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BRITANIJOS-PRANCŪZIJOS SUSIKIRTIMAS NUTRAUKĖ 
DERYBAS DEL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRUOMENĖS

BRIUSELIS, Belgija. — Bri
tanijos pasitarimai dėl įstojimo 
į Europos Ekonominę Bendruo
menę (Bendrąją Rinką) sekma
dienį buvo atidėti iki rudens, 
kai nepavyko pasiekti susitari
mo dėl pagrindinio klausimo — 
Britų bendruomenės (common- 
wealth) žemės ūkio gaminių eks 
porto. Šis derybų pertraukimas 
sužlugdė britų viltis, kad jie 
rugsėjo 10 d., kai Londone su
sirinks jų sąjungon įeinančių 
valstybių ministeriai pirminin
kai, galės pranešti apie palan
kų susitarimą Bendrosios Rin
kos reikalu. Vis dėlto laikoma, 
kad ligšioliniai pasitarimai pada 
rė pažangos besiekiant suderin
ti britų bendrininkų ryšius su

Pasitarimai, bus atnaujinti rudenį

derybininkas Edvvard Heath sa- nuimti Bendrosios Rinkos vals- mas buvo iškeltas pasikalbėji-
ko, kad paskutinės keturios pa
sikalbėjimų dienos atnešė nau
dingą pažangą.

Sugrįžęs į Londoną, jis nu
siskubino į neįprastą sekmadie
nio nakties pasitarimą su bri
tų ministerių pirmininku Harold 
Macmillanu. Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Paul-Hejnri 
Spaak reporteriams prasitarė, 
kad padėtis yra susidariusi jaut 
ri, bet ne neišsprendžiama. Jis 
pranešė, kad derybos bus to
liau tęsiamos rugsėjo pabaigoje 
ar spalio pradžioje.

Prancūzų delegacijos atstovas 
spaudai pareiškė, kad jau net 
buvo numatyta britų bendrinin
kų žemės ūkio produktams rin-

tybių tarpe. Taipgi buvo sutar- 1 muose po derybų nakties, tik 3

britų naryste Europos Bendro- ka iki 1970 metų, kada visi mui 
joje Rinkoje. Vyriausias britų 1 tai ūkio gaminiams turės būti

Izraelis priima Sobleną
Laikys pas save kol šnipas susiras kraštą

LONDONAS. — Izraelitų am Sobleną į New Yonką, jis sau 
basada vakar pareiškė, kad Iz- į įsipiovė, ir izraelitų lėktuvas bu 
raelis pasiruošęs susigrąžinti vo priverstas nusileisti Londo-
Rusijos šnipą dr. Robertą A. 
Sobleną ir jį laikyti savo teri
torijoje, kol jis susiras kraštą, 
kuris jį priimtų. Komunistų vai 
doma Čekoslovakija pasiūlusi 
jam politinį prieglobstį.

Britų vyriausybė įsakė Izra
elio oro linijai EI Al nuskraidinti 
61 metų sovietų šnipą į New 
Yorką. Izraelio ministerių kabi
netas užvakar liepė oro linijai 
nepaklusti įsakymui.

Soblen iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių pabėgo į Izraelį, ku
rio vyriausybė ištrėmė. Vežant

ne. Soblen buvo gydomas Lon- 
dęno kalėjimo ligoninėje.

ta, kad bus nauji pasitarimai 
su britų bendrininkais, jeigu Bri 
tanijai įsijungus į Bendrąją Rin 
ką, nukristų jų žemės ūkio ga
minių eksportas. Derybininkai 
taipgi sutarė dėl metodų garan 
tuoti tinkamą prekybą su Indi
ja, Pakistanu ir Ceilonu. Taip
gi buvo aptarti ryšiai su Bend
rąja Rinka su britais surištų 
jų Afrikos teritorijų ir Karaibų 
salų.

Pagrindinės priežastys, dėl ko 
dabar neprieita prie galutinio 
susitarimo buvo dvi: visų pirma 
— žemės ūkio gaminių kainos 
po 1970 m. ir, antra, finansi
niai bendros žemės ūkio politi
kos nuostatai.

Vienas iš “šalčiausių” dery
bininkų — Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris Maurice Cou- 
ve de Murville iškėlė naują, 
ypač britams jautrų reikalą — 
masyvų bendrą fondą, kuris bus 
sudarytas iš pajamų prekiau
jant žemės ūkio produktais.

Britų delegacijos šefas E. 
Heath pareiškė nusistebėjimą, 
kad toksai sudėtingas klausi-

val. 10 min. ryto. Jis pareiškė 
kad nėra pasiruošęs ką nors 
panašaus pasirašyti be nuodug 
naus teisinio šio reikalo išstu
dijavimo. Ir taip derybos buvo 
pertrauktos.

«T

Katangos provincijos 
sostinės aerodromas

uždarytas
ELIZABETHVILLE, Katan- 

ga. — Jungtinės Tautos užva
kar uždarė Elizabethvillės aero
dromą susisiekimui, išskyrus 
Jungtinių Tautų karinių dalinių 
lėktuvus.

Aerodromas buvo uždarytas, 
praneša Jungtinių Tautų kal
bėtojas, nes to pareikalavo Cent 
ro Kongo vyriausybė, kuri pap
rašė, kad visi lėktuvai turėtų 
jos leidimus nusileisti bet ku
riame aerodrome Katangoje, iš
skyrus Albertvillę. Albertville 
yra kongiečių kareivių kontrolė
je.

Katangos prezidento Tshom- 
bės vyriausybės nariai aerodro
mo uždarymą apibūdino, kaip 
pirmąjį žingsnį ekonominio spau 
dimo programoje, bandant at
siskyrusią Katangą įjungti į 
centro vyriausybės kontrolę.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 7 d.: šv. Kajeto

nas, Drąsutis, Prutenė.
Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas 

Vianney, Pilėnas, Gražutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių, galimas lietus; 
rytoj — truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:50, leidžias 8:03.

Pirma sušaudė; paskui 
gerbia

PAVERGTA LIETUVA. — 
Neseniai Lietuvos televizija at
vaizdavo žinomą kariškį gene
rolą Vytautą Putną (kuris Sta
lino laikais kartu su kitais žy
miais kariškiais buvo sušaudy
tas). Atvaizdavo jį ne tik kaip 
karvedį, bet ir kaip beletristą 
bei dailininką. Iki šiol tesuras
tas tik vienas jo tapybinis dar
bas ir kelios karikatūros. Me
džiagą televizijos vaidinimui su 
rinko B. Motuzą. (E.)

Naujas jaunuolių 

transportas į
Kazachstanu

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Vilniaus radijo pranešimu, 
liepos 25 dieną iš Vilniaus sto
ties į Kazachstaną “išvyko” nau 
jas jaunuolių transportas.

Šiame transporte buvo 150 
jaunuolių. Jie dirbsią kolcho
zuose ir sovchozuose Ulijanovs- 
kio, Telenskio rajonuose (Ka
ragandos srityje). Vilniaus ra
dijas vadina jaunuolius “Lietu
vos patriotais”.

Naujo tipo” lietuviš
kos vestuvės

pavergtoje Lietuvoje
ROKIŠKIS, pavergta Lietu

va. — Rokiškio kultūros namuo 
se jau kelintus metus prakti
kuojamos “naujo tipo” lietuviš
kos vestuvės. Jaunavedžiai at
važiuoją su didžiulėmis palydo
mis, pasipuošę tautiniais rūbais. 
Juos sutinka orkestras. Išpuoš
toje patalpoje jaunavedžiai pa
sirašo sutuoktuvių liudijimą. 
Juos sveikina vykdomojo komi
teto pirmininkas, deputatai. Nu
sileisdami nuo pakylos, jauna
vedžiai privalo perkirpti juoste
lę: atidaryti sau kelią į naują 
gyvenimą. Juos pasitinka gė
lės, fotografai, draugų sveiki- 

Į nimai, dovanos.
Tasai “naujas, gražus papro

tys” vis labiau populiarėjąs Lie 
tuvos miestų ir kolchozinių kai
mų gyventojų terpe, praneša 
sovietiniai reporteriai. (E.)

Naujausios
žinios

— JAV Informacijos įstaiga 
vakar pranešė, kad Sovietų Są
junga negali trukdyti Telstar 
transliacijų.

— Rytų Vokietijos komunis
tai oficialiai pripažino, kad iš 
jos delegacijos jaunimo festiva
lyje Helsinkyje, pabėgo į Va
karus.

— Sovietų atstovas Zorin va
kar Genevoje pareiškė, kad nau 
ji Jungtinių Amerikos Valsty
bių nusiginklavimo planai nesą 
reikšmingi, bet bus studijuoja
mi. JAV ambasadorius Dean 
šiandien baigs pasikalbėjimus 
su Zorinu ir po to praneš kalbų 
rezultatus ir atskleidė naujus 
JAV pasiūlymus.

— Sovietų Sąjungos žmonės

Geroje nuotaikoje — Buvęs prezidentas Eiscnhoweris, keliauda
mas po Europą, susitiko Bonnoje su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu’ (kairėje). Vyras, stovįs viduryje, neatpažintas. (UPI)

Sovietu karo laivynas
Kremliaus vadai moka pasigirti

LONDONAS. — Kaip permai- Pastarosiomis savaitėmis dik- 
ningos yra Sovietų Sąjungos pa tatorius Chruščiovas dalyvavo iĮ dar nieko" nežinojo apie
žiūros, pavyzdžiui, žemės ūkio! raudonojo karo laivyno prati-' sekmadienį įvykdytus rusų ato. 
klausimais, taip nepastovios jos muose (manevruose) šiaurės le-
yra ir kariniais klausimais. Dar 
lankydamasis Londone, diktato 
rius Chruščiovas pareiškė, kad 
jis savo kreiserių laivyną netru
kus “parduosiąs”, suprask: kaip 
atgyvenusius savo amžių. Gir
di, ateityje būsią naudojamasi 
naujoviškesniais pabūklais (ra
ketomis ir pan.).

Dar 1960 metais Chruščiovas

dyno jūroje ir stebėjęs, kaip 
atominis povandeninis laivas pa 
sinėręs iššauna raketas (ame
rikiečių jau seniai praktikuoja
ma).

Ryšiumi su manevrais įvyku
siuose tarybiniuose pasitarimuo 
se, kaip praneša politiniai ste- 

i bėtojai, vis dėlto nesą galima

— JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje Thompson, atlikęs 
ten diplomatinę tarnybą, vakar 
grįžo į Washingtoną.

, pasitikėti vienomis raketomis, 
apie tradicinį karo laivyną iš- j rejkja dar jr senojo tipo laivy- 
sireiškė labai skeptiškai. Ar tai j
buvo tik akių dūmimas? Fak-j 
tinai Sovietų Sąjunga kaip di-1 
dino, taip ir toliau didina savo 
karo laivyną, žinoma, papildy
dama naujoviškais atominiais 
povandeniniais laivais (kurių 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
jau seniai turi).

no.

Vakariečiai pastebi, kad Chru 
ščiovo, Maiinovskioir kai kurių 
admirolų grasinimai Vakarams 
raudonojo laivyno stiprumu pa
našūs į jų praeities pasigyri
mus, kurie ne visada buvo pa
remti tikrove.

minius bandymus.

— Formozoje vakar audra už 
mušė 87 asmenis, 1,500 sužei
dė ir tūkstančius namų sugrio
vė. Audra pasuko į raudonąją 
Kiniją.

— Alžiriečių vicepremjeras 
Ben Bella ir jo septynių politi- 
(nio biuro taryba pasiskirstė 
pareigomis ir atidėjo parlamen 
to rinkimus iki rugsėjo 2 die
nos.

— Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vakar išskrido į 
Italiją atostogų.

— Jamaica vakar tapo nauja 
nepriklausoma valstybe. Iškil
mėse Britaniją atstovavo ibritų 
princesė Margareta, o Jungti
nes Amerikos Valstybes — vi
ceprezidentas Lyndon Johnson.

BAIGUS AŠTUNTĄJĮ TARPTAUTINI 
JAUNIMO FESTIVALI HELSINKYJE

UŽSIENIO FILMAI 
TELEVIZIJOJE

Televizijos katalikų valando
je, duodamoje rugpiūčio mėne
sio sekmadieniais, rodomi užsie
nio filmai religinėmis temomis. 
Katalikų valanda būna perduo
dama NBC televizijos tinklo 
sekmadieniais 12 vai. 30 min. 
p. p. (New Yorko laiku).

Italijos ligonių
gydytojų streikas1

ROMA. — 35,000 Italijos li
goninių gydytojai sustreikuos 
rugsėjo 1 dieną. Italų ligoninių 
daktarų konferencija pranešė 
sekmadienį, kad streikas skel
biamas pakelti atlyginimą ir į- 
vykdyti kitas reformas.

Harry S. Stonehill, atvykęs į 
Filipinus kaip JAV kareivis ir 
pasilikęs ten po II Pasaulinio ka
ro, deportuotas iš filipinų krašto 
dėl išsisukinėjimo sumokėti paja
mų mokesčius ir pažeidimo Fili
pinų finansų įstatymų. (UPI)

Gydytojai buvo pasiruošę pa 
skelbti keturių dienų streiką _tiset 
praėjusį mėnesį, bet jis buvo 
atšauktas, pažadėjus premjerui 
specialų įstatymo projektą.

HELSINKIS, Suomija. — Ko 
munistų surengtą 8-tąjį tarptau 
tinį jaunimo festivalį Helsin
kyje žymėjo du bruožai — jį 
aiškiai boikotavo krašto šeimi
ninkai — suomiai ir jis suorga
nizuotas pagal įprastinę komu
nistinę režisūrą.

Dar prieš festivalio pradžią 
buvo būdinga, kad suomių spau 
da bent ligi liepos 23 d. apie 
komunistų rengiamą triukšmą 
tylėjo ir jo neminėjo nė žodžiu. 
Vienintelis laikraštis plačiai ra
šęs, tai komunistų “Kansan Uu- 

Pvz. populiariausias ir

Suomiai boikotavo komunistų suruoštą jaunimo festivalį
pasiekimus įvairiose gyvenimo vykusiems lietuviams pavyko su 
srityse. Jaunieji amerikiečiai su iš Lietuvos atvykusiais kiek pa-

prieš
Romos 3,000 ligoninių dak- gyventojų pasisakymus apie fes 

tarų nebuvo patenkinti pažadu; tivalj ir jie visi — neigiami, 
tuo metu ir paskelbė streiką, j Būdinga dar ir tai, kad tik 4 

i procentai apklausinėtų suomių 
pasisakė, kad jie labiau domi-

— Mirė lietuvių bičiulis. Mad 
ride mirė buv. Ispanijos infor- 
macijos-turizmo ministras Gab- 
riel Arias Salgado, kuris prieš 
8 metus leido lietuviams naudo
tis Ispanijos Tautinio radijo

organizavo savo parodą. Įvai
riose miesto vietose, ir provin
cijos miestų neišskiriant, su mil 
žiniška sėkme pasirodo ame
rikiečių džazo muzikos atlikė
jai. Helsinkyje visur gali justi 
Vakarų įtakos — skelbimai, 
spaudos pobūdis, filmų progra
mos (iš per 20 festivalio metu 
rodomų filmų, vos viena sovietų 
gamybos, o šiaip daugiausia JA 
Valstybių filmai).

Parengimų dalis vyko ir lie
pos 28 d. Tos dienos vėlų vaka
rą pagrindinėje miesto gatvėje 
— Mannerheimo bulvare gaiva-

įtakingiausias Helsinkio dienraš 
tis “Helsingin Sanomat” tik

festivalio pradžią įdėjo kškai susirinkusi suomių studen

si festivaliu. Suomiai ir šalia jų 
įvairios užsieniečių organizaci
jos visa padarė, kad tik ati
traukti visuomenės dėmesį nuo 
festivalio. Pvz. festivalio dieno
mis įvyko sporto rungtynės tarp

siųstuvu, o neseniai prailgino | suomių ir švedų ir jos sutrau- 
lietuvišką programą iš Madrido j kė tūkstančius žiūrovų bei sve- 

Į 5 minut., žadėdamas dar prail-: čių iš Švedijos. Nors šiaip va- 
j ginti iki 25-30 minučių. Ir šiaip i saros metu teatrai uždaromi, ta-
jis rėmė lietuviškus reikalus. čiau festivalio metu jie veikė.

Pavyzdingai suorganizuota švei 
— Prancūzija įsitikinusi, jog; carų paroda pavaizduoja lais-

Britanijai reikalinga laiko įsi- vos demokratijos bei Vakarų 
jungti į Europos Bendrąją Rin- pranašumą, jaun. socialdemokra 
ką. tų paroda atstovavo Suomijos

tų ir jaunimo minia sukėlė prieš 
festivalį nukreiptas demonstra
cijas.

Festivalio atidarymas įvyko 
liepos 29 d. — delegacijos žy
giavo miesto centro gatvėmis 
ir stadione. Komunistai padėjo 
\isas įmanomas pastangas už
pildyti stadioną ir iš provincijos 
atgabeno tūkstančius komunistų 
jaunuolių. Visa toji publika šū
kavo, mosavo vėliavėlėmis. De
legacijų žygiavimas stadione už
truko dvi valandas. Sovietų de
legacijoje (per 700) žygiavo ir 
devyni lietuviai, jų tarpe Lietu
vos komjaunimo sekretorius 
Česnavičius, kolchozo pirminin
kas Mačiulionis, keli muzikai 
ir sportininkai. Iš Vakarų at-

sikalbėti. Savo gausumu atkrei
pė dėmesį kubiečiai, italai, pran
cūzai, vakarų vokiečiai, ameri
kiečiai (tačiau šių tarpe, kiek 
teko patirti, vos apie 40 esama 
tikrų komunistų šalininkų, o 450 
tarpe apie pusę buvo aiškūs 
festivalio priešininkai).

Atidarymo kalbose skambė
jo įprastinės komunistų frazės 
apie taiką — būdinga, kad fes
tivalio rengėjai naudojo tik suo
mių ir prancūzų kalbas, dalinai 
ir ispanų ir buvo išvengta ang-

Trumpai iš • 
visur

- Atvyko repatriantų iš Kiai 
į pėdos krašto. Pastarosiomis die 
nomis Friedlando, Vokietijoje, 
pereinamoje stovykloje buvo už 
registruota didesnė grupė atsi
kėlusių iš sovietų valdomų kraš 
tų. Atvyko 34 asmens, daugiau
siai iš Klaipėdos krašto ir ki
tų Lietuvos vietovių, be to, pas 
kiri iš Kazachstano ir Krasno
jarsko.

— Šernai naikina bulves. Vil
niaus radijas praneša iš įvairių 
Lietuvos vietovių, kad šernai 
kai kur padaro daug žalos, nai
kindami bulves ir kitus auga
lus.

— Afganistano karalius Ža
lų ir rusų kalbų. Po parado dar vakar atvyko į Sovietų Są-
pora valandų vyko aikštėje me
niniai pasirodymai. Jie buvo ge 
rai suorganizuoti ir galėjai įžiū
rėti ir politinį momentą, nors 
šiaip jo buvo vengiama. Pvz. ry
tų vokiečiai demonstravo, kaip 
komunistų akimis, turėtų būti 
išspręstas Berlyno klausimas, 
tačiau šiaip vyravo liaudies šo
kiai. Didžiausią pasisekimą tu
rėjo suomių jaunimo pasirody
mas.

