiųių vadovybių po išsamiau
„1, ■; U ^'g9buygc Uo išslalSklnlmo” ("Drau'ga,’.

(Vokietija) buvo didelio tarpiau „ d WM)
tinis šachmatų turnyras. Laimė
jo vokietis Unzicker, 2 v. latvis šiuo atviru prezidento pareiš- 
Zemgalis, 3-4 v. pasidalino mū- kimu minėtai" re laiške toliau 
sų Povilas Tautvaiša su didmeis gražių j/tdžlu n!ma nueita, o
teriu Sacmischu.

— Prieš 5 metus (1951) Po
vilas Vaitonis laimėjo Kanados 
pirmenybes Vancouvcry, P. 
Tautvaiša pasipuošė Chicagos 
miesto ir Illinois championo ti
tulais, o Kazys Škėma antru- 
kart laimėjo Bostono miesto pir 
menybes. Romanas Arlauskas 
baigė antruoju Pietų Australi
jos pirmenybėse. K. M.

vien žodžiai, ksip žinoma, negali 
Įgyvendinti k inių idėjų, kurioms 
reikia pasiryžimo, darbo, aukų 
ir pasišventimo.

Pavergtosios tautos būtų lai
mingos, kad laisvasis pasaulis 
rimtai ir nuoširdžiai pradėtų rū
pintis jomis ir veikti jų išlaisvi
nimui ne vien žodžiais, bet ir 
darbais. Vergijos panaikinimas 
yra kartu ir laisvojo pasaulio
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Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenš, kuri dažnai pasakodavo apu 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo tr televizijas stotis, surinko pa 
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje foimoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*. /

Oera dovana kftatąučl&ms ar ang 
llškal skaltantlent lietuviams.

Kaina — 82.00
Ušsakynius kartu su pinigais siųskite 

M D E A D O A 8”
2334 8o. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.

MOKYTOJAI

A. f A.

BRONEI PLAČENYTEI-MISIŪNIENEI
Lietuvoje mirus, jos seseriai Aldonai Kvcdericnei su šeima 

reiškiame gilią užjuojautą ir drauge liūdime.

VYTAUTAS IR PRUDENCIJA BICKAI

A.

, J.GLIAl/DA

ORAPJ1O
MOBIS

PUEMIJl/OTAS 
ROMAAS

Įdomiausias romanas!
*

Gyva Intriga lr Siurpūz 
Įvykiai, Išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS11 

2884 So. Oiklty Avinui

Chicago 8, Dlinoii
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IŠ ARTI IR TOLI
DIBNRAATrS DRAUGAS, GRTGAGO, fLUNOIS šeštadienis, rugpjūčio 25, 1956

LA

'4

I. 4. VALSTYBĖSE
— Baltimorės studentai atei

tininkai rugsėjo 1 d. rengia li
teratūros vakarą. Po literatūri
nės ir meninės programos pa
silinksminimas. Vakaras vyks 
Cadoa salėje, Franklin ir Ca-

X Dr. Albina ir dr. Vladas thedral gatvių kampe. 
Prunskiai susilaukė sūnelio.
Naujagimis — Jonas Vytautas “ Solistas Vaclovas Verikai- 
— yra devynių su viršum sva- ^*s dalyvaus IV Lietuvių Dieno- 
rų, sveikas ir stiprus. Motina Je Kanados ir Amerikos Lie- 
jaučiasi gerai ir už poros dienų tuvių Susiartinimo Šventėje 
žada grįžti į namus iš Šv. An-! Windsore, kur atliks dalį pro- 
tano ligoninės. Naujagimis, ša- ^ramos- Šventė įvyksta rugsėjo 
lia dviejų dukrelių, bus trečias —3 dienomis.

kūdikis šeimoje. — Kino artistė Rūta Kilmo-
X Studentai at-kai rytoj va- ir teisėjas J. Peters-Pet- 

žiuoja savo metinėn stovyklon. ra*tis vadovaus trečiosios Kali- 
Ji pradedama pirmadienį iš ry-
to. Stovyklos adresas: Camp 
St. Vincent De Paul, Middle

fornijos Lietuvių Dienos pro
gramai rugsėjo mėn. 9 d. Los 
Angeles Breakfast Club patal-

150,000 nor NUOSTOIJŲ

Chicagos stokjardų rajone degė skerdyklų sandėliai. Nuostolių 
padaryta už 150,000 dol. Gaisrą gesinant buvo sužeista 6 ugniage
siai. ' (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Atvyksta Izraelio ministerė Žuvo statybos darbininkas

