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NAUJI NERAMUMAI RYTU VOKIETIJOJE
NEPASITENKINIMAS VIRTO REZISTENCIJA

Komunistų vadai planuoja naują žygį prieš Vakarų Berlyną 
Maisto trūkumas kelia revoliuciją

BERLYNAS. — Maisto trū
kumas purto komunistinį reži
mą Rytų Vokietijoje: šiandien 
ten esąs didesnis maisto trūku
mas, kuris 1953 metais darbi
ninkus privertė sukilti. Vakarų

metų kalėjimo dviem mergaitėm nenorinti pasirašyti atskiros tai
ir septyniem berniukam, kurie 
yra 16-21 metų, apkaltinti plana 
vę pavogti sunkvežimį ir juo 
prasimušti pro sieną. Jis įrodi
nėjo Rytų Berlyno teismui, kad

žvalgyba turinti žinių, kad ko- reikia griežtų bausmių perspė- 
munistų kariuomenės dalinys su ti kitiems, kurie bandytų pra- 
kilęs. i siskverbti pro sieną.

Komunistai pastatė sieną pra- Vakarų Vokietijos laikraštis 
ėjusių metų rugpiūčio 13 dieną, “Bild Zeitung”, gavęs praneši-

kos sutarties su Rytų Vokieti
ja, bet sienos pastatymo vie- 
nerių metų sukaktis rugpiūčio 
13 dieną gali paskatinti prie 
naujo žygio prieš Vakarų Ber
lyną.

Pietų Afrikos respublika, kurios rasinė politika, gal būt, yra 
griežčiausia, pasaulyje, ruošiasi suteikti savivaldybę 1,500,000 
asmenų Transkei apylinkėje, kuri apima 16,000 kv. mylių žemės 
plotą (pažymėta žemėlapyje).

Jungtinės Amerikos Valstybės 

atnaujins santykius su Peru
Ar grįš JAV ambasadorius į Peru kraštą

Kubiečiai į Rusiję
HAVANA, Kuba. — Dikta-

kad sulaikytų masinius bėgi- mą iš pasienio miesto Kasse- toriaus Fidel Castro režimas pa 
mus. Greitai bus metai kai pas- lio, kad Rytų Vokietijos armi- siųs 350 Kubos darbininkų ir 
tatyta nelaisvės siena. Nors rau jos dalinys Lauehroeden mieS'

Raudonoji Kinija 
sutiko tartis su

Indija
TOKIO. — Komunistinė Kini 

ja sutiko tartis su Indija “kaip 
galima greičiau” dėl jų pasienio 
ginčo.

Raudonoji Kinija pasiuntė šeš 
tadienį Indijai notą, sutikdama 
su Indijos pasiūlymu pradėti 
derybas.

Abu kraštai vienas antrą ap
kaltino įsibrovimu į viena ant
ros teritoriją.

donieji ir sustabdė bėgimus, bet 
jiems nepasisekė pagerinti Rytų 
Vokietijos svyruojančios ekono- 
lmijos ir padidėjęs nepasitenki
nimas virto pasyvia rezistenci
ja.
Reikalauja griežtos bausmės 
Komunistas prokuroras užva

kar pareikalavo nuo 3 iki 10

te, Turingijoje, sukilęs. Šį su
kilimą iššaukęs mėsos raciona- 
vimas.

Atrodo, kad vokiečiai komu
nistai planuoja dramatiškus žy- 

i gius prieš Vakarų Berlyną, no
rėdami pakelti savo kritusį pres 
tižą.

Sovietų Sąjunga dabar dar

technikų į Sovietų Rusiją lavin
tis pramonės srityje.

Trumpai iš visur
— Reikia plataus masto sočia 

liniy reformų. Austrijos “Arbei 
terzeitung” rašo: “Didžiausia 
Alžirijos problema šiuo metu

— Britanija ir Egiptas vakar 
pasirašė sutartį, kurioje numa
tyta, kad egiptiečių vyriausybė 
sumokės britams už nusavintas

yra ne tik šios buvusios pran- žemes ir namus po 1956 metų.
cūzų kolonijos perėjimas į ne
priklausomybę, bet ir į demo
kratiją. Pusiaukelis tarp nepri
klausomybės, panaši padėtis 
kaip kadaise tik išlaisvintoje 
Austrijoje; daugeliui alžiriečių 
tai keltų rūpesčio, kad jiems 
gali būti atimti jų laimėjimo 
vaisiai. Tūkstančiai, kurie ėjo 
į išlaisvinimo armiją, nes netu
rėjo ko prarasti,, kovoje matė 
prasmę ne tame, kad pasikeis 
vėliavos, bet pagrobtosios že
mės padalijime ir vargo naiki
nime toli siekiančiomis refor
momis”.

— Olandija sutinka oficialiai 
kalbėtis su Indonezija dėl Va
karų Naujosios Gvinėjos. Pasi
tarimai bus netoli Washingto- 
no.

— Iš Rytą Vokietijos 3 jau- „. „. , . 
nuoliai bandė pabėgti į Vaka- HAVANA- Kuba ir Sovietų 
rus, plaukdami upe. Komunistai Są<unga siom dienom Pasirašė

Britanija paskolins Egiptui 2 
.mjlijnnug dolerių, kad jis galė
tų britams apmokėti už nusa
vintus turtus.

— Švedų ir Amerikos moks
lininkai vakar Švedijoje iššovė 
mokslinę raketą, kuri pakilo į 
72 mylių aukštį. Raketos iššo- 
vimo tikslas: tirti arkčio debe
sis ir magnetines sroves.

Daug mirties bausmių
MASKVA. — Stambių bylų 

ir mirties sprendimų eilė Sovie
tų Sąjungos atskirose respubli
kose nenutrūksta. Viena žymiau 
šių pastarųjų laikų bylų įvyko 
Kirgizijos respublikoje. Ten pas 
merktas mirties bausme sušau
dant net valstybinės planavimo 
komisijos pirmininkas Džušali- 
jevas, kartu su kitais 8 mirčiai 
pasmerktaisiais. Viso kaltina
mųjų suole buvę 49 asmens, ku 
rie daugumoje nuteisti laisvės 
atėmimu 15 metų.

Teisiamieji buvo kaltinami nu 
sikaltę valiutų ir aukso norma
vimo įstatymams. Kaltinamieji 
pasisavinę valstybės turto apie 
3 mil. naujųjų rublių vertės. Pas 
juos buvę rasta: 23 kg aukso, 
30 kg sidabro, apie 4 mil. rb. 
grynais pinigais, brangenybių 
6,5 mil. rb. vertės.

Labai būdingas sovietiniam 
gyvenimui toks keliems teisia-

JAV pagalba Nigeriui
NIAMEY, Nigeris. — Jung

tinės Amerikos Valstybės pra
ėjusiais metais suteikė buvu
siai prancūzų Afrikos kolonijai 
$2,809,000 ekonominės pagal
bos.

— Jungtinės Amerikos Vals- . . i. , •° ... miesiems pateiktas kaltinimas:tybės daro spaudimą Britanijai jie nelegaliai pasirūpinę siūlų
ir Izraeliui, kad rusų šnipas , . ,_ , , , _ ’ „ F ; bei kitos žaliavos ir is jos pa-Soblen butų grąžintas į Ame

VVASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės grei
tai atnaujinsios diplomatinius 
santykius su Peru ir vėl duos 
jam ekonominę pagalbą. JAV 
administracija pripažins karinę 
vyriausybę, vadinamą junta, ku 
ri nuvertė konstitucinę vyriau
sybę liepos 18 dieną, kad būtų 
panaikinti birželio visuotini rin
kimai.

JAV administracija įsitikinu
si, kad nutraukimas diplomati
nių santykių ir sulaikymas eko
nominės ir karinės pagalbos Pe
ru pamokė ne tik Peru kraštą, 
bet ir kitas Lotynų Amerikos 
valstybes neiti diktatūros keliu.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pripažins naują Peru vyriau 
sybę, nes peruviečiams ji esan
ti priimtina ir ji respektuoja 
civilines teises Peru krašte. Ka
rinė vyriausybė (junta) paža
dėjo išrinktam prezidentui leisti

užimti postą. Rinkimai bus se
kantį birželio mėnesį.

Dar prieš santykių atnaujini
mą prezidentui Kennedžiui teks 
apsispręsti: siųsti atgal į Peru 
kraštą ambasadorių James 
Loeb, kuris kritikuojamas Peru 
valstybėje tų asmenų, kurie įsi
tikinę, jog jis yra tas žmogus, 
kuris stovėjo už griežtą Jungti
nių Amerikos Vasltybių politiką 
prieš liepos sukilimą.

— Protestų demonstracijos 
prieš Sovietų Sąjungos atomi
nius bandymus buvo vakar su
ruoštos Londone, Kopenhagoje, 
New Yorke, Tokio, Kanadoje 
ir Washingtone prie Baltųjų 
Rūmų. Maskvoje policija sulai
kė tris japonus studentus, de
monstruojančius prieš Sovietų 
Sąjungos atominius bandymus.

Kennedy vizituos laivę
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy rugpiūčio 15 d. 
aplankys pajūrio sargybinių lai 
vą Eagle, baigiant 160 pajūrio 
sargybos kadetų plaukiojimą.
Narkotikų ir vaistų klausimu ,

VVASHINGTONAS. Preziden 
tas Kennedy rugsėjo 27 d. Bal
tųjų Rūmų. atidaromoje konfe- 
rencijoje kalbės apie narkotikų! 
ir vaistų vartojimą.

— Sovietų Sąjungos pareigū
nai vakar Helsinkyje, Suomi-1 
joje, atėmė iš 8 valstybių dele-; 
gacijų, dalyvavusių jaunimo fes Į 
tivalyje, plakatus, kuriuose bu
vo užrašyta: “Rytai ir Vakarai, 
sustabdykite atominius bandy
mus”.

HAVANA, Kuba. — Diktato
rius Fidel Castro vakar prane
šė, kad 1,000 jaunų kubiečių 
bus pasiųsti į Sovietų Sąjungą 
studijuoti ekonomijos.

riką.

Sovietai pagelbės 
kubiečiams žuvauti

gaminę tūkstančius megztinu
kų, bluzių ir kitų drabužių, ku
riuos vėliau per tarpininkus par 
davinėję, apeidami, žinoma, vai 
stybinę prekybą.

vieną jaunuolį nušovė, antras teei™ .pagalbos susitarimą 
dingo, trečias nuplaukė į lais- pagelbėt! Kubai išvystyti žūk- 
vę.

Japonijos parlamento 
pirmininkas

TOKIO. — Yuzo Shigemune, 
ministerio pirmininko Hayato 
Ikedos valdančios liberalų-de- 
mokratų partijos narys, išrink- 

bą penkiems rusų žvejų lai- tas pirmadienį 250 parlamento

lavimo pramonę. Sutartis pasi-
— Septyniolikos valstybių at- rašyta diktatoriaus Fidel Cast- 

stovų nusiginklavimo konferen- [° aki™±je> atPIaukus į Un
cija Genevoje vėl pradės tartis
dėl sustabdymo atominių ban
dymų.

— JAV Atominės Energijos 
komisijos pareigūnas vakar pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga, 
prieš pradėdama didžiulį ato
minį sprogdinimą sekmadienį, 
turėjo ir kelis slaptus mažesnius 
atominius bandymus.

— Pakistaniečių prezidentas 
siūlo Pakistanui, Afganistanui 
ir Iranui sudaryti politinę są
jungą.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas 

Vianney, Plienas, Gražutė.
Rugpiūčio 9 d.: šv. Romanas,

Uogintas. •
* — Prezidentas Kennedy va-

ttblSSf kar suteikė aukščiausiąjį pažy
Oro biuras praneša: Chicago- IgF i "■ \ Sf mėjimą daktarei Frances Kel- 

je ir jos apylinkėje šiandien — W sey, kad K neleido parduoti vais
apie 80 laipsnių; rytoj — tru- **. tus, vadinamus tholidomide, nuo
pūtį pasikeis oro temperatūra. v/AV DaZbo , s^kr^torius Gobi- į vartojimo gimsta nenor-

Saule teka 5:51, leidžias 8:02. darbas sumažėjęs malus kūdikiai.

vams. narių pirmininku.

KOMUNISTINĖS MEŠKERĖS SAVO PUSĖN 

PATRAUKTI JAUNIMĄ
Jaunimo festivalis Helsinkyje nepateisino lūkesčių. Dalyvių buvo žymiai mažiau kaip tikėtasi. 
“Mus apmėtė akmenimis” — skundėsi kai kurių delegacijų nariai. Komunistinis veidas labiausiai 

ryškėjo seminaruose 

V. ALSEIKA,

spec. atstovas Helsinkyje

Žuvo 12 olandę 
kareivię

JAKARTA, Indonezija. — 
PIA žinių agentūra užvakar pra
nešė, kad dvylika olandų ka
reivių žuvo susikirtime su indo
nezų partizanų daliniais netoli 
Fak Fak, Vakarų Naujosios 
Gvinėjos pietvakarių pajūryje.

U Thant Brazilijoje
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius U:
Thant atvyko į Braziliją trijų 
dienų vizito.

HELSINKIS. — Kai olimpi
niame Helsinkio stadione pražy 
giavo apie 10,800 delegatų, kai 
delegacijų dalis demonstravo į- 
vairius plakatus, spalvingus rū
bus, galėjai tarti — tai kažin 
kas įspūdingo! Tačiau festiva
lio rengėjai, džiaugdamiesi per 
130 delegacijų dalyvavimu, pa
tyrė visą eilę nesėkmių ir vie
ną jų, tai keleto tūkstančių da
lyvių nepasirodymas Helsinky
je. Buvo labai būdingas Ghanos 
delegacijos nepasirodymas, Tur 
kijos iškritimas, pagaliau, fak
tas, kad iš 1,600 Afrikos lauk
tų delegatų tepasirodė vos 900 
ir tai daugumoje Lumumbos var 
do universiteto Maskvoje stu
dentai. Buvo kalbėta, kad dabar 
Helsinkyje pasibaigęs festivalis 
(baigtas rugpiūčio 6 d.) būsiąs 
pats gausiausias bei įspūdingiau 
sias ir kas gi pasirociė? Jo daly
vių skaičius buvo žymiai mažes
nis už 1957 m. Maskvoje dalyva 
vusius 30,000. Festivaliui įpu
sėjus jau buvo kalbama apie 
12,000 dalyvių ir tatai reiškė,

kad Helsinkio festivalis buvo 
pats liesiausias dalyvių skaičiu
mi. Kitos nesėkmės, kliūtys, ne
patogumai organizatorius ver
tė rimtai svarstyti, ar iš viso 
rengtini tokie — komunistų glo 
boję — festivaliai. Pagaliau, jau 
antrą kartą, po 1959 m. Vienos 
festivalio patyrimų paaiškėjo, 

j kad kokia nebūtų komunistinių 
j rengėjų tvarka, disciplina ar...
' kumštis, tačiau vis vien įvai
riomis progomis nepavyksta už 
gniaužti ir antikomunistinių pa
sisakymų bei nuomonių.

Dažnas lietus ne tik atidarymo 
iškilmėse

Kai lietus “pakrikštijo” sate
litinių kraštų delegacijas — žy
giuojančias olimpiniame stadio
ne, jau buvo ženklas, kad oras 
nebuvo festivalio rengėjų dide- 

i lis šalininkas. Ir iš tikrųjų, ne
buvo beveik dienos, kad nepa
sirodytų tas savotiškas suomiš
kas lietus — tai saulėta, tai, 
žiūrėk, vėl atsirasdavo juodi, 
lietingi debesys, palyja pusva

landį ir su griausminiu ir vėl 
saulėta. Tačiau rugpiūčio pir
mosiomis dienomis buvo smar
kokai ir atšalę ir temperatūra 
krito ligi 50-45 F, naktimis ir 
dar žemiau.

Būreliai dainuoja apie Maskvos 
Vakarus...

Jei pažvelgdavai pro langus, 
iš pat ryto jau galėdavai ste
bėti jaunuolius (jų tarpe ir vy
resnio amžiaus asmenis) — iš 
savo patalpų jie žygiuodavo pus 
ryčiauti ar skubėdavo kur nors 
apsipirkti. Rugpiūčio pirmosio
mis dienomis pasirodę sovieti
niai turistai vykdami valgyklon 
būtinai traukdavo Katiušos ar 
Maskvos Vakarų melodijas. Jie 
mažai kreipdavo dėmesį į lietų 
ar vėsų orą ir jų akys daugiau 
krypdavo į jiems neįprastas 
krautuvių vitrinas su įvairiais 
pietų vaisiais, Coca-Cola užra
šais ar konservus su amerikietiš 
kais pavadinimais. Akis badė ir 
kitokios gatvių reklamos, ta
čiau nieko juk nepadarysi —

Naujausios
1

žinios
— Alžirijos laikinosios vyriau 

sybės ministeris pirmininkas 
Ben Khedda vakar atidavė sa
vo valdžią politiniam biurui, ku
riam vadovauja vicepremjeras 
Ben Bella. Rinkimai Alžirijoje 
bus rugsėjo 2 dieną.

— Izraelio oro linijos EI Al 
lėktuvas vakar išskrido iš Lon
dono į Jungtines Amerikos Vals 
tybės be Sovietų Sąjungos šni
po dr. Roberto Sobleno. Britų 
vyriausybė įtaigoja Izraelį, kad 
jo lėktuvas šnipą Sobleną nu
vežtų į Jungtines Amerikos Vai 
stybes, kur jis nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

— Valstybės departamento 
pareigūnas VVhite vakar pareiš
kė, kad rusų šnipas Soblen turi 
būti grąžintas į Ameriką.

— Ryty Vokietijoje komunis
tinis režimas žmogui teleidžia 
nusipirkti per savaitę vieną sva
rą mėsos.

— Denverio apylinkėje užva
kar žemė drebėjo, bet nebuvo 
didelių nuostolių.

— Buvęs Britanijos premje
ras Churchillis, prieš kiek laiko 
sulaužęs šlaunikaulį, jau gali 
vaikščioti.

— Libano studentai rugpiūčio 
4 dieną iššovė raketą, namie 
pagamintą, į 9 mylių aukštį.

— Varšuvos radijas perspėjo, 
kad gamyba perdaug lėtai kyla, 
todėl nenumatoma didelių atly
ginimo pakilimų.

— VVliiting VVillauer, 55 metų 
buvęs JAV ambasadorius Cos
ta Ricoje ir Hondūre ,mirė rug
piūčio 6 d. savo vasarvietėje 
Nantucket, Mass.

— Registruojamos visos val
tys. Kaip aiškėja iš Kauno vyk 
domojo komiteto sprendimo, vi
sos valtys (kad ir nemotorinės) 
pavergtoje Lietuvoje turi būti 
pristatytos “apžiūrai” ir regist 
ruojamos.