*
Kitomis dienomis vyko šim

tai kitų parengimų stadione, į- 
vairiose miesto salėse, aikštė
se, koncertų ar kino salėse. Ne
paisant miesto užtvindymo, šuo 
miai į

jungą, kur jis viešės aštuonias 
dienas; tai esąs neoficialus vizi
tas.

4 psl. prieš festivalį nukreiptą 
leidinį “Helsinkio jaunimo nau
jienos” — anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbomis.

Helsinkyje 8-tasis tarptauti
nis jaunimo festivalis truko nuo 
liepos 28 d. iki rugpiūčio 6 d. 

*

Jei jau festivalis Austrijos 
sostinėje Vienoje parodė kitų 
tautų abuojumą tokiems komu
nistiniams parengimams, tai į- 

įvairias manifestacijas I vykiai Helsinkyje dar labiau 
patvirtino, kad laisvasis pasau
lis su tokiais komunistiniais pa
rengimais nenori nieko bendro 
turėti. (E.)

nekreipė dėmesio ir tai geriau
siai galėjai stebėti jų spaudoje. 
Festivalio dienomis suomių jau
nimas kasdien leido spausdintą
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VAISTAI — NE PELAI

i Kuomet žmogus suserga, tai 
kartais jam reikia vaistų, o 
kartais "ir nereikia. Tiktai gydy 
tojas gali žinoti, kada ligoniui 
reikia vaistų. Žmonės daro di
džią klaidą, jei vartoja vaistus, 
kada nereikia. Didžiuma vaistų i 
Veikia kaip nuodai tiems, ku
riems vaistų nereikia. Juk turė
tų būti aišku, kad bet kokie 
nuodai perilgai ar be reikalo 
vartojami žmogui sveikatos ne
teikia ir jo amžiaus nepailgina.

Kuomet vaistai ligoniui rei
kalingi, tai privalo būti paga
minti pagal receptą medicinos 
daktaro, kuris ligonį asmenis-1 
kai išegzaminavo. Tiktai medi
cinos daktaras, nuodugniai iš
tyręs ligos priežastį, ligos eigą, 
ligonio fizišką stovį ir ligos 
laipsnį, yra kompetentingas nu
statyti diagnozę, permanyti 
prognozę ir nuspręsti, kokie i 
vaistai ar kokios gydymo prie
monės yra reikalingos pasėk- 
mįngesniam ligonio pagydymui.

Kuomet daktaras prirašo tau 
vaistus, tai prirašo tik tau, o 
ne kam kitam. Ir prirašyti vais 
tai turi būti vartojami tik taip, 
kaip nurodyta ir užrašyta, o ne 
kitaip; ir tik tiek, kiek įsakyta,
— ne daugiau, ne mažiau. Vais i 

tų ėtnimo laikas ar protarpiai 
turi būti tik tokie, kokie dak
taro yra įsakyti, o ne kitokį.

' kiekvienas privalo įsisąmo
ninti, kad reikia atidumo ir at-j 
sarsimo vartojant vaistus. 
Mat, vaistai tai ne pelai. O at
sargumo dėsniai naudojant vais
tus vra šie:j-- ,

1. Stiprius ir nuodingus vais
tus, migdančius vaistus ir anti-: 
septikus reikia laikyti po užrak-! 
tu, .arba ten, kur vaikai nepa-1 
siektų. Niekad nelaikyk vaistų ’ 
toje spintoje, kur sukrauti vi
sokie tualetiniai ar valgomi da- •. 
lykai. Daug vaikų nusinuodijo i 
ir mirė, kai saldžias phenolph-1 
taleino tabletes suvalgė kaip sal 
dainius arba nurijo migdomų į 
tablečių.

2. Niekad neiiųk vaistų pa
tamsiais, -kad <ir tikriausiai bū- ! 
tum įsitikinęs, jog tai yra tie 
patys vaistai, kuriuos ketini 
vartoti. Anais metais viena lie
tuvė motina įpylė savo kūdikio , 
bumelėn jodo vieton “eastori- i 
jos”. Kūdikiui suklykus, užžie- I 
bė lempą ir tik tada pamatė, 
kokią baisią klaidą padarė.

3. Paėmęs vaistų bonkutę, vi . 
suomet perskaityk užrašus ati- j 
džiai ir patikrink daktaro įsaky ! 
mus. Perskaityk, ir dar sykį 
perskaityk užrašus ant vaistų 
pirm duosiant juos ligoniui.

4. Pilant vaistus iš bonkutės, 
reikia pilti taip, kad nebūtų ap i 
laistytas užrašas. Vaistais ap- i

i laistytą užrašą kartais sunku 
perskaityti ir paskui gali įvyk
ti klaida.

5. Kai pasveiksi, privalai vi
sus vaistus išpilti arba sunai
kinti, nes daugumas vaistų su- ! 
sensta ir sugenda, kai ilgiau 
pastovi. Susenę vaistai yra 
nenaudingi arba tiesiog pa
vojingi. Be to, žmogus gali 
užmiršti, nuo ko tie vaistai 
buvo, arba užrašai gali nu
blukti. Vaistus ateičiai taupyti 
kartais perbrangiai kainuoja.

6. Niekad neleisk pačiam vai 
kui imti vaistų. Vaistų reikale 
niekados nepasitikėk vaiko iš 
mintimi, kad ir išmintingiausias 
jis būtų.

7. Nebūk naiviaširdis. Ne-1 
drįsk su pasididžiavimu “užfun, 
dvti” savo kaimynui tų vaistų, 
kure yra tik tau prirašyti. Vais 
tai, kurie buvo geri tau, gali 
būti labai pavojingi kitam. 
Simptomų panašumas nereiškia 
ligos tapatumo. Be to, reikia 
žinoti, kad vaistai, prirašyti 
brunetui ligoniui, gali būti mir
tinai nuodingi blondinui; mote
riški vaistai gali pakenkti vy
riškiui; senio ligai vaistai gali 
užmušti vaiką; nagi dusulin
gam ligoniui skirti vaistai gali 
užmušti tą, kursai turi perdi- 
delį kraujo spaudimą; žiemos 
sezono vaistai netinka vasarai 
ir t. t.

8; Suauję šeimos nariai pri
valo žinoti tą vieną spintą, kur 
vaistai yra laikomi. Ant tos 
spintos durelių privalo būti pri 
lipinta daktaro kortelė su jo 
adresu, kad reikalui ištikus ne
reikėtų gaišti ir grabaliotis po
pierėlių krūvoje. Daktaro, po
licijos ir ugniagesių telefono 
numeriai visada turi būti po 
ranka!

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia O. R. — Esu 32 me
tų moteriškė. Jauna būdama 
mėgdavau sportą, lošdavau 
krepšinį ir tenisą, ir mano oda 
būdavo graži. Dabar ant mano 
veido atsirado raukšlės, oda pa 
sidarė negraži. Nors daug turiu 
rūpesčių ir dažnai blogai mie
gu, bet šiaip mano sveikata ne
bloga. Viena mano pažįstama, 
kuri dirba ligoninėje, man sa
kė, jog vienas gydytojas pada
rė pastabą, kad ant veido raukš 
lės atsiranda nuo saulės. Pasa
kyk, gerb. Daktare, ar tai tie
sa, kad nuo saulės atsiranda 
raukšlės ant veido?

Atsakymas O. R. — Ne vien 
tik saulės spinduliai sendina 
odą, bet ir nemiga, ir rūpesčiai, 
ii’ skausmai ir t. t.

Naujas maudymosi baseino žaidimų įtaisas, pavadintas “Aqua 
Bcbber”. čia 14 pėdų aliuminijaus stiebas įtaisytas 600 svarų 
kamuolyje, turinčiame skersmeny 5 pėdas ir 8 colius. Kamuolys 
padarytas iš tirpinto stiklo pluoštų su priemaišomis; viduje yra 
2,200 svarų cemento balansui palaikyti. Įlipus į viršų galima gra
žiai pasiūbuoti į šaįįs.

Klausia J. V. — Visi japonai 
turi. grąžius plaukus ir dar ne
teko man matyti nei vieno pra 
plikusio japono. Būtų man ir, 
tikiu, daugeliui kitiems “Drau
go” skaitytojams įdomu žinoti, 
ką apie plikumą sako medicina.

Atsakymas J. V. — Japonai 
valgo ir gyvena kitaip negu 
mes; nevartoja tiek daug dirb
tinų vitaminų. Medicinos moks 
las sako, kad perdidelis kiekis 
vitamino A ir D veikia kaip 
nuodai (hypervitaminosis). Pa
stebėta, kad jaunuoliai, gavę 
50,000 vienetų vitamino A kas
dieną, ilgainiui apsilpsta, neten
ka apetito, pasidaro irzlūs, pik
ti, gauna niežulį, oda pradeda 
luptis, lūpos suskirsta ir krau- 
joja. Ir jei dar nesiliauja var
toję vitamino A, tai pradeda 
galva skaudėti ir svaigti, su vi
duriais pasidaro netvarka ir 
plaukai nuslenka. Vitaminas su 
saiku yra vaistas, o kai jo per
daug, tai jau nuodas.

Atsakymas Y. T. — Mūsų 
dienraštyje Sveikatos skyriuje 
aptariama tik profilaktinės me
dicinos klausimai ir patariama, 
’kaip apsisaugoti nuo ligų bei 
i nelaimingų atsitikimų. O jau

irti poino

1
 TV-RABIUAI-OUOST. REKORDERIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTĖS 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam iamlauslos kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.-CLiffside 4-5665Į

sergantiems ligoniams per laik 
raštį diagnozė nenustatoma ir 
receptų nepatiekiama, nes tai 
gali padaryti gydytojas tik ta
da, kai jis ligonį asmeniškai iš- 
egzaminuoja.

Palaidotos gyvos

“Palaidotos gyvos”, taip va
dinamos vienuolės, gyvenančios 
Asyžiuje. Jos miega ant nuogų 
lentų, dėvi labai šiurkštų dra
bužį, koplyčios be suolų, klūpo- 
ja ant grindų be jokio atsirėmi- 
mo. Kalbasi tik vieną kartą sa
vaitėje, seka šv. Pranciškaus 
regulą. Viso yra 40 seserų, at
stovaujančių devynioms tauty
bėms. Viršininkė Elena, kuri

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies lr auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 įį, West 95tli Street 

'JKicago 42, Illinois 
v! GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

APDRAUSTA
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas iš 
įvairių atstumų

A- VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

.. Hlli^j

U* ;•>: 
.. l'-'-'JJ’i
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VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

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 — 
Marguette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4^%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-75*75

prieš 30 metų studijavo daina
vimą Paryžiuje, yra baigusi Sor 
tonos universitetą. Buvo išlai
kiusi lėktuvo piloto egzaminus. 
Viską metė ir įstojo į griežčiau 
šią Šv. Klaros vienuolyną Asy
žiuje.

KATALIKŲ MEDICINOS 
MOKYKLA INDIJOJE

Nauja medicinos kolegija, kai 
nuosianti $3,000,000, nuspręsta 
katalikų vyskupų globoje pas
tatyti Bangalore mieste, Indi
joje.

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 LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel.. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštu d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076
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• 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.

• Redakcija dirba kasdien =
8:30
8:30

5:30,
12:00

šeštadieniais =

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-t595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest 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

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv.," penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo.'6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. 'trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2280.

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

keičia stiklus ir rėmus y
4455 S. California Avė., YA 7-7S8I 
VAL.: io ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad, 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS j 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 VI'ėst 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Tročiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st 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 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st 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 vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
Šeštad. nuo 12:80 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis

GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvi 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. i 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-771

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. loth Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos
togose. Kreiptis į dr. F. Kauną.
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer . Avenue', 
VaL: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Eorest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. RKlianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI

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

Trečiad. ir žeštad pagal sutartį.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDTNG 

7156 South JVestcra Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 „v. — 8 vai. vakr.o. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai, p. Šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1108 

Rez. tel. 239-29 i 9

U'iU rB OI BilivlAI I lo
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

„ chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 
® vąL. vak. Trečiadieniais ir s 
madiemais uždaryta, priimama 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MAGIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. lr penktad 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 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 

4 Main St., Aurora, IU.
Tel. TW 2-0803 

Susitarimui skambinti
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Narni): BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-55 
Ofiso vai.: Pirm., antr,, treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet tr ki 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
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Ekonomine krašto būklė ir

PREZIDENTO PROGRAMA
Šiuo metu krašte yra nema

žas susidomėjimas valstybinių 
mokesčių sumažinimu. Tokių 
vilčių yra davęs pats preziden
tas John Kennedy. Ieškodamas 
kelių krašto gerovei pakelti, 
nedarbui sumažinti, jis suran
da, kad yra reikalinga mokes
čius numušti. Sumažinimo su
ma būtų iki septynių bilijonų 
dolerių.

Tačiau prezidentas, kuriam 
nepavyko pravesti kongrese 
kelių svarbių įstatymo projek
tų, atrodo elgsis atsargiai, kad 
vėl nepralaimėtų. Mokesčių - 
taksų mažinimo klausimo nefor 
suosiąs kol nebus tikras, kad 
jis kongrese praeitų. Abiejų 
rūmų — senato ir atstovų — 
vadai tuo tarpu dar nėra tik
rai aiškiai pasisakę, ar jie pa
remtų šį prezidento projektą. 
Svarstydami valstybės biudže
to klausimą, jie dar negali nu
matyti, kaip šiuo metu būtų 
galima mažinti taksus, jei iš
mokėjimų pareikalavimai viso
se šakose yra didesni, o įplau
kos nei kiek nepadidėja. Kaip 
žinoma, krašto apginklavimas 
suima kolosalinio didumo pi
nigų sumas ir jų mažinti ne
galima. Pavojinga. Ginkluotis 
reikalauja krašto saugumas. 
Kol Sovietų Sąjunga įr komu
nistinė Kinija žvangins kari
niais pabūklais ir grasins, kol 
nusiginklavimo konferencijose 
sovietai tebėra (ir bus) nesu
kalbami, tol Amerika negali 
sustoti ginklavusi ir stiprinu
si savo apsaugą. O tai palie
čia valstybės biudžetą ir žmo
nių mokesčius.

*
Kalbant apie krašto ekono

minę padėtį, tenka pastebėti 
ypatingą reiškinį: pramonė ir 
prekyba neina plačiu mastu, 
tačiau ekonominė būklė nėra 
bloga. Net ir įvairių įmonių 
uždarbiai pasirodo yra geres
ni, negu bet kas galėjo tikė
tis. Bet jie vis tik nėra tokie, 
kokie turėtų būti.

Pastarais keleriais metais 
rodyta daug susirūpinimo pi
nigų valiutos infliacija. Bet da
bar apie tai jau- mažiau be
kalbama i rmažiau besirūpina
ma. Kaž kaip žmonės dėl jos 
nebesijaudina. Žmones labiau 
domina tas faktas, kad gy
venimo reikmenys brangsta. 
Pagrindiniai imant doleris yra 
stiprus, nors aukso atsargos 
ir tirpsta. Teisingai vienas e- 
konominių dalykų žinovas, ver 
tindamas dabartinę ekonominę 
būklę, yra pasakęs, kad šiuo 
metu dalykai nėra taip jau 
geri, bet jie nėra ir perdaug 
blogi.

Spaudoje ir gyvenime

SKURDI PADĖTIS KOLCHOZUOSE

Iš savarankių ūkininkų Lietu
vos valstiečius pavertus kolchozi
niais bernais, žemės ūkio okupuo
tam krašte skursta. Tai matyti iš 
nuolatinių dejavimų ir raginimų 
okupantų leidžiamoje “Tiesoje”, 
štai, liepos 28 d. numeryje rašo
ma:

“Neseniai ‘Tiesoje’ buvo griež
tai kritikuoti už blogą kukurūzų 
pasėlių priežiūrą alytiškiai. .. Ta
čiau didelio apsileidimo yra ir ki
tose vietose. Štai prie kelio iš 
Jiezno j Aukštadvarį pasėliai, ypač 
kukurūzų, tiesiog paskendę pikt
žolėse. Ir negalima manyti, kad 
to nemato Jiezno ir Kaišiadorių 
rajonų vadovai, gamybinės valdy
bos darbuotojai. Aišku, mato, kaip 
kukurūzai skursta, tačiau kodėl 
jie tokius dalykus toleruoja? 
Daug apsileidimo prižiūrint pasė
lius yra Švenčionių rajone. Antrą 
kartą čia įdirbta dar tik dešimta 
dalis visų kukurūzų pasėlių, o 
yra tokių kolūkių — ir ne vienas 
— kur kukurūzai neapkaupti nė 
vieno karto! Kokio gi galima ti
kėtis derliaus, jeigu usnys ir svė
rės užgožė laukus? Kuo pripildys 
švenčioniškiai siloso duobes? Pa
našius klausimus galima patiekti 
Utenos, Ignalinos rajonų vado
vams ir kolūkių pirmininkams. 
Nerūpestingai prižiūri cukrinius 
runkelius širvintiškiai, šalčinin- 
kiškiai, raseiniškiai. Reikia pakel
ti į kovą su piktžolėmis bulvių 
sklypuose Kaištadorių, Kapsuko,

*
Ekonominiai krašto reikalai, 

liečią vyriausybę ir kongresą, 
turi įtakos ir į partinę politi
ką. Prezidentas Kennedy, at
rodo, yra įsitikinęs, kad kraš
tas nori eiti drauge su juo į 
visai naują didelių eksperimen 
tų ir “didesnės valdžios” ga
dynę. Kongreso atstovai — ir 
demokratai ir respublikonai — 
turėdami galvoje, kad prieš 
kongresinius rinkimus beliko 
tik trys mėnesiai, galvoja ki
taip negu prezidentas. Jie ma
no, kai balsuotojai nenori ra
dikalių eksperimentų, kad jie 
yra priešingi federalinės val
džios galių plėtimui.

*

Per keliasdešimt metų Jung 
tinės Amerikos Valstybės per
gyveno daug aštrių krizių. Jos 
pergyveno du pasaulinius ka
rus, didžiąją ekonominę depre 
siją prezidento Hooverio lai
kais, pergyveno taip vadina
mus “Naujos dalybos — New 
Deal” ir “Fair Deal” laikus, 
dabar vargstama “Šaltojo ka
ro” laikotarpį, kuris tęsiasi il
gai ir kuris negreit teužsibaigs. 
Turėdami tą visą galvoje, ame 
rikiečiai, kaip atrodo, nėra lin
kę pulti į prezidento Kennedy 
prieš rinkimus paskelbto pla
no — “New Frontier” vykdy
mą. Daug kas galvoja, kad šis 
eksperimentas gali būti nesėk
mingas ir net pavojingas. Kon 
greso atstovai, šias žmonių nuo 
taikas patyrę, yra labai atsar
gūs. Kai kuriems prezidento 
planams jie entuziazmo nero
do. Ar jų nusistatymas pasi
keis po rinkimų, sunku yra pa
sakyti. Nėra abejonės, kad pre 
zidentas norėtų, kad daugu
mas atstovų būtų išrinkti tie, 
kurie nedvejodami remia “New 
Frontier” programą. Atrodo, 
kad ir jisai pats važinės į įvai
rias vietoves rinkiminės kam
panijos metu, kad paremtų 
savo draugų ir savo progra
mos rėmėjų kandidatūrą.

