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Turizmą skatina šiapus ir anapus 
Geležinės uždangos

V. ALSE1K A, Vokietija

Sovietų bloko kraštai stato viešbučius vakarų turistams. 
- Ameriką nuo turistų skiria per dideli nuotoliai. — Eu

ropiečiai norėtų pavažinėti po JAV, bet susiduria 
su įvairiomis kliūtimis.

Buvo metas, kai JAV-bės ne
kreipdavo didesnio dėmesio į tu
ristų iš kitų kraštų pasikvieti- 
mą aplankyti Amerikos plotus 
su jos visomis grožybėmis. Ta
čiau laikai kinta ir atsirado gy
vas reikalas turizmo skatinimo 
priemonėmis išlyginti mokėji
mo balansą. Kiek panaši padė
tis ir Fed. Vokietijoje — čia 
stebime milijonus gyventojų, 
kiekvienais metais vykstančių

rai “Travel Service” šiuo metu 
yra ypatingai veiklūs Londone, 
Paryžiuje, Frankfurte, Tokio,

Prancūzijos atominės 
bombos klausimas

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
min. pirm. Georgės Pompidou 
ir jo politiniai oponentai yra pa 
sirengę svarstyti prez. de Gaulle 
pasiūlymą Prancūzijai turėti a- 
tominius ginklus. Pradiniam a- 
tominių ginklų gaminimui rei
kia apie 40 mil. dol., tačiau kraš 
tui labai daug reikia lėšų norint 
įkurdinti pabėgėlius iš Alžirijos, 
o taip pat pensijų fondui. Ato
minės bombos turėjimas galė-

Australijoje (Sydney) ir Vene- tų Prancūziją padaryti sava-
cueloje (Caracas). Jei amerikie 
čiai turistai kasmet užsieniuose 
išleidžia 2.2 bil. dol., o iš kitur 
atvykę pasigrožėti Amerika jo
je tepalieka 1.1 mil., tad tą pa
syvų balansą išlyginti — jau 
gyvas, opus reikalas. Dėl to taip 
gyvai ir reiškiasi toji Travel

atostogauti ar šiaip pavažinėti Service ir apie jos turistų vilio-
į svetimus kraštus (tik į Itali
ją vyksta saule pasigerėti bent 
4 mil. vokiečių kasmet), tačiau 
turistų iš kitur skaičius jau ma
žesnis, nors čia ir ne tiek ryš
kus skirtumas, kai palygini su 
JAV.

Kai turizmas nukonkuruoja 
krašto eksporto pajamas

Nors kai kuriuose Europos

jimo būdus šiose skiltyse jau 
buvo rašyta.

Amerikiečiams tik tada bėda, 
kad juos nuo pasiturinčių kraš
tų skiria tūkstančiai Atlanto 
mylių. Tiesa, šiaurėje susiduria
me su Kanada, tačiau dėl mažo 
jos gyventojų skaičiaus negali
ma tikėtis didesnės turistų ma
sės. Meksika? Palyginti, skur
dus kraštas, ir jam pačiam rū- 

kraštuose pokario metais sniar-j pį kuo daugiau iščiulpti dolerių 
kiai buvo skatinama pramonė, Į jg šiaurės kaimyno. Būtų kitas

rankiškesne ir labiau galinčia 
atlaikyti įvairius komunistinius 
spaudimus Europos kraštam.

Grįžta kariai

WASHINGTONAS. — Pir
mieji iš 150,000 karių, pašauk
tų Berlyno krizės metu, grįžta 
atgal iš Europos. Atskridus pir
majai grupei iš 100 žmonių, pre 
zid. Kennedy beveik kiekvienam 
paspaudė ranką, pasakydamas, 
kad vyrai atliko gerą darbą.

Demonstracijos
Londone

gaminanti prekes eksportui, ta
čiau tik pagyvėjęs turizmas iš 
kitų kraštų sugebėjo gerokai 
padidinti aukso ir devizų rezer
vus. Austrija, Italija ir Ispanija 
— tai ryškiausi tokių valstybių 
pavyzdžiai. Net ii- rytų bloko 
kraštai, esą už geležinės už-

reikalas, jei pvz. Meksikoje gy
ventų 50 mil. vokiečių. O dabar? 
Turistas verčiamas skrosti At
lantą ir tatai reiškia, kad dau
giau pusės visų kelionės išlai
dų jis išleidžia tik kelionei. Ta
čiau kitos išeities nėra ir JAV 
gerai žino, kad tik Europoje

dangos, visą laiką siekę kiek ; jos ras kiįen£us su tvirta perka
galima labiau užsidaryti nuo 
“supuvusių vakarų”, dabar jau 
mielai apsiima kaupti svetimų 
ir, žinoma, stiprių užsieninių va- 

. liūtų rezervus. Turistai iš va-1

mąja galia.
Tik pusė °/o vokiečių turistų į 

JAV
Kai pernai Vokietiją aplankė

karų jau mielai laukiami tuose j 155,000 amerikiečių, tai į JAV 
kraštuose. Taip, bet, gerbiamie- turizmo ar prekybos tikslais bu
ji, jei bandysite į rytų bloko 
kraštus patekti be storesnės pi
niginės, būsite nepageidaujami.

Diena Lietuvoje — 35 dol., 
Lenkijoje — 10 dol.

Pagaliau, joks Vak. Europos 
kraštas nenorėtų, kad turistas 
atvyktų ir kuo mažiau pinigo 
paliktų. Tačiau, jei Vakarų kraš 
tuose turisto išlaidos palieka
mos jo nuožiūrai (paprastai jos 
nebūna mažos), tai sovietinio 
bloko kraštai turistą jau iš ank 
sto išprievartauja — jis už kiek 
vieną išbūtą dieną sumoka di-

vo išvykę vos 41,000 vokiečių, 
jų tarpe prekybininkai sudarė 
54% ir tik 22%, apie 8,500 lan
kytojų galima įtraukti į atosto- 
gininkų ar turistų kategoriją. 
Iš visų vokiečių turistų, Ameri
kon buvo patekę vos pusė nuo
šimčio, bet jei Vokietijoje pa
darysi apklausinėjimą, tai pasi
rodys, kad Amerikoje atosto
gas norėtų praleisti 21% ap
klaustųjų, toliau seka Skandina
vijos kraštai (19), Japonija 
(15), Indija (13) ir... Prancū
zija (vos 9%).

Tie patys kandidatai į JAV
doką sumą doleriais ar kita tvir i turistus jums paaiškins, kad 
ta vatfuta. Sovietų S-je, Lietu-1 esama motyvų už ir prieš vyki-
voje toks turistinis pasivažinė
jimas, pasisvečiavimas dienai 
kaštuoja bent 30 - 35 dol., ki
tur kiek mažiau. Pvz. Lenkijon 
iš V. Vokietijos važiuoją, iš 
anksto privalo išpirkti kuponus
ir jų vienos dienos vertė siekia " 
nuo apie 6 iki 10 dol. Pagal įmo 
ketą sumą gausi atitinkamą vieš 
būtį ir maistą. Kadangi valiu
tos įsigijimas tiek svarbus rytų 
bloko kraštams (aišku, ir pa
čiai Maskvai), tai nieko nuosta
baus, kad šiuo metu ypatingai 
Rumunijos, Bulgarijos pajūrio 
kurortuose vyksta didelės sta
tybos — dygsta modernūs vieš 
bučiai ir jie visi skiriami turis
tams iš “skurstančių, supuvusių 
Vakarų”. Panaši padėtis ir ties 
Vengrijos “jūra” — Balaton e- 
žeru.

Travel Service išvystė gyvą 
veiklą pasauly

Washingtonas dabar griebėsi 
panašių priemonių ir valstybės 
įsteigti kelionės (turizmo) biu-

mą. Susilaikantieji nurodys: 
JAV — per toli ir per brangu, 
per daug banališkai žmogus ap
tarnaujamas, o kai kam nepa
tinka ir “negrų diskriminavi- 

(Nukelta j 6 psl.)

Andrews oro bazėje prez. Kennedy sveikina seržantą Miller, vie
ną iš 100 oro pajėgų rezervistų, kurie iš tarnybos grįžta namo. 
Tai pirmoji grupė iš 150,000 karių, kurie dėl Berlyno krizes buvo 
pašaukti ir dabar paleidžiami namo. (CP)

Amerikietis profesorius pasakė 
komunistams tiesą

MASKVA. — Roosevelt uni-; sprogdino atominę bombą, pra- 
versiteto Chicagoje prof. Dale dėta konkrečiai pulti Ameriką

Amerika paleido televizijos 
satelitą

CAPE CANAVERAL. — Lie- lijoje ir Vak. Vokietijoje atitin- 
pos 10 d. JAV paleido žemės karnos stotys baigiamos ruošti, 
palydovą skristi apie žemę, va- . šią vasarą įsijungs ir jos. 
dinamą Telstar. Tai 170 sva- I Bandymų metu vienu kartu
rų kamuolys, pilnai pareng- , kalbės iš 20 Europos miestų į 
tas, kad galėtų priimti jam 2o JAV miestus, 
siunčiamus garsus ir vaizdus,
ir juos norima kryptimi ir nori- 
mon vieton persiųsti.

Telstar pasidaro skraidanti 
telefono ir televizijos stotis. Ji 
pati veikia, automatiškai.

Pirmieji pasikalbėjimo bandy 
mai per palydovą Telstar ir pir
mųjų žinių ir vaizdų jam pa
siuntimas buvo daromas iš An- 
dover, Me., į Holmdel, N. J. 
Pavyko. Apsieita be vielų. Už
tenka elektroninių bangų.

Su šia nauja technikine pa
žanga pasidaro galima gauti iš 
Europos televizijos vaizdus ir 
garsus ir juos perduoti į Ame
rika. Pirmuosius bandymus su
sisiekti su Europa darysią lie
pos 17 d. Tai bus 70-sis palydo
vo skridimas apie žemę. JAV

Žemės palydovas Telstar skris 
600 - 3,500 mylių nuotolyje. Pir
masis susisiekimo bandymas 
prasidėjo po 15 valandų nuo pa
lydovo įstatymo į vėžes.

Tai pirmas privatus satelitas 
erdvėje. Jį pagamino Amerikos 
Telefono - Tefcgrafo bendrovė. 
Pats jo pagaminimas kainavo 
1 mil. dol., gi išmetimas į erd
ves — 3 mil. dol.

Išspręsta vyriausybės 
krizė

BRAZILIJA. —■„ Brazilijos par 
lamentas patvirtino Francisco 
Brochado de Rocha min. pirmi
ninku. Taip baigėsi riaušės, pa

Pontius, kuris yra vienas iš A- j ir kalbėtojai surado plūdimuisi 
Policija' su- merikos atstovų nuvykusių į' naują temą. Pravdos politinis 

areštavo 18 asmenų prie JAV j Maskvos taikos konferenciją, ga komentatorius Žukovas ironiš- 
ambasados Londone, demonstra i na aštriai pasisakė prieš norą,1 kai pastebėjo, kad atominės
vusių dėl Amerikos atominių visus negerumus suversti Ame- i bombos sprogdinimas “yra tai-1 kymą, patiekiant 20-30 minu-
bandymų. Atvykę 200 policinin- rikai. Esą, niekas negali teigti, , kos kongresui dovana”. Komu- Į čių programą iš Londono, Pa
kų išskirstė demonstrantus. JA kad dėl šaltojo karo nėra kalti ; nistinis pyktis parodo, kad tik ■ ryžiaus ir Briuselio.
Valstybių ambasada piketuoja-, ir socialistiniai kraštai. Jis krei atominės bombos baimė apsau-1 ~
ma jau nuo to laiko kaip Ame- pėsi į atstovus, sakydamas, kad go pasaulį nuo komunizmo.

LONDONAS.

rika pradėjo atominius bandy
mus. Pirmadienį demonstrantai 
šaukė, kad nereikia daugiau a- 
tominių bandymų.

35 tautų 
konferencija

KAIRAS. — Prez. Abdel Nas- 
ser atidarė devynių dienų kon
ferenciją Afrikos - Azijos kraš
tų, kurioj dalyvauja 35 tautų 
atstovai. Jungtinių Arabų Res
publikų prezidentas pareiškė, 
kad konferencijai bus darbo ir 
bandys išsiaiškinti kaip galima 
greičiau pasiekti ekonominės pa 
žangos.

jie išreiškia neapykantą šalta
jam karui, tačiau* nieko nedaro, 
kad to karo nebūtų. Iš 2,000 de
legatų buvo pritarimo ir pasi
priešinimo. . Pontius pabrėžė, 
kad kom. Kinija irgi yra kal
ta, nes nuolat puldinėja Indi
ją. Šauksmai “ne, ne” pertrau
kė jo kalbą. Tik indai ir ameri
kiečiai paplojo. Nepaisant to, 
per pertrauką daugelis sveiki
no amerikietį profesorių už tei
singą žodį žmonėm, kurių dau
guma yra komunistų pareigū
nai.

Taikos konferencijoj buvo vi
są laiką kalbama daugiau abs
trakčiai, tik kai Amerika iš-

Chruščiovo pasiūlymas atmestas
MASKVA. — Sovietų dikta

torius Chruščiovas, kalbėdamas 
suvažiavusiems į taikos kongre
są pasigyrė, kad sovietai turi 
daug geresnių ginklų negu Ame
rika ir, kad sovietai turi net 
ir antiraketinių raketų. Chruš
čiovas taip pat pastebėjo, kad 
pasaulis yra atsidūręs atomi
nio karo šešėlyje, ir ypač puo
lė Ameriką, kad ši daro ato-

s s~-

reikalavusios, 11 žmonių gyvy- 
radijo ir televizijos stotys pa- ^ių^ P^sta ^daug^ dajbo va. 
siųs palydovui Telstar savo vaiz
dus ir žinias, o Europos radijo 
siuntėjų unija duos savo atsa-

landų ir vertybių. Rocha buvo 
prezidento trečias nominuotas 
kandidatas.

Tam bandymui yra jau pasi-; 
ruošusi Anglijos Goonhilly sto
tis. Prancūzai sudarė stotį Bre- 
tanijoje su didele antena. Itą-

Alžirija neturi būti 
padalyta

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Prof. Pontius pastebėjo, kad 
egzistuoja dviejų rūšių koloni
jos, o ne tik viena, kokia žinoma 
Afrikoj ar Azijoj. Taip pat pas
tebėjo, kad Sov. Sąjunga kalta 
dėlto, kad ji pradėjo sprogdinti
atomines bombas, nutraukusi! ,■
susitarimą. Kritikuodami tik A- — Vakarų Vokietijos kancle- 
meriką, o nieko nesakydami a- į ris Adenaueris paskelbė, kad 
pie kito bloko vyriausybes, ne- Vokietijos ir Prancūzijos susi-
pasitarnauja taikai.

Streikai Italijoje

damas, kad tokius bandymus 
pirmoji pradėjo daryti Sov. Są
junga. Chruščiovas pažymėjo, 
kad šiuo metu karo pavojus 
padidėjo, esą, naujo karo pavo
jus realiai egzistuoja. Chruščio-: 
vas pasiūlė, kad iš Berlyno bū
tų ištraukti sąjungininkų da
liniai, o įvesta norvegų - danų, 
belgų - olandų arba čekų - lenkų 
daliniai, kurie mieste būtų Jung

minius bandymus, neprisimin- ] tinių Tautų priežiūroj. Apie iš- 
1 vedimą iš Rytų Berlyno komu

nistinių karo jėgų Chruščiovas 
nekalbėjo. Amerikos ir Britani
jos vyriausybės šį Chruščiovo 
pasiūlymą atmetė, pareikšda
mos, kad sąjungininkai Berlyne 
turi teisę pasilikti ligi kada jie 
nori.

Honolulu gj'ventojai stebi atominės bombos sprogimą virš Johns- 
ton salos, esančioj už 750 mylių. Nepaisant, kad buvo 11 v. v. 
visas dangus nušvito nuo horizonto ligi horizonto. (CP)

KALENDORIUS
Liepos 11 d.: šv. Pijus, Vili- 

mantas, Šarūne.
Liepos 12 d.; šv. Jonas Gval,, 

Margis, Skaidra.
Saulė teka: 5:25 vai., leidžia

si 8:26 vai.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse tru
putį šalčiau. Temperatūra apie 
70 laipsnių.

ALŽIRAS, Alžirija. — Alžiro 
sporto stadijone kalbėjo min. 
pirmį Ben* Khedda 15,000 savo 
rėmėjų. Min. pirm. pareiškė, 
kad Alžirija dėka kovotojų au
kai tapo laisva, tačiau ji atsis
toja prieš naujus rūpesčius, nes 
yra jėgų, kurie nori ją suskal
dyti. Esą, šiandien yra padaly
ta Palestina, Vietnamas, Kini
ja, to Alžirija turėtų išvengti. 
Ben Khedda laukia žinių iš sa
vo delegatų Rabat mieste Maro
ke, besitariančių su vicepirm. 
Ben Bella. Min. pirmininką at
stovauja informacijos min. Ya- 
zid ir min. Bitat.

tarimas yra blokada prieš Sov. 
Sąjungą, nes nė vienas iš tų 
kraštų negalės pasirašyti sky
rium su Sov. Sąjunga sutarties, 
nukreiptos prieš vieną iš tų dvie 
jų valstybių. Adenaueris taip 
pat pažymėjo, kad bendrosios 
rinkos valstybės turėtų susi
jungti ir politiškai.

— Genevoj Laoso princas 
kad visos 

trys Laoso armijos bus sujung
tos į vieną, o visa kariuomenė 
bus padidinta 30,000 vyrų.

— Lebano keleivinis lėktuvas 
nukrito į Adrijos jūrą, prie Ita
lijos.

— Pakistano parlamentas stu 
dijuoja ar nereikia leisti veikti 
politinėm partijom, kurių veik
la nuo 1958 m. buvo uždraus
ta.