Gold Mcir, vienintelė moteris, j Automobilis mirtinai suvaži-
j kuri laisvajame pasaulyje turi nėjo statybos darbininką Frank
užsienio reikalų ministerės pa- į Destito, 28 m. amžiaus, gyve-
reigas, lapkr. 3 d. atvyks į Chi- nusj Cicero, ir sužeidė kitą —
cagą. Prieš kiek laiko čia ji dir- Sam Pontareel, 35 m. amžiaus.
bo kaip bibliotekininkė. Prieš Nelaimė j vyko tieg 69 tve ir
tapdama uzs.enio reikalų minis- C e Grove Mašjn vajravo
tere, u buvo darbo mimstere.x j i Edvvard Campbell, 60 m. am-Ji kalbės Chicagos žydams pra- I .. , . ,..............................

i ziaus, kuris policijai pnsipazi-

River, Annapolis, Md. Visi stu-, P°®e- Ventėje dalyvaus daug
dentai at-kai yra kviečiami da
lyvauti. Taip pat laukiami ir 
mielieji svečiai. Platesnės in
formacijos apie stovyklą buvo 
paskelbtos praeitos savaitės 
at-kų skyriuje.

įžymių amerikiečių. Pagrindinę 
kalbą pasakys kongreso narys 
Glen Lipscomb.

— Lietuvos Atsiminimų ra
dijas. kuriam vadovauja Jokū
bas Stukas, rugsėjo 8 d. iškil-

X At-kų skyriuje pereitą sa-1 pradeda 16-sius trans-
vaitę straipsnyje “Studentų 
stovyklos .informacijos’’ įsivėlė 
viena klaida. Kol. Onutės Erin
gytės telefono numeris yra ne 
ED 6-5488 bet ED 6-5488W.

X Uršulė Jucius, kuri gyve
no ilgą laiką Cicero. III., šiuo 
metu gyvenanti New Jersey 
valstybėje, Middlesex County 
parodoje laimėjo pirmąją pre
miją už audinį ir antrąją pre
miją už adymą.

X Rugsėjo 3 d. yra pažyntė- 
tina diena, nes tada įvyksta 
Draugo metinis išvažiavimas 
Oaks parke, prie 119 st. ir Ar
cher avė.

X Moksleivių stovyklos už
baigimas. Dvi savaites vykusi 
moksleivių ateitininkų stovykla 
Crown Point, Ind., pas Tėvus 
Saleziečius baigėsi rugpjūčio 
mėn. 23 d. Oficialus stovyklos1 
užbaigimas įvyko 7 vai. vaka
re. Čia buvo įteikiamos dova
nos pasižymėjusiems stovyk
lautojams ir paskutinį kartą vi
sa stovykla susirinko bendram 
posėdžiui.

X Autobusais j Septynių So
pulių vienuolyną, pas tėvus sa
leziečius ir į Notre Dame uni-

liavimo metus. Ta proga radijo 
klausytojai iš WEVD stoties 
1330 kil., ir 97.9 meg. 4:30 iki 
5:30 vai. po pietų išgirs specia
lią programą. Vaizdelį iš Lietu
vos partizanų gyvenimo “Dėl 
tavęs, tėvyne” išpildys New 
Yorko skautai vyčiai Juozas 
Lapurka, Arnas Bobelis, Jonas 
Ulenas, Edvardas Liogys ir

X Helen Lukas Pahnke In
ternational Electric Cooking 
konkurse rugpjūčio 14 d. laimė
jo virimo konkursą. Rugpjūčio 
16 d. per Will Rogers televizi
ją iš Conrad Hilton viešbučio 
buvo transliuojamas tautinių 
valgių virimas ir ta proga lai
mėtoja turėjo progos papasa
koti apie Lietuvą. Teisėjais bu
vo A. Rudis, P. Soliner ir Mr. 
Kazanauskas.

X Lietuvos Vyčių seimo pro
ga iškilmingos pamaldos įvyks 
sekmadienį 10 vai. Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Mišias lai
kys ir pamokslą sakys vysk. 
V. Brizgys.