Nelaukiama, kad prezidento 
kalbos rinkimų metu turės 
daug įtakos į balsuotojus. At
rodo, kad prezidentas ir jo 
vyriausybė bus laiminga, jei ir 
naujame kongrese turės dau
gumą, nors ir mažesnę. Ar to
je daugumoje (demokratų) 
bus didesnis “New Frontier” 
neabejotinų rėmėjų skaičius, 
parodys ateitis. Jei to nebus, 
tada ir kitame kongrese bus 
sunkumų pravesti tuos įstaty
mus, kurie šioj sesijoj buvo 
atmesti. Bus sunkumų su vals 
tybės biudžetu ir taksų suma
žinimo problema.

(Kupiškio, Anykščių rajonų kol
ūkiečius. Nėra abejojimo, kad 

! žmonės imsis pasėliuose darbo iš 
i peties, jeigu kolūkiai daugiau rū- 
I pinsis juos suinteresuoti materia- 
: liai, jeigu įsipareigojimų vykdy- 
! mą geriau kontroliuos vietinės 
i partinės ir komjaunimo organiza
cijos.”

Partiečiai ir komjaunuoliai da
romi naujais tijūnais raudonuo
siuose dvaruose, bet, matyt, ir jie 
ne ką įstengia padaryti, kai pati 
sistema bloga. Ką padės nauji va
rovai, kai kaimiečiai nėra suinte
resuoti, kaip tą pats okupantų 
laikraštis pažymi. Duokit ūkinin
kams laisvę savarankiškai ūki
ninkauti ir viskas pakils be nau
jų raudonųjų tijūnų. — J. Žv.

DOVANA
“MAKARONŲ KUNIGUI”

Misionierius, Maryknoll vie
nuolis, prel. J. Romaniello sten
giasi Hong Kongą pasiekusius 
kinų pabėgėlius aprūpinti sveiku 
maistu, pvz. jis nemažai jiems 
išdalina makaronų. JAV Maka
ronų Gamintojų sąjunga, vertin 
dama jo darbą, paskyrė $2,500 
ir kai kurių makaronams gamin 

' ti mašinų.

Vakarų pasaulis atkreipė dė
mesį į XXII Sov. Sąjungos kom 
partijos suvažiavimo nutarimus, 
liečiančius užsienio politiką ir 
Sov. Sąjungos “destalinizaciją”, 
bet liko bemaž nepastebėti kom 
partijos lyderių pareiškimai dėl 
vaikų ateistinimo šeimoje ir mo
kykloje, dėl “naujo žmogaus” 
auklėjimo. “Naujo žmogaus auk 
Įėjimas tai kova, aštri ir nesu
taikoma kova su praeities at
gyvenomis žmogaus sąmonėje, 
su priešiškos buržuazinės ide
ologijos griaunamąja įtaka”. 
“Negalima nesiskaityti su ta 
aplinkybe, jog moraliniai bei i- 
deologiniai nuostoliai dažnai vi
suomenei brangiau kaštuoja ne
gu gamybiniai nuostoliai, pasa
kė L. F. Iljiciov savo paskaito
je “Lenininiu kursu į komuniz
mo pergalę”, skaitytoje iškil
mingoje sesijoje, minint 92 Le
nino gimimo metines.

Iljičiovo mintys tėra bendras 
įvadas į “naujo žmogaus” auk
lėjimo problemą, o juk visiems 
gerai žinoma, kad žmogaus auk 
Įėjimas prasideda vaikystėje, 
šeimoje ir tuomet jis yra efek
tyviausias.

Vaikų atskyrimas
Sov. Sąj. komjaunimo 14-me 

suvažiavime centro komiteto pir 
masis sekretorius S. P. Pavlov 
savo ataskaitinėje, programinė
je kalboje pasakė: “Ypatingo 
mūsų susirūpinimo objektas y- 
ra vaikų atskyrimas nuo jų ti
kinčių tėvų ir giminių įtakos. 
Sąžinės laisvė įrašyta į konsti
tuciją yra suaugusiems pilie
čiams, kurie gali būti atsakingi 
už savo elgesį, bet niekam ne
valia žaloti vaikų sielos, nevalia 
prievartauti dar nesubrendusios 
vaiko sąmonės”.

S. P. Pavlovo žodžių reikš
mei suprasti reikia turėti gal
voje, jog pokariniame laikotar
pyje nebuvo tėvams draudžiama 
savo vaikus mokyti tikėjimo na
mie, o mokykloje visi dalykai 
buvo dėstomi bolševikiškai, bet 
ne antireligiškai. Iki šiol Sovie
tų diktatūros vadovai manė, kad 
jei vaikas mokykloje nieko ne- 1 
girdi apie Dievą, tad jis ir bus 
ateistas, bet praktika parodė, 
kad Sbvietų jaunimas vis dar 
nėra visai bedieviškas, tad S. P. 
Pavlovo žodžiai eina programa l 
į Sov. Sąj. konstitucijos • taisy
mą, kurį nutarė XXII Sov. Sąj. 
kompartijos suvažiavimas. Kol 
konstitucijos pataisos nepas
kelbtos, sunku tiksliai pasaky-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Šoferis nutildė motorą, ir kažkas užkalbino šei
mininką:

— Ar negalėtumėte mūsų kokiai dienai priimti?
Ūkininkas žvilgterėjo į juoduojantį žmonių būrį, 

paspyrė koja jo skverno laižyti siekiantį veršiuką ir 
atsakė:

— Matai, giminių laukiame iš miesto. Vietos ne
bus.

— Nors pusdieniui, kad vaikai galėtų pailsėti.
— Jie taip pat turi mažų vaikų. Gal, sakau, kitur 

pamėgintumėte, — ir pasuko link šulinio.
Sunkvežimis nudulkėjo, bet greitai vėl priduso 

šalia blizgančio ūkio. Daržinės, stogais raudonuoda- 
mos, visu ilgiu drypsojo šalia vieškelio, o tvartų lan
guose, aukštuose ir plačiuose, lyg kokioje koplyčioje, 
jau žėravo saulė.

— O ne, kur su šitieku žmonių! — kratėsi už
kalbinta moteris. — Duonos pristigsime.

— Valgyti kitur pajieškosime. Tik pastogės 
kampelį užleiskite, — maldavo nuo viršaus.

— Taigi, taigi, kad kieman įsileisčiau. O vėliau 
■ ne tik duona, bet ir pieno užsimanysite!

Trečioje vietoje, iš tolo gausa besididžiuojančio
je, atsakė labai panašiai:

— Jei visus, kurie prašėsi, būtume priėmę, pa
tiems reikėtų išsikraustyti. Tokių ne vienas prava- 

i žiavo.

Ateistinė priespauda aštrėja
J. GiOBIS, Les Angeles

ti, kurie jos paragrafai ir kaip 
bus pataisyti ar papildyti, bet 
jau dabar bemaž tikrai galima 
pasakyti, kad naujoje, pataisy
toje konstitucijoje bus aiškiai 
parašyta, kad mokyti vaikus re
ligijos šeimoje draudžiama ir, 
kad toks vaikų auklėjimas su- 

j daro kriminalinį griežtai baus- 
: tiną nusikaltimą. Dar konstitu
cijoje nieko nepakeista, o jau iš 
kelių tėvų vaikai atimti teismo 
sprendimu už religijos mokymą 
ir praktikavimą; mat, diktatū
riniuose režimuose nedaug skai
tomasi su konstitucijos nuosta
tais bei jos garantijomis, pvz., 
1941 m. areštai ir trėmimai iš 
Lietuvos buvo daromi be teis
mo, neparemiant jų jokiu “Sta
lino saulės” spinduliu. Motyvas 
labai paprastas: religingi tėvai 
yra vaikui giminės iš kraujo, 
bet svetimi iš dvasios, svetimi 
tai dvasiai, kurią nustato So
vietų partija ir vyriausybė.

Tas pats S. P. Pavlov toliau 
Į sakė: “Iki šiol, matyt, buvo 
manoma, kad jei mokinys nie
ko apie religiją iš mokyklinių 
vadovėlių nesužino, tad jis jau 
atbaigtas ateistas, nes kitaip ne 
suprasi, kodėl nei programose 
nei vadovėliuose, net gamtos 
mokslų vadovėliuose, nėra nie
ko ateistiško — nei tezių nei 
išvadų. Pedagoginių mokslų a- 
kademijos leidiniuose taip pat 
nėra nieko moksliškai ateistiš
ko. Negalima sutikti Su tokiu 
“bereligišku” mokymu”.

Lemiamoji kova

G. Makarov (str. “Tichij tu- 
nejadec” “Komsomolskaja prav 
da” š. m. kovo 21 d.) poetiš
kai rašo: “Gennadij piešia. Jis

Vąlstybės teis. sekr. Robert Kennedy (dešinėje) ir susižinojimo 
komisijos pirm. Newton Minow senato užsienių reikalų komisijoj 
kalba, apie leidimą privačiom įmonėm leisti satelitus.
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JAUNIMO KLYSTKELIAI

Pats laikas susirūpinti aliarmuojančiais faktais

Mūsų spauda Amerikoje mir
ga straipsniais ir koresponden
cijomis apie kultūrinę, politinę 
bei tautinę lietuvių veiklą, spor 
tą ir kt. Gan dažnai skaitome 
džiuginančių žinių apie lietuvių 
jaunimo pasižymėjimus moksle, 
universitetuose, lituanistinėse 
mokyklose ir t.t., matome foto
grafijas asmenų, pasižymėjusių 
moksle, įgyjusių mokslo laips
nius. Atrodo, kad lietuvių jauni
mas gražiai reiškiasi tautinėj, 
kultūrinėj veikloj ir mokslo sri 
tyse, duodamas gražių vilčių lie
tuvių tautinei organizacijai. 

Antroji medalio pusė

Tačiau ne visa taip yra gra
žu, kaip, paviršutiniškai žiūrint, 
atrodo. Visų pirma, koks procen 
tas lanko lituanistines mokyk
las ir koks procentas jas bai
gia? Iš mokytojų nugirstais da
viniais lanko apie 60%, o baigia 
— apie 50% visų lietuvių vai
kų. Dėl statistikos davinių ne
siginčyčiau, jei kompetentingas 
asmuo pateiktų tikslesnius duo
menis. Bet, kodėl yra toks di
delis nubyrėjimas ? Čia netei
sinkime visa tai vien nepalan
kiomis sąlygomis šiame svetin
game krašte. Suprantama, kad 
yra nelengva mokytis lietuvių 
kalbos, kada ji yra neprivalo
mas dalykas, mokiniams mo
kyklose ir už jų sienų girdint 
vien anglų kalbą. Vis dėlto ne
jaugi apie pusė lietuvių jau už
miršo savo pareigas lietuvybei 
išlaikyti, ugdyti lietuvišką dva
sią šeimoje, padėti savo vaikams 
mokytis lietuviškai, supažindinti 
savo vaikus su garbinga savo 
tautos praeitimi, įpareigoti juos 
lankyti lituanistines mokyklas? 
Niekas kitas nėra kaltas, o tik 
tėvai, kad didelė dalis lietuvių 
vaikų nelanko lituanistinių mo
kyklų, kad jie pradeda užmiršti 
lietuvių kalbą. Pergreit apsvai- 
gome amerikietiškos gerovės pa 
togumais ir pergreit užmiršome 
pareigas savo tautai.!

Šalia greito nutautėjimo, lie
tuvių jaunimo tarpe ne vienu at 
veju pastebėti toki “žygdar
biai”, kurie -kelia labai rimto 
susirūpinimo visuomenėje, ypa
tingai tėvuose. Tai gangsteria- 
vimas, girtavimas, kortavimas, 
net vagystės, o kartu su tuo 
apsileidimas moksle.

Siūlų galai veda į šeimą

Arčiau pasižiūrėję į gyveni
mo faktus, randame charakte
ringą dalyką: jaunuoliai, nusi
kalstą vagyste, girtavimu ir t.t. 
daugumoje kyla iš sugriautų 
šeimų arba iš tėvų, norinčių 
greitai praturtėti (abudu tėvai 

'dirba). Divorsų vėžys ir suma- 
, terialėjimas naikina šeimų svei
kus pamatus. /.

Čia visi tėvai turėtų labai 
rimtai susirūpinti, ieškoti būdų 
viso to išvengti. Jei vaikų atei
tis ir laimė būtų statoma aukš- 
čiau už viską, nebūtų šeimos 
skyrybų, nebūtų noro ir tuoj 
pralobti.

Kas iš to, kad tėvai gyvena 
liuksusinėje rezidencijoje, važi
nėja puikiu automobiliu, jei sū
nus, pvz. gangsteriauja. Juk 
daugiau būtų malonumo tėvams 
gyventi kukliame namelyje, Va
žinėti paprastu automobiliu, ir 
matyti savo dorus vaikus, pa
vyzdingai besimokančius.

Ir Čia jau turime O 
“kriukininkų”

Dar čia reikėtų paminėti lą- 
bai rimtą reikalą imtis visų prie 
monių kovoje su lietuvių jauni
mo girtavimu.

Kažin kodėl yra įsigalėjęs pa 
j protys, kad jaunuoliai kartais 
eina nekviesti į vestuves. (šis 

i paprotys, tur būt, mūsų atsi
vežtas iš Lietuvos!). Nors tai 

j iš esmės neleistina, bet, jei nė- 
1 kviestieji atėję gražiai linksmin 
tusi ir padoriai elgtųsi, galėtų 
būti šitai ir toleruojama. Ta
čiau nekviestieji nepasitenkiha 
mandagių šeimininkų vaišingu
mu, kartais grobsto nuo stalų 
pilnesnes degtinės bonkas išsi
nešti. Tokių jaunuolių tarpe y- 
ra pasitaikę ir inteligentų tėvų 
vaikų!

Verta daug kuo susirūpinti
Jei prie paminėtų faktų pri

dėti dar ir dorovinius įškrypi- 
i mus, kurie pasireiškia taift tik- 
j ru flirtu automobiliuose, par- 
' kuose, paplūdimiuose ir kitur, 
tai tikrai kils klausimas; kur 
eina mūsų jaunimas, ir kokia jo 
ateitis.

Kaip bevartytumėm šios pro 
blemoS sprendimą, atsakymų 
raktas yra ir paliks daugiausia

(Nukelta į 4 psl.)

Reikėjo kur glaustis, nes ir šoferis pyko:
— Po velniais, išversiu pakely, ir žinokitės. Ma

no šeima laukia.
Pristojo kuklios sodybėlės tarpvartėje. Kiemas 

buvo taip suspaustas tvorų, kad sunkvežimis jame 
i netilptų. Iš tolo matėsi, kad šeimininkai vos verčiasi. 
Prieš trobą stovėjo pagyvenęs vyras, ir jie užklausė 
patarimo, gero žodžio laukdami:

— Ar nenujaustumėt, kur galėtume prisiglausti? 
Nieko nepažįstame, apylinkė svetima.

Žmogus pasižvalgė, pakrapštė galvą.
— Sakyčiau, pas mane gal sutūptumėte, — atsa

kė lėtai. — Daržinė apytuštė, javai lauke. Iš kitos 
pusės, Dievas žino, ar kada jie pareis namo. Šitokie 
laikai, šitokie laikai... Moteriškės galėtų kitam trobos 
gale apsistoti. Dievuliau brangus, ir vaikai! Lipkite 
žmoneliai, kur su mažiukais kliaidžiosite! Sode anks
tyvą obuolį jau galima perkąsti, šiaip taip išsimaitin- 
sme.

Jis pats priiminėjo vaikus, kurie, prižadinti iš 
miego, ant kojų nepastovėjo ir kniubo vieškelio dul
kėse, glėbė juos ir nešė trobon. Susodinęs ant suolų, 
pasieniais išsidriekusių, išbėgo klėtin ir grįžo su ke
liais pieno ąsočiais.

— Gerkite, vargdienėliai. Tai laikai, tai laikai... 
Nei senam, nei mažam nėra ramybės.

— Kaip atsilyginsime? Šitiek gero padarėte, 
Imus priglaudę, — dūsavo besidžiaugdamos motinos.

— Kol yra, naudokitės Dievo gėrybėmis. Vakare 
paskersiu paršą, tai po mėsos gabalą išeis. Kas žino, 
ryt gal pelenais pavirs, ugnim supleškės.

Saulė kilo virš plačiai išsikerojusių sodybų, pro 
kurių užkeltus vartus jie neseniai pravažiavo, ir blyk
čiojo skardiniuose stoguose. Mieguisti vaikai sriūb
čiojo pieną, krapštėsi akis, per langą žvilgčiojo į dvi 
sode vaikščiojančias karves. Jos dažnai pakeldavo 
snukius, ištiesdavo galvas ir uosdavo netbliėsė bė
gančio plento pusėn.

Čia praleido savaitę, laukdami stebuklo. Ūkelio 
šeimininkas, skurdžiausias apylinkėje, su bėgliais da
linosi visu turtu.

Tomas nerimo, rūpinosi, jieškojo kelių į Gervė- 
nus. .Tačiau jų nebuvo, nes tėviškę ir šį kampelį sky
rė karšta fronto juosta. Kasdien valandomis prasėdė
davo prie plento, sekdamas tekančią srovę, kuri atliū
liuodavo nuo Vilkaviškio pusės ir, bildėdama bei dul
kėse pasinėrusi, garmėdavo į vakarus, link Vokietijos. 
Paskendęs gyvulių ir žmonių prakaito kvape, išsitę- 
sūsiam paplentėje, lyg tirštam rūke virš Nemuno 
ankstyvais vasaros rytais, Jasaitis sekė sunkvežimius 
ir vokiečių kareivių būrius, nugirgždančius vežimus, 
prikrautus mantos, sunkiai traukiančius prikabintus 
galvijus. Ratai bildėjo į plento akmenis, vaikų mie
guistos akys, dulkėmis apvilktos, blizgėjo ant vežė
čiose sumestų ryšulių. Sukritusiais šonais ir pamuš
tais nagais karvės žvilgčiojo į pakeles, kur pasirody
davo nenumintos žolės kuokšteliai. Čia traukė seniu
kai, apžėlę barzdomis, vos atgaudami kvapą, gal net 
sunkiai nuvokdami, kas dedasi. Plaukė moterys, ska
romis susukusios naujagimius, prie vežimų žingsniai 
vo vyrai. Ir visokios kalbos maišėsi dulkėse. Šalia lie
tuvių šnypštė lenkai, drėbstė sunkius keiksmus rusai, 
gargaliavo visai nesuvokiamų tautybių liežuviai, dau
giausia geltonų veidų. Nusikamavęs galvijas guldavo 
dulkėse ir nekreipdavo dėmesio nei į keiksmus, nei į 
raginimus, nei į pliekimus. Tada prišokdavo vyrai ir 
ritindavo jį pašalin, nes kelias turėjo būti laisvas. Jei 
subyrėdavo ratas, kirto paplentėje augančius alksniu
kus, rėmė jais nukrypusius vežimo kampus, o kai 
arklys sukniubdavo, krovinys eidavo griovin, ir žmo
nės prie jo , gal džiaugdamiesi gal ašarodami, kad 
kelionė pasibaigė.

