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Sovietu kareiviai esą išlaipinti Kuboj Mirė Gasparas Velička

DEVYNI LAIVAI ATVEŽĘ 

RUSŲ KAREIVIŲ
Sakoma, kad 4,000 rusų kareivių atvežta į Kubą

Naujausios

pvz. “Nemunas žydi” ir„ Pa-
! baigtuvės”, kuriuos pastatė 

Dainavos” ansamblis.

KREMLIAUS PONAI IR 

LIETUVOS DARBININKAI

JAV ambasadorius1
Irake atsistatydino

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai užvakar pranešė, kad 
JAV ambasadorius Irake John 
D. Jernegan atsistatydino ir su 
grįš į Washingtoną. Valstybės 
departamentas duos jam naują 
diplomatinį postą.

Jernegan apleidžia Iraką, nes 
irakiečių vyriausybė paprašė 
Jungtines Amerikos Valstybes 
atšaukti savo ambasadorių.

Nesusipratimas kilo tarp Ira
ko ir Amerikos, kai ši pastaro
ji pripažino Kuwait nepriklauso
mybę. Britanija suteikė buvu
siam savo arabų protektoratui 
nepriklausomybę praėjusiais me 
tais.

Irakas, kuris savinasi Kuwai- 
tą, pareiškė, jog jis atšaukia 
savo ambasadorių iš Washing- 
tono ir paprašė atsiimti Jerne- 
ganą dėl to, kad Jungtinės A- 
merikos Valstybės pripažino Ku 
waitą.

Diplomatiniai santykiai tarp 
Irako ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių toliau bus palaikomi 
per tų kraštų charges d’af f aires.

.v**žinios
— JAV ambasadorius Dean

vakar pareiškė septyniolikos 
valstybių atstovų nusiginklavi
mo konferencijai Genevoje, kad 
Amerika pasiruošusi sumažinti 
daugiau kaip 60 procentų kont
rolės atominiame nusiginklavi
me. Toliau jis pasakė, kad se
kančią savaitę į Genevą atvyks
ta JAV mokslininkai, kurie 
smulkmeniškai pateiks atominio 
nusiginklavimo planą.

— Viceprezidentas Johnson ir 
jo žmona šio mėnesio gale ir 
sekančio pradžioje vizituos Grai 
kiją, Turkiją, Iraną, Kipro sa
lą ir Italiją.

— Sovietų Rusija vakar vėl 
išbandė aukštumoje atominę 
bombą.

— Alžirijos vicepremjeras 
Ben Bella sujungs šešias kari
nes apylinkes į vieną organiza
ciją, bet nepasakyta, kada tai | 
įvyks. S

— Sovietų Sąjunga vakar į Al 
žiriją atsiuntė 6,500 tonų kvie
čių.

■— Mrs. Jaeųueline Kennediy 
dentas Eisenhovveris vakar ra- *r 30s duktė Caroline vakar at

vyko Italijon dviem savaitėm 
atostogų.

vai atvežė 2,500 vyrų liepos 29 
dieną į Mariel uostą, vakarinė
je Kuboje, ir keturi laivai išlai
pino dar 1,800 kareivių Havano
je liepos 30 - 31 d.

Išlaipinimai sekę po kubiečių 
ginkluotų dalinių ministerio 
Raul Castro sugrįžimo iš Rusi
jos.

Lenkų vizitas
pavergtoje Lietuvoje
KAUNAS, pavergta Lietuva. 

— Penkias dienas viešėjo Len
kijos Belstoko miesto inžinierių, 
darbininkų ir statybininkų dele
gacija, vadovaujama staklių ga-

MIAMI, Fla. — Miami radi
jo stotis užvakar paskelbė is
panų kalba, kad daugiau kaip 
4,000 rusų kareivių išlaipinti 
Kuboje tarp liepos 29 ir 31 d.

Dr. Salvador Leu pareiškė 
WMIE stoties “Voice of the 
People” programoje, jog infor
macijos gautos iš keleivių, at
vykusių iš Kubos. Leu negalima 
buvo pasiekti programą baigus.
Programos bendradarbis Rami- 
ro Boza atsisakė nurodyti žinių 
šaltinį, bet pareiškė: “Mes jį 
žinome, kai šis šaltinis kalba 
mums”.

Valstybės departamentas va
kar prieš pietus nebuvo taręs
žodžio dėl šio pranešimo. Asso- i mybos direktoriaus S. Malinovs- 
ciated Press korespondentas Ge- l kio. Lenkai lankėsi daugelyje 
orge Arfeld iš Havanos pranešė, Kauno miesto įmonių ir staty- 
kad gandai sklinda apie rusų i bų. Buvo nuvykę į Vilnių, Tra- 
kareivių išlaipinimą, bet nie- kus, Elektrėnus, apžiūrėjo Lie
kas negalėjęs patvirtinti. I tuvos VRES statybą.

Pasak Arfeld pranešimo, tik —------------- -
vienas Sovietų Sąjungos laivas 
su rusų “technikais” užvakar 
atplaukęs į Kubą.

Boza, buvęs Havanoje uždą- j n ‘ Buvęs prezi
ryto laikraščio “EI Crisol” re
daktoriaus pagelbininkas, pa- 1 ^ino Šiaurės Atlanto sąjungos

Ike ragina NatoC5
kartu dirbti

reiškė, jog pranešime buvę “su (Nato) valstybes kartu, “ne
minėti ne technikai, bet karei- i Paisant skirtumų” kovoje prieš 

komunizmo grėsmę”. Iviai .
Pasak Miami radijo praneši

mą, penki Sovietų Sąjungos Iai-

Ernestas Galvanauskas
pamažu stiprėja

MADAGASKARAS. — Jau 
anksčiau skaitytojams pranešė
me, kad buvęs ministeris pirmi
ninkas pakėlė sunkią operaciją.

Liepos 25 d. ligoninės vedė
jas ir srities žinovai patikrino 
jo sveikatą ir rado patenkina
mą jos stovį. Jis tikisi, kad li
gonis pasveiks per 2 mėnesius, 
nors E. G. numano būsiant il
gesnę pasveikimo eigą.

Pastaruoju metu jau noriau 
valgo ir ilgai miega.

Deja, jis dar nėra tiek sustip
rėjęs, kad galėtų daug skaityti 
ar į laiškus atsakyti. Veiklos 
vyras guodžiasi, kad laikas slen 
ka labai pamažu.

Norintieji bent trumpu laiš
kučiu jį pasveikinti gali pasinau 
doti jo adresu; Ernestas Galva
nauskas, B. P. 225, Majunga,
Madagascar.

Jei kas norėtų pasveikinti, , ., , . .... .v, ... „ kisti prezidentui Kennedziui.geriausiai laiškus siųsti oro pas IK .
, j • t ne r v,. — Naujas nepriklausomos Jatu, naudojant 25 centų pašto . . „ ,
ženklą maicos premjeras Bustamante

Tai jis pareiškė sąjungininkų 
Europos jėgų štabe (SHAPE), 
kuriame jis tarnavo kaip pir
masis vadovaująs karys po II 
Pasaulinio karo. Eisenhovveris 
buvo iškilmingai sutiktas Nato 
pareigūnų.

“Nato dvasia... nukritusi vi
suose laisvuose kraštuose”, — 
pasakė Eisenhovveris ambasado
riams, kariniams vadams ir Na
to valstybių garbės sargybai.

“Mes esame surišti vienu pa
sišventimu ginti laisvei ir žmo
gaus vertingumui”.

Aiškiai primindamas komuniz 
mą, Eisenhovveris pridėjo, jog 
“tiems dalykams atvirai graso 
antroji ideologija.”

James T. Ramey, 46 metų, Jung
tinės Kongresinės Atominės Ener
gijos komiteto direktorius, pa
skirtas atominės energijos komi- 
sionierium. , (UPI)

Trumpai iš visur
— Geležinkeliečių unijų dar- į — Kongo centro vyriausybė 

bininkai rengiasi paskelbti strei ' įsakė sustabdyti visokią teleko-
ką, jei bus pašalinti 40,000 ge
ležinkelio ugniagesių. Streikas 
numatomas savaitės laikotarpy
je. Į ginčą tarp geležinkelio va
dovybės ir unijų gali tekti įsi-

Kieno naudai nori pakelti mėsos ir pieno gamybą

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Rugpiūčio 4 dieną įvyko Lie
tuvos žemės ūkio komiteto po
sėdis .komitetas, kaip praneša 
“Tiesa” rugpiūčio 5 d., apsvars
tė kaip “respublikos kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose ruošia
mi pašarai.

Posėdyje konstatuota:
— Daugelio gamybinių valdy

bų ūkiuose pašarai ruošiami ne
patenkinamai, neišnaudojami ga 
Ūmumai pievoms ir sėtinėms žo 
lems kuo sparčiausiai nušienau
ti, o taip pat blogai organizuo
tas pašarų silosavimas. Iki rug
piūčio 1 dienos natūralių žolių 
šienavimo planas įvykdytas 65 
procentais ir sėtinių žolių — 86 
procentais. Šieno paruošimo pla 
nas įvykdytas 32 procentais ir 
siloso — 6 procentais.

Ypač nepatenkinamai , ruošia
mi pašarai Alytaus, Ignalinos, 
Kelmės, Mažeikių, Zarasų, Vil
niaus, Telšių, Ukmergės ir Ro
kiškio gamybinių valdybų kol
ūkiuose bei tarybiniuose ūkiuo
se. Natūralių pievų šienavimo 
planas čia įvykdytas mažiau 
kaip 50 - 60 procentų. Alytaus 
gamybinės valdybos ūkiuose šie
no ruošimo planas įvykdytas 
tik 22 procentais, Anykščių — 
18 procentų, Ignalinos — 10 pro 
centų, Tauragė — 21 procentu,

Zarasų — 4 procentais.
Kai kuriuose Varnių rajono 

kolūkiuose blogai organizuotas 
žolių šienavimas vietoje, kai tuo 
tarpu žmonės siunčiami šienau
ti kitur.

Kėdainių rajono “Švyturio” 
kolūkyje nuplauta 50 hektarų 
pievų, ir žolė tebeguli pradalgė
se. Ūkis turi 290 hektarų šie
naujamų plotų, tačiau žaiginių 
tėra paruošęs 14 komplektų. To 
dėl šienas čia džiovinamas dau
giausia pradalgėse.

Labai mažai paruošta ir nau
dojama žaiginių Šilutės, Kauno, 
Vilniaus ir eilės kitų gamybinių 
valdybų ūkiuose.

Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas ir ministerių 
taryba ragina žemdirbius di
dinti mėsos ir pieno gamybą.

Tektų tik pasveikinti tą mė
sos ir pieno gamybos didinimo 
propaganda, jei tos mėsos ir to 
pieno daugiau tektų Lietuvos 
darbininkams, o ne Kremliaus 
ponams...

Prekybos sutartis

BERLYNAS. — Raudonoji 
Kinija ir Rytų Vokietija rugpiū
čio 4 dieną Berlyne pasirašė 
prekybos sutartį 1962 metams.

— Valstybės sekretorius Kušli 
ir Sovietų ambasadorius Dobry- 
nin vakar tarėsi Berlyno ir nu
siginklavimo kalusimais.

užvakar pareiškė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės, gal 
būt, pastatys karinę bazę nau
joje nepriklausomoje Jamaico- 
je bet kuriuo metu be jokių

munikaciją tarp atsiskyrusios 
Katangos provincijos ir pasau
lio.

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė uždraudė statyti privačius 
namus, rūgindama pinigus ir 
medžiagą panaudoti kooperaty- 
vinių apartmentų pastatams.

— JAV taikos korpuso direk
torius R. Sargent Shriver vakar 
išvyko į Tolimuosius Rytus 25 
dienom. Jo kelionės tikslas: Tai

pažadų. Jamaica pirmadienį ga- kos dalinių projektų įvykdy- 
vo nepriklausomybę; iki šiol . mas.
jos užsienio ir kariniai reikalai ‘ _______
buvo Britanijos rankose.

— Daugelis Rytų vokiečių, ne 
galėdami pasprukti j Vakarų Vo

Gasparas Velička

LOS ANGELES, Cal. — Ak
torius ir režisorius Gasparas 
Velička mirė rugpiūčio 7 d. apie 
8 vai. vakare Los Angeles, li
kai sirgęs, aprūpintas sakra
mentais, draugų ratelyje.

A. a. Gasparas Velička yra 
buvęs Vilniaus Teatro aktorius, 
Vilniaus Philharmonijos Liau
dies ansamblio režisorius. Para
šė daug tautinių veikalų, kaip

Sovietai neišpildo
pažadu Indijai

NEW DELHI, Indija. — So
vietų pareigūnai informavo In
dijos vyriausybę, kad jie nega
lės įvykdyti pažado duoti elek
trinių reikmenų. Pasak diploma
tų pranešimo, rusai nepristatys 
tų reikmenų dėl ekonominių, o 
ne dėl politinių priežasčių.

KATALIKAI STUDENTAI 
AFRIKOJE

Afrikoje veikia 20 negrų ka
talikų studentų grupių, turinčių 
2,500 narių. Iš viso Afrikoje 
yra 12,200 negrų studentų. Šias 
žinias surinko Pax Romana ka
talikų studentų delegacija, ap
lankiusi Afrikos aukštąsias mo 
kvklas.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 9 d.: šv. Romanas, 
Uogintas.

Rugpiūčio 10 d.: šv. Laury
nas, Laima, Daina.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— giedra, apie 80 laipsnių; ry
toj — giedra ir šilta.

Žūklavimas

KALBĖJO APIE TAIKA, MARŠAIS KĖLĖ 
ŽYGIO NUOTAIKAS

Helsinkio festivalio įspūdžiai buvo įdomūs. Įvairiomis priemonėmis siekta pakelti masių nuotai
kas. Estaitės dainavo amerikietiškus muzikos ritmus. Suomiai buvo abejingi, su šaltais neapykan

tos žvilgsniais

V. ALSEIKA,

specialus atstovas Helsinkyje

ĮŠVENTINS KUBOS 
PABĖGĖLĮ

Komunistinis Castro režimas 
buvo nutraukęs teologines stu
dijas kubiečio Daniel Sanchez, 
bet jis įstengė studijas užbaig
ti Montezumos seminarijoje 
New Mexico ir rūgs. 2 d. kard. 
Spellmanas jį įšventins kunigu.

HELSINKIS. — Kai Vienoje 
komunistų organizuotas jauni
mo festivalis vėliau buvo paro
dytas filmo juostoje, galėjai su
vokti, kad stengiamasi pabrėžti 

I efektingumą, įvairių pasirody
mų spalvingumą, pagaliau, iš
kelti baltosios ir spalvotosios ra 
šių solidarumą. Tačiau yra skir 

į tinga visa tai stebėti filme ir 
tikrovėje. Įspūdžiai, vaizdai savo 
pobūdžiu, tendencija, skirtingu
mu (jei palyginti su Vakaruose 
matytais), aišku, paliks atmin
ty, įgalins padaryti ir ne vie
ną išvadą.

Spalvingumas, paradiniai mar
šai veikia mases

kad panaudoti visi Maskvos re
ceptai reikiamai pagauti masių 
nuotaikas. Jei eisenoje, daugiau 
buvo ryškus spalvingumas, įvai
rių tautybių skirtingi bruožai,

kus gauti bilietus, keturi vaka
rų lietuviai šį kartą jautėsi e- 
są lyg Maskvoje ar kitame ku
riame sovietų mieste ir... pasi
juto, protarpiais lyg atsidūrę,

Jugoslavijos atstovas palieka
WASHINGTONA!S. — Jugos

lavijos ambasadorius Jungtinė
se Amerikos Valstybėse Marko 
Nekezic, paliekąs Washingtoną, 
atsisveikino rugpiūčio 6 dieną 
Baltuosiuose Rūmuose su pre
zidentu Kennedžiu.

tai meno dalyje ypatingai gale- pvz. 1930 metais SA vyrų kari-

Kai oficialaus atidarymo die
ną teko medžioti vietą stadione 
ir atsidurti šalia vėūavėlėmis jerverkai. 
mosuojančių (aišku, festivalio
šalininkų), pirmiausiai stebėjai

KLAIPĖDA, pavergta Lietu- 
kietiją, dabar bėga į Lenkiją, i va. — Ekspedicinės silkių žve- 

— JAV ambasadorius Jungti- jybos bazės traleriai žūklauja 
nėse Tautose Stevenson, dabar
atostogaująs Ispanijoje, pareiš
kė, kad Sovietų premjeras Chru

Džordžės seklumoje prie vaka
rinių šiaurės Amerikos kran
tų ir Norvegijos jūroje. Nuo

Saulė teka 5:52, leidžias 8 v.; kantį rudenį.

ščiovas atvyksiąs į Jungtinių Į metų pradžios bazės kolektyvas 
Tautų visumos susirinkimą se-, jau sugavo daugiau kaip 480

j tūkstančių centnerių žuvies.

jai stebėti sugebėjimus sugesty
viai paveikti žiūrovų mases. Jei 
kai kurios tautos vaizdavo dau
giau tautinius papročius, muzi
ką, dainas, tai kitos veikė kari
niais taktais, motociklų motorų 
burzgėjimu (pvz. sovietai). Bu
vo įspūdingos keleto šimtų mo
terų — gimnazisčių (su įvairių 
spalvų trikotais) ritminis pasi
rodymas, publiką nuteikė ir pu
santro tūkstančio suomių jau
nimo — merginų su taut. rūbais 
spektaklis. Visa vyko keturias 
valandas ir dar priedo buvo fe-

Įspūdis — lyg SA hitlerininkų
kantūs parengimas...

