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Katangos prezidentas Tshombe nebijąs represijų
U THANTO ULTIMATUMAS 
KATANGOS PROVINCIJAI

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant nori 
"sutvarkyti" Katangos prezidentą Tshombę

NEW YORKAS. — Jungtinių ; tanga ir Jungtinių Tautų parei-
Tautų generalinis sekretorius 
U Thant užvakar pasiūlė pro
gramą įgyvendinti taiką Konge. 
Ji buvo sujungta su ekonomi
niu spaudimu ir net kariniais 
žygiais prieš Tshombę, atsisky
rusios Katangos provincijos pre 
zidentą.

U Thant savo griežtame pra
nešime Saugumo Tarybai tei
gia, jei atsiskyrimo sąjūdis ne
bus greitai baigtas, Jungtinės 
Tautos turėsiančios išvesti savo 
taikius dalinius arba imtis ne
paprastų jėgų.

Tarp Tshombės ir centro kon- 
giečių vyriausybės ministeriq 
pirmininko Adoulos pasikalbė
jimai nutrūko birželio 29 die
ną. Thant pasiūlė:

1. Konstitucija federalinės vy 
riausybės turi būti baigta ra
šyti 30 dienų laikotarpyje. Eks 
pertai iš Kanados, Indijos, Ni
gerijos ir Šveicarijos gelbsti pa
rašyti naują konstituciją.

2„ Katangos pareigūnai turė
tų pasidalinti su centro vyriau
sybe pajamomis 50 - 50. Dabar 
visos pajamos iš mokesčių ,ar 
eksportų eina Tshombės vyriau
sybei.

3. Centro vyriausybė turi pra 
šyti Tarptautinio monetų fon
do, kad jis pagelbėtų suvieno
dinti Kongo pinigus.

4. Tuojau privalo būti sujung 
ti kongiečiai, nes tai esminis 
dalykas. Centro vyriausybė, Ka

y

Pietų Vietnamo 

artilerija užmušė 40
raudonųjų partizanų
CAMU, Pietų Vietnamas. — 

Vyriausybės artilerijos daliniai 
užvakar apšaudė Viet Kong mie 
stelį pietinėje Mekong deltoje, 
nužudydami 40 komunistų par
tizanų.

Tai buvęs smarkiausias už
puolimas šešių dienų puolime 
prieš Viet Congs partizanus, 
įsistiprinusius Camau pusiasaly 
je.

4,000 Pietų Vietnamo karei
vių, remiami lėktuvų, buvo nu
leisti į tą apylinkę Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir vyriau
sybės helikopteriais.

Be'Ilos raginimas 
ALŽIRAS, Alžirija. — Ben

Bellos vyriausybė vakar ragino 
alžiriečius gausingai dalyvauti 
parlamento rinkimuose, kurie 
bus rugsėjo 2 dieną.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 22 d.: Švč. Mari

jos Nekalt. Širdies šventė.
Rugpiūčio 23 d.: šv. Pilypas 

Benicijus, Baumilas, įminė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— giedra, apie 90 laipsnių; ry
toj — šilta.

Saulė teka 6:06, leidžias 7:42.

gūnai turi paruošti planą per 
30 dienų.

5. Tik centro valdžia turėtų 
palaikyti vyriausybines įstaigas 
ar pasiuntinybes užsieniuose.

6. Centro vyriausybė turi pa- 
sirūpinti, kad būtų atstovauja
mos visos politinės ir provinci
nės grupės.

7. Visi politiniai kaliniai turi 
būti paleisti, visuotinę amnesti
ją paskelbus.

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe vakar į Jung 
tinių Tautų generalinio sekreto
riaus U Thant ultimatumą at
sakė: Katanga gins savo teises, 
Katanga nebijo nei ekonominės 
grėsmės, nei karo.

— Vakariečių komendantai 
— JAV, Britanijos ir Prancū
zijos — vakar pranešė, kad va
kariečiai duos medicinišką pa
galbą sužeistiems asmenims Ry 
tų Berlyne, bėgantiems į lais
vę.

Naujoji Gvinėja, dėl kurios susitarė olandai su indonezais

OLANDIJOS IR INDONEZIJOS SUTARTIS
O. LABANAUSKAITE,

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Pa 
' tyrimo įgavusios pasisekimuose 
, ir nepasisekimuose Konge, Jung i 
' tinės Tautos šiomis dienomis pa, 
siėmė naują misiją — padėti i 
taikiu būdu ir tvarkingai per
duoti Indonezijai Olandijos te- 
bevaldomą Vakarų Naująją Gvi 
nėją.