(Bus daugiau)

piešia senas, pusiau isgnuvusias 
bažnyčias ir rudens peizažus, 
kad jos savo grožiu žavėtų jo 
vaizduotę, ir ne dėl to piešia 
rudens peizažus, kad jie jau
dintų jį savo švelniu liūdesiu, 

i o tai daro dėl to, kad bažnyčios 
I ir vystanti rudens gamta, Gen- 
1 nadijo nuomone, labiausiai ati
tinka jo pasaulėjautą”. S. P. 
Pavlovo teiginiai, pailiustruoti 
G. Makarovo poetišku straips
niu, reiškia, kad sovietinių vai
kų ir jaunuolių ateistinė prie
spauda eina aštryn; vaikai bus 
atimami iš religiją praktikuo
jančių tėvų ir atiduodami į prie 
glaudas, jaunuoliai nebus prii
mami į specialias ir aukštąsias 
mokyklas arba iš jų išmetami. 
Dabar dar sunku numatyti, ką Į 
Sovietų diktatūra išgalvos ti
kintiesiems žmonėms persekioti. 
Silpnos dvasios piliečiai atkris 
arba nueis į pogrindį. Stiprios j 
dvasios žmonės dar labiau su
stiprės ir užsigrūdins. Sovieti
nė diktatūra “išjoja” į paskuti- 

ojmOMjs
nę, lemiamą kovą su religija. Vi
sa kovos strategija planuojama 
Maskvoje, o ne Kijeve, ne Mins
ke, ne Vilniuje, ne Rygoje. Ir 
už moralines ir fizines lietuvių 
tautos kančias yra atsakingi 
Maskvos valdovai, nes jie, o ne i 
“sąjunginių” respublikų vyriau 
sybės vykdo diktatūrą, diktuo-1 
ja konstitucijai pataisas, duoda ' 
teismams ir policijai instrukci
jas bei įsakymus. Diktatūros į- 
sakymų bei potvarkių niekam 
neapskųsi ir jų nepateiksi lais
vam plebiscitui; jie vykdomi ak
lai, be diskusijų ir apeliacijų; 
jiems nėra autonomijos.



OFFICOU- PURLICATION
NOTICF

OF
PROPOSED CONSTITUTIONAL 

AMENDMENT »

Pursuant to law in such case 
made and provided, public notice 
is hereby given. that the following 
proposed amendment to the Illinois 
Constitution will be submitted on 
a separate blue ballot to the elee
tors of the State of Illinois for 
adoption or rejection at the General 
Election to be held on November 
6, 1962.

JUDICIAL 
ARTICLE 

AMENDMŪNT 

Article VI

JUDIGiAL DEPARTMENT

Section 1. Courts
The judicial power is vested in 

a Supreme Court, an Appellate 
Court and Circuit Courts.

Section 2. Administration
General administrative authority 

over all courts in this State includ
ing the temporary asslgnment of 
any judge to a court other than 
that for which he was selected wtth 
the consent of the Chief Judge of 
the Circuit to which such assign- 
ment is made, is vested in the 
Supreme Court and shall be exer- 
cised by the Chief Justice in ac- 
cordance with its rules. The Su
preme Court shall appoint an ad
ministrative director and staff, who 
shall serve at its pleasure, to asslst 
the Chief Justice in his administra
tive duties.

Section 3. Judicial Districts
The State is divided Into flve 

Judicial Districts for the selection 
of judges of the Supreme and Ap- 
pellate Courts. The Kirst Judicial 
District consists of the county of 
Cook. The remainder of the State 
shall be divided by law into four 
Judicial Districts of substantially 
eąual population, each of 'vvhich 
shall be compact and composed of 
contiguous counties.

SUPREME COURT

Section 4. Organization
The Supreme Court shall consist 

of seven judges, three of vvhom 
shall be selecied from the First 
Judicial District and one each from 
the Second, Third, Fourth and Fifth 
Judicial Districts. Four judges shall 
constitute a ąuorum and the con- 
currence of four shall be necessary 
to a decision. The judges of the 
Supreme Court shall select one of 
their number to serve as Chief 
Justice for a term of three years.

Section 5. Jurisdiction
The Supreme Court may exerciso 

original jurisdiction in cases relat- 
ing to the revenue, mandamus, pro- 
hibition and habeas corpus, such 
original jurisdiction as may be 
necessary to the complete determl- 
nation of ariy cause on revievv, and 
only appellate jurisdiction in all 
other cases.

Appeals from the finhl judgments 
of Circuit courts shall lie directly to 
the Supreme Court as a matter of 
right only (a) in cases involving 
rifčfeAiie, (b) in cases involving a 
ąuestion arising under the Consti
tution of the United States or of 
this State, (c) in cases of habeas 
corpus, and (d) by the defendant 
from sentence in Capital cases. Sub- 
ject to law hereafter enacted, the 
Supreme Court has authority to 
provide by rule for appeal in other 
cases from the Circuit courts di
rectly to the Supreme Court.

Appeals from the Appellate Court 
shall lie to the Supreme Court as 
a matter of right only (a) in cases 
in vvhich a ąuestion under the Con- 
stitution of the United States or of 
this State arises for the first time 
in and as a result of the action of 
the Appellate Court, and (b) upon 
the certiflcation by a division of 
the Appellate Court that a case 
decidcd by it ihvolves a ąuestion 
of such importance that it should 
be decided by the Supreme Court. 
Subject to rules, appeals from the 
Appellate Court to the Supreme 
Court in all other cases shall be 
by leave of the Supreme Court

appellate court

Section 6. Organization 
The Appellate Court shall be or-

ganized in the five Judicial Dis
tricts. Until otherwlse provided by 
law, the court shall consist of 
tvventy-four judges, tvvelve of 
vvhom shall be selected from the 
First Judicial District and three 
each from the Second, Third, Fourth 
•and Fifth Judicial Districts. The 
Supreme Court shall have authority 
to assign additional judges to Serv
ice in the Appellate Court from 
time to time as the business of the 
Court reąuires. There shall be such 
number of dlvisions, of not less than 
three judges each, as the Supreme 
Court shall prescribe. Assignments 
to divisions shall be made by the 
Supreme Court and a judge may be 
assigned to a division in a district 
other than the district in vvhich 
such judge resldes with the con
sent of a majority of the judges of 
the district to vvhich such assign- 
roent is made. The majority of a 
division shall constitute a ąuorum 
and the concurrence of a majority 
of the. division shall be necessary 
to a decision of the Appellate Court
There shall, be at least one division 
in each Appellate District and each 
division shall šit at times and places 
prescribed by rules of the Supreme 
Court.

Section 7. Jurisdiction
In all cases, other than those ap- 

pealable directly to the Supreme 
Court, appeals from finai judgments 
of a Circuit Court lie as a matter 
of right to the Appellate Court in 
the district in vvhich the Circuit 
Court is loeated, except that after 
a trial on the merits in a criminal 
case, no appeal shall lie from a 
judgment of acąuittal. The Supreme 
Court shall provide by rule for ex- 
peditious and inexpensive appeals. 
The Appellate Court may exercise 
such original jurisdiction as may 
be necessary to the complete deter- 
mination of any cause on revievv. 
The Supreme Court may provide 
by rule for appeals to the Appellate 
Court from other than finai judg- 
ments of the Circuit Court. The 
Appellate Court shall have such 
povvers of direct revievv of admin
istrative action as may be provided 
by law.

CIRCUIT COURTS

Section 8. Judicial Circuits 
The State shall be divided into

judicial circuits each consisting of 
one or more counties. The county 
of Cook shall constitute a judicial 
Circuit and the judicial circuits 
vvithin the Second, Third, Fourth 
and Fifth Appellate Districts, re- 
spectivcly, shall be as established 
from time to time by lavv. Any 
judicial Circuit composed of more 
than one county shall be compact 
and of contiguous counties.

There shall be one Circuit court 
for each judicial Circuit vvhich shall 
have such number of Circuit and 
associate judges and magistrates as 
may be prescribed by law; provided, 
that there shall be at least tvvelve 
associate judges eleeted from the 
area in Cook County outside the 
City of Chieago and at least thirty- 
six associate judges from the City 
of Chieago. In Čook County, the 
City of Chieago and the area out
side the City of Chieago shall be 
separate units for the election or 
selection of associate judges. All 
associate judges from said area out
side the City of Chieago shall run 
at large from said area, such area 
apportionment of associate judges 
shall continue until changed by lavv. 
There shall be at least one associate 
judge from each county. There shall 
be no masters in chancery or other 
fee officers in the judicial System.

The Circuit judges and associate 
judges in each Circuit shall select 
one of the Circuit judges to serve 
at their pleasure as Chief Judge 
of such Circuit. Subject to the au
thority of the Supreme Court, the 
Chief Judge shall have general ad
ministrative authority in the court, 
including authority to provide for 
divisions, general or specialized, and 
for appropriate times and places of 
holding court. The General Assem- 
bly shall limit or define the matters 
to be assigned to magistrates.

Section 9. Jurisdiction
The Circuit Court shall have un- 

limited original jurisdiction of all 
justiciable matters, and such powers 
of review of administrative actioi. 
as may be provided by law.

SELECTION AND TENURE

Section 10. Election or Selection
All of the judges provided for 

herein shall be nominated by party 
convention or primary and eleeted 
at general eleetions by the eleetors 
in the respectlve judicial districts, 
judicial circuits, counties, or units. 
Provided, however, the General As- 
sembly may provide by lavv for the 
selection and tenure of all judges 
provided herein as distinguished 
from nomination and election by 
the eleetors, but no law establishing 
a method of seleeting judges and 
providing their tenure shall be 
adopted or amended except by a 
Vote of tvvo-thirds of the members 
eleeted to each House, nor shall 
any method of seleeting judges and 
providing their tenure bccome lavv 
until the ąuestion of the method of 
selection be first submitted to the 
eleetors at the next general elec
tion. If a .majority of those voting 
upon the ąuestion shall favor the 
method of selection or tenure as 
submitted it shall then bccome lavv.

The Office of any judge shall be 
deemed vacant upon his death, res- 
ignation, rejection, removal or re- 
tirement. VVhenever a vacancy oc- 
eurs in the Office of judge, the 
vacancy shall be filled for the un- 
expired portion of the term by the 
voters at an election as above pro
vided in this Section, or in such 
other manner as the General As- 
sembly may provide by lavv as sėt 
out in this Section and approved by 
the eleetors. \Vhenever an addi
tional judge is authorized by law, 
the Office shall be filled in the same 
tnanner as in the case of a vacancy.

Section 11. Retention in Office
Not less than six months prior 

to the general election next preced- 
ing the expiration of his term of 
Office, any judge previously eleeted 
may file in the Office of the Secre- 
tary of State a declaration of can- 
didacy to succeed himself, and the 
Secretary of State, not less than 61 
days prior to the election, shall 
certify such eandidacy to the proper 
election officials. At the election 
the name of each judge vvho has 
filed such a declaration shall be 
submitted to the voters, on a spe- 
cial judicial ballot vvithout party 
designation, on the sole ąuestion 
vvhether he shall be retained in 
Office for anotlier term. The elee
tions shall be eondueted in the ap
propriate judicial districts, circuits, 
counties and units. The affirmative 
votes of a majority of the voters 
voting on the ąuestion shall elect 
him to the Office for another term 
commencing the first Monday in 
December follovving the election. 
Any judge who does not file a 
declaration vvithin the time herein 
specifled, or, having filed, fails of 
re-eleetion, shall vacate his Office 
at the expiration of his term, 
vvhether or not his successor, vvho 
shall be selected for a full term 
pursuant to Section 10 of this Ar
ticle, shall yet have ąualified.

Any lavv redueing the number of 
judges of the Appellate Court in 
any District or the number of Cir
cuit or associate judges in any Cir
cuit shall be vvithout prejudice to 
the right of judges in Office at the 
time of its enactment to seek re
tention in Office as hereinabove 
provided.

Section 12. Appointment of 
Magistrates

Subject to lavv, the Circuit judges 
in each Circuit shall appoint magis
trates to serve at their pleasure; 
provided, thąt in Cook County, until 
and unless changed by law, at least 
one-fourth of the magistrates shall 
be appointed from and reside in 
the area outside the corporate limits 
of the City of Chieago.

Section 13. General Election
As used in this Article, the term 

"general election’’ means the bien- 
nial election at vvhich members of 
the General Assembly are eleeted.

Section 14. Terms of Office
The term of Office of judges of 

the Supreme Court and of the Ap
pellate Court shall be ten years and 
of the Circuit judges and associate 
judges of the Circuit Court six 
years.
Section 15. Eligibility for Office
No person shall be eligible for the 

Office of judge unless he shall be 
a Citizen and licensed attorney-at- 
lavv of this State, and a resident 
of the judicial district, Circuit, 
county or unit from vvhich selected. 
Hovvever, any change made in the

area of a district or Circuit or tha 
reapportionment of districts or cir
cuits shall not affect the tenure in 
Office of any judge ineumbent at 
the time such change or reappor
tionment is made.

GENERAL

Section 16. Prohibited Activities
Judges shall devote full time to 

their judicial duties, shall not en- 
gage in the practlce of lavv or 
hold any other Office or position of 
profit under the United States or 
this State or any municlpal Cor
poration or political subdivision of 
this State, and shall not hold Office 
in any political party. Compensa- 
tion for Service in the State Militia 
or the armed forces of the United 
States for such periods of time as 
may be determined by rule of the 
Supreme Court shall not be deemed 
"profit.”

Section 17. Judicial Salaries 
and Expenses

Judges and magistrates shall re- 
cclve for their Services salaries pro
vided by lavv. The salaries of judges 
shall not be diminished during their 
respectlve terms of offi. e. Judicial 
officers may be paid such actual and 
necessary expenscs as may be pro
vided by lavv, All salaries and ex- 
penses shall be paid by the State, 
except that judges of the Appellate 
Court for the First District and 
Circuit and associate judges and 
magistrates of the Circuit Court of 
Cook County shall receive such 
additional compensation from the 
county as may be provided by lavv. j
Section 18. Retirement, Suspension 

and Removal
Notwithstanding the provlsions of 

this Article relating to terms of 
Office, the General Assembly may 
provide by lasv for the retirement 
of judges automatically at a pre
scribed age; and, subject to rules 
of procedure to be established by 
the Supreme Court and after notice 
and hearing, any judge may be 
retired for disability or suspended 
vvithout pay or removed for cause 
by a commission composed of one 
judge of the Supreme Court selected 
by that court, two judges of the 
Appellate Court selected by that 
court, and two Circuit judges se
lected by the Supreme Court. Such 
commission shall be convened by 
the Chief Justice upon order of 
the Supreme Court or at the reąuest 
of tho Senate.

Any retired judge may, with his 
consent, bė assigned by the Su
preme Court to judicial Service, and 
vvhile so serving shall receive the 
compensation applicable to such 
Service in lieu of retirement bene
fits, if any.

Section 19. Judicial Conference
The Supreme Court shall pro

vide by rule for and shall con- 
vene an annual judicial cenfcrence 
to consider the business of the 
Severai courts and to suggest irn- 
proveinents in the administration 
of justice, and shall report thereon 
in vvrittng to the General Assembly 
not later than January thirty-first 
in each legislative year.

Section 20. Clerks of Courts

The General Assembly shall pro
vide by lavv for the selection by 
the judges or election, terms of 
Office, removal for cause and salar
ies of cierks and other non-judicial 
officers of the varįous courts; pro
vided that a derk shall be selected 
or eleeted for each Appellate Court 
District.

STATE’S ATTORNEYS

Section 21. Selection—Salary

There shall be a state’s attorney 
eleeted in each county in the year 
1964 and every fourth year there- 
after for a term of four years. No 
person shall be eligible for such 
Office unless a Citizen and licensed 
attorney-at-lavv of this State. His 
salary shall be prescribed by lavv.

SCHEDULE

Paragraph 1. This Article and 
Schedule, vvith the exceptlon of 
Schedule provlsions expressly au- 
tliorizing or directing earlier action, 
shall become effectivc on January 
1, 1964, hereinafter called the “Ef- 
fective Date.” After tho adoption 
of this Article the General Assem
bly shall enact such lavvs and make 
such appropriatlons and the Su
preme Court shall make such rules 
as may be necessary or proper te 
give effect to its provlsions.

Paragraph 2. Except to the ex- 
tent inconsistent vvith the provlsions 
of this Article, all provisions of 
lavv and rules of court in force on 
the Effcctlve Date of this Article 
shall continue in effect until super- 
seded in a manner authorized by 
the Constitution.

Paragraph 3. Until changed by 
lavv, (a) The Second Judicial Dis
trict consists of the Counties of JO 
Daviess, Stephenson, Carroll, Ogle, 
Lee, Winnebago, Boone, McHenry, 
Lake, DeKalb, Kane, Kendall, and 
DuPage; the Third Judicial District 
consists of the Counties of Mercer, 
Rock Island, Whiteslde, Henry, 
Bureau, LaSalle, Grandy, Stark, 
Putnam, Marshall, Peoria, Tazevvell, 
Will, Kankakee, Iroąuois, Hender- 
son, IVarren, Knox, Fulton, Mc- 
Donough, and Hancock; the Fourth 
Judicial District consists of the 
Counties of Adams, Pike, Calhoun, 
Schuyler, B r o vv n, Cass, Mason, 
Menard, Morgan, Scott, Green, 
Jersey, Macoupin, Sangamon, Lo- 
gan, McLcan, Woodford, Livlngston, 
Ford, DeWitt, Macon, Piatt, Moul- 
trie, Champaign, Douglas, Vermil- 
ion, Edgar, Coles, Cumberiand, and 
Clark; and the Fifth Judicial Dis
trict consists of all the counties 
South of the Fourth District; and

(b) the existing judicial circuits 
shall be continued.

Paragraph 4. Each supreme court 
judge, Circuit judge, superior court 
judge, county judge, probate judge, 
judge of any city, village or incor
porated tovvn court, chief justice 
and judge of any municipal court, 
justice of the peace and police mag
istrate, in ofnce on the Effective 
Date of this Article, shall continue 
to hold Office until the expiration 
of his term, as foilovvs:

(a) Judges of the Supreme Court 
shall continue as judges of said 
court.

(b) Circuit judges shall continue 
as Circuit judges of the Severai Cir
cuit courts. .

(e) Th Cook County, the judges 
of the Superior Court, the Probate 
Court, the County Court, and the 
Chief Justice. of the Municipal Court 
of Chieago s! i be Circuit ju'.!:,es; 
the judges ©£ the Municipal Court

of Chieago, and the judges of the 
Severai municipal, city, village and 
incorporated tovvn courts shall be 
associate judges of the Circuit 
Court.

(d) In counties other than the 
county of Cook, the county judges, 
probate judges, and the judges of 
municipal, city, village and incor- 
ported town courts shall be associ
ate judges of the Circuit Court.