TURINAS, Italija. — Policija 
išvaikė tūkstantį demonstran
tų, kurie jau trečia diena strei
kuoja, kelia neramumus ir ardo 
tvarką. Demonstrantai naktimis 
nudaužo lempas ir iš viso daro
nieko bendro su streiku neturin phouma paskelbė, 
čius išsišokimus. Streikas kilo 
kai metalo unijų darbininkai ne
sutarė su darbdaviais. Pareika
lauta 40 vai. darbo savaitė ir 
aukštesnio atlyginimo.

• Londono spauda praneša, 
kad Churchillio sulūžusi koja 
patino, bet rimtesnių komplika
cijų nėra.

■ Alžirijos vicepirmininkas Ben Bel- 
i la, Rabato mieste Maroke pradėjo 
I pasikalbėjimus su Alžirijos pirm. 
Ben Khedda atstovais. (CP)Kooperatininku suvažiavimas 

pripažino rimtus trūkumus
OKUP. LIETUVA. — Birže-1 dė į visą eilę rimtų trūkumų, 

lio 26 - 27 d.d. Vilniuje įvyko i Pvz., visoje eilėje rajonų gyven 
tojai silpnai aprūpinami būti-Lietuvos vartotojų kooperaci

jos šeštasis suvažiavimas, atsto
vavęs per 750,000 pajininkų. 
Kaip sveikinime nurodė partija 
ir vyriausybė, per pastaruosius 
4 metus į kooperatyvo narių 
gretas įsijungė apie pusė mili
jono darbininkų, kolchozininkų, 
tarnautojų ir šiuo metu visi 
kooperatyvai jungia per 750,000 
narių. Per 4 metus Lietuvoje 
pastatytos 684 naujos parduo
tuvės, 48 valgyklos-restoranai. 
Savo pranešime, kooperatyvų s- 
gos pirm. P. Murauskas nuro-

Kauno, kai... tuo tarpu juos ga
lėtume gauti iš Kėdainių kon
servų fabriko. Min. r pirm. pa- 
vad. K. Kairys — prekybos tink 
lo augimas nepatenkina kaimo 
darbo žmonių poreikių. Dažnai 
— teigė Kairys — kolchozinin-

niausiomis prekėmis, blogai pla- 1 karus ar sovchozų darbininkams
nuojama, blogai pristatomos 
prekės, valgyklos dažnai būna 
uždarytos lankytojams patogiu 
metu, metai iš metų neįvykdo
mi bulvių supirkimo planai, ma
žai paruošiama daržovių, gausė
ja grobstymai, išeikvojimai. 
Štai kelios mintys iš diskusijo
se pasisakiusių delegatų: Kė
dainių raj. vartotojų kooperaty
vų s-gos vald. pirm. O. Skabei- 
ka — mes atsivežame daržo
vių konservus iš Vilniaus ar

tenka eiti už kelių kilometrų 
pirkti reikiamų prekių. Kaime 
labai silpnai išvystyta kilnoja
moji prekyba. Iki šių metų pra
džios Lietuvoje buvo nebaigtos 
statyti 38 universalinės parduo
tuvės, 53 parduotuvės, 7 šaldy
tuvai ir kt. (E.)

• Havanon atskrido iš Mask
vos pirmas sprausminis kelei
vinis lėktuvas. Manoma įvesti 
nuolatinis susisiekimas.



i

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 11 d. ji, matai jų slaptą, gražią mintį tuntų skautų stovyklos vadovy
bės kviečia visus skautų tėve
lius bei Chicagos visuomenę at
silankyti į š. m. liepos 14-15 Į 
dienomis skautų ir skaučių va
saros stovyklos atidarymą.

, i
Stovykla yra Custer, Mich., i 

p. Rako ūkyje.

Į stovyklą važiuoti: Calumet 
Skyway iki Indiana tollroad, 

valandžio linksmieji stovyklau- šiuo važiuoti iki Michigan City 
tojai jau lekia tolyn nuo Chi- 421 kelio, 421 keliu važiuoti iki ' 
cagos. Kartu važiuoja Aušros US 20 kelio, kurį pasiekus suk- 
Vartų tuntininkė s. J. Bobinie- ti į dešinę ir važiuoti iki US 12, 
nė, v. s. J. Vaišnys, S.J., s. R. o šiuo — iki St. Joseph, kur 
Kučiauskienė, s. A. Bąukienė ir paimti US 31 ir važiuoti iki 
jaunosios padėjėjos: V. Bobi- U.
naitė, J. Jonikaitė, Ž. Kelioty- Custer, Mich. Custer prie gel- 
tg įr į £ tonos šviesos (vienintelė mies-

O stovykloje anksčiau nuva- telyje) pasukti į dešinę ir pa- 
žiavę jau laukia sesių stovyk- važiavus apie 5.5 mylios pasuk 
los viršininkė ps. I. Smieliaus- *i vėl į dešinę. Pavažiavus maž 
kienė su ps. Z. Dudėniene,ir daug 200 yardų, dešinėj pusėj 
gailestingąja seserim vyr. skau yra stovyklos vartai. Nuo Cus- 
te O. Šilėniene. Taip pat brolių ter prašome sekti j stovyklą ke 
stovyklos busimasis viršininkas lio ženklus.

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR GIEDRE STASIŠKYTE 
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, IU.

JUBILIEJINĖ LIETUVOS JŪRŲ 
SKAUTUOS STOVYKLA

kaip gerai, kad aš jau užtek 
tinai didelis ar didelė važiuoti 
stovyklon, ir aš lipsiu medin, 
bėgsiu ežeran, žaisiu ir dainuo
siu”.

Autobusui pradėjus judėti, 
mažieji prašo tėvelius mylėti lie 
kančią katytę, žuvytę ar kana
rėlę, mojuoja tėveliai, linkėda
mi laimingos kelionės ir po pus

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tet HEmlock 4-2413 
715* So. Maplewood Avė.. 

Chicago 29, IU.

S
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Lituanicos tunto D. L. K. Gedimino draugovės Mėlynasis būrelis . .__ .ps. J. Prapuolenis su Lituanicos
Lietuvos jūrų skautijos 40- nuolatinėje ir griežtoje vyrės- tunto tuntininku ps. K. Cijūnė- 

ties metų sėkmingos veiklos su- niųjų priežiūroje. liu, ps. Toliušiu, ps. V. Namiku,
kakčiai atžymėti JUBILIEJINĖ Jubiliejinės jūrų skautijos ps. R. Račiūnu ir sklt. ĮV. Kas- 
STGVYKLA įvyks rugpiūčio 11 stovyklos oficialus atidarymas niūu jr.

1 d. d. stovyklavie- įvyks rugpiūčio mėn. 19 d., jū- Ji® visi nuvažiavo ten pasi-rugsejo
ruošę perduoti gražiausias idė
jas mūsų mažiesiems. Per tas

tėję RAKAS, Custer, Mich. Ju- rų skautijos 40-ties metų su- 
biliejinė jūrų skautijos stovyk- kakties jubiliejinis minėjimas, 
la turės jūrų skautų, skaučių, su tam specialiai pritaikinta savaites juos lydės nuolatiniai 
korp. Gintaras ir, pagal gali- programa ir iškilmėmis bus rug rūpestėliai, kad visi būtų laiku 
mybę, svečių atskiras pastovyk- piūiio m. 26 d. I ir sočiai pavalgę, kad į ežerą 1
les, kurioms vadovaus prityrę Jubiliejinės stovyklos organi- ' nepergiliai įbristų, kad sava
jūrų skautų-čių vadovai. I zacinė komisija, pranešdama į kalba kalbėtų, O dienai baigian-

v. . apie šią stovyklą lietuviškajai tis pralinksmins juos sesių ir
Stovyklos virsmin ais ma o vįsuonieneį) visus tėvelius, jūrų ; brolių juokas ir dainos “Gilan-

skautijos pasireiškimų rėmėjus dos” ir “Šventaragio” stovyk- 
bei visuomenę maloniai kviečia , lose.

niai sutiko būti: nenuilstamos 
energijos jūrų skautų vadovas 
vyr. jūr. sktn. L. Knopfmileris 
rugpiūčio m. 11 d. — 18 d., bu
vęs LSS ilgametis pirmijos pir
mininkas vyr. skt. V. Čepas 
rugpiūčio 18 — 25 d. ir Chica
gos jūrų skaučių Juodkrantės 
tunto tuntininkė sktn. J. Janu- 
levičienė rugp. 25 d. — rugsėjo 
1 d.

Kiti bendriniai stovyklos pa-

aplankyti stovyklaujančius jūrų 
skautus-tes ir bent kebas die
nas pabūti mielais ir garbingais 
jūrų skautijos svečiais.

Dėl smulkesnių informacijų

Čikagoje likusi

PRISIUNTĖ
Alė

AUKAS

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS TAR. 

10 kelio, kuriuo pasieksite 2850 w 63r(1 st Chicago 29i m.
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien,__išsky r 11 s t.reči ad._ i r šešta d.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 YVest 63rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vak T.rečia- 
lieni uždaryta. Kitu laiku susitarus.

________________________________________ Ofiso telefonas: PR 8-3229.
“ Rez.'telef. VVAIbrook, 5-5076

Lenkai apie Verikaitį Kez- HE e-16,°-
v oo , ŪR. K. G. BALUKASPereitų metų lapkričio 22 d. akušerija ir moterų ligos 

Toronto Etniškųjų grupių komi--6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
tetas surengė manifestaciją, ku iMedical Building), tel. LU 5-6446 
I'ioje dalyvavo 29 tautų atsto- Į atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 
vai, jų tarpe ir lietuvių. Į tą
manilestaciją buvo atvykęs Ka 
nados ministeris pirmininkas 
Diefenbakeris ir nemaža kitų 
vyriausyoės ir federalinio bei 
vietos parlamentų atstovų. Len 
kų laikraštis Glcs Polski tą ma
nifestaciją plačiai aprašė. Jo pa

N. B. Paskambinti į stovyk- 1 
lą Tel. Area Code 616 757 3247. 

Stovyklų vadovybės

duotas žinias atsispausdino visa 
Sibiro Tremtiniam ir visiems j eilė kitų laikraščių, jų tarpe ir

stovvklos reikalais nrašoma^ Lietuvos Laisvę žuvusiems Dz. Cliicagoski. Apie dainavusį
/ ... , P . . Pagerbti Paminkliniam Kryžiui ten mūsų Verikaitį tas laikraš-

kreiptis l jurų skautų vienetų ._____ „„„jų. ««t

i vadovus vietoje ar tiesiog į Ju- j 
biliejinės Stovyklos Organizaci-1 
nę komisiją adresu: jūr. sktn

Portlande Statyti jau prisiuntė tis taip parašė: “Lietuvių bari- 
aukas šie skaučių vienetai: į tono Verikaičio pasirodymas iš- 

“Aušros Vartų” tuntas Ghi- šaukė klausytojuose didžiausią

Ofisus: 3148 West «3rd Street 
Tėl.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West ««th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
i CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

I 2801 W. 63rd Street
i Kampas 63-člos ir California 
! Vai. kasdien nuo 6-—S vai. vak.
| Šešt. 2-.—4' vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
reigūnai - jūr. sktn. tėv. J. Ed v ianskas 1931 So 49th gagoje $17.00; “Gabijos” skau- ovacijų audrą. Jis galėtų būti Inkgtų -r šlapuano taky chirurgija
Y"*> A - 1— . - -J J. . Ir, 1 I 1 I YL, A — r— A I "X A« 4- C? O O Z”) • lr- r-r r-j r-, z-Y T r X rYrr/'l "Raibužis, stovyklos ūkio virši- I 
įlinkas — jūr. psktn. A. Butke
vičius, vandens užsiėmimų va
dovas — jūr. sktn. A. Levanas, 
uosto ir prieplaukos apsaugos 
viršininkas — v. v. J. Butkevi
čius, virtuvės vedėja -r- p. A. 
Šlenienė, sporto programos va
dovai — v. v. V. Motušis ir jūr. 
sktn. S. Makarevičius, laužave- 
dys — jūr. psktn. A. Pesys.

Kiti ir atskirų pastovyklių pa 
reigūnai bus paskirti vietoje iš 
stovyklaujančių jūrų skautų 
vienetų vadovų.

Jubiliejinėje jūrų skautijos 
stovykloje stovyklaus Chica
gos, Bostono, Detroito, Cleve-

Ave., Cicero 50, 
OLympic 2-5119.

III. Telef.

Jubiliejinės Stovyklos 
Organizacinė Komisija

Jūr. psk. D. Lukošiūnaitė, 
LSS Jūrų Skaučių Skyriaus 

Vedėja
Jūr. sktn. E. Vengianskas, 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus 

Vedėjas
Jūr. psktn. L. Slėnys 
Jūr. sk. korp Gintaras 

Pirmininkas

VAŽIUOJAM, VAŽIUOJAM...

Skamba trys pilni autobusai 
Aušros Vartų ir Lituanicos tun

čių tuntas Detroite $33.00; j kiekvienos operos žvaigždė 
“Kernavės” skaučių tuntas Chi ' Kalbamoj manifestacijoj daly- 
cagoje $10.00; Palangos skau- vavo apie 8,000 žmonių, 
čių tuntas Los Angeles $13.00
ir “Neringos” skaučių tuntas j 
Clevelande $5.00.

Pažymėtina, kad “Neringos” j 
skaučių tuntas Clevelande 
$20.00 auka parėmė Seserijos i

SUVARŽYMAI SESELĖMS 
CEILONE

Kraštutiniams budistams spau
Vadijos Tautinio Skyriaus leidi džiant- Ceilono vyriausybė iš- sekm. uždaryta, 
nį “Lietuvos Keliu”. tleido Potvarkį, kad nuo 1964

į m. gegužės 15 d. tos šalies li-
KVEETIMAS STOVYKLON! Į goninėse nebegalės dirbti sese- 

Aušros Vartų ir Lituanica j lės vienuolės.

lando, Los Angeles, Hartfordo sesių ir brolių. Mažieji, pri 
ir Kanados lietuviai jūrų skau- j sįmįnę pereitą stovyklą, linksmi 
tai, skautės ir vadovai. Laukia- čįauška kaip jie atsimena tą 
ma per 300 stovyklautojų, į pakalnę, už kurios jau tuoj sto- 

Stovykla bus vedama prisi-i vykia, tą didžiulį medį, į kurį 
laikant Lietuvos jūrų skautijos pernai lipo, papartynus ir tą

^1%
eurrent dividend 

DIVIDENDĄ MOKAM UŽ

5%
on investment bonus 

VISAS TAUPYMO SA-TAS.

tradicijų ir ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į skautinę, jū
riniai praktinę, sportinę bei van

mielą vingiuojantį keliuką per 
Rako stovyklavietę, kuriuo jie 
tiek daug kartų bėgs į ežerą ar i

dens užsiėmimų programą ir iškylas.
saugumą ją vykdant. Visi van-1 O kai pasižiūri į akutes tų, 
dens užsiėmimai bus vykdomi' kuriems ši stovykla bus pirmo-

4 metij investment bonus sąskaitom mokam 4y2% dividendą 
kas pusmetį ir ekstra ^2% uer metus išmokam pabaigoj 4 metų-

Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 
skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.

INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BlUfilITON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

j#

VALANDŲ o. 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki’8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4%.%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

y

Tel. 695-0533 .Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., .ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR .CHIRURGAI 

2751 West 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą..

Tel. ofiso 247-1662, Namu PR 8-6966

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervines lig’os
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė?)

Rez. GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKU ŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-6061.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir niotenj ligos
2454 YVest 7Ist Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

j 30 d.

į Ofiso tel. HE 4-7007.
Sami; - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 YVest 63 Street 
Va!.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 YVest 63rd Street
Vak: kasdien nuo 1—4 p. p, ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 YVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. _____________________ _____

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 YVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. Bl 7-6400

Dienos metu , tek CA 5-5010  

Tek RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
( Lietuvis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 YVest 59th Street

Vak: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
! penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vak vak. šeštad. 1—4 vak, trečiad. 
uždaryta.

Tek ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet"

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
t GYDYTOJA IR CHIRURGE 

41.46 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

• Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDHtlŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTK
I MEDICAL BUILDING
! 7156 South YVCstem Avenue
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vak p. šeštad. 11

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tek RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINftS LTGOS 

2745 YVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2296.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ii' rėmus 

4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tek PR 9-6563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
j Ofisai: 7958 S. Western Avė., tek 
GR 6-6691; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan AV., Suite 808, tek CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tek LV 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, Ilk

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071, ..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tek RElianee 5-4410 
Rez. td. GRovehilI 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 d. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagrtl sutartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija.
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAK'l'IKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St. 
Tek PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tek PR 8-7773

Vak; pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Tek ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 YVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MEN. 5 D. 
Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vak vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vak popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad.: 9 v. r. — 2 p. p. ,

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenne 
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priėm. vak: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tek ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas. 2659 YV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez, PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vak. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



Panaikinus suvaržymus

SOVIETŲ „TURISTAMS"
“Ar Nikita bus paveiktas?”
Vienas g’ana žymus dienraš

tis davė tokį pavadinimą vie
nam savo. vedamajam straips
niui. Kokia, proga?

Kaip žinoma, Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
panaikino visus suvaržymus 
Sovietų Sąjungos- turistams ir 
vadinamiems mainais lankan
tiems svečiams. Nuo dabar at
vykę. turistai ir svečiai galės 
lankytis Jungtinėse Valstybė
se be jokių restrįkcijų, kur no
ri ir kada nori. Tasai dienraš
tis todėl ir stato klausimą, ar 
Nikita Chruščiovas bus bent 
kiek teigiamai paveiktas tokiu 
JAV patvarkymu ir tokia lais
ve sovietiniams lankytojams, 
ar ne?

To dienraščio redakcija ma
no, kad taip.

Kokie motyvai ?
Girdi, ligšiol buvusių suvar

žymų panaikinimas žymiai pa 
skatinsiąs Sovietų Sąjungos 
piliečius lankytis Amerikoje, 
stebėti jos pažangą, susipažin
ti su šio krašto demokratine 
santvarka,, su jos gyvenimo 
būdu. Ligšiol esą dvidešimt 
procentų amerikiečių lanko So- 
vietiją daugiau, negu iš ten 
Ameriką. Maždaug per viene
rius metus Rusiją aplanko 10, 
000 amerikiečių, kai iš Rusi
jos Amerikon tik apie penki 
šimtai. Iš,,to Amerikai pasida
rąs lyg ir nuostolis. Koks nuo 
stolis?