Toji teritorija yra paskutinė 
jos kolonija pietryčių Azijoje, 
užsilikusi jos suverenume po ne 
priklausomos Indonezijos įkūri
mo 1949 m. buv. Olandijos Ry
tų Indijoje. Kadangi anoji sa
la (jos dalis) administraciniai 
tada buvo dalis Olandijos Indi
jos, tai vos tik susikūrusi ne
priklausoma Indonezija ėmė rei 
kalauti jos atidavimo, nors, kaip 
olandai tvirtina, tarp tų terito
rijų nesą nė istorinių, nė rasi
nių, nė geografinių ryšių.

Daug kartų dėl tos teritorijos 
perleidimo buvo užsimezgusios 
derybos tarp Jakartos ir Hagos, 
tačiau be rezultatų. Paskutiniais

Vakarų Berlyno jaunuoliai stovi ant apversto automobilio, norė
dami sutrukdyti Sovietų autobuso (vežančio sargybininkus nuo 
Sovietų karo paminklo) sugrįžimą į Rytų sektorių. Vakarų Ber
lyno policija (priešakyje) sulaiko minią. Tai buvęs vienas iš in
cidentų, kilusių dėl to, kad Rytų Vokietijos komunistai nužudė 
jaunuolį, bandantį perlipti per sieną į laisvę. (UPI)

LĖKTUVO NELAIME BRAZILIJOJE
Lėktuvas skrido iš Buenos Aires į Lisaboną, 

Portugalijoje
RIO DE JANEIRO, Brazili-' 

ja. — Brazilų sprausminis ke
leivinis lėktuvas, vežęs 102 as
menis, užvakar naktį nukritęs 
į Rio Janeiro Guanabaro įlan
ką. Tai buvo ketvirtoji didesnė 
orinė nelaimė Brazilijoje per 
paskutinius 10 mėnesių.

Lėktuvo nelaimėję žuvo 12 
asmenų, vienuolika dingo.

metais, susistiprinusi kariniais- 
reikmenimis iš sovietinio bloko, 
Indonezija ėmėsi karinių veiks
mų, panaudodama laivyną, avia
ciją ir parašiutininkus. Ir šiuo 
metu olandų N. Gvinėjoje yra 
gerokai infiltruotų Indonezijos 
karių — numesta dar parašiuti
ninkų net tada, kada jau buvo 
parengtas dokumentas pasira
šymui dėl teritorijos perleidi
mo.

Pirmiesiems Indonezijos pa
rašiutininkams ten nukritus, O- 
landija atėjo su protestų pas 
Jungt. Tautų generalinį sekre
torių. JAV vadovaujami diplo
matiniai užkulisiai, J. Tautų še
šėliu prisidengę, pradėjo orga
nizuoti slaptus, geriau sakant, 
uždaras taikos derybas, kurioms 
susitarimo pagrindus parengė 
ir tarpininko pareigas atliko 
buv. JAV ambasadorius Ells- 
worth Bunker. Su trūkčiojimais, 
kurių pertraukose Indonezija 
vėl kariškai paspausdavo, dery

Panair do Brasil DC-8 skrido 
iš Buenos Aires į Portugaliją. 
Nelaimė įvyko kylant iš Rio de 
Janeiro aerodromo.

Irako protestas

BAGDADAS, Irakas. — Ira
kiečių vyriausybė vakar protes
tavo, kad Turkijos keturi kari
niai lėktuvai puolė Irako lėktu
vą netoli pasienio.

— JAV gynybos sekretorius 
McNamara vakar pareiškė, kad 
nors Sovietų Sąjunga pralen
kianti Ameriką kai kuriose erd 
vės srityse, tačiau Amerika pa
naudos daugiau darbininkų bei 
pinigų pagal prezidento Kenne
dy sudarytus 1961 metų planus 
pralenkti visus pasaulio kraš
tus. Dabar išleidžiama pinigų 
erdvės reikalams 3 kartus dau
giau nei 1960 ir du kartus dau
giau nei 1961 m.

bos pasibaigė susitarimu, kurs 
■Olandijos ir Indonezijos atstovų 
pasirašytas J. Tautų rūmuose 
(Saugumo Tarybos posėdžių sa- 1 
Įėję) rugp. 15 d.