— Jordano karalius Hussei- 
nas buvo nuvykęs į Maroką vi
zito. Karaliui Hūsseinui grįžus 
namo, Maroke buvo areštuoti 
3 asmenys, kurie kėsinosi jį nu 
žudyti.

— 79 Ryty Vokietijos pasie
nio sargybiniy pabėgo į Vaka
rus per šešis mėnesius.

— Tarptautinė Teisininky 
draugija Genevoje, Šveicarijoje, 
apkaltino vakar dabartinę Bur- 
mos vyriausybę, kad ji laužo 
konstituciją.

turistai, lygiai kaip ir tie apie 
12,000 delegatų buvo atsidūrę 
Vakarų kultūros krašte, kurio 
gyventojai aiškiai pasiryžę ir 
toliau šlietis prie vakarietiško
sios kultūros.

Tramvajai papuošti JAV-biy 
žvaigždėmis

Jau buvo minėta, kad suomių 
plačioji visuomenė aiškiai boi
kotavo komunistų rengiamas ma 
nifestacijas bei įvairius paren
gimus. Viena to boikoto, nepa
sitenkinimo išraiškų buvo tos 
jaunimo riaušės gatvėse (studen 
tai vėliau nuo jų atsiribojo, o 
prez. Kekkonen buvo jas pas
merkęs). Atrodo, kad Vakarų 
spaudos pranešimuose buvo kiek 
perdėjimo, tačiau tikra, kad su 
imtų jaunuolių buvo gana daug, 
kad į delegacijų autobusus kliu
vo ir akmenų ir, kad vėliau so
vietų delegacijų narių laisves
nis judėjimas gatvėmis buvo 
suvaržytas.

(Nukelta į 6 psl.)
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IŠ PIRMIJOS PASTOGES
Remiantis korespondencinio 

balsavimo duomenimis, Lietu
vių skautų sąjungos statuto pro 
jektas yra skelbiamas LSS ta
rybos priimtu ir galiojančių nuo 
1962. VI. 26 dienos.

Brolijos vadas s. E. Vilkas įteikia ordiną už nuopelnus ps. Alb. 
Kereliui.

ASS VADUOS POSĖDIS

LSS tarybos piranijos inicia- | 
tyva 1962 m. liepos mėn. 31 d. j 
buvo sušauktas Akad SkautųĮ 
sąjungos vadijos pirmasis posė
dis. Posėdyje dalyvavo t. n. D. 
Dundzilienė — Akad Skaučių

Tarybos pirmija reiškia pade- valdybos pirmininkė, fil. K. Je- 
ką tarybos nariams ir sveikina čius įr fil. r. Korsonas — fil. 
visus vadovus. Pirmija tikisi, skautų sąjungos valdybos na- 
kad tokia didele balsų dauguma rįaį; senj. L. Slėnys — korp. 
priimtas sąjungos statutas pa- “Gintaras” pirmininkas ir senj. 
teisins įdėtas darbo bei norimos
ateities gerovės viltis.

į viso krašto gerovę ir verslo pa 
Į dėtį. Visus skatina saugotis kla
sinės neapykantos ir skelbia,

• kad nėra priežasčių, kurios pa- 
; teisintų bendradarbiavimą su 
j komunistais. Pagaliau pabrėžia, 
i kad neleistina kritikuoti veiki
mą, kuriuo siekiama apsaugoti 
šventas ir teisėtas darbininkų 
teises, kad tik tas veikimas de
rintųsi su įstatymine tvarka.

Mirtis fizine prasme yra ne kas 
į kita, kaip pašaukimo nutrauki
mas: tai įsakymas tarnams susi- 

į rinkti pas savo valdovą ir paro- 
j dyti, kiek talentų yra laimėta 
! aname būties žaidime.

A. Maceina

S
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— • Redakcija straipsnius tai-
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Oflso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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: GRovehiU 6-1595

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 ir 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-

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

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

(Arch Supports) ir 1.1.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OltTHOPI'DIJOS TECHNIKOS I.AIS. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
„ . _ . Priima ligonius pagal susitarimą.

Ii sunkvežimi prie Jaunimo Cent nei valandos skambinti telefonu 
.... , HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p.įro Š. m. rugpiueio 10 d. (penk- [kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

JŪRŲ SKAUČIŲ-TŲ 
TĖVŲ DĖMESIUI

į stovyklą, prašomi užsiregist
ruoti savo vietovių A. S. S. val
dybose, įmokant $2.00 registrą- |

! B. Urbonas, senj. V. Putrius — , cijos mokesčio, arba tiesiog pas , Pranešame, kad i 
korp “Gintaras” valdybos na-i Giną Staniulytę, 21100 Fair- važiuojančių bagažas bus

stovyklą 
pri-

Visi sąjungos vadovai yra pra pįaį. i View
šomi atkreipti dėmesį į Statuto Pirmiją atstovavo ps. A. Dun gan. 
71 straipsnį ir visus nutarimus dzila įr vyr. skaut. K. Palčiaus- Į 
bei nuostatus interpretuoti nau kas
jojo statuto dvasioje. Artimiau- galia pateiktos informacinės 

medžiagos trečiosios šakos bei 
Liet. Skautų sąjungos reikalais, j 
akademinių vienetų atstovai nu 
tarė: rugpiūčio 5 d. šaukti AiSS

šioje ateityje tarybos pirmija 
peržiūrės visus galiojančius po
tvarkius ir, reikalui esant, juos 
atitinkamai perredaguos.

Su statuto įsigaliojimu bei sudaranl5ių organizacijų valdy- 
specialiu 1962. V.27 d. Tarybos bų posėdį iaikinam ASS vadi-

Dr., Dearborn 6, Michi- imamas ir kraunamas tiesiog

A. S. S. Detroito 
Skyriaus valdyba

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTnOPEDINES LtGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REDublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL: 10 ryto iki 8 vają, trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r.. iki, 2 p, p.

itadienį) nuo 6 vai. vak iki 10 
j vai. vak.

Bagažą prašome pristatyti 
.laiku, nes 10 v. v. sunkvežimis 
’ išvyksta stovyklavietėn.

Surengus gražią išvyką va- I Visi vykstantieji į stovyklą 
saros pradžioje Union Piere va- renkasi rugpiūčio 11 d. 9 v. ry- 
sarvietėje, būrelis kaipo viene- įto prie Jaunimo Centro.
tas vasarą bet kokių didesnių --------------
darbų nėra užplanavęs, tačiau

DR. V. KUDIRKOS SK. V. 

BŪRELIS
Vai
vak

10-12 ir 
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811 , Rez. tel.

posėdžio aktu, akademikams jos pirmininkui ir pavaduotojui
skautams sąjungoje yra įkurta išrinkti; korp. “Gintaras”, ap-
trečioji šaka. Remiantis šiais svarsčius ir priėmus ASS nuo- atskiri jo nariai reiškiasi kituo-
nutarimais, nuo 1962.iVI. 27 d. status, rugsėjo mėn. pradžioje se vienetuose labai gražiai: K.

nutarta teikti juos piranijos tvir
tinimui.

Piranijos informacija

Akademinį Skautų sąjūdį suda
ro Akademikių Skaučių dr-vė, 
Filisterių Skautų sąjunga, kor
poracija “Gintaras” ir korpora
cija “Vytis”, šiuo metu pirmija 
rūpiniasi trečiosios šakos vadi
jos sudarymu ir suminėtoms 
korporacijoms yra išsiuntinėjus

l’ruškūnas ir A. Endri jonas bu-

lSiPANIJOS VYSKUPŲ 
SOCIALINIS LAIŠKAS

Ispanijos vyskupai paskelbė

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. DALUKAS
Į AKRŠERT.TA IR MOTERŲ LIGOS 
[6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
[Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. .Tol ne
atsiliepia. skambinti MI 2-0001.

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

DR. WALTER J. KIRSTUK ūr. W. Ross Or. L Seibutls
(Lietuvis gydytojas) Inkstų, puslės^ Ir jslapumo takų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West. 59th Street

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

Ofisai: 7958
chirurgija 
S. Western AVe., tel.

GR 6-0091; 392 E. 159th St,, Harvey[
, iii., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. ŲE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLA

A.S.S. dvyliktoji vasaros sto- 
atitiųkamus laiškus. Artimiau-i vykia įvyks š. m. rugsėjo 1-9
šioj ąteityje tikimasi turėti pil- Ontario, prie didžiojo Erie eže- ansamblyje,
nai funkcionuojančią ASS vadi- ro. Stovyklavimas bus labai pa ;
ją. I togus, nes šita vieta yra įreng- Gaila, kad mokslo

Vasaros bėgyje spaustuvėje ta su puikiom, kabinom ir nau-
bųs atspausdintas naujasis LSS jai pastatyta virtuve. Pagrin- 
statutas ir išsiuntinėtas sąjun- dinė programos dalis bus litua- 
gos vadovams. Iki to laiko vi- nistinis seminaras, kurį išpil
si, turintieji naująjį statuto teks dys F. S. S.
tą, yra nuoširdžiai prašomi juo Į Stovyklos pilnas mokestis yra 
dalintis su kitais suinteresuo- $30 už 9 dienas. Visi korpora- 
tais sąjungos vadovais. I cijos nariai, kurie, nori atvykti

vo nuvykę į Lituanicos tunto va ganytojišką laišką ryšium su 
saros stovyklą ir ten savaitę lai metine sukaktimi nuo paskelbi- 
ko gana sėkmingai darbavėsi mo enciklikos “Mater et Ma
su stovyklaujančiais skautais; gįgtra”. Vyskupai pabrėžė rei- 
A. Bubnys dalyvauja sporto Įęa]ąj ^ad kaįp darbdaviai, taip 
varžybose ir ten turi gražių lai ir darbininkai vadovautųsi krikš 
mėjimų, o S. Strasevičius labai čioniškais socialiniais principais.
aktyviai dalyvauja Jaunimo Kreipdamiesi į darbdavius, ragi

na rodyti pagarbą darbininkams 
ir mokėti teisingą atlyginimą, 
kuris patenkintų darbininko šei 
mos tinkamo pragyvenimo rei
kalus. Kreipdamiesi į darbinin
kus, juos skatina paegzaminuo 
ti savo socialinę sąžinę, šten-

Atsisveikinimui su išvykstan 1 gjantįs nustatyti, ar jie sąžinin- 
čiais numatoma rugpiūčio pa- gį darbe, ar, gindami savo ir 
baigoje surengti arbatėlę, kad | §eįmos reikalus, jie atsižvelgia 
sustiprėtų tarp būrelio narių

metams
prasidedant dalis būrelio narių 
turės išvykti iš Chicagos tęsti 
mokslą toliau, tačiau mokslas 
yra pirmoje eilėje.

ELECTR0niC5
TV-RAOI3AI-3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Vlakam žemiausios kainos Ir garantija

IS. Haisted St--CLiffside4-5665|

Lituanikos tunto D.L.K. Gedimino d-vės skautai: Andrius Brinką 
ir Tomas Petkus.

ryšys ir kad jie, kur bebūdami, 
progai pasitaikius, grįžtų atgal 
ir vėl jaustųsi kaip vienos šei
mos nariai.

Kudirkietis

TĖVŲ RENGIAMAS 

VAKARAS

Lituanicos skaut. tunto tėvai. | 
spalio 6. d. B. Pakšto svetainėje l ' 
rengia vakarą, kurio pelnas bus 
skiriamas paremti tunto skau
tišką veiklą. Tam tikslui jau se 
niai rengiamasi. Brighton Par
ko tėvų k-to pirmininkas J. Vi-, 
džiūnas organizuoja įdomią pro 
gramą, Toliušienė — maisto bu 
fetą, o F. Valinskas barą.
Visus tėvus, skautus ir visuome 
nę prašome nepamiršti į vaka
rą atsilankyti.

įlO%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
ii apdraudą nuo ugnies Ir auto- 
nobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 West 95th Street 
‘Jhicago 42, Illinois 

OA 1-8654 i, OR. 0-4339. J

M O V K N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FKontier 6-1882

iš

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet

i Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4J/į%

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

Ofisas: 3148 West 6Sr<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th 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 W. 63rd Slreet
Kampas 63-čios ir ,ęalU;ornlaj 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4942 

Rez. WAlbrook 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 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 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 CHIRURGĖ 

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 

6132 So. Kedzie Avė., WA 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 vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos 
togose. Kreiptis į dr.
Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzic 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vilk., pirm., antr., ketvir: (f-—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS:
6449 So. Pnlaski Rd. Tei. LŲ 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, 111. 

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

F Kauną neatsi'iepia skambinti TE 9-1071. ..

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiil 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir.^&up. m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALTSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South AVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Oriso tel. RE 7-1168 

Rez. tei. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.-, pirmad. Ir Ketvirtad. 1-4 p, p. 
antrad ir penktad 6-8 v. y.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9S01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 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. TReinont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3009

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną, 2 — 4 ir 
6“?i V^L. vak* Trečiadieniais Ir sek- 
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
i LIGOS V

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
!Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tteč- ir

i penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
V. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą;

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal stlšitarlmą. 

Dėl valandos skambinti tol.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet,’ ka.s- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiil 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Bninkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč, ir šeštad. pagal sutarti.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 

j 434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Chruščiovas statys naujus reikalavimus,

O KĄ DARYS VAKARAI?
Vakarų. Vokietijos spaudoje 

ir taip pat anglų bei prancū
zų laikraščiuose labai dažnai 
pasirodo reportažai iš Rytų 
Vokietijos gyvenimo. Jie yra 
pagrįsti tikrais faktais, kurių 
nepaneigia ir negali paneigti 
nei komunistai, nes kraštas 
iš tikrųjų yra suskurdintas, 
nualintas.

Patikrintos žinios sako, kad 
Rytų Vokietijoje maisto trū
kumai nuolat didėja. Vakarų 
Vokietijos žmonės, matydami 
savo brolių rytuose vargą, siun 
čia maisto siuntinius savo gi
minėms, kurių jie negauną. 
Juos konfiskuoja komunistų 
pareigūnąi, prisidengdami įvai
riausiais pretekstais.

Iš Rytų Vokieijos spaudos 
patiriame, kad aukštieji komu 
nistinio režimo pareigūnai ska 
tina ūkininkus skubiai kibti į 
ūkio darbus, nuimti derlių, bet 
ūkininkai nėra linkę klausytii ■
komisarų įsakymų, neskuba ei- 
ti į laukus. Pagaliau jiems ir 
nėra lengva tuos darbus dirbti, 
nes ūkio padargai laukuose su 
rudyje., reikalingi taisymų. Gy
vuliai nyksta, nes jiems trūks
ta pašaro. Kolektyvinių ūkių 
daržinės yra uždegamos, nesu
randant padegėjų.

Šia komunistinės Vokietijos 
dalies padėtimi yra susirūpinę 
ne tik vietinio režimo diktato
riai, bet ir Maskvos ponai. Jie 
pradeda baimintis ir nervintis. 
Bet kokia iš tos padėties išei
tis?

Kelias aiškus: teduoda to 
krašto žmonėms laisvę, tepa- 
sitrauki^ Įš jo sovietiniai agen 
tai su visa savo administracija 
ir kraštą žlugdančia komunisti
ne sistema, teleidžia susijungti 
su Vakarų Vokietija — krašto 
ekonominė ir socialinė būklė 
iškart pagerės. Bet komuniz
mui nerūpi nei žmonių laisvė, 
nei jų gerovė. Todėl savo noru 
jie nesudarys tokių sąlygų, ku 
riose tiek Rytų Vokietijos, tiek 
kitų komunistų pavergtų kraš 
tų žmonės galėtų pagerinti sa
vo buitį.

Mūsų dienraštyje jau keliais 
atvejais buvo rašyta apie “pa
saulio” jaunimo festivalį, ne
seniai įvykusį Helsinkyje, Suo
mijoje. Ištisus mėnesius Mask
va planavo šį jaunimo festiva
lį, manydama, kad komunisti
nės propagandos atžvilgiu jis 
bus didelis ir atneš daug nau
dos komunistiniam frontui su

Spaudoje ir gyvenime

“VISAPUSIŠKAS SVEIKATOS 
UGDYTOJAS”

Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdy
mo draugija išleido pirmąjį savo 
žurnalo numerį, pavadintą “Visa
pusiškas Sveikatos Ugdytojas”.

Atvertus pirmąjį žurnalo lapą, 
matyti jo paskirtis: suteikti mums 
kuo daugiau žinių pedagogikos, 
vaiko psichologijos ir profilakti
kos. srityse. Žinia's pateikia diplo
muoti, patyrę, atskirų sričių žino
vai. Čia įdomiausia ir naujausia 
yra tai, kad siūloma auklėjimo 
darbą pradėti ne nuo vaiko, b?et 
nuo pačių tėvų, ypač motinų. Žur
nalas visiems lengvai suprantama 
kalba pateikia naują, moksliškai, 
retai mūsų tarpe praktikuojamą 
programą ir metodus, šis auklė
jimo žurnalas gvildena ne tik žmo 
gaus gyvenime sutinkamas proble
mas, bet ir nemažiau žmogų įta
kojančius gėrio pradus. “Bręsda- 
mi ip brandindami, ugdykime pil
nutinį žmogų.” Vispusiškai kūnu, 
protu ir pajautomis sveiki tėvai 
pajėgs išsiauginti tokius pat vai
kus, nes ko patsai neturi, — ne
gali suteikti ir kitam.

Gyvenimiškas pasikalbėjimas mo 
tinos su sūnumi straipsnyje “Mo
tinos pareigos” (,E. Pakalniškie
nė). Aprašoma, kaip amžinai ne
patenkinta ir paniurusi mamytė 
sukuria drumstą namų aplinką. 
Tokioje aplinkoje augdamas sūnus 
be šypsnio įeis į gyvenimą, būda
mas ne tik pats nelaimingas, 
bet gal ir našta visuomenei, Trum 
pas, beį;daug ką pasakantis vaiz
delis. !I ■

Toliau J. Janušaitis aprašo jau
nuolį, kuris sirgęs, bet gydyto
jams radus jo kūną sveiką, pa
aiškėjo, kad jis buvo veikiamas

stiprinti. Bet čia Maskva pusė
tinai skaudžiai buvo apvilta. 
Festivalyje labai stipriai pra
siveržė prieškomunistinis jau
nimas, kuris savo pareiškimais 
ir veiksmais atkreipė viso pa
saulio spaudos dėmesį. Ir tai 
reiškia, kad Maskvai nevyksta 
užkariauti pasaulio jaunimo 
komunizmui.