Bent ketvirtadalis visų dele-
sugebėjimus organizuoti žiūrovų 
entuziazmo pasireiškimus. Dar 
prieš prasidedant iškilmėms, tai gacijų turėjo savo tautinius pa
vienoje tai kitoje vietoje žiūro
vai buvo mokomi kelti entuziaz
mą, mosuoti vėliavėlėmis. Vė
liau pats paradas ir meno da
lis ryškiai parodė, kad viskas 

„ligi detalių parengta iš anksto,

sirodymus Helsinkyje ir, žino
ma, sovietinis koncertas savo 
prašmatnumu, įspūdingumu tu
rėjo visus kitus palikti šešėly
je. Jis ir surengtas vienoje ge.

nio parengimo stovykloje, kur 
nors Vokietijos žemėje, o ne 
čia, Suomijoje, kur vis šūkau
ta apie taiką bci/draugystę. Kon 
certo lygis, objektyviai kalbant, 
žinoma, aukšto lygio ir sovietai Į 
sąmoningai sukvietė geriausias 
baleto pajėgas ar iškilesnius pia 
nistus, dainininkus, šokio dai
nos ansamblius. Koncerte atsto
vautos šešios respublikos (jų 
tarpe latviai su estais) ir čia 
stebėjai rimtą operinę muziką, 
baletą ir lengvąją mūzą, vad. 
estrados aktorius. Kai kurie so
listai, pvz. Maskvos teatrinio 
instituto aspirantė — Maja Ko- 
chanova — koloratūros sopra
nas — itin didelio pajėgumo.

Didelė publikos dalis, tai su
organizuoti komunistiniai jau
nuoliai ir jie ritmu nuolat plojo 
festivalio “garbei ir šlovei”. Ke
li orkestrai, besikeičiančioj spal 
vos, vis keliamas entuziūzmas, 
pagaliau, Izaoko Dunajevskio

riaušių koncertinių salių. Pavy-J sukomponuotas “Entuziastų,

maršas”, plius festivalio karin
ga daina — visa tai ne juokais 
užkrėtė publiką ir tegalėjai ras
ti į žygį pasirengusių nacių ar 
jų jaunuolių nuotaikas. Ir tai 
vyko taikos ir draugystės ženk
le....

Visur skamba amerikietiški 
ritmai

Stebėjusiems komunistinį fes 
tivalį Helsinkyje iš dalies staig
mena buvo ir tai, kad ne tik 
reprezentaciniame sovietų kon
certe, bet ir daugybėje kitų 
parengimų vis nugirsdavai sce
noje, estradoje skambant ameri 
kietiškus ritmus. Jei estaičių ok 
tetas, latvių 27 asmenų choras 
koncerte išpildė latvių, estų ar 
suomių muzikų kūrinius, tai ki
tuose parengimuose pvž., estai
čių oktetas su didele sėkme pil
dė, sakytum, grynai įvairius rit 
mus Broadvvayaus. Ir tai vyko 
festivalyje, kurio organizatoriai 
atstovavo ryškią Kremliaus nu
brėžtą liniją, smerkiančią vaka
rų meno dekadentizmą bei pu
vimą...

(Nukelta į 6 psl.)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m, rugpiūčio 9 d. liušytė, V. Kasperavičius, A. saitienė ir Ina Kaufmanaitė. ■ viena stovykla išleidžia kokį 
Malūnas ir G. Degutytė; Balti- Leidinėlio pradžioje išvardija- 'nors leidinėlį. Vieni jų kupini 
morėje: E. Šilgalis, A. Kadžius; ma stovyklos vadovybė, stovyk .humoro, kiti rimtesni, o treti 
Chicagoje: R. Rudys, J. Radvi- lautojai, stovyklos danbotvar- I—vieno ir kito dalyko mišinys, 
laite, L. Tumosaitė, D. Stakytė kė bei taisyklės. Toliau išvar- Visi tie leidiniai yra įdomūs, 
ir J. Šalčius. Kitos draugovės dyti dailaus skaitymo, deklama norintiems pažinti mūsų jaunuo 
prieš suvažiavimą taip pat tu- vimo, rašinėlių, ping-pongs, menę dabar, o. tuo įdomesni 
rėg išsirinkti naujas valdybas, kvadrato, krepšinio, lanko šau-' ateities studijoms: patirti sto-

TTHE UTHUANIAM WO«LD-WIDE DAILY !

4MS WEST 6Srd S E, CHICAGO 29, SLL„ Tei. LUdk>w 5-8800

Red; VINCENTAS LIULEVICIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Chicago 29, III. Telef. PR 6-1275

„ . . . dyrno, virvės traukimo, virvės
Kvietimas abiturientams Šokimo, lengvosios atletikos,
Studentų Ateitininkų sąjun- šachmatų, bėgimo ir plaukimo srįtimįs jr -į-, į 

gos pirmininkas Stasys Rudys laimėtojai. Yra poezijos ir daug , Redakcija labai prašo kiekvie 
tik ką išėjusiame “Gaudeamus” rašinėlių (nors tik kelių eilu- nog stovyklog vadovybę pasirū- 
8 nr., kreipdamasis į abiturien- čių), kurie, reikia manyti, bus ,pinti gavo ieidinėlį atsiųsti šio 
tus, rašo: “Leisk pasveikinti įrašyti biografijose kaip pir- lskyrįaug redakcijai, kad jis bū- 
Tave pasiekus antrąją pakopą ™asis Plunksnos ._ darbas’ tų paminėtas. Po paminėjimo 

(Nukelta j 6 psl.)

vykių nuotaikoms, stovyklauto 
i jų galvosenai, susidomėjimo
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Moksleivių ateitininkų stovykloje buvo ir tokių, kurie norėjo 
pasidaryti “jogu”.

darbas,
savo moksluose. Dabar'Tavęs įdomiausi “Aš žiūriu į ateitį 
laukia didesni uždaviniai. Tik- ^i& jau pasireiškia svajonės: į 
riausia ir neraginamas stosi į *Aš norėčiau būti balerina , i 
universitetą tęsti studijas — “Aš norėčiau būti kunigas“, 
pasiruošti gyvenimui. Jei dar “noriu būti gera lietuvė“, “Aš 
abejoji, tai raginame apsispręs noriu ištekėti’ , “Aš norėčiau j 
ti universiteto naudai ir linkime būti milijonierius“ ir t. t. jvai.
sėkmės pasirinktoje srityje.

Šis greičiausia pirmas Tavo ateitininkų stovyklos, bet dar j Tel. PRospeet 6-5084 
“Gaudeamus“ numeris. Jame daug kur bus, ypač kitapus ek- 
telpa informacijos iš sąjungos vatoriaus gyvenančių ateitinin- 
veiklos, straipsneliai, trumpi kp susibūrimuose. Beveik kiek- 
pranešimai ir t. t. Pavyzdžiui,
šiame numeryje rasi praneši- 

i mus apie vasaros stovyklą bei 
suvažiavimą, į kuriuos norėtu-į 
me pakviesti asmeniškai, kad 
galėtumei geriau susipažinti su 
sąjungos nariais ir įdomiai pra-

P. ŠILEIKIS, 0, P.

• Redakcija straipsnius tai- 
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
— dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita

šą rus. Redakcija už skelbimų 
E turint neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

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

« Administracija dirba kas- g 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00 5

PRASIDEDA SENDRAUGIŲ STOVYKLA

SAS valdybos pranešimasŠį sekmadienį, VIII. 12., Dai
navos stovyklavietėje prie Man 
chester, Mich. prasideda sen
draugių vasaros stovykla. Į šią 
sendraugių stovyklinę savaitę 
atvyksta svečių nuo Atlanto ir 
Pacifiko, tačiau didesnę dalį sto 
vyklautojų sudarys Detroitas, 
Chjcaga ir Clevelandas.

SAS metinis 
įvyks šių metų rugsėjo mėn. 
6-8 dienomis Dainavoje, Man
chester, Mich.

Atkreipiame draugovių valdy 
bų dėmesį į sekančias SAS sta
tuto pastraipas:

34. SAS penki nariai ir ne

leisti laiką.
Žinoma, gal pirmiau reikėtų 

pradėti su kvietimu iš viso įsto 
ti į sąjungą, bet manome, kad 

suvažiavimas - praleidus dvi savaites SAS va- ‘ 
saros stovykloje, jokio kvieti- i 
mo nebereikės; Taigi laukiame 
Tavęs stovykloje ir po jos lin
kime įsijungti į draugovės dar
bą, atnešant naujų minčių ir 
entuziazmo į jos gyvenimą”.

Stovyklos diena prasideda sv., ......................... .i mažiau kaip trijų narių likutis irusiomis; po pusryčių paskaita . į, ' .
studijine tema: “Žvilgsnis į sa
ve: kuo esame ir kur einame”.

renka į SAS suvažiavimą vieną 
atstovą. Patariamuoju balsu

Urbanos draugove
Paskutiniame Urbanos drau

govės Susirinkime Egidijus Už-
Popieti-s sportui ir šnekučiavi- SAS suvažiavime gali dalyvauti giris ir Antanas Gūvydis savo 

visi SAS nariai. referatais atbaigė metinės te-muisi ant pliažo. Prieš vakarie-,
nę seminaras moksleivių veik- - . ' * narYs’ nesumo ėjęs ųios klausimų ciklą. Kalbėjo
la susidomėjusiems. Po vakarie nari° mokesčl°- netun .ty®8 apie kapitalizmo išsivystymą ir 

rinkti ir būti renkamas SAlS su jo santykį su religija (G.), 
važiavimo atstovu.

Taip pat, remiantis statuto

nes — vakarinė programa.
Vakarų programose: muzika

STr^ ̂ BaMckS) tP”*'*** "• »•.atetov“ t8*8

žaš; .film. “Operation Abolition” j 
ir-“Autopsy on Operation Abo
lilion”; vaikų pasirodymas; tė .. . ......

< . . Vy'• poraeijų valdyboms, kad suva-vynes vakaras;. Maironio mine- J
jimas, linksmavakaris.

Sekmadienis skiriamas pail
sėjimui po kelionės ir pasikal-

Detroito draugove
Detroito draugovės susinn-

suvažiavimą renkami tik Giau- paskaitaS
govių’ • skaitė dr. A. Damušis — “Bio

Primename draugovių ir ,kor- ų- -•‘-a,.1 , e . t ■’t-,,,,. Ljįggijos ir chemijos pažanga ir
,mūšų pasatUėžiūra“ if A. Glad- : 
ziavimui tun buh pmtatyta me kauskas _ ..žn,ogaus ukWmas 
tų veiklos pranesunas, draugo- į Di,.vą ,r M
vės narių sąrasas bei ateinan- lemos nuo istorijos pradžios iki

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

„ (Arch Supports) ir t.t.
9.4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

_ v. .... ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
Daug kur šią vasarą baigėsi 2850 w 63r(J St Chįcag0 29, m.

Ofiso telefonas CL 4-2421

bėjimui su seniai matytais pa
žįstamais. Vakare — dainos (iš 
viso stovykloje bus daug dai
nuojama) . Studijinė programa, 
pradedama pirmadienio rytą dr. 
V. iVardžio paskaita “Profesija 
ir lietuviškas gyvenimas”. Ant
radienį — J. Šoliūno paskaita 
— “Tarp fabriko, universiteto 
ir parapijos salės”. Trečiadienį 
dr. J. Griniaus paskaita apie 
Maironio kūrybą. Ketvirtadienį 
K. Kudžma ir J. Rygelis kalba 
pedagoginiais klausimais — 
“Mūsų vaikas šiandien ir ry
toj”. Penktadienį išgirsime dr. 
A, Sužiedėlį su paskaita — “Ar 
gyvenam idėjom?” šeštadienį 
dr. V. Vygantas — “Katalikai 
Amerikos gyvenime”. Paskaitų 
metu veiks vaikų darželis, kad 
tėvai turėtų progos paskaitose 
dalyvauti.

čių metų draugovčs valdybos dabartinių IaUi j susirlnki. 
(jeigu iki suvažiavimo ji įsnnk . 
ta, ir turėtų iki suvažiavimo 
būti išrinkta) sąstatas su ad
resais.

SAS Valdyba

Naujos SAS draugovių 
valdybos

Jau visa eilė draugovių išsi
rinko naujas valdybas. New 
Yorke: G. Trimakas, R. Gedei- 
ka, D. Masionytė, I. Sandana-

mus buvo kviesti ir atsilankė 
draugovei nepriklausantys Dėt 
roito studentai. (G.).

Stovykliniai leidiniai
Neseniai šio skyriaus redak

cija gavo MAS jaunučių sto
vyklos, įvykusios šių metų bir
želio 24 d. — liepos 8 d. Dai
navoje, leidinėlį — “Uodų Ka
ralystė”. Redagavo Zita Aeali-, 
naitė (vyr. red.) ir jai pagel- '

vičiūtė ir G. Naujokaitis; Cle- bėjo kolektyvas: Laima Bačins 
velande: R. Laniauskas, J. Gai- kaitė, Rita Jaraitė, Elena Ja-

' . • ' ■ -- ........................ • . ■

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. Chicago 32

ELtCTROniCS

TV-RAOI7JAI - OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos ir garantija

18321 S, Halsted St.- CLiffside4-56^1

J1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite?, 
;už apdrauda nuo ugnies ir auto 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 % VVest 95th Street S

Chicago 42, Illinois a
|pe) GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.^

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FEontier 6-1882

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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4%%

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

v; asiiii/:

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. ; 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: I*R 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446i
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- ! 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 M est OSrd Street
Tei.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth 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 Street 
Kampas G3-čioa ir California 

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

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

Rez. WAIhroolc 5-3048

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

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

Kcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. offeo 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 sutartį, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervines 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., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 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. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr G 
Iki S va, Trečiad ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehili 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- 
thd, tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811, . ________________

DR. WALTER J. KIRSTUK Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
(Lietuvis gydytojas) i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
penktad: nuo 1—4 p. p., 0:30-8:30 
vai. yalt. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avęnue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS”
Spec. ORTHOPEBTNŪS LIGOS 

2745 VVest 69th Street- 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėinifš 
4455 S. California Avė., YA-7-7881
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad, 10 y. r. iki 2 p. p.

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

Inkstų, pūsles ir šlapumo thkų 
chirurgija 

Ofisai: 7968 S. Western Avė. tel GR 6-0091392 E. 159th St., Harve^ 
III., tel. EDison 3-43S3; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. ČE 6-7764. 

Valandos pagal susiturima

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos- 
togose. Kreiptis į dr. F. Kauną.
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KCDIKIV IR VALKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South • VVestem 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 — i vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G ,A S
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirt&d. jl-4 p. 
antrad. ir penktad 6-8 v v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ LR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS!
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Hl.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.'

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avėnue 
Bendra praktika ir specialiai

,r , . chirurgija
valandos kiekviena dieną; 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais, nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., c treč. ir 
ponkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. sešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku —- pagal susitarimą,, i.;

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Del valandos skambinti tek; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas- 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS i
ATOSTOGOSE

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

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3(50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. v. 

Treč.- ir šeštad, pagal sutartį. *

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CĄ 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 — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Laisva ir nepriklausoma T
......................= y

JAMAIKOS VALSTYBĖ
Vakarų pusrutulis susilaukė 

naujos nepriklausomos valsty
bės. Praėjusį pirmadienį Bri
tanijos princesė Margarita ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
viceprezidentas Lyndon John- 
sonas buvo Jamaikos valstybės 
įkūrimo liudininkai. Buvo nu
leista Britanijos vėliava ir iš
kelta naujosios valstybes Ja
maikos (auksinės, žalios ir juo 
dos spalvos) vėliava. Tuo bū
du užbaigta britų valdžios kont 
rolė, kuri tęsėsi per 307 metus.

Naujoji valstybė ir toliau 
priklausys Britanijos bendruo 
menei; Ji ir ligšiol naudojosi 
platoka autonomija, tačiau ne
turėjo teisės nepriklausomai 
tvarkyti savo politiką su už
sieniu. Taip pat krašto gyny
bos reikalai priklausė Brita
nijai. Dabar ir tie dalykai bus 
pačios Jamaikos atsakomybė
je-

Jamaikos vyriausybės prie
šakyje, kaip premjeras, yra 
VVilliam Aleksander Busta- 
mante, 78 metų amžiaus vete
ranas politikas. Valstybės sos
tinė Kingston miestas. Bri
tanija jai skirs generalinį gu
bernatorių.

Jamaikos valdžios santvar
ka yra parlamentarinė demo
kratija. Ji yra visai panaši Bri 
tanijos santvarkai. Ji turės 
senatą ;ir atstovų rūmus. Kiek
vienam terminui nariais į se
natą skirs generalinis guber
natorius, susitaręs su Jamai
kos premjeru ir pasitaręs su 
vyriausybės opozicijos vadu. 
Atstovų rūmus renka patys 
gyventjąi. Senatas prilygsta 
Britanijos Lordų rūmams, o 
atstovų rūmai — parlamentui 
(House of Commons).

¥
Jamaikoje yra visko po tru

putį. Ji ■ turį gana didelę pra
monę ir yra galimybių ją pla
čiau praplėsti. Gyventojų įvai
rumas yra toks, kaip niekur 
kitur. Ten užtiksi visokių žmo 
nių rasią. Ji yra nauja vals
tybė, tačiau jos valdžio ir pati 
valdžios forma naujame pasau
lyje yra pati seniausia, šioj 
saloj rasi Afrikos, Azijos ir 
net Europos dalelę. Bet iš tik
rųjų visu kuo ji yra Vakarų 
Indija, turinti savo aiškų gy
venimo būdą.

Ši maža valstybėlė yra maž
daug Texas, Peru ar Haiti dy
džio. Gyventojų turi tiek, kiek 
Detroito miestas, būtent 1,600, 
000. Jamaikiečių darbininkų 
galima surasti visur kur. Ypač 
daug jų yra Anglijoje ir Jung
tinėse Valstybėse. 'Savo laiku 
jų labai daug dirbo prie Pana
mos kanalo statybos. Jie yra 
darbštūs ir pažangūs žmonės. 
Jų daugumas yra kilę iš Afri
kos juodųjų. Juos ten atvežė 
ispanai ir anglai kaip vergus. 
Yra daug ir indėnų, atvežtų 
iš Indijos, ir Hong Kongo ki
niečių. Yra nedidelė, bet tur
tinga žydų gyventojų grupė.