(e) Police magistrates and jus- 
tices of the peace shall be magis
trates of the Severai Circuit courts, 
and unless otherwise provided by 
lavv shall continue to perform their 
non-judicial funetions for the re
mainder of their respective terms.

(f) The provisions of this Article 
governing eligibility for Office shall 
not affect the right of any ineum
bent to continue in Office for the 
remainder of his existing term pur
suant to the provisions of this 
paragraph. For the remainder of 
such existing term, the provisions 
of this Article concerning prohtbited 
activities shall not apply to a judge 
of a county, probate, city, village or 
incorporated tovvn court, a justice 
of the peace or police magistrate.

Paragraph 5. On the Effective 
Date of this Article,

(a) All justice of the peace 
courts, police magistrate courts, 
city, village and incorporated town 
courts, municipal courts, county 
courts, probate courts, the Superior 
Court of Cook County, the Criminal 
Court of Cook County and the 
Municipal Court of Chieago are 
abolished and all their jurisdiction, 
judicial funetions, povvers and du
ties are transferred to the respec
tive Circuit courts, and until other- 
vvise provided by lavv non-judicial 
funetions vested by lavv In county 
courts or the judges thereof are 
transferred to the Circuit courts;

(b) Ali the jurisdiction, fune
tions, powers and duties of the 
Severai appellate courts shall be 
transferred to the Appellate Court 
provided for in this Article, in the 
appropriate district.

(c) Each court into vvhich juris
diction of other courts is trans
ferred shall succeed to and assume 
jurisdiction of all causes, matters 
and proceedings then pending, wlth 
full power and authority to dispose 
of thcm and to carry into execu- 
tion or othervvise to give effect to 
all orders, judgments and decrees 
theretofore entered by the prede- 
cessor courts.

(d) The files, books, papers, rec- 
ords, documents, moneys, securities, 
and other property in the posses- 
sion, custody or under the control 
of the courts hereby abolished, or 
any officer thereof, are transferred 
to the Circuit Court; and tbereafter 
all proceedings in all courts shall 
be matters of record.

Paragraph 6. Each derk of court 
in Office on the Effective Date of 
this Article shall continue to hold 
Office, until the expiration of his 
existing term as foilovvs:

(a) The derk of the Supreme 
Court skali continue in such offlce.

(b) The Glerks of the Severai 
appellate courts shall continue as 
cierks of the Appellate Court and 
shall perform such Services as may 
be prescribed by order of the Su
preme Court.

(c) In Cook County, the Circuit 
Court shall by rule designate one 
of the cierks as derk and the others 
as associate cierks to perform such 
Services as may be prescribed by 
rule of the Circuit Court.

(d) In judicial circuits outside 
Cook County, the cierks of the Cir
cuit courts in their respective coun
ties shall continue in said offices, 
and the clcrks of the other courts 
of rccord shall be associate cierks 
of tho Circuit court in their respec
tive counties, shall perform such 
Services as may be prescribed by 
rule of the Circuit Court and shall 
continue to perform other duties 
prescribed by lavv.

Paragraph 7. On the Effective 
Date of this Article, the bailiff of 
the Municipal Court of Chieago 
shall continue in offlce for the re
mainder of his term, and he, his 
deputies and assistants shall per
form such Services as may be pre
scribed by rule of the Circuit Court.

Paragraph 8. Notvvithstandingthe 
provisions of Section 8 of this Ar
ticle, masters in chancery and refer- 
ees in Office in any court on the 
Effective Date of this Article shall 
be continued as masters in chancery 
or referees, respectively, until the 
expiration of their terms, and may 
tbereafter by order of court, vvher- 
ever justice reąuires, conclude mat
ters In vvhich testimony has been 
received.

Paragraph 9. Until othervvise pre
scribed by the General Assembly, 
the cases assigned to magistrates 
shall be those vvithin the jurisdic
tion of justices of the peace and 
police magistrates immediately prior 
to the Effective Date of this Article.

Paragraph 10. Notvvithstanding 
the terms of offlce provided in this 
Schedule and unless otherwise pro
vided by lavv, of the twelve judges 
of the Appellate Court initially 
eleeted from the first Appellate 
Court district pursuant to Section 10 
of this Article, four shall be eleeted 
for a term of ten years, four for 
a term of eight years and four for 
a term of six years; and of the 
three judges of the Appellate Court 
so initially eleeted for the Second, 
Third, Fourth and Fifth Judicial 
districts respectively one shall be 
eleeted for a term of ten years, one 
for a term of eight years and one 
for a term of six years.

Paragraph 11. The Supreme 
Court shali assign judges of tho 
Circuit courts and of the Superior 
Court of Cook County to serve on 
the Appellate Court, in the Appel
late Court Districts in vvhich they 
respectively reside, from the Effec
tive Date of this Article until the 
commencement of the terms of 
judges of the Appellate Court 
selected pursuant to Section 10 of 
this Article.

Paragraph 12.
(a) Those eleeted judges in offlce 

on January 1, 1963 shall be entitled 
to seek retention in offlce under 
Section 11 of this Article.

(b) The terms of all judges in 
Office on January 1, 1963 expiring 
Othervvise than on the first Mon
day in December in an even num- 
bered year are extended to the first 
Monday in December after the gen-

j erai election follovving the date at 
| vvhich such terms vvould othervvise 
' expire. For the purpose of applica-

tioh of any lavvs providing for an 
inerease in judicial salaries, every 
judge vvhose term is thus extended 
shall be regarded as commencing a 
new term on the date prescribed by 
prior lavv for the election of his 
successor.

(c) Judges in Office on the Effec
tive Date shall not be subject to 
compulsory retirement at a pre
scribed age until after expiration of 
their then current terms.

Paragraph 13.
(a) Notvvithstanding the provi

sions of Section 4 of this Article, 
eleetions on declarations of eandi
dacy of judges of the Supreme 
Court in offlce on the Effective Date 
shall be held in the Judicial Dis
tricts established under Section 3 
as follows:

(i) For ineumbents from the 
former First and Second Supreme 
Court Districts, in the Fifth Ju
dicial District;
(ii) For ineumbent from the 
former Third Supreme Court Dis
trict, in the Fourth Judicial Dis
trict;
(iii) For ineumbents from the 
former Fourth and Fifth Supreme 
Court Districts, in the Third Ju
dicial District;
(iv) For ineumbent from the 
former Sixth Supreme Court Dis
trict, in the Second Judicial Dis
trict;
(v) For ineumbent from the 
former Seventh Supreme COurt 
District, in the First Judicial 
District.
(b) The first vacancy in the Of

fice of judge of the Supreme Court 
vvhich occurs in the former First 
and Second Supreme Court Dis
tricts, and the first vacancy vvhich 
occurs in the former Fourth and 
Fifth Supreme Court Districts, and 
the vacancy vvhich occurs in the 
former Seventh Supreme Court 
District shall be filled by the selec
tion of residents of the First Ju
dicial District created under Section 
3 of this Article.

(c) The offlce of any judge shall 
be deemed vacant upon his death, 
resignation, removal, retirement, or 
failure to be retained in offlce pur
suant to Section 11 of this Article.

Form of Ballot
The proposed amendment to Ar

ticle VI vvill appear upon the con
stitution ballot in the following 
form;

PROPOSED AMENDMENTS TO 
ARTICLE VI

’UDICIAL ARTICLE 
AMENDMENT

Explanation of Judicial Article 
Amendment

This amendment wouid give the 
State an integrated court system in 
•which all judicial power would be 
vested in three levels of courts; 
the Supreme, Appellate, and Circuit 
Courts.. In lieu of other existing 
courts there would be divisions of 
the Circuit Court—the oniv trial 
court.

The Supreme Court would consist 
of seven judges, as at present, but 
tvith three eleeted from Cook Coun
ty and one from each of four dis
tricts in the remainder of the statė. 
The boundaries of these districts, 
except for Cook County, could be 
changed from time to time by law. 
The Supreme Court would exercise 
administrative p o w e r s over the 
court system as a whole.

The Appellate Court would have 
five districts identical with those 
from which the judges of the Su
preme Court would be eleeted. For 
the bulk of litigation the decision 
of the Appellate Court would ba 
finai.

The present Circuit Court dis
tricts would continue until changed 
by law. Each county -svould always 
have at least one associate Circuit 
Court judge. Justices of the peace 
and police magistrates would be 
merged into the Circuit Court as 
magistrates thereof until the expira- 
tion of their terms. Thereafter, the 
duties and funetions of these offices 
tvould. be performed by magistrates 
appointed by the Circuit Court, 
serving at the pleasure of the Court.

Ineumbent cierks of all courts, the 
bailiff of the Chieago Municipal 
Court, and other non-judįcial per
sonnel wlll continue in offlce until 
tho expiration of their terms. There
after, the General Assembly will 
provide for the selection, terms, re
moval, and salaries of such officers.

All salaries and expenses would 
be paid by the statė and additional 
compensation may be paid in Cook 
County by the county.

All new and successor judges 
■vvould be licensed attorneys at law. 
All judges vvould devote full time 
to their judicial duties. They could 
not be officers of a political party.

Judges who are ineumbents on 
January 1, 1963 and thereafter vvould 
run against their record, and with- 
out party designation, rather than 
against an adversary candidate, in 
the appropriate general election. 
Any further fundamentai changes in

current dividend on investment bonus
4^% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
l. ž 4 įlieti; investmento bonus mokame 4 % % dividendą kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 AltCIIER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos; Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chieago, III. VIrginia 7-7747

Tennessee valstybės gubernatorium išrinktas demokratas Frank 
Clement, kuris čia matomas kalbąs Nashville Memorial Sąuare. 
Pirmą kartą jis ton vieton buvo išrinktas 1952 m., būdamas 3.2 
m. 1956 m. jis buvo pagrindinis kalbėtojas demokratų partijos 
suvažiavime.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
UŽSIENIO PREKYBA

Ji užima antrą vietą pasauly 

V. ALSEIKA, VOKIETIJA

Vakarų, ypatingai JAV dėka 
Fed. Vokietija pasaulio preky
boje užima antrąją vietą. Ame
rikiečiai pokario metais vokie
čiams suteikė 3,3 milijardų dol. 
paramą. Ir štai koks šuolis — 
kai 1950 m. vokiečių užsienio

the method of election vvould re- 
ąulre a tvvo-thirds vote of both 
Houses of the General Assembly 
and ratification by a majority of the 
eleetors voting on the proposition.

The terms of those vvfio are or 
vvill become judges or associate 
judges of the Circuit Court vvould 
be six years; the terms of judges 
of the Supreme and Appellate 
Courts vvould be ten years.

“Place an X in blank sąuare 
opposite "Yes” or “No” to 
indicate your choice.”

YES

NO

For the proposed 
amendment to 
Article VI of the 
Constitution (Ju
dicial Article 
Amendment).

CAPiTOL BUILDING 

SPRINGFIELD, ILLINOIS

OFFICE OF THE

SECRETARY OF STATE

I, CHARLES F. CARPENTIER, 
Secretary of State of the State of 
Hlinois, do hereby certify that the 
foregoing is a true copy of tiie 
proposed amendment and the form 
Jn vvhich said amendment vvill ap
pear upon a separate blue ballot 
at the General Election to be held 
on the Sixth day of November, 
A. D. 1962, pursuant to House Joint 
Resolutlon No. 39, House Joint 
Resolution No. 69 and House Joint 
Resolutlon No. 70 of the Seventy- 
second General Assembly, the ori- 
ginals of vvhich are on file in +hts 
Office.

IN WITNESS WHEREOF, 
I hereunto sėt my hand and 
affix the Great Seal of the 
State of Illinois. Done at my 
Office in the Capitol Building, 
in the City of Springfield, this 
28th day of February A. D. 
1962, and of the Independence 
of the United States the one 
hundred and eighty-šixth.

CHARLES F. CARPENTIER, 
Secretary of State.

(SEAL)

prekyba siekė 4,5 milijardus 
dol., tai 1981 m. ji jau pasiekė 
24 milijardus. Kai prekyba su 
JAV siekė 2, 6 milijardus dol., 
tai su visu rytų bloku — vos 
800 milijonų.

Europiniai ūkio ryšiai yra 
pas’ekę pasigėrėtinų rezultatų 
ir jie net yra prisidėję ir prie 
prekybos su rytais pakėlimo. 
Atsakymo vieta, kuri ir sovie
tus turėtų priversti susimąsty
ti. yra vokiečių teiginys, kad 
Europos ūkio bendruomenė vi
sai nesanti nukreipta prieš so
vietus ar kitus rytų bloko kraš 
tus. Dar daugiau — galima spė 
ti, kad gyvas bendradarbiavi
mas tarp tos bendruomenės ir 
rytinės Europos kraštų galėtų 
atnešti naudos ir didiesiems so
vietų ūkio planams. Pirmasis 
tačiau reikalavimas, tai nenor
malių sąlygų Europoje likvida
vimas. Čia tenka įskaityti ir 
Berlvno užtvaras, kurios ne tik 
simbolizuoja nelaisvę, bet dis
kredituoja ir patį komunizmą.

Sąjunginis kraštas a,r
’ protektoratas?

Pastaruoju metu vokiečiai 
jautriau reaguoja į vakaruose, 
ypač JAV-se kai keno keliamas 
nepasitikėjimo Vokietija nuotai 
kas. Buvo atkreiptas dėmesys 
į anksčiau “The Wall Street 
Journal” įdėtą W. H. Cham- 
berlino straipsnį Vokietijos, 
kaip sąjungininko, traktavimo 
klausimu. Fcd. Vokietiją laikyti 
ne tikru sąjungininku, bet pro
tektoratu su... antraeiliu mili- 
fcariniu statusu. Vokietija pri
valėtų turėti vienodas teises su 
kitais NATO nariais (pvz. ir 
atominio apginklavimo srity). 
Priešingu atveju, teigia Cham- 
berlin, grėstų pavojus visai 
amerikiečių politikai Vakarų 
Europoje.

Jaunimo klystkeliai

(Atkelta iš 3 psl.)
tik šeimos rankose. Ypatingai 
jaunos, tik sukurtos, ar kuria
mos lietuvių šeimos turėtų kreip 
ti labai rimtą dėmesį į minėtus 
liūdnus faktus ir savo vaikus 
nuo pirmos jų gyvenimo dienos 
taip auklėti, kad apsaugotų nuo 
demoralizuojančios didmiesčio 
gatvės, nuo nedorios literatū
ros, nuo blogų filmų, televizi
jos ir t.t.

Visu tuo reikėtų labiau susi
rūpinti ir mūsų pedagogams, 
jaunimo organizacijoms, kuni
gams ir visiems, kam rūpi mū
sų tautos ateitis. Ypač reikėtų 
pradėti sistemingą kovą su gir
tavimu, kuris yra pirmapradi
nis daugelio blogybių šaltinis.

P. Šl-eius

Platinkite “Draugę”



Kanados žinios

Windsor, Ont.
KURIAMA LIETUVIŠKA 

PARAPIJA

Kai 1950 metais Windsore 
susiorganizavo Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, jos vadovy
bė ėmėsi žygių organizuoti ir 
lietuviams katalikams pamal
das. Buvo surinkta apie 100 pa 
rašų ir su prašymu perduota 
vietos (Londono) vyskupui. Pir 
mosios liet. pamaldos turėta 
1951 metų vasario 4 d. Slovakų 
Šv. Kyrilo ir Metodijaus R. C. 
bažnyčioje. Nuo to laiko, pra
džioje kas antras sekmadienis, 
vėliau kas sekmadienis, vietos 
lietuviai turi savas pamaldas. 
Nuo 1953 m. birželio 15 d. iki 
š. m. kovo 11 d. čia sėkmingai 
klebonavo visų mylimas kun. V. 
Rudzinskas, kuris dabar serga 
ir gydosi St. Mary ligoninėje 
Londone. Parapijos nėra, bet 
kaip atskirai tautinei kapelioni- 
jai, kunigui yra suteiktos kle
bono teisės. Nuo 1951 metų rug 
sėjo 30 dienos iki dabar pamal
doms yra naudojamasi mums 
draugiškų kroatų St. Francis 
bažnyčia, labai palankiomis są
lygomis. Mokama 5 dol. nuo
mos už sekmadienio pamaldas.

Nuo gegužės 1 d. j Windsorą 
iš JAV persikėlė jaunas kun. 
V. Kaleckas ir yra priskirtas 
prie vietos St. Patrick R. C. 
bažnyčios, o sekmadieniais St. 
Francis bažnyčioje laiko pamal 
das lietuviams.

Mintis įsigyti Windsore lie
tuviams savą bažnyčią buvo iš
kelta jau seniai, rodos, 1952 
metais. Tuomet lietuvių lankan 
čių bažnyčią Windsore buvo 
maždaug du kartu daugiau ne
gu dabar, tačiau buvo prisibi
jota finansinių sunkumų, kurie 
atsiras ją išlaikant.

Dabar ši mintis vėl atgaivin
ta. Liepos 29 d. įvyko lietuvių 
susirinkimas bažnyčios pirkimo 
reikalu. Susirinkime dalyvavo: 
kun. V. Kaleckas, Br. Barisas, 
A. Butavičius, E. Butavičienė, 
P. Eidukas, A. Eidukienė, M. 
Juškauskienė, S. Kazlauskas, 
M. Kizis, I. Kizienė, A. Kozulis, 
D. Kraniauskienė, St. Naikaus- 
kas, D. Naikauskienė, E. Pa- 
kauskienė, R. Puida, E. Puidie- 
nė, V. Pundzius, St. Simanavi- 
čienė, Švabauskas, Alb. Taut- 
kevičius, Ant. Tautkevičius ir 
detroitiškis Žemaitis. Iš viso 
25 asm.

Iš kun. V. Kalecko ir bažn. 
komiteto narių pranešimų pa
aiškėjo, kad yra numatyta pirk 
ti buv. baptistų bažnyčią, esan

čią Felix ir Marchette gatvių 
kampe, už kurią yra prašoma 
10,000 dol. su 7,000 dol. jmo- 
kėjimu. Dabar turima surinktų 
tam tikslui 1,200 dol., be to dar 
1,500 dol. pasižadėjimais. Pa
statas medinis, reikalingas pa
grindinio remonto, apšildomas 
anglimis, rūsys apsemiamas 
vandens. Altoriaus nei vargonų 
nėra.

Bažn. K-to ižd. B. Barisas 
pateikė smulkią išlaidų apyskai 

Itą, pagal kurią mėnesinės baž
nyčios išlaikymo išlaidos būtų 
apie 180 dol., į šią sumą įeina 
ir 50 dol. alga bažnyčios klebo
nui. Tai būtų nedaug, nes Wind 
sore esą 40 naujųjų emigrantų 
šeimų, kas išeitų maždaug $4,50 
mėnesiui kiekvienai šeimai.

Nors Windsore ir yra apie 40 
lietuvių šeimų, bet ne visi yra 
katalikų tikybos, į šį skaičių 
įeina mišrios, išsiskyrusios ir 
nebegaliai gyvenančios šeimos, 
kurios į bendrą skaičių nevertė- 

, tų skaityti, nes jų parama abe- 
' jotina.