Pagal tą susitarimą teritori
jos administravimą laikinai per 
ima J. Tautų generalinio sek
retoriaus paskirtas administra
torius, kuris turi būti priimti
nas Olandijai ir Indonezijai. J. 
Tautų administravimas turėtų 
prasidėti spalių 1 d., bet prieš 
tai abi susitarimo šalys turi su
tartį ratifikuoti, abi turi pra
šyti J. Tautų gen. asamblėją, 
susirinkusią į 17-ją sesiją, leisti 
gen. sekretoriui sutartyje numa
tytas pareigas eiti. Prašymas tu 
ri būti įteiktas atitinkamos re
zoliucijos formoje.

Rezoliuciją priėmus tokią, ko
kia susitarime numatyta, gen. 
sekretorius paskirs administra
torių, kuriam Olandija perves 
teritorijos valdymą. Jis sukom
plektuos administracijos apara-

Naujausios
zmios

— Sovietų kosmonautai —
Nikolajev ir Popovič — vakar 
spaudos konferencijoje Maskvo 
je paaiškino apie savo skridi
mus erdvėse: jie nusileidę pa
rašiutais ir buvę viens nuo ki
to Kazakstane 125 mylios nuo
tolio, o orbitoje jie buvo 3 my
lios viens nuo kito kai kurį lai
ką, jų “erdvės laivai” svėrė po 
5 tonas.

Vėliau toje pačioje spaudos 
konferencijoje tūlas Sovietų mo 
kslininkas kaltino Ameriką dėl 
jos atominių bandymų virš Pa
cifiko, nes tie bandymai truk
dę įvykdyti Maskvai savo numa
tytą programą.

— Sovietų kosmonautas Ni
kolajev vakar spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog retro-ra 
ketos sulėtino jo erdvės laivą 
Vostok III, kai jis buvo orbi
toje, paskui jis buvo “atskir
tas kapsulėje” nuo laivo kū
pės įtaiso. Jis nusileidęs šioje PHILADELPHIA. — Chica- 
kapsulėje į tam tikrą žemės at- gietis Edward McElroy išrink- 
mosferos vietą ir paskui buvęs tas karo katalikų veteranų Jung 
išmestas skristi žemėn. Taip ir tinėse Amerikos Valstybėse va- 
lieka rusų kosmonautų nusilei- ; du metiniame jų suvažiavime 
dimas iš tolimųjų erdvių žemėn Philadelphijoje. McElroy dirba 
paslaptimi! : radijo stotyje WJJD Chicago-

— Buvęs prezidentas Eisen-1 
howeris dabar vizituoja Airiją.
Vakar atvyko į Dubliną.

— Bulgarijos vyriausybė va
kar prisipažino, jog jai teko 
pakelti kainas mėsai, nes parei
gūnai padarė klaidų valstybės 
ekonominiame gyvenime 1952 
— 1956 m.

tą iš vietinių papuasų, olandų ir 
indoneziečių ir gaus apie 1,000 
karių tvarkai teritorijoje pa
laikyti. Manoma, kad Malajai 
bus paprašyti karines pajėgas j 
suteikti. Olandijos kariniai da- J 
liniai tuojau bus iš veiklos iš
jungti. Policinėms pareigoms ei
ti susitarimas numato pirme
nybę teikti jau teritorijoje esan 
tiems iš vietinių gyventojų su
darytiems policiniams dali
niams. J. Tautų administrato
rius turės teisę ir įstatymus minklo
ten leisti, bei jau veikiančius 
keisti ar naikinti.

Spėjama, kad J. Tautų ad
ministracija bus teritorijoje apie 
7-8 mėnesius, nes prie sutarties 
prijungti priedai numato, kad 
perdavimas teritorijos Indonezi
jai turi įvykti neilgai trukus po 
1963 m. gegužės 1 d. J. Tautų 
administratoriui numatyta teisė
ir anksčiau įvesti Indonezijos denį atvyks į Jungtinių Tautų
valdininkus į teritorijos admi
nistraciją.

Be teritorijos perdavimo In
donezijai J. Tautoms numatyta 
dar ir kita pareiga — per savo 
paskirtus atstovus ir ekspertus 
J. Tautų gen. sekretorius turi 
kartu su Indonezijos atstovais 
suorganizuoti vietinių gyvento
jų plebiscitą — apsisprendimą, 
kurio metu papuasai galės lais
vai pasisakyti, kaip nori. toliau 
gyventi — pasilikti Indonezijos 
valdžioje ar turėti nepriklauso
mą valstybę. Plebiscitas turi 
įvykti 1969 m. Abi šalys pasi
žada gyventojų valią gerbti.