Per daug mažas skaičius 
žmonių aplanko Jungtines Val
stybes ir todėl nedaug sovietų 
piliečių tesusipažįsta su tikruo
ju šio krašto gyvenimu ir per 
mažai teparvežama Rusijon ži
nių apie laisvą, pažangų ir tur 
tingą Amerikos gyvenimą. Pa
didėjęs jSovietijos turistų skai
čius, esą, sušvelnintų ir šal
tąjį kąrą, pagerintų santykius 
tarp Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstybių.

Gal būt pats “teigiamiau- 
sias” tų suvaržymų panaikini
mo motyvas esąs, kad Chruš
čiovui tai gal duos galimybių 
pagalvoti, jog, girdi, “švelnes
nis priėjimas” prie Berlyno ir 
kitų problemų tikrai bus nau
dingesnis, begu švaistymasis 
grasinimais. Jei Nikita iš sa
vo pusės savo kontroliuojamų 
teritorijų duris plačiau pra
vertų užsieniniams turistams, 
pirmoj eilėj amerikiečiams, tai 
šaltasis karas tikrai sušvel
nėtų.

Ir, matyt, JAV valstybės 
departamentas jau dabar ma
no, kad Maskvos santykiai su 
užsieniu ir net pas save vidu
je jau yra žymiai sušvelnėję, 
todėl Rostovvo vadovaujama 
planavimo komisija jau pra
dėjo tuo 'Tėtutis ir kalbėti apie 
Jungtinių- Valstybių santykių 
su Maskva ir jos satelitais kei 
timą švelninimo prasme.

Tai yrą. visai klaidinga gal
vosena —r “Wishful thinking”, 
angliškai pąsisakytina.

Mūsų vyriausybės gestas nu 
imti suvaržymus bolševikų tu
ristams nepadarys jokios įta
kos į Maskvos politiką. Dėl to 
ji savo santykių nekeis nei su 
Jungtinėmis Valstybėmis, nei 
su kitomis;vakarų demokrati
jomis. Ji į tik pajus, kad jai

jau bent dalinai yra pavykę 
privesti Vakarus prie nuolai
dų, dalinai ir prie pataikavi
mo. Nikita gal ir bus paveik
tas, bet tik jau ne Amerikos, 
bet savo kėslų naudai. Jis ne
atšaukė ir neatšauks savo iš
kelto šūkio ir siekimo palaido
ti Amerikos demokratinę sant 
varką ir čia įkurti komunistinę 
diktatūrą. Tik naivėliai gali 
bet ko geresnio tikėtis iš po
linkio daryti naujas nuolaidas 
sovietams.

*
Kalbant apie naująjį JAV 

gerinimąsi Kremliui, nereikia, 
užmiršti, kad yra turistai ir 
“turistai”. Iš Amerikos ar kito 
bet kurio laisvo krašto žmo
nės keliauja į užsienį savo va
lia, savo lėšomis, neturėdami 
jokių užkulisinių tikslų, pro
pagandos ar ko kito. Jie va
žiuoja pailsėti, naujų kraštų 
pamatyti, pasimokyti, nes kiek 
viena kelionė yra saviškas 
“mokslas”. Tokie yra Ameri
kos turistai.

Kokios rūšies yra Sovietų 
Sąjungos turistai?

Kas nežino, kad išvykti iš 
Sovietijos yra nepaprastai sun
ku. Pirmoj eilėj paprasti pi- 
(i'ečiai* nebūdami komun'istiį 
partijos viršūnėse ar pačioje 
valdžioje, neturi lėšų . kelio
nėms į užsienį. Jiems nevalia 
jokio turto susikrauti, nevalia 
nuosavybę turėti. Kolchozuo
se dirbą darbininkai tiek te
uždirba, kad jie vos savo gy
vybę sugeba palakiyti. Nedaug 
geriau yra ir su dirbtuvių dar
bininkais ar kad ir su žemes
nio rango valdžios pareigū
nais. Taigi Amerika tenelau- 
kia, kad tokie sovietų pilie
čiai ją lankys. Jie neturi jo
kių galimybių. Pagaliau, jei ir 
turėtų tokių galimybių, jų 
Kremliaus despotai neišleis.

Tie, kurie ligšiol atvažiuoja 
Amerikon, kaip “turistai”, ir 
tie, kurie* dar atvažiuos, yra 
ne kas kita, kaip tik komunis
tiniai propagandistai, kai ku
riais atvejais ir šnipai. To
kiems pati Kremliaus diktatū
ra kelionės lėšas parūpina. Ne
išleidžia nė vieno, kuris nebū
tų išėjęs komunistų propagan
dos kursus. Pagaliau, nors ir 
su tokiu užsitikrinimu juos iš
leidžia į užsienį, komunistiniai 
šnipai seka kiekvieną jų žings 
nį, kad jie neiškryptų iš jiems 
duotų pavedimų, kad perdaug 
neprisigertų buržuazinės, ka
pitalistinės dvasios.

Dar daugiau — grįžę namo 
tokie sovietiinai “turistai” nė 
vieno gero žodžio neturi pa
sakyti apie Ameriką. Jie ją pei 
kia. Peikia jos santvarką ir net 
meluoja, kad, girdi, Amerikoje 
siautėja skurdas ir badas ir, 
kad tik vien didiesiems kapi
talistams tesąs geras ir lais
vas gyvenimas.

Galime būti tikri, kad Jung
tinių Valstybių vyriausybė nu 
sivils savo nauju polinkiu pa
taikauti Kremliaus despotams, 
kad atėmimas suvaržymų so
vietų turistams išeis į naudą 
ne Amerikai, bet tik sovie
tams, tik Nikitos Chruščiovo 
planams padės greitesniu tem
pu siekti smaugti demokrati
ją, laisvę ir drąsiau svajoti 
apie Amerikos palaidojimą.

Spaudoje ir gyvenime

PUOLA KUN. SUŠINSKĄ, PULS 
IR KITUS

Komunistų- taktika žinoma nuo 
seno: kur raudonųjų budelių kru
vinos rankos- pasiekia, ten jie žmo 
gų su iniciatyva ir savarankišku 
galvojimu, ypač turintį patrioti
nius nusiteikimus, nutildo ištrėmi
mu į Sibirą ar kulka į pakauši. 
Tačiau, kur raudonieji žudikai sa
vo aukos--begali pasiekti, ten jie 
toki įtakingą-žmogų nori užmušti 
visuomenės opinijoje.

Taip dabar jie bando daryti su 
kun. Alf. Sųšinsku, nes jis tarpais 
per Amerikos Balsą kalba į Lie
tuvą. Okupuotoje Lietuvoje lei
džiamas humoro laikraštis “šluo
ta” savo 'gegužės menesio laidoje

(Nr? 10) paskyrė ištisą puslapį,

POLITINIS IR AKADEMINIS l’O/II I!IS
Kai kur nelengva jų pasirinkime susigaudyti

m
Pirmoje šio rašinio dalyje jau 

buvo minėta, kad politinė ir a- 
kademinė galvosena daug kuo 
skiriasi. Dėlto ir mūsų išvados, 
svarstant įvairius klausimus, 
daug pareina nuo to, kokį priė
jimą prie to svarstymo mes pa
sirenkame. Teisingas pasirinki
mas čia turi didelės reikšmės.

Teoretiškai imant, beveik kiek 
vieną klausimą galima svarsty
ti tiek akademiniu, tiek politi
niu požiūriu. Labai dažnai atsi
tinka, kad vieni pasirenka svars 
tymui akademinį, kiti — politinį 
požiūrį. Tokiais atvejais ir ky
la ginčai, kurie yra tuo naudin
gi, kad leidžia gautas abiem 
požiūriais išvadas palyginti ir 
jas įvertinti.

Dviem atvejais pats svarsto
mų klausimų pobūdis lemia pri
ėjimą prie jų svarstymo. Viena, 
nedera neabejotinai politinius 
klausimus svarstyti su akademi 
niu prie jų priėjimu, o antra 
vertus, netinka brautis su po
litiniu požiūriu į grynai aka
deminio pobūdžio klausimus. 
Dėlto mes sakome, kad nede
ra aiškintis ir vertinti akade
miškai dalykų, kurie liečia da
bar einančią už Lietuvos išlais
vinimą kovą ir smerkiame poli- 
tikps vėlimą į grynai mokslo ir 
meno reikalus, kaip daro bol
ševikai.

Tačiau, anot mūsų patarlės, 
genys margas, o gyvenimas dar 
margesnis gali atsitikti, kad ir 
akademinis priėjimas prie gry
nai akademinio klausimo savo 
išvadomis sukelia negeistinus 
politinius padarinius, kaip, sa
kysime, neseniai padarytas Auk 
ščiausiojo teismo konstitucijos 
aiškinimas dėl maldos viešosio
se mokyklose. Arba atvirkščiai, 
gali atsitikti, kad politinės gal
vosenos išvados laužo nusisto
vėjusias akademines pažiūras į 
moralę, teisę ir teisingumą. Pir

PRANAS DAILIDĖ

muoju atveju turime tai, ką se
novės romėnai išreikšdavo po
sakiu — peireat imuidus, fiąt 
jristitia, o antruoju — pasuka
me į neleistiną kultūringos vi
suomenės pagrindų griovimą. 
Aišku, kad tokiais atvejais rei
kia rinktis iš dviejų blogybių 
mažesnę.

Aukščiausiojo teismo pasirinki
mai yra sukėlę nemaža 

priekaištų
A. t. kompetencijoje yra au

toritetingas konstitucijos ir įsta 
tymų aiškinimas. Įstatymų aiš
kinimų taisyklės yra teisės mok 
sle jau nusistovėjusios ir suda
ro akademinį dalyką, bet ku
riems politiniams sumetimams 
čia kaip ir nėra vietos. Tačiau 
gyvenimo praktikoje kai kurie 
A. t. tarimai komunistų bylose 
sukėlė šio krašto visuomenėje 
nemažų abejojimų tuo požiūriu. 
Juk ir žinoma rusų patarlė sa
ko: “zakon čto dišio, kuda po- 
vernul, tuda i višlo”, arba mū- 

- siškai: įstatymas lyg dyselys — 
kur pasukai, į ten ir išėjo. Ir 
kai kelis kartus A. t. įstatymus 
pritaikė palankiai raudonie
siems, pakeisdamas žemesnių 
teismų sprendimus, atsirado 
priekaištų, siekiančių iki kalti
nimų už pataikavimą raudo
niesiems.

Šiuo metu A. t. atkreipė į sa
ve plačiausių visuomenės sluoks 
nių dėmesį, pasisakydamas, kad 
N. Y. valstybės švietimo va
dybos potvarkis dėl maldos kal
bėjimo viešose mokyklose esąs 
priešingas konstitucijai. Ligi 
šiol niekas ir nepagalvojo apie 
tai, kad Amerikos konstitucija

galėtų “varyti Dievą” iš mokyk 
los. Šis kraštas yra gana reli
gingas ir to religingumo žymes 

j beveik visur sutinkame. Dėlto 
minėtas A. t. pasisakymas ti
kinčiuosius stačiai parbloškė.

munais gi pagrindais A. t. pa
inu e savo sprendimą šiuo 

reikalu ?

iš A .t. pasisakymo motyvų 
tuo Kiaušiniu matome, kad A. t. 
icineSi čia pirmuoju konstituci
jos paaeitimu, kuris numato 
bažnyčios nuo vaistyoės atsky
rimą: ' Congress shall make no 
ia\v įespectmg an establishment 
of rehgion, or prohibiting the 
free exercise thereof....” jeigu 
pagal tą pakeitimą yra priešin
gas konstitucijai liečiąs tikybos 
reikalus įstatymas, tai, akade
miškai galvojant, turi būti prie
šingas ir liečiąs tuos reikalus 
administracijos potvarkis. Bet 
kai sakytas ądministracijos po
tvarkis mažai kuo skiriasi nuo 
daugelio kitų, kurie liečia Die
vo minėjimą viešo pobūdžio at
vejais (invokacijose,' įrašuose 
valdžios įstąigų sienose, metali
niuose piniguose ir daug kur ki- 

I tur), tai ateistai dabar gali rei- 
j kaiauti, kad Dievas būtų išvy
tas ir iš ten. Religingame kraš
te tai negali nesukelti susirū
pinimo. Tas susirūpinimas jau 
pašireiškė reikalavimuose, kad 
šio krašto konstitucija būtų tin 

i karna’ pakeista. Tuo tarpu visą 
tą “erzelį” yra sukėlusi savo 
kreipimusi į A. t. nedidelė a- 
teistinė organizacija. Dėlto sa
vaime kyla klausimas, ar nebū
tu buvę srer’au. jeigu A. t. ne
būtu skubinesis į tą kreipimąsi 
atsiliept’9 .Tuk jis. tur būt. turi 
nemažai kitų neatliktų darbų..

DRAUGAS, trečiadienis,. 1962 m. liepos mėn. ii d.

Galimybių politika
Vokiečiu tikslas — suvienyti Europą 

DR, V. LITAS

dijimas, kad kun. Sušinskas žmo
gus ryžtingas ir drąsus. Bet kas ( 
į komunistų okupuotą Lietuvą ne - ; 
įstengtų grįžti. Toks kaltinimas i 
tai drauge ir jo pagyrimas. Jam j 
Lietuvos žmonių reikalai buvo * 
brangesni už savo laisvę ir gy-1 
vastį. Tik antru kartu užplūstant 
okupantams ir žinant, kad jį buvo 1 
taip įtarę, nebuvo prasmės laukti 
mirties, pasiliekant vietoje. Jis 
šiandieną gražiai darbuojasi Ame 
rikoje, savo nuoširdžias mintis 
rasdamas progų radijo bangomis 
siųsti į Lietuvą. O kad jį puola 
komunistai ir puls panašiai kitus1 
— čia. nieko naujo. j

J. Žvilbutis
D. Britanijos karalienė Elzhleta II įteikia laimikį Australijos 
teniso čempionui Rod Laver, 23 m.

Vokiečių Krikščionių Demo
kratų sąjungos suvažiavime, 
Dortmunde, užsienių reikalų 
ministeris Schroeder padarė 

! pranešimą užsienio politikos 
klausimais. Schroederis pasisa
kė už glaudesnį bendradarbia
vimą su Rytų Europos valsty
bėmis.

Vakarų Vokietija yra didelė 
ūkinė galybė. Bet ji nėra didelė 
politinė ir karinė galybė. V. Vo
kietijos apginklavimas negali 
atsverti Rusijos jėgos. Viena 
Vakarų Vokietija negali suda
ryti V. Europos valstybių są
jungos. Ji negali sujungti net 
savo žemių.

Vokietijos politikos tikslai
Svarbiausi V. Vokietijos už

sienių politikos tikslai šitaip at
rodo.

Europos sujungimas. Siekia
ma politinės vienybės. Europos 
Ūkinė Bendruomenė turi pri
imti Didžiąją Britaniją. Did. 
Britanija vėliau turi prisidėti ir 
prie politinės Europos vieny
bės. Tuo reikalu reikia vesti de 
rybas.

Bet nuo Europos reikalų ne
galima nustumti Amerikos. Su
sikalbėjimas su Amerika bus 
lengvesnis, jei Europa bus su
vienyta. Amerika nenori klau
syti Europos balsų choro. Būtų 
trumparegiška iš Europos kur
ti “trečią jėgą” ir atskirti nuo 
Amerikos. Europa turi būti 
Amerikos partneris, bet ne kon
kurentas.

Schroederis pasisakė už At
lanto Gynybos sąjungą. Atlan
to karinės jėgos turi būti. ap
rūpintos moderniškiausiais gink 
lais.

Nusiginklavimo klausimas. 
Vokiečių įtaka į nusiginklavimo 
derybas yra nedidelė. Vokiečiai 
neturi atominių ginklų ir jų ne
prašo.

Vokiečių žemių suvienyjimo 
klausimu Schroederis šitaip pa
sakė: “Mes norim, kad. Rytų 
Vokietijos kraštai atgautų lais 
vę ir laisvai nuspręstų savo li
kimą. Tai yra mūsų tikslas, 
kurio mes siekiam kartu su Va 
karų sąjungininkais.”
Prieš komunistinę priespaudą

Schroederis pasmerkė rytų 
zonos gyventojų priespaudą. 
“Komunistinis režimas yra ūki

nis ir politinis bankrotas. Ulb- 
richto valdžia iš mūsų prašo 
bilijoninės paskolos ir tuo pa
čiu laiku prieš mus ir mūsų 
sąjungininkus varo neapykan
tos propagandą. Ulbriehto re
žimą mes nega’im pripažinti 
teisėta mūsų tautos dalies val
džia. Rytų zonos gyventojų no
rai yra kitokie kaįp Ulbriehto 
valdžios”.

'.Vakarų Vokietijos ir iSov. Są
jungos santykiai daug priklau
sys nuo rytų zonos gyventojų 
padėties. Suteikimas daugiau 
laisvės rytų zonos vokiečiams 
prisidės prie santykių tarp V. 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos pa
gerėjimo.

Schroederis palietė V. Vokie
tijos ir Amerikos santykių klau 
simą. Vokiečių ir amerikiečių 
pozicija Berlyno klausime nesu
svyravo. Berlynas yra pasauli
nio masto problema. Vakarų li
kimas priklausys nuo Berlyno.

Santykiams su Rytų Europos 
valstybėmis Schroederis davė 
naują aspektą. Rytų Europos 
valstybes gąsdina vokiečių re- 
vanšizmo šmėkla. Jis pasakė: 
“Mes nesiekiame ir nesieksime 
revanšinės politikos”. Bet ko
munistinių kraštų neapykantos 
propaganda prieš V. Vokietiją 
tbri sustoti, Ta propaganda 
kliudo geriems santykiams. San 
tykių pagerinimo pradžiai rei
kia užmegsti kultūrinius ir žmo 
giškus kontaktus. Reikia didės 
nio ūkinio bendradarbiavimo.