Diskusijose dėl p'rkimo inž. 
St. Naikauskas primena, kad 
Hamiltone buvo 800 asmenų ir 
dėl pirkimo bažnyčios buvę abe 

i jonių, o B. Barisas pabrėžė, 
kad prie nupirkimo kroatų baž
nyčios, kuria mes dabar naudo
jamės, buvo prisidėję daug, bet 
kada reikėjo ją išlaikyti, tai di
delė dalis išlakstė ir dėlto turėjo 
nemaža sunkumų.

Pasitarus dar kitais klausi
mais, buvo pasiūlyta pirkimo( 
klausimą atidėti vėlesniam lai-1 
kui. Už ,tai pasisakė 5 asmenys, 
o už pasiūlymą pirkti bažnyčią 
tuojau — 17 asmenų. Nutarimą 
vykdyti pavesta tam pačiam 
komitetui: pirm. S. Kazlaus
kas, ižd. B. Barisas ir sekr. 
Ant. Tautkevičius. Čia pat kun. 
V. Kaleckas pridūrė, kad jei 
bus surinkta pusė reikalingos 
sumos, kitą pusę paskobns mū
sų Londono vyskupija.

Kaip matyti, norai yra geri, 
bet piniginio klausimo išspren
dimas yra nelengvas, juo la
biau, kad prie bažnyčios pirki
mo ir išlaikymo ne visi priside
da, nes priklauso vietos kata
likiškoms parapijoms, kurių mo 
kyklose mokosi daugumos lietu 
vių vaikai. Užtraukiant vysku
pijoje paskolą, teks mokėti nuo 
šimčius, kurie į išlaidų sąmatą 
nėra įtraukti, dėlto išlaidos dar 
padidės.

Kanadoje iki šiol turėjome 8 
lietuviškas parapijas.

P. J.

Kenncbunk Porto stovyklautojai vieni žaidžia, o kiti stebi ėjimus. Nuotr. B. Kerbelienės

DRAUGAS, antrad., 1962 m. rugpiūčio mėn. 7 d.

BAŽNYČIA ŠIAURĖS 
VIETNAME

Komunistų valdomame šiau
rės Vietname yra apie 750,000 
katalikų, ir jie pergyvena sun
kią priespaudą. Apie 350 vieti- ! 
nių kunigų ir apie 600 vienuo- i 
lių yra labai suvaržyti.
KATEKISTŲ REKOLEKCIJOS

Peru valstybėje į Azangaro 
miestą buvo susirinkę apie 250 
katekistų, dirbančių tolimuose 
Andų kalnų kaimeliuose. Dau
gelis jų ūkininkai, atėjo į reko- S’ WesJern ^ve-> LA f"17?0
lekcijas pešti. Salia dvasinių da- | nann■■■■
lykų, jie susipažino su moky
mo metodais. Jie padeda 4 ku
nigams, kurie turi aprūpinti 40,
000 tikinčiųjų.

Auto Išlepimas

BUGPICOIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite ši skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

Pastabos ir nuomones

DEL LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS 

ČIKAGOJE

TADAS MICKUS, Los Angeles

Lietuviškos gimnazijos mintis 
yra B. Babrausko pakartotinai ke
liama “Drauge”. Tebūnie leista 
pasisakyti šia tema man kaip tu
rėsiančiam už keleto metų tokiai 
gimnazijai kandidatų.

B. Babrauskui, mano mokyto
jui iš Ravensburgo Lietuvių Gim- i 
nazijos laikų, tikrai būtų sunku 
prikišti stoką entuziazmo ar pasi-1 
ryžimo lietuviškoje kultūrinėje! 
veikloje.

Žmonės, kaip jis, gali kalnus 
nuversti. Bet, prileidžiant, kad 
tokią gimnaziją pasisektų įsteigti, 
kyla klausimas, ar ji duotų tai, 
ko B. B. ir kiti siekia?

B. B. teigia, kad yra Čikagoje 
500 tikrų lietuvių šeimų, kurios 
mielai leistų savo vaikus į tikrą 
lietuvišką mokyklą. Yra tai yra, 
bet koks nuošimtis tų šeimų vai-, 
kų kalba tarp savęs lietuviškai? I

Gimnazija gali tik puoselėti ir į 
tvirtinti tai, kas yra šeimoje jau 
paremta ant tvirto pagrindo. Jei
gu šeimoje pro pirštus žiūrima į 
vaikų tarp savęs kalbėjimą ang
liškai, tai jau bus pervėlu apie 
tai net kalbėti, kai pasiekiamas 
gimnazijos suolas. Siūlyčiau B. 
Babrauskui paskelbti per spaudą 
anketą, kiek lietuvių tėvų leistų

savo vaikus į tą gimnaziją.
Jeigu atsilieptų 40—50 šeimų, 

tai būtų labai gerai.

Kaip neseniai buvo nurodyta 
“Drauge”, net ir lituanistikos 
pamokų bei pertraukų metu Jau
nimo Centre didelė dauguma jau
nuolių kalba tarp savęs angliš
kai.

Jeigu nėra noro tokiems jau
nuoliams kalbėti tėvų kalba, ku
rios vardu ten susirenkama, tai 
reiškia, kad savo dvasioje jie jau 
kitur. Rengiant minėtai gimnazi
jai tinkamą medžiagą, reikia to-1 
kio “kietumo”, kaip mielasis mū
sų B. Babrauskas.

Amerika padarė savo įtaką lie- i 
tuvių tarpe. Lietuviai tirpsta 
Amerikos katile. Doleris yra vieš
pats, ir kas to nežino, yra arba 
atsilikęs, arba svajotojas.

Galime didžiuotis, kad yra tokių 
svajotojų, kaip Babrauskas. Būtų 
gera, kad jų turėtume daug dau
giau. Kas liečia betgi lietuvišką 
gimnaziją, jų, deja, nebus pakan
kamai, kad įvykdžius ir tęsus tą 
gerą mintį. Atrodo, kad užteks 
įkurti namie pas save lietuvišką

europietiškos kultūros pasauliu
ką, kuriame prieauglis turės save 
sūsirasti. Gaila, kad taip tenka 
galvoti kaip tik tuo laiku, kai ir 
Amerikos valdžia pradeda rūpin
tis tautinių kultūrų ir kalbų iš
laikymu, skirdama tam reikalui 
net ir piniginę paramą.

Moterų grožio kaina

JAiV-se yra 125,000 vadina
mųjų grožio salionų kuriuose 
amerikietis per metus palieka 
2 bilijonus dolerių; antra tiek 
moterys išmoka kosmetikos 
krautuvėms už įvairius chemi
kalus grožio reikalui. Taigi už 
dirbtinį pagražinimą ir už pa- 
jauninimą Amerikos pramonė 
per metus laimi per 4 bilijonus 
dolerių, t. y. tiek. kiek verti 
Norvegijos, Švedijos, Turkijos, 
Egipto, Meksikos, Indijos, Ve- 
nezuelos, Ispanijos, Vokietijos 
ir Olandijos aukso sezervai kar 
tu paėmus. Įdomu, kad moterų 
gražinimo ir jauninimo pramo
nė yra daugiausia vyrų ranko
se, Šioje srityje didelį biznį da
ro Lasorence M. Gilb, Charles 
Revson, Maq Factar ir Philip 
Courtney, bet greta vyrų “tita
nų” yra ir moterų, pav., Hele
na Rubinstein, Elizabeth Arden.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

GERAS BIZNIS PAS 
BA1ZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962 New 1962
VALIANT $1695 CHRYSLER $2964

1962
i PLYMOUTH $1795

1962
IMPERIAL $4195

Bangkoke, Thailande, berniukas labai iš arti norėjo pamatyti ten 
išstatytą astronauto Glenn kapsulę ir galvą įkišo į virbus. Kiti 
žiūrovai stengiasi mažąjį smalsuolį išgelbėti.

* Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama

JUSTIN MACKIEIVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Presldent

TANDARD 
EDERAE S.\\ INGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrginia 7-1141
J?

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

--  ---------------- =3
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlcfery 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 62 H S. VVestern, PRospeet 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 Westem Ave. krautuvė... .. -. .......... ... *

Jr %

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

URANE SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Avnnc. PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. p.
• HURnUUOi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. Iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.



6 DRAUGAS, antrad., 1962 m. rugpiūčio mėn. 7 d. Tada antrasis nutempė jį į ba- 
-------------------------------------------------------------------- — , raką. Čia daktaras ilsėjosi iki CLASSTFTED AND HFT P WANTED ADS

JAMES W. BYE
! aušros. Prieš aušrą jis grįžo į 
l savo stovėjimo vietą, o draugas — 
i — į baražą. Saulei pakilus, ser- 
! žantas atrado daktarą stovintį 
■ ramiai su savo laikrodžiu. Jis 
vėl mušė jį.

— Nuneškite jį į baraką, —

REAL ESTATE R E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
JAPONŲ NELAISVĖJE

Negalima pamiršti vieno dak- maža, sunaikinta figūra, kuri
taro ir jo drąsos, kurią jis pa- buvo jau veik nematoma iš ba- įsakė seržantas. Ir du belaisviai kamb. 'degintų "plytų rezfd.’. apie* 40 ! gera "Vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

J . e “ 4 .S ,lo/l ko I — j U pėd. sklyp.. skoninga ir gražu. I’rieš park, maisto prekyb. duoda

6 m. B kamb. mūrin., alum. lang., 1 ta aukšt. mūr. C ir 3 kamb. alyv. 
saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750. šild., mūr. garaž. $24,500.

4 būt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderė- 
$42,900. i ta kaina.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb..

SAVAITES geriausi pirkiniai

rodė 1944 m. vasarą saloje ne- raku. Seržantas norėjo, kad be-i iunešė daktarą, 
toli Singapūro. Švelnus, malo- laisviai matytų jį kenčiantį ir

j $26,000. $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.
„. 2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir mūr., 2 būt, oro apšald. $38,500.Nors seržantas mušė daktarą 4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 i Gage park. 3 būt. murin., garaž. 

naus būdo, lengvo balso ir už- pasiduodantį. Išstovėjęs apie dar keletą dienų, bet jis laikro-į m. mūr. 5 ir 3 ' '"įtright'1 pk. V’but' mūr., atskir.
jaučiančiomis akimis daktaras tris valandas, - krito ant že- džio neatidavė. Po to, nelauktai, I ^.^zujud., garažu sausas rū- ^^7^%t. mūr.
buvo belaisviams žmoniškumo mės. Seržantas, atskubėjęs iš seržantas buvo perkeltas kitur. 1 ,,,Taverna- Nauja, modern. didelė. Itvirt. statyba, alyva šiidym,, garaž.

simbolis toje saloje. sargybos namo, vėl muse dak- Gaujas komendantas nesidomė- kamb. būt. Prašo $34,900. o kamb. mūr. gazu šild., garaž.,
, ; ,,ai v.vt.Tovd-A 1 . i 2 but- mūras, 6 ir 3 kamb. butai, gera vieta, $17,400.Angliškai ta sala pavadinta tarą ir vei privertė stovėti. 'jo daktaro laikrodžiu. garaž., daug vert. priedų, $ts,80o. Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt.

0 „ ... , , . i Atirliirtb loib-vnrli iia ma i • • i • , . . I 7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, vand. alyv. šild., garaž., metams apie“The Llttle Resin’, bet belais- — AtlUUOK laiKrocų, —JIS VIS Praėjo daugiau kaip metai, j nauja gatv., apsauga nuo vand., ga- $2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
viams ji reiškė “Velnio salą”., šaukė. kol belaisviai buvo išlaisvinti, —
Sala buvo apaugusi bananų, į Daktaras kratė galvą. Ir kiek metai bado, kančios, ligų ir mir- 
kaktusų bei apskurusiais gumos . vieną kartą, kai seržantas rei- ties, — įr daktaras grįžo į savo 
medžiais, išskyrus siaurą juos-' kalaudavo laikrodžio, daktaras tėvynę su savo laikrodžiu, 
tą su centru, kur spygliuotomis ' atsisakydavo jį atiduoti. Kai
vielomis buvo aptverti barakai kurie iš belaisvių, negalėdami 
ir žemėje išrausti urvai, dengti, daktarui pagelbėti, verkė, 
skardos stogais. Stovyklos ko-1 daktaras galėtų išsto-

zu šild., garaž. $19,600. 1 $12,000.

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

Sulietuvino Jonas Vėbras 22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja- 

I mos. Pašaukite.
Meilės žavingoji jėga ir yra ta. Sav. Išeina pensijon ir parauoaa

, ... . , kad ji kilnina tai, ką pasiekia jos P„el^vanv neto11 Lake Geneva- , , , • , - v. voti iki tamsos __  kalbėto be- , • , , _ , . . 33 kamb. hotel su restoranu, taver-mendantu buvo į beždžionę pa- veu 1K1 t^nisob, Kd.ux.jo ue dvasia, kaip saule, kurios auksiniai na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
našus seržantas. Belaisviai jį laisviai, mes jį galėtume pa- spinduliai ir audros debesis auksu
vadino tiesiog beždžione. Kaip keisti, nors tai būtų didelė ri- paverčia. __  Grillparzer
ir kitų stovyklų sargai, jis bu- zika. J_____________________________ i_
vo veteranas, ir čia jam buvo Daktaras išstovėjo iki tam- .
poilsio stovykla. Jam belaisviai sos> m®nuo švietė taip švie- ' 
buvo vergai. s^ab sunku buvo nepaste- '

Nors tarptautiniai įstatymai bėtam prieiti prie jo. Tačiau du 
draudžia versti belaisvius dirb- i® belaisvių ryžosi. Jie išslinko 
ti priešo karo tikslams, bet ja- barako ir šliauždami pasiekė

DĖMESIO !

► *, -r

5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTAKV PUBLIC

4259 So. Meųiewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

I Mūrinis naujas 1 Jį a. šalia mū
sų įstaigos — 4 % ir 3%, garažas, 
gera vieta. $31.500.

Murins 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir Roc:kwell. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5 <4 prie 69 ir 
Rockxvell. 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra namas!

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šiidym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. paida- 

, vimui. $26,800.

I Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo 
mūsų įstaigos, labai, labai skubiai, 
tik už $14,400.

Mūrinis 8 butukai ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800.

Meilinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p., $10,800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp- 

, bell. tik $20,000.-
Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma- 

j via High, 30 p. lotas, nauja vonia,
3 mieg., gazo šild., $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
2 bnt. pajam, medin., 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šiidym.. garaž., arti Įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šiidym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

3 but. mūrin. 4-—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aūkšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šiidym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17,900.

5 m. 2 but. mūr. 5% ir 5% (8
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt. 

I rūsys. Tos rūšies namų turim įvai
riose vietose.

ponai to' nesilaikė ir vertė be- daktarą. Belaisviai meldėsi, 
laisvius dirbti nežmoniškose są- ^ac^ seržantas ir sargybiniai 
lygose. Tie, kurie buvo sužeisti nekūtų užaliarmuoti. Kai vie 
ar sirgo, gavo pagalbą iš kalba- nas atsistojo šalia dakta-
mo daktaro, nors jis neturėjo ro> daktaras parkrito ant žemės, 
nei chirurginių instrumentų, nei
užtektinai vaistų. Japonai jam 
duodavo tik aspirino ar kitų 
tablečių. Belaisviai buvo pavo
jingai nusilpę, kadangi juos mai 
tino tik ryžiais ir bulvių lapais.
Daktaras apvyniodavo belaisvių 
žaizdas skudurais. Jis raminda
vo juos pasakodamas sąjungi
ninkų pergales, norėdamas su
teikti vilties tiems, kurie galvo
jo apie savižudybę. Jis prašė ir 
maldavo seržanto vitaminų tab
lečių, kurios galėtų palaikyti be
laisvių gyvybes. Bet seržantas 
tik pasijuokdavo iš jo, nors 
šiek tiek ir duodavo, kad belais
viai galėtų dirbti.

Belaisvių pagarba daktarui 
buvo labai didelė, kas nepatiko 
seržantui. Todėl jis sugalvojo

DARGIS 
DRUG 
STORE

2425 W. Marquette
Road

LAIKE 
A T O S T O G Ų

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos
BUS

paniekinti daktarą belaisvių a- 1 UŽDARYTA 
kyse. Daktaras nešiojo ranki-1 
nį laikrodėlį. Seržantas parei- Sugrįšim rugsėjo mėn.' ‘Draugas” 
kalavo jį jam atiduoti. Žinoma, " *’
jis galėjo tą laikrodėlį papras
čiausiai atimti iš daktaro, bet 
jis norėjo, kad daktaras dova
notų. Daktaras atsisakė laikro
dį atiduoti. Tada seržantas smo 
gė daktarui į veidą, parmušė 
ant žemės ir suspardė.

— Duok laikrodį, — jis šau
kė.

— Ne, — atsakė daktaras 
spjaudamas kraują.

— Aš vėl paprašysiu rytoj, — 
ir kvatodamas nuėjo.

Kiekvieną dieną daktaras bu
vo mušamas ir reikalavimas tę
siamas. Daktaro veidas buvo 
sukapotas ir sudaužytas. Nežiū
rint į tai, daktaras pirma užjau
tė belaisvius, prižiūrėjo jų žaiz
das, prieš rūpindamasis savo
siomis. Dėlto belaisviai, pamatę 
daktarą, atgaudavo viltį ir drą
są. Daktaras nešiojo laikrodį 
kaip kokį garbės medalį. Laik
rodis tą patį reiškė ir jo drau
gams belaisviams.

— Tai pasako laiką ir žmo
niškumą, — aiškino daktaras.

Seržantas darėsi vis žiaures
nis. Jis kasdieną mušė daktarą 
iki sąmonės netekimo ir palik
davo gulėti purve. Kada atsigau 
davo ir stengdavosi atsistoti, 
įsakydavo stovėti ramiai ištisas 
valandas.

— Atiduok laikrodį ir nerei
kės stovėti, — sakė seržantas.

Bet daktaras nepalūžo ir su 
panieka atsakydavo:

— Neatiduosiu.

— Tu atiduosi, — šaukdavo 
įsiutęs seržantas ir nueidavo.

Ir daktaras stovėjo. Stovėjo

1-mę dienę

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų 

išpildymų
Dėkingi esame už Jūsų 

paramą

CHARLES P. DARGIS
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v. 

Treč. ir sekmad. uždaryta

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

GRADINSKAS

iiiilSIIIIIIIiIiiillIlIIIIIIIIIllllllllllllllllllli

7 ELE V I Z I J AS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
Už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 09th St. II a. PR 6-1063

fiilllllllilillllliliilllllllliiillllllllllllillliin

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsbargh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES 8RADDOCKS 

liiekiveną sekmadienį nuo 
1:80 Iki 2:00 vaL o. p.

Visais reikalais kreipkitčs šiuo ad
resu: Llthoanlan Oatholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvanla.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Go.

VISAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 

. Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mur. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BUTAI — $37,000

2x5, 3x4 prie North Avė. ir Iloman 
Avė. Alyvos šiluma.

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

2 butų (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po
tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

PRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ga
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

^Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p.

6455 So. Kedzie Avenue. 7el. PRospect 8-2233
i Mūr. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie-

i . į aūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
i Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500.
mas, Brighton Parko centre. Parkholme mūrinis 2 butų: 2

1 po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- i Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 

ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai., 
po pietų. Parduodama: Vėliausių, 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir

A

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

2523 W. 69th St. PR 8-3792

NAMŲ 7 A I S Y M 0
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

Aug. lOth possession. Price redu- 
ced to $29,500; Rice Bake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 y r. old. Drapes, 
carpeting, fiberglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom. 
dishwasher, disposal, built-in oven 
& clect. stove. Lots of cupboards & 
closets. Oil heat. 2 fireplaces. Recre- 
ation rm. & full \valk-out basement 

, to landscapcd yard and lake. Double 
gar. 150 f t. frontage. Easy terms, 

i $10,000 will handle.
Dr. Palmer Myhers, 

Lakevicw Dr.,
Rice Lake, Wisc., CEdar 4-4034

DĖMESIO!

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S, Lowe Avė.

CICERO—BERWYN

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,600, įmokėti, už $16,600.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,600. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 buŲi namai, geros rendos, mažas jmokėjlmas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonfe.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k„ garažas. $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’jta 
vių dienraštis. Gi skeioimu Kaino 
visiems prieinamos.

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke. Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 6 kamb., rūsys 
ir pastogė. Šildymas karštu vand. 
Garažas.

A. Norkus Real Esfate
2405 W. 51st St. VVA 5-5030

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
ladienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
J:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplewood Avė.. 
Chicago 20. III.

Išnuom. 6-ių kamb. butas be bal
dų. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir 
krautuvių. Labai patogus susisieki
mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
kelio prie Lake St. Pageidaujama 
lietuv. suaugusių šeima. Pirmas 
aukštas, 2-jų mašinų garažas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723, po 5 
vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visą 
dieną.
133 No. 14th Avė., Melrose Park, III.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

MAS7ER DEC0RA7ING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR TŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

I1O ETERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

CONTRACTORS

į VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
Į AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
|MCSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PH070 S7UDI0
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

_/< (Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
SSSSS------------ ---------------- ---------------------

7 E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, UI. 

Tel. 434-4660

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. IH.

HELP WANTED — MOTERYS

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACTICAL NURSES

Mušt be eligible for liccnse in In
diana. Opcnings in surgery and also 
general duty. Good salaries plūs 
differential for shifts. Liberal per- 
sonnel policies. Conveniently located 
rooins and apartments. Livo and 
work in a friendly community. 500- 
bed-hospital. Located near Purdue 
Untversity. — Wire, write, apply, or 
call Directo.r of Nursing Service.

S7. ELIZABE7H H0SPI7AL
1021 N. 14th Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0321 before 9 P. M. for 

an appointment

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREK Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St„ Chicago

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 M'EST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531

H

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Potver .. .$2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T........... į..

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ........

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,095.00

$2,995.00

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

BŪKIME IŠ7IKIMI LIE7. 
KNYGAI

' ★ ★ ★

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
|ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene- 
! rius metus pasirodyti kelioms 
' naujoms gerai parinktoms liet. 
| knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
'2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Weslern Ate., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

Skaitvkifū ir platinkite dienrašti “Dranga’
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

STANKUS 
C0NS7RUC7I0N C0.

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: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rusių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose, Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET MĖTAU

4444 S. IV'cstern, Chicago 9, UI. 
Telefonas VI 7-3147

iS

A. ABALL ROOFING*
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi,’ Išsmalinami 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, 
“Tuckpointlng”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir ’ naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778>■♦ » ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦»♦♦♦♦»»««»

HEA7ING C0N7RAC70RSI
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvhj turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S OL 7-2094 Chicago, OI.

t
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55 metai, kai Vilniuje įsisteigė lietuviška 
mokykla 

JONAS MIŠKINIS

1904 m. Lietuvoje, ypač iVil- , darni, tą vienintelę Vilniuje mo- 
niaus krašte, vyko didelis są- [kyklą. Drauge kreipėsi ir į vi- 
jūdis lietuvybės atžvilgiu. Kaip |sus tautiečius, prašydamas ne
tik tais pačiais metais Vilniuje 'atsisakyti šelpti tą mokyklą ir
įsisteigė “Lietuvių Savitarpinės 
Pašalpos Draugija”, kurios veik 
la greitu laiku sparčiai ėmė plis

neleisti užgesti tai degančiai ža 
rijai, kuri kūrė visą šviesos ži
dinį. Ir anuomet buvo neapsivil

ti. Draugija pirmiausia ėmė rū- ya. Aukos plaukte plaukė iš vi- 
pintis šelpimu Vilniaus lietuvių so Vilniaus krašto kampelių, 
vaikų, kurių tėvai buvo betur- Vieni aukojo pinigais, kiti daik- 
čiai ir negalėjo, kaip reikiant, tais. Šventoriuose girdėdavosi 
aprūpinti vaikų mokymu ir auk paraginimai: “Aukokime lietu- 
lėjimu. Minimos draugijos va- viškai mokyklai, nes per ją mū- 
dovybė ryžosi 1905 m. įsteigti sų tauta vėl atbus”.
Šv. Mikalojaus bažnyčios na- i Šios mokyklos įsikūrimas Vii 
muose lietuvių vaikams prie- niuje davė pradžią steigti kai- 
glaudą, kurioje tuojau susirin- muose slaptas, daraktorų veda- 
ko per 30 vaikų: berniukų ir mas lietuviškas mokyklas.
mergaičių. 1906 m. buvo įsteig
ta dar “Vilniaus lietuvių netur
tėlių vaikų globos draugija”,

Per Vilniaus lietuvišką mo
kyklą daug perėjo lietuvių tėvų 
vaikų, kurie vėliau pasiekė

kurios tikslas — rinkti aukas aukštuosius mokslus ir tapo Lie 
išlaikymui įsteigtos prieglau- tuvos atstatymo kūrėjais. Len- 
dos. Vėliau lietuvių tarpe kilo kams okupavus Vilnių, mokykla 
mintis steigti lietuvišką pra- keletą metų veikė, bet vėliau 
džios mokyklą. okupantai ją išdraskė ir užda

rė. Vienok istorija, ją mini ir 
minės, o šv. Mikalojaus foažny- , 

Tuo reikalu buvo pavesta rū- čios raudonos sienos kiekvie- 
pintis Dr. J. Basanavičiui, E. nam praeiviui lietuviui primena, 
Vileišienei, kun. Ant. Viskantai, kad šalia jos buvo kultūros ži- 
dr. St. Matulaičiui ir mokt. Kli- dinys, iš kurio veržėsi lietuviš- 
maičiui. Šie autoritetingi asme- kūmas ir tautiškumas ne tik į 
nys pradėjo klabenti Vilniaus, Vilniuje, bet ir visame jo kraš- ' 
apskrities švietimo globėjo į- te.
staigos duris. Po kelių pasikal-

Dainavos stovyklos būrelis svečių prie medyje- įstatytos koplytė
lės. Viduryje didelė stovyklos mecenatė Baltrūnienė, paaukojusi 
stovyklai 10,000 dol. Nuotr. A. Gulbinsko

zidentas nebesinaudoja jo pa
tarnavimais. “Nuo savo inaugu
racijos p. Kennedy neužsakė 
pas mus jokio drabužio, pasa
kojo Wilson. “Bet aš suprantu, 
kodėl. Na, jis tebus prezidentu 
4 metus ir po to galės rinktis 
drabužius ten, kur panorės; aš 
turiu viltį kad jis grįš pas 
mus.” “Shetch” pastebi, jog siu 
vėjas Wilson, matyt, negirdėjęs 
galimybės, kad Kennedy galės 
būti išrinktas dar 4 metams, ir ' 
pabrėžia, kad vienas užsakytas 
kostiumas pas Wilsoną Kenne- 
džiui kaštavęs $147, kas, laik
raščio manymu, esą pigiau ne
gu Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. ’ J. Gr.

KATALIKŲ STUDENTŲ 
CENTRAS! MEKSIKOJ

Meksikos universiteto rajone 
pastatytas naujas katalikų stu
dentų centras, kas rodo lūžį lig
šiolinėje valstybės antiklerikali- 
nėje politikoje. Šiame centre ka
talikai studentai galės turėti - 
susirinkimus, tartis su ten esan-„ ’ i
ciais kunigais. Ten veikia skai
tykla, kavinė. Tai bus nemaža 
atsvara prieš negausią, bet ak-' 
tyvią, komunistų agitatorių gru 
pę-

DRAUGAS, antrad., 1962 m. rugpiūčio mėn. 7 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 —--------

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO
SAINT CASliVOR

CO-
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. FFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage temis 
iJyiĮ Tel. YA 7 1741-2

B' 4330-34 South Oaiitoša Aveuue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

MUSŲ KOLONUOSE
l||llllll!lllllllllll|l||||||||||'>l||||||||||||||||||||m!|Į!||!||||i;i|j{|im!|!K!!Į!!!,

sčiai kun. J. Žvirblis ir kun. 
A. Treška — Custer Mich. ir kt.

JAV prezidentas ir anglų
siuvėjas

Londono laikr. “The Daily 
Sketch” rašo, kad prezidentas . 

Šiomis vaišėmis rūpinosi ir Kennedy “buvo priverstas” iš- i 
daugiausia pastangų dėjo na- sižadėti anglo siuvėjo, nes ne-j 
mų šeimininkė Kušlikienė, jai norėjo susilaukti priekaištų,' 
pagelbėjo L. Raubienė ir kt. kad, siūdydamas sau kostiumus 

Sumanios ir geros surengtų Anglijoje, elgiąsis neameriko-, 
vaišių šeimininkės savo skaniai niškai. “Tai yra absurdiškai šo- , 
pagamintais užkandžiais prisi- ; vinistiško spaudimo pavyzdys”,

, dėjo prie geresnės nuotaikos pa- rašo “The Daily Sketch”. Argi •
1908 m. rugpiūčio men. 1 . Skambant lietuviškoms dai- . laikymo vaišių metu ir po to, tas vargšas turi dabar gerti ka-(

GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS ĘRAN 
RTENėS pasakų knygą

Pagerbė Onutės

bėjimų buvo paduotas prašy
mas su dviejų klasių programa.
Prašymą patenkino, ir 1907 m.1
kovo 29 d. draugijos vadovybė1 . y n "J m* 1 
susilaukė iš Vilniaus apskrities' Gratld RaPlds> Mich. 
švietimo globėjo leidimo įsteig
ti Vilniuje 2 klasių lietuvišką 
mokyklą.

Nemaža sios kolonijos gy-
Gavus leidimą mokykla buvo ventojų buvo susibūrę pagerbti

atidaryta 1907 m. rugsėjo mėn. „ , T, , . . m „, T , ,, -v . .. Onutės — Kareckienę ir Treš-15 d. Į mokykla įs pirmos die
nos įstojo per 30 lietuvių mo- kien?> kurios Yra nuoširdžios lie 
kinių. j tuviško darbo talkininkės.

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME N<-.!j-UL 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7ist St Telef. GRovėhill 6-2345^5 
1413 S. SOffo Avė., Cicero. TOwnhaU 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

fcun. J. Kuktos, buvusio Kaišia- ! noms ir kalboms KuS]iki(i „a.!kada muzikoS Akordams skam-Jiforninršampaną * vengti sko-l^’»»s»k^,BALTOJrLĘI,IJA 
donų vyskupo, rūpesčiu buvo muose buvo praleista kelios va- 
prie mokyklos atidaryti mer- landėlės laiko geroje nuotaikoje 
gaitėms lietuvaitėms vakariniai ir skaniai vaišinamiems, šias 
kursai, kurie turėjo gerą pasi- vaišes-susibūrimą nuoširdžiai 
sekimą ir susilaukė daug klau- globojo ir finansavo, kaip mes 
sytojų. mėgstame vadinti “lietuviškų sū

rių karaliai” — Andriuliai —• 
nuoširdūs lietuviškų reikalų glo
bėjai, rėmėjai, besirūpiną lie- 

Įėjo. Po keturių mokyklos gy-, tuvižkum0 išlaiKymu, Nedaug 
vavtao metų mokykla susilaukė.mes turin]e apyIinkėje to-
pirmosios mokinių laidos —■ i, • , , . _ ., ',.. . „ ,.7. I kių mecenatų, kunems rūpėtųbaigė ją 6 mokiniai: Alfonsas i ...- . , „ , ine tik organizaciniai, bet ir kulŽukauskas, Karolis Žukauskas, ' _ .T o, „ _ i turimai reikalai. Andriuliai yraJonas Stasys, Ono Vilkickaite, , g '
Veronima Kairytė ir Marė | vertina kadetų
JbT.FHZCi3,rt6. I . . relis’irip’ii'maį geriausią populiarios muzikos , & s *4-
Aukokim lietuviškai mokyklai [.kūrinius. Be to, dar aukoja į-i

Nors mokyklos išlaikymas 
reikalavo daug lėšų, bet jų ir 
nestigo. Rėmė visi, kas kuo ga-

Mokyklos steigėjai ir globė-j vairių aukų lietuviškai Custer, 
jai, džiaugdamiesi gražiais dar- į Mich., parapijai ir kt. 
bo vaisiais, pavedė komiteto iž
dininkui A. Vileišiui kreiptis į 
visas lietuvių draugijas, į pavie
nius asmenis ir klebonus, kad 
jie teiktųsi šelpti, kiek išgalė-

bant, jaunimas ir senimas pa- Jtiškoš degtinės?
silinksminę valandėlę, skirstėsi [Kennedy taip pat turėjo atsiža-

Viršelj ir iliustracijas piešė Sės. 1 
Jackeline | Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

dėti savo mėgstamo Huberto de 
Giyenchių madų salono Pary
žiuje, nors sakoma, kad šiam 
salonui pavyko įšnįugeliuoti pre 
zidentieneį du naujus suknelių 
modelius”. “The Daily Shetch” 
rašo, kad londoniškių siuvėjas1

Aviacijos akademijoje Colo- Jo,hn King wilson, kuris daug 
rado valstybėje baigiama sta- drabužių yra pasiuvęs p. J. F.

namuosna su gera nuotaika.
Gr. Vydis

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

EDVARDAS SAUNORIS — GILIRIRKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
8842 W. ŽI figt Sf., PR 9-1355 ir 9-1356

KOPLYČIA AVIACIJOS 
AKADEMIJOJE

tyti didžiulė koplyčia. Akade
mija yra netoli Pike’s Peak kal-

Kennedžiui anais laikais, kai jis 
dar nebuvo prezidentas, nesąs!

no. Katalikų kapelionas (pulki- j labai susirūpinęs, kad JAV pre- 
ninko laipsny) kun. St. J. O’

TD'LIAU TĘSIA 
PERSEKIOJIMĄ 

Ukrainoje, Žitomiriaus apylin
Be minėtų mecenatų pagerbi- kėse, dvejų metų laikotarpyje 

mo vaišėse dalyvavo dar didis bolševikai uždarė 74 bažnyčias, 
mūsų tautos bičiulis vysk. J. Toje srityje yra 1,800,000 gy- 
Rancans, mieli lietuviškumo ram i ventojų.

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

Perskaiie “Draugą"^ duoki 
te H kitiems pasiffcaityh

Laidotuvių Direktoriai

Platinkite “Draugę5'
6845 SO. VVESTERN AY,Ę.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

DR. ALDONAI JUO'ZEVIČIENEI 
ir šeimai, jos brangiai mamytei

A. -Į- A.
ONAI STULGINSKIENEI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą.
Dr. Vytautas Musonis ir šeima

PASINAUDOKITE -
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraatis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar 
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programai vadovus bei 
■litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. Ui. ~~ TBL LU 5-9500

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge"



8 DRAUGAS, antrad., 1962 m. rugpiūčio mėn. 7 d.

X Kun. Stasys šantaras, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondo pirmininkas ir 
Centro (Valdybos vicepirminin
kas, kartu su visa KF Valdyba, 
stengiasi suintensyvinti KF lei
dinių platinimą. Ypatingai sun
kumų sudaro Aleksandrynas. 
KF Pirmininko adresas: Rev. 
Stasys Šantaras, 717 West 18th 
St., Chicago 16, Illinois.

X William Beneshunas yra 
išrinktas viceprezidentu Cana- 
dian Ace Brewing Co. alaus 
daryklos Chicagoje. Šioj įstai
goj jis tarnauja jau nuo 1949 
m. Jis yra buvęs Chicagos Mas- 
ter Brewers d-jos prezidentu ir 
dabar turi eilę kitų pareigų. Be
neshunas yra baigęs Siebel ins
titutą ir savo įstaigoj gražiai 
užsirekomendavęs.

X Algimantas Di kinis ir An
thony Burbatt (lietuviškos kil
mės) įsteigė dažymo ir dekora
vimo įstaigą Master Decora- 
ting, 10203 S. 88 avė., R. R. 3, 
Palos Hills, II., kuri jau gražiai 
užsirekomendavo. Naujieji pro
fesionalai jau išdekoravo Juozo 
Rimkaus svetainę Bridgeporte, 
Margučio patalpas, ir Jaunimo 
Centrą. Dekoratoriai atlieka vi
daus ir lauko darbus. Pažymė
tina, kad Alg. Dikinis yra ne 
tik dailininkas, bet ir aktorius, 
gražiai besireiškiąs mūsų lietu
viškoj scenoj ir kaip režisorius.

X Marijos Pečkauskaitės vai 
kų aikštelėj rugpiūčio 2 d. įvy
ko programėlė, kurią atliko pa
tys mokiniai. Ratelius ir plasti
kos pasirodymus su dainomis 
pravedė D. Kibiraitė (10 m.), 
kuri ir solo keletą baleto daly
kėlių gražiai pašoko. Eilėraš
čius sakė Lapinskaitė ir Stan- 
čytė, kartu ir duetu padainavo. 
Iš plastelino didesni vaikučiai 
(8—11 metų) daiyvavo konkur 
se, lipdė įvairias figūras iš plas 
telino. Laimėtojais pasirodė Pi
jus Stonč'us, pėr 5 min. nulip
dęs Gedimino stulpus, Rasa Če
paitė nulipdė gražią gulbę, o tre 
čią premiją laimėjo Danguolė 
Stančikaitė, nulipdžiusi koply
tėlės fasadą. Iš plastikinių kala 
dėlių vaikučiai mažesnieji statė 
įvairius namelius,; bokštus ir kt. 
statinius. Šiame konkurse buvo 
skirtos 8 premijos, kurias lai
mėjo Raimundas Adomaitis, 
Aloyzas Pakalniškis, Vida Stan 
čikaitė, Kęstutis Remeika, Rita 
Dičiūtė, Mindaugas Mikutaitis 
ir mažiausias vos 4 metukų Ro
bertas Balandis. Visi gavo do
vanų.

X Dan Kuraitis, Chicagos 
prekybininkas, kuris patyrė 
koks iš tikro yra žiaurus bolše
vizmas ir kuris “Tiesoje” turė
jo parašyti komunistinio režimo 
atsiprašymą, į Chicagą grįžta 
rugpiūčio gale. Palikęs Vilnių 
su visais nemalonumais, išvyko 
į Romą, toliau į Izraelį, Etiopi
ją ir kitur.

X Scenos darbuotojai Chica
goje ruošiasi naujai premjerai. 
Sausio 5 d. bus pastatyta Dario 
Nicodemi 3 veiksmų komedija 
Gatvės vaikas. Rugsėjo mėnesį 
jau pradedamos repeticijos. Vei 
kalą režisuoja Algimantas Diki
nis.

X Juozas Spaitis, žinomas 
Chicagos prekybininkas, vėl nu
vežtas į Chicagos universiteto 
ligoninę, jo sveikatai žymiai pa 
blogėjus.

X Už a. a. Stasio Penčylos 
sielą, minint jo 3-jų metų mir
ties metines, š. m. rugpiūčio 8 
d., 7 vai. ryte Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje bus laikomos šv. mišios. 
Taip pat Šv. Jono bažnyčioje 
Grand Rapids, Mich. ir Lietu
voje. Bičiulius ir pažįstamus šei
ma prašo prisiminti velionį mal
dose. (Pr.).

X O. Literskienė įsigijo mais 
to krautuvę Marąuette Parke, 
2606 W. 63 st.

CHICAGOS ŽINIOS
MIESTAS TRAUKS 

GELŽKELĮ TEISMAN
Chicagos miestas teismo keliu 

bandys paneigti Illinois Central 
gelžkelio nuosavybės teises prie 
žemės pagal ežerą nuo Ran
dolph iki 51-os gatvės ir tarp 
Chicagos upės ir Randolph gat
vės. Teigiama, kad seni įstaty
mai ir teismo įsakymai nebuvo 
gelžkelio pildomi. Miestas pasi
ryžęs bylą pravesti net iki JAV 
vyriausiojo teismo Washingto- 
ne.

STATO SENŲ APEIGŲ 
BAŽNYČIĄ

Praeitą savaitę pradėta sta
tyba naujos Šv. Efremo bažny
čios prie Bryn Mawr ir Maple- 
wood gatvių, ši bažnyčia bus 
chaldėjų apeigų, ir bus antra 
šių apeigų bažnyčia visoje Ame 
rikoje. Pirmoji randasi Detroite 
Chaldėjų apeigose naudojama 
aramajų kalba, kuria Šv. Mato 
evangelija buvo rašyta.

KAS VYKSTA KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJE?

Televizijos stotis WNBQ (nu 
meris 5) sekmadieniais, rugp. 
12, 19, ir 26 d., 12:30 vai. p. p., 
per “Catholic Hour” transliuos 
tikybines programas iš kitų 
kraštų: Airijos, Prancūzijos, 
Italijos, Olandijos, Japonijos, 
Šveicarijos: gi paskutinį sek
madienį filmą vardu “Viena 
diena Pop. Jono XXIII gyveni
me”.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Jurgis Riauba, apsi

lankęs Dainavos jaunimo sto
vykloje, paaukojo 100 dol. sto
vyklos kūrimosi reikalams.

KANADOJ

: — Nepriklausomos Lietuvos
bendrovės pirmininkas L. Giri- 
nis-Norvaiša ryšium su kores
pondento A. Nako ankstybesniu 

į pranešimu spaudoje, jog liaudį 
ninku suvažiavime buvę tartasi 
“Nepriklausomą Lietuvą” pada
ryti liaudininkų organu, paskel
bė pareiškimą, tas žinias vadin
damas klaidinančiomis. Tiesa,;i
Nepriklausomos Lietuvos ben-1 
drovė kreipusis į liaudininkų 
suvažiavimą, vykdydama maši- S 
nų fondo vajų, bet ji, kaip rašo i 
L. Norvaiša, kreipiasi ir i visas 
kitas organizacijas.

ARGENTINOJE
— Angelą Masiulis iš Monte 

Grande jau keli metai kai dir
ba su cirku “Valenzuela” kaip 
cirko artistė. Liepos .7 d. su 
šiuo cirku davė programą Lie
tuvių salione Avellanedoje.

— Kultūrinis Institutas Sve
timtaučiams. Liepos 5 d. Rosa
rio mieste Kultūros sekretoria
to rūmuose buvo sušaukti sve
timtaučių delegatai pasitari
mams dėl naujo kultūrinio ins
tituto įkūrimo. Susirinkimui pir 
mininkavo Kultūros pirminin
kas Herrera. Iš lietuvių dalyva
vo iš Bendruomenės valdybos: 
pirm. Alf. Lukošius, Matas Kli
mas ir sekretorė Birutė Pundy
tė.

Susirinkime buvo svarstomi 
tautinių kultūrų išlaikymo klau 
simai ir tam tikslui sutverta 
nauja institucija pavadinta “Ins 
titūcion Union Rosarina” (de 
residentes extranjeros). Valdy- 
bon buvo išrinkti: pirmininku 
Bajic, sekretorium — Dolores 
de Amblard, kasininku — Feli- 
cian, o jo padėjėjais: Birutė

BUVĘ KAREIVIAI NORI 
MALDOS

Illinois vastybės Amerikos 
legionieriai susirinkę Chicagoje 
44-am metiniam seimui užgyrė 
ir pravedė rezoliuciją prašančią 
priedą prie Amerikos konstitu
cijos garantuojantį vaikams tei 
sę sukalbėti maldą viešose mo
kyklose. Seimo atstovai užgyrė 
šią maldą: “Visagalis Dieve, iš- 
pažįstam, kad priklausome nuo 
Tavęs, ir prašome, kad palai- 
mintumei mus, mūsų mokytojus 
ir mūsų kraštą.”

KONCERTAI NEMOKAMAI
Šią savaitę irgi bus koncertai 

Grant Parke, į kuriuos įėjimas 
nemokamas. Koncertų pradžia 
8 v. v. Rugp. 8 ir 10 d. d., diri
guos Irwin Hoffman; pirmą die 
ną solistė bus smuikininkė 
Esther Glazer, o antrą dieną 
solistas bus pianistas Jeffrey 
Siegel. Rugp. 11—12 d. d., bus 
‘^Vakaras Vienoje”. Dirigentas 
bus Leo Kopp, o solistai sop
ranas Sara Endich ir tenoras 
Frank Porretta.

KATALIKIŠKOS LIGONINĖS
Chicagoje yra 22 katalikiškos 

ligoninės su iš viso 5,590 lovo
mis. Pernai katalikų ligoninėse 
gydėsi 697,533 ligoniai.

KAIP ATPAŽINTI TIKRĄ 
CHICAGIETĮ?

Dr. Raven McDavid, Chica
gos universiteto profesorius, sa 
ko, kad labai lengvai galima pa 
žinti tikrą chicagietį vien iš to, 
kaip jis taria miesto vardą. Tik 
rieji chieagiečiai sako “Šikago”, 
o iš kitur atvykę sako “Čikago”.

( X Dr. Z. Danilevičius su žmo 
na išvyko į Europą atostogų.

■ Aplankys Italiją ir kitus Vaka- 
I rų Europos kraštus. Grįš į Chi- 
i'Cagą rugsėjo 3 d.
I X Kun. Petras Patlaba, Ci- 
l cero Šv. Antano parap. vikaras,
; yra išvykęs atostogų ir grįš šio 
mėnesio pabaigoj.

X Dr. Liuda Dirdienė su šei
ma, Bronius Kasakaitis ir Arū
nas Marcinkus išvyko atostogų 
į Colorado. Sustos Omahoj, 
Nebr., pas vet. gyd. Juozą 
Skaudį, kuris ten įsikūrė prieš 
keletą mėnesių.

Stovyklautojos Putnamo seselių vedamoje stovykloje deda pievų 
kapo.

gėles ant simbolinio partizanų 
Nuętr. B. Kerbelienės

IS ARTI IR TOLI
Pundytė ir Cesar Peszkiel. Val
dybą iš viso sudaro 10 asmenų.

Naujoji Kultūros Instituto 
valdyba susirinks rugpiūčio 13 
d. pirmam posėdžiui svarstyti 
kultūrinių reikalų.

— Vincas Deveikis Pipiras
tarnauja Argentinos kariuome
nėje Campo de Mayo, kur tu
rėjo chirurginę operaciją.

— Paminėti Darius ir Girė
nas. Liepos 15 dieną Lietuvių 
Centre buvo surengta Išeivių 
diena, kurioje buvo paminėtas 
Dariaus ir Girėno 29 metų žy
gis per Atlantą. Pagrindines mi 
nėjimo kalbas pasakė inž. J. 
Bukevičius ir J. šiušis, po kurių 
p. Ona Ožinskienė ir A. Kevėža 
padeklamavo. Po to sekė J. Gil- 
vydžio filmas.

Svečiai buvo Centro veikėjų 
pavaišinti.

— Lietuvis argentiniško laik 
raščio redaktorius. Jau kuris 
laikas, kaip Vytautas Nalivai- 
ka redaguoja “Vocero Isleno” 
(Saliečių Šauklį) dedikuotą 
Entre Rios salos gyventojams 
ir plačiai Argentinos visuome
nei. Šis laikraštis susilaukė iš 
vietinės spaudos didelio prita
rimo ir įvertinimo.

OKUP. LIETUVOJE
— A. a. ‘kun. J. Vaičiūnas.
Prieš kelias dienas pranešta 

iš Lietuvos, kad š. m. liepos 12 
d. staiga mirė kun. Juozas Vai
čiūnas, turėdamas apie 70 m. 
amžiaus. Jis kunigu būdamas 
visą laiką dirbo Vilniaus kraš
te. Keletą metų buvo Aušros 
Vartuose vikaru. Buvo du kar
tu Dūkšte klebonu. Vėliau Vil
niuje Šv. Dvasios bažnyčios kle 
bonu. Šioje vietoje jam būnant 
užgriuvo antroji bolševikų oku
pacija. Iš Vilniaus po kurio lai
ko perkeliamas į Druskininkus 
ir neseniai į Švenčionis, kur ir 
mirė. Jis buvo rašytojo Petro 
ir dr. Viktoro Vaičiūnų brolis. 
Dr. Viktoras Vaičiūnas mirė 
Kaune tik bolševikams užėmus

Advokatas Edvardas Stasukaitis, “Draugo” teisinis patarėjas, prie 
darbo stalo su savo “talkininke” dukrele Kristina.

antrą kartą Kauną (Jo duktė 
Judita Vaičiūnaitė rašo eilėraš
čius: kurie yra išleisti atskira 
knyga). Rašytojas Petras Vai
čiūnas prieš keletą metų mirė 
Vilniuje. Kun. Juozas Vaičiūnas 
palaidotas Vilniuje Rasų kapuo
se.

A. a. kun. J. Vaičiūnas

niai vykusiai iššifravo dviejų 
automobilistų privatų signali
zavimo kodą.

Pasėkoje — abu automobilių 
vairuotojai praleidžia laiką 
miesto daboklėje, nuteisti už 
važiavimą alkoholio įtakoje.

Policininkai trečią valandą 
vieno sekmadienio rytą paste
bėjo du linguojančius automo
bilius, 1953 ir 1960 metų For
dus, beveik be sustojimo nau
dojančius garso signalus.

Sustabdę automobilius ir ap- 
klausinėję vairuotojus,, sužino
jo, kad abu piliečiai gana sma
giai praleido šeštadienio vaka
rą, lankydami kaimynystės kar- 
čiamas, ir pagaliau gerokai įsi
linksminę. Po tokio linksmo va
karo vienas vairuotojas jau ne
labai pajėgė valdyti automobi
lį. Jo paslaugus kaimynas pa
siūlė parvežti namo, bet pasta
rasis griežtai atsisakė. Tuo bū
du ir atsirado naujasis garsi
nių signalų kodas. Blaivesnis 
draugas, važiuodamas iš pas
kos, “rodė kelią” savo “nelai- 
mingesniam” kaimynui... 
Vienas sutriūbinimas reiškė “tu 
jau perarti kelio vidurio”; du 
sutriūbinimai reiškė' “tu jau 
perarti kelio šono”! Tū... tū
tų... tū... tū-tū...

Vairuodamas mažą sportinį 
automobilį Toledo, Ohio, detek
tyvas buvo gerokai nustebintas,, 
kada kitas automobilistas, pri
sivijęs jį prie raudonos šviesos, 
išsitraukęs musėm mušti pri- 

, taikytą įrankį, kelis kartus 
trinktelėjo į jo automobilį, 

i Pasirodo, kad Detroito gami
namų didžiųjų automobilių ger- 

, bėjai dar nėra praradę jumoro...

ISLANDIJA - SILKIŲ PRAMONES SALA'

Islandijos plotas 39,300 kv. 
mylių su maždaug 150,000 gy
ventojų. Ji yra labiausiai į Va
karus išsikišusi Europos dalis, 
bet tik į4 t°s salos tetinka 
žmonėms gyventi. Jose daug 
(apie 100) veikiančių vulkanų, 
iš kurių Heklos vulkaninis kal
nas 4747 pėdų aukščio. Gausūs 
vulkanai išliejo daug lavos, ku
ri ilgainiui apaugo žole ir tapo 
avių ir ožkų ganyklomis.

Iki 1944 m. birželio 17 d. Is
landija nuo 1380 m. buvo Da
nijos dalimi. Po referendumo 
tapo respublika, nepriklausoma 
nuo Danijos. Islandiečiai verčia 
si daugiausia žvejyba ir žuvies 

i perdirbimu, bet silkė yra pa- 
, grindinis Islandijos turtas, tad 
I suprantama, kodėl islandiečiai 
buvo įsivėlę į nervingą žvejy
bos karą su anglais, kurie gau
dė silkes Islandijos vandenyse i ties meįu. 
ir tuo skriaudė islandiečius. j 

j Tas žvejybos karas yra atslū- i 
: gęs, bet islandiečiai vis dar jau- 
, čiasi anglų skriaudžiami.

Ekonominė Islandijos būklė
i

Islandijoj daug geriau negu 
buvo prie pusiaukomunistinės 

i vyriausybės, kai Islandijos ūkį 
valdė komunistas

Kai komunistus nusodino iš 
vyriausybės, tai ir NATO bazė 
Keflavikc islandiečiams nebe- 

; kliūva, ir jie ncbereikalauja jos 
iškė’imo iš Islandijos teritori
jos. Tame pat Kcflavike yra 
JAV civilinės aviacijos aero
dromas ir tai didelis, palyginti j knygų.

Kasdienybės kronikos

Ir nevesk mus į pagundą

KĘSTUTIS GAIDŽICNAS

Du pastabūs, įvairiais nekas- šuo plėšriai puolė mažą užsienie 
dieniniais įvykiais susigaudą i tinį automobilį, sulankstė spar- 
Clevelando policininkai, nese- Į nūs, išmušė langus ir pilnai pa-

tenkintas nubėgo !

Gerokai supykęs, negalėda
mas rasti laisvos vietos pasta
tyti automobilį, Londone, Ang
lijoj, vairuotojas automobilį pa
galiau pastatė neleistinoje vie
toje ir paliko raščiuką: “Ap
važiavau bloką 20 kartų, nega
lėdamas rasti laisvos vietos. Tu
riu svarbų pasimatymą. Atleisk 
mums mūsų kaltes”.

Grįžęs rado pabaudą su taip 
pat pridėtu raščiuku. “Aš esu 
apvažiavęs šį bloką 20 metų. 
Jei neduosiu jums pabaudos, at
leis iš darbo. Ir nevesk mus į 
pagundą”. '

Vykdamas patikrinti auto
mobilisto skundo, kad kažkas jo 
automobilį nudažė raudonomis, 
baltomis ir auksinėmis spalvo
mis, policininkas,, priėjęs prie 
savo automobilio, jį taip pat 
rado blizgantį naujomis raudo
nomis, baltomis ir auksinėmis 
spalvomis.

Gavęs pabaudą už per greitą 
važiavimą, San Francisco pi
lietis ją tuoj suplėšė: ir numetė 
gatvėn. Momentaliai gavo ant
rą pabaudą — už gatvės šiukš- 
linimą!

Ir pagaliau, Bjarkoey saloje, 
Norvegijoje, policija pranešė, 
kad įvyko beveik neįmanoma 
susisiekimo nelaimė, kada abu 
salos vieninteliai automobiliai 
— taksis ir sunkvežimis — su
sidūrė...

Olympia, Washington mies
te, nemažas St. Bernard veislės

su tokios mažos valstybės reikš 
me: juk Islandijoje iš viso tėra 
tiek gyventojų, kiek New Yor
ko priemiestyje Yonkers.

Naktys be dienų
Islandija turi labai gražių 

vietovių, kurios vasaros metu 
sutraukia nemaža turistų iš 
Europos ir Amerikos, ypač tuo 
laikotarpiu — vasaros vidury
je, — kai saulė visai nenusilei
džia; daug kam patinka dienos 
be naktų, bet turistai nevažiuo-

Komunistai giria teismą 
už "patriotišką sprendimą''

Amerikinių komunistų orga
nas “The Worker” VI. 17 d. 
paskelbė vedamąjį straipsnį,

Į kuris giria aukščiausią J.A.V. 
teismą už tai, kad jis agnosti
cizmą paskelbė einant oficialia 
Amerikos respublikos “religi
ja”. Didžiausi pagyrimai tenka 
dviem teisėjam — Hugo Black 
ir William O. Douglas. Vedama 
sis baigiamas tokia išvada: 
“Dabar ateina naujas ir galin
gas paliudijimas iš aukščiausio 
teismo teisėjų Hugo Black ir 
W. O. Douglas plunksnų ir jų 
sprendimai turi įkvėpti atnau
jintą reikalavimų bangą, kad 
prezidentas Kennedy ir teisingu 
mo departamentas sustabdytų 
pabaisiškų MeCarran ir Smith’o 
įstatymų veikimą ir imtus prie
monių aiškiai konstitucijai prie 
šingiems fašistinio stiliaus į- 
statymams anuluoti, kurie pa
žeidžia liaudies laisves”.

“The Worker” ne tiek giria 
agnosticizmo pavertimą valsty-ja į Islandiją, kai ten būna 

“naktys be dienų” — t. y. žie- į bine “religija”, kiek to sprendi- 
mos viduryje. Pačiam Islandi- mo konservencijas, būtent: Mc 
jos respublikos prezidentui, ma Carran’o ir Smith’o įstatymų
tyt, ne taip jau įdomi diena be 
nakties, nes jis buvo 2 savai
tėms išvažiavęs pailsėti į Nau

būtent, tuo laiku, kai Islandi
joje saulė šviečia iš šiaurės nak

panaikinimą, t. y. leidimą ko
munistams dirbti subversyvų 
darbą, griaunant amerikinės de-

heimo kurortą Vokietijoje ir mokratijos pagrindą ir kuriant
sovietų režimą Amerikoje.

J. Gs.

Per metus perskaityti 
18 knygų

Dienos eina į žmogų lyg per- 
sirėdę draugai, atnešdamos jam 
nežinoma ranka neįkainuojamų 
brangenybių; bet jeigu jų žmo
gus neišnaudoja, atsitraukia jos 
pamažu, niekad jau nesugrįž- 
damos — sako Swet Mardenas. 
O viena valanda darbo dienoj 
su knyga per 10 metų padaro 
iš nemokyto žmogaus mokytą. 
Su viena valanda jaunuolis gali 
perskaityti 20 puslapių gerų 
minčių. O jei taip darys, tai 
per metus perskaitys 18 storų

Pagarsėjusi aktorė Marilyn 
Monroe mirė Hollywoode perdaug 
paėmusi miego tablečių. Manoma, 
kad tai savižudybė.