(Nukelta į 6 psl.)

Izraelis susirūpinęs didėjančia 
Egipto karine jėga

Egiptui pagelbejęs vokiečių mokslininkas

JERUZALE,' Izraelis. — E- ( gelbėjo Egipto prezidentui Nas- 
giptiečiams pasisekus iššauti sa ’ šeriui pasigaminti raketas, 
vąsias raketas Egipto tyrumo- ■ Saenger praėjusiais metais bu 
je, Izraelio vyriausybė pakar- vo atleistas iš Stuttgarto fizi- 
totinai kreipėsi į Vakarus, pra- kos instituto, nes jis perdaug 
šydama sustiprinti Izraelio gink laiko pašventė Egiptui gami-
luotąsias jėgas vairuojamomis 
raketomis. Pirmasis toks izra
elitų prašymas buvo Britanijos 
atmestas.

Izraelio šaltiniai aiškina, kad 
Egiptui pasisekė pasigaminti ra 
ketas dėl to, kad jis gavęs me
džiaginę, mokslinę ir techninę 
pagalbą iš Vakarų Vokietijos. 

¥

Eugen Saenger, vadovavęs 
Stuttgarto fizikos institutui, pa

Karo 'veteranų vadas

Pagerbė žuvusį pabėgėlį — Va
karų berlyniečių minioms apmė
tant autobusą, vežantį Sovietų
kareivius prie' Sovietų karo pa- vakar Washingtone kalbėjosi su

jų sektoriuje, jaunuolis 
padeda vainiką virš sienos, kur 
Rytų berlynietis buvo mirtinai 
sužeistas bėgant į laisvę. (UPI)

NIKITA RUOŠIASI Į AMERIKA
MASKVA. — Diktatorius Ni

kita Chruščiovas Vakarų Vo
kietijos ambasadoriui vakar pa
reiškė, jog jis, gal būt, šį ru-

visumos susirinkimą New Yor
ke. Šiame susirinkime būsiąs 
iškeltas Berlyno ir Vokietijos 
klausimas.

Matyti, Nikita įsigijo naujus 
(batus, tai galės jais daužyti 
Jungtinių Tautų suolus...

IŠPLAUKĖ Į KENOSHĄ
Vakar 10 plaukikų iš Chi

cagos Burnham parko išplaukė 
į Kenoshą, Wis. Plaukimas tę
sis ;apię 48 valandas. Pirmas pa 
siekęs Kenoshą laimės $10,000. 
Pirmas praplaukęs Waukeganą 
laimės $4,000. Plaukime daly
vauja ir keturios moterys.

nant raketas, kurios dabar su
tvirtino Nasserio poziciją ir iš
gąsdino Izraelį.

Policija uždare du
laikraščius Argentinoje

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Federalinė policija, apsigink 
lavusi kulkosvaidžiais ir dujų 
ašarinėmis bombomis, užvakar 
uždarė du Buenos Aires laikraš 
čius, kritikuojančius prezidento 
Jose Maria Guidos vyriausybę, 
kurioje vyrauja kariškiai.

Policija uždarė laikraštį “De- 
mocracia” ir vakarinį laikraštį 
“Noticias Graficas” tuo metu, 
kai trečias Buenos Aires laikraš 
tis “Correo de la Tardė” pareis 
kė, jog karinis perversmas buvo 
ūeišvengiamas.

“Democracia” laikomas nuver 
stojo prezidento Frondizi radi
kalų partijos organu.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Valstybės sekretor. Rusk, 

pasikalbėjęs su Sovietų ambasa
dorium Dobryninu, vakar pa
reiškė vakariečiai sąjungininkai 
turės ambulansą prie Berlyno 
pasienio gelbėti sužeistuosius, 
bėgančius į laisvę — Vakarus. 
Pačiame Vakarų Berlyne pro
testų demonstracijos tebevyks
ta prieš komunistų žiaurumus, 
bet tenka ir kitiems.

Vakarų Berlyno burmistras 
Brandt įsakė policijai budėti ir 
sekti kiekvieną berlyniečių ju
desį.

— Britų premjeras Macmil
lan vakar grįžo iš medžioklės 
į Londoną pasitarti su savo vy
resniais ministeriais Berlyno 
klausimais.