X Dan Kuraitis su svečiais 
iš Brazilijos, Meilūnais daly
vaus Lietuvos Vyčių bankete, 
kuris įvyks rugpjūčio 26 d. sek
madienį, Sherman viešbutyje

Romas Kežys. Dainoms talki
ninkauja New Yorko skautų 
vyčių oktetas. Vaizdelį parašė 
ir režisuos R. Kežys. Rugsėjo 
9 d., sekmad., įvyksta metinis 
didžiulis Lietuvos Atsiminimų 
radijo rengiamas piknikas erd
viame* Royal Gardens Parke, 
990 East Hazelwood Avenue, 
Rahway, N. J., kuris yra tik 
trys mylios toliau už Lindeno 
lietuvių parko ir prie to paties 
Nr. 1 Highway, į priešingą pu
sę. Pradžia 1 vai. p. p., šokiai 
nuo 4-tos vai. po pietų. Bus 
renkama karališkoji šeima ir 
kitokių įvairumų. Šis tradicinis 
liet. radijo parengimas kasmet 
pasižymi ne tik publikos įvai
rumu ir gausumu, bet taip pat 
lietuviška nuotaika.

— Rūtos radijo dainos an
samblis New Jersey naujam se
zonui išsirinko naują valdybą, 
kurion įeina šie asmenys: pirm. 
Kazys Dauksis, vicepirm. Aloy
zas Rudzitas, sekr. Eleanor Je- 
nušienė, ižd. Rita Miskevičiūtė. 
Administratorius — Liudvikas 
Stukas, dirigentu lieka — muz. 
Algirdas Kačanauskas.

BRAZILIJOJ
— Jaunimo šventė Vila Zeli-

lietuvišką mokyklą Rio de Ja- 
neire. Mokykla veikia šeštadie
nių vakarais, todėl vaikus paly 
di jų tėvai ir šiaip tautiečiai. 
Be pamokų, paįvairinimui, ro
domi filmai ir laikomos paskai
tos. Pradžioje buvo 15 mokinių, 
o dabar jau tas skaičius padi
dėjo ligi 50. Dėstoma po 15 
min. tikyba, lietuvių kalba, Lie
tuvos istorija, Liet. geografija 
ir anglų kalba. Be kanauninko 
Ignatavičiaus mokykloje dar 
dėsto J. Petraitis ir inž. Jonas 
Abraitis. Mokyklos mecenatais 
yra įgaliotas ministeris dr. Fri- 
kas Meieris, Pranas Ziezis ir 
Vytautas Petronis. Susidomėji
mas mokykla nemažas. Gruo
džio ir sausio mėn. manoma su
ruošti lietuviškam jaunimui ir 
suaugusiems vasaros stovyklą, 
kur jie galės pasilsėti ir lietu
viškos kultūros pasisemti. 

Okupuotoje Lietuvoje
t/ ’

— Audra Telšiuose. Iš Žemai 
tijos centro —r Telšių — gauta
sai laiškas praneša, kad tas 
miestas nenukentėjo tiek nei 
pirmo, nei antro pasaulinio ka
ro metais, kiek jį apnaikino ne
seniai praūžusi audra, birželio 
mėnesyje nusiaubusi Telšius ir

dedant pinigų rinkįmo vajų.

Pabrangs valymas 
i, * drabužių

Drabužių Valytojų sąjunga 
i praneša, kad nuo pirmadienio 
[bus 10% pakeltos drabužių va- 
' lymo kainos. Chicagoje valyklo
mis naudojasi apie 1,500,000 
žmonių.

Kaip matyti Marsą
North vvestern universiteto as

tronomijos observatorijoje rug
sėjo 5—7 d. bus visiems gali
ma nuo 8 vai. 30 min. vakaro* 
pamatyti prie žemės priartėju- 
sį Marsą. Reikia tik iš anksto 
gauti biletą, parašius laišką ad
resu: Marš, Northwestern uni- 
versity, Evanston, UI. Įdėti

►

no buvęs gėręs.

15,000 policijos piknike
Šv. Judo policijos sąjunga sek 

madienį ties Belmont ir Westem 
gatvėmis, Riverview parko miš
kuose, rengia pikniką, kuriame, 
numatoma, dalyvaus apie 15,000 
žmonių. Ta policininkų sąjunga 
turi 8,725 narius ir Momence 
miestely, išlaiko šv. Judo semi
nariją. Neseniai tenai pastatė sa
lę už $200,000.

Pagerinimų už 
$1,500,000,000

KAS KĄ IR KUR
— šaulių Ir visuomenės žiniai.

Tam tikra Chicagoje veikianti po
litinė partija savo laikraščiui pa
remti rengia gegužinę. Kvietimuo
se apsilankyti gegužinėn mini, 
kad programoje, bus ir Chicagm 
Šaulių Klubo Meno būrelio pasi
rodymas.