Yra ir iš kitų kraštų atvyku
sių ir ten stipriai įsikūrusių. 
Jie visi gerai sugyvena. Socio
logai teigia, kad jamaikiečių 
sugyvenimas yra ideališkiau
sias pasaulyje. Tolerantai po
litikos, religijos, rasės ir so
cialiniais klausimais.

Jamaikos sala nėra turtin- 
Ji neturi aukso, sidabro 

nei aliejaus. Žemės ūkis yra 
pagrindinis pragyvenimo šalti
nis. Vyrauja cukraus gamyba. 
Eksportui užauginama bana
nų, kavos, kakao. Beje, sala 
yra labai turtinga medžiaga 
aliumino gamybai. Tos me
džiagos ji labai daug išveža 
į užsienį. Jamaikos gamta yra 
nepaprastai graži. Ji patrau
kia daug turistų iš įvairių pa
saulio kraštų. Šiemet jų lau
kiama iki pusės milijono. Tai 
duoda salai gana daug įeigų. 

*
Jamaikos kultūron daug įta

kos yra padarę anglai ir ame
rikiečiai. Tačiau menas — dra 
ma, tapyba, skulptūra, muzi
ka, poezija, ir apskritai lite
ratūra turi ypatingą, gana ori
ginalų charakterį. Salos gyven
tojų gyvenime religija vaidino 
ir tebevaidina labai svarbų 
vaidmenį. Krikščionių misionie 
riai jon yra atnešę švietimą ir 
ją aprūpinę gydytojais ir kito
mis reikalingomis profesijomis. 
Dažnu' atveju bažnyčia buvo 
vienintelė vieta, kur gyvento
jai buvo auklėjami būti ištiki
mi savo kraštui ir bendruome
nei, ir kur buvo nurodomos 
progos pasitarnauti artimui ir 
kultūriniam krašto ugdymui. 
Masių švietimui ir auklėjimui 
bažnyčios turi daugiausia nuo
pelnų.

Žinomasis anglas politikas 
ir laikraštininkas lordas Bea- 
verbrook apie šią naująją vals
tybę pasakė, kad kai kuriems 
kraštams nepriklausomybė bu
vo patikėta esant nepasiruošu
siais, todėl pasekmės buvo ap
gailėtinos. Jamaika pasiekusi 
nepriklausomybės, eidama stip 
rių ir tikru apsisprendimo ke
liu. Savo reikalų tvarkyme ja- 
maikieeiai vadovausis gera iš
mintimi ir blaivia galvosena.

*
Matot, Britanija ir mažajai 

Jamaikos salai suteikė nepri
klausomybę. Naujoji valstybė 
gyventoj^ skaičium yra dau
giau negu per pusę mažesnė 
už .Lietuvą. Anglai neabejoja, 
kad ji išsilaikys laisva ir ne
priklausoma. Tam tiki ir visas 
laisvasis pasaulis ir linki jai 
sėkmių. Ar ne laikas anglams, 
Amerikai ir kitoms Vakarų vai 
stybėms ne vien tik tuščiais 
žodžiais, bet ir efektingais veik 
smais priminti Sovietų Rusijai, 
kad ji privalo tuoj grąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę Lie
tuvai ir kitoms pavergtoms tau 
toms.

g;a

Spaudoje ir gyvenime

SOVIETINĖ “TVARKA” LIETUVOJE

Okupantų kontrolėje Vilniuje 
leidžiamos “Tiesos.” Nr. 179 
spausdina pora laiškų, kurie labai 
daug pasako be . komentarų. Juos 
čia cituojame: •

“Po ilgų statybos metų 1961 
m. spalio 15 dieną mokiniai su 
džiaugsmu įžengė į naujai pasta
tytą Joniškėlio vidurinę mokyk
lą. Tačiau džiaugtis naujais rū
mais neilgai: teko. Nuo lubų pra
dėjo kristi tinko sluoksniai, kati-į 
linėje centralinio apšildymo kros-

ANGLIJA KRYŽKELĖJE
Londonas ryžtasi aukoti imperijos sandraugą 

(Commonwealth) ir prisišliedinti prie Europos ūkinės
bendruomenės. Rugpiūčio 5 d. rytą Briuselyje vykusios 

derybos pertrauktos. Anglija atsidūrė kryžkelėje.

Saulė, nenusileidusi buvusio
je Anglijos imperijoje, slinksta 
žemyn pačiame Londone. Šio

GEDIMINAS GALVA priešinosi suteikti lengvatų 
Anglijos sandraugos nariams. 
Ištvermingasis anglų delegaci-

amžiaus pradžioje iškilo domini Londonas netu- į“3 Plrmininkas Edward Heath
jos, valstybės, savistoviai besi- rž » vai. ryto taria: as nesu pasi-
tvarkiusios krašte ir. rikiavu- nentjn& bmdruomenSs narlu, i ruosęs pasirašyt! si, sudėtinga

jei ne ankstesnioji Anglijos 
sandrauga.

sios užsienio politiką Anglijos 
nustatytuose rėmuose. Anglijos 
sandraugos valstybių skaičius 
didėja metai po metų. Nūdieną 
ji apima 13 valstybių. Netru
kus šis skaičius padidės. Rug
piūčio 6 d. Jamaikos kolonija 
pasiskelbė nepriklausoma. Ke
nija ir Uganda taps savistovio
mis valstybėmis. Malajuose jau 
bręsta nauja federalinė valsty-

Aštri kova Briuselyje

sutartį, nepasitaręs su atskirų 
sričių žinovais. Couve de Mur- 
ville atkerta: o Prancūzija nėra j 
nusistačiusi pasirašyti sutartį, ! 
nesutarus dėl žemės ūkio gami 
nių įvežimo, kuris siekia šim
tus milijonų. Susikirtimo išda-

Anglija teikė kai kurias pir
menybes ir darė lengvatas įvež
ti sandraugos narių gaminius. . . , ,T , . . . . voie pasitarimai nenutraukti,

Lengvatomis ypač naudojosi' J 1' T— — n — 4-.w vi "4-1*
Australija, Kanada ir Naujoji 
Zelandija, išveždamos maisto 
gaminius. Kanada, nors ir per- !

bet atidėti dviem mėnesiam aiš 
Nukelta ) 7 pusi.)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 9 d. S

Britų princesė Margarita, drauge su vyru lordu Snowden, liūdnai 
stebi kaip Kirtstone, Jam Okoje,* nuleidžiama britų vėliavą, plevė
savusi arti 300 metų, dabar tai šaliai tampant nepriklausoma.

bė, kuri sava sandara primena gyvenanti ūkinį slogutį, leng 
Indoneziją, neseniai išaugusią vįau galės naujoms sąlygoms 
iš Olandijos kolonijų. Ji apims prjsįtaikyti. Kiek blogesnė pa
siaurinę Borneo salos dalį, Bru Jgįjg Australijos, kurios vyriau 
nei ir Sąravaką. sybė tiesiog niršta dėl naujojo

Veik visos Anglijos koloni-’ Anglijos posūkio. Didžiausias 
jos, tapusios nepriklausomomis smūgis laukia Naujosios Zelan- 
valstybėmis, priklauso Anglijos dijos, kuri iki šio meto išvežė 
sandraugai. Tik pietinė Afrika, 90% sviesto ir avienos. 
Burma, Egiptas ir Sudanas ban
do savistoviai tvarkytis.

SOVIETUOSE NEGALIMA PAJUOKTI PARTIJOS
Iš ko juokiasi patys sovietai? Kokias temas naudoja 

humoro žurnalas "Krokodil"

Anglijos sandraugos svoris

Sandraugos valstybių san
tvarka labai įvairi. Eilė jos na
rių yra demokratinės respubli
kos, kurios pripažįsta Anglijos 
karūną, vienybės skubo1). San
draugoje nė karto iškilo nesu
tarimai politiniais klausimais.

Anglijos vyriausybė jaučia di r°6ęs humoro žurnalas Kroko 
delį kai kurių sluoksnių spaudi ^il ’ turi uždavinį pasišaipyti iš 
mą krašte ir iš sandraugos pu- jvairdų sovietinio gyvenimo ne
sės. Ji visomis išgalėmis ban- greiovių. Vis dėlto klystų tas, 
do ginti minėtų sandraugos ^as manytų, kad Krokodil ga
kraštų reikalus ir jų žemės n IaisVaį PasiJuokti iš Krem’ 
ūkio gaminiams išsiderėti nuo- ^aus viešpačių, įvaiiių juokingų 
laidų Europos ūkinėje bendruo- °ricialaūs, politinio ar partinio

V. LIZDENIS, Vokietija

Prieš 40 metų Maskvoje pasi- vas, Maskvos “Krokodilui (pa- dziami žmonių lūpomis ir jie 
rioc 4„™nipr. fiašiai kaip ir Vilniuje leidžia- dažniausiai plačiai pasklinda.

mai “Šluotai”) neįmanoma pas- Štai vienas tokių juokų: “Viena 
kelbti juokų apie Chruščiovą, kaimynė skuūdžiasi kitai: šian- 
Sovietų vykdoma politika negali dien krautuvėje vėl nebuvo nei 
būti pajuokos ar pašaipos ob- mėsos, pieno, nei sviesto ir kiaų 
jektu. Negalima kritikuoti, pa- šiitių. Mano šaldytuvas visai tuš 
šiepti ir aukštesniųjų partinių čias — patarkit, kaimynėle, ką 
vadovų —ž net ir įstatymai juos daryti? Kaimynė atsako: “feu- 
saugo prieš karikatūristus. junkite savo šaldytuvą su radi-

Vis dėlto, sovietiniame gyve- jo aparatu, drauge. Maskvos ra- 
nime dar tiek daug medžiagos r ii jas skelbia, kad pas mus juk 
juokams, šaržams, kritikai, kad nieko netrūksta...”
toli gražu jiems nepakanka vie- Jau žymiai sunkiau patekti į 
no žurnalo (dienraščiuose poli- maudą politiniam juokui. Kai 
tiniai šaržai — labai retas reiš- neseniai Sovietų Sąjungoje vy- 
kinys). ko rinkimai į Aukščiausiąją ta-

, . .... » . į rybą, tai “Krokodilo” skiltyseGeriausi juokai — žmonių 1 
lupomis

gyvenimo bruožų Sovietijoje. 
Žurnalui daug kas draudžiama, 
ir jis turi laikytis tam tikrų 
taisyklių.

meneje.
Praėjusio šeštadienio vakarą 

derybininkai sėdo prie stalo pa- 
Pasaulinių karų metu jos rado rujoje nuotaikoje. Sekmadienio 
bendrą žodį gintis. Ar šioje sri- rytas atnešė dramatišką įtam-
tyje jos sutars ateityje? ! Luksemburgo užsienio rei-

Šiuo metu sandraugoje vyks- L o .
ta aiškus nesutarimas dėl ūki- k% “,msterls Eugene Schaus, mumstu partijos. Priešingai va- 
nio santykiavimo. Praėjusiais Posėdžio pirmininkas, išvargęs karų pasaulio sarau, politinių

. ... .v v. • išvirto ĮS krėslo. Prancūzijos piešinių (cartoons), karikatūrųmetais Anglijos išvežimas šie- „ . . ... , . , . .. , . . į ... ., . „n n ... , . ... .v v. užsienio reikalų ministeris Mau kūrėjams, dažnai kandžiai pake 10,3 bil. dol. Anglija įsveze . _ . ,, ... . . , . v. J ’ , . 1 ,, . „ . _ , , rice Couve de Murville kietai šiepiantiems vyriausybių aal-prekių už 4,5 bil. dol.-į san- ________________ 1 - J ų 6
drangos kraštus. Ji išvežė pra-:
monės gaminius, įvežė maistą i 
ir žaliavas. Londono ūkio žino- [ 
vai gerai numano, kad sandrau 
gos kraštai ugdys savo pramo
nę ir mažins gaminių įvežimą.
Anglija jau šiandieną turi iėš-, 
kori naujų rinkų ar ūkiškai su
nykti. Vienintelis jai kelias te
liko įsijungti į Europos ūkinę

Komunistų partija — tabu
Neleidžiama šaipytis iš ko

mos blogai. Dėl to keliolika tonų 
cemento sūakmenėje. Darbų vyk
dytojas J. Babilius bandė cemen
to trūkumą ‘išlyginti’. Liejant gy
venamojo namo pamatus, neleisti
nai sumažino cemento kieki.”

Prie to viso galima, pridėti ne
bent vieną papildymą: “Tiesos” 
redakcija sakosi tą vieną dieną 
gavusi 79 laiškus ir, matyt, ne 
pačius baisiuosius išspausdino...

J. žvilb.

Prezidentas Kennedy (kairėje) suteikė aukščiausiąjį pažymėjimą daktarei Frąn.ces- Oldlia.m Kelsey, 
kad ji neleido parduoti vaistų, vadinamų thalidc.mide, nuo kurių vartojimo gimsta nenormalūs 
kūdikiai. Tuo pačiu metu sveikatos, gerovės ir švietimo sekretorius Anthony Celebrezze (dešinė
je) pareiškė, kad naujausi pranešimai rodo, jog vaistas buvęs duotas 207 nėščioms moterims šia
me krašte ir beveik visos jos pagimdė nenormalius kūdikius. (UPI)

i galėjai pastebėti du piešinius:
[ juose matomas kolchozininkų su 

Patys geriausi juokai sklei- sirinkimas. Viename tų piešinių 
------------ —----------------------- ! pareigūnas pirštu rodo į nusi

gėrusį kolchozininką, su nami
nės buteliu kišenėje, ir kreipia
si į susirinkusius' “Draugai, kas 
sutinka su kandidatais/ tepake- 
lia ranką”. Kitame piešinyje sū 
sirinkusieji nenoromis pakelia 
abi rankas. “Išrinktas vienbal
siai” — taria pareigūnas. ū-."

Stalino palaikų likimas —- 
juokų objektas , '.

Daug riebesnį, kandesni,. tię 
juokai, kurie nepasirodo spau
doje, bet skleidžiami gyventojų 
tarpe. Šiuo metu Sovietijoje iš
girsi daug juokų, turinčių ryšio 
su Stalino palaikų pašalinimų 
iš Kremliaus mauzoliejaus. Štai 
vienas pavyzdžių: Stalinas, jo 
palaikus pašalinus iš mauzolie- 

(Nukelta j 7 psl.)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS

, kėši geležinkelio stoty, svetimos kalbos užrašais nu- 
kabinėtoj, stumdėsi po kampus, žvalgėsi, kaklus iš
tiesę, kaip ganyklose paklydę žąsiukai, lyg kvaitulio 
apsėstos avys. Aikštėje lūkuriavo būriai žmoniįį, kaip 
aną vakarą Kaune, nedrąsių ir baukščių. Su geležin
keliečiais nesibarė, nes nemokėjo jų kalbos, ne na-

- Was haben Šie da? — užklausė geležinkelie
tis, perkopęs tvorelę. /' %.;•

Sauja buvo pilna aukso. ;,
— Kommen Šie her! — pamojo būreliui, atveri, 

damas vartelius. — Wieviel Leute? Dreissig? Beeiįt 
euch! W.ir vverden versuchen. Hoffentlich, ich lindę

muose buvo. Tik žvalgėsi, kuždėjosi patylomis, lyg noch was.
šventoriuje, tampėsi už rankų vaikus, jieškojo kažko, I Sprausdamasis traukinin, Jasaitis žvilgterėjo tttr 
maišėsi,, nerimo. j gal pasižiūrėti, iš kur auksas atsirado. Jam už nuga-

Buvo jau Vokietijoje, be kelio atgal, be tiltų į ros veržėsi aukštas, žilas, padžiūvęs senis. Tai buvo 
namus, nors tik už poros žingsnių tiesiai per gatvę Kaune išgarsėjęs ekonomistas, pas kurį Tomas, ruoš-

— Jums kitaip! Jauni esate, vaikus turite. Gel- nusvirusi kartis, skirianti dvi šalis. Čia bijojo belstis i damas diplominį darbą, klausė patarimo. Tasai nuo
neatsako už padarytą broką”, bėkitės, kiek galit, o mudu čia paliksim. Savas grums- į duris vandens ar vaikams duonos gabalo paprašyti/ miesto kalno, iš nuostabaus grožio vilos.
Atostogaujantį Andriūną šiuo me- tas geriau pamylės, mažiau slėgs... Imkite vežimą! Netaip, kaip anoje pusėje, netaip! — Beeilt euch! Der Zug faehrt in einigen Miųų-

Bet *r SU Sėskit jan, kelkite vaikus, kol dar nevėlu. Su mama Jei ši per gatvę nusvirusi kartis peržengta, nešto- ten ab, — ragino vokietis, atrakindamas paskutinio

priėmimo dienos, kad galėtų pa
sakyti: “Po metų statybininkai

juo sunku susikalbėti.
Nejaugi dėl statybininkų neran

gumo mokiniams reikės pradėti 
naujuosius mokslo metus nesu
tvarkytoje mokykloje?

J. RASIMAVIČIUS 
Joniškėlio vidurinės mokyklos 

ūkio dalies vedėjas
nį apsėmė vanduo. Žiemą klasėse "Nemenčinės rajono Raudon- 
buyo šaltoka, nes neveikė pūti- dvario biomicino gamyklos staty
mo angos centrinio šildymo kros
nyse. . Bibliotekoje grindys per ke
lis mėnesius iškirmijo. Pro stogo 
plyšius: puste sniegą, lijo lietus.
Be to,, yra visa eilė kitų defektų, 
kurių net, neaprašysi.

Šiaulių- statybos valdyba Nr.
13, kuriai buvo pateiktos preten
zijos, dar šių metų balandžio 11

ROMANAS

pėsti pareisim. Kad tik ant savos žemės koja... Leng
viau iš karto daros... Dieve, tai ir sulaukėm, tai prisi- 
gyvenom... 7-

Traukinys bėgo tolyn ir tolyn, o už langų šmėkšo 
čio jo nepažįstami miesteliai. Jų buvo tiek daug, kad, 
begis, visas kraštas panešėjo į didelį miestą. Nei lan

vėti už jos, nesižvalgyti! Gaisras atslinks ir čia, jis ir vagono duris, 
aną kartį supleškins!