“Visas galimybes mes nuo
dugniai tirsime”. Ir toliau tęsė: 
“Mes vokiečiai esame Vidurio 
Europos tauta. Mūsų tauta ken 
čia nuo Rytų ir Vakarų tarpu
savio įtampos. Mūsų tikslas 
įveikti Europos suskaldymą.”

ATOSTOGŲ PABĖGĖLIŲ 
VAIKAMS

NEAPOLIS. — Šią vasarą 
Anglijoje atostogaus keturias
dešimt penki vaikai iš Italijoje 
gyvenančių neturtingų pabėgė
lių šeimų, šios jų atostogos yra 
galimos, bendradarbiaujant Pon 
tifikalinei Pagalb. organizacijai 
ir Britų Tarptautinei Vaikų* Pa
galbos s-gai. Tai vaikai šeimų, 
palikusių Jugoslaviją, Graikiją, 
Siriją ir Tunisą ir dabar gyve- 

.' nančių pabėgėlių centruose ne
toli Neapolio.

VYTAUTAS VOLERTAS :■B

UPĖ TEKA VINGIAIS |
■■

ROMANAS ■

įdėdama J- Staneikos straipsnį, 
puolantį kun. A. Sušinską. Prade
dama nuo jo knygos “Maršas jau
nystei”. Pagal tą ir antraštė 
straipsniui parinkta “Maršas veid
mainystei”.

Matyt, kun. Sušinskas ir dabar 
savo per radiją siunčiamais žo
džiais pataiko į Lietuvos jaunimo 
ir jų širdis, kad taip sujudo jį 
pultį, lyg širšių lizdą pajudinus. 
Bet ir nusikaltimų jam neįstengia 
jam sufabrikuoti, išskyrus tą, kad 
jis grįžo į Lietuvą anksčiau, prieš 
įvykstant 1941 m. sukilimui, buvo 
okupantų areštuotas ir, žinoma, 
apakltintas šnipu.

O vis dėlto tas faktas yra liu-

6.

Ore retkarčiais ėmė rodytis snaigės, o kai kada 
net žemę pamargindavo, nes žiema artėjo ne žings
niu, bet šuoliais.

I Sekmadienį darbo unija pasišaukė miesto siuvė
jus ir liepė jungtis į arteles. Tačiau apgailestavo, kad 
iki šiol nesurado užtektinai patalpų, kuriose visi ga
lėtu susispiesti, už tai daugumai teksią ten siūti, kur 

į iki šiol siuvo, nors darbo paskirstymas ir atsiskaity- 
įmas vyksiąs per artelių administraciją. Stučkos Pra
nas naujos tvarkos nepajėgė suprasti ir užklausė:

— Tai kaip čia išeina? Vienas dirbs daugiau, ki- 
! tas tinginiaus, o visi lygiai gaus ? Iki šiol kiek užsi- 
į krapštydavai, tiek turėdavai.

— Socializmas tinginių nepeni, — atrėžė jam 
pirmininkas. Visi dirbs lygiai.

— Koks čia socializmas? Kas savo žiūri, tas ir 
turi. Va, toks socializmas kas kita, — nenusileido 
Stučka.

—- Draugas! Dabar nieko nėra savo. Viskas vi
suomenės !

— O kas ta visuomenė ? Ar rusai ? — sušuko Pra
nas, įniršęs ant pirmininko, nes nemėgo, jei kas pik
tuoju mėgino kalbėti. Visi nutilo .persigandę, tik pir
mininkas, nuraudęs iki ausų, užrėkė:

— Tautos socialistinėje santvarkoje gyvena tai

kiai ir broliškai. O rusų tauta Lietuvą išgelbėjo nuo 
buržuazijos siautėjimo, už tai turime jai būti dėkingi. 
Šios tvarkos visus išmokysime!. 1 . >■

Stučka nurimo, tačiau viduje kunkuliavo, kaip 
verdantis katilas,

— Atvažiavau užsidirbti, o šitie išdvėsėliai, atėję 
Lietuvon, viską sugadino! — murmėjo į Skridulius, 
einant namo. — Patys nieko neturi, už tai stengiasi 
žmogų nulupti, kad prabagotėtų. Socializmas! Jova
las, ne socializmas! Be šitos jų tvarkos gyvenome, 
kaip žmonės, gi dabar visus kacapais pavers. Rupū
žės!

Skriduliai taip pat neatsiliko, nes buvo darbš- 
i tūs vyrai, ir artelės erzino juos.

—Velnias čia užvedė! — karščiavosi jaunesnis.
— Kur gi mūsų kariuomenė buvo?

— Kiek tos kariuomenės! O šitų pasmirdėilų kaip 
amaro pilni kampai. Prapuolė Lietuva, prapuolė. Bet 
jei kada laikas kitas išvirs, padaužysim dar snukius!
— Visi trys guodėsi ir niršo, nejausdami, kad iš pas
kos, naudodamiesi santėmio šešėliais, slinko du vy
rai, nepaleisdami siuvėjų iš akių. O iš skersinės gat
vės kaip tik pasirodė vaikigalių eisena, raudonais

į skarmalais apsikarsčiusi, plaukė gatvės grindiniu ir 
i rusiškai dainavo.

— Matai, išgamos! •— užsiplieskė Stučka. — Jau 
j rusiškai bliauna! Pamokysiu juos! — Jis griebė už 
medinės tvoros atsivėpusio statinio ir paleido jį, net 
Skriduliams nespėjus sudrausti. Gi du vyrai, sekę

i juos, šoko artyn su ginklais rankose ir nusivedė.
Jie tą vakarą namo negrįžo. Negrįžo ir pirmadie

nį. Kiemo gyventojai žvilgčiojo į tuščius langus, ste
bėjosi ir vakarop ėmė šnibždėtis. Matukonis, sutikęs 
Tomą laiptuose, aiškiai pasakė:

— Bus įkliuvę. Pats girdėjau, kaip keikė rusus 
ne vieno žmogaus akyse, atėjusio siuvyklom Pataikė 
ant bolševiko, ir tas pranešė, kur reikia,

— Vyrai buvo ramūs, tvarkingi. Ar griebtų tik

dėl žodžio? — prieštaravo Jasaitis, nors žinojo, kad 
šiais laikais žodis galėjo visus pražudyti.

— O kaip gis! Dabar tik tylėk ir sėdėk namuose, 
langus užsidaręs! — aiškino Matukonis, prisikišęs prie 

1 Tomo ausies. — Ir Jums patarčiau saugotis! Vakar 
jau buvo toks driskius atėjęs ir klausinėjo. Aš, žino
ma, išgyriau, bet be reikalo nevaikščios ir nešnipinės. 
Sakau Jums, saugokitės, kiek galit, nes velniu kvepia.

Už dviejų dienų, kažkokį reikalą suradęs ir po
pieriais nešinas, Jasaičių namuose pasirodė Juškelis. 
Ilgai nelaukęs, pasivedėjo Tomą kampan ir išdėstė:

— Galvoju, reikia žmogui pasakyti, nes gal kokią 
reikšmę šitai turi. Taigi, butų valdyba liepė atnešti 
sąrašą visų gyventojų. Ne pirmas kartas, gal kokia 
penkiolika esu davęs. Valgo jie tuos sąrašus, ar ką? 
Tokiu būdu nunešiau, o ten pradėjo klausinėti apie 
Tamstą. Sako, ar ilgai kieme gyvena, kada rytais iš 
namų išeina, ar vėlai grįžta, kas lankosi. Aš pasa
kiau, kad nei žiūriu, kaip kas gyvena, nei ką. Jie su
siraukė ir pabarė. Koks tu šeimininkas esi, sako man. 
Bet čia ne pirmas kartas. Jiems vis kas nors negerai. 
Ale žmogui, galvojau, reikia pasakyti.

Tą vakarą Tomas nusprendė rašyti straipsnį apie 
socializmo pažangą, o taip pat ir Skriduliai grįžo į 
namus. Tik Pranas Stučka neparėjo.

Laikas bėgo, įprasto takto laikydamasis, nei vie
nai akimirkai nuo jo nenukrypdamas, o aplinka diena 
iš dienos švinko ir tirštėjo, jog, regis, net kvėpuoti 
buvo sunku. Nors jau baigėsi pavasaris, nors visur 

i tviskėjo šviesa ir šiluma, žmonės vaikščiojo nuleidę 
galvas, lyg mulai, traukią važtą, šalin nesižvalgyda- 
mi ir niekuo nesidomėdami.

Kas bus, kas bus? Jei dar neprašvis, jei dar už- 
| sitęs ši tvaiki naktis, ar ilgai išsilaikysime? 

i (Bus daugiau)
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Lietuvių diena Marianapolyje
Buvo svečių net iš tolimų vietovių

Naujos Anglijos lietuviai ir 
net lietuviai iš tolimųjų koloni
jų kaip California, Pennsylva
nia, Washington, D. C., Balti
more, Md., Albany, N. Y., 
Brooklyn, N. Y. suvažiavo sa
vais automobiliais, autobusais, 
net keli pėsti atvyko dalyvauti 
trisdešimt trečioj Lietuvių die
noj, liepos 4 Marianapolyje, 
Thompson, Conn. Dienos oras 
pasitaikė saulėtas, vėsokas, bet 
labai patogus šiai šventei.

Iš dvasiškių buvo prelatai: 
prel Jonas Ambotas, seniau
sias lietuvis klebonas iš Hart
ford, Conn., prel. Kostas Vasys, 
Worcester, Mass., prel. Pra
nas Juras, Lawrence, Mass. 
Kunigų būta ne tik iš gretimų
jų Massachusetts ir Connecti- 
cut vyskupijų, bet net iš Alba
ny ir Brooklyn vyskupijų. Kun. 
Antanas Jonušas dalyvavo iš 
Romos. Brooklyn’o tėvus pran
ciškonus atstovavo tėvas Jur
gis Gidžiūnas ir tėvas Gedimi
nas Jočys. Dalyvavo ir Nekalto 
Prasidėjimo Seselių generalinė 
viršininkė Motina M. Augusta 
su gražiu seselių būriu ir sese
lės pranciškietės iš Pittsburgh, 
Pa.

Iškilmingos šv. mišios
Prieš šv. mišias susirinku

siems tarė sveikinimo žodį ir 
dienotvarkę išaiškino Mariana
polio vienuolyno vyresnysis 
kun. Juozas Dambrauskas, MIC.

Vienuoliktą valandą atvirame 
ore prie gražiai parengto alto
riaus įvyko iškilmingos šv. mi
šios, kurias atnašavo New Ha
ven, Conn., Šv. Kazimiero par. 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Asistą sudarė Marianapolio Pri 
ruošiamosios mokyklos vedėjas 
kun. Jonas Petrauskas ir mo
kytojų fakulteto dekanas kun. 
Adomas Ješkis. Kitas pareigas 
atliko kunigystėn besiruošią 
kandidatai ir studentai.

Apie Dievo žmogui suteiktą 
ir brangintiną laisvę ir ją išlai
kyti pareigą savo pamoksle 
įspūdingai kalbėjo kun. dr. Juo 
zas Vaišnora, MIC., tėvų ma
rijonų generalinis prokurato
rius, atvykęs iš Romos.

Per šv. mišias giedojo Šv. 
Kazimiero par., New Haven, 
Cobn., choras, vadovaujamas

prof. Augustino Rosselli. Solo 
giedojo Margaret Di Benedetto. 
Kertinio akmens šventinimas

Po šv. mišių išsirikiavo pro
cesija ir visi persikėlė prie nau 
jai statomo bendrabučio vietos, 
kur buvo iškilmingas kertinio 
akmens šventinimas. Šioms ap
eigoms vadovavo ir šventino 
kun. Jonas Jančius. Provinci
jolas savo žodyje priminė, kad 
ši diena seniai laukiama, kad 
su Dievo palaima ir visų rėmė
jų bei dosniųjų geradarių para
ma šiandien vyksta svajonių 
įgyvendinimas. Dėkodamas vi
siems, kurie prisidėjo ir prisi-

L. Mariunaitč, 
gimn. mokinė

veikli Vasario

dės prie šios statybos fondo, už
tikrino, kad tėvai marijonai ga- 
■ U tik savo maldomis atsilyginti 
už suteiktą visokeriopą pagal
bą.

Šv. Jono Krikštytojo 
bendrabutis?

Dar oficialiai neužtvirtinta, 
kokiu vardu šis studentų bend
rabutis bus pavadintas, bet ei
na stipri srovė šį bendrabutį 
pavadinti šv. Jono Krikštytojo 
vardu. Prisimenant, kad dabar
tinis popiežiusyra Jonas XXIII, 
kad dabartinis t. m. pro v. yra 
Jonas, kad dabartinis Maria
napolio vedėjas yra kun. Jonas

Petrauskas, kad Marianapolio 
garbingieji steigėjai buvo a. a. 
kun. Jonas Navickas, MIC., ku
ris yra čia palaidotas, kun. Jo
nas Jakaitis, MIC., buvęs Šv. 
Kazimiero par., Worcester, 
Mass., klebonas, vėliau įstojęs 
į tėvų Marijonų vienuoliją ir 
savo darbuote bei auka prisi
dėjęs prie šios nuosavybės nu- 
pirikmo, ir prel. Jonas Amb- 
botas, Švč. Trejybės par., Hart
ford, Conn., klebonas, kuris 
taip pat savo patarimais, įtaka 
ir aukomis rėmė, šis šv. Jono 
vardas kaip tik būtų tinkamas 
ir susilauktų visuomenės prita
rimo.

Piknikas

Marianapolio parke visą die
ną vyko piknikas. Gretimų
jų parapijų rėmėjų skyriai sa
vo aukomis ir darbininkais ap
tarnavo stalus: Marianapolis, 
Thompson, Conn., Šv. Kazimie
ro par., Worcester, Mass., šv. 
Petro par., So. Boston, Mass., 
Švč. Trejybės par., Hartford, 
Con., šv. Juozapo par. Water- 
bury, Conn., šv. Antano par., 
Ansonia, Conn. Taipgi stalą tu
rėjo Nekaltai Pradėtos Seselės, 
Putnam, Conn. šiems visiems 
stalams talkininkavo ir visame 
pagelbėjo darbininkai iš visų 
kolonijų. Prie vartų tvarką pri
žiūrėjo rėmėjai iš Brooklyn ir 
New Yorko miestų.

Koncertas
Dienos kaitrai praėjus, įvyko 

metinis, minią sutraukęs muzi
kinis koncertas, kurį vykusiai 
išpildė gerai pasiruošęs Šv. Ka
zimiero par., New Haven, Conn. 
choras, vadovaujamas prof. A. 
Rosselli.

Koncerto programa: “Kur gi 
ria žaliuoja”, “Tykus buvo va
karėlis”, “Šią naktelę”, “Mer
gužėle mano” — išpildė pilnas 
choras. Solistė Margaret Di Be
nedetto publiką žavėjo savo so
lo dainomis.

Koncerto pertraukos metu 
svarbią ir įdomią kalbą pasakė 
svečias iš Romos kun. dr. Juo
zas Vaišnora, MIC. Kalbėtojas 
pagirdamas šios tradicinės šven j 
tės rengėjus ir dalyvius, perkė
lė visus į dabartinę Lietuvą, 
nušvietė jos padėtį ir nurodė, 
kas darytina, kokios yra Ame
rikoje gyvenančių pareigos Lie
tuvai ir vargstantiems. Publika 
savo tyliu laikymusi ir, kalbai 
pasibaigus, ilgu plojimu išreiš

kė padėką ir pritarimą kalbė
tojo mintims.

Sekė antra koncerto dalis: 
“Apynėlis”, “Karvelėli”, su so
liste Margaret Di Benedetto, 
“Šokim, šokim”, “Molio uzbo- 
nas”. Choras ir solistė karštai 
priimti ir buvo iššaukti dar pa
dainuoti. Koncerto pabaigoj su 
choru ir jos vadu iššauktas 
pats Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Juozas Matutis.

Po koncerto įvyko šokiai 
sporto salėje prie Juozo Drums 
to iš Worcester, Mass., gero or
kestro. Per visą dieną parke 
buvo grojamos lietuviškos dai
nos ir šokių muzika.

Laimėjimai

Visą dieną ėjo visokie laimė
jimai. Vakare įvyko šios die
nos didysis laimėjimas. Pirmą 
dovaną — $300 laimėjo A. Mi- 
neikis, 201 Ames st., Brockton, 
Mass. Antrą dovaną — $100
— Mrs. Florentine Falfamme, 
138 Marchall st., No. Grosve- 
nordale, Conn., 3 dov. — $50
— Nancy Witkowski, Box 9, 
Poąuonock, Conn., 4 d. — $25 
—< Mary Sarkus, 172 Chamber
lain Hwy., Kensington, Conn., 
5 d. — $25 — S. Milwid, 32 W. 
30 St., Bayonne, N. J.

Padėka
Suruošti ir pravesti tokią 

milžinišką šventę galima tik su

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

Resident Schtol for Boys 
Conducted by 

The Brothers of Charity 
ANNOUNCES

the opening of its High School 
division on September 5, 1962

For further Information contact 
Director of Admissions

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

West Newbury, Mass.
Tel.: HOmestead 2-4663

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Aims — Franciscan in Spirit 

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

Grants Bachelor of Arts, Bachelor of Science
and Bachelor of Music Degrees 

For ilmformation Write:
Director of Admissions • College >of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS
VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Ave., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

rėmėjų ir gerų žmonių pagalba. 
Reikia didžiausio bendradarbia
vimo ir visų pasiaukojimo. Ma
rianapolio tėvai marijonai ir jų 
vyresnysis kun. Juozas Damb
rauskas dėkoja visiems, kurie 
savo sunkiu darbu, gausia au
ka, dalyvavimu prisidėjo prie 
šių metų 33-čios Lietuvių die
nos ir naujo studentų bendra
bučio kertinio akmens šventi
nimo gražaus pasisekimo. Reiš
kiama padėka ypač parapijų 
klebonams ir kunigams už skel 
būrius ir dalyvavimą, mūsų 
spaudai ir radijų valandėlių ve
dėjams už šios dienos paskel
bimą, Šv. Kazimiero, New Ha
ven, Conn., chorui, “autobusų’ 
rengėjams iš Boston, Worces- 
ter, Hartford ir New Britain. 
Kasdieninės tėvų marijonų vie
nuolijos maldos tegali dalinai 
atsilyginti rėmėjams ir gerada
riams.