Šiuo pareiškiama, kad Chicagos 
Šauliu Klubo Meno būrelis tos ge
gužinės programoje nedalyvaus.

Šaulių organizacija pati būda
ma nepartinė, kad ir pripažinda
ma bei respektuodama visas lie
tuviškas pelitines partijas, jokiai 
atskirai partijai ypatingų privile
gijų į skvo vienetų patarnavimus 
suteikti negali.

» šaulių Vadovybė

— šios dienos priedo pasku
tiniame puslapyje paraše po 
paveikslu “Mažoji ruošia mais
tingus pusryčius”, išspausdin
ta, kad patartina gerti kavos; 
turi būti — kakavos. Taipgi ži
nutėje apie Tolstojaus dukterį 
išspausdinta “žmona literatū
roje”; turi būti “žinoma litera
tūroje”.

versitetą rugsėjo 15 d. 8 vai. • visi sėdės prie inž. A. Rudžio 
15 min. ryto išvyksta pilgrimi- stalo. 
nė grupė. Susidarys daugiau i 
kaip 200 mylių kelio. Įsiregist X Sušelpkime tauraus lietu

vio šeimą. Rugpjūčio mėn. 16 
d. po sunkios širdies operacijos 
mirė žymus kultūrininkas, vi
suomenininkas agr. B. Špokas 
(Špokevičius), palikdamas di
deliame nuliūdime žmoną, duk
rą ir sūnų.

Dėl širdies sutrikimų jokių 
draudimų negalėjo gauti, o be 

, to beveik ištisus metus buvo
X J. Pajaujis, žymus Euro-'nedarbin«aa' Au?št' “S0™"“’ 

pos Lietuvių Pronto veikėjas, >>« laidotuvių mo
šų ponia, Amerikos Lietuvių1 keaclai a' a- B SP°ko Sehn» pa' 
Fronto Bičiulių kviečiamas, šio- 8tat4 1 vialikai fi"a"‘

ruoti galima pas kun. dr. J. 
Prunskį (Drauge) arba pas M. 
Tamanauskienę, 3212 S. Litua- 
nica avė., tel. Yards 7-2056.

X Petrą Blagnj prašo atsi
liepti jo dėdė Alfonsas Parei- 
gis,- gyv. _ 1445 S. Cicero avė., 
Cicero, III. Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos.

mis dienomis atvyko į JAV ke
lių mėnesių viešnagei. Pastoviai

sinę padėtį.
Velionis, būdamas Vokietijo-

J. Pajaujis yra įsikūręs Švedi-1 Unterm Berg stovyklos ko
joj. Jis atvyko dalyvauti Aifte-i mandantu, savo patyrimu ir
rikos ir Kanados Lietuvių Fron
to suvažiavime rugsėjo 1-2 die
nomis Windso-re. J. Pajaujis 
kiekvienais metais aplanko 
Prancūziją ir Vakarų Vokieti
ją. Suvažiavime svečias pada
rys išsamų pranešimą apie Eu
ropoj likusių lietuvių padėtį ir 
Europoj vyraujančias politines 
nuotaikas.

Chicagos Lietuvių Fronto Bi
čiuliai mieląjį svečią iš Stock- 
holmo kviečia padaryti prane
šimą Chicagoje, kai rudens me
tu įvyks Lietuvių Fronto Chi
cagoje ruošiamas 15 metų di

šviesiu protu daug yra padėjęs 
ne tik pavieniams stovyklos 
gyventojams, bet ir visom or
ganizacijom. A. a. B. špoko šei
mai sušelpti susidaręs komite
tas iš: A. Underienės, A. Line- 
vičiaus ir J. Arštikio nuošir- 

' džiai kviečia visus buvusius 
Unterm Berg, Lituanica ir, 
Whenen stovyklų gyventojus 
savo atliekamu centu prisidėti į 
prie sumažinimo finansinių rū
pesčių velionies šeimos.

Aukas iki š. m. spalio mėn.1 
1 d. prašome siųsti: A. Unde- 
rienė, 6516 S. Washtenaw Avė.,

džiojo sukilimo prieš sovietinį Uhicago, UI. Tel. PR 8-0441;
okupantą sukakties ir rezisten- J- Arštikys, 1523 So. 48th Ct.,
cinės veiklos minėjimas.

Rcmkitc dien. Draugą!

Cicero 50, III. Tel. TO 3-3146.
Po spalio mėn. 1 d. komitetas 

aukotojų sąrašą ir suaukotą 
sumą perduos B. Špoko šeimai.