Jasaičiai bilietų nusipirkti negalėjo, nes kasos 
— Ne, dėde, ne! Mums jau netoli, o Jūs išvargę, 'langeliai buvo uždaryti. Traukinys stovėjo čia pat, 

nusikamavę. ant bėgių išsižergęs, dūsavo visu ilgiu, lyg laukiančios
— Kaip norite, vaikai. Tegul jums Dievas būna kelionės bijodamas, nusišnypšdavo ir šučiaudėdavo.

geras. Ir šitiems mažiukams, tiems angelėliams... O žmonės žvilgčiojo į jį, sekė akimis, tačiau varteliai ■ kų, patvinusių javų ežerais, nei liūliuojančijų pievų,
mes atgal. Žemės, kurioj tiek metų sulaukėm, nega- buvo užtrenkti, o už jų stovėjo geležinkelietis. i nei gojelių, susibėgusių kalneliuose, apglėbusių krii-

boje darbai vyksta neorganizuo-, iįm paniekinti! Dievas nubaustų senius. Širdis nenu- Tomas užkalbino jį. Ar nesurastų vietos, ar ne- mokšnius,' pasipuošusių raudonikių kepuraitėmis. Jei
chanizmal^Dė^toPdau^dai-bi re! rimtų... Su Dievu, vaikai! — Vežimas subraškėjo ir i priimtų su mažais vaikais? Širdį reikėtų turėti, bent sumirgėdavo žaluma, ir traukinio langus pritemdyr
kia po kelis kartus perdirbinėti, nuriedėjo atgal.

Jasaičiai grįžo kelian, nes nebuvo kada stovėti, 
moti ir šluostyti akis. Minia lingavo, traukė srovėje 
pirmyn, žingsnis po žingsnio iš savo krašto, tolyn ir 
tolyn nežinion...

o tam papildomų lėšų niekas ne 
skiria. Taip, pavyzdžiui, pagrindi
nė stogo atramos sija, nuėmus 
klojimus, subyrėjo. Stogo viršuti
nė danga uždėta netinkamai ir 

d., pnžddėjo" visus" defektus pa-! praleidžia vandenį. Nuo viso pa
šalinti;. Bet žodžio netesi. Porą stato nubyrėjo išorinis tinkas.
dienų pasirodė keletas darbinin- i Duobes kuro rezervuarams kasė Kelionė priešaušriu, žmonių maišatis ir skubėji- 
kų, bet ir jie greit dingo. | ir, kitus darbus dirbo rankomis, mas buvo lyg ankstyvojo ryto sapnas, - kurį, pramer-

Darbų , vykdytojas P. Andriūnas nors čia pat be darbo stovėjo kyg akį sunku skirti nuo realybės. Išvargę, patinu- 
visn tai stebi ramia sąžine, žiuri elektrinis keltuvas ir transporte- . . , . . „ . , . ., , , vb- taukia, kada praeis metai nuo I riš, Statybinės medžiagos laiko-i Šiomis kojomis, švino pripiltomis galvomis vėl blas-, pasižiūrėti.

6.

trupinėlį gailesčio. davo miškelis, matei tik dailiai išrikiuotus medžius,
— Ausgeschlossen! Da gibt es ueberhaupt keine lyg kareivius parado aikštėje, be laisvėje būjojančio

Rede! Der Zug ist ueberfuellt.
Užpakaly stoviniuojąs būrelis klausėsi pašneke

sio, sekdamas kiekvieną vokiečio judesį.
— O gal dar būtų koks kampelis? Gal susirastų? 
—• Auf keinen Fall!
Staiga^ kažkas palietė Tomo petį ir. pakuždėjo: 

Pabandyk šitai, nebijok! — Nuleistos rankos
saujoje Tomas pajautė kietus grumulius ir pakėlė ją dingsime

lazdyno, be krūmokšnio.
Jasaičiai susimetė vagono koridoriaus kampe, 

prie pat durų. Vaikai, suvirtę ant ryšulių, snaudė, ne
paliaujamo traukinio bildėjimo liūliuojami.

— Nors didelė nelaimė ištiko, bet džiaūkiibėš, 
kad visi esame kartu, — kalbėjo Julija, susirietusi 
prie vaikų. — Kaip nors išsiversime, tarp žmonių nė-

(Bus daugiau)



KOVA PRIEŠ BAZN YCIĄ LIETUVOJE
Dar pirmosios bolševikų oku

pacijos metu Maskvos įgalioti
nis Pozdniakovas vysk. V. Briz- 
giui aiškino, kad Lietuvos dva
siški ja neprivalo turėti iliuzijų: 
ant nykštuko Lietuvos griūvąs 
kolosas su 20 metų patirtimi. 
Kas Rusijoje buvo pasiekta per 
20 metų, Lietuvoje užteksią 2- 
3 metų. Esą jauni vyrai kunigų 
seminarijoje, kol tapsią kuni
gais, jau neturėsią ko veikti: 
žmonės būsią be religijos.

Tačiau ši Pozdniakovo “pra
našystė” neišsipildė. Antrosios 
bolševikų okupacijos metu Lie
tuvos Bažnyčia turėjo išgyven
ti visus religijos persekiojimo 
etapus, išbandytus Rusijoje ir 
kituose komunistiniuose kraš
tuose.

Persekiojimų etapai
Pirmasis etapas (1945-54

DR. V. MAR. Ateizmas per jėgą

m. tokių paskaitų buvę 100,000, ; 
i kurių išklausė apie 6 milijonai 1 
žmonių (taigi apie 60 kiaušy-! 
tojų kiekvienai paskaitai).

Dabartiniame kovos su reli-' Ateizmo skleidėjai ypatingai
gija periode visas komunistų ^ūti komjaunuoliai. Jie
partijos dėmesys, pagal Chruš- MaskvOs nurodymais turi vesti 
čiovo nurodymus, yra nukreip- puolamąją kovą su religi- 
tas į “mokslinę” —ateistinę pro n’a*s prietarais . Komjaunuolių 
pagandą. Dar 1956 m. Vilniaus uždavinys — išaiškinti darbinin 
“Tiesa” rašė- kams gamtos reiškinius, popu-

..... . , liarinti žinias iš astronomijos,Kova su ‘religiniais pneta- , . , .. , .. „. .,, . . , . . biologijos, chemijos, fizikos, me ,rais yra svarbi, neatskiriama ... . g. .dicmos ir pan. Jie turi sukur
ti “sovietines tradicijas”, orga- ' 
nizuoti iškilmingas komjaunuo- I

jotinai pastebima, ir ten, kur re 
ligija turi valstybines teises, 
kur mokslininkai religingi, ir 
atvirkščiai — XX amžiaus me
nas visur žymiai nusmukęs, pa
lyginus su praeitais amžiais, 
ypač tapyba, nors XX amžius 
žymiai bedieviškesnis. Religija į
nekausto nei darbininkų, nei dalis partinio darbo ir viso dar- 
kolūkiečių iniciatyvos, nes ji ne i bo, auklėjant tarybinius žmo- 
ragina blogai dirbti, arba visai nes komunistipe dvasia. Respub 
nedirbti. Iš kitos pusės religija bkos partines, profsąjungines , 

ir komjaunimo organizacijos, o
taip pat kultūros — švietimo Ateizmo propagandai Lietu- 
įstaigos privalo imtis energin-

dar netapo pakeista kultūrinio 
gyvenimo pramogomis; pamal
dos, blizgesys, muzika, giesmės,
ceremonijos ir šventės žmonių, gų priemonių padėčiai ištaisyti, 
ypač senos kartos, iš įpročio

voje skleisti miestuose ir mies
teliuose yra įsteigtos “ateizmo Leitenante Gail Liberty, JAV 

aviacijos gailestingoji sesuo, tapo 
šio krašto moterų klasėje šaudy
mo revolveriu čempionė, susirink
dama 2,513 taškų. Ji yra iš Au- 
burn, Me., o dabar darbuojasi 
Shepard aviacijos bazėje, Texas 
valstybėje.

| Prieš gyvenimo pabaigą viskas 
' vyksta kaip kaukių maskaradui 
i baigiantis, kai nusiimamos kau
kės. Tada visi, su kuriais gyve
nimo eigoje turėtas sąlytis, pasi- 

i rodo tokie, kokie tikrumoje yra.
A. Schopenhauer

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienas 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. WA 5-8063

DĖMESIO !
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R6DI0 PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Itadio Pro- 
grama Naujoj Anglijoj iš stoties 
WLYN. 1360 bangos veikia sek 
padieniais nuo 1 00 iki 1:30 vai. 
no pietų Parduodama Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ’ ko
mentarai muzika, daino* ii u.ag 
•lutės pasaka Programą veda 
Steponas I. Minkus Biznio reika
lais kreiptis . Baltė Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone Telefonas 
VIS 8-0489 Ten gaunamas ir
rira ugae'

Platinkite “Draugę”

mėgiami, o kinas bei kitos kul-
Plečiant mokslinę — ateisti- mokyklos”, kuriose mokytojai, 

nę propagandą, svarbu panau-1 jaunuoliai ir darbininkai supa- 
tūrinės pramogos jų nepakeitė i doti visas idėjinio — politinio į žindinami su religijos žala dva- 
ir negali pakeisti, nes jų perma darbo priemones — paskaitas, siškijos nusikaltimais. Kai ku- 
ža ir nevisada jos kultūringos, pranešimus, pasikalbėjimus, ra- riose vietose įkurta 2 metų

m) —moralinis ir fizinis tero-1 Ateistai Lietuvoje senais lai- diją, spaudą, kiną, teatrą, Į šį “ateizmo universitetai”, kuriuo 
ras. Kunigai ir tikintieji, dangs kais buvo asmeninio gyvenimo ypatingai svarbų darbą reikia se baigę mokslą gauna diplo- liūs, ruošia naujus propagan- 11
tantis visokiausiais pretekstais, pavyzdys, jų buvo nedaug ir įjungti geriausius partinius ir i muoto ateisto atestatą. distus, mezga ryšius su Sov. j
buvo kalinami, tremiami, baž- jiems teko kovoti su klerikaliz- komjaunimo propagandistus, i Ateizmo skleidimo darbui ko- Sąjungos miestų panašiais “ate J
nyčios uždarinėjamos, tikintie-Į mu, kurį gynė valstybė; šių mokslines jėgas, tarybinę inte- ordinuoti miestuose yra įsteigti istų namais”, naudojasi jų pa-
ji pašiepiami, ujami, baudžiami.' dienų ateistų tarpe yra nemaža ligentiją, žemės ūkio specialis- /‘ateizmo namai”. Jie apjungia mokymais ir sugestijomis, ren- 
Tokia kova su religija tęsėsi1 iškrypėlių, todėl negalima paša- tus. Būtina, kad paskaitos bū- visus to miesto ateistus, kurie, gia pas save ateistinius teismus 
maždaug iki Stalino mirties. Su kyti, kas geresnis: ar tas, ku- tų skaitomos kiekvienoje įmo- pasidalinę į sekcijas, skaito pa- ir kit.
Stalino mirtimi ir antireliginė- j ris eina į bažnyčią, ar tas, ku- nėję, kiekviename kolūkyje, skaitąs, platina ateistinę litera-, Jeigu prie to viso dar pridė

ję kovoje įvyko atmainų. Fizi- ris eina į užkandinę — ręsto- MTS, tarybiniame ūkyje, brigą- , turą, rašo straipsnius į laikraš- sime spaudą, radiją, kiną, teat- 
nis teroras pamažu liovėsi. Bu- raną. Aplamai šis klausimas dose, fermose, kad nemirtingos j čius, rengia vakarus su paklau- rą, muziejus, parodas, gali at- 
vo tikra sensacija, kai Chruš- yra perplatus, pergilus, kad jį marksizmo — leninizmo idėjos ! simais — atsakymais, mokyklo rodyti, kad religijai Lietuvoje 
čiovas 1954. XI. 11 paskelbė So galima būtų lengvai išspręsti... mokslo šviesa pasiektų darbo j se organizuoja ateizmo rate- jau yra suskaitytos dienos, 
vietų Sąjungos komunistų par- Reikia imti išsilavinusį žmogų, žmones”.
tijos centro komiteto nutarimą, kuris vaikšto į bažnyčią. Tiek O rusiška “Sovietskaja Lit- j ' - 1 ' ' '
kurio įžangoje pasakyta, jog į davatka, tiek antireliginis f ana va” 1954. IX. 15 straipsnyje i
įvairiose Sov. Sąjungos vietose 
buvę prieita prie antireliginių 
išpuolių, kunigai buvę kolioja-

tikas abu juokingai kvaili: vie- “Pagerinti moksliniai — ateis 
nas tiki prietarais, o kitas juos tinę propagandą” rašė: 
puola; neaišku, kodėl ir ką vie-1 “Religija yra vitališkiausia '

mi ir įžeidinėjami, laikraščiai nas tiki; taip pat neaišku, ko ir kenksmingiausia praeities lie

GERAS BIZNIS PAS 
B AI ZEK A

ir propagandistai neleistinai pa 
žeisdavę tikinčiųjų jausmus, ne 
išmanėliai kalbėję antireliginė
mis tettiomis ir t. t. Centro ko-

puola ir jaudinasi antras, jei kana, kuri kliudo žymiai daliai 
Dievo ir t. t. nėra” (Tiesa, sovietinių gyventojų aktyviai 
1956. XII. 11.). įsijungti į komunizmo statybą...

Atoslūgio metu, 1955. IX. 11 Labai svarbu, kad ateistinė pro 
mitetas pareiškė, kad visa tai buvo konsekruoti vyskupai J. paganda būtų poleminė ir agre
turi būti pakeista. Ateityje ko-; Steponavičius ir P. Maželis, iš šyvi, kuri demaskuotų religijos 
va; prieš religiją, prieš Bažny-1 Sibiro grįžo vyskupai T. Matu- reakcinę esmę, kuri aiškintų 
čią turėsianti būti vedama su- lionis ir P. Ramanauskas, apie religinių prietarų žalą darbo 
stiprintomis ideologinėmis prie- 130 gyvų išlikusių kunigų ir žmonių klasei bestatant komu- 
mohėmis. Ją turėsią vesti žmo- apie 35,000 tikinčiųjų (iš nizmą”. .
nės specialiai tam parengti. 

Taip prasidėjo antrasis, gana
trumpas, etapas (1954-56 m.). 
Lietuvos komunistai kurį laiką 
nesusigaudė,- tekios linijos 
jiems laikytis. Jie nesuprato, 
kad Chruščiovo naujas pasisa
kymas dėl metodų keitimo ko
voje su religija yra vien dema
goginiai šūkiai, kuriais jis sie
kė sustiprinti savo valdžią. Bet 
gi to pasėkoje 1956 m. komu
nistinėje spaudoje pasirodė net 
diskusijos religiniais klausimais, 
kuriose tikintieji, kad ir nedrą
siai bei atsargiai, galėjo viešai 
pareikšti savo pažiūras. Atsira
do gana aiškių pasisakymų, gi
nančių religiją ir tikinčiuosius. 
Pvz. A. Vengrys, LTSR Mokslų 
Akademijos aspirantas, 1956 m.

275,000 ištremtųjų). Tuo metu 
buvo leista remontuoti kai ku-

Na, ir prasidėjo, pagal aukš
čiau išdėstytą programą, “moks

rios bažnyčios, o Klaipėdoje net linis” švietimas, naikinant “reli- 
statyti naują. Iginius prietarus”.

Tačiau neilgai džiaugtasi ato Visai antireliginei propagan- 
slūgio reiškiniais. Komunizmo Jai Lietuvoje vadovauja politi-

PASINAUDOKITE NEPAPRASTU 

ATPIGINIMU

Esant šaltesniam orui Harry Seigan atpigintai 
išparduoda visus tropikinius kostiumus, kurie 

tinka dėvėti ir vasarą ir rudenį.

Kamavę $45.00, dabar 
tik ...................... $32.88

ir visi kiti vasariniai kos
tiumai su 20% nuolaida.
Marškiniai trumpom ranko

vėm, kainavę $2.95, 
dabar tik ............ $1,83

\ H
Ir kiti vyrų ir jaunuolių 

apsirengimui reikmenys — 
vasariniai yra atpiginti.