— Valstybės sekretorius Rusk

Sovietų Sąjungos ambasadorium 
Dobrynin Berlyno klausimu. Jų 
kalba truko 17 minučių.

Rumunijoje duona, 

javai - tik su 

kortelėmis
VIENA, Austrija. — Diplo

matiniai sluoksniai iš Vienos 
patvirtino žinias, kad kai ku
riose Rumunijos srityse duona, 
javai pradėti pardavinėti tik su 
maisto kortelėmis.

Esą, maisto trūkumą Rumu
nijoje sukėlė menkas javų der
lius. Transilvanijos provincijoje 
vienam asmeniui teišduodama 
po 300 gramų duonos; be to, 
kiekvienai šeimai leidžiama kas 
mėnuo įsigyti 20 kg. javų. Mėsa 
parduodama tik kartą savaitė
je.
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AUŠROS VARTŲ TUNTAS 
STOVYKLAUJA

Švilpukas! Pusiau užmiegoto
mis akimis sesės lipa iš miega
mų maišų ir bėga mankštai. Po 
jos visos skubiai tvarkosi ir imi 
formuotos išsirikiuoja vėliavos 
aikštėje. Stovyklos malda ir, 
skambant himnams, suplėvesuo 
ja dvi vėliavos: Lietuvos ir 
JAV.

Tokie buvo rytiniai vaizdai 
Aušros Vartų tunto skaučių Gi
landos stovykloje.

Stovykla buvo atidaryta lie
pos 8 d. ir tęsėsi ligi liepos 21. 
d. Stovyklavo dvi draugovės: 
Maironio ir Vinco Kudirkos. 
Skiltys pasivadino poeto Mairo
nio apdainuotų upių vardais. Ir, 
iš tikrųjų. Aušros Vartų tunto 
dainuojančių Sesių balsai nuo 
ryto ligi vakaro skambėdavo Gi 
landos stovykloje.
' Vėliavai pakilus, stovykloje 

užvirė darbas, skautės lenkty- 
riiaudamos kūrėsi. Kitos dvi 
dienos praeina darbo nuotaiko
je — kasame ir puošiame sta
lą ir vėliavos aikštelę. Valome 
ir tvarkome laužavietę, statome 
vartus, tveriame tvoras...

Stovyklos jsikūrimui gražiai 
vadovavo skl. Živilė — stovyk
los adjutante, skl. Virginija — 
laužavedė, psklt. Jurūnė—man
kštos ir žaidimų vedėja, psklt. 
Birutė — stovyklos laikraščio 
redaktorė, sesė Nijolė —- Mai
ronio dr-vės drg. ir Vinco Ku
dirkos drgn. sesė Audronė.

Aplink palapines atsirado gra 
žiu papuošimų. Išdygo tarytum 
grybai po lietaus, staliukai, kry 
žiai, stovyklinės kėdės, lentynė
lės, pasirodė tautiniais moty
vais išmarginti smėlio — sama
nų ir akmenų pagražinimai. 
Kur šeštadienio vakarą buvo 
matomi tik medžių kamienai ir 
paparčiai, ten dabar tęsėsi pa
togiai originaliai įrengta ir iš
puošta stovykla.

O koks džiaugsmas, stovyk
lautojams pagaliau išvydus sa
vo darbo vaisius!

Stovyklos programa kasdien 
būdavo gyva, ir skautės visą 
laiką buvo užimtos. Kasdien bu
vo mokomos malkų rišimo, pir
mosios pagalbos, morzės, kelio
nės ženklų, dainų ir žaidimų.

“Laužas dega, laužas de
ga...”, “stovykloj, stovykloj” — 
dainomis pradedame laužą. Va
landa praeina kaip viena minu
tė. Po to visko suskamba gar
sai “Ateina naktis...”, Saldžių 
sapnų, šiltos nakties linkime 
kiekvienai, nes Custer, Mich. 
Stovyklavietėje naktys šaltos 
kaip Aliaskoje...

Štai, jau sekmadienio rytas. 
Apie 10 vai. pradeda rinktis 
svečiai. Visos puolame sveikin
ti kas tėvelius, o kas pažįsta
mus. Nuotaika — kuogeriausia, 
nes, be to, ir saulutė nesigaili 
savo spindulių. Pirmą valandą 

įeiname pietauti, drauge veda- 
mės tėve’ius, svečius paragauti 
stovykloje išvirtų kopūstų su 
dešrelėmis ir šaltybarščiiį