Jaunimo festivalio Suomijoj 
komunistinės propagandos ne
pasisekimai ir daugiau ką pa
sako: per keturiasdešimt su 
virš metų Maskva ir karinėmis 
priemonėmis ir dideliu spaudi
mu — ekonominiu ir propagan 
diniu — nepajėgė pavergti Šuo 
mijos žmonių dvasios ir nuotai 
kų komunizmui.

*
Rytų Vokietijos sunki eko

nominė krizė, Suomijos žmo
nių prieškomunistinis nusista
tymas yra tik keli pavyzdžiai, 
kuriuos mes čia suminime. Rei
kia neužmiršti, kad visoj So
vietų Sąjungoj, visuose sateli
tiniuose kraštuose vyksta nuo 
latinė ekonominė krizė, siau
tėja skurdas ir net badas. 
Prieškomunistinės nuotaikos 
nemažėja, bet didėja. Tai, su
prantama, nereiškia, kad šian
dien ar rytoj pavergtieji žmo
nės jau galės nusikratyti ko
munizmo jungo. Tam bus rei
kalinga Vakarų talka. Reika
linga, kad laisvasis vakarų pa
saulis geriau suprastų žmo
gių už geležinės uždangos pa
dėtį, kad daugiau žinotų apie 
daugumos žmonių nuotaikas, 
kad užkamšytų visas spragas, 
per kurias yra teikiama me
džiaginė parama ne pąvergtie- 
siems žmonėms, bet komunis
tiniams režimams, tuo būdų 
juos stiprinant. Reikalinga, 
<ad santykiai su Maskva ir jos 
satelitais būtų sugriežtinti, o 
dar geriau — visai nutraukti

Atrodo, kad šiomis dienomis 
Chruščiovas rengiasi pateikti 
Vakarams įr griežtus reikala
vimus Berlyno problemai spręs 
ti. Tai bus jo naujas blefas, 
dar vienas propagandinis triu
kas ir Vakarų gazdinimas, sie
kiant nuolaidų išsiderėti. Va
karai, žinodami, kokia yra poli
tinė ir ekonominė būklė Sovie
tų Sąjungos viduje, neturėtų 
leistis į jokias nuolaidas, bet 
griežtai pareikalauti trauktis 
iš Berlyno ir visos Rytų Vo
kietijos. Šitokiam pareikalavi
mui dabar yra pats laikas. 
Tad, kam delsti.

1 vaikystėje ir jaunystėje turėtų 
■ neigiamų pergyvenimų, kurie,
: kaip pasąmonėje esantis filmas, 
jaunuoliui nežinant, ardė jo šiaip 
normalią nervų sistemą. Išvada: 
ankstyvoje vaikystėje ir jaunys
tėje turėti teigiami ar neigiami 
pergyvenimai, vėliau vienaip ar 
kitaip kontroliuoja mūsų elgesį.

Labai įdomiai mok. M. Šulaitie
nė supažindina mus su vaikų kap- 

j rizais ir jų priežastimis. Vaikų 
' kaprizai nėra paveldimi, nes vai- 
i ko elgesys formuojasi auklėjimo 
procese. Kaprizas yra neteisingo 
auklėjimo ir vaiko vidinio nepasi
tenkinimo išdava, pvz. jei vaikui 
trūksta kūrybiškos žaidimui 
medžiagos arba jeigu jam skiria
ma perdaug ar permažai dėmesio. 
Jeigu nebūna patenkinamas, vaiko 
smalsumas, tai tas vaiko nepasi
tenkinimas išauga į savotišką pro
testą, kurį vaikas išreiškia kap
rizu. .

Kiekvienas, peržvelgęs šį žurna- 
; lą, matys, kad jo eilutės sušvinta 
I gėrio ir tiesos kibirkštėlėmis,, ir 
i jį skaitydamas, o gal ir jame 
I bendradarbiaudamas linkės Ame- 
| rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
j draugijai įgyvendinti savo siekį:
| įkurti pirmuosius pavyzdinius vai- 
i kų namus Chicagoje.

Genė Vanagaitė-Grigaliūnienė

DAUG STUDIJUOJANČIŲ 
PRIVAČIOSE MOKYKLOSE

JAV privačiose mokyklose, 
1860 m. surašinėjimo daviniais, 
buvo 5,552,042 moksleivių ir 
studentų.

NESAUGUMO NUOTAIKOS EUROPOJE

Be rimtos spaudos labai paplito ir bulvariniai laikraščiai. Vokietijoje ir kitur tik 
paviršutiniškai ramu. Skaitytojai maitinami sadizmu, vaizduojamas pasakų pasaulis.

t Nuolat keliamas pasitikėjimo klausimas.

Jei pažvelgsi į vokiečių spau 
dos veidą, bematant pastebėsi 
rimtį. Skaitytojas informuoja
mas apie pasaulio įvykius kiek 
galima išsamiau, pirmoje eilė
je gi nušviečiami europinio gy
venimo reiškiniai. Ne tik infor 
muok, bet ir formuok skaityto
jų pažiūras, tai toks būtų vo
kiečių spaudos šūkis ir ta pras 
me vokiečių spauda aiškiai ski
riasi nuo amerikietiškosios — 
daugiau informacinės ir skel
bimų jūroje pasinėrusios spau
dos.

32 pusi. skelbimų, bet tik... 
šeštadieniais

Vokietijoje laikraščiai pa
didintas savaitgalių laidas iš
leidžia šeštadieniais, ir tik to
mis dienomis pastebėsi net 32 
pusi. ir daugiau įvairių skelbi
mų, ypatingai darbo pasiūlų 
įstaigose, inžinerijos, statybos, 
elektronikos srityse. Sekmadie
nis skiriamas rimčiai, pasirodo 
visai Vokietijai skiriami tik du 
laikraščiai ir sporto biuleteniai. 
Jei kas svarbesnio įvyksta šeš
tadienį, tenka palaukti pirma
dienio spaudos ar pasiklausyti 
informacijų per radiją, kuris 
labai paplitęs.

Be rimtųjų dienraščių, su ti
ražu maždaug ligi 200-300 
tūkst. egz., skaitomų visoje Vo 
kietijoje ir sekamų užsienio ste 
bėtojų (čia minėtinas Hambur
go — Esseno “Die Welt”, to
liau “Frankfurter Allg. Zei
tung” ar Muencheno Sued- 
deutsehe Ztg”), kiekvienas 
bent 30 ar 50 tūkst. gyventojų 
miestas turi ir savo dienraščius. 
Jei paprastomis dienomis jų pus 
lapių skaičius siekia ne mažiau 
■12-kos, tai šeštadieniais ar ir 
penktadieniais jie sugeba išleis
ti po 32 pusi. Jei savo vedamų
jų lygiu jiem sunkoka lygintis 
su “didžiaisiais” varžovais, tai 
technikiniu požiūriu jie teikia 
pasigėrėtiną įspūdį. Būdingas 
įvairių skyrių margumas — be 
įprastinių sporto, moterų, lite
ratūros ir meno skyrių, vis dau•S ’ . ■
giau įsigali kelionių, motoriza- 
cijos ir įvairių mokslo laimėji
mų skyriai. Tai pastarojo laik
mečio pasikeitimų atspindys. 

Vis traukia peilis ir sadizmas
Būtų neteisinga teigti: vokįš-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Vokiečiai skubėjo namo, tikėdamiesi buvusios 
gūžtos pamatus surasti. Bet kur slinko šie vežimai, 
kur traukė seniai, moterys su vaikais? Kodėl ,,ver- 
fluchte Auslaender” paliko namus ir lingavo Vokieti
jon, nuvertiniman, paniekon, 'žemesnės rasės dalion?

Pagaliau ir šiame kampe ėmė karštėti. Dieno
mis atskrisdavo rusų lėktuvai ir pasėdavo švino. Jie 
išnerdavo iš pamiškių, net viršūnes užkabindami, iš 
po debesėlio staiga išlysdavo, lyg gražūs paukščiai, ir 
tratėdavo virš laukų, kur jau kniubo prinokęs javas, 
žvalgydamasis j sodybas, kada ateis šeimininkas, su
spaus grūdą ir sekantį rytą grįš su blizgančiu dalgiu. 
Bet žmonės laukuose nesirodė. Jie slankiojo apie so
dybas, žvalgėsi, sėdėjo prie langų, nuleidę rankas, 
mąstė. Laukai stebėjosi šia neįprasta tvarka, rugių 
dirvas trypė neprižiūrimi galvijai.

Vieną pavakarį plentas visai užsikimšo. Pasipylė 
gausybė vežimų, ir nei žmonės nei arkliai šioje sro
vėje išvargę dar nebuvo. Jie veržliau stūmėsi pirmyn, 
gyviau klegėjo, lyg į atlaidus išsiruošę. Tai buvo nau
ji bėgliai, vos už nugarų sodybų vartus užsklendę, 
gal net tuos pačius, prie kurių Jasaičių sunkvežimis 
aną rytą buvo sustojęs.

— Rusai jau prie Vilkaviškio! — sušukdavo, 
nestoviniuodami ir negaišdami laiko. — Rytoj bus 
čia!

Kai atėjo naktis ir žolėje drėgmė rinkosi į bliz
gančius lašus, rytuose ištryško raudonumas. Gaisrai

V. LIZDENIS, VOKIETIJA

koji ar europinė spauda — tai 
rimtumo, akademinio lygio pa- 
vyždžiai. Jei prancūzų spauda 
žymiai gyvesnė, labiau pasinė
rusi į sensacijų kėlimą, tai Vo
kietija turi vienintelį, bet ypa
tingai paplitusį, bulvarinį, krau 
ju ir sensacijomis persisunkusį

Brandenburgo vartai, raudonųjų užmūryti siena, kad nebėgtų pi
liečiai iš jų rojaus. Artėjant metinei sukakčiai nuo tos gėdingos 
sienos išvedimo, Rytų Berlyno pareigūnai dar nutiesė spygliuotų 
vielų užtvarą, kad Vakarų Berlyno gyventojai neprieitų perdaug 
arti. (C. P.)

dienraštį — tai Hamburge lei
džiamas “Bild-Zeitung” (tira
žas — net 3 mil. egz.). Savo ke 

Į tūriuose puslapiuose šis dien- 
raštukas ypatingai dramatizuo
ja kriminaliniuą, įvykius, katast 
rofas, meilės avantiūras, “dide
lių žmonių” išdykavimus, ir tai 
skaitytojai gauna už dvigubai 
žemesnę kainą palyginus su ki
tais dienraščiais. Sunku patikę 
ti, kad turtingam krašte nulem 
tų dvigubai pigesnė kaina. 10 
pfenigių šių dienų vokiečiui —■ 
joks pinigas. Greičiau to bul
varinio laikraščio sėkmę tektų 
aiškinti visoje Europoje ir, ži
noma, Amerikoje paplitusiu po
linkiu domėtis kriminaliniais 
įvykiais, kraujo istorijomis, gar 
senybių nuotykiais.
Netikrumas kankina žmones 
Antrasis karas, nuolatinis šal

. tasis karas tarp vakarų ir rytų, 
komunistinė grėsmė, dar kiti 
reiškiniai sukėlė ir vis tebekelia 
netikrumo, nesaugumo jausmą. 
Jei jis pastebimas tokioje karų 
nemaniusioje Švedijoje, tai Vo
kietijoje, Prancūzijoje ar Itali
joje panašios nuotaikos ne juo

kais kankina net ir jaunosios 
kartos gyventojus. Žinoma, pa
viršutiniškai Vokietijoje niekas 
negalės pastebėti jokių nera
mios nuotaikos reiškinių. Jau 
kas kita žmonių dvasinis pašau 
lis.

Nebus perdėta pasakius, kad 
Europa, jos likimas, ateitis — 
neaiškumo miglose. Neramios 
nuotaikos, nesaugumo jausmas 
turi ieškoti kanalų, kuriuose 
jie galėtų plisti. Lengviau su 
jaunąja karta — jos atstovai 
dievina džazo muziką, kaip ir 
visur kitur minta šlagerine 
plokštelių muzika, su pamėgi
mu lanko kriminalinius, sadiz
mo persunktus filmus. Jauni- 

. mas čia laimingesnis — televi- 
! zija dar tiek nepaplitusi, dar 
ne tiek plačios programų ap
imties, kad galėtų jaunuosius

slinko pirmyn, nes karui reikėjo žiburio. Jasaičiai ir 
jų bendrakeleiviai gulti nėjo. Būriu stovėjo už darži-. 
nės, į rytus nusigręžę, stebėjo šokinėjančias liepsnas, i 
o nuo plento aidėjo triukšmas. .!

— Ką nors reikia daryti, — kažkas pasakė. — 
Nesėdėsime čia, tiek kelio atbėgę.

Už daržinės raudonavo gaisrai, o vakaruose tie
sėsi Vokietijos siena, kur vėrėsi kitas pasaulis. Ar 
bus jame vietos? Ten nėra Sibiro, bet iš ten žmogus 
tiesė leteną pasauliui užgrobti.

Jie rymojo prie sienos, o gaisrai padangėje rašė 
neišskaitomus ženklus.

— Vokietis baigiasi. Paskutinis kraujas teka 
laukan. Ateis amerikiečiai ir neleis skriausti. Jie ži
no, ką bolševikai išdarinėja. Šitiek ašarų, tiek nuo
skaudų silpnesniems... Nesustos šitie amerikiečiai. Eis 
Sibiro atidaryti, teisybės žemėje atstatyti... Negir
dėta, kad smurtas ir apgaulė laimėtų, — kažkas pro
tavo, akis įrėmęs gaisrų nupliekton padangėn.

Pasigirdo trenksmas. Rytuose, už tų gaisrų, už 
nuraudusio akiračio.

— Dieve, Dieve, kad vaikus išsaugojus! — suai
manavo Matukonienė. — Kas jų vargšelių laukia...

Greičiau iš čia, tolyn nuo baisaus raudonumo! 
Kur akys neša. Tik tolyn, tik čia nepalikti.

Jau švito, kai jų būrys įsiliejo plentan. Jasaičiai 
pakaitomis tempė vežimėlį, surastą tuščios sodybos 
kieme, ant kurio tarp skudurų miegojo vaikai. Kaip 
elgetų gauja, kaip galvijų banda vienas kitą stumdė 
nuo kelio griovin, lenkdamiesi vežimų, saugodamiesi 
sunkvežimių. Ir kareiviai, ir moterys, ir seniai, ir 
paaugliai, — viena pilka minia, nuvargusi, iškamuo
ta, baimės varoma nežinion.

Už nugarų bolavo rytas. Nustelbęs gaisrus, lipo 
aukštyn, žvalgėsi ir stebėjosi, o jam iš paskos plau
kė saulė, apnešta dulkių, susivėlusi, nemiela. Minia 
kelyje tirštėjo ir tirštėjo. Reikėjo laikytis rankomis, 
kad nepasimestum. Arkliai neturėjo vietos kojai pa-' 
statyti, kėlė virš žmonių galvas, krėtė iš alkanų snu-Į

kių putas, muistėsi, nerimo ir klupo. O savos šalies 
pakraštys jau buvo ranka pasiekiamas.

Priešais kalnelyje iškilo vežimas ir šokinėjo ari
muose, spraudėsi šalikelėje per krūmokšnius, iki ste
bulių klimpo drėgnose pievose. Jis riedėjo kitiems 
priešinga linkme, o kelyje vietos nebuvo. Į rytus ver
žėsi, lyg atskalūnas, visiems protestuodamas, skubėjo 
atgal, o vežėjas pliekė suputojusius arklius, vos nenū- 
sirisdamas nuo krypuojančių ratų. Bėgliai sužiuro 
į botagu mojuojantį senuką, bet minia iš paskos stū
mė pirmyn, ir žioplinėjimui nebuvo laiko.

— Dėdė Bilius! Dėdė Bilius! — suriko Jasaitie
nė.

— Julija, vaikeli tu mano! Vargdienėle mieliau
sia, iš kur tu čia ? — ašarodamas atsiliepė nuo veži
mo senis, sustabdęs pievoje arklius. — Mama, mama, 
žiūrėk gi; Julija! Ir Tomas, ir vaikai! — kumščiojo 
dėdė Bilius atsikvošėt nespėjusią žmoną. — Dieve 
brangiausias, kas darosi, kas darosi! Šitaip .išvargę, 
šitaip suplukę! Ir tie nekalti mažiukai! Kam jiems 
kankintis, už kokias kaltes šitie katinėliai... — glostė 
vaikus, miegančius ant šalikelėn pasuktų ratelių.

— Kur jūs, dėde, dabar? — klausė pritrenktas 
Jasaitis.

— Namo, vaikai, namo!
— Frontas ten, bolševikai!
— Žinau gerai, žinau, bet vistiek namo! Kad 

savo žemėj numirčiau...
— Kaip čia atsidūrėte?
— Bėgom ir mes, kaip jūs, kaip visi kiti, mirti 

bijojom. Kai sieną pasiekėm, kiton jos pusėn pažiū
rėjom, taip suspaudė širdį, taip nukrėtė šiurpas, kad 
nei žingsnio toliau negalėjom... Taigi, vaikai, mes na
mo. Kam svetimoj žemėj kaulus paberti ? šičia au
gom, šituose laukuose prakaitas gėrėsi, čia ir atgul
sim. Rugys užaugs ant mūsų dulkių, avižėlė sulin
guos... Tie patys, kurie per amžių penėjo...

— Dėde...
f Bus daugiau)
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Kasdienybės kronikas

RAUDONIEJI BALSAI AFRIKOJE

KĘSTUTIS GAIDŽIU NAS, Cleveland, Ohio

“Ah-bah-ree zah joo-nee!” su 
braška balsas puikiausią Swahi- 
li tarine ir Chagga genties na
rys Tanganikoje gaudydamas 
žodžius, prisilenkia prie radijo 
aparato.

“Good evening!” prabyla 
Oxfordo akcentu balsas ir Ewe 
krautuvininkas Ganoje pastip
rina radijo aparatą, klausyda
mas naujausių žinių.

Šie radijo balsai ateina iš 
Maskvos ar Bukarešto, ar net 
iš tolimojo Peipingo, pilni ko
munistinės propagandos į jau
triausias pasaulio tautas— nau 
jąją Afriką.

Neseniai komunistų bloko 
kraštai taip padidino savo rad- 
jo transliacijas Afrikai, kad da 
bartiniu laiku jų jau yra dvigu
bai daugiau kaip Amerikos Bal
so programų.

Praeitų metų pabaigoje, So- 
vietija, jos satelitai ir Raudo
noji Kinija, radijo bangomis 
siuntė 96 valandas, 50 minučių 
radijo propagandos kas savai
tę, Afrikos senosioms koloni
joms ir naujausioms nepriklau
somoms tautoms.

Šių metų pradžioje, ^avaitinis 
transliavimo laikas pakilo jau 

; net iki 200 valandų.
Tuo tarpu Amerikos Balsas 

paskiria tik 87 valandas sa
vaitei, Afrikos klausytojams iš
aiškinti Vakarų pozicijas šalto
jo karo istorijoje.

Įdomu kad komunistai didžią
ją dalį transliacijų atlieka kas
dienine, gimtąja kalba, kuri ly
giai suprantama Addis Abapa 
gatvėse ar Kenijos kaimeliuose.

Pavyzdžiui, 1961 metais, ko
munistai padidino Swahili kal
ba transliacijas nuo 3J4> valan
dų net iki 17 U valandų. Swahi- 
li kalba naudojama virš 20 mi
lijonų gyventojų, Afrikos ryti
niuose pakraščiuose. Kalba su
sideda iš Arabų kilmės žodžių,

žiūrovus maitinti ir žaloti su 
savo kriminaliniais, kraujo ir 
žudynių sutirštintais vaizdais. 
Tačiau filmai (gero lygio pasi
rodo labai maža), amerikoniško 
tipo “komikai”, detektyvinės ir 
pan. knygutės padaro savo. Ar 
bereikia stebėtis, kad Tuebinge
no mieste (su 9,000 studentų) 
neseniai kalėjimo bausmėmis 

i (Nukelta į 4 psl.)

pritaikytų Bantų gramatinei 
formai.

Rusai taip pat pradėjo trans
liacijas, 7 valandas per savaitę, 
stipriai komplikuota Amharic 
ka'ba, naudojama 8 milijonų 
Etiopijos gyventojų.

Amerikos Balsas, d'džiojoj 
daugumoj transliuoja anglų 
kalba (77 valandas savaitėje) 
ir prancūzų kalba (7 valandas 
savaitėje), kurios yra laikomos 
apsišvietusių Afrikos gyvento
jų kalbomis. Iš gimtųjų Afrikos 
kalbų, Amerikos Balsas naudo
ja Hindi kalbą, vartojamą Afri
koje gyvenančių indų, Svvahili, 
ir Hausa, Vakarų Afrikos kal
bą, kuri pasiekia apie 13 mili
jonų gyventojų.

Sovietai, kiniečiai ir jų sate
litai transliuoja 168 valandas, 
35 minutes kas savaitę anglų, 
prancūzų, ir portugalų kalbo
mis, paskutiniąja kalba bandy
dami pasiekti Angolos ir Mo- 
zambique gyventojus.

Komunistų transliacijos su
sideda iš žinių, pramoginių ir 
“švietimo” programų. Radio 
Corporation of America klausy
mo stotis Riverhead, N. Y., ne
seniai pranešė išgirdusi lėtų, 
bet su kantrybe vedamą Rusų 
kalbos instrukcijų programą! 
“Tai yra ateities kalba”, buvo 
aiškinama Afrikos gyvento
jams.

Dr. George Millar (kairėję), iš 
Šv. Kryžiaus ligoninės, Calgary, 
Altą, ir dr. John A. Malt, 'chi
rurgas Bostono, Mass., ligoninėje, 
pasikeičia informacijomis, kaip 
jie prigyde nuplautas rankas, Dr. 
Millar prisiuvo nukirstą Hazel 
Donil, 17 m., ranką, o dr. Malt —- 
prigydė ranką Everett Knowles, 
12 ,m., iš Massachusetts. Abudu 
daktarai buvo susitikę Calgary 
mieste.
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Kai lietuviai pirko dvarus 

Rusijoje

Mūsų tremtiniai Mogiliavo gubernijoje 
ANDRIUS RYLIŠKIS, Brooklyn, N. Y.

Rusų reakcingasis caras Alek
sandras III apie 1880 metus su
galvojo išsklaidyti mažumų 
kompaktines mases. Jis atidarė 
komerciniuose bankuose kredi
tus tiems, kurie kelsis i Rusiją 
ir pirksis žemes. Šis caro užsi
mojimas pravestas Lietuvoje 
tokiu būdu. 1884 m. žiemą pra- 
spruko iš Rytprūsių per sieną 
j Lietuvą transportas malda
knygių ir giesmynų. Tos kny
gos, atsiradę rytinėje Lietuvos 
dalyje, sėkmingai buvo plati
namos. Vilniaus generalguber- 
natūros žandarmerija gegužės 
mėn. keliose parapijose pradėjo 
daryti naktimis kratas pas žmo- 
ne. Jei rasdavo naują malda
knygę ar giesmyną, sustatyda
vo protokolus “už pasipriešini
mą carui”.

1884 m. rugpiūčio mėn. vieti
nė policija pradėjo pranešinėti 
žmonėms, kuriems buvo susta
tyti protokolai, kad jie su šei
momis generalgubernatoriaus 
parėdymu išsiunčiami j Rusiją. 
Piliečiai per vietinius klebonus 
kreipėsi į Vilniaus vyskupą už
tarimo ir patarimų. Vyskupo 
kurija, negalėdama kitaip daly
kų pakreipti, išaiškino Vilniaus 
generalgubernatūroje, kad tie 
lietuviai, kurie kelsis už Dnepro, 
gaus Maskvos komercijos ban
ke ilgalaikes paskolas net 4/5 
perkamos žemės vertės, vidaus 
pasus iš savo valsčių ir baus
mių dovanojimą.

Vilniaus vyskupo kurija krei
pėsi į Mogiliavo vyskupo atsto
vą. prašydama informacijų apie 
uždneprio parduodamus dvarus 
ir kitką. Iš Mogiliavo buvo gau
tas parduodamų dvarų sąrasas 
ir pageidavimas, kad piliečiai 
pasirengę pirkti dvarus patys 
atvažiuotų jų apžiūrėti ir vys
kupo atstovas pasižadėjo padė
ti savo juridiniais patarimais 
sudarant pirkimo aktus guber
nijos įstaigoje.

Įsikūrimas Malkavos dvare
1884 m. rugsėjo mėn. vidu

ryje įvyko priverstinių ir norin
čių savanoriškai vykti susirin
kimai rinkimui dvarų apžiūrėto- 
jų Labanoro, Kuktiškių, Tau
ragnų, Molėtų, Inturkės parapi
jose. Susirašė 40 šeimų ir išrin
ko net penkių asmenų delegaci
ją: Maželį, Dičpetrį, Ryliškį, 
Purvinį ir Vyžinį. Atstovai, ap
žiūrėję 8 dvarus, apsistojo prie 
Malkavos dvaro, kurio savinin
ku buvo vokietis Terminas. Tai 
didelis, daugiau 3,200 ha atvi
rais grioviais drenuotas dvaras. 
Nulėmė jų apsisprendimą iš da
lies ir tai, kad jie už 7 klm. 
Riasnos miestelyje užsukę kle
bonijon rado lietuvį kunigą Le- 
tuką, nepriklausomos Lietuvos 
generolo Letuko brolį. Mūrinė 
renesanso stiliaus bažnyčia 
jiems padarė įspūdį.

Pirkimo aktas buvo sudary
tas 1885 m. sausio mėn. Mogi
liavo gubernijos įstaigoje. Už 
hą mokėta po 24 rubl. Grynais 
pinigais 42 ūkininkai įnešė 12,- 
000 rublių ir rusų valdžia davė 
60,000 rublių paskolai Maskvos 
komercijos banke garantiją. 
Perkant mokėti pinigai už 3,000 
ha, o 200 ha balų bei raistų pa
likti nemokamai. Paskola už
traukta 40 metų.

1885 m. gegužės mėn. pirmo
je pusėsj atsikėlė į dvarą iš 
aukščiau įvardintų parapijų 42 
ūkininkai. Jie, susiskirstę į tris 
grupes, keliavo arkliais ir su ki
tais galvijais. Apie 320 klm. ke
lio sukorė per 15—16 dienų.

Ukmergės, Anykščių, Užpalių 
ūkininkai

1886 m. Radomlio parapijoje 
prie pat miestelio įsikūrė uk
mergiečiai lietuviai, tokio pat 
likimo ištiktieji. Jie pirkos 3 
mažus dvarelius ir sudarė tris 
lietuviškus kaimelius: Alchov- 
ką, Suslauką ir Karaliauką. Jų 
atsikėlė 29 ūkininkai.

1886 m. Anykščių parapijos 
lietuviai pirkosi Sofeisko dva
rą Mogiliavo parapijoje. Jų įsi
kūrė 30 šeimų. To kaimo gy
ventojo anykštėno Skardžiaus 
Vinco sūnus Vincas, gimęs apie 
1894 m., dabar yra Minsko uni
versiteto (Baltgudijoje) profe
sorius.

Po 1863 metų sukilimo neži
nau kokiomis aplinkybėmis ir 
kada Užpalių parapijos lietuviai 
įsikūrė Babinovičių dvare — 35 
ūkininkai. Jie priklauso Babino
vičių pusiau lietuviškai parapi
jai. Tai Mogiliavo guberni
jos šiaurė, Sennensko apskr. 
vietovė.

“Lietuviška pilis”
, Nuo Mogiliavo iki Mstislau- 

lio miesto yra tiesus platus ber
žais nusodintas vieškelis apie 
92 klm. ilgio. Tuo vieškeliu va- 

1 žiuojant iš Mogiliavo į Mstislau- 
lį už 25 klm. yra Sofeisko lie
tuviškas kaimas. Dar toliau va
žiuojant 50 klm. nuo Mogiliavo 
yra Radomlio miestelis ir prie 
jo Alchovkos, Suslaukos ir Ka- 
raliaukos lietuviški kaimai. Ra- 
domlis tuo įdomus, kad tarp jo 
ir to vardo bažnytkaimio dide
lėje pelkėje stūkso kalva, vadi
nama “Litovski zamok” (lietu
viška pilis).

Dar tolėliau pavažiavus 60 
klm. nuo Mogiliavo ir 32 klm. 
nuo Mstislaulio yra Riasnos di
dokas miestelis. Jo bažnyčią 

i XIX amžiaus pradžioje statę ka
talikai dvarininkai. Išlaikytas 
grynas renesanso stilius, kokį 
jie aptikę Romoje. Ortodoksų 
cerkvė statyta vėliau, pamėg
džiojant šv. Sofijos buvusią ka
tedrą Konstantinopolyje. Ją sta
tęs Maskvos turtuolis Spitka. 
Bolševikai, įgyvendindami ko
lektyvizaciją, apie 1932 m. cerk
vę visai nugriovė, o iš bažny
čios padarė klubą; vidurinę na
vą paversdami sale, tarp kolo
nų padarė mūro sieną ir žymiai 
žemiau bažnytinių skliautų įdė
jo medines lubas, kad žiemą bū
tų šilta

Riasnos miestelio bažnyčia 
yra Radomlio parapijos filija. 
Malkavos lietuviai Riasnos fili- 
joje sudaro 2/3 parapijiečių. 
Daugiau lietuviškų gyvenviečių 
Mogiliavo gubernijoje nėra. Čia 
buvo paskiros besibastančios 
šeimos: Kuosa (dvarelių nuo
mininkas) , Daugilis (malūnų 
nuomininkas), Nasevičius (ūki
ninkas prie Riasnos miestelio), 
Gevenis (Triliesės dvaro užvaiz
dą).

Malkavos kaimas
Malkavos kaimas — 1908 me

tais išsiskirstė vienkiemiais, ki
ti visi gyveno kaimais. Gyven
dami kompaktine mase, išlaikė 
lietuvybę. 1906 metais Radom
lio parapijos klebonu buvo at
keltas kun. Budrys, sąmoningas 
lietuvis, Petrapilio dvasinės aka
demijos auklėtinis. 1907 m. vi
sus lietuviškus kaimus aplankė 
svečiuodamasis po kelias dienas 
Petrapilio dvasinės akademijos 
kunigas Kavaliauskas. Jis jauni
mą mokė dainuoti įvairių daine
lių, žaisti įvairių žaidimų. Vie

ną vakarą mokė, kitą vakarą 
darė įvairias repeticijas, o tre
čią buvo žiūrovu ir taisė...

Dabar net kolchozai
Lietuvių jaunimas susipažini

mui per didesnius atlaidus vyk
davo vieni pas kitus. Per šv. 
Antano atlaidus jaunimas vyk
davo į Mogiliavą (birželio mėn. 
13 d.). Per škaplernos atlaidus 
(liepos mėn. 16 d.) visas jauni
mas suvažiuodavo į Radomlio 
bažnyčią ir paskui palikdavo 
vietinio lietuviško jaunimo va
karuškose. Per šv. Kazimierą 
(kovo mėn. 4 d.) ir ypač per 
Švč. Jėzaus Širdies atlaidus bir
želio mėn. daug suvažiuodavo 
į atlaidus į Riasnos bažnyčią, o 
vėliau į vakaruškas į Malkavos 
kaimą (už 7 klm. nuo Riaznos 
pietų kryptimi).

Radomlio ir Babinovičių kle
bonai ir Mogiliavo vikaras vi
suomet būdavo skiriami lietu
viai kunigai.

Visi lietuviški kaimai dabar 
kolchozai.

Iš visų lietuviškųjų kaimų tik 
viena Malkauka turi savo mo
kyklą nuo 1907 metų. Pirmoji 
mokytoja rusė Liza Osmolovs- 
kaja. Nuo 1916 iki 1920 metų 
mokytojavo Kazimieras Gylys, 
vėliau Orlovaitė nuo Anykščių 
(buvusio uriadniko duktė). Po 
revcliucijos joje dirba po 2 mo
kytoju ir jų abu arba vienas 
esąs lietuvis.

Malkavo kaimo lietuvių gy
ventojų sąrašas iš 1923 metų. 
Dabar kolchozas.

1. Bartašiūnas Adomas,
2. Bartašiūnas Mykolas,
3. Biveinis Kazimieras,
4. Biveinis Justinas,
5. Brukštus Anupras,
6. Brukštus Jonas,
7. Brukštus Justinas,
8. čiučinas Juozas,
9. Danilevičius Jonas,

10. Deveikis Andrius,
11. Deveikis Ileras,
12. Deveikis Kostas,
13. Gegis Juozas,
14. Gegis Justinas,
15. Gegis Vincas,
16. Jackevičius Kazys,
17. Jackevičius Mykolas,
18. Jackevičius Vincas,
19 Kasinskas Jonas,
20. Kazickas. Kazys,
21. Kindurys Antanas,
22. Kindurys Anupras,
23. Kindurys Kazimieras
24. Kindurys Petras,
25. Kindurys Vladislovas,
26. Klikas Justinas,
27. Klikas Vincas,
28. Kunigėnas Anupras,
29. Kunigėnas Konstantas,
30. Leleivas Petras,
31. Maniušis Antanas,
32. Mičenas Justinas,
33. Pakalnis Jonas,
34. Petravičius Juozas,
35. Petkevičius Adolfas,
36. Pelakauskas Justinas,

SAVINGS IN BY.THE 15th EARN FROM THE Įst
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• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigu perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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.

........... . ... • j

1 ESTAB1ISHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-0104

current dividend on investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų invęstmento bonus mokame 4’/ž% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: I’irmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — S p. p.

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747
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1 Mažiausias paukštis
Sakoma, kad žvirblis yra ma- 

jžas paukštis. O už žvirblį dar 
Į mažesnė yra medšarkė, gerai 
; Lietuvoje žinomas paukštis.
■ Savo išvaizda šis paukštis ga 
! na panašus į žvirblį. Gyvena jis 
i atvirose vietose, kur yra krū
mų ir atskirų medžių.

Svarbiausia, kad šis paukš
tis, nors ir mažas, yra gana drą 
sus. Pavojaus metu puola var
nas, gegutes, net ir katinui iš 
užpakalio išdrįsta snapu užduo
ti į pakaušį.

Pajautą grobį užmauna ant 
nulaužtos šakelės ir tada mėsi
nėja.

Perpus perplautas namas Oaklande, Calif. pakraunamas ant baržų, besiruošiant jį gabenti į Concord, 
Calif. Reikėjo namą piauti pusiau, kad vėliau būtų įmanoma vežti keliais.

37. Pelakauskas Kazimieras,
38. Putna Adomas,
39. Putna Jurgis,
40. Ryliškis Mykolas,
41. Rudėnas Kazys,
42. Ruzgus Juozas,
43. Ruzgus Kazimieras,
44. Rukšnas Liudvikas,
45. Sirgetas Juozapas,
46. Sirgetas Petras,
47. Stukas Jonas,
48. 'Stunžia Jasius,
49. Stunžia Antanas,
50. Stunžia Viktoras,
51. Stunžia Vincas,
52. Šakalys Jurgis,
53. Šakalys Kazys,
54. Šiaurys Mataušas,
55. Tamašauskas Juozas,
56. Vilkas Mykolas,
57. Vitkus Jonas,
58. Vitkus Vincas,
59. Vyžinis Ignas,
60. Vyžinis Jonas,
61. Vyžinis Kazys,
62. Vyžinis Petras,
63. Žala Adolfas,
64. Žala Antanas,
65. Žaliukas Vincas,
66. Žiezdrys Antanas,
67. Žydonis Gasparas,
68. žiemis Juozas,
69. Žiemis Justinas,
70. Žiemis ; Silvestras,
71. Žilėnas Adomas,
72. Žilėnas Anupras,
73. Zakarauskas Jonas.

Britų aktorė Stelsa Brown ir 
jos sūnus David, 19 m., atvyks
ta į New Yorką ieškoti apie 3 
mil. dol. savo vyro tėvo palikimo. 
Vyras Isaac Muss žuvo Prancūzi
joje antrojo Pasaulinio karo me
tu.
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NESAUGUMO NUOTAIKA

: (Atkelta iš 3 pusi.)
buvo nubausti turtingų tėvų 

Į vaikai, gimnazijų auklėtiniai, 
'jų darbai: krautuvių apiplėši- 
i mai, įsiveržimas net į banką.

Princesės, JAV bunkeriai ir 
istorikas Shirer

Šių eilučių autorius, sekda
mas vokiškąjį gyvenimą, jau 
buvo pareiškęs nusistebėjimą 
pomėgiu iliustruotuose žumaluo 
se vaizduoti princų, princesių 
gyvenimą. Toji banga nesiliau
ja ir dabar. Nuolat matysi Gra
ce Kelly, Farah Dibos, Marga
ritos bei jos vyro, amžinai mė
giamus Sorajos ir kt. atvaiz
dus ir plačius aprašymus. Pra
deda aiškėti, kad tas pasinėri
mas į pasakų, prabangos pašau 
lį ar tik nebus vienas iš kana
lų bent laikinai užsimiršti, bent 
laikinai negalvoti, kad, žmogau 
— kokia tavęs laukia ateitis? 
Kas bus su Vokietija ir pasau
liu aplamai? Nihilizmo bangos 
jau pradeda skalauti ne tik Pa 
ryžiaus kavinių ir barų sienas.

Dar vokiškieji žurnalai mėgs 
ta skaitytojus maitinti ir eg
zotika, Afrikos, Azijos vaiz
dais. Amerika? Jau žymiai re
tesnis svečias ir reikia ko nors 
nepaprasta, kas atkreiptų visų 
vokiškų “Sternų”, “Revue” 
“Quickų” ir pan. žurnalų dėmesį. 
Amerikos gyventojai, esą, aist 
ringai metėsi į bunkerių staty
bą? Apie tai skaitytojai buvo 
painformuoti ir žodžiais, ir vaiz 
dais. Susidomėta ir priešvokiš- 
kų nuotaikų kilimu JAV-se, ir 
toks “Stern”, galima sakyti,

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobiliij apdraudoms 

1A—10/20/5 Kaina C A A Efl
6 mėn.period.

Išrašomo ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

vokiškasis “Life”, savo šių me 
tų 4 ir 5 n-riuose iškėlė W. Shi- 
rerio rašinius “Looke’’ ir patį 
autorių pristatė kaip pseudo- 
istoriką, greičiau centinių romą 
nėlių tinkamą rašeivą.

Kris pasitikėjimas Vokietija? 
Sunku pasakyti. Tikrumoje, iš 
visų pusių pasirodo nepasitikė
jimo, įtaringumo žymės ir susi
daro įspūdis, kad šių dienų pa
sauly tas pasitikėjimas trapus, 
nelyginant koks porceliano ga
minys.

Vanduo — turtas

Žemės planetoje yra daug 
priemonių žmones padaryti tur
tingais. Juk žemėj nėra nei vie
nos neturtingos vietos; reikia 
taip suprasti, kad yra galimybių 
pasiekti turtų net tuščiose ir 
nederlingose žemės vietovėse. 
Juk ir didžiulė Sacharos dyku
ma yra turtinga galimybėmis, 
kad tik žmogus sugebėtų ją tin 
karnai panaudoti. Va, ką, moks
lininkai tyrinėtojai sako, kad 
Sacharoj ir kitose žemės dyku
mose tikras rojus pasidarytų 

: net iš sausiausio smėlio, jeigu 
j jam ■ galima būtų suteikti van- 
; dens.

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

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

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

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

For iimformation Write:
Director of Admissions • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS

O KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
“OK’ GENERAL SALES MANAGER OK

Pietvakarių miesto daly yra OILCOAL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE ‘7-8513 .............. .. Ofiso: BI 2-1700
, ________ <

5'

IŠ SKUDURŲ STATYS 
BAŽNYČIĄ

Vakarų Anglijos kunigas 
Hugh Healy nuvyko į Airiją 
rinkti skudurų ir metalo laužo. 
Pasamdytu sunkvežimiu jis ke
liauja po Airiją, rinkdamas tuos 
dalykus. Parduos Anglijoje. Pa 
jamas panaudos statybai naujos 
bažnyčios, kuri kainuos $25,000.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
♦ ♦ ♦ ♦ -◄
MOVING

R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

> ♦ » ♦

<iK AD1NSK AS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

si :u:iuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

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

J. MIGLINAS
2548 W. 69th St. XI a. PR 6-1063
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BOSTONO ŽINIOS
Vytenio Vasyliūno vargonų taško. Rungtynes laimėjo Boyl- 

koncertas įvyko liepos 31 d. stono klubas.
Šv. Povilo bažnyčioje Cambrid- — Tautinių šokių ansamblis,, 
ge, Mass. Koncertą ruošė Har- vadovaujamas Onos Ivaškienės, 
vardo universiteto katalikų klu' šoko Bostono meno festivalyje 
bas. Koncerte dalyvavo daug ir taip pat buvo rodomas per 
Harvardo universiteto studen- televiziją.
tų. Šis ansamblis įvairiomis pro-

Vytenis Vasyliūnas šiais me- gomis labai gražiai reprezentuo 
tais baigė Harvardo universite- ja lietuvius amerikiečių tarpe, 
te fizikos fakultetą. Dabar jis o taip pat dalyvauja ir įvairiuo- 
yra pakviestas į M.I.T. asisten- se lietuviškuose parengimuose, 
tu, kur jis ruoš ten toje pačioje Rugpiūčio 5 d. dalyvavo tėvų 
srityje doktoratą. Apie buvusį pranciškonų piknike Maine vals-
koncertą buvo graži recenzija 
Pilot laikraštyje.

— Dail. J. Bagdono kūrinių 
paroda bus nuo rugpiūčio 31 d. 
iki rugsėjo 7 d. So. Bostone, 
Liet. Tautinės S-gos namuose, 
484 E. Fourth st.

Dail. Bagdonas gyveno Ko
lumbijoje, o dabar gyvena Wash 
ingtone. Jo kūrinių parodos yra 
buvusios eilėje JAV miestų.

— Maįkaitis ir Merkis talkinin 
kavo Boylstono klubui šachma
tuose žaidžiant su Portland, 
Maine, šachmatininkais. Makai- 
tis ir Merkis laimėjo po pusę

stybėje.
— Šv. Petro lietuvių parapijos 

choras, kuriam vadovauja muz. 
Jeronimas Kačinskas, rugpiūčio 
5 d. giedojo šv. mišias ir atliko 
meninę programą tėvų pranciš
konų šventėje, Maine.

— Muz. Jeronimas Kačinskas 
su žmona išvyksta atostogoms 
į New Hampshire, pas Alekso- 
nius ir Kulbokus.

— Inž. K. Daugirdas, gyvenęs 
Bostone jau virš dešimt metų, 
yra išvykęs į Chicagą. Jo šei
ma ir keliasi pastoviam apsigy
venimui į Chicagą pas vyrą ir 
tėvą.

Kennebunk Porte, Maine, šių metų berniukų stovyklos dalyviai. (Nuotr. B. Kerbelienės)

DRAUGAS, trečiad. 1962 m. rugpiūčio mėn. 8 d.

Ir Jugoslavija neišbrenda iš ekonominių sunkenybių

Sovietų Rusijos praktika aki
vaizdžiai rodo, kad komunistine 
ekonomija neneša gerų vaisių. 
Neseniai Sovietų Sąjunga prisi
pažino, kad turi ekonominių 
vargų, nors dar prieš metus pla

kijos ekonomija yra stipresnė 
negu Rytų Vokietijos. Prie sta- 
linisto Bieruto lenkai buvo su
varyti į kolchozus, kuriuose tin 
giai dirbo ir skurdo, o kai Go- 
mulka paleido žemdirbius iš kol

navo (bent propagandoje) pra- i ohozų, lenkai kaimiečiai vėl pa
lenkti J.A.V. Ogi Sovietų Rusi- ' sidarė darbštūs savo privačiuo- 
ja turėtų būti savo satelitams se ūkiuose ir įstengia patys bū- 
pavyzdžiu... Milžiniška Kinija, 1 ti sotūs ir palyginti geriau ap- 
suvarius žemdirbius į komunas, rūpinti savo miestus negu Rytų 
atsidūrė rimto balo šešėlyje. Vokietija. Rumunija ir net Ju- 
Rytų Vokietija atsidūrusi eko- goslavija.
nominėje krizėje ir prašo Len-----------------

KĄ VEIKIA BUVĘ PREZIDENTAI?

JAV konstitucija neturi nu-, Thomas Jefferson, pasitrau- 
mačiusi specialaus statuso pre- kęs iš prezidento pareigų, įstei- 
zidentui po jo pasibaigusios ka-. gė Virginijos universitetą. Ši sa 
dencijos. Tai, atrodo, keista, vo darbą jis laikė vienu ir svar- 
nes finansine kompensacija ir ; blausių, Prezidentas Monroe vė- 
galimybės turėti įstaigą ir vai- liau buvo šio universiteto nariu, 
dininkus yra jam duotos, kaip Prezidentas Taft, išėjęs iš Bal

tųjų Rūmų, ligi jo paskyrimobuvusiam prezidentui.
Prezidentas po kadencijos už 

baigimo gauna 25,000 dol. į me
tus. Jis turi teisę laikyti įstai
gos valdininkus, kurių algų su
ma negali viršyti 50,000 dol. 
metams. Be to, jis turi teisę 
gauti įstaigai vietą, apstatytą 
baldais ir pasirinkti vietovę, 
kokią tik jis nori. Jo laiškai 
gali būti siųsti be pašto ženklų 
visur JAV ir jų teritorijų ribo
se.

Pagal įstatymą taip pat yra 
suteikiama 10,000 dol. dydžio 
pensija buvusio prezidento naš
lei, negaunančiai pensijos iš ki
tų šaltinių.

Nors ir buvusio' prezidento 
veikla nėra susiaurinta pagal į- 
statymus, tačiau yra bendrai 
jaučiama, kad prezidencijos gar 
bė ir prestižas jiems uždeda pa
reigą savo darbus nukreipti ta 
linkme, kuri kuo daugiau atneš-

JAV Aukščiausiojo Teismo vy
riausiuoju teisėju, buvo teisės 
profesoriumi Yale universitete. 
Rutherford B. Hayes pasidarė 
Ohio Valstybės universiteto iž
dininku. Millard Fillmore buvo 
Buffalo universiteto dekanu, o 
Grover Cleveland buvo Prince- 
ton universiteto iždininku ir lėk 
toriumi.

PAMOKSLAI LIETUVOS DAILININKAMS

Lietuvoje tebejaučiamas "bužuazinis tvaikas"

Jei pasiremti dail. K. Bogda- neatskleidžia anų dailininkų vi- džiai kritikuoja bei neigiamai 
no mintimis, paskelbtomis “Ko- sų trūkumų. Ir kas įvyksta? ,vertina jų kūrybą. Kritikuoja- 
muniste” (6 nr.), toli gražu ne
visi lietuviai dailininkai supran
ta savo uždavinius ar kuria 
taip, kaip jiems nustato partija 
su jos varovais. Bogdano nuo
mone, aplamai Lietuvos meni
ninkai vystą naują, socialistinį 
meną. Esą, aukštai vertintina 
lietuviško vitražo ir prof. J. Mi
kėno darbų parodos, įvykusios 
Maskvoje — šio pastarojo kele
tas darbų buvo atrinkta tarp
tautinei parodai Venecijoje (J.
Mikėnas — laisvosios Lietuvos 
meno auklėtinis ir visiškai kū
rybiniai subrendęs nepriklauso
mais laikais. E.).

Ogi tai, ko labiausia nepakenčia mi dailininkai ir dėl to, kad jie, 
partija, būtent, anot Bogdano, esą, tvirtina, kad dailės kūrinys 
į jaunų dailininkų sąmonę “kar .tegali būti suprastas tik riboto 
tais prasiskverbia buržuazinės .žmonių skaičiaus. Anot Bogda- 
ideologijos meno koncepcijos”, j no, svarbu pasitikėti darbo 

Ir toliau K. Bogdanas iškelia žmogaus nuomone, bet, iš kitos 
komunizmo ideologinių priešų
veiklą ir teigia,' kad klysta tas,

Kai 1961 m. lietuviai dailinin
kai dalyvavo vad. visasąjungi
nėje dailės parodoje Maskvoje, 
tai jie buvę įvertinti ir teigia
mai ir neigiamai. Anot Dail. 
sąj. sekr. Gerasimovo, lietuviai 
dailininkai pažengę, nes atsisa-

Daugelis buvusių prezidentų kę “asmenybės kulto laikotar-
grįžo į Valdžios tarnybą kitokio 
se pareigose. John Quincy 
Adams kongrese išbuvo atsto
vu devynias kadencijas. Andrew 
Jackson prieš mirtį buvo išrink
tas senatoriumi. 73 m. amžiaus 
Herbert Hoover pradėjo milži
nišką darbą, vadovaudamas pir
mos ir antros Hooverio komisi
jos studijoms.

Nors kontitucija ir nesuteikia 
mūsų buvusiems prezidentams 
specialaus statuso, jie ir toliau

tų naudos tautai. Prez. Coolidge (tarnavo Amerikos žmonėms į-
po savo kadencijos užbaigimo, 
atsisakydamas priimti jam pa
siūlytus aukšto atlyginimo pos
tus, išsireiškė: “Šie žmonės mė
gina pasamdyti ne Calvin 
Coolidge, bet buvusį JAV pre
zidentą”.

Mūsų buvusių prezidentų veik 
la susideda daugiausia iš rašy
mo, švietimo, viešo gerbūvio ir 
valdžios. Prezidentai Grant,

vairiais reikšmingais ir naudin
gais būdais.

A. C.

RUOŠ PROFESORIUS

pio paradinio triukšmo”, tačiau 
nemaža kūrinių buvusių atliktų 
skubiai, šaltai. Pasirodo, rusas 
aukščiau įvertino lietuvius gra
fikus bei skulptorius, tačiau ga
na kritiškai pažvelgęs į tapyto
jus.

Neskelbiu komunizmo

K. Bogdanas eina dar toliau 
ir pažvelgęs į 1961 m. Vilniuje 
surengtą respublikinę parodą, 
silpnais laiko ir grafikus ir 
skulptorius. Kodėl? Svarbiausia, 
kad jie nesą komunistinių idėjų 
skelbėjai... Pasirodo, čia kalti ir 
dailininkai — pedagogai, nes 
jaunųjų specialistų dailininkų 
pasaulėžiūra esanti suformuoja
ma paviršutiniškai. Dar blo
giau, kai Lietuvos jaunuoliai 
stoja į dailės instituciją, čia, 
Bogdano žodžiais tariant, jie

Tarp 37 Vidurvakarių uni
versitetų, kurie kooperuos su 
Chicagos universitetu ruošiant 
profesorius, yra ir 5 katalikų 

Coolidge, Hoover, Truman ir ki- aukštojo mokslo įstaigos: Ba- 
ti rašė savo atsiminimus. Gran- , rat kolegija Lake Foreste, Ro- nes jie už mokyklos sienų rodą 

ypač turėjo \ sary kolegija River Foreste, Šv.
Kotrynos ir Šv. Tomo kolegijos 
St. Paul, Minn., ir Šv. Ksave
ro kolegija Chicagoje. .

to autobiografija 
pasisekimo publikoje. Preziden
tas Madison išleido savo plačias 
pastabas apie konstitucinę kon
venciją. Jos yra dabar pirmai
siais šaltiniais, kuriuos Foun- 
ding Fathers vartoja dabarti
niuose debatuose apie konstitu
cijos adaptavimą.

Prezidentas Harrison, kaip ir 
keli kiti prezidentai, grįžo į tei
sės praktiką. Tačiau šalia teisės 
jis rado laiko rašyti straipsnius 
apie federalinę valdžią, kurie 
vėliau buvo išleisti knygos for
ma. Theodore Roosevelt, būda
mas rašytoju prieš pasidaryda
mas prezidentu, ir toliau tęsė 
rašymą į žurnalus ir laikraš
čius.

Prezidentas Hooveris pasi
šventė labdarai. 1946 m. prez. 
Trumano paprašytas, jis suorga 
nizavo pagalbą 39 kraštams. Jis 
tokią pat pagalbą suorganizavo 
ir anksčiau Sovietų invazijos 
aukoms Suomijoje.

kijos pagalbos, nors vokiečiai 
iš prigimties yra gabūs ir darbš 
tūs ir dar prieš 18 metų ūkišką 
netvarką vadino “polnische 
Wirtschaft”, — “lenkiškas ūki
ninkavimas” vokiečiams reiškė 
blogiausią ūkininkavimą. Jugos
lavija irgi atsidūrė ekonominia
me varge. Diktatorius Tito kal
tina savo valdomus serbus, kro
atus ir slovėnus negabumu, tin
gumu ir korupcija. Jugoslavija 
turi savo komunizmą, ne rusiš
ką ir ne ru^ų jai primestą; ju- 
goslavija po karo greit nusikra
tė Maskvos įtaka, palaikė san
tykius su Vakarais ir gavo iš 
dosniosios Amerikos apie 2 bi
lijonų dolerių pašalpos, tad iš 
kur atsirado jugoslavų negabu
mas, tinginiavimas ir korupci-

PEDAGOGŲ PASITARIMAS
Katalikų Tarptautinė Švieti

mo sąjunga Londone turėjo sa
vo suvažiavimą, kuriame daly
vavo atstovai iš 66 kraštų.

Auto Išlepimas

RVGI’IĖCIO IK RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti kij nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. Westem Avė., LA 3-1790 
_ D — Sav. Steponas Ščerba

pusės, tas pats Bogdanas jau 
pripažįsta, kad darbo žmogaus 

kas jų neįvertina. Toliau ir jam estetinė kultūra esanti sužalo- nuVyįįį į Varšuvą ir išsiaiš- 
knieti pulti Lietuvoje tas įvai- ta, net neišsivysčiusi, dar... vis kinti su Qomuika) dėl ko Len- 
rias “atgyvenas”. Ta pačia pro- jaučiamas buržuazinis tvaikas, ' 
ga jis išaiškina, kad amerikie- j kad tenka perdirbti masių sko 
tiškąjį meną teatstovauja... ab- nį ir pan. Taigi, išvados aiškios I 
straktaus meno “šedevrai”, Į — kalti visi, ir dailininkai ir jų j 
Kaip Lietuvoje, visoje Sovieti- Į mokytojai ir paveikslų parodų 
joje dabar jau madinga — Bog lankytojai. O labiausia kalta to- | 
danas švaistosi ilgomis komu- j ji buržuazinė nuotaika Lietuvo- ’ 
nistų partijos citatomis .(jos ! je, tas “tvaikas”, vis apsunki- 
programa) ir pagaliau vėl neiš- nąs rašytojus ir dailininkus 
kenčia nemokęs lietuvių daili- Įkurti pagal visus partinės pro- 
ninkų, kurie turį nevengti vad. ' gramos reikalavimus, o žiūro- 
novatoriškumo, tačiau šis turįs vus ir toliau verčiąs turėti su-, 
būti susietas ne tik su menine žalotą “buržuazinę” estetinę kul ,

ja? Ar nevertėtų maršalui Ti-

turą. (E).forma, bet ir su jos turiniu.

Sužalota kultūra „Paskutinioji diena mums atneš 
ne sunaikinimą, o tik gyvenimo 

Bogdano žodžiais, dailininkai , pakeįtimą. — Cicero
viešumoje pasirodo su menkais 
kūriniais ir girdi, net ir plačio
sios masės dailininkus skau-

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamaldumą vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES 
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės
Slysk25c —

DRAUGAS
4545 W. 83rd St. Chicago 29, m.

Lietuvos Generalinio
Konsulato New York e 
pajieškomi asmenys:

Černius Vytautas, Petro sūnus, 
gimęs 1926 m. Marijampolėje.

Dailidonis Leonas, Aleksandro 
sūnus, gimęs Panevėžyje.

Gaučys Vilius, iš Galindėnų 
km., Alsėdžių vi.

Gurauskaitė Ona, iš Grūstės Į 
km., Sedos vi., gyveno Čikagoje. ( 

Jakutavičiūtė-Tiškevičienė Le- ; 
vasė, ir jos sesuo Jakutavičiūtė 
Uršulė.

Jocevienė - Andriuškaitė Levo- j 
se ir jos sesuo Motuzienė Pranė, 
Prano dukterys, iš Pakapio km., 
Žaiginio vi., Raseinių ap.

Kadzauskas Juozas ir Vincas, 
Juozo sūnūs, gyveno Dickson ir 
Sranton, Pa.

Kinderytė-Sedauskienė Ona, vy- 
sūnus

pasižymi skepticizmu, nihilizmu.
Ne visi tikę ir patys dėstytojai, ras Sedauskas Vladas, ir 

' Andriejus.
Motuzienė-Andriuškaiti’ė

blogą pavyzdį. Dar jiems priki
šama, kad, kalbėdami apie Va
karų Europos buržuazinių daili
ninkų kūrinius, tie dėstytojai

Kun. V. Dabušis, asistuojamas kun. Audrio Bačkio, šventina nau
ją seselėms pastatą Dainavos stovykloje. Iškilmėse dalyvauja 
kun. L. Jankus, grupė seselių ir eilė svečių.

A. Gulbinsko nuotrauka

Pranė
ir jos sesuo Jocevienė Levosė, 
Prano dukterys, iš Pakapio km., 
Žaiginio vi., Raseinių ap.

Petkaitė Polionika ir Zosė, Ta
mošiaus dukterys, iš Dunauskių 
ar Urvidiškių km., Sedos vi.

Petkus Juozapas, iš Kulšėnų 
km., Sedos vi.

Petrauskas Aleksas, iš Kentu 
km., Platelių vi.

Baliugaitė-Tendiene Adelė, gi
mus Palangoje, jos vyras Tendys 
Martynas ir jo brolis Mykolas, 
abu gimę Alksnių km., Klaipėdos 

I apskr.
Ratkevičius Bronius, gimęs 1909 

m. Prienuose.
Sedauskienė-Kinderytė Ona, vy

ras Sedauskas Vladas ir sūnus 
.Andriejus.

Tendienė-Raliugaitė Adelė, gi
mus Palangoje, vyras Tendys Mar-

AL1UMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS 
KAINAS! f

Langai (23 rūšys): aliueninijaūs
nuo ...................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Tinkliniai nameliai nuo
vabzdžių, 10 x 10 .... $139.00 

tynas ir jo brolis Mykolas, abu Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50 
gimę Alksnių km., Klaipėdos aps. Skiepo langai su stiklu ir

TiškevieienėJakutavičiūtė Levą- į sieteliais ...................... $5.50
sė, ir jo sesuo Jakutavičiūtė Ur- , Thėrmopane stiklai visų išmierų. 
Šulė. Tvoros, stulpai, lurčkliai, pagražini

mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai.
Jicškomieji arba apie juos žinan- 

tieji maloniai prašomi atsiliepti: Į
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BUTKUS
PRospecf 8-2731

GR 6-1760

tik turi gerą skonį, 
ką perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

URANE SAVINGS
AND 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 aut investavimozsąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. PIBM. ir KETV................................ 9 v. r. Iki 8 p. p.
SHUHnUUJi ANTHAD, Ir PENKT..................... S t. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAI)........... 8 v. r. Ik! 12 t. d. Trečiad. uždaryta.



DRAUGAS, trečiad. 1.962 m. rugpjūčio. mėn. 8 d.6

Didžioji Dainavos stovyklos rėmėja p. Baltrūnienė perkerpa kas
piną, atidarydama naują pastatą stovykloje.

A. Gulbinsko; nuotrauka.

Komunistinės meškerės...
(Atkelta iš 1 psl.) „ Tai tik priedas... Reikia many- 

Jie aiškino: “Kas mums be- ti, kad nemaža jaunimo įvairio- 
lieka, jei jūsų “chuliganai” į se pasaulio dalyse ir buvo pa
muš mėto akmenimis?” Pasku- gauti ant tos meškerės. Pvz.
tinėmis festivalio dienomis po
licijos į sostinę sugužėjo dar 
daugiau ir net trijų asmenų su- 
siburiavimai centrinėse gatvėse 
buvo bematant sklaidomi. Vis 
dėlto bent pirmųjų penkių die
nų jaunimo buriavimasis Man- 
nerheimo bulvare buvo labai bū 
dingas. Lygiai krito į akis ir 
specialiai išnuomoti tramvajai 
su didžiulėmis lentomis ir JAV 
žvaigždėmis — užrašai skelbė, 
kad jaunieji amerikiečiai Ate- 
neum salėje rengia parodą ar
ba... kad “Marlboro” cigaretės 
esančios pačios geriausios.

Kasdien ligi 50 koncertu., kitų 
parengimų

Komunistinių rengėjų festi
valis visais būdais iškėlė Krem
liaus politines tezes, siekė ant 
komunistinės meškerės pavilio
ti kuo daugiau jaunimo ir ypa
tingai iš Afrikos bei Azijos kraš 
tų. 'Tačiau reikalinga priedanga 
ir įprastiniu būdu čia buvo pa
naudojama kultūros kaukė. Vi
sa ypatingai plati programa lyg 
sakyte sakė — draugai, štai 
jums šimtai koncertų, liaudies 
meno pasirodymų, filmų, bale
tų, sporto varžybų, o visa kita?

Chicagos žinios
TRYS ŽUVO LĖKTUVO 

AVARIJOJE

Trys Chicagos rajono vyrai 
žuvo, kai jų lengvas vienmoto- 
rinis lėktuvas sudužo ūkyje prie 
Sauk Trail ir Central gt.

AR GALIMA GAMINTI 
NAMINĮ VYNĄ?

Chicagos alkoholio išdirbimo 
taksų skyrius praneša, kad vien 
tik šeimos galva gali kasmet 
pagaminti 200 galionų naminio 
vyno be jokių taksų mokesčių. 
Tačiau, bent penkias dienas 
prieš pradėsiant gaminti vyną, 
apie tai reikia pranešti išpil
dant du lapelius, kurie gaunami 
Alcohol and Tobacco Tax, Post 
Office Box 1144, Chicago, 90, 
III.

SUGAVO 14 GYVAČIŲ
Wheelinge, Chicagos priemies

tyje, kur buvo pasirodžiusios 
barškuolės, 75 vyrai sekmadie
nį per 6 valandas sugavo 14 jų. 
Gyvatės bus įteiktos Lincoln 
Parko gyvatynui. Didžiausia 
barškuolė buvo 29 colių ilgio. 
Rūgs. 9 d. bus kita gyvačių me
džioklė.

UŽKCRĖ 7 GAISRUS
Policija sučiupo David Weed- 

man, 2041 W. McLean, kuris 
per vieną mėnesį padegė 7 na
mus. Gaisruose 5 asmenys buvo 
sužeisti. Jis pasakė, kad kas 
nors jį verčia kurti gaisrus. Jo 
protas bus tiriamas.

VOKIŠKAS ALUS 
GERESNIS... IR STIPRESNIS

i Vokietijos laivo Trans-Cana- 
|da du įgulos nariai, kuriems ne 
patinka Amerikos alus, rado 

i užeigą kur gerokai išgėrė vokiš 
ko alaus. Išėję, jie vogtu sunk- 

1 vežimėliu įvažiavo į didžkį sunk 
vežimį. Policijai paaiškino, kad 
kaltas vokiškas alus. Abu nu
vežti į South Chicago ligoninę.

MILIONIERIUS NETEKO 
* $3,000

Titus Hoffa, milionierius pra 
monininkas, 1242 Lake Shore 
dr., maudėsi Edgevvater Beach 
viešbučio paplūdimyje. Jam be
simaudant iš jo piniginės pa
vogta $3,000.

DIDELIS VAGILIŲ 
DARBŠTUMAS

Pereitą savaitgalį darbštūs 
vagiliai iškratė 16 raštinių 
Field pastate, 120 W. Adams, 
Darbštumas pasireiškė tame, 
kad tos raštinės buvo 10, 11, 
12, 15, 21, 22, 23 ir 26-ame
aukštuose. Dar nesuskaičiuota 
kiek padaryta nuostolių.

LĖKTUVAS UŽVAŽIAVO 
ANT MOTOCIKLO

1 Mažas vienmotorinis lėktuvas 
Į O’Hare aerodrome užvažiavo 
|ant policininko Ronal Bevier 
1 triračio motociklo. Jis buvo len
gvai sužeistas. Lėktuvui nuos
tolių padaryta $1,000, o moto
ciklui $500.

kiek stebino, kad iš Fed. Vo
kietijos Respublikos atvyko dau 
giau delegatų, kaip iš Ulbrichto 
Vokietijos (per 700).
Sovietiški autobusai zujo po- 

sostinę

Vadinami seminarai, koliokvi- 
jumai buvo vietos, kur ryškiau
siai reiškėsi festivalio rengėjų 
siekiai paveikti į pasaulio jau
nimą ir tos seminarų vietos bu
vo griežtai saugojamos nuo be
reikalingų “įsibrovėlių” (patekti 
tegalėjo delegatai ar spaudos 
žmonės). Kadangi festivalio pa
rengimai vyko bent 40 įvairių 
vietų ir vis paprastai 9 ar 3 ar 
8 vai. vak., tai delegatai nuolat 
buvo vežiojami autobusais — 
sovietai pasirūpino jų atgabeni
mu ir matėsi ir maži autobusiu
kai su užrašu Latvija — jie bu
vo iš Rygos. Tas patalpų, pa- 

| rengimų išsklaidymas gerokai 
’ smukdė festivalio sėkmę. O se-j
į minaruose vykę debatai buvo 

išryškinę Vakarų-Rytų kon
fliktą, juose buvo ir prieš ko
munizmą nukreiptų kalbų, pa- 
galiau, juose Kremliaus liniją

! griežtai atstovavo ir kelių lietu
vių vadovas — A. česnavičius.

šviesa turi įtakos
Tyrimais išaiškinta, kad švie

sa teigiamai veikia. į paukščius. 
Pavyzdžiui, vištų ūkiuose kur 
vištidės didesnę nakties dalį ap
šviečiamos elektra, vištų dėslu
mas žymiai pakyla. Ledinuoto
jo vandenyno pakraščiuose, kur 
poliarinė diena trunka keletą 
mėnesių, galima pastebėti, kad 
ten paukščiai yra veiklūs išti
sas 24 valandas. Šviesa turi tar 
pinės įtakos. Ji veikia augalus, 
kurie ima žydėti, o drauge su 
tuo prasideda vabzdžių veiklos 
laikas. Daugelis paukščių min
ta vabzdžiais, ir tas laikas pa
sidaro jiems aiškiai naudingas. 
Taipgi, šviesos ir tamsos santy
kiai yra seniausias paukščių ke 
liavimo veiksnys.

Laimingiausias, garbingiausias 
ir tobuliausias numylėtinis yra 
tas, kuris savo gyvenimo pabai
goje gali pasakyti: “Jokiai .mote
riai nebuvau kentėjimo priežasti
mi; aš sėjau savo linksmumą ir 
nei vienas iš mano džiaugsmų ne- 
išsigimė į susigraužimą.

JVIantegazza

DĖMESIO !

♦- *-«
KLAUSO IR REMIA 

Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekivena sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithoanian Catholic Hour.
Radio Station WI,OA, Braddock,

Pennsylvania.

► ♦♦♦♦ ♦<

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 

1WLYN, 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. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists • 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadivay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Ohlcago 29, Hl.

Tel. 434-4660

HELP YVANTED — MOTERYS

SALESWOMEN
Full time openings for experienced saleswomen. 

COATS 8c SUITS SPORTSWEAR
DRESSES ACCESSORIES

Excellent earning possibilities.
5 day week. Liberal employee discounts. 

ApplyPersonnel BOND S, 240 S. State St.
► ♦ ♦ »♦ ♦<

D E M E S 1 O I

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T...................... $2,095.00

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE .............. $2,995.00

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

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

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chieagt 36, Tel. WA 5-5121

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugu”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
I . 6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
' saus. jrengt. rūsys, garaž. 522,750.

4 btit. mūrin., 2 auto garaž., alum. 
i lang., alyv. šild., gražus pajam, nam.
I $42,900.

Inteligent. šeimai, 16 m. puiki 6 
kamb. deginti; plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

i t aukšt,, 10 m. mūr. 6 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didelė.
1 Vieta, kur Judėjim. ir biznis, 4 
j kamb. būt. Prašo $34,900.

2 bnt. niūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25.000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
Į mūr. namų. Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 urbs YA 7-2040

DĖMESIO!

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 v£lI. vfl-It

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

Tel. HEmlock 4-2413 
71 SS So. Maplevvood Avė.. 

Chicago 29, III.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS ER 
AUKŠTOS R f SIES FOTOGRAFIJOS 
MCSU SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, BI.

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 III.

1 ya aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderg
ta kaina.

Nauj. 2 bnt. mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

Giųęt' park. 3 būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 2 būt. mūr., , atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž, 
$355 nuom., kaina $27,000.

6 kamb. mūr. guzu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.

VISAS ŠVIESI 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 mūr. Gazo šiluma, 75 pėdų 

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

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

PRIE BAŽNYČIOS
Molčyklos 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!

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

bungalovv ant 37 ’į pėdos sklypo. Ga
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. IVAlbrook 5-6015Į-------------- -------------- ------------

j Aug. lOth possession. Price redu- 
ced to $29,5Q0; Riee Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
earpeting, fiberglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom. 
dlshwasher. disposal, built-in oven 
& eleet. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat. 2 fireplaces. Recre- 
ation rm. & full walk-out basement 

j to Iandscaped yard and lake. Double 
'gar. 150 £t. fnontąge. Easy terma, 
$10,000 vvill handle.

Dr. Paliner Myhers, 
Lakevievv Dr.,

Rice Lake, Wise., CEdar 4-4034

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kąmb. mūr. bungalovv, 2 
maš. garažas.

7228 S. CLAREMONT AVĖ. 
GR 6-8915

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

3232 S. Lowe Avė.

Išnuom. 6 kamb. butas Mar
ąuette Parke, arti liet. bažn. ir 
mokyklos. 7013 S. Washtenaw.

Išnuom. 5-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-ju mašinų garažas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. .MUrray 1-4723, po 5 
vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visų 
dienų.

I 133 No. 14tb Avė., Melrose Park, III.

HELP WANTED — MOTERYS

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACT1CAL NURSES

Mušt be eligible for license in In
diana. Openings in surgery and also 
general duty. Good salaries plūs 
differential for shifts. Liberal per
sonnel policies. Conveniently located 
rooms and apartments. Live and 
work in a friendly community. 500- 
bod-hospital. Located near Purdue 
University. — Wire, ivrite, apply, or 
cali Director of Nurslng Service.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
1021 N. 14tli Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0221 before 9 P. M. for 

an appointment.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

★ ★ ★

Įstodami j 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.

REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis naujas 1Į4 a. šalia mū- 

. sų Įstaigos — 4% ir 3'Ą, garažas, 
gera vieta. $31,500.

Murins 5 kamb., modernizuota vir- 
i tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
i 71 ir Rockvveli. $1 8,200.
: Naujas mūrinis 2x5ĮĄ prie 69 ir
1 Rockvyoll, 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra, namas!

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

I Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo 
triūsų Įstaigos. labai, labai skubiai.

, tik už $14,400.
■ Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800.

Medinis 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
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900.

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

! kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym.. garaž., arti Įstaigos, nužem. 
kaina. $1S.99O.

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

5Į^ kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlern. $15,900.

69-18 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 ir 4 kainb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $3 5,900.

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. Tel. PRospect 8-2233

CICERO—BERWYNMūr. l’/4 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų. 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski
Puikus pirkinys. 2-ju butų namas — 4 ir 4 švle-

. . „ , isūs kamb" 45 p. sklypas. Pilna kal-Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500.
mas, Brighton Parko centre. j Parklioime mūrinis 2 butų: 2

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- 1 Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- S butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. j Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, Įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,0p0į. :

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

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas Įmokėjimas, priežastis—liga. 
Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerų pa- 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. Jamų mūrinj Brighton Parko, Mont- 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900. Bomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite, GarS^' S11<iymaS karStu van<t

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
12742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 

MEDICINOS.r PR E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STA NKUSI 
CONSTRUCTION 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 
j ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu- 

;vus bei Air Conditioners ir atlie- 
| ka visus skardos darbus.

7304 So. Rocfcwell Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūsiu 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 METAL 

4444 S. Westem, Chicago 9, DI. 
Telefonas VI 7-3447

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas )Jjto 
vių dienraštis. G! skelbimu kaino> 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

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

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

5 m. 2 Imt, mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim Įvai
riose vietose.

po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto^ftąrbai 
2618 VVEST 7Ist STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531
“fe.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA I-6047, RO 2-^778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 /

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

i
I

s — REZIDENCINIAI, —

h KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR E
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 JOSU

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR. IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniiii 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”



GYDYTOJAS PASAULY MATO 

GELBINČIĄ DIEVO RANKĄ

Kiekviename žmoguje vyksta stebuklas

Dr. James H. Hutton, endok- 
rinologas (vidaus sekrecijos liau 
kų specialistas), buvęs Chicagos 
ir Illinois gydytojų draugijų pre 
zidentas, dienrašty “Chicago 
Sunday Tribūne” (1962.II.4) pa 
reiškė nežinąs tokių didelių gy-

Dievo protas tai turėjo 
suplanuoti

Dr. Hutton sakosi, kad jis, 
kaip gydytojas, niekada nenu
stoja mąstęs apie žmogaus gy
venimo ir jo vystymosi šven
tumą

dytojų ar chirurgų, kurie būtų i _ žrnogaus gyvenimo stebuk 
ateistai. Iš viso, — sako jisai, i jas praS}deda nuo jo prasidėjimo 
mažai ar beveik visai nėra ateis ir. tęsiasi per gyvenimą...
tų mirštančio ligonio kambary-|Tik pamąstykite apie žmogaus 
Je • J širdį, kuri pradeda plakti dar

Dr. Hutton yra specialistas Jam negimus ir kuri plaka be 
endoktribinių liaukų, kurios j nūstojimo per visą gyvenimą, 
kraujo srovę leidžia organizmą j nors jis tęstųsi ir 100 metų. 
reguliuojančius hormonus. Tai- Lygiai įspūdingas yra įvairių 
gi jo specialybė pituitarinė, ti- ' orgnnų ir kūno dalių tarpusavis 
roidinė, paratiroidinės, penkre- ; priklausomumas. Pvž. smegenys

Juozas Amodeo, MIC (kairėje), filosofijos studentas Šv. Pro- 
čoipius; kolegijoje, Lisle, Ilk, aplankė su savo giminėmis iš Va- 
terbury, Conn., “Draugą” ir supažindino juos sų lietuviškos spau
dos darbais. Nuotraukoje antra, iš dešinės: Rose Mary, Robertas 
ir tėvai — Marcele ir Juozas. Motina gražiai kalba lietuviškai.

PILIGRIMAI RUSIJOJE DRAUGAS, trečiad. 1962 m. rugpiūčio mėn. 8 d. 

Sovietai net buvo užblokavę
:elius, kad sukliudytų gausių 

piligrimų keliavimą į Velikorez- 
koje šventovę Kirovo regione, 
apie 400 mylių į rytus nuo Mas 
kvos. Pati sovietų spauda skel
bia, kad nepaisant suvaržymų 
ir antireliginės kampanijos, pi
ligrimų skaičius auga kasmet. 
Viena maža maldininkų grupė 
tos šventovės ir tos vietos dva 
sininko reikalams suaukojo $1, 
875 Sovietų spauda, skelbia, 
kad tarp tūkstančių maldininkų 
buvo daug ir jaunimo.

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0883 PR 8-0834

as ir kitokios liaukos. Tų liau
kų išleidžiami hormonai regu
liuoja organizmo chemines me
džiagas, paruošia kūną prieš į- 
tempimą, reguliuoja jo metabo
lizmą, kuriuo priimamas mais
tas paverčiamas į muskulus ir 
energiją.

Tikėjimą paremia tiek daug 
argumentų

nuolat reikalauja deguonio, ku
rį atneša kraujas. Jeigu širdis 
sustotų, kaip' tas kartais įvyks
ta, gydytojas teturi tik apie ket 
vertą minučių laiko ją vėl išju
dinti. Po to kritiško periodo 
žmogaus smegenys sugenda ne
bepataisomai, ir net toks mil
žiniškas protas kaip Winstono 
Churėhillio, gali būti pakeistas 
į kažką panašaus kaip j augalą.

A. A. PULKININKAS KAZYS 

VAICEKAUSKAS
Rugpiūčio 5 d. 7 vai. ryto, kirtas Rozalimo valsčiaus vir- 

Clevelande, Ohio, mirė buvęs šaičiu. Artėjant Sovietų kariuo 
Lietuvos kariuomenės pulkinin- menei, su šeima pasitraukė į Vo 
kas Kazys Vaicekauskas. ! kietiją, iš kur, atsiradus galimy

Kazys buvo gimęs 1885 m. bei emigruoti į Ameriką, atvyko
vasario 24 d. Rozalime, Pane
vėžio apskr., stambių ūkininkų 
šeimoje. Gimnazijos mokslą bai
gė Petrapilyje. Įstojo į Tifliso

į Clevelandą. Pergyvenimai at
siliepė į širdį. Prieš 3 metus į- 
vyko pirmas širdies priepuolis. 
Praėjus tam, jautėsi gerai. Š.

trininių liaukų veikimas orga
nizme yra taip puikiai suderin
tas, kad tai rodo nuostabų Kū
rėjo darbą.

— Aš tikiu į Dievą, — kalba 
mokslininkas, -

Karo mokyklą, kurią baigęs [bu-1 m. rugpiūčio 5 d. 7 vai. ryto, 
vo pakeltas į karininko laipsnį i po naujo širdies priepuolio, mi

rė, palikdamas liūdinčią žmoną 
Katriną, dukrą Adelę ir jos vy
rą Antaną Kazlą.

Ir taip vėl elevelandiečiai ne
tekome vieno buvusio Lietuvos 
kariuomenės kario - pulkininko, 
visai netikėtai iškeliavusio į am 
žinybę. L. Žvirkalnis

ir. paskirtas į technikos dalinius 
Sibire. Ten ir pasiliko. .kariuo
menės daliniūosė tarnauti iki 
pirmojo Pasaulinio karo. Daly
vavo įvairiose vietovėse karo 
veiksmuose. Buvo sužeistas.

1919 m. sugrįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas į atsikuriančios

A. -f* A.
LEO BACKIS

Gyveno 2701 W. 18th St.
Mirė rugpiūčio 6 d., 1962, 

4 vai. po pietų, sulaukęs 71 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Lucy ir pusbrolis 
Z. Menginas.

Priklausė Lietuvių Ū-kų 
S-gai.

Kūnas pašarvotas Steven 
F. Sendziak & Son koply
čioje, 2654 W. 21st St., Chi
cago. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, rugpiūčio 9 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Roman par. 
bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į St. Adalbert ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdusi ŽMONA
Laidotuvių direkt. Steven 

J. Sendziak & Son, Tel. BI 
7-7240.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . N E L 3 0 H

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Srreet

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapiniu

>L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Jg Tel. YA 7 1741-2

pj”RiurLi 4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Žmogaus kūno nuostabi atsi- 

Dr. Hutton sako, kad endok- naujinimo jėga taipgi mums pri
mena, kaip mes dar daug ko 
nežinome. Jei nuplaunamas žmo
gaus pirštas ar ranka, kūnas 
naujomis ląstelėmis užgydo žaiz 
dą, bet sustabdo tą “užtalsy-
mo” vyksmą, kai tik užgijimas

paklusdamas baigtag; 
sveiko proto reikalavimams. Ti į, ... . . . Toliau dr. Hutton prisimena r. . , . .keumą paremia taip daug ais- . . . . ; Lietuvos kariuomenes ryšių ba-, . x + i nuostabus genes ir ehomozo- , „ • • . . ..kių argumentų, kad reikia ste- , . . talioną. Formuojant Technikos1

t4. u [mus, kurie naujoms ląstelėmsbetis, kaip kas nors galėtų abe-1 “ , , pulką, buvo paskirtas to pulko. , ’ . , . 4. „ 'perduoda paveldimas ypatybes. ,joti Dievo buvimu. Butų net ge-'T • , . <5 . vadu.
J .. įJis net stebisi, kaip musų tyri-! T- , - ., , ., kad mediciniškos profesijos ...... . , . “L Is kariuomenes pasitraukė’ r J ^inetojai įstengė tai susekti. Ir -,OOo . . . . L, ,1933 m. ir perėjo į Raudonąjį
rai
nartai, gydydami pacientus, daž 
niau prisimintų Dievo buvimą, Kryžių ūkio vedeju. 1940 m.
kaip kitų profesijų žmonės. Die-1 — Dieviškasis Protas turėjo Rusijai okupavus Lietuvą, pasi
vo Apvaizdos apsireiškimą gy- tuos reiškinius suplanuoti. traukė iš tarnybos ir parvyko i
dytojai stebi tais dažnais atve-! Grįždamas į savo patyrimą, į savo ūkį prie Rozalimo, Pa

kai beviltiškai sergą pa-; dn. Hutton skelbia.; nevėžio apskr. Ten buvo pajais,
ęiėntai pasveiksta, atrodo, prie
šingai visiems gamtos įstaty
mams. Kai tokie dalykai atsi
tinka, gydytojas, parodęs savo

smų ir liaukų sutrikimo studi
jos sustiprina tikėjimą, kad Die 

stropiausias pastangas, turi jaus viškoji ..g^ būti atsakinga 
ti, kad Dieviškoji jėga atėjo į nUostabią sudėtį ir veiki.
pagalbą. Tikrai, mums gydyto-! mą gyvybinių kūno daiįų. 
jams kartkartėmis yra primena [

,, ,. ■ t i • i „• vyzdinių veislinių karvių ūkis,— Mano paties endoknnologi- , 5; .
. , ;. ..... , tai buvo palikta 35 ha žemesjos specialybe, endokrininių vyk ir paliktas toliau tvarkyti.

1941 m. kilus karui tarp Ru
sijos ir Vokietijos, buvo pas-Į

FRANCO IŠTRĖMĖ
KATALIKĄ PROFESORIŲ

Dr. Alfonso Prieto, Ispanijos 
katalikų akcijos centrinės įstai
gos narys, tapo ištremtas iš Is
panijos. Jis dalyvavo Miunche- i 
ne sušauktame pasitarime ispa
nų vadų, esančių opozicijoje 
prieš Franco. Po to įvykio ato
stogavo netoli Barcelonos, kur 
buvo areštuotas ir ištremtas į
salas. Prof. Prieto buvo bažnyti
nės teisės dėstytojas Madrido
universitete. -r

GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENfiS pasakų knygą

TĖVAS IR SCNUS VfOTO 
MARQUETTE FUHERAL HOME N*L±!_LL'

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiU 6-234545 
14(0 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ma, kad kai kokia galingesnė 
jėga, kaip mūsų panaudojamas 
gydymas ar mūsų atliekamos o- 
pėracijos, turi įtakos į paciento 
likimą.

PAVOGĖ 1,080 ŽIEDŲ
t-v; ctu n • , t rr a r, I Mirtis parodo gyvenimo tušty -
s Shore Drive motelio, 5540 bę, tikras gyvenimas parodo mir-

>uth Shore dr., ginkluotas ties bejėgiškumą sužaloti tuos, 
Jis džiaugiasi, kad moksliniu į banditas pavogė žiedų pardavė- kurie myli Dievą.

Visagalė, visažinanti Jėga

KARALAITĖS GINTARĖS
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. f I Ifh St„ PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

Dievas pasirodo’ savo darbuose duodant jiems truputėlį džiovin- 
j tos tiroidinės liaukos, — kad 

Neretai patys gydytojai i mokslininkams pavyko sinteti-

kams jau pavyko rasti būdus, [ jo David Wilson portfelį su 
kaip išgelbėti vaikus, gimusius 1,080 žiedų, kurie įkainuoti 
su defektyvine tiroidine liauka, $20,000 sumoje.

GYDYTOJŲ UŽDARBIAI
Chicagos rajono gydytojai

susiduria su problemomis, ku- nįu keiju paruošti adrenalinės'kasmet uždirba apie $28,500.
rios juos tiesiog verčia šauktis 
Dievo vadovybės ir paramos... 
Jeigu mes Dievo ir nematėme, 
tai tikrai Jis yra mums pasiro
dęs savo darbuose, sako dr. Hut

liaukos gaminamą hormoną — 
kortisoną ir jo kainą numušti 
nuo $1,000 iki $50 už arbatinį 
šaukštelį. Paimant keletą tokio 
kortizono tablečių per dieną, ga-

ton. — Kaipgi mes galėtume! jį žmogus gyventi be adrenali- 
mąstyti apie visatą, kurioje gy-, nės liaukos, 
vename, ir abejoti, kad yra Auk
ščiausias Architektas, kuris pa
saulį suplanavo ir jį palaiko.
Pati ta nuostabi žemė, kitos mū

Galvojant apie tuos stebuk
lus, — rašo dr. Hutton, — pro- 

- į tas yra verčiamas tikėti, kad 
kažkokia visagalė ir visažinanti isų sistemos planetos ir žvaigž- ,.

čfe, jų judesio greitis ir kryp- P“"*
tis, nuotolis, kuris jas skiria nuo 
viena kitos ir nuo saulės bei že
mės, pralenkia žmogaus vaiz
duotę. Gėlių spalva, ypač turin
čių daugiau negu vieną spalvą, 
kaip orchidėjų, augalų augimas 
ir tie stebuklai, kuriuos jie da
ro su savo chlorofilais, — tai'

no jį ir jam vadovauja. J. Pr.

NAUJA SEMINARIJA 
JAPONIJOJE

JAV ir Vokietijos redempto- 
ris'tai išvyko į Japonijos sosti- 

paslaptys, kurių dar mes neiš-įnę Tokio; ten įsteigs naują sa-i 
aiškinome ir yra dalykai, ne žmo vo vienuolyno kunigų semina 
gaus ir ne aklų jėgų padaryti, riją.

Dr. Hutton noriai meldžiasi, 
tik jo maldos nukreiptos į Die
vą ne kaip prašymai, o kaip pa
garbi padėka už viską, ką jis 
yra gavęs.

— Aš dėkoju Dievui už svei
katą, — sako daktaras, — už 
savo nuostabią žmoną ir puikius 
draugus.

REKOLEKCLJŲ KONGRESAS

Chicagoje rugp. 18 d. įvyks 
rekolekcijų kongresas, minint 
25 m. sukaktį nuo pasauliečių 
uždarų rekolekcijų sąjūdžio 
pradžios. Tikimasi sulaukti 
2,500 dalyvių. Kalbės kard. A. 
Meyer.

Marie Kvetkauskas
(SHAINAUSKAITE)

Gyveno 2910 S. Kmerald Avė. 
CA 5-7768.

Mirė rugp. 7 <1., 1962, 5 vai. 
ryto.

Gimė Lietuvoje., Amerikoje 
išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras .Jonas, duktė Susan De
gamas, anūkė Susan, brolienė. 
■Julia Shainauskas, brolio duk
terys: Seselė M. Paul Marie ir 
Seselė M. Agnetta, kazimierie- 
tes, brolio sūnuiš Frank Shai- 
nauskas, pusbrolis Antanas 
Shainausi<as. jh žmona Sophie 
ir šeima, kiti giminės, drangai 
ir pažįstami.^

Priklausė šv. Kazimiero Sės. 
Vienuolyno Rėmėju D-jai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugp. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atidėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldi), bus 
nulydėta į šv. Kazimiero, kapi
nes.

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

Vyras, duktė irNuliūdę: 
anūkė.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

V. J. Budrikas TRYS MODERNIŠKOS. 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Artimiems ir pažįstamiems pranešame, kad š. m. rugpiūčio 
5 d., 7 vai. ryto mirė buvęs Lietuvos Kariuomenės pulkininkas

A +■ A
KAZYS VAICEKAUSKAS,

vyras, tėvas ir uošvis.
Pašarvotas Della Jakubs laidotuvių namuose, 6621 Edna 

Avė.,' Cleveland, Ohio.
Laidojamas trečiadienį, rugpiūčio 8 d., Kalvarijų kapinėse.

Liūdintieji: Žmona Katrina, duktė Adelė Kazlienė ir 
žentas Antanas Karias

DRAUGO

Dienraštis 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 programa vadovus bei 
ritus 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, ILL. — TEL LU 5-9500

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 8-3572

Tel. YArds 7-S4O1

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
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, trečiad. 1962 m. rugpiūčio mėn. 8 d.

X Lietuvių paviljoną Tarp
tautinėje Prekybos parodoje 
radijo komentatorius Bob 
Seagrist palaikę atstovaujančiu 
Sovietinę Lietuvą ir savo radijo 
pranešime praeitą pirmadienį iš 
reiškė protestą, kodėl leidžiama 
už geležinės uždangos esan
tiems kraštams parodoje rikiuo 
tis tarp laisvųjų. Suminėjo Ju
goslaviją, Lenkiją, jų tarpe ir 
Lietuvą. Aiškiai matyt, kad ji
sai buvo blogai informuotas. 
Lietuviai tuo reikalu rengia pro 
testą. Gal tą faktą ateityje rei
kėtų panaudoti spaudimui į pa
rodos administraciją, kad lietu
vių paviljone leistų ryškiau pa
vaizduoti, jog atstovaujama ne
priklausoma Lietuva.

X Prof. Balys Vitkus, veik
lus visuomenininkas ir entuzias 
tingas jaunimo reikalų rėmė
jas, įsijungė į Dainavos jauni
mo stovyklos laikytoji^ eiles, į- 
mokėdamas šimto dol. įnašą. 
Kaip žinia, šiemet stovykloje 
vykdomi žymesni jos pagerini
mo darbai, todėl kiekviena pa
rama jos reikalams ypač ver
tinama.

X Lietuvių maldininkų eks
kursija į Šventus Kalnus, įvy
kusi sekmadienį, labai pasisekė. 
Susidarė pilnas didelis autobu
sas iš Chicagos, o daugelis nu
vyko automobiliais iš Chicagos, 
iš Rockfordo ir kt. Ekskursijai 
vadovavo kun. K. Vengras. Net 
ir keliaujant buvo meldžiamasi, 
giedama, o grįžtant — dainuo
jama. Šventuose Kalnuose 11 
vai. lietuviai maldininkai turė
jo sumą, kurią atnašavo kun. 
K. Vengras. Giedojo karmelitų 
klierikų choras. Ekskursiją ren
gė Marijonų Rėmėjų Chicagos 
apskr., kuriam pirmininkauja 
Elz. Samienė.

X Balfo Chicagos apskrities 
vadovybės paskelbti laimėjimai 
pikniko metu, buvo asmeniai 
pranešti laiškais visiems asme
nims. Dauguma tokių asmenų 
skirtas dovanas jau atsiėmė. 
Pažymėtina, kad žemės sklypą 
Floridoje laimėjo čikagietis M. 
Linkevičius, gyv. 3230 W. 66 st., 
Chicago, 29, III., kuriam bus su
daryti dokumentai ir įteikti Bal
fo susirinkimo metu.

X East Chicagos 95 Balfo 
skyrius š. m. rugpiūčio 25 d. 
(šeštadienį) p. p. Jonynų so
duose, prie Beverly Shores, ren 
gia Nuotaikitngą gegužinę. Mu
zika, šokiai, skanūs užkandžiai.

X Jau iškasti pamatai nau
jam seselių mokytojų namui Šv. 
Jurgio parapijoje, Bridgeporte. 
Kai žemė pradžius, numatoma 
lieti cementą ir pradėti staty
bą.

X Sol. V. Kojelienė, sėkmin
gai 1960 m. debiutavus New 
Yorko garsiojoje Tovvnhall kon
certų saėje, ateinančių metų 
pradžioje turės pirmąjį savo 
profesinį koncertą Chicagoje, 
miesto centre.

X Madų Paroda rugsėjo 30 
d. Jaunimo Centre bus įdomi 
pamatyti, nes joje su savo dar
bais, šalia profesionalės Emili
jos Tutlienės, dalyvauja ir bū
rys mėgėjų: Elena Kučiūnienė, 
Stasė Olšauskienė, dantų gyd. 
P. Vaitaitienė. Olimpija Baukie- 
nė, Lialė Sodeikienė ir Milda 
Memenai tė. (Pr.).

X Stasiui Valiukaičiui, 2655 
W. 69 St. už 55-tą mėnesį su
gaištą namuose dėl ligos Leo
nardas Jankauskas įteikė 
$200.00 ičekį. Iš viso iki šiol jam 
jau įteikta lygiai $11,000.00. 
Kaip ilgai Jūsų draudimas 
Jums mokėtų: pusmetį, metus, 
ar iki gyvos galvos? L. Jan
kausko telef. LU 5-2094. (sk.).

Kun. Audrys Bačkis, vykdamas 
iš Dainavos stovyklos sustojo 
Chicagoje ir aplankė “Draugą”.

X šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos mokinių registracija vai
kų darželin ir pirman skyriui 
prasideda rugpiūčio 19 ir 20 
dienomis, seselių vienuolyne.

Į Mokiniai į vaikų darželį turi 
prieš lapkričio 30-tą turėti 5 
metus amžiaus. Mokiniai į pir
mą skyrių privalo būti 6 metų 
prieš lapkričio 30 d. Mokiniai 
privalo turėti gimimo — krikš
to metrikus, išskyrus tuos, ku
rie krikštyti šv. Kryžiaus para
pijoje. Mokinių tėvai privalo 
priklausyti parapijai.

X Ateities šokėjai išrinko 
naują valdybą: pirm. — Fran
ces Gramontas, vicepirm. Gene- 
vieve Giedraitis. Ka-sin. — Vin
cas Samoška, rašt. — Matula ir 

i Kesler. Liepos 29 d. grupė iš
pildė programą tarptautinėj pa 
rodoj. Grupė pasirodys rugpiū
čio 24 d., kai Chicaga pradės 10 
dienų minėjimą 125 metų su
kaktį paradu mieste ir vyks pa
roda Navy Pier. Lietuviai turės 
parodą “Lietuviai Chicagoje”. 
“Ateitis” savo vežime pasirodys 
su šokiais. Kviečiamos ir kitos 
organizacijos. Suinteresuoti pra 
šomi skambinti Vincui Samoš- 
kai prieš rugpiūčio 18 d. telef. 
521-4558.

X Racinc, Wisc., Tėvynės 
Mylėtojų dr-jos 121 kp. ruošia 
gegužinę rugpiūčio 12 d. 2 vai. 
po pietų Pierce Woods parke 
prie Pierce Blvd. ir Cleveland 

Į Ave. Kviečiami visi raciniečiai 
j ir apylinkės lietuviai gausiai at
silankyti. Visiems bus malonu 
praleisti šventadienio popietę su 
draugais bei pažįstamais.

X Lietuvių Dantų Gydytojų 
s-gos Chicagos sk. paaukojo i 
Dainavos jaunimo stovyklos rei
kalams 25 dol.

X Lietuviams mokytojams 
padidėjo galimybės gauti tarny
bą savo profesijoje. Chicagos ka 
talikų mokyklų vadovybė nau
jiems mokslo metams ieško dar 
100 naujų mokytojų. Galimas 
dalykas, kad būtų galimybė su
sitarti dirbti ir lietuviškose mo
kyklose, ir tai būtų labai svar
bu lietuviškojo auklėjimo uždą-1 
viniams.

X Antano ir Magd. Lember- ,
gų 25 metų vedybinė sukaktis 
buvo iškilmingai paminėta lie
pos m. 28 d. B. Pakšto salėje. 
Dalyvavo daug svečių ir turėta 
•gražių vaišių. Pirmuoju sveiki
no pats B. Pakštas, linkėdamas 
daug laimės ir sveikatos, bei 
maršo muzika pakviesdamas į 
salę. Vėliau tarė sveikinimo žo
dį kun. B. Sugintas, kuris Lem- 
bergus sutuokė Kaune prieš 25 
metus, gen. P. Plechavičius — 
kaip verslininkus laimingus žmo 
nes, A. Gintneris prisiminė kaip 
prieš 10 metų jie įsijungė į vers 
lą ir iki šiol pastoviai laikosi 
toje srityje — turi užeigą prie i 
Roosevelt ir Wabash gt. Antro- i 
sios sidabrinės vestuvės buvo ! 
nuotaikingos, sočios ir links-' 
mos.

X Margie ir Frank McNico- 
Ias, 10635 West Harding, susi
laukė dukrelės Teresės Marijos. I 
Jau augina sūnų. Motinos Mar
gie tėveliai Jurgis ir Julija Pū- 

!. keliai džiaugiasi nauja dukraite.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Antanas Sodaitis yra iš
rinktas nauju “Tėvynės” redak 
toriumi. Yra baigęs Vytauto 
Didžiojo universitetą, Teisių fa
kultetą, ilgą laiką mokytojavęs 
ir buvęs prad. mokyklų inspek
toriumi. Jis ir anksčiau talkino 
“Tėvynės” redagavime.

— Vinco Rakausko vasarvie
tės įrengimo proga, liepos m. 
14 d. įvyko šeimyniškas pobū
vis. Tenka pastebėti, kad staty
bos ir vidaus įrengimo darbą 
atliko pats nuosavybės savinin
kas atliekamu nuo darbo laiku. 
Vasarvietė yra gražioje Michi
gano sodų ir ežerų apylinkėje, 
60 mylių nuo Detroito, šiaurės 
— vakarų Fentono m. krypti
mi. Svečių tarpe buvo A. Žiedas 
su žmona, inž. Lingys su žmona 
ir dukrele Irena, dr. Bogdari su 
žmona, dr. Alg. Vasonis, su šei 
ma iš Chicagos, Edm. Gorskis 
su šeima iš Detroito ir kiti.

— Portlande pastatytam pa
minklui žuvusiems už Lietuvos 
laisvę aukojo L. S. S. skaučių 
Seserija per V. S. O. Zailskienę 
-108.00, A. Urbikas $10.00. Juod 
krantės jūrų skaučių tuntas 
$6.00, po $5.00: J. Kalainis, M. 
Puskarskis, Janina Stankus, B. 
B. Kasakaitis, A. Milius, G. Šia 
pelienė, kiti aukojo po mažiau.

Komitetas dėkoja už aukas.

BRAZILIJOJE
— Liet. Kat. Moterų vakare, 

Sao Paulo mieste, vaidinimui 
pasirinkta Kesiūno drama “Ver 
gijos griuvėsiuose”.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Vila Zclinos gimnazijoje vyksta 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
Pamokas lanko gražus būrys lie 
tuviukų.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Didž. Brit. Liet. s-gos cen

tro vald. vicepirmininkas P. Ma 
šalaitis išvyko trims savaitėms 
į Italiją.

— S. Beinoris mirė skilvio 
vėžiu Londone.

Antanas Bacevičius, uolus dien
raščio “Draugo” ir tėvų marijonų 
darbų rėmėjas, buvęs Tėvų Mari
jonų Bendradarbių pirmininkas, 
ALRKF Chicagos apskrities pir
mininkas, Lietuvių Labdarių Są
jungos centro pirmininkas, šv. 
Šeimos vilos (senelių prieglaudos) 
ūkio vedėjas ir kitų .mūsų organi
zacijų veikėjas, šiomis dienomis 
jisai atsilankė “Draugo” redakci
joje, nusipirko knygų ir, apžiūrė
jęs visą mūsų įstaigą, džiaugėsi 
jos daroma pažanga.

X Dr. Albina Prunskienei grį 
žo iš kelionės po Meksiką ir ket
virtadienį pradės priiminėti li
gonius. Meksikoje aplankė savo 
dukterį Teresę, studijuojančią 
Monterey mieste, taipgi buvo 
Meksikos sostinėje ir Aeapulco 
kurorte.

x Ona Lipnickienė gavo liūd 
ną žinią iš Lietuvos, kad Smil
gelių kaime liepos 21 d., mirė 
jos sesuo Adelė Genienė. Palai
dota Pumpėnų parap. kapinėse. 
Velionės sūnus Juozapas su 
žmona gyvena Californijoje.

X Jadvyga Kuzmickienė po 
sunkios operacijos sveiksta 
Central Community ligoninėje, 
5701 So. Wood St., 312 kamba
ry. Yra dr. J. Meškausko ir dr. 
A. Maciūno priežiūroje.

X Sofija Bartkaitė, Moterų 
sąjungos 21 kuopos ilgametė

IR TOLI
ARGENTINOJE

— Berisso mieste išrinkta 
nauja Nemuno sk. valdyba. 
Pirm. — Alfonsas Markus, vi
cepirm. — Jonas Sakalis, sekr.
— Enrikas. Baubinas, vicesekr.
— Antanas Kareiva, bylų sek
ret. — Petras Navickas, kas.— 
Bruno Gavėnas, vicekas. — Jo
nas Juozas Jakus.
, Kandidatai Juan De Michelis, 
Juozas Norvaišas, Telesforas 
Baubinas, Jurgis Mažeika.

KANADOJ
— Tradicinė Niagaros Pusia

salio lietuvių šventė Kanadoj 
įvyks rugsėjo 15 d. Welltande. 
Jau daugelį metų tėvai pranciš
konai rengia šią šventę, kurios 
pelnas padeda išlaikyti čia esa
mą vienuolyną, aptarnaujantį 
plačiai gyvenančius lietuvius 
dvasiniuose dalykuose. Šventė 
įvyks šeštadienį, St. Stephen 
salėje, Wellande. Kaip kiekvie
nais metais atkreipiame dėmesį 
į mūsų mielus tautiečius ne tik 
čia gyvenančius, bet ir į kaimy
nines lietuvių kolonijas, iš kurių 
visada gausiai suvažiuoja links
mai valandėlę praleisti.

Šiais metais ruošiama ypatin
ga ir gausi meninė paroda, kuri 
ne tik verta pamatyti, bet kiek
vienam bus malonu prieinama 
kaina įsigyti gražij paveikslą 
namo papuošimui.

CHICAGOJE

VYČIŲ CHORO DAINOS 
TARPT.

Lietuvos (Vyčių choras Chica
goje rugpiūčio 1 d. 8 vai. 30 
min. vakare Tarptautinėje Pre
kybos parodoj atliko programą 
įvairiatautei publikai. Mažojo 
teatro salėje susirinko per tūks 
tantį klausytojų.

Vyčių choras, vadovaujamas 
muziko Fausto Strolios, padai
navo 8 dainas ir vieną operos 
ištrauką. Solo partiją atliko ope 
ros solistas Algirdas Brazis, 
akomponavo muz. Jonas Byans- 
kas.

Chorą ir solistą pristatė pub
likai nenuilstanti visuomeninin
ke Juzė Daudžvardienė, anglų 
kalba apibūdindama dainų turi
nį ir nuotaiką.

Choras, dėl atostogų būda
mas nepilname sąstate, tačiau 
programą išpildė be priekaištų, 
padarė jaukų kultūringą įspū
dį, ypač gerai atliko “Ūdrio dai 
ną”, kartu su sol. A. Braziu.

Koncertas užsitęsė 45 minu
tes. Po to choras su solistu, di
rigentu ir p. J. Daudžvardiene 
aplankė parodoje Lietuvių pavil
joną. Choristės su tautiniais 
drabužiais patraukė publikos 
dėmesį. Čia visi kartu su miss 
Lithuania nusifotografavo.

Šiuo savo koncertu Vyčių 
choras užbaigė darbo sezoną ir 
turės mėnesio atostogas. Cho
ras yra pasiryžęs nuo rudens 
vėl reikštis Chicagoje kur tik 
bus progos pasitarnauti lietu
viškai dainai. A. P. B.

raštininkė, išvyko atostogų į 
Wisconsin valst.

X Anna Lorins, 4520 So. 
Whispple St., vardinių proga bu
vo pasveikinta savo artimųjų 
draugų.

x Birutė ir Fredas Lučkai,
su savo motina Konstancija 
Lučkiene ir žmonos tėvu Anta
nu Masanduku iš New Yorko 
apylinkių atvyko pas savo gimi
nes Bronių Acaliną ir Stasį Sau 
rusaitį, Chicagoje. Penketą die
nų paviešėję, išsirengė namo. 
Chicagoje pamatė lietuvių baž
nyčias, naująją ligoninę, aplan
kė Masanduko seną pažįstamą 
gen. kons. Daužvardį, taipgi ap
lankę “Draugo” įstaigą ir sako: 
“Nežinojome, kad Chicagoje 
yra tiek daug įdomių dalykų. 
Būtume anksčiau atvažiavę”. 
Fredas Lucką gieda Apreiški
mo parapijos chore.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienč. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, Illinois

ŽŪVAU T O JAI

Vieną kartą mamytė man 
perskaitė apsakymėlį apie meš
keriotojus. Vasarą daug vaikų 
žuvauja. Aš manau, kad jiems 
bus įdomu išgirsti, kaip kartais 
meškeriotojam atsitinka.

Vieną gražų rytą, Mykoliukas 
su Pauliuku susitarė eiti žuvau
ti. Prisirinko sliekų, paėmė sa
vo meškeres, kibirėlius ir iške
liavo.

Išėję pro vartelius, sutiko se
nutę kaimynę. Jie mandagiai 
pasisveikino. Kaimynė palinkėjo 
jiems atsinešti pilnus kibirėlius 
žuvų. Prie savo namo stovėjo 
ir kaimynas. Jis nusišypsojęs

Audronė pasiruošus plaukti.
Nuotr. A. Kezic

pasakė: “Pauliukas atneš pilną 
kibirėlį žuvų, o Mykolukas nie
ko.”

Mykoliukas nustebo. Juk Pau 
liukas jaunesnis, dar gerai žu
vauti nemoka. Daug šneka, juo
kiasi, tiktai žuvis baido. Jei 
kaimynas tą žinotų, taip nesa
kytų.

Vaikai nuėjo prie ežero. Pasi
rinkę vietas, pradėjo žuvauti. 
Pauliukui labai sekėsi, o Myko- 
liukui — ne.

Pauliukas pasiūlė Mykoliukui 
pasikeisti vietomis. Bet ir tas 
nieko negelbėjo. Pauliukas tu
rėjo pilną kibirėlį žuvų, o My- 
koliuko buvo tuščias.

Grįždami namo, vaikai prie 
vartelių vėl susitiko kaimyną:

— Ar daug žuvų atnešate?— 
paklausė jis.

Vaikai parodė savo kibirė
lius.

— Aš taip ir maniau, — tarė 
jis.

— Ar dabar žinai, kodėl tau

DAR DĖL ATLYGINIMO NACIŲ AUKOMS

Spaudoje teko pastebėti Bal- žymėjimus. Nukentėjęs turi bū- 
fo žinutę, kad JT komisaras ti nustojęs 25% darbingumo, 
jau moka avansus buv. nacių Minėtos įstaigos adresas: 
aukoms, kurių prašymai dėl at- j Bundesvernvaltungsamt, Hoch- 
lyginimo buvo patenkinti. Vė-| haus, Koeln, Germany. Lenkai 
liau jie gaus pilną vienkartinę i skundžiasi, kad sprendimai la- 
pašapą, kai bus išspręsta visų i bai lėtai daromi.
nacių aukų prašymai. Toliau to | — 
je žinutėje rašoma, kad visi tie 
asmens kurie dėl tautinio perse
kiojimo iš nacių režimo pusės 
tapo chroniškais ligoniais ir in
validais gali ir privalėtų kreip
tis į Vakarų Vokietijos vyriau
sybę ir reikalauti sau pensijos, 
kuri siekia 100 dol. mėnesiui.
Prašymų padavimų terminas 
baigiasi gruodžio 31 d. ir nebū
siąs pratęstas. Kun. L. Jankus 
rašo, kad tam tikslui nei jo į- 
staiga, nei Vokietijos konsula
tas blankų neturi ir, kad mokė
jimo reikalu negali nieko paaiš
kinti. Tačiau prašymus reikia 
įteikti paprastu raštu, pride
dant turimų pažymėjimų nuo-
rašus ir politinių liudytojų pa-

Jaunieji energingai kaip aitvarai laksto su aitvarais berniukų 
stovykloje Kennebunk Porte. Nuotr. B. Kerbelienės

!nesisekė? — paklausė jis My- 
! koliuką.

Mykoliukas tik patraukė pe
čiais ir atsakė:

— Ne.
Kaimynas vaikams paaiški

no:
— Mykoliuko meškerės kotas 

šviesus, o marškiniai balti. Pau 
liuko meškerės kotas tamsus ir 
marškiniai pilki. Žuvys mato 
šviesią spalvą. Gali kalbėti, 
juoktis, tik nemėgink rankom 
mosuoti, nes tuoj žuvis išbaidy
si.

Dabar Mykoliukas suprato. 
Kitą kartą jam sekėsi geriau.

Baltas Dobilėlis

Nesėkminga prekyba
Vienam vyrui atsitiko nelai

mė. Grįždamas namo sudaužė 
savo automobilį. Pačiam teko il
gokai pabūti ligoninėje. Grįžęs 
namo patikrina savo kasą. Ly
giai šimtas dolerių. Ūžtuos pi
nigus naujo automobilio nenu
pirksi. O kur dar kuras. Nutarė 
pirkti arklį, kuris ėda žolę. Nu
eina į ūkį ir pradeda kalbėti:

— Prašau man parodyti patį 
pigiausią arklį.

Ūkininkas suprato, kad tas 
vyras apie gyvulius nenusima
no. Ėmė girti vieną arklį:

— Štai jūsų norimas arklys. 
Tik .penkių metų amžiaus. Svei- 

! kas ir bėga 10 mylių be susto- 
> jimo.

Vyras nustojęs vilties sušun
ka:

— Ne dėl manęs jis. Aš gy
venu už 8 mylių nuo miesto. 
Nusipirkęs tą arklį kasdien tu
rėsiu eiti atgal po 2 mylias pės
čias.

Piešė Mirga Pakalniškytė

Arūnas (kairėj) ir Gintaras su
sitinka po ilgo nesimatymo.

Nuotr. K. Pemkaus
/ v, "j

Jonas Minelga

Meškeriotojas

Nudundėjau, nubildėjau 
Aš prie ežerėlio.
Sužvejt’hi prižadėjau 
Šimtą ežerėlių.
Šokinėja melsvos bangos 
Didelės ir mažos.
Apie plūdę, žiūriu, rangos 
Unguriukai gražūs.
Ant krantelio atsisėdęs 
Visą dieną laukiau.
Traukė žuvį gudrūs dėdės,
O aš — neištraukiau.
Nei lydekos, nei vėžiuko,
Nei mekšrelės — nieko! 
Pasižiūriu — ant kabliuko 
Nebebūta slieko.

LIETAUS SANDĖLIAI

— Ne, ponia, jau ilgas laikas, 
kaip neturime, — sako parda
vėjas.

Krautuvės savininkas (ką tik 
įėjęs į krautuvę) paaiškina:

— Mes turime dar daug at
sargų sandėly.

Pirkėja labai juokdamasi ein 
laukan iš krautuvės. Savininkas 
supykęs ant pardavėjo rėkia: 
“Kokius niekus jai plepi, kad 
mes nieko nebeturime?”
Savininkas pasirengęs vytis 

pirkėją dar paklausė pardavė
ją:

— Kokio daikto ji norėjo?
— Ji tik klausė, ar senai bu

vo lietaus šipje apylinkėje — 
atsakė pardavėjas.

NE GIMINĖ

Mirė turtingas žmogus. Kapi
nėse dalyvavo daug žmonių. Iš 
jų tik viena moteris verkė. Vie 
nas laikraštininkas paklausė:

— Ar jis buvo tamstai gimi
nė, kad taip gailiai verki?

— Man labiausiai yra liūdna, 
:kad jis nebuvo man giminė —

C. atsakė moteris.