KREDITAS NEMOKAMAI

Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai

. SEIGAN
RŪBAI, SKR YB LLKS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

vadai nusigando stipriai vitališ
kų religijos apraiškų. Maskvai 
davus naujas instrukcijas, Lie
tuvoje užsimota, su iki šiol ne
girdėtu smarkumu suduoti ga
lutinį smūgį religijai ir Bažny
čiai. Taip prasidėjo griežtos ko 
vos periodas (nuo 1957 iki šian 
dien). ,

Prasidėjus didžiajai akcijai 
prieš religiją, tikinčiuosius, dva
siškius, komunistų partija tiki
si per keletą metų galutinai “re i 
Ilginius prietarus” sunaikinti, ! 
suardyti Bažnyčios organizmą,

nių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugija, kuriai talkinin
kauja, pačių komunistų pasigy
rimu, daugiau kaip 15,000 įvai
rių mokslo šakų lektorių ir vi
suomenininkų. Pačiai draugijai 
1962 m. priklausė virš 18,000 
narių, jų tarpe 13,000 kaimo 
vietovėse. Jei 1960 m. buvo vi
soje Lietuvoje paskaityta apie 
80,000 paskaitų, tai jau 1962

TERRA

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

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN JL KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-7747

1962
VALIANT $1695

1962
PLYMOUTH #1795

New 1962
CHRYSLER #2964

1962
IMPERIAL $4195

41%
current dividend

5%
spalių mėn. 21 d. “Tiesoje” ra- gyventojus paversti ateistais. Į 
šė: Tam reikalui įkinkytos visos jė '

“Tikėjimas dar nedaro blogų gos, ir toji akcija yra tokia, 
kolūkiečių, blogų darbininkų, ap kokios okupuotos Lietuvos isto 
lamai, blogų mūsų socialistinės rijoje dar nebuvo. Jei ir nevar 
tėvynės piliečių. Juk kiekvienas to jama masinio, fizinio teroro i 
iš mūsų tikriausiai pažįstame priemonių (tas daroma tikslin-j 
tikinčių žmonių, kurie yra gurno sumetimais), užtat mora- 
darbštūs, sąžiningi, puikiai sa- į linis teroras yra bekraštis. Ko !
vo pareigas einantieji žmonės. 
Šie žmonės, be abejo, pasiektų 
dar geresnių rezultatų, didesnių

munistai įsitikino, kad, visiškai 
uždraudus religiją, Bažnyčiai 
galima padaryti tik paslaugą.

laimėjimų, jei nenuodytų savo Persekiojimas ir teroras tauri- 
sąmones religiniais prietarais”, na ir grūdina tikinčiuosius. Tad

Bet bene drąsiausias dauge- ! komunstai dabar siekia suardy Į 
lio pasisakymų oficialioje komu ti Bažnyčią iš vidaus: vyskupai | 
nistų spaudoje buvo Viln’aus ir nesutinką bendradarbiauti 
universiteto aspiranto L. Drot- . vyskupijų valdytojai nušalinti, 
vino straipsnis, ginąs religiją ir paskiri kunigai vėl vežami į Si 
kritikuojąs ateistinę akciją. Jis birą.
įdomus ir tuo, kad rašytas žmo Tačiau ne vien tik pasaulė- j 
gaus, kuris mokslus išėjęs jau žiūriniai skirtumai išvedė ko- i 
sovietinėje santvarkoje. Jis munistų partiją į tokią aštrią 
tarp kita ko ten rašė: kovą prieš Bažnyčią Lietuvoje, i

“Religija apsišvietusiam žmo Likvidavus aktyvią ginkluotą 
gui nėra kliūtis: šiandieninė re- partizanų rezistenciją prieš oku 
ligija tiek sumodernėjus, tiek pantą, įvedus kolchozų sistemą 
daro įvairių nuolaidų, kad ne- ir sunaikinus vad. buožes, Baž- Į 
galima sakyti, jog ji galėtų bū- nyčia liko vienintelis dvasinės 
ti stabdis, vystant mokslą, tech ir tautinės rezistencijos židinys, 
niką, meną. Juk žmonijos tech- 1 Prieš ją ir nukreiptas visas ko- 
ninė, mokslinė pažanga neabe- vos svoris.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. OSrd St., Chicaso 29, IU. 

Tel. 434-4660 4030 Archer Avenue.
MOTORS

Telef. VI 7-1515

on investment bonus 
4Į4% DrVUiKNDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4J^% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAdMAMS 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.

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHOGO 8 • PHONE 254 0104
i

K

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chicago 29, III. Tel. REpublic 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

S
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KOVO GEGUŽINE skyrių šį rudenį. Apie mokslo
Rugpiūčio 18 d. Liberty Par- metų pradžią ir visų mokinių 

registracijos tvarką bus praneš
ta vėliau. St. Sližys

ke, Middlebelt ir Bradow Rd., 
prie p. Binkienės ūkio, įvyks 
Detroito Sporto klubo Kovo me
tinė gegužinė. Sportininkai duos 
įdomią programą.

Visokių valgių bufetas, žaidi
mai jauniems ir vyresniems, pui 
kus ukrainiečių orkestras gros 
šokiams, kurie bus gražioje su 
parketu salėje. Prie įvairių gė
rimų bus dar skanaus užsienie
tiško putojančio alučio.

Apsilankę įdomiai praleisite 
laiką puikiame, erdviame parke. 
Detroitiečiai kviečiami palaiky
ti lietuviško jaunimo organiza
ciją, kuri sutraukia didelį būrį

ALIAS SUVAŽIAVIMUI 
PAGERBTI BALIUS

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų s-gos 7-as atstovų 
suvažiavimas įvyksta Detroite,
Tuller viešbutyje, Grand Circus 
Park, Adams ir Park avė. kam
pas.

Suvažiavimo atstovams-sve- 
čiams pagerbti rugsėjo 2 d., 
sekmadienį, 8 vai. v. rengiamas' mis. Tą dieną 11 vai. įvyks me-

Paskutinį kartą iš Dainavos stovyklos žygiuojant.
A. Gulbinsko nuotrauka

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 9 d.

APIE SIUNTINIUS Į SUVALKŲ 
TRIKAMPĮ

Siunčiant siuntinį į Suvalkų dybos narį adresu: B. Saplis, 
trikampį, pirma reikia parašyti 1558 Devenport Rd., Toronto 4, 
laišką gavėjui. Laiške nurodyti Ont., Canada. Tel. LE 7-1503. 
siuntėjo adresas, pilnas vardas Jis veda siuntinių registraciją 
ir pavardė, kad gavėjas, nuėjęs ir kartoteką. Ten galima gauti 
į paštą, galėtų reikalauti siun- adresų, kurie lietuviai dar nė- 
tinio, kaip siųsto nuo giminės, ra gavę siuntinių, o yra tikrai

Lenkams ir lenkų esamai vy- jų reikalingi, 
riausybei nepatinka mūsų tau
tiečių lietuvių rėmimas. Yra J. Cicėnas
draudžiama gauti siuntinius iš 
užjūrio organizacijų ar pavienių 
asmenų. Kada lietuvis nueina į 
paštą atsiimti siuntinio, pašto 
tarnautojas klausia, kas siun
čia siuntinį. Jei gavėjas nežino

VKLS Toronto skyr. 
pirmininkas

— Sovietų ambasadorius!

GYDYTOJŲ KONGRESAS 
VIETNAME

Antrasis Azijos katalikų gy
dytojų kongresas šaukiamas 
Vietname spalio 22-25 dienomis. 
Kongreso tema: “Katalikų gy
dytojų atsakomybė beišsivystan 
eiuose kraštuose”.

Auto Išlepimas

detroitiečiai gali gauti pirkti 
pas Praną Stanionį, 14635 Ohio, 
Detroit 38, tel. WE 4-1592.

— Lietuvių Bendruomenės
.. Detroito apylinkė, norėdama su prasidės 7 vai. v. Tikslus sales,, .... ... .... , ,j , . , , .. įteikti lesų lituanistinei mokyk-adresas, kuriame vyks balius, i, . __ _

bus nurodytas vėliau. i"al ,sl?!kd1’ ™gpluc,° men. 26
prašome užsisakyti I Sekmadienį n 30 v bus žu- d< ruosla įvažiavimą — geguzi-

dvhn RviPČin vi«u« iv (prie Stal° 10 asmen^ Pas inž-1 vusiųjų pagerbimas' miesto.Prie Chemung ežero.
Wind<,nrn n t Detroito Memeną, tel. LU 2-7853 ir pas centre prie paminklo. Pamaldos1 — Detroito sportininkai rug-

įndsoro lietuvius dalyvauti ge inž Nąvasaitį, telefonu UN 4- katalikams įvyks 11 vai. 45 piūeio mėn. 18 d. ruošia metinę
guzineje, kuri įvyks rugpiučio 2577. Stalų išdėstymo planas, į min., o evangelikams 1 va’l. po i gegužinę New Liberty parke.
2f± Sekra±I;LPrIe Chemu.”g viešbučio salėje, galima' piet,. . I _ gv. Alltall0 paraplJa ru0.

pamatyti V. Paužos krautuvėje, j 2 vai. bus studentų pietus, gia pikniką _ gegužinę rugsėjo
Valdyba i 3 vai. pietūs garbės svečiams ir 9 di New Libert arke_

[kitiems. Užsiregistruoti iš anks-1
to. Sporto žaidynės sekmadienį j — Detroito Lietuvių namų 
prasidės 10 vai. I draugija rugpiūčio mėn. 7 d. pa

i 6 vai. vakare Windšoro pui-, sirašė Čekoslovakų namų pirki- 
i kioje auditorijoje įvyks koncer
tas, kurį išpildys “Dainavos” 
ansamblis. Dalyvaus tautinių

balius.
Maloniai kviečiame Detroito 

ir kitų aplinkinių miestų lietu-
lietuvių bendram tautiškam ir vįus gausiai dalyvauti. Turėsi- 
sporto darbui. Pr. M. mc svegįų įg visos Amerikos ir

Kanados.
Stalus

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ 

L. B. Detroito apylinkės val-

ežero, už Brighton miestelio. 
Tai ta pati vieta, kur buvo Ra
dijo klubo gegužinė.

Bendruomenės valdyba turi 
eilę įsipareigojimų, kad lietuviš
kos kultūros darbas eitų sklan
džiai, nenutraukiamai ir pasto
viai. Vienas iš tų įsipareigojimų 
yra lituanistinės m-los globa. 
Šiemet rudenį lituanistinė m-la 
bus praplėsta, įvedant lituanis
tinius kursus Detroito Vyčiams. 
Be to, tautinių šokių grupė “ši
lainė” Irgi yra bendruomenės 
globoje. Ateityje planuojama 
Detroite turėti aukštesniuosius 
lituanistinius kursus, kurie ap
imtų gimnazijų ir universitetų 
studentus. Suprantama, viena 
valdyba nieko nepadarys, jei 
visuomenė tam nepritars ir, rėi 
kalui esant, neparems.

Todėl valdyba kviečia kiekvie
ną lietuvį atvažiuoti pasidžiaug 
ti gražia ežero gamta, pasišok
ti, pasivaišinti ir išbandyti lai
mę. čia ne tik jaukiai praleisite 
sekmadienį, bet ir atliksite lie
tuvišką pareigą, nes gegužinės 
pelnas yra skiriamas mūsų pa
čių reikalams.

Valdyba tikisi, kad šis bene 
paskutinis šios vasaros išvažia
vimas į gamtą pavyks ir laukia 
jūsų gausaus atsilankymo.

TĖVŲ DĖMESIUI

Jau laikas pagalvoti ir apie 
mokslo pradžią, ypač pirmame
čiams, lituanistinėj m-loj. Kad 
nesusitrukdytų vadovėlių užsa
kymas, tėvai prašomi iš anksto 
užregistruoti savo vaikus pas 
mane telefonu CR 8-2436 ir as
meniškai. ši registracija reika
linga tik įstojantiems į pirmą1 

»
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DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WK 4-0165 

GENERAL. CONTRACTOR

no parodos atidarymas, o 4 vai. 
po pietų prasidės studentų su
važiavimas.

Susipažinimo balius — šokiai

mo sutartį.

— Dariaus ir Girėno klubas
šokių grupės. Meno paroda bus | iš suruoštos gegužinės gavo 

$539 pelno, kurį numatė paskir 
ti namų pirkimo fondui.

ten pat vadinamame “Dieppe 
Room”. “Dainavos” ansamblis, 
susidedąs iš 80 žmonių, pildys 
lietuvių ir kitų žymiųjų kompo
zitorių kūrinius. Rugsėjo 3 d.— 
šventės užbaigimas. Paprastai 
Kanados Lietuvių dienos su
traukia apie 2,000 žmonių. Šiais 
metais detroitiškiams yra la
bai geros sąlygos dalyvauti šio
je šventėje, nes atpuola tolimos 
kelionės.

S. G-kas.

TRUMPAI

— Vida Janulevičiūtė ir Wal- 
ter Kavaliūnas rugpiūčio mėn.
11 d. 10 vai. ryto, Šv. Antano 
bažnyčioje priims moterystės 
sakramentą.

— LRKSA 265 kuopos susi
rinkimas įvyks rugpiūčio mėn.
12 d. Šv. Antano parapijos mo
kykloje.

— Lithuanian Melodies radi-
Dr. A. Darnusis į Dainavos sto- i jo valandėlė, kuriai vadovauja 

vykią susirinkusius liet u v įus Rapoiag Valatka, savo progra- 
dziaugsmmgai supažindina su p. £ ... , .
Baltrūniene, stovyklai paaukoju- prailgina pusvalandžiu, bus 
šia $10,000. girdima šeštadieniais nuo 4:30

A. Gulbinsko nuotrauka įĮęj 5:30 vai. v. iš WJLB radijo 
stoties, banga 1400.

— Baltic Melodies praėjusį 
šeštadienį perdavė paskutinę 
programą.

— Lithuanian Voice radijo 
valandėlė savo programą duoda 
sekmadieniais iš WQRS FM ra
dijo stoties, banga 105,1, nuo

— VVindsoro lietuviai yra pa
siryžę įsigyti savo maldos na
mus. Platina bilietus ir prašo 1 
dolerio aukos. S. G-kas

Tiems, kam gyvenimas buvo 
sunkus, žemė yra lengva.

Lenkų priežodis

GltADINSKAS

siuntėjo vardo ir pavardės, siun i Wasliingtone Dobrynin vakar ko 
tinio negauna — siuntinys lik-1 resPondentams pareiškė, kad jis 
viduojamas. Nėra draudžiama I nežinąs, ar Chruščiovas atvyks 
siuntinius gauti iš giminių. Prieš j i Jungtinių Tautų generalinę 
pasiųsdami, praneškime gavė
jui kieno vardu išsiųstas siun
tinys. Tada gavėjui bus leng 
viau susiorientuoti.

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN.
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

! asamblėją New Yorke sekantį I 4318 S‘ "ejtern Avė., LA 3-1790 
1 , . 1 l — D — Sav. Steponas šcerbarudenį.

Kaip matome trikampio lietu
viams siaurėja siuntinių gavimo 
progos, gali net visai užsibaig
ti. Kol dar nevėlu, paskubėki
me pagelbėti mūsų tautiečiam. 
Išvengimui neproporcingo siun 
tinių gavimo, prašoma kreiptis 
į VKLS-gos Toronto skyr. val-

Artesian Restaurant-
2432 WEST 63rd STREET 

Jau yra pilnai Įrengtas ir veikia, 

turi 200 sėdimų vietų !

LIETUVIŲ DIENA 
VVINDSORE

Tradicinė Kanados Lietuvių 
diena šiais metais ruošiama 
rugsėjo mėn. 1, 2 ir 3 dienomis 
Windsore, Detroito kaimynystė
je. Negausi Windsoro lietuvių 
kolonija jau antrą kartą imasi
sunkaus organizacinio darbo. 18:30 iki 9.00 vai. Šiai valandė- 
Prieš kelerius metus jie pui- j lei talkininkauja jaunuoliai: Zi- 
kiai pravedė 4-tąją Kanados' ta Sukauskaitė, Liucija Mingė- 

! Lietuvių dieną. j laite, Zita Dargelytė ir Algis
• [Gladkauskas.Oficialiai Lietuvių diena pra

sidės šeštadienį sporto varžybo-' — Lietuvių Partizanų dainas

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystes, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Kalph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

1961 OLDS. 4 Dr. H.T, Air 
Co-nd. Full Power.

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

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ..............

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

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

Vacys šcerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,795.00

$2,095.00

$2,995.00

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

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. VVestern Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

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

TV. RADI J AT, HT-PI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveiksllnSs lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. n a. PR 6-10GS

llllillllllllllllllllllllilllllllllllllllilllillllll

Geriausia vieta pirkti namu 
rakandus, elektrinius daik
tus, rankinius laikrodėlius, 

deimantus ir lietuviškas
plokšteles.

Lengvais išsimokėjimais

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Budriko radio programos sekmad. 
i š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
12 iki 2:30 valandos po pietų.

Elektriniai vėsinamas. Palengvinkite sau ir 
šeimininkėms. Visa šeima savaitgaliais atvy
kite į mūsų jaukų restoraną, kur valgių pasi
rinkimas yra įvairiausias ir kainos prieinamos.

Kad būtumėt užtikrinti dėl vietos, 
patelefonuokite 436-4622 

Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties

Q|Z I P’C S E L F 
O 1X11 OsERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGP. 10, 11 D. D.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621 i S. Western, PRospeet 8-5875

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

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

V ............. .......... , , ,, -j

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPA?fe VODKA WYBOROWA 100 Proof
Imported From Poland

•M
Fifth $4.79

fe POPULAR BRAND BONDED BOURBON
fe WHISKEY (Decanter Bottle only) Fifth $3.98

fe METAXA F1VE STAR GREEK 
fe BRANDY Fifth $5-59
fe GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
fe U. S. P.

.............. ' ........ '.. '
Fifth $4.89

fe MONASTERY KRUPN1K (Honey Punch)
70 Proof Fifth $2-98

fe THREE FEATHERS BLENDED 
£ YVHISKEY Quart $3.69
fe MIRAFIORE ASTI SPUMANTE OR 
fe NEBBIOLO SPUMANTI Fifth $2-98

fe SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth $2-39
fe BARCLAY DISTILLED LONDON 
fe DRY GIN Fifth $2-79
fe PRIOR CAN BEER

Case of 24—12 oz. Cans $3-98
1

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/=%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų 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 iunnc> PIRM. ir KETV................................ 9 v. r. iki 8 p. p.VHLHnvUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.
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Jaunieji stovyklautojai prie skanumynų stalo Dainavos stovyk
loje. Nuotr. A. Gulbinsko

KALBĖJO APIE TAIKĄ

6

čiomis, kad čia — sovietų vals
tybinis cirkas, kiekvienam sos
tinės gyventojui bylojo: na, štai 
kas užgriozdino mūsų gražųjį 
sporto stadioną, na, štai kas 
tikrasis to festivalio rengėjas...

Pagaliau, su savo cirku (jo 
akrobatiniai numeriai neblogi) 
sovietai kiek atitraukė gyven
tojų nuo paties festivalio pa
rengimų. Tų kitokių pramogų 
buvo žymiai daugiau ir ne pas- 

| kutinę vietą užėmė rugpiūčio 
I 3 - 4 dienomis įvykusios suomių 
j - švedų lengvaatlečių varžybos. 
Suomiai kalbėjo: palikime fes
tivalį jo delegatams, jis mums 
visai nerūpi. Tad tikrumoje fes
tivalis atėmė daug laiko jo de
legacijų nariams — o šie, savo 
keliu ir su piktu žvilgsniu ga
lėjo stebėti, koks vakarietiškas 
tas Helsinkis ir su kokiu abuo
jumo bei šaltos, skandinaviškos 
neapykantos žvilgiu stebi juos 
visus, tuos delegatus, ypatingai 
su sovietiniais ženkliukais, suo
miai — garbingos, didvyriškos 
tautos atstovai savo gražioje 
sostinėje.