Chicaigos Planavimo komisija , nis, kurie padėtų tvarkyti Chi
cagos susisiekimo linijas.
Muller — bus detektyvas

Chicagos automobilistų pa
baisa policininkas Jack Muller, 
kuris taip skubiai visiems krau
na pabaudas, numatytas pa- 
augštinti'— taps detektyvas su

jau sudarė 178 projektus page 
rinimams miesto įrengimuose. 
Viskas pareikalaus pusantro 
biliono dolerių. Miesto meras

taipgi sau adresuotą, su pašto (p>aley tiems pagerinimams pri-
ženklu voką atsakymui.

Polijas aiškiai mažėja
Ketvirtadienį Chicagoje te

buvo įregistruota tik penki 
nauji susirgimai polijo liga. ši 
liga Chicagoje šiame sezone 
aiškiai pradeda mažėti. Tuo 
džiaugdamiesi Chicagos sveika
tingumo pareigūnai tik visdėlto 
primena tėvams, kad vaikai, 
kurie jau skiepyti kartą nuo 
polijo, būtinai turi būti įskie
pyti antrą kartą.

Viesulai Tinley Parke
Viesulai, uragano jėgos, nu

siaubė netoli Chicagos esantį 
miestelį Tinley Park. Apardė 
apie 15 namų, sužeidė keletą 
žmonių ir apie 60 gyventojų li-

taria.

Tiria skerdyklų gaisrą
Skerdyklų gaisras buvo toks • didesniu atlyginimu, 

didelis, kad dar sekančią dieną, 
ketvirtadienį, apie 50 ugniagesių 
liejo vandenį, vis dar kovodami 
su begęstančia ugnimi. Paaiš
kėjo, kad pastate, kuris užside
gė, buvo tą dieną dirbama su 
acetilino ugnimis, tačiau darbi
ninkai sakosi, kad jie dirbo apie 
300 pėdų nuo tos vietos, kur kilo 
ugnis ir kad jie išėjo iš darbo 
apie 45 minutes prieš gaisro pra
džią.

Gražesnė už lelijas yra šviesa 
sielų, kuriose dangus atsispindi 
ir gražesnis už .’ožes yra vaikiš
kas veidas, kurs spindi nekaltu
mu. — Enriką Handel-Mazetti

JSIGY K I TE DABAR!

noje įvyko rugpjūčio 5 d. 8i.apyljn^. Didelis skai4ius namUi gai. Net vienaa automobilis,

Į FBI akademiją
Chicagos policijos seržantas 

Henry O. Hartman, 46 m. am
žiaus, gavo $250 jekį iš polici-

. jos vado O’Connor — tai ap- 
ko be pastogės. Audra nusiau- mokžjimu, dalies iSlaidų vyka. 
bė apie 3 vai. 30 min. p. p. Tin-
ley Parkas yra ties 175 gatve 
pietuose, apie 25 rpylios į piet
vakarius nuo• Chicagos centro.
Eilė namų susukta, nuplėšti 
stogai, prieangiai, išblokšti lan-

kartą jon suplaukė nemaža jau 
nimo ir iš kitų vietovių, kuris 
atvyko organizuotai. Tai jauni
mo būreliai iš Parųue das Na- 
coes, Moinho Velho, Vila Anas
tazijos ir Bom Retiro. Daugu
mas jaunimo buvo su tautiš
kais drabužiais.

Šventė prasidėjo šventomis 
mišiomis, kurių metu jaunimas 
priėjo prie Dievo Stalo. Ateiti
ninkai dalyvavo su savo vėlia
va. Po mišių buvo bendra aga- 
pė, kurią suruošė tėvai. Pusry
čių metu kalbėjo prof. A. Sto
nis ir .mok. St. Kubiliūnas, o 
mergaitės, pritariant akordeo
nui, pašoko Kepurinę.

Po pietų seselių pranciškiečių 
salėje trylika moksleivių da
vė ateitininkišką pasižadėjimą. 
Ateitininko ženklelį prisegė 
agr. Magdelena Vinkšnaitienė 
ir prof. Antanas Stonis. Visa 
salė sugiedojo ateitininkų him
ną. Po akademijos, kurią pra
vedė studentas Vygaudas Na
vickas, buvo scenoje parodytas 
K. Binkio “Atžalynas”. Gabaus 
režisoriaus Edvardo Vasiliaus
ko dėka, veikalas buvo suvai
dintas gerai. Tėvai džiaugėsi, 
kad jų vaikai naudingai pralei
do atostogas, besimokydaui ro
les ir tuo pačiu geriau pramo
ko lietuvių kalbos. Dekoracijų 
eskizus paruošė Ed. Vasiliaus
kas, o nupiešė dail. Antano Na
vicko sūnus Vygaudas Navic
kas.