AVM

SAVE BY MAIL !
Postage Paid Both Ways

INVESTYOUR MONEY 
WITN OUR HEWEST 

STATE at . . .. 
FIRST FEDERAL 

SAVINGS t LOAN ASSN.
ANCHORAGE, ALASKA

COMPOUNDED
'f) (JUARTERLY 

CURRENT RATE

Each account in
sured to $10,000. 

Member of
!• F.S.L.I.C.

r.tV Funds rec’d by 
the lOth eam

itSnJf/ from the lst of
the month.

• Kirst Federal Savings and Uoan I

IAssociation '
125 5th Ave., Anchorage, Alaska
Enclosed is ................. Pleasė

Į open an acc’t in the name of. . .

Į Addresa ...............................................
į City ..................... .. . State............ |

JUGOSLAVAI PASILIKO 
VAK. VOKIETIJOJE

Nuemberg. Jugoslavų specia
listų darbininkų delegacija — 
40 ašmenų — važiavo į Hanno- 
werį pramonės parodos pažiū
rėti. Iš 40 delegatų 20 tegrįžo 
namo; kiti 20 paprašė politinių

TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LA1KROOZ1AI

Viskam žemiausios kainos' Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIPE4-S665

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitų arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. 
Cond. Kuli Povvcr.

1961 CIIEV. IMPALA 
4 Dr. H.T............. , .

1961 OLDSMOBILE 
STARFIKE ........

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ............

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

Vacys Scerba, Vacys 
Sales vedėjas

Motor

pabėgėlių prieglaudos ir pasili
ko Vokietijoje.

lAiūoingm™

1962 m. Liep. 15 d., Clarendon Hills, III., Rte. 83 ir 63rd St
Į PIKNIKĄ GALIMA VAŽIUOTI 

AUTOBUSAIScefi»AK

PASILINKSMINIMAS 
Visą laiką grojant puikiai muzikai

Autobusai išvažiuoja iš Chicagos ir Cicere prie Lietuvių 
tyčių: Cicero 12 vai., Marąuette Park 12 vai., Brighton 
i 12 vai., Bridgeport 11 vai., Town of Lake 12 vai., West 
man 11 vai., ir Roseland 12 vai.

ĮVAŽIUOJANČIŲ LAIMĖJIMAI 
DIDŽIOJI DOVANA

Autobusai Jūsų lauks prie bažnyčios arba iš anksto vietą 
užsisakykite: CICERO pas P. Dvilaitienę, 1413 So. 49th Ct., 
Tel. TOvvnhall 3-6775, MARQUETTE PARK pas Dubinskienę, 
6605 So. Fairfield, RE 7-0934, BRIGHTON PARK pas A. Skra- 
butienę, 2439 W. 45 Place, Tel. LA3-8828, arba p. Kerulį, 2421 
W. 45, YA 7-2072, BRIDGEPORT pas Stella Kaulakis, 3247 
So. Emerald, Tel. CA 5-3016, arba M. Jaunienę, 3315 Š. Erne- 
rald Ave., Tel. YA 7-3158, TOWN OF LAKE pusi P. Turskienę, 
4639 S. Hermitage Ave., Tel. YA 7-6053’ ROSELAND, pas P. 
Rubiną, 10503 S. Edbrooke Ave., Tel. PU 5-8889, ir ĮVEST 
PULLMAN pas Gudžiūnienę, 12252 S. Green St., CO 4-3857.

SKANŪS LIETUVIŠKI VALGIAI

Visus tautiečius kviečiame pasinaudoti proga pra
leisti liepos 15 d. tyrame ore, gražiuose Seminari
jos soduose, Clarendon Hills, Illinois, Route 83 & 
63 Street. Iš Seminarijos autobusai grįžta 7 vai. vak.

ComĮpfiments of F. P. BALZEKAS, 4030 Archer Ave., Chicago, III.



BOSTONO ŽINIOS
— Bus pavergtųjų savaitė.

Ji bus minima liepos 15 d. 2:30 
valandos John Hancock salėje, 

i Bostone.piucio men.
Gerai prisiminkime, kad- var- ■ ATEITININKŲ (SENDRAUGIŲ 

gas visais laikais persekioja j IŠVYKA
žmogų. Bet yra laikotarpiai, ka-!
da jis ypatingai bujoja. Karų į CaPe Cod HeP0S 8 d- Pavyko 
padarinis yra palikęs daug var

BALFO VAJUS
Balfo Bostono skyrius vykdo

piniginį vajų, kuris baigsis rug-

go visame pasaulyje. Nuo jo 
nepabėgo ir mūsų sesės ir bro
liai. Pagalvokime apie vargą Si
bire ir kitose vietose. Ištieskime 
savo ranką pagalbos reikalin
giems.

labai gerai. Išvykos organiza
vimu daugiausia rūpinosi pirm. 
J. Strazdas. Nemaža sendrau
gių suvažiavo į Old Silver Beach 
prie Falmouth, Mass. Diena bu
vo graži ir vanduo labai geras. 
Pasimaudžius daugumas vyko

BALFo skyrius prašo pinigus i Monument Beach esan-
siųsti skyriaus iždininkui Vyt. i Lūšių vasarvietę Meška . 
Stelmokui, 389 W. Broadway, | Po Pietli buvo trumpas susirin- 
So. Bostone.

— Mokinių koncertas. Izido 
riaus Vasyliūno mokinių kon 
certaš buvo birželio 22 dieną.'
Tai jau ne pirmas Vasyliūno šiai- bet ir dau§ šeiimi narUi 
mokinių koncertas. Programoje be^ bičiulių, 
buvo išpildomi ne tik mūsų kom VASAROJA KALNUOSE 
pozitorių kūriniai, bet ir kitų
pasaulio garsiųjų muzikų. i . Aleksoniai ir Kulbokai yra

Programoje dalyvavo: Laima vasarvietę Bethlehem, N.
Antanavičiūtė - — fortepionas,

i kimas, kuriame aktualiais or
ganizacijos klausimais kalbėjo 
Fed. vadas S. Sužiedėlis. Išvy
koje dalyvavo ne tik sendrau-

Aldona V. Gineitytė — smui
kas, Giedrė Karosaitė — for
tepionas, Gintaras Karosas — 
smuikas, Rūta Maskvytytė — 
fortepionas, Arvydas Maskvy- 
tis -— fortepionas ir smuikas, 
Edmundas Maskvytis — forte
pionas ir Bernardas Žilinskas 
— fortepionas.

H. Ten jau vasaroja Česlava 
Aleksonienė su vaikais ir V.

Daktarės, kurios nestreikuoja. Paveiksle matome dviejų Sasak- 
toono, Saskatchewane, moterų gydytojų kabinetą, prie kurio pri
dėtas skelbimas, kad jos atlieka mediciniškus patarnavimus ir 
nestreikuoja. Jų pavardės: Joan D. Withney ir Margaret Mahood. 
Jos ir laikraščiuose pranešė, kad dirba, kaip visada.

Apie "Deitus" ir nepilnamečių 

nusikaltimus
Kovos su nepilnamečių nusi

kaltimais įstaigoje, 1104 So.
Kulbokienė.. Netrukus, atosto- j Wa'bask> Chicagoje, kalbėjausi 
gų metu, ten žada vykti ir jų su vienu ten vadovaujančių 
vyrai.

Inž. Butkus iš New Yorko 
buvo atvykęs pasisvečiuoti pas 
Kuodžius į Arlington, Mass.

Bronė Kuodienė išvyko į 
Washington, D.C., aplankyti sa
vo dukters ir žento Daivos irPo programos mokinių tėve 

liai ir mamytės suruošė vaišes, ! Arvydo Barzdukų. , 
o mokiniai įteikė savo mokyto- ' Buvo jaunieji Leimonai. Dr. 
jui dovaną. i j. įr st., Leimonų vyr. sūnus

— Čepų sukaktis. Lietuvių ■ Romas, atliekąs karinę prievo-
skautų veikėjai prof. dr. Vytau
tas Čepas ir Lidija Čepienė bir
želio 26 d. minėjo savo 25 metų

lę New Jersey valstybėj, buvo 
atvažiavęs su žmona Milda ir 
dviem vaikučiais aplankyti Bos

ašmenų — Edvvardu Mulcrone. 
Daugelio metų patirties pamo
kytas, jis aiškino:

— Daugiausia nepilnamečių 
nusikaltimų ateina iš pairusių 
šeimų. Čia reikia gerai atminti 
vieną faktą: perankstyvas mū
sų, jaunesniųjų išeidinėjimas į 
“deitus” veda prie perankstyvo 
pastovaus išeidinėjimo berniuko 
su mergaite, gi tas peranksty
vas artimas bendravimas veda 
prie perankstyvų vedybų, o jos 
dažnai baigiasi perskyromis. Iš 
5 moterysčių, kur partneriai yra

lations”. ' Čia primenama, kad 
tėvai turėtų stengtis vaikuose 
įgauti pasitikėjimą. Pačiuose vai 
kuose reikia ugdyti savęs kont
rolę; taipgi reikia juose ugdy
ti dorovinių dėsnių vertinimą, 
švelnumą, garbingą elgesį, tei
singumą. Vaikai turi jausti, kad 
tėvai jais pasitiki, juos myli. Ką 
.vaikas gero padaro, reikia pa
girti, pripažinti jo nuopelnus. 
Vaikas namuose turi jausti sau
gumą. j. . .. ,

Žymės, rodančios, kad sukama 
slidžiu keliu

Tas policijos leidinys išvardi
ja žymes, kurios rodo, kad vai
kas yra pavojingame kelyje. 
Tai: nepaklusnumas, tinginiavi
mas (pamokų praleidinėjimas), 
žiaurumas su gyvuliais, turėji
mas neteisėtai įgytų dalykų, ne 
paaiškinami įdrėskimai, nepa
teisinamas vėlus grįžimas į na
mus, netvarka drabužiuose ir 
išvaizdoje (berniukų ilgi plau
kai, mergaičių — prie odos ap
tempti drabužiai), draugavimas 
su tokiais, kuriuos .nepatogu at
sivesti, į namus, ginklų turėji-

Draudimas trankytis naktimis mąs, alkoholio, narkotikų var- 
Chicagos policijos departa- tojimas ir adatų įdūrimų žymės 

mente kovai su nepilnamečių nu
sikaltimais 1932 m. buvo įsteig
tas specialus skyrius, kuris da
bar turi 402 tarnautoju. Nusta
tytos valandos, kad nepilname
čiai kasdien nuo 10 vai. 30 min.

iš vidaus alkūnės.

Pavyzdys ir religinė praktika
Tai žymės, kurios tėvams pa

rodo, kad vaikais jau reikia la
bai susirūpinti. Pabrėžiama, kad 

vakaro iki 6 vai. ryto turi būti tėvų gražus gyvenimas yra vie- 
namuose, tik penktadieniais ir nas geriausūl būdų teigiamai 
šeštad. gali vaikščioti iki 11 paveikti vaikus. Nėra abejonės, 
vai. 30 min. vakaro. Nusikaltę kad religinė praktika čia taipgi 
pirmu kartu perspėjami, bet nu- ankštos vertės dalykas. Jaunimo 
sikaltusių pakartotinai baudžia į globoje patyręs minėtasai E. 
mi tėvai, ir patys gali būti ati- Mulcrone taipgi pažymėjo, kad 
duodami teismui. j gerd tėvai turi mokėti išklausy-
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ti vaiko pasakojimus, atsakyti 
į jo klausimus, parodyti vai
kams nuoširdumą ir visada duo
ti gerą pavyzdį. Jeigu tėvas ir 
varo vaikus į bažnyčią, o pats 
neina, negalima laukti didelių 
rezultatų. J. Pr.

— Prez. Kennedy kabinete 
įrengti “pushbutton” telefonai, 
kur paspaudus mygtyką, prezi
dentas gali kalbėtis su Macmil- 
lan, de Gaulle ir Adenaueriu. 
Prancūzų ir vokiečių kalbų ver
tėjai budi 24 valandas. Siūloma 
dabar speciali linija su Krem
liumi. Tik paspaudus mygtuką 
prezidentas galėtų kalbėtis su 
Chruščiovu.

Vienas prezidento telefonų 
mygtukas yra pavadintas “hot 
line”, kuris sujungia su požemi 
niais įrengimais Omahoj, Nebr. 
Prezidento įsakymu už kelių mi 
nučių būtų galima pradėti puo
limą Sov. Sąjungos iš 85 ame
rikiečių bazių.

TERRA
Poreeląrias,. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes,, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, RI. 

Tel. 434-4660

— Gausiausia vienuolija — 
! jėzuitai, turį 35,086 narius. An- 
I troje vietoje — pranciškonai su 
,26,876 nariais: saleziečiai turi 
2)1,048 narius; krikščioniškų 
mokyklų broliai — 177,560; 
kapucinai —- 15,708; benedikti
nai — 11,500; domininkonai—• 
9,841.

tiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiim

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

I. MIGLINAS
2540 W. GOtli St. n a. PR 6-1003

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiilllilllllllin
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Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. "Pinigai grąžinami” 
—- garantija. 25 — 35c, 100 —. $1.00, 
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA
NY, 406 S. Second, Alhambra, Calif. 
Illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

S:) 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite S 
®už apdraudą nuo ugnies ir auto-feismobilio pas I
H F K A N K ZAPOLIS F

8 T-L J ' r GR- _ 0-43:W.

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Sek. uždaryta

M O V I N G
( R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
i ir kitus daiktus. Ir iš tol1- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namu pagerinimui 
PRospect 8-2781

Ką daro sugavę?

Sugavus nepilnametį nusikal- i 
tėlį, jeigu matoma viltis, kad ) 
jis lengviau pasitaisys, jis yra 
perspėjamas, j^rdupdamąįs vie
tos tinkamesnių žmonių priėžiū-

vedybinio gyvenimo sukaktį. Su tone savo tėvų ir uošvių Lei-jaunesnį kaip 18 metų, net 3 
kaktuvininkas dirba pas Ame- monų ir Martinkų. suyra. Persiskyrus jauna mote

ris pasilieka su vaikais, kurie 
dažnai jai tampa našta, nenori-

— Edmundas Ketvirtis pakel-j niąsias mokyklas Živilė Mockų- mi; tai atsiliepia į vaikus, ku
tas į pulkininkus. Jis yra-Ame- tė, Kristina LendraitytA ir Ma- rių didelė dalis tampa nepilna- raL pvz. kurfigb, parko distrik- 
rikos oro laivyno karininkas. | ryte Grinkevičiūtė įstojo į Bos-į mečiais nusikaltėliais. to vedėjo ir t.U

rikos skautus Waltham, Mass., 
o ponia net Maine valstybėje.

Įstojo į mokytoji! kolegiją, 
šį pavasarį baigusios aųkštes-

Per paskutiniuosius kelis metus i ton Teachers College. 
pradėjo smarkiau reikštis ir lie- Į Radijo pranešėjos. P. Višči- 
tuviškame gyvenime. Dabar jis nio radijo programoj talkinin- 
yra didžiausios lietuviškos or- kauja L. Baškauskaitė, o J. Ro- 
ganizacijos, So. Bostono Lietu- i mano — D, Venckutė ir M. Grin 
vių Piliečių Dr-jos pirmininkas, i kevičiūtė. Jos yra pranešėjos.

ATRASTAS SV. PILYPO APAŠTALO 
KARSTAS

Turino politechnikos prof. Po dabar jo tik griuvėsiai stūkso.

Per metus Chicagoj areštuoja! de^ ^ai negelbsti, jaunuoliai 
24,900 nepilnamečių į perduodami šeimos teismui, ku

ris jau juos griežčiau ima., Ku-
Nepilnamečiais nusikaltėliais rįems įr tai negelbsti, sulaikomi 

vadinami nųsikaltusieji bemiu- tokie vadinamuose Audy namuo 
kai iki 17 m. ir mergaitės iki | se_ gįa taipgi apgyvendinami tė- 
18 m. Šitokių nusikaltėlių Chi- iVų apleisti vaikat
cagoje 1961 m. buvo areštuota

vilas Verzone (Paolo Verzone) 
paskelbė atradęs vakarų Tur
kijoj, Hieropolio miesto griuvė
siuose, apaštalo šv. Pilypo kars 
tą.

Prof. Verzone vadovavo ten 
nuo 1957 m. atkasinėjimo dar
bams, ieškodamas po aštunkam 
pe penktojo amžiaus bažnyčia 
kriptos. Ją surado ir įrodė, kad 
tai esąs tradicinis apaštalo šv. 
Pilypo karstas.

Šv. Pilypas priklauso nedau
geliui Kristaus mokinių skai
čiui, kurių palaidojimo vieta bu 
vo žinoma nuo pat pradžios. 
Antrajame amžiuje Efezo vys
kupas Polikratas savo laiške 
popiežiui Viktorui I (apie 190 
m.) kalba apie “Pilypą vieną iš 
dvylikos apaštalų, kuris mirė 
Hieropolyje”. Tas pats vysku
pas rašo ir apie šv. Joną E- 
vangelistą, kuris jo teigimu pa
laidotas Efeze, vienoje iš “Sep
tynių Bažnyčių” Mažojoj Azi
joj.

Šv. Jono karstą atrado 1931 
m. Dabartinio Smirnos vysk. 
Descuffi rūpesčiu atrastam kar 
stui rengiama derama vieta. 
Jam padeda Amerikos kataliko 
pramonininko Jurgio Quatma- 
no tam tikslui įsteigta bendro
vė.

Pagal tradiciją šv. Pilypas 
apkrikštijo visą Armėnų tautą. 
Miestas Hieropolis, kuriame at
rastas šv. Pilypo karstas, sto
vėjo 800 mylių į vakarus nuo 
Armėnijos sienos. Jį išgriovė 
prieš 800 metų musulmonai ir

Iš bažnyčios, kurioje buvo 
laikomi šv. Pilypo palaikai, pa
siliko tik mozaikinės grindys, 
marmurai ir menki sienų liku
čiai. Ta bažnyčia buvo 200 pė
dų ilgio ir tiek pat pločio.

Šv. Jono Evangelisto teigimu, 
šv. Pilypas buvo kilęs iš žuvi
ninkų uosto prie Galilėjos eže
ro Betsaidoj. Iš' čia pat buvo 
kilę šie apaštalai: Petras, And
riejus, Jokūbas ir Jonas. Šv. Pi
lypas buvo vienas pirmųjų Kris
taus mokinių. Jis atsivedė kar
tu ir savo draugą Natanaelį. Iš 
visų Kristaus mokinių šv. Pily
pas vienintelis turėjo graikišką 
vardą. Šių metų gegužės mėn. 
Smirnos katalikų būrys aplankė 
Hieropolyje šv. Pilypo palaikus. 
Ta proga pirmą kartą, 800 me
tų praslinkus, buvo atlaikytos 
prie šventojo karsto šv. mišios.;

KIRPĖJU KLAUSIMAS LAIKO 
PERSPEKTYVOJE

Vak. Vokietijos parlamentas 
visą valandą svarstė klausimą, 
kiek laiko plaukų kirpėjų moki
niai turi dirbti pas savo meis
terį. Diskusijų eigoje laisvųjų 
liberalų (FDP) atstovas Duerr 
pasakė: “Gal šis klausimas ateį 
nančių 200 metų laikotarpyje 
savaime išsispręs, nes plikių vy
rų skaičius nuolat didėja ir a- 
teityje kirpėjų pareikalavimas 
bus žymiai mažesnis”. Socialde
mokratams ši Duerr’o replika 
nepatiko: jam buvo pastebėta, 
kad jis į rimtą klausimą nerim
tai žiūrįs.

24,914. Iš jų mergaičių tik 5,150.
Iš tolimesnio pasikalbėjimo ir 

iŠ, . gautų spaudinių paaiškėjo, 
fcad nepilnamečiai nusikaltėliai 
JAV-se įvykdo: iki 65 procentų 
visų automobilių vagysčių; 50 
procentų įsilaužimų; 48 procen
tų vagysčių; 27 proc. apiplėši
mų.

Surinkta iš 1960 m. statistika 
rodo, kad nepilnamečiai nusikal 
tėliai JAV-se įvykdė žmogžu
dystę kas 58 minutės, moters 
nuskriaudimą kas 34 min.; api
plėšimą kas 6 min., sunkų už
puolimą kas 4 min., automobi
lio pavogimą kas 2 min., įsilau
žimą kas 39 sekundės.

Kaip tėvai turi globoti 
nepilnamečius

Kaip tėvai turi elgtis, kad 
išsaugotų vaikus nuo nusikalti
mų? Chicagos policijos depar
tamentas yra išleidęs specialią 
knygutę “Parents. Youth. 
Rights, responsibilities, regu-

J?

O’KEEFE BROS. COAL CO.

“OK”
COAL

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

CENTRAS: CICERU IR 16th STREET 
Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas

“O K”
OIL

PETER P. RINKUS
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti j Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos men. 1 dienos numato mokėti

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir 'PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVEI!

MUTUAL 5U
INSURED

erų
AND LOAN ASSOCIATION 

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario men. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AUnnC. PIRM. ir KETV............................... 8 v. r. Iki 8 p. p.
iHLHIlUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiad. Uždaryta.
........ ................

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

£
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

kompromituoja Rytų Europos 
valstybes, kurios mokančios be, 
spygliuotų vielų daryti pažan- į

i

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL E S T A T E

kom. p-kas Alg. Reivytis. Iš
važiavimą suruošė Valdybos vi- 
cepirm. A. Kisylis. Tvarką pa
laikė švietimo vadovas Stepas 
Paulauskas. Visi pareigūnai Į 
verti pagyrimo ir padėkos, 

j Šis išvažiavimas gausumu 
žmonių ir skaičiumi mašinų 

i (apie šimtą) pralenkė visus bu
vusius, labai nusisekė. Buvo bai 
gtas jau temstant. P. E. D.

PAMINĖKIME RYGIŠKIŲ 
JONO GIMNAZIJĄ

Š. m. birželio 30-tą dieną Ma
rijampolės Valstybinės Rygiš
kių Jono gimnazijos auklėtinių 
grupė svarstė R. Jono g-jos 
šimtmečio’ minėjimo reikalą. At 
sižvelgdami į gimnazijos milži
nišką įnašą lietuvių tautiniam 
atgimimui ir valstybiniam susi
pratimui earistinės Rusijos oku 
pacijos metais, didelį įnašą į 
politinį, visuomeninį ir kultūri
nį gyvenimą Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, kovą ir rezis
tenciją prieš rudąjį ir raudoną
jį pavergėjus, — siūlo ruošti įs
pūdingą minėjimą.

Labai svarbu būtų leisti Ry
giškių Jono gimnazijos apybrai 
žą. Leidinio tikslas būtų: įam
žinti lietuvių mokytojų ir mo
kinių veiklą gimnazijoje, ir, vė
liau, už jos ribų, parodant atei- 
nanšiai kartai, kaip buvo ko
vojama už laisvę ir lietuvišką 
žodį.

Šiandien okupantas yra iš
braukęs ne tik gimnazijos, bet. 
ir miesto vardą. Numatytas mi 
nėjimas būtų akyvaizdus prote
stas prieš savavaliavimą.

Minėjimo reikalui liepos 13 d.
7:30 v. v. B. Pakšto vėsina- 
moj salėj, kampas California ir 
38-os gatvės, iniciatorių' grupė, 
šaukia buvusius Rygiškių Jono 
gimnazijos auklėtojus ir auklė
tinius, nežiūrint kokiu laiku ir 
kaip ilgai juos gimnazijos rū
mai būtų glaudę, pasitarti. Sve
čiai, ypač mariampolieičiai, ma
loniai kviečiami.

Pasirašė: K. Bradūnienė-Pa- 
dolskytė, T. Bukaveckas, B. 
Drungienė-Sirutytė, I. Jurkšie- 
nė-Bukaveckaitė, A. Krikščiū- 
nienė-Matulevičiūtė, Al. Kučiū- 
nas, A. Lapienė-Kubiliūtė, G. 
Musteikienė-Rudvalytė, G. Plau 
šinaitienė-Lorencaitė, J. Plauši-1 
naitis, dr. K. Pautienius, V. Pau 
lionis, dr. A. Rugienė-Katiliūtė, 
J. Stankūnas, A. Stiklakis, Z. 
Samuolis, V. Sirutis, J. Vaičiū
nas, J. Vaišnys, S J, V. Žilins
kas, P. Žolynas.

PASISEKĘS IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 4 d. buv. Lietuvos po
licijos tarnautojų klubas “Kri
vūlė” suruošė išvažiavimą į K. 
Velbasio ūkį, esantį už Willow 
Springs; norėta pabendrauti, J- 
AV nepriklausomybės šventę 
pagerbti ir prisiminti 1941 m. 
birželio mėn. kritusius savo 
korporacijos narius. Klubas 
“Krivūlė” tokį išvažiavimą ruo 
šia kasmet, ir jis yra tradici
nis.

Gražus oras ir nepaprastai 
graži išvažiavimo vieta sutrau
kė daugiau dviejų šimtų daly
vių, kuriuos sudarė daugumoje 
krivulėnų šeimos ir jų arti
mieji.

Išvažiavime buvo matyti to. 
Lietuvos policijos pareigūnų, 
dabar gyvenančių ne tik Ctoica- 
goje, Ciceroje, bet ir Indianos, 
Michigano ir Wisconsino valst. 
Suvažiavusieji susėdę už ap
krautų lietuviškais valgiais sta
lų draugiškai šnekučiuodami, lie 
tuviškas dainas dainuodami ir 
lietuviškų plokštelių muzikos be 
siklausydami praleido ištisą die 
ną. Klubo pirm. Pov, Dirkis su
važiavusius valdybos vardu pa
sveikino, priminė liepos 4 die
nos reikšmę ir šiurpius 1941 m. 
birželio dienas, kuriose pirmie
ji nuo raudonojo okupanto pa
dėjo galvas už laisvę buvę Lie
tuvos policijos ■ tarnautojai, ir 
kvietė kas dar nėra, tapti klubo 
nariu. Be to, buvo pravestas 
paskirstymas dovanų mūsų ver
slininkų: Viščiaus, Muliolio, Ki- 
syliaus, Rimkaus, Puleikio ir kt. j 
Tas davė gražių pajamų. Prave 
dė valdybos sekretorius Berno
tas, kasininkas Puteikis, rev.

IŠ RYTŲ VOKIETIJOS 
PRASIDEDA BĖGIMAS 

Į LENKIJĄ

Kol kas dar nedaug, bet jau 
keli tuzinai vokiečių iš Rytų 
Vokietijos pabėgo į komunistų 
valdomą Lenkiją. Lenkai priima 
politinius pabėgėlius ir suteikia 
jiems lenkų piliečių teises. Ži- 

' noma, bėga į Lenkiją tik tie, ku 
rie negali į Vak. Vokietiją pra
siveržti. Varšuva atmetė Pan- 
kon’o (rytų Berlyno) reikala
vimą grąžinti pabėgėlius.

Neseniai Saarbruecken’o ra
dio siųstuvas paskelbė lenkų dip 
lomato pareiškimą, kad vokie- 

. čiai, turį giminių Lenkijoje, gali 
į ją vykti nuolatiniam apsigy
venimui ; taip pat gali repat- 
riuoti tie vokiečiai, kurie yra 
pabėgę iš vakarų Lenkijos (pv. 
iš Silezijos ir Pomeranijos) ir 
jiems bus suteiktos Lenkijos pi
liečių teisės.

Varšuvos komunistai kritiš
kai žiūri į Ulbriehto režimą, ku
ris komunizmą vykdo tik už 
spygliuotų vielų užtvaros ir tuo

MIC, - 
ii mm

Turizmas
(Atkelta iš 1 psl.)

mas”. Tačiau teigiamieji bruo
žai persveria ir šiuo požiūriu 
apie Ameriką galėsi išgirsti, 
kad ji — pažangi ir plataus 
užmojo, kraštas įvairus ir spal 
vingas, su aukštu technikos 
plėtros laipsniu.

99% vokiečių turistų kalba 
angliškai

Būdinga, kad, anot “FAZ”, 
vokiečius galima laikyti savi
mi pasitikinčia tauta. Tai įro
do, pvz. dėl ilgalaikių okupaci
jų, vokiečių sugebėjimas apval
dyti svetimas kalbas. Štai, iš 
keliaujančių po svetimus kraš
tus vokiečių, bent 90% susikal
ba angliškai ir 66% — prancū
ziškai. Jei kas atbaido nuo ke
lionių į užsienius, tai tik įvai
rūs formalumai — pvz. muiti
ninkų patikrinimai bent 28% 
apklaustųjų turistų laikomi var
žančiu veiksniu, toliau seka vi
zomis apsirūpinimas, net pavo
jus susirgti jūros liga (35%) 
ir ypatingai pirštų nuospaudos 
(52%).

Tiesa, Travel Service deda 
daug pastangų, kviečiasi turis
tus (tik skelbimams vokiečių 
spaudoje kasmet skiria ligi 400, 
000 dol.), tačiau vis dar tenka 
abejoti, ar pavyks prisitraukti 
turistus masiniai. JAV — per 
brangus kraštas (ypač su kitos 
valiutos perk. galia), per tolima 
ir padėtį pataisytų tik kelionių 
atpiginimas.

ZENITH HOTEL and MOTEL
“OPEN YEAR AROUND”

Excellent accommodations, single units and suites. Ali units furnisbed 
in ąxcellent dooor. Combination batbs or showers. TV. Cottages with 
sitting rOoms. F.xcellent dining room serving only the finest food. 
-'Giose to Shrine.” -Fre.e bus Service, 1000 feet from Shrine. For reser- 
vations phone—write—wire. Pilone: 263-3741 and 263-3595.

O N HTGHVVAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, G AN ADA

VIEŠOS VARŽYTINĖS (Master’s Sale) 
vedamos Vyriausiojo Cook County Teismo 
Master of Chancery DflNIEL A. COSTIGAN.

1 vai. popiet peiiktad., liepos 20 d. 1962 m., kambarys 437, 
County pastate, Randolph and Clark Streets, Chicago.

5y2 kambariu mūrinis “ranch”, pilnas rūsys, 2 mašinom medinis 
garažas, duju šildymas. Puikiame stovy. Mokesčiai $417.00.

4546 SOUTH LAMON AVENUE
Įvertinta $17,500. Minimalinis pasiūlymas $11,700. 10% grynais
jmokėti perkant. Aiškūs nuosavybes dokumentai ir “prorations”. 
Informacijoms skambinti vakarais, MRS. ALONZO, LU 2-9512.

HERE’S A HOT TIE
■■■■■■IHHiraBMar'S*''' •—• ■-- -—-—-forl
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MARQUETTE PARKO CENTRE
I Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
i radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- 
1 žas. . $12,000.
i Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2 butai —- 7 ir 3 kam b., 2 ka
binetines virtuves. Naujas alyva šlld. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai, Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su- 

; tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24.500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. Ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū- į 
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzle. 6 kamb. 
bungalow. Gazu Šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

1 8 kamb. bungalovv. 1 % vonios.
Gaau šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik §15,700 už 6 kamb. namą.
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800.

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 

, dideli mieg. Karpetai, keramikos 
i vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas: 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist SI. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon ir parauoaa 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba TA 7-2046

HELP WANTED — MOTERYS

ENGLEWOOD HOSPITAL
lias excellent Immediate opeiiings for

Registered Nurses
Ali shifts open. Good salaries plūs 

differential for shift work. 
Writ.e, wire, call «r ąpply

ENGLEV/OOD HOSPITAL
6001 So. Green St,, Chicago, III. 

TR 3-4500

” VYRAI nt"~MOTORY~ ~

I

RESTAURANT 
HELP WANTED
.Experience nbt nečessary
• GRILL MAN
• FRY MAN
• PORTERS
• DISHWASHERS
• VYRITRESSiES

Steady all year ’round worlt. 
Good Pay. Good tipping 

Stop at
Jerry’s Drive-In

Restaurant
905 E. Kand Bd.

Mount Prospect, IHiutfis 
Phone: 392-2240

IŠNUOMOJAMA

Apstatytas mieg. kambarys ant
ram aukšte. Patogi vieta, $12.00 
savaitei. 1912 So. 49th Avė., Ci
cero.

Išnomuoj. butas 5 kamb. pir
mam aukšte: 2 miegam., 2 gazo 
pečiai apšildymui. Švarūs kamb. 
6727 So. Paulina, telef. HE 4- 
4095. Kreiptis po 6 vai. vak.

D Ė M E S I O 1

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS
Morning—Afte.rnoon—Evening 

and Sat. Classes
Gali 644—9603

Rni. 7134 Merchandise Mart 
4150 N. Milvvaukee, Chicago 

6233 S.; Wcstern Avė., Chicago 
5217 Hohnian, Hammond, Ind. 
228 N. Gencsee, IVaukegan, III, 

COMPTOftUETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

Give your children
Music lessons. Ali Instruments taught 
by expert instructors. — Instrument 
rentai. Accordion, Brass, Guitar, Pla
no, Vioiin, etc.

WM. P. LAUX MUSIC STUDIO 
4417 N, Melvina Chicago

Phone KI 5-3015

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

' Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metinės pajamos. Garažas. 
Už $38,800. ,

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai lti aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5j/j kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5% 
kamb., 7 metų, mūras. 1 % vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15.900.

Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. S butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukšti} mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4ĮŽ KAMB. >
9 metų 2 aukštų, mūr. Marąuette 

Pk. Poilsio kambarys ir baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bųn- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sho 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West T Ist Street
Tel, VVAlbrook 5-8015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė, šildymas karštu vand. 

j Garažas.

A. Norkus Real Estafe
2405 W. 51st St. WA 5-5030

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
EXCELLENT OPPORTUNITIES

The follovving openings are career 
opportunitics with the Procėss 
Eąuipment Division of a Progressive, 
dynantic. diversified prod.uct corpo- 
ration.A. O. SMITU is constantly on 
the searc-h for men with g.rotvth' po- 
tentia). If you fecl tliat you are 
seelting a new opportunity — one 
which affords a future hased on 
what you pua in to it, then revuė 
these openings:
ASSISTANT SUPERINTENDANT

Experienced men to dir.ect manu- 
factin-ing of PreSsure Vėssels, Hoat 
Exčhangers, and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy plato velding, 
machining and assembly. To super- 
vise approximately 200 proceedures. 
Enginecring degrėe preferred. 
MATERIAL AND PRODUCTION

CONTROL MANAGER
Experienced in machine 1-oading, 

scheduling, and manning in proccss 
eųuipment job shop. Should be fa- 
miliar \vith modern produetion cont- 
rol teehniųues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.

FOREMEN (WELDING OR 
MACINERY)

One involvlng heavy mąšhinery and 
one involving code velding on Pres- 
smre Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Will supervise 
approximately 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know nondistractive testing, 
x-ray, gamina and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniųue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
operations such as velding, breaking, 
rolling, etc.

WELDING ENGINEERS
Will set up procedures, improve. 

existing procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capablo of performing time stu- 

dies, established methods and stan- 
dards.

Should have a knowl,edge of veld
ing and machining operations. Deg
ree preferred, būt not essential.

Send resume including salary to:
D. H. DEYINE

A O. SMITH CORP.
Box 584

Milwaukee Wisconsin
An eųual opportunity employer.

Platinkite “Drauge”.

REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
1. Mūrln. 4 būt., prie 72 & Mozart,

naujas šildytu,, garažai, geros paja
mos. §42,900...................................................

2. Mūrin. 2x0, po 3 mieg. kiek- 
vien. na.uji du šildym., garažas, 
Brigbt. P., atpigintas, sltub. parda
vimui. $26,800.

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gu atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
.įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
vakaro.

| Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marųuette 
j p. liątuvų mokyklos. $12,600.

Murins 0 kamb., 2 blokai nuo Ma- 
I ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild.. $16,900.

Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus. labai geroj vietoj. galima 
statyti 2 butų namą. $13.95:0.

Mūrinis t *4 a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, ,3 0 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.w

KAIRYS REALTY, 2501 691h ST. HE 6-5151
2-jų butu ined. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas. Šildymas gazo' pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brigbton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr, 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti G9-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1% aukšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj: 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BEIL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE. TEL. PROSPECT 8-2233

Mūr. aukšto: 5 r 3 kamb. 14
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4. gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

6 kamb. mūrinė resld., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas, i akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000, 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ii- 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Marų. Park. Mūr. 2x4 garaž. §20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. §10,850.
Tolime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

6 kaimb. mūr. bungalovv, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van
duo, gazu apšild. Žiem. langai ir 
sieteliai. Cementuota “alley”. Arti 
katal. ir vald. mokyklų. Apylinkė
je 62-os ir Lawndale. Apžiūrėji
mui skambinkit R.E 5-0355 po 6 
v. v.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JQSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION CQ.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PKospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstata senu* 
įvairių rūšių gazu, alyva Ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 B. Weatem Av«« 
Chicago ». DL 
Tel. VI 7-8447

8 metų — 4% kamb. mūr. Alyva. — 
radiant heat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (Z 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. :

4936 W. I5th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mur. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR*f8-3792

DĖMESIO !

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraiicįopiS-u

1 A-,—10/20/5 Kaina ©4)1 CA
6 mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDU AGENTŪRA 

6455 S. Kedzle Avė. PK 8-2233

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7Ist STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5581

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmallnami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”.; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš: lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidrąudę. 
Nemokamai apskaičiuojame": žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas- At
dara dieną ir naktį bei šekmadiė-, 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACĮORSl
Statome šiltu oru pučiamus fĮę. 
čius, vandens boilerius ir/.-.^.o 
vėsintuvus. ; f' ? į

Vieninteliai iš lietuvių .tuįd- 
me miesto leidimą dirbti; aštit 
naujų namu
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

REZIDENCINIAI, 
f [E KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKl PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.
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Viceprezidentas Lyndon B. Johnson dalyvavo pietuose V/ashingtone, kur susitiko su Freddie Hut
chinson (kairėje) - National League geriausių žaidikų rinktinės vadovu — ir su Ralph Houk, ku
ris yra vadovas American League geriausių žaidikų rinktinės. Tos dvi geriausios komandos susitiko 
naujame Columbijos distrikto stadione. Rungtines laimėjo National lyga 3-1.

Europos susijungimą laike be
veik įvykusiu faktu. Bet, žino
ma, taip paprasta nėra. Euro
pos valstybėms, nuo seniausių 
laikų egzistuojančioms pirmoje 
eilėje ant tautinio pagrindo ir 
įpratusioms prie blokų ar ašių 
sudarymo, nėra paprasta atsi
sakyti savo suverenių teisių ir 
pasikliauti supertautinei užsie
nio ir gynimosi politikai, tiesio
giniai rinktam Europos parla
mentui, ko siekia europiejinis 
sąjūdis. Todėl netenka stebėtis 
iš de Gaulle ir Didž. Britanijos 
laikysenos šitame reikale. Tai 
naujovė, kuri diametraliai prie
šinga Europos valstybinio gy
venimo papročiams bei nuotai
koms, šimtmečius valdžiusioms 
politikus bei valstybių vyrus, 
visuomenininkus, kultūrininkus, 
mases. Tačiau vykstančio judė

ju savo žiaurybėmis kalba už 
tai, kad reikia naujos Europos. 
Be to, čia pat ir Sovietų Sąjun- 

i ga, be paliovos siekianti užmes
ti savo tiraniją Europai.

Anksčiau ar vėliau Europos 
Jungtinės Valstybės darosi vis 
didesne būtenybe ir realybe. Tai 

I patvirtina ir jos kai kurių vals
tybių ūkinis susijungimas, ku- 

i ris pradžioje atrodė irgi sun
kiai išsprendžiama problema.

; Susijungus Europai, greičiau 
i šiai pasieks ją Afrikos ir Azi- 
I jos tautos.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. Ii d. I

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

EUROPINIO SĄJŪDŽIO 

KONGRESAS MIUNCHENE
Europos susijungimas virsta tikrove 

J. KAIRYS, Vokietija

Birželio 7-8 dienomis Bava
rijos sostinėje Miunchene įvyko 
ketvirtas kongresas sąjūdžio, 
siekiančio Europos Jungtinių 
Valstybių. Dalyvavo virš tūks
tantis atstovų ir stebėtojų iš į- 
vairių Europos laisvų kraštų ir 
egzilyje gyvenančių.

Be plačiai žinomų valstybinin 
kų, politikų, visuomenininkų, 
mokslininkų bei viešo valstybių 
ir tarptautinio gyvenimo buvu
sių ar esamų vairuotojų, daly
vavo buvęs Vak. Vokietijos užs. 
reik. ministeris von Brentano, 
Italijos prek. ir pram. min. Co- 
lombo, Europos Ūkinės Bendruo 
menės pirm. prof. Hallsten, bu
vęs Ispanijos pasiuntinys, filo
sofas ir istorikas de Madaria- 
ga, buvęs Italijos užs. reik. mi
nisteris Martino, Vak. Vokieti
jos mini von Merkatž, buVęS 
Prancūzijos min. pirm. Rey- 
naud, Europinio Sąjūdžio vice
pirm. buvęs Belgijos užs. reik. 
min. Wigny ir daugybė kitų.

Iš lietuvių delegatais buvo dr. 
P. Karvelis ir J. Kairys. Kaip 
Radio Free Europe’s spaudos 
atstovas, dalyvavo ir W. Banai
tis.

Be sveikinusių kongresą žo
džiu, raštu sveikinimus atsiun
tė ir Vak. Vokietijos prez. Lueb- 
ke su kancleriu Adenaueriu.

Mintis sukurti Europos Jungti
nes Valstybes nėra nauja

Bet jos reikalavimui akcija 
pradėta ypač pč paskutinio pa
saulinio karo. Šiandien šis ju
dėjimas plinta vis daugiau ir 
randa šalininkų ne vien pavie

nių valstybininkų ir kitų žymių
jų vyrų tarpe, bet ir plačiose 
masėse.

Įvykęs kongresas Miunchene 
yra ketvirtas. Jis pirmoje eilėje 
svarstė klausimus apie galimy
bę susijungti Europai politiškai.

' Tai pats svarbiausias bei kie- 
! čiausias punktas, kurį europinio 
sąjūdžio šalininkai pasiryžo ir
gi realizuoti.

Kalbėtojai kongrese propaga
vo suorganizuoti Vakaruose šios 
dienos gyvenimui atitinkančią 
jėgą, galinčią atlikti visas tas 
funkcijas, kurių negali tinkamai 
atlikti tautinės valstybės. Su
daryta Europos Sąjunga turė
tų užvaldyti visą modernią tech
niką, išnaudoti turimus žemės 
turtus ir visa lenkti sąjunginių 
tautų sugyvenimui, jų saugu
mui, dvasinei ir medžiaginei ge
rovei, atstovautų Europos bend 
rus interesus ir t.t.

Visi kalbėtojai labai įtikinan
čiai įrodinėjo reikalą sudaryti 
Jungtines Europos valstybes. 
Jų kalbos dalyvių buvo paly
dimi didžiausiais plojimais. Tai 
patvirtina, kad ši idėja yra po
puliari ir atitinka dalyvių nusis 
tatymui.

Šitas reikalavimas vėliau iš
dėstytas memorandume, kuris 
bus įteiktas atitinkamų kraštų 
vyriausybėms, ir rezoliucijoje, 
kuri laikytina atsišaukimu į Eu 
ropos gyventojus.

Gausus Ispanijos delegatų 
pasirodymas

Atvykėliai iš Ispanijos susi
jungė su emigracijoje gyvenan

čiais ispanais ir sudarė 80 as
menų. Jie Ispaniją atstovavo 
vieningai, o jų kalbėtojams, pa-

• brėžusiems, kad Ispanija tik su 
j Europa, o Europa su Ispanija,
' buvo sukeltos triukšmingos o- 
vacijos. Kaikuriems iš jų Euro
pos suvienijimas baigėsi ištrė- 

i mimu arba vykimu į egzilį. Dėl 
savo susibroliavimo iš Ispanijos 
atvykusiųjų delegatų su egzily
je gyvenančiais šio kongreso 
metu grįžusieji iš Miuncheno 
Madrido aerodrome buvo suim
ti, apkaltinant juos sąmokslu. 
Pagal tai paliestieji galėjo arba 
pasirinkti tremtį arba ištfėmi- 
mą iš savo gyvenamosios vietos 

1 krašto viduje. Madrido advo
katas Robles ir prof. Ararte 
pasirinko tremtį Prancūzijoje, 
į kur jie tuoj turėjo ir vykti, o 
monarchistai de Satrustegui, 
Miralles ir de Miranda pasirin
ko ištrėmimą. Pastarieji tuoj 
buvo nugabenti į Kanarų sa
las.

Yra gandų, kad Ridruejo, Fa 
i langos steigimo dalyvis, kuris 
irgi dalyvavo kongrese, pats- 
pasirinko tremtį.

j

jimo sujungti Europą ir politi- j 
niai jau niekas nesustabdys. ' 
Perdaug yra priekaištų buvusiai 
ir dar esančiai Europai. Ypač ! 
du paskutiniai pasauliniai karai .

. Pavojinga yra \ žmogui galvoti 
apie savo menkystę, pamirštant 
savo didybę. Pavojingiau yra žmo
gui galvoti apie savo didybę, pa
mirštant savo menkystę. Pavojin
giausia yra nieko apie tuos du 
kontrastus nežinoti.

— BI. Pascal

John Rimdzus

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 

laikas prisiminti pageidavimus rudens ir žiemos sezonui Jūsų 
artimųjų anapus vandenyno:

Ispanų delegatai linki Baltie- 
čiams atgauti išplėštą laisvę
Antros dienos kongreso per- 

' traukos metu užkandžiaujant 
kongreso dalyviams vienoje 
Miuncheno aludėje — Loewen- 
braeukeller, teko kalbėtis su gau 
siu būriu Ispanijos delegatų. Pa 
sirodo, jiems visiems gerai 
žinoma Baltijos kraštų tragedi
ja, ir jie, ispanišku temperamen 
tu keldami alaus bokalus, lin- 

| kėjo mums kiek galima greičiau 
atgauti išplėštą laisvę bei nepri 
klausomybę.

* Ar įvyks Europos politinis 
susijungimas?

Entuziastai suvienytos Euro
pos nė kiek neabejoja, kaip ne
abejota kai kurių valstybių su
darytam ūkiniam susijungimui. 
Gi kongrese ši mintis tiek stip
riai buvo reiškiama ir tiek pa
grįstai bei įtikinančiai, kad kon 
greso dalyviai išsiskirstydami

Gyveno 2328 So. Christiana, 
Chicago, III. Tel. BI 7-5833.

Mirė liepos 9 d., 1962, 7:30. 
v. iš r., sulaukęs 62 m. amž.

Gim8 Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė, po tėvais 
SKinkytė. 2 dukterys: Patrieia, 
Rosalie ir sūnus Itichard, uoš
vis Juozapas Skinkis.

Kūnas bus pašarvotas antra
dieni po pietų S. Lackajvicz 
koplyčioje, 2314 W- 23 PI.

Laidotuvės įvyks ketvirt.. lie
pos 12 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtos i Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; žmonų, dukterys ir 
SunOS? ...

Laidot. direkt. Steponas La- 
ckavvicz. Tel, VI 7-6672.

Will;am Pranaitis
Gyveno 3650 So. Union Avė. 

Tel. YA 7-7S63.

Mirė liepos 10 d.. 1962, 12:30 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anne, po tėvais Adams, 
trys sūnūs: Leonard, Ronnald 
ir Martin; dvi dukterys: Aud
rėj-, Srog, žentas Martin ir Ka
rpu: motina Emily Sukojvisz, 
potėvis Petras, du broliai. Jo
nas, brolienė Albina, Povilas 
Smkojvicz ir brolienė Anne ir jų 
šeimos: sesuo Emily Prikopa
ir švogeris Edward.

Priklausė Nativity of Our 
T.ord Holy Name Society.

Kūnas pašarvotos Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė,

Laidotuvės jvyks penktadie
nį, liep. 12 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas i Nati
vity of Our Lord parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tos j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys ir motina,

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401.

Mūsų mielam dėdei ir draugui 
A. f A. PRANUI ZUBRICKUI

Daytone, Ohio mirus, jo žmoną Katrynę, 
sūnų Pranę, dukterį Katrynę ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Juozas Zubrickas 
Juozas Zubrickas ir 
Juozas Dėdinas

VILNOS
VIETINES ir ANGLIŠKOS 
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS. IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St., Cliernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

ĮSIGYKITE JDABAR !

-ooooooooooooooooooooooooo
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.00

Redagavo J. Dau-žvardlenS

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapoka:

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENTUS, $5.00

ParaSS Tg. šlapeli*

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .............................; $1.25

ISleldo Marlborough

Užsakymus su ninigai3 prašomo siųsti

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, IH.
<WXK)000<>0<H>OOOf)C>(>fK>00<X><v

A. -f- A.
EDWARD KAVALAUSKAS

Gyveno 6446 So. Whipple St.
Mirė liepos 9 d., 1962, 5 vai. ryto, sulaukęs 78 m. am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Krakių parap. Amerikoje išgy

veno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Algird, marti He

len, Edward, marti Margarit, du anūkai: Kenneth ir Janet; 
sesers sūnūs: Daniel ir Ernest Blozis su šeimomis; brolio 
vaikai: Raymond ir Eleonor Kavalauskas su šeimomis. Daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Buvo mirusiosios Elenos Kavalauskienės vyras.
Priklausė Kratiškių Draugišk. Klubui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį po pietų, Lackawicz 

kopi. 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. liepos 12 d., iš kopi. 10 vai. 

ryto bus išlydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll
paaiškinimų

M o V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulcvičlans

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui

II. Laiškai. Tai įvairiems asmenims
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties n-f-lai. išreikšt' patarimu-

paraginimų
moję.

lr for

HL Vilniuje. Žvilgsnis J Ark: 
vyskupo kančias perneštas senoj- 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng 
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir Įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, Hl
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EVDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS JBSL TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

<605-07 South Hermitage Avenue LAJR Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue iBMr Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
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Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 11 d. Chicagoje ir apylinkėse

X Nuotraukas iš lietuviu kul
tūrines, visuomeninės veiklos 
maloniai prašome siųsti “Drau
gui”; mielai bus įdėta. Siųsda
mi šeimos įvykius pažyminčias 
nuotraukas, daugelis drauge pri 
deda ir auką klišės pagamini
mui; už tai mūsų dienraščio ad 
ministracija yra dėkinga.

X Dr. Jankus atvažiavęs iš 
pietinės Illinois vastybės į dak
tarų konferenciją, pabuvo sa
vaitę Chicagoje ir ta proga ap
lankė Marijos Pečkauskaitės 
vardo vaikų aikštelę McKinley 
parke. Pasidžiaugė gražiu auk
lėjimo darbu ir palinkėjo ma
žiesiems aikštelės lankytojams 
sėkmės, o mokytojai Magd. 
Šulaitienei ištvermės.

X Sol. Vladas ir dr. E'ena 
Baltrušaičiai su vaikučiais iš 
New Yorko yra atvykę atosto
gų į Chicagą. čia lanko savo 
gimines ir artimuosius. Žada 
pabuvoti iki ateinančios savai
tės pradžios.

X “Laivo” naujame numery 
(liepos 14 d.) įdėta K. Bitiko 
eilėraštis Marijai bei jo pasako 
jimas “Jūžintų Poviliukas”, 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC, ra
šo apie teisiųjų karalystę ir 
apie keliaujančius vienuolius, 
P. P. Cinikas, MIC, rašo apie 
vedybinio gyvenimo laimę, kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, tęsia 
kard. Newmano atsiminimų ver 
timą. Platus klausimų ir atsa
kymų skyrius, žinios iš katali
kiškojo pasaulio.

X Romualdas Kriaučiūnas ir 
Gražina - Virginija - Zinaida 
Pauliukonytė liepos 21 d. 12 v. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje priims moterystės 
sakramentą. Šia proga G. Pau- 
liukonytės tėvai su visa šeima 
atvyksta į Chicagą. Jungtuvėse 
dalyvaus pabroliu jos brolis Ri
mantas, kuris dabar atlieka ka
rinę tarnybą laivyne JG leite
nantu, o vyr. pamergė bus jos 
sesuo Jūratė, Georgetovvn uni
versiteto studentė.

X Ivanauskai gavo liūdną ži 
nią iš Lietuvos: ten mirė Iva
nausko sesutė Kotrina Miežie- 
nė, gyvenusi Panevėžyje ir su
laukusi 80 m. amžiaus. Palaido
ta su šv. mišiomis.

X Sunkus knygnešio kelias 
gyvai ir vaizdingai išreikštas 
naujausioje mūsų žymaus rašy 
tojo J. Švaisto knygoje “Žiob
riai plaukia”. Tai turtinga me
džiaga besidomintiems pirmai
siais lietuviškos knygos žings
niais. Gaunama “Drauge”. Kai
na $2.50.

X Choristai ir choristės, da
lyvaujantieji jungtiniame chore 
Grant Parke Pavergtųjų Tautų 
savaitės metu, penktadienį, lie
pos 13 dieną, renkasi City Hali 
generalinei repeticijai. Lietuvai
tės kviečiamos su tautiniais rū
bais, nes bus radijo ir televizi
jos atstovai, ir repeticija bus 
fotografuojama ir filmuojama.

X Ričardas Jakubauskas, sū 
nūs Jurgio ir Julijos Jakubau
skų, 3242 S. Emerald, laimėjo 
$500 valstybės boną, susilauk-: 
damas pirmos premijos už pa
rinkimą Zefiro vardo Chicagos 
“Packer” krepšinio komandai. 
Komandos prezidentas Davė 
Trager, jam, kaip konkurso lai
mėtojui, įteikė dovaną.

X Išima drėgmę, vėsina ir 
švarina orą — štai ką daro ge
rieji Emerson vėsintuvai. Kur 
jie? Pas Gradinską, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (Sk.)

AERODROMAS BE SKRIDI
MŲ

United lėktuvų linija, savo 
paskutiniu skridimu iš Midvvay 
aerodromo liepos 9 d., uždarė 
istorijos lapą anksčiau buvu
siam judriausiam pasauly aero
dromui. Iš Midvvay dar veikia 
helikopterių susisiekimas, o Mid 
way patalpomis dabar naudo- 
jasi tiktai privatūs lėktuvai. 

NAUDOJA DAUG VANDENS

Chicagos gyventojai 1960 m. 
sunaudojo 373 bilijonus galionų 
vandens, kas išeina kiekvienam 
gyventojui po 255 galionus kas 
dien.

KOVOJO UŽ KRAŠTĄ

Apie 450,000 Chicagos vyrų 
ir moterų tarnavo JAV gink
luotose jėgose II-o pasaulinio 
karo metu.

MIRĖ DŽIOVININKAI

Chicagoje 255 asmenys mirė 
nuo džiovos 1961 m. Tais pa
čiais metais atsirado 2,737 nau
jų džiovininkų. Vyrų džiovinin
kė būta 1,975, o moterų 762. 
Baltųjų džiovininkų būta 1,- 
442, o nebaltųjų 1,295. Iš viso 
Chicagoje džiovininkų yra apie 
7,000.

CHICAGOS ŽINIOS
IŠKRITO PRO LANGĄ

Mary Morris, 27 m., iškrito 
pro langą iš penktojo Krimina
linio teismo pastatų aukšto ir 
išliko gyva, beveik nesusižeis- 
dama. Ji pateko į teismą už 
narkotikų vartojimą.

GULĖJO MUZIEJAUS RŪSY 
60 METŲ

Senovės graikų, romėnų ir et 
ruskų meno brangenybės, sie
kiančios 500 metų prieš Kristų, 
buvo atrastos 7 dėžėse Chicago 
Natūrai History muziejaus gū
syje. Tos dėžės ten gulėjo be
veik niekieno nepastebėtos nuo 
1901 m.

GAVO AUTOBUSĄ UŽ 
ŽENKLIUKUS

Vienuolė sesuo Jane Francis, 
kuri vadovauja jaunuoliams skir 
tam De Paul Settlement na-, 
mui, pagaliau įsigijo labai rei
kalingą naują autobusą. Už au
tobusą ji davė 2,500 knygučių 
su trimis milijonais prekybinių 
ženkliukų. Ženkliukų surinki
mui daug padėjo radijo stotis 
WJJD ir Chicago’s American 
kolumnistas Jack Mabley.

POPULIARIAUSIA KALBA
Iš šešių svetimų kalbų, dės

tomų Chicagos viešosiose mo
kyklose, populiariausia yra is
panų kalba, antra prancūzų.

IŠTRAUKĖ ŠEIMA IŠ EŽERO
Pakraščio sargyba ištraukė 

Benjamin Zier, 4000 S. Brigh
ton pi., jo žmoną ir jų tris vai
kus iš Michigan ežero ties ’88 
gt., kai jų motorinė valtis pra
kiuro ir pribėgo vandens.
RADO PINIGŲ SANDŪNUO

SE

Daniel O’Brien, 12 metų, 4443 
W. Wilcox, išvažiavo į sandū- 
nug prie Beverly Shores, Ind. 
Ieškodamas vietos persirengti 
maudymosi kostiumu, jis užti
ko maišą pinigų, iš viso $3,792. 
Susekta, kad tie pinigai liepos 
2 d. buvo pavogti iš Porter Sta
te banko skyriaus Pines, Ind.

VAIRAVIMO PAMOKOS NE
MOKAMAI

Per 6,000 jaunuolių nuo 15 
iki 21 metų ima nemokamas 
vairavimo pamokas, duodamas 
vasaros metu 10-yje Chicagos 
aukštesnių mokyklų.

PAVERGTŲ TAUTŲ MITIN
GAS SEKMADIENĮ

Prieš dvejus metus Ameri
kos prezidentas Eisenhoveris 
pirmą kartą paskelbė Pavergtų 
Tautų savaitę. Prezidentas Ken 
nedy ją pakartojo pernai, o da
bar esame trečiosios Pavergtų 
Tautų savaitės išvakarėse.

Pavergtų Tautų savaitė — 
reikšminga Amerikos demonst
racija prieš sovietinį kolonializ
mą. Tai rodo, jog JAV paverg
tųjų neužmiršta ir sudaro są
lygas masiniuose susitelkimuo
se kelti balsą prieš sovietinę 
vergiją. Amerika vertina dide
lius skaičius, tat, savaime aiš
ku, didesnis mūsų dalyvavimas 
sudarys mūsų kovos tvirtesnį 
įspūdį.

Didžiojo susitelkimo eisena 
įvykg liepos 15 dieną, sekma
dienį, 1 vai. 15 min. po pietų 
Grant parke. Tačiau lietuviško
ji visuomenė, organizacijos su 
vėliavomis, renkasi pusvalan
džiu anksčiau, 12 vai. 45 min. 
prie Jackson Blvd. ir Colum
bus. Minėjimo programa — 2 
vai.

Atlikime savo šventą parei
gą.

LB Chicagos apyg. v-ba ir 
Chicagos Lietuvių Taryba

RUOŠKIMĖS II-JAI TAUTI- j 
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI

JAV ir Kanados Lietuvių B- ' 
nės vadovybių susitarimu 1963

“Atkeliauti į Chicagą ir neaplankyti “Draugo” būtų tikras nusi
kaltimas”, sako Draugo skaitytojas iš Baltimorės Vytautas Ba
nys. Čia jis dienraščio vizito metu su kitais baltimoriškiais — Al
dona Marcinkevičiene ir jos1 sūneliu Fabijonu.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles lietuvių res
publikonų abiejų vienetų bend
ras susirinkimas šaukiamas 
1962 metų liepos 14 d., šešta
dienį, 7 vai. vakare LB Centro 
salėje, 4415 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles mieste. Po susi
rinkimo, maždaug 8 vai., bus 
rodomi du įdomūs filmai: “Ko
munistų riaušės San Francisco 
mieste,” ir ‘(Sovietai okupuoja 
Pabaltijo ir kitus kraštus.” Įė
jimas laisvas ir nemokamas. 
Lietuvių respublikonų vienetams 
vadovauja: Antanas Skirius ir 
dr. Petras Pamataitis.

—- Pabaltiečių deportacijos 
šiemet, birželio mėn., buvo pla
čiai paminėtos JAV senate ir 
atstovų rūmuose. Apie jas kal
bėjo 34 kongresmenai ir du se
natoriai. Jų visų kalbos tilpo 
“Congressional Record”.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas su žmona dalyvavo Pa
namos ambasadoriaus prieini-, 

i me, suruoštame tos valstybės 
! prezidento garbei. Taipgi Kajec 
I kai dalyvavo Glianos naujos am 
i basados, įsikūrusios Lietuvos 
! pasiuntinybės kaimynystėje, iš- 
i kilmingame atidaryme iv liepos 
| 2 d. Ghanos ambasadoriaus pri 
ėmime to krašto Tautos šven- 

, tės proga. Birželio 19 d. Lietu- 
, vos atstovas dalyvavo JAV At

Pašalinęs maldą iš pasaulio pa
matytum, kad sudarkei žmonijos 
ryšį su Dievu ir padarei nebiliu 
vaiko liežuvį. — Fechner

stovų Rūmų Užs. Reikalų ko
miteto Europos reikalams pa- 
komiteto “Hearings” posėdyje,

m. vasarą ruošiama II-ji Lietu
vių Tautinių Šokių šventė. Šios 
šventės rengimo darbus vykdy
ti JAV LB centro, valdyba pa
vedė LB Chicagos apygardos 
valdybai.

Tautiniai šokiai yra liaudies 
meno apraiška, kurios kūrybos 
metas nėra užsibaigęs. Kartų 
kartos juos kartoja, įnešdamos 
naujumo, gyvybės, todėl tauti
niai šokiai niekuomet nesensta. 
Jie visuomet gajūs, nauji ir į- 
vairūs. Juose atsispindi tautos 
charakteris ir kultūra. Tauti
nių šokių šventės tikslas: jau
nimui — pasireikšti, kitiems— 
pademonstruoti liaudies šokių 
meną ir mūsų tautos kūrybin
gumą, o mums patiems—atsi
gaivinti ir atsinaujinti savo kul 
tūros atkūrime.

Todėl kviečiame lietuviškąjį 
jaunimą jungtis į tautinių šo
kių ratelius, stipriai ruoštis tau 
tinių šokių šventei, kad galėtu
me pasirodyti, kaip sugebame 
savo tautos dvasią ir jaunystės 
džiaugsmą išreikšti.

Veikiantieji tautinių šokių ra 
teliai JAV ir Kanadoje prašo
mi registruotis II-jai Tautinių 
Šokių Šventei JAV LB Chica
gos apygardoje pas Stasį Šiau
čiūną, 2511 W. 69 st., Chicago, 
Illinois.

Jaunime, laukiame Jūsų pasi
rodymo !

JAV Liet. B-nės c. v-ba

kur liudininkais buvo J. J. Stu- 
kas ir J. Miklovas. P. J. Rajec
kas ta proga ten tarė žodį. 
Birželio 29 d. J. Rajeckas daly
vavo Congo (Leopoldville) at- j 
stovo priėmime to krašto ne-1 
priklausomybės paskelbimo 21 
metų sukakties proga.

Šiomis dienomis p. p. Kajec- ■ 
kai dalyvaus Irako atstovo pri
ėmime to krašto nepriklauso
mybės ,šventės proga.

— Pavergtųjų Tautų pietuo
se liepos mėn. 18 d. National 
Press klube, Washingtone, da
lyvaus ir Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas.

BRAZILIJOJE
— Lietuvos laisvės reikalą 

gražiai parėmė Sao Paulo laik
raštis “Tribūna Nacional”. Vie- 

! name numery buvo įdėtas Mel- 
dučio Laupinaičio straipsnis ry
šium su ten įvykusia Rusijos 
paroda. Čia primenama, kodėl 
parodon nebuvo išstatyta kon
centracijos lagerius vaizduojan 
čių eksponatų. Kodėl nepavaiz- 
duotos Katyno žudynės, masi
niai trėmimai ir t.t. Birželio trė 
mimų sukaktį minint tas pats 
Laupinaitis įdėjo kitą stambų 
straipsnį, primenantį apie So
vietų vykdytą ir vykdomą ma
sinį genocidą.

KANADOJ
— Dr. Vincas Vycinas nuo 

ateinančio rudens pradės dėsty
ti filosofiją Prince George kole-

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
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MOKSLININKAS PASTEURAS

Tai garsus prancūzų moksli
ninkas. Jis surado būdą, kaip 
maistą apsaugoti nuo bakteri
jų. Gerdami pieną, pastebėsite 
ant dėžutės užrašą “pasterizuo
tas”. Reiškia, kad piene nėra 
kenksmingų žmogui bakterijų.

Kartą Pasteuras susiginčijo1 
su vienu laikraštininku. Pasteu
ras savo gudrumu nugalėjo laik 
raštininką. Laikraštininkas su
pykęs pakvietė jį stoti dviko
vom. (Du vyrai su ginklais vie
nas su antru rungdavosi, kol 
vienas iš jų likdavo sužeistas 
ar užmuštas).

Vieną dieną, kai Pasteuras 
žiūrėjo pro mikroskopą, į labo
ratoriją įėjo du laikraštininko 
vyrai. Jis, neatitraukęs akių 
nuo mikroskopo, paklausė:

— Ponai, aš daug nesuprantu 
apie dvikovas. Bet, rodos, aš tu
riu teisę pasirinkti ginklą, su 
kuriuo teks kautis su mano 
priešininku ?

— Taip, jūs turite tą teisę! 
— atsakė vyrai.

— Štai mano ginklai, — tarė 
Pasteuras, rodydamas į dvi deš
ras. — Dešros visiškai vieno

gijoje Kanadoje. Dr. Vycinas 
yra gimęs Pittsburghe, Pa., A- 
merikos lietuvių šeimoje, ir dar 
neturėdamas pilnų 8 m. su tė
vais nuvyko atgal į Lietuvą. 
Filosofijos studijas pradėjęs 
Vyt. Didžiojo universitete, jas 
tęsė Vokietijoje (Freiburgo u- 
niv.) ir užbaigė JAV-se Duųues 
ne universitete, pasiekdamas fi
losofijos daktaro laipsnį. Praei
tą rudenį buvo išleista jo kny
ga “Earth and Gods”, kur jis 
peržvelgė Heideggerio filosofiją 
ir kurioje jis duoda graikų 
mitologijos nagrinėjimus gilioje 
Heideggerio filosofijos plotmė
je. Vietomis toje knygoje nau
doja elementus iš lietuviškos 
buities. Pirmoji knygos laida 
jau baigiama išparduoti. Ji pla
tinama vakarų valstybėse.

Artimoje ateityje planuoja 
rašyti knygą “Greatness”, kur 
pateiks ontologinius principus 
etiškam žmogaus buvimui pa
saulyje. Yra taipgi ■ susirūpinęs 
tyrimu galimybių grynai lietu
viškai kolonijai Kanadoje.

— Lilija šukytė baigė McMa- 
ster universitetą, gaudama ba- 
kalaureato laipsnį. Studijavo vo 
kiečių ir prancūzų kalbas. Yra 
gimusi Kaune. Į Kanadą atvy
ko 1949 m. Toliau planuoja stu 
dijuoti muziką.

f ' °s \(8s j

dos. Bet tiktai iš išvaizdos. Vie
na iš jų gera dešra. Antroji pil
na kenksmingų kirmėlyčių. Ma- 

Į no priešininkas pasirinks vieną 
iš jų ir suvalgys. Aš suvalgysiu 
antrąją. Dvikova baigsis vieno 
iš mūsų mirtimi, nes kirmėlyčių 
yra tiek daug, kad užtektų ir 
drambliui pribaigti.

Pasteurui nebereikėjo, ilgiau 
kalbėti. Abu vyrai greit išnyko 
iš laboratorijos. Ir taip išvengė 
dvikovos.

K. Donelaičio lit. mok-los mokslo metų užbaigimo parodėlės da
lis. V. Noreikos foto.

— Dr. A. Kulpavičius atosto
gų proga lankė vakarinę Kana
dos dalį.

— Inž. G. M. šernas Toron
te, Ont., atidarė savo įstaigą. 
Jau turi užsakymus Ontario 
provincijoje įrengti slidininkų 
stotis, vasarnamius, tvenkinius. 
Inž. Šernas yra gimęs Klaipė
doje, 1929 m., inžinerijos mok
slus baigė Toronte 1954 m.

— J. Genutis dvi savaiti ato
stogų praleido Lenkijoj. Dau
giausia buvo sustojęs Suvalkų 
trikampy. Dalyvavo pamaldose, 
vaidinimuose, pobūviuose. Ten 
kolchozų dar nėra, bet ūkinim 
kams uždėtos didelės duokles. 
Nuo birž. 15 d. pasienio gyven
tojams (5 mylių ruože) leidžia
ma pasimatyti su giminėmis iš 
Lietuvos pusės, duodami leidi
mai pasieniečiams lankyti vieni 
kitus — gyvenančius Lietuvoje 
ir Lenkijoje.

— V. E. Gruodis Montrealy 
yra pirmininkas didelės bend
rovės “Ferrania”, kuri verčiasi 
foto ir filmų reikmenimis.

VOKIETIJOJE
— Kun. Vaclovas šarka su 

vaikais išvyksta į jaunimo sto
vyklą, kuri bus nuo liepos 16 
d. iki rugp. 7 d. Stovykla bus 
pas saleziečius, Italijoje.

Dainava
Kvepia pušys ant kalnų. 
Ak, kaip miela ir jauku! 
Spyglio ežeras gražiai 
Žaidžia saulės spinduliais.

Skamba dainos Dainavoj, 
Kaip Tėvynėj Lietuvoj. 
Širdį veržia ilgesys,
Kada ji Ją pamatys.

Štai kryžius ant kalnelio, 
Prie jo klaupiam ant kelių; 
Čia gražioji Dainava,
Mūs antroji Lietuva!

Ma.rija-Zita Girginaitė 
Grand Rapids, Mich.

Traukiny
Vienas keleivis įlipo į trauki

nį. Davė traukinio patarnauto
jui 2 dol. ir paprašė jį pažadinti 
Washingtone.

Traukinys sustojo. Žmonės 
eina laukan. Triukšmo pažadin
tas keleivis klausia:

— Kokia čia stotis?
— New York’as — atsako 

vienas keleivis.
Supykęs keleivis prieina prie 

traukinio patarnautojo ir sako:
— Už ką aš Tamstai daviau 

2 dol.
■— Vieną keleivį beveik jėga 

išsodinau Washingtone. Aš ma
niau, kad tai Tamsta buvai.

!
Miegalis

Paulius buvo blogiausias mo
kinys klasėje. Pamokų metu 
galvą ranka parėmęs užmigda

vo. Negirdėdavo, ką mokytoja 
aiškindavo.

Vieną dieną Paulius atėjo į 
klasę vieną valandą pavėlavęs.

Mokytoja, — Kodėl šiandien 
taip vėlai?

Paulius: — Pramiegojau. 
Mokytoja: — Tai tu ir na

mie taip gerai miegi, kaip ir 
klasėje!

gg

Piešė Ramunė Motiejūnaitė, sto
vyklaudama San Bernardino kal
nuose, Calif.