(Atkelta iš 1 psl.)

Kolonializmas., draugystė su 
suomiais, Gagarinas 

Kiekviena diena festivalio me 
tu buvo skiriama kuriam nors 
reikalui ar klausimui pažymėti. 
Kolonializmo diena, tiksliau — 
jaunimo solidarumas su kolo- 
nialinėmis ir nepriklausomybę 
atgavusiomis tautomis reiškėsi 
simpatijomis afrikiečiams, o vė
liau seminaruose tai davė pro
gą ir vakariečiams pasisakyti 
prieš sovietų kolonializmą, buvo 
nuskambėjęs ir Baltijos valsty
bių vardas.

Jei sovietų - suomių draugys
tės diena buvo bandoma labiau 
išryškinti visoje Suomijoje, tai 
pačiame Helsinkyje buvo aiš
kios pastangos panaudoti kos
monauto Juri Gagarino atvyki
mą. Jaunas, palyginti kuklus 
vyras buvo rodomas su vainiku 
papuoštas, smarkiai filmuoja
mas, jo kalbą sekė tūkstantinė 
minia ties gražiąja sostinės ka
tedra, tačiau ir šiuo atveju ne
galėjai pajusti jokio entuziaz
mo iš pačių suomių pusės... Vė
liavėlėmis mosavo ir ritmiškai 
šūkavo Ga-ga-rin tik kiek šuo- 
mių jaunuolių, o šiaip tik sovie
tiniai delegatai bei dieną prieš 
tai atvykę sovietiniai turistai 
(visi vyko pro Leningradą).

Sovietinis cirkas paryškino 
festivalio spalvą

Ties olimpiniu stadionu ir ži- ' 
noma Nurmio statula palapinę 
buvo pasistatęs Maskvos cir
kas ir kasdien po du kartus žiū
rovus maitinęs savo programo
mis (dalyv. ir sovietiniam klou
nui Popovui), gyrėsi sutraukęs 
ligi 100,000 žiūrovų. Tačiau jo 
palapinė su raidėmis, skelbian-

TbfčKR/
, does 'fc-Sesčf

Uždrausti šokiai
Pietų Vietname įsigaliojo įs

tatymas draudžiąs merginoms 
būti samdomomis šokėjomis. 
Tai liečia apie 3,000 šokėjų ku
rios netenka “darbo”. Joms į- 
statymo leidėjai pataria eiti į 
mokytojų ir slaugių profesijas. 
Matyt, tos “taxi šokėjos” yra 
pamokytos, kad joms siūloma 
tokios profesijos. Vyriausybė j- 
statymą motyvuoja, kad Pietų 
Vietnamas yra karo stovyje, 
tad nenormalu ir nepatriotiška 
tokiais laikais šokti, bet AP 
•korespondentas mano, kad tos 
merginos neis nei mokytojauti 
nei ligonių slaugyti, jei bent ba
das priverstų jas imti termo
metro ar vadovėlio. Apie tuzinas 
šokėjų gavo leidimą išvažiuoti 
į kitus pietryčių Azijos mies
tus, kur šokėjų profesija ne
draudžiama.

Dalis “taxi šokėjų” pasidarė 
restoranuose ir naktiniuose kiu j 
buose konversacionalis tinė- 1 
mis (pašnekovėmis) ir mokė- I 
damos šešetą angliškų žodžių i 
savo “pokalbiais linksmina” ame • 
rikiečų karius, bet vyriausybei ; 
ir ši merginų profesija nepatin-1 
ka; vyriausybė ir čia įžiūri ne- ■ 
moralumą ir, tur būt tai už-1 
draus.

ATEITININKU
(Atkelta iš 2 pusi.) 

leidinėliai bus atiduoti Pasaulio 
Lietuvių archyvui. Jei kas at
siųstų du egzempliorių, jų vie
nas bus perduotas “Ateities” re 
dakcijai.

Knygos mėgėjams
Jau trečius metus SAS Chica 

gos draugovė vasaros metu šeš 
tadienio vakarais Grant Parke 

į organizuoja knygų mėgėjams 
i seminarus. Iš anksto sudarytu; 
planu vienas iš dalyvių recen
zuoja jam skirtą knygą. Disku
sijų dalyviai susirenka taip pat 

! perskaitę tą pačią knygą. Yra 
būrelis asmenų^ kurie dalyvau
ja veik kiekviename seminare. 
Praeitą šeštadienį K. Skrupske- 
lis referavo “Saulės Giesmę” A. 
Maceinos, o ateinantį išgirsime 
recenziją apie Putino “Sukilė
lius.”

SRS stovyklos registracija
! Norintieji vykti į SAS stovyk 
lą turi užsiregistruoti iki rug
piūčio 20 d. šiuo adresu: V. 
Skrupskelytė, 704% West Ne- 

Į vada Street, Urbana, Illinois, 
į Su registracijos lapeliu prideda 
ma 5 dol., kurie įskaitomi į sto
vyklos mokestį.

Į lapelius reikia įrašyti: var 
das, ir pavardė, adresas, drau
govė; kada į draugovę įstojai, 

i kada davei įžodį; studijų šaka,
I studijų metai.

Kęstutiečiams
Korp! Kęstutis iždininko Pra

no Urbučio adresas yra 7319 
• So(. California Avė., Chicago 
29, m.

CONTRACTORS

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Go.
2523 VV. 69th Št. PR 8-3792

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

i

SALESWOMEN
Full time openings for experienced saleswomen. 

GO ATS 8č SUITS SPORTSWEAR
DRESSES ACCESSORIES

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

Apply Personnel BO N D’S, 240 S. State St.
WISB FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT {
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 

‘Dutch Boy” dažų savo na- 
mams.

YERKES HAftfiWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERS
MECHANICAL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICROWAVE
Large and continuing program in satelite tracking Systems, tropo- 
spheric scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projects create immediate openings. New engineer
ing, laboratorv and produetion facilities now under construction 
in Manchester, Nėw Hampshire. Salaries commensurate with 
abilities and experience.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:

ANTENNA SYSTEMS, INC.
Mr. R. VV. Leishman, Dept L

349 Lincoln St. Hingham, Massachusetts
— An Eąual Opportunity Employer —

MARQUETTE PARKO CENTRE
0 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 

; saus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750. .
4 būt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam.
■ $42,900.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pSd. 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.

1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000. 

i Taverna. Nauja, modern. didele. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt. 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
ižu šild., garaž, $19,600.

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

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

Sav. Išeiną pensijon Ir 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 PURLIO

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 nrba YA 7-2046

NEPRALEISKITE ŠĮ MODER
NIŠKĄ 2-JŲ BUTŲ NAMĄ. 4 ir 
4 kamb. 3-jų maš. garažas. Pla
tus sklypas. Gazo pečiais apšild. 
Spintelės virtuvėje. Modern. ply
telių vonios. Good Shepherd pa
rap. Labai švari nuosavybe. Len
kų-lietuvių rajonas. $11,900. SVO
BODA, 3739 W 26th St.

LA 1-7038

CICERO. Mūrinis 2-jų butų po 
4 kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
22nd ir 56th Avė. 2 auto gara
žas. Bargenas $19,500; $4,500
įmokėti. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

ŠVARI, gerai išlaikyta nuosa
vybe. Mūrinis 2-jų butų po 6 
kamb. Gazu apšild. Žemi mokes
čiai. Garažas. Savininkas išsike
lia į kitą valstybę, turi parduoti. 
Tik, $12,500, skubiam pardavimui. 
$2,000 įmokėti. Arti 28th ir Mil- 
lard. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

3-jų butų medinis namas, rinkti
nėje vietoje. Geros pajamos. Gazu. 
šild. alumin. žiem, langai ir siete
liai, 240 elektra, platus. sklypas. 
Apylinkėje 61-os ir St. Loūis Avė. 
Savininkas IVAlbroojk. 5-4209.

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalow, 2 
maš garažas.

7228 S. CLAREMONT AVĖ. 
GR 6-8915

DĖMESIO!

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, BU.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAIĮ

i ti aukšt. mūr. 6 Ir S kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

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

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

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

Gagę park. S būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir, 
šild., gerbs nuomos. $22,900.

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

6 kamb. mūr. gazu 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 SVIESIU 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 — §37,00(1

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

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ii’ parko 7 rrietų gražus 

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

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

bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $1 8,500.

P. LEONĄ S
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel VVAIhrook 5-6015

Aug. lOth possession. Price redu- 
ced to $29,500; Rice Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
carpeting, fibėrglas boat 30-horse 
Johnson motor inė.luded. Autom. 
dishwasher. disposal, built-in oven 
& ėleėt. stove. Lots of cūpboards & 
closets. Oil heat. 2 fireplaces. Recre- 
ation rm. & full walk-oūt basement 
to landšcaped yard and lake. Doubie 
gar. 150 f t. frontage. Easy terms, 
$10,000 vvill handle.

Dr. Palmer Myhers, 
Lžikeview Dr.,

Rice Lake, AVisc., CEdar 4-4034

«♦♦♦♦<
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

11

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

3232 S. Lovve 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. suaugusi!} Šeimą. Pirmas 
aukštas. 2-jų mašinų garažas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723, po 5 
vai. vak,, o šeštad. ir sekmad. visą 
dieną.
133 No. 14th Avė., Melrose Park, III.

Išnuom. mieg. kamb. vyrui ar 
moteriai. Galimybė naudotis vir
tuve. Roselando apylinkėje. Skam
binti iki pietų IN 8-2739.

HELP WANTED — MOTERYS

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRAC3TCAL NURSES

Mušt be eligiblė for lieėnse in In
diana. Openings in surgery and also 
general duty. Good salarįes plūs 
di'fferentiai for shlftš. T.iberal per
sonnel policies. Conveniently located 
rooins and apartments. Live and 
work in a friendly community. 500- 
bed-hospital. Located near Purdue 
Univėrsity. — Wire, write, apply, of 

1 call Director of Nursing Service.

ST. ĖLIZABETH HOSPITAL
1021 N. 14fch Street

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

an appoifltment.

HELP VVANTED — MALĖ

B

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET-UP MAN
Mušt. r.ead micrometer, sliding 

caliper to 64ths of an indi, to 
measure all dimėnsions, and radil 
of formed shapęs. Ability to ma.ke 
exaeting set-ups and adjustmėhts 
on Yoder & Dablstrom machines. 

Top Wages Plūs Incentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO. 
1647 Mfolfram St.

Chicago 13
Or Call Miss Smith For 

App’t. VVE 5-7080

Reikalingas duonos išvežiotojas. 
Kreiptis telef.

I LA 3-1510 arba FR 6-0656

Medinis S kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarius, $10,300.

Mūrinis 10 metų 1 Įį a,. 4 ir 3%
kamb. butai, priešais M. parkų, sku
biai už $29,800.

Mūrinis 3 butai ii- mūro garažai 
prie 71 ir Roekwell, vertas daugiau 
negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir
i Oakley, $18,500.
i Mūrinis 1 a . 5 ir 4 viršuj, gara
žas, ge.ras šild., M. parke, $22,900.

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

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. 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

" 1 . 1 .. ......... ..............
Mūr. 1 J/ž aukšto: 5 r 3 kamb. 14 f'IDBiSfJ DEDU, VU

metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski į l»IUsllU“DEIį|» I n
Puikus pirkinys. j 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas.. Pilna kai-
Mūr. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. i 'Parkholmė mūrinis 2 butų: 2
po 6-šts kamb., mūrinis garažas.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- 1 Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ei Archer susisiekimo, žemi mokės- 3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. i Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

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

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 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. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė,

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

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

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3381

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSir P R E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS, 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STA N KUSI 
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 
| ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naėes), visų dydžių oro vėsintu

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

>■»■♦ ♦ ♦ ♦ .

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių 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 METAI) 

4444 S. IVestern, Chicago 9, III. 
Telefonas VT 7-3447

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas l’jte 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino- 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Miirinis 1(4 a. 5 ir 3 viršuj; 2 bl. 
nito _M. parko, s i'"soo. •

Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
kambarys etike, Brightttft p., $21,8.00.

Medinis 4 kamb,, rūsyš, 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.

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

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

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

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 

2618 ĮVEST 71st STREET 1
Tel,: PR 8-4268 ir TE 9-5531

J?

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 : metas 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avėnue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-144^’-

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158A

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATATSYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 CL 7-2094 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Ig LAUKO). 
KLIJUOJAME SIltNINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui,. .Hikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
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Riebios žalmargės anuomet dar laisvuose Lietuvos laukuose.

LIETUVOS ŪKIO GEROVĘ PRISIMINUS

Prieš I Pasaulinį karą Lietu
vos ūkis buvo apleistas, o karo 
metu ir tai, kas buvo likę, su
griauta. Tačiau Lietuvos gyven
tojų pagrindinė verslo sritis —; 
žemės ūkis — vegetavo pasenu
siojo trilaukio sistemoje, ypač 
Dzūkijoje ir Rytų Aukštaitijoje, 
kurią norint pakeisti, reikėjo 
skirstyti kaimus į viensėdžius. 
Tas darbas per dvidešimt metų 
Lietuvos vyriausybių pastango
mis buvo energingai varomas ir 
ėjo arti darbo pabaigos, t. y. 
iki bolševikų okupacijos.

žemės reforma

Kitas svarbus žemės ūkio 
tvarkymo darbas buvo atliktas, 
tai žemės reformos pravedimas. 
Per žemės reformą buvo įga
linti įeiti žemės ūkio kultūros 
kėlimo darban tie Lietuvas gy
ventojų sluoksniai, kurie su že
mės ūkiu buvo ankštai susi
rišę, bet kurie buvo atstumti 
nuo jo tvarkymo. Žemės refor
ma įliejo naujų jėgų į Lietuvos 
žemės ūkio kultūros kėlimo dar 
bą. šalia valdymo santykių pa
keitimo buvo daug padaryta ir 
žemės ūkio gamybos pakėlimo 
srityje. Pieno ir gyvulių ūkis 
gražiai bujojo ir ūkininkams tas 
sudarydavo pagrindinę verslo 
šaką. O žemės ūkio švietimui 
plintant, nuolat kilo laukų na
šumas. Taip pat plėtėsi ir dir
bamos žemės plotai, išplėšiant 
dirvonus ir nusausinant pelkes 
ir kai kuriuos ežerus. To inten
syvaus darbo dėka padidėjo 450, 
000 hektarų dirbamos žemės.

Pramonė ir prekyba
Sparčiai augo pramonė ir pre 

kybą. Pirmoj eilėj išaugo ta 
pramonė, kuri apdirbinėjo ir 
eksportavo žemės ūkio produk
tus, kaip tai; “Maistas”, “Pie
nocentras”, “Lietūkis”. Plečian
tis pramonės šakoms, duodavo 
darbo lietuvių tautos prieaug
liui. Be to, plečiantis pramonei 
augo Lietuvos miestai. Intensy
vinant ūkį, atsirado pareikala
vimas darbo jėgų ir todėl žmo
nės surado darbo savo tėvynėje 
ir suvaržyta emigracija jųjų ne- 
bebaugino, o į tuos kraštus, 
kur emigracija nebuvo varžoma 
niekas nebenorėjo emigruoti.

Taigi, prekyboje, pramonėje, 
versle lietuvis jau nebebuvo sve 
čias. Jisai drąsiai skynė sau 
kelią šiose srityse ir turėjo vai
singų laimėjimų.

Susisiekimas

Didelė pažanga padaryta ir 
susisiekimo srityje. Klaipėdos 
uostas užaugo erdviu Baltijos 
uostu, per kurį ėjo % visos Lie
tuvos prekybos. Pastatyta Kaz- 
lų-Rūdos - šeštokų, Šiaulių - Kre 
tingos, Panevėžio - Joniškėlio ge 
ležinkeliai, pravestas žemaičių 
plentas, pravesti kiti plentai, ku 
rie jungė Lietuvos krašto pro
vincijos. centrus vieną su kitu, 
pagerinti vieškeliai, įvestas bu
vo auto ir oro susisiekimas. Pa 
togiai ir prieinamai buvo sutvar 
kytas pašto ir telefono susisie
kimas, išplėstas radijo vartoji
mas. Augant radijo tinklui, vy
riausybei teko susirūpinti galin 
gesnės stoties statyba.

JONAS MOKINIS

Kultūrinis gyvenimas
Klestėjant Lietuvos ūkiui, 

kartu plėtėsi ir kultūrinis gy
venimas. Laikraštis, knyga, ra
dijas, organizacijos jau nebuvo; 
retenybė, bet savaime supran- į 
tama ir net būtina lietuvio gy
venime apraiška. Turėjome gau 
šią savo literatūrą, jos puoselė
tojus rašytojus, muzikus, daug 
plastinio meno darbininkų, kū
rėjų. Ypač. didelę pažangą pa
darė spauda.

Jei Lietuvos nepriklausomy
bės pradžioje lietuviškus laik
raščius buvo galima ant vienos 
rankos pirštų suskaičiuoti, ku
rių tiražas tesiekė tik 20,000,. 
tai 1939 m. buvo per pusantro 
šimto periodiniij leidinių su mi
lijoniniu tiražu. Vadinasi, vienas į 
lietuviškas laikraštis atiteko kas 
trečiam gyventojui.

i Žemės ūkio sritis
Tačiau žemės ūkis buvo pa. 

grindinė ūkio šaka. Juo daugiau 
i šiai vertėsi lietuviai. Į žemės ū- 
kio stiprinimą ir palaikymą vy
riausybės kreipdavo daug dėme 
šio. Mat, reikėjo plėsti ir tobu
linti ūkiui sąlygos, kad žemės 
ūkio valdytojas ir jame dirban
tysis turėtų daugiau pajamų. į 
Vyriausybės, palaikydamos že-

mės ūkio gaminių kainas, siekė, 
kad visos žemės ūkio šakos tu
rėtų sąlygų augti. Sparčiai ple
čiant pieno ir gyvulių ūkį, buvo 
siekiama didinti žalienų ir kau 
piamųjų plotus. Aprūpinant ū- 
kininkus tiek sėkline, tiek veisli
ne medžiaga, buvo kreipiama 
daugiau dėmesio į jos tinkamu- 
iną,. todėl ir buvo sustiprinta 
tos medžiagos priežiūra., žemės 
ūkio. produktus superkančių, per 
dirbančių ūkinių organizacijų 
veikla vis buvo plečiama.

Taip pat buvo rūpinamasi su 
daryti geresnių žemės ūkio dar
bininkams gyvenimo sąlygų, pa 
lengvinti darbininkams persi
kelti į jų labiausiai reikalingas 
vietas.

Vyriausybės per žemės banką 
padėdavo ūkiams, kurie buvo su 
sikūrę nenaudinguose plotuose 
arba kurie dėl ne jų valdytojų 
apsileidimo įvykusių nelaimių 
patekdavo į sunkią būklę.

Veterinarinė pagalba ir kova 
su gyvulių ligomis buvo stipri
nama, plečiama, įtraukiant ve- Į 
terinarijos specialistus į patį! 
gyvulių ' auginimo instruktavi
mą.

Lietuvos ūkis per 20 metų 
jadarė milžinišką pažangą.

ANGLIJA KRYŽKELĖJE
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kintis ir suderinti Londono ir 
Paryžiaus skirtingas nuomones.

Susitarimo viltys I
į Kai pasibaigė didelės įtampos 
pasitarimai, kiekvieno krašto 

! dalyviai padarė skirtingus pa- 
i reiškimus. Belgijos užsienio rei- 
j kalų ministeris Paul-Henri 
Spaak, žinomas de Gaulle Euro 
pos apjungimo priešas, senas 
laikraštininkas, pirmutinis pra
byla spaudos atstovams: pasi
tarimai nėra pasiekę bedugnės, į 
tačiau jų raida nepateisino anks j 
tesnių vilčių.

Anglai šneka apie tolimes
nius pasitarimus, nežiūrint į už- 

jsikirtimus, Italijos prekybos 
ministeris Emilio Colombo tvir 
tina, kad “derybos atiman
čios susitarimą”. Kaip jau įpras 
ta, ir šį kartą nesutarę, pasitari 
mo dalyviai bandė prisiūti. dvi
prasmiškus lopinius suplyšu
siam rūbui.

i
Kuo pateisinamos viltys? t

’ ’ i

Prancūzija turės nenoromis 
daryti ūkinių nuolaidų Anglijai. 
Įvykęs nesutarimas: dėl Angli
jos sandraugos narių žemės ū- 
kio gaminių rodo, kad Londo
nas ir Paryžius nėra susitarę 
politiniais bei kariniais klausi-, 
mais.

Prancūzija norėtų, kad Angli 
ja taptų Europos santarvės na
riu ir pamirštų polinkį šliedin- i 
tis prie Washin.gtono. Londono 
spauda rūstesniais žodžiais pa- ’ 
lydi Paryžiaus užsimojimą: 
“Angliją padaryti eiline politi
ne provincija”. '

Nemažiau svarbus antrasis 
— Europos gynybos klausimas, 
nes JAV ir Prancūzijos užsikir

timas netarnauja bendram la
bui. Tiesa, JAV pakeitė Šiauri
nės Atlanto santarvės karinį 
vadą ir savo ambasadorių Pa- i 
ryžiuje. Pakeitimo: padariniai, 
paaiškės tik vėliau.

Londonas greit nuvokia, kad, 
tapus Europos ūkinės bendruo
menės nariu, Anglija praras 
progas būti tarpininku tarp 
Maskvos ir Washingtono, nes 
tik sutarusi su vakarine Euro
pa ji turės vykdyti galybių va
lią.

Marie Kvefkauskas
(SHAINAUSKAITE)

Gyveno 2910 S. Emerald Ave. 
CA 5-7766.

MirS rugp. 7 d., 1962, 5 vai. 
ryto.

GimS Lietuvoje., Amerikoje 
išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Jonas, duktė Susan De- 
gymas, anūkė Susan, broliene 
Julia Shainauskas, brolio duk
terys: Sesele M. Paul Marie ir 
SeselC M. Agnetta, kazirniei-ie,- 
tSs, brolio sūnus Krank Shai- 
naūskas, pusbrolis Antanas 
Shainauskas, jo žmona Sophie 
ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv, Kazimiero Sės. 
Vienuolyno Rėmėjų D-jai.

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

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

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

Nuliūdę; Vyras, duktė ir 
anūkė.

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

(Atkelta iš 3 pusi.)
jaus, buvo palaidotas Krem
liaus sienose šalia bolševikinio 
revoliucionieriaus ir buv. “pre
zidento” Kalinino. Šis sveikina 
savo naująjį kaimyną: “Būk 
sveikas, drauge Josifai Visario- 
novičiau. Kaip ilgai žadi išbūti 
Piano kaimynystėje?”

Stalinas atsako: “Ligi kito 
partijos suvažiavimo. Vėliau 
man teks išsikelti kur nors ki
tur...” “Kur?” — klausia vėl 
Kalininas. — “Ten, kur man įsa
kys vykti mūsų brangioji par
tija...”, — skamba Stalino at
sakymas.

Kukryni-

GUŽAUSKŲ REVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Turi prisipažinti ir mumijos
Niekur nebuvo atspausdintas, 

tačiau milijonais atvejų sovieti
nių piliečių tarpe kartojamas 
toks juokas: “Egipte buvo ras
ta mumija. Niekam iš proisto- 
į ės tyrinėtojų nepavyko nusta
tyti tos mumijos amžiaus. Pa
galiau, talkon pasikviėčiami so-1 
vietų valst, saugumo ministeri
jos tarnautojai. Jie nusileidžia 
į požemius, atsisako nuo palydo
vų ir po poros valandų pasiro
do dienos šviesoje. KGB parei-Į 
gūnas praneša: “Šioji mumija 
yra, be jokių abejojimų, 3075 
metų amžiaus”. Sovietinis pa
reigūnas paklausiamas, kuriuo 
būdu jis sugebėjęs taip tiksliai 
nustatyti mumijos amžių. So
vietiniai saugumo pareigūnai at 
sako: “Labai paprastai. Mumi
ja pati mums prisipažino...” I 

i
Kai jmtaikaujama pareigūnams

Kita “Krokodilo” dažnai nau
dojama tema, tai — pataikavi
mas įstaigų pareigūnams. Vie- į 
nas pavyzdžių: direktorius kos-! 
ti. Ties jo kambario durimis be 
matant atsiranda visi tarnauto
jai ir ant didelio padėklo savo1 
šefui įteikia konjako butelį ir 
tabletes nuo galvos ska .ismo. j 
Ant sienos matyti didelis užra
šas: “Mes linkime; geros svei
katos...”

Sovietiniame humoro, satyros 
žurnale dar pajuokiamos ir ki
tos, ypatingai sovietuose papli
tusios silpnybės: arbatpinigiai, 
kurių ištroškę valgyklų patar
nautojai, brangių .butų nuomų 
lupikautojai, pašiepiamas ir jau 
nimas, reiškiąs vakarų kraštų 
jaunimo pažiūras; sekąs jo pap
ročius, muziką ar madas. Štai, 
kavinėje sėdi bent tuzinas jau
nų vyrukų su netvarkingomis

barzdomis. Matyti parašas: 
“Jaunimo kavinė”. Laisvai iš
juokiamas ir maisto trūkumas 
sovietuose, brakonierių gausėji
mas. Tačiau šiuo atveju iš pie-^ 
sėjų, tekstų autorių reikalauja
ma kiek santūrumo.

Kukrynixy ir J. Buivydas 
“Tiesoje”

Visai kas kita su vakarų po
litikos, jos veikėjų pašiepimais, 
išjuokimais. Šioje srityje 
žymiausi kūrėjai, tai trys pie
šėjai, pasislėpę po
xy” slapyvardžiu. Jie išvystė 
savo stilių. Vilniaus gi “Tieso. 
je” bent kelis kartus per 
nėšį pasirodo techniškai neblo 
gai atlikti Buivydo politinia 
šaržai. Štai kokius objektus da; 
niausiai pamėgę “Krokodilo” ai 
“Tiesos” piešėjai: naudojam 
priešvakarietišką propagandą 
jų piešiniuose dažnai pastebės 
nacinius hakenkreucus, stahlhe 
mus, briliantinius žiedus, tropi 
nius šalmus (kai pajuokiami vi 
karų “kolonizatoriai”), kariniui 
batus (militaristai...) ir pan 
Būtų įdomu, kad tie gabūs pie
šėjai “paimtų į nagą” ir savoje 
krašto politikus, partinius vei
kėjus. Tačiau bolševikinėse są
lygose to netenka laukti nei 
“Krokodile”, nei Vilniaus “Šluc 
toje” ar J. Buivydo aptarnau
jamoje “Tiesoje”.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ
VADOKLIS«

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

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk ! 
ladlenio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadle- 
uials ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

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

715# So. Maplewood Ave.. 
Chicago 29, 111.

VESTUVIŲ. NUOTRAUKOS I
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGKAFTJC 
MUSŲ SPECIALYBE:.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7 

(Ineorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

2481

A. -J- A.
JUOZAPAS LENKART

Mirė rugp. S d., 1962 m., 12:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Kilo iš Tauragės apskričio, Švėkšnos parapijos.
Amerikoje išgyveno 61 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolienė Elzbieta, sesers dukterys: 

Valerija Martišius, 'Agnės Nausėda, ir Lucille Yucius ir jų šeimos, 
brolio vaikai: Benedict ir Eleonor Lerikart, ir, Eugenia Volkman ii- 
Jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo- brolis a. a. Pranciškaus ir a- a. Mataušo 
Lenkartų.

Priklausė Am. Liet. Piliečių Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas Wold and Wold ltoplyč. 333 7 W. North Ave.
Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 10 d., iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėtas į sv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už -velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: giminės;
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz,, Tel. RE 7-1213.

A. -f- A.
KAZIMIERA KUZMA

PO TĖVAIS PIGENYTE
Gyveno 32-36 So. Carpepter St.
Mirė rugpiūčio 7 d., 1962, 11.30 vai. iš ryto. sulaukus 69 m.

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Joseph, marti Eleonor 

ir Peter. marti Hertba: dvi dukterys. Anna ir Arline Edart, žentas 
John: penki anūkai Carol ir Kenneth Kuzma ir-Mark, Gale ir 
Claudia Edart Ir daug kilų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje liko dvi seserys; Uršulė ir Bladze.
Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmin kopi., 3319 S. Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks Šeštad.r rugp. 11 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, marčios, žentas ir anūkai.
Dėl informacijų skambinti HE 7-1213.

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyrimui

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

I. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME SKj " l h

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-23454> 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTr

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. 11 Ith St, PR 9-1355 Ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7*8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”
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X Vysk. K. Salatka rugp. 15 
—16 dienomis bus Chicagoje ir 
dalyvaus Šv. Kazimiero seserų 
įžadų ir jubiliejaus iškilmėse.
Tai bus pirmas naujojo lietuvio 
vyskupo oficialus vizitas lietu
viškoje įstaigoje Chicagoje.

X Ryšium su Lietuvos pavil
jonu Tarptautinėje parodoje, 
padaugėjo įvairūs pasiteiravimo 
laiškai Lietuvos konsulate. Krei 
piasi nemažai amerikiečių mo
kytojų ir mokinių, parodydami 
susidomėjimą Lietuva. Gen. 
kons. dr. P. Daužvardis atosto
gų nevyksta ir visą vasarą dar
buojasi konsulate.

X. Kun. A. Grigaitis atosto
gų metu yra atvykęs į Chicagą.
Išvyksta šios savaitės pabaigo
je. Sustojęs Cieeroje.

X Naujosios ir padidintos
Alto centro valdybos pirmasis i tų — Julijoną Butėną, 
susirinkimas bus šeštadienį rug ' X Kufti. Stasys šantaras, L. 
piūčio 18 d. Numatoma, kad B. Kultūros fondo pirmininkas,

X Alės Rūtos naujas veika
las — istorinis romanas “Prie
saika”, iš Vytauto Didžiojo lai
kų, jau spausdinamas “Drau
go” spaustuvėje. Tai kūrinys iš 
Alės Rūtos ciklo “Didžioji mei-. 
lė”, pradėto su veikalu “Moti
nos rankos”. Knyga turės 314 
puslapių.

X žurnalo “Į Laisvę” naujas 
(29) numeris jau išspausdin
tas, brošiūruojamas ir netrukus 
bus siuntinėjamas prenumera
toriams. Šiame numeryje rašo 
K. Baras apie žmogaus tragiz
mą, prof. dr. Z. Ivinskis apie 
lietuvių tautos rezistencijos 
reikšminguosius momentus, An
drius Baltinis — apie lietuviš
kos asmenybės ugdymą litua
nistiniame švietime, M. Mustei
kis duoda plačią pavergtos Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo apž
valgą, V. Vidzgiris informuoja 
apie Sovietų darbo stovyklas, i 
Platesnė knygų ir visuomeninio 
gyvenimo apžvalga. Serijoje 
“Rezistencijos dienos ir žmo
nės” plačiau rašoma apie vieną 
iš talentingųjų lietuvių rezisten

Nek. Pr. Seserų gildos Cicero skyriaus valdyba, susirinkusi pasi
tarti apie rugsėjo 30 d. ruošiamą .madų parodą Jaunimo centre; 
tikslas — paremti arkiv. Matulaičio vardo senelių namų statybą. 
Į posėdį atsilankė sesuo Margarita, besidarbuojanti Toronte, Ka
nadoje. Nuotraukoje (iš kairės): Stefa Kisielienė, Aldona Pra- 
puolenyte, sesuo Margarita, Marija Remienė ir Ona Venclovienė.

A. Račkausko nuotrauka

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Daiva Bajorūnaitė, gyve
nanti Detroite, redagavo “Vai
vorykštės”, Detroito moksleivių

tuviais ir katalikais. Ateitinin- sporto klubo pirmininkas J. Jau 
kų moksleivių globėjas A. Ku- ! nutis linkėjo kapelionams, kad
bilius nurodė, kad mūsų kuni
gams bus geriausia dovana, jei
gu visi gražiai lankysime savo

ateitininkų laikraštėlio, pirmą šv. Kazimiero koplyčią. Katali- 
numerį. Redaktorės padėjėja — j kiškos organizacijos kapelio- 
Indrė Damušytė. Iliustravo: Ve inams įteikė dovanas. Į kapelio- 
rena Petrauskaitė, Danutė Pol- |nus Adelaidės skautų ir Vil- 
teraitytė ir Rita Garliauskaitė. I niaus tunto vardu kalbėjo p. Ga 
“Vaivorykštė” turi labai turtin- ivelis, džiaugdamasis irpaskaut. 
gą ir įvairų turinį. Trumpas, kun. Dauknio atvykimu. Liet. 
bet puikus kuopos pirmininko Sąjunogs valdybos atstovas L.
Kazio Jankausko žodis skaity- Martinkus linkėjo, kad kuni- : 
tojams. Apie Maironį rašo Al- gams pavyktų pasiekti geresnio 
dona Čiunkaitė. Poezijos ne- i lietuvių savitarpio sugyvenimo.

jie sustiprintų mūsų sportuoja^ 
čio jaunimo dvasią. J. Vasi
liauskas sveikino tų lietuvių 
vardu, kurie čia gyvena ir eina 
į bažnyčią. LAS’o vardu sveiki
no p. Šerelis.

Lietuvos kariuomenės sava
norių kūrėjų ir Vyties kryžiaus 
kavalierių P. A-lijoje vardu ka
pelionus sveikino L. Vasiliūnas.

paskirtas šv. Juozapo parapijos 
vikaru, kur klebonauja kun.
Viktoras Černiauskas. Naujas 
kun. Šantaro adresas: 8801 So.
Saginaiv avė., Chicago 17, Iii..

X Dailininkė J. Paukštienė 
labai laukiama Los Angeles, Ca 
lifornijoje. Lietuvių Bendruome 
nė rugsėjo 9 dieną, Lietuvių die 
nos proga, ruošia jos kūrinių 
parodą.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą $1,180.00 už liepos 
mėnesį Vasario 16, Saleziečių ir 
Punsko gimnazijom.

X Domininkas ir Ona Balis,
2649 W. 94th Street, labai nu- lanko susirinkimus, prisideda 
džiugo, sulaukę savo sūnaus pagal išgales. Buvo susirgęs. Iš 
Tomo, kuris atvyko iš Arizonos 1 ligoninės išsikėlė pas dukrą už- 
dviems savaitėms. Jis tarnauja miestin. Gerai pasitaisė. Drau- 
kariuomenėje. Tėveliai surengė gai ji atlanko, ypač Kareivių

Chicagoj ir apylinkėse
CICERO PADANGĖJE

P. P. Valaičiai turėjo ilges
nes atostogas Detroite ir Kana
doje. Pedagogas Valaitis buvo 
sunegalavęs, bet jautri ir malo
ni jo žmonelė juomi rūpinosi ir 
jis pasveiko, tik gavo nemalonią 
žinią iš New Yorko — sūnus 
Jurgis rimtai sirguliuoja. Tas 
pranešimas daug paveikė tėvus.

P. Tarulis, ilgametis vietos 
gyventojas, turi nuosavus dide
lius namus 1438 So. 50 Th Ct. 
Pirmą aukštą patys užima ir 
giminaitis Domininkas. Visi 
trys pensionieriai. Antras aukš
tas nuomojamas. Gyvena jaunį 
žmonės — P. Strumilos. Tai, 
darbštūs lietuviai, nusistatę įsi
gyti nuosavą pastogę.

Stasys Bakutis, ilgametis 
vietos gyventojas, jau išėjęs 
pensijon. Bakutis yra veiklus,

šiame susirinkime bus pasidalin 
ta pareigomis ir aptarti atei
ties veiklos planai.

X Jonas Pabedinskas, nau
jasis Amerikos Lietuvių R. K.
Federacijos Chicagos apskrities 
pirmininkas, rūpinasi šios orga
nizacijos skyrių parapijose at
gaivinimu.

X Ignas Sakalas buvo atvy
kęs į “Draugo” administraciją 
tartis dėl spausdinimo Lietuvos 
Vyčių istorijos, kurią jisai jau 
yra parašęs.

X Stasys Pieša, Chicago 
American redaktorius, šiuo me
tu atostogauja savo ūkyje In
diana valstybėj.

X Jonas Degutis sveikatos 
patikrinimui yra Loretto ligoni
nėje, kamb. 525.

X Balfo 95 skyr. (E. Chica- | puotą Hinsdale, III., po atviru draugijos Klem. Laudanckas ir 
go, Ind.) parengimas bus ne 12, 'dangumi. Svečių tarpe buvo Rom. Nartonis. 
o 25 rugpiūčio, šeštadienį, p. .tiktai artimieji: i K. P. Deveikis

Kuzas ir jų žmonos golfinin- 
kams pateiks užkandžių ir gė
rimų. Pagaliau 6:30 v. vakare 
bus pateikta skani vakarienė.

Vakarienės metu sveikinimo 
žodį tars LPR prezidentas dr. 
Joseph B. Jerome. Varžybas lai 
mėjusiems bus įteiktos trofejos 
ir išdalintos dovanos vakarie
nės dalyviams.

Golfo dienos rengimo komisi
jos pirmininkas F. A. Raudonis 
sako, jog šiai pramogai įvairių 
įmonių vedėjai ir prekybininkai 
jau paskyrė per 300 vertingų 
dovanų.

Ateinančio penktadienio vaka 
re dr. J. Jerome, savo reziden 
cijoje (6720 S. Cambell Avė) 
šaukia antrą nepaprastą LPR

Jonyno ūkyje, Chesterton’e.
X Kun. A. Lipniūno kuopa 

ruošia iškylą į Grant Parko kon 
certą šį penktadienį, rugpiūčio 
mėn. 10 d. Visi norintieji vykti 
susirenka prie Jaunimo Centro 
7 v. v. ir išvažiuoja kartu auto
busu.

X Dainavos stovyklą gausiai 
remia jaunimo mylėtojai. Kaip 
mums praneša kun. dr. P. Ce- 
liešius, K. Kazakevičienė iš 
Brooklyno, N. Y., per kun. V. 
Dabušį, paaukojo $100.00. B. 
Staniškis, iš Detroito, paaukojo 
$40.00, K. Karuža iš Los Ange
les, Calif., lankydamasis sto
vykloje, nufilmavo stovyklau
jančio jaunimo vykdomos pro
gramos būdingesnius momentus

Žebrauskių šeima, Balių ir 
taipgi Tomo močiutė Barbora 
Pocius su Stanislovu Pocium.

Barbora ir Stanislavas Pociai 
yra ilgamečiai mūsų dienraščio 
rėmėjai.

X Ona Pilipauskienė, 7119-

LITIIUANIAN CHAMBER OF 
1 COMMERCE IOF ILLINOIS 
Į GOLFO DIENA
i -
I Lietuvių Prekybos Rūmų me
tinė golfo diena įvyks ateinan-,! 
čią savaitę, rugpiūčio 15 d.,

So. California Avė., .Vardinių gįiv8r Lak© Coūntry klube, Į 
proga susilaukė gražių sveikini- prie 147 ir §2 Avė., Orlando 
mų ir dovanų. Buvo pasveikin- park m,
ta jų dukrelė Ona Vaitkus. Ona Golfo turnyras prasidės 9 v. 
ir Kazimieras Pilipauskai yra .ryto> Turnyro reikalams atsto- 
ilgamečiai “Draugo” skaityto- ,vaus Stanley Balzekas, Sr. Var 
jai ir rėmėjai. žyboms einant prie 9-tos duo-

X Dūkštos kepyklos duonos ;bės, William J. Kareiva, Julius 
išvežioto jas A. Raila, gyv. 4550
S. Paulįna St., rugp. 4 d. važiuo 
damas 39 St., atsitrenkus ratui 
į duobės kraštą, atsidarius du
rims, iškrito ir smarkiai susiža-

ir ta proga įteikė stovyklos'lojo. Sunkvežimis, netekęs kon- 
plėtimo reikalams $20.00, K. trolės, atsimušė į užtvarą ir su-
Krušinskas, iš New Yorko, pri
siuntė statybai $25.00.

stojo. A. Raila policijos patal
pintas į Central Community li-

X M. Peteraitienė, solistė Jo- , g°ninS> 5701 s- Wood st-> 217 
nė Bružienė ir Stasė Blandytė- Į kambarys.
Paškuvienė, su šeimomis atos- ■ x Vepštas, gyvenąs Mar-

Dr. J. B. Jerome

direktorių posėdį. Jis pageidau
ja, kad tame posėdyje direkto
riai apytikriai praneštų, kiek 
bilietų yra išplatinta; valgyklos 
vadovybei reikia žinoti, kokiam 
skaičiui maisto pagaminti ir gė 

X Susidarė dvi L. B. valdy- rjmų parūpinti.
bos. Iš septynių išrinktų asme- j Bilietus užsakyti reikia da
nų, Cicero L. Bendr. valdyba, į bar. Šiuo reikalu kreipkitės į 

kadencijai, ;Golfo dienos rengimo komisiją 
arba direktorius. Fr. Bulaw

jau baigiantis jos 
suskilo į dvi.

Pastebėtina, kad prieš pasku
tinius dvejus metus Cicero L. 
B. veikla pasižymėjo išskirtinu 
aktyvumu, pasigėrėtina veikla. 
Tai pamoka, kad renkant vado-

daug: tik Ritos Garliauskaitės 
“Tėvynės ilgesys”. Specialiais 
ateitininkams klausimais rašo 
Danguolė Majauskaitė, Indrė 
Damušytė, Vijoleta Majauskai- 
te. Vytautas Kutkus aprašo 
Moksleivių stovyklą. Gražus 
Vidmanto Brazio rašinys apie 
pavasarį tėvynėj. Rabindranath 
Tagorės eilėraštis — išverstas 
Erdvilo Bankausko. Irena Buit- 
kutė vaizdžiai aprašo blogų vai
kų būrius (Gangs) Detroite. 
Yra anekdotų, rašinys apie ma
das (Rūtos Bražytės), įvairių 
žinių iš organizacinio gyvenimo, 
iš sporto pasaulio ir kitur. La
bai gražus leidinys.

AUSTRALIJOJE
— Lietuvė A. La ag e . žymaus 

vokiečių architekto, ligoninių 
statybos specialisto, žmona iš 
Vokietijos buvo nuvykusi į Aus 
traliją aplankyti savo sesers 
Urbonavičienės.

— Kun. Antaną Kazlauską, 
(MIC ir kun. Praną Dauknį, MIC, 
iš Londono nuvykusius į Aus
traliją darbuotis tarp tremti- 

inių, lietuviai pagerbė specialiu 
parengimu. Pobūvis buvo Ade

laidėje, Lietuvių Katalikų Cen
tro salėje. /Vaišes suruošė Lie
tuvių Kat. Moterų draugija. 
Vakarienei vadovavo P. Pus- 
dešris. Visų pirma sveikino 
ALB apyl. pirmininkas inž. Ty
mukas.

Tarybos vicep. B. Bičiūnas 
priminė kun. Dauknio žodžius, 
kad visoje laisvoje Europoje jis 
nematė nei vienoje bažnyčioje 
tiek lietuviškumo, kiek jo sura
do Adelaidėje šv. Kazimiero 
koplyčioje. Sekė vienas po kito 
sveikinimai: p. Gavėnienė, L. 
Kat. Mot. pirmininkė, sveikino 
tos draugijos vardu, J. Rupins- 
kas — Adelaidės Sendraugių 
Ateitininkų vardu, mokyklos ve 
deja E. Varnienė — šv. Kazi
miero savaitgalio mokyklos var 
du; pažymėjo, kad abiejų dva
sios vadų, o ypatingai kun. Pra 
no Dauknio, laukia jaunasis at
žalynas, kad jis suaugtų ir pa
sidarytų gražiu jaunimu — lie-

A. Stepanas studentų vardu 
linkėjo kun. Antanui suvienyti 
ideologiniai išsisklaidžiusią Ade 
laidės visuomenę, o kun. Pranui 
pasėti jaunimo širdyse Dievo 
žodį, kad iš jo išeitų lietuviai 
inteligentai ir katalikai. Vyties

Liet. Teisininkų draugijos var 
du kalbėjo L. Garbaliauskas, o 
Lithuania choro vardu — L. 
Gerulaitis.

— A. a. Uršulė Vasarienė 
mirė Sydniejuje, sulaukusi 71 
m. amžiaus. Lietuvoje buvo pre 
kybininkė, kilusi iš Ylakių, že
maitė.

CHICAGOS ŽINIOS
DINGO IMPORTŲ UŽ 

$150,000

Vagiliai įsiveržė į Hornstein, 
Ine., ir Ross Electronics kom
panijos 7-ame aukšte esančius 
sandėlius, 320 W. Ohio st., ir 
pavogė iš užsienio importuotų 
radijų, juostelių užrašytojų ir 
foto aparatų už $150,000.

REIKALAUJA PAŠALINTI 
500 DARBININKŲ

Sanitariniam distriktui atlei
dus iš darbo 17 darbininkų, to 
paties distrikto patikėtinis Ed- 
mund Kucharski reikalauja, 
kad dar bent 500 darbininkų 
būtų atleista. Sakoma, kad ir 
be šių 500 darbininkų, distrikto 
darbas nenukentėtų.

NESPĖJO PAVOGTI 
KAILINIŲ

Kai kailinių pardavėjas Geor
ge Lipton grįžo į savo 11-ame ■ 
aukšte kambarį Executive Hou- į 
se viešbutyje, jis pastebėjo du I 
vyrus ir vieną moteriškę bai
giančius išnešti į gretimą kam
barį $23,790 vertes kailinukų. 
Palikę kailinius jie pabėgo. Po
licija areštavo įtartiną moterį, 
bet ji neprisipažįsta.

MAINOSI LAIKAI, KYLA 
KAINOS

Chicagoje 1945 m. už vieną 
dieną praleistą ligoninėje kaina
vo $9; šiomis dienomis už vie
ną dieną reikia mokėti apie 
$43.51.

ŠOKO IŠ ANTRO AUKŠTO
Kai vyras įsibrovė į jos mie

gamąjį, 22-jų metų Miriam Skol 
nik, 2737 N. Spaulding, šoko 
pro antro aukšto langą. Ji ran
dasi Belmont ligoninėje. Vėliau 
policija sučiupo įsibrovėlį.

PRISIUVO NUPIAUTĄ 
RANKĄ

Arthur Holmes, 8148 Inglesi- 
de avė., neteko dešinės rankos 
iki riešo, kai ji įkliuvo į piaus- 
tymo mašiną darbovietėje Bee 
Bindery, 15 S. Throop st. Jis 
buv nuvežtas į St. Luke ligoni
nę, kur po penkių valandų ope
racijos ranka buvo prisiūta 
prie riešo. Jeigu ranka išgis, tai 
bus minėtinas įvykis Chicagos 
medicinos istorijoje.

—o—

PROTESTANTŲ DVASININ
KAS KATALIKŲ PARTIJOJ
Vadovaujantis liuteronų poli

tikas, steigėjas dabar Portori- 
koje valdžioje esančios Liaudies 
partijos, protestantų dvasinin
kas Jose M. dėl Rio Julien įsto
jo į katalikišką Krikščionių Ak
cijos partiją. Tą savo žygį jis 
aiškina noru tapti dar vienu 
kariu “tame didžiame Portori- 
kos moralinio, socialinio ir krik 
ščioniko atgimimo sąjūdyje”.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Našlių-kių ir Pa

vienių klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugp. 10 d. 8 vai. va
karo Vengeliausko salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Malonėkite visi at
silankyti. Po susirinkimo bus pa- 
sivaišinimas, muzika ir šokiai.

M. U.
— Budrikei radijo programa bū

na sekmadieniais iš stoties ,WHFC, 
1450 kil. nuo 2 iki 2:30 vai. po 
pietų. Lietuviškos dainos, muzika, 
mįslių varžybos. — Pranešėjas

VIETOJ NEKROLOGO A. A. 
ROLANDUI—ALFONSUI 

NAVIKUI

nis sakydavo: “Noriu dar suži
noti, koks tikrai yra pasaulis, ............v...,,ir kas jame dedas?’. APŽIURUS DANGORAIŽIUS

Liepos 28 d. pavakary R.—A.
Navikas žiūrėjo televiziją. Štai- tų, priklausančių Instituto Na
ga nusišypsojo ir aukštelninkas , zionale Di Architettura, per
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
i 1 n k i n J a

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai- 

Iš Italijos atvykę 80 arkitek- i riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Š. m. liepos 31 d. atsisveiki
nome su 18 metų jaunuoliu,

. , . ... . , Kelly Aukšt. mok. auklėtiniu i ko nebepadėjo. Gydytojas pas-
dukters Janutės ir renkamųjų tautini sąmoningu-' Kolmdu_Alfonsu Naviku. Ve- kutiniame vizite 

lionis buvo ne amerikoniško
temperamento. Ramaus būdo, 
draugiškas, mokėjo užimti tiek

togaudamos “Ventoj” Union ket Parke, įvykusios nelaimės vaujančius L. B. asmenis, rei-
Pier, Mich., Odinų vasarvietėje, 
paruošė vaikus programai, ku
rią rugpiūčio m. 4 ir 5 d. tems
tant gražiai išpildė aikštėje tė
veliams ir vasarojančiai publi
kai.

X Ona Mažeikienė, 3215 So. 
Green St., susilaukė gausių svei 
kinimų ir dovanų vardinėse. Be
nediktas ir Ona jau daug metų 
skaito “Draugą”, yra mieli ir 
geraširdžiai lietuviai.

X GERA PROGA rugpjūčio 
mėn. įsigyti rašomąją mašinėlę 
lietuvišku ar anglišku raidynu 
labai nupiginta kainai. Katalo
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma, 
šinas gausite veltui, tik prane-- 
šę savo adresą: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

metu susilaužė šonkau liūs. kia kreipti ypatingą dėmesį į 
Rugp. 4 d
žmonos išvežtas į Central Com- mą, į jų tautinės atsakomybės 
munity ligoninę, 217 kambarys, jutimo pajėgumą. (C.)

Zalonių šeima: Ona, Salomėja, Andrius ir du broliai dvynukai 
kunigai marijonai — Jonas ir Jeronimas. Andrius Zalonis “Drau
ge” išdirbo prie spausdinimo mašinos penkeris metus. Zalonių 
šeima persikėlė iš Chicagos į Plymouth, Pa.

krito į lovą — ant jos sėdėjo. 
Tėvai iššaukė ugniagesius. Nie- 

lytojas pas- 
nustatė, jog 

jam pagalbos nebėra, bet apie 
tai nesakė.

tris dienas apžiūrės 
dangoraižius.

Chicagos

ŠUNŲ ĮKANDIMAI 
PAGAUSĖJO

Pernai Chicagoje ir priemies
čiuose 20,845 asmenys buvo šu
nų įkasti. Šiais metais šunų į-

Liepos 31 d. iš Nekalto Pra- 
suaugusius, inteligentus, tiek ir sidėjimo Šv. P. Marijos bažny- 
vaikus. Jojo geriausias draugas Į čios kūnas buvo nulydėtas į Šv. į kąsti 13,514 asmenų. Jei taip 
— knyga. Iš bibliotekos parneš j Kazimiera kapines. Žmonių pa- j bus iki metų galo, tai bus 10% 
tą storą knygą perskaitydavo į ' lydėjo nelauktai daug. Gamta I pakilimas. Pačioje Chicagoje 

! dvi naktis. Kai klasėje mokyto- jo laidotuvėse buvo labai malo- 'yra 150—175,000 šunų. Cook
j jas klausdavo kai ko iš visuo
meninės (pasaulinės) padėties, 
velionis tik vienas atsakydavo,

ni, nes velionis gamtą visoke
riopame pavydale mylėjo.

nęs jis sekė spaudą, ir klasėje Rolandas—Alfonsas turėjo dar

apskrities priemiesčiuse yra per 
200,000 šunų. Nuo gegužės 1 d. 

Žmonių sprendimu, jaunuolis 39,966 šunų savininkai atnauji
no leidimus užmokėdami po $2.

Užsakymus siųskite: —
“Drangas”, 4545 West 63rd Street. 

Chicago 29. UL
Platintojams duodame nuolaidas
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daug žemės apsisukimų apie 
saulę išvysti, ateitį sukurti, ir 
t. t., bet — Amžinybės nuosta
tai nepajudinami. “Tebūnie Ta
vo valia”.

GIMĖ NENORMALUS 
KŪDIKIS

Franklin Parke, Chicagos 
priemiestyje, prieš kelis mėne-

i buvo geriausiu mokiniu. Dar 
Į vieneri metai, ir būtų baigęs šią 
mokyklą. Deja, juo tolyn, juo 
labiau ima jausti širdies nega
lavimus. Gydytojai, kiek galė
dami, teikdavo jam pagalbą. Pa i Velionio netekę, mes vien su sius 24 metų motina pagimdė 

i skutimu laiku sveikata visai su- gailesčiu tegalime pasakyti: nenormalų kūdikį. Ji buvo ėmu- 
silpnėjo. Jam buvo aišku, kad “Priglausk, Viešpatie, jo sielą”. Įsi thalidomide vaistų. Abi vai- 
teks šį pasaulį apleisti, tad jis Į O kūnui — “Tebūnie Tau leng- kelio rankos pilnai neišsivystė, 
dar su didesniu intensyvumu bu va naujosios tėvynės žemelė”. i Tai pirmas toks įvykis Chica- 
vo užsigulęs ant knygų. Velio- I J. Bertulis 'gos rajone.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

★ ★ ★

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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