Po vaidinimo dar pasirodė 
trys tautinių šokių grupės,"va
dovaujamos J. Valeikienės, J. 
Guigos ir J. Bortkevičienės.

— Lietuviška mokykla Rio 
de Janeire. Katalikų Bendruo
menės ir Dainavos Sąjungos pir 
mininkas kan. Zenonas Ignata
vičius prieš du mėnesiu įsteigė

liko be stogų išversti medžiai. | stova*s gatvėje, buvo nuneš- 
Po audros buvo beveik sunku taa aple 150 Pžd« > laukua- Vi8’ 
praeiti gatvėmis - buvo pilna kas ta8 ivyko labai «reit’ Sa'i- 

skardų, plytų, priverstų me
džių ir visokių kitokių dalykų.
Net kieme stovėjusius kibirus 
su vandeniu nutaškino viesulas 
į gatvę. Sutraukyti elektros ir 
telefono - telegrafo laidai. To- 
kies audros Lietuva dar nebu
vo pergyvenusi. Viesulo metu 
kaikurie žmonės įsispyrę laikė 
langines, kad langų neišblokštų.
Net čerpių stogus nuardė. Šiaip 
jau Telšiai paskutiniu metu pra 
dėjo smarkiai plėstis, maži na
mukai pradėjo augti. Katedra 
atremontuota iš vidaus ir iš 
lauko.

tant jam dvylikai savaičių pa
sitobulinti į Federal Bureau of 
Investigation akademiją.

Tirs kur kis važiuoja
Vykstantieji traukiniais į 

priemiesčių stotis pradės gauti 
atvirutes su klausimais, kur jie 
vyksta. Per trejetą metų nori
ma surinkti tikresnius duome-

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. Daužvardlenė 
LITHUANIA THROUGH
THE AGES ........................ $3.50

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

Paraše Ig. šlapelis 
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................ $1.25

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

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8. Illinois 

ooooooooooooooooooooooooot

Aš jus prisaikdinu viskuo, 
kas jums šventa: sunaikinkite 
mano visus nepadorius paveiks
lus ir piešinius, kuriais aš pa
kenkiau kitų sieloms.

— Aubrey Beordsley

ma sakyti — sekundžių laiko
tarpyje.

Stipendija į karo mokykit
Šv. Ritos Augšt. mokyklos 

auklėtinis Robert Aloysius Dau- 
gherty laimėjo pulk. R. McCor- 
mick įsteigtą ketverių metų sti
pendiją studijoms Citadel karo 
kolegijoje, esančioje South Caro- 
lina valstybėje.

Vežimukas iš Sicilijos
šešias savaites atostogavęs 

Sicilijoje (Italijos sala), grįž
damas į Chicagą Robert C. Da- 
vis atsivežė 6 pėdų ilgio, 3 pė
dų pločio gražiai išdrožinėtą 
vežimėlį, kuris ten vartojamas 
pavežti pirkiniams ar kitiems 
reikmenims, ar net žmonėms. 
Toks vežimukas Sicilijos ita
lams esąs panašiai kaip auto
mobilis amerikiečiams.
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DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” pikniką
Visi kurie neturi automobilių vykti j DRAUGO metinį pikni

ką rugsėjo S d. (Labor Day) Oakrt darže, prie 119th ir Archer 
Avė., Lemont,- III., gali važiuoti specialiais autobusais. Čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštį, kurį prašome įsidėmėti.• /
Autobusas Nr.l išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušrys Vartų parapijos ........... 11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš Šv. Antano parapine (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr; 2 išeina: w
iš šv. Kryžiaus parapijos............... 11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 3 išeina:
iš Gimimo Panelės švenč. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p. 

• jAutobusas išeina:
iš šv. Jurgio parapijos................. 11:30 vai. ryte ir 2:00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Keliems J abi pašert kainuoja 1 doi. Ritėtai J vieną pusę nebus 
parduodami. Būkite laiku Ir DRAUGO atstovei sutiks keleivius 
prie stočių.

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai su veš daug dovanų, kurios bus 
duo*damos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. DikJnis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta- 1115 

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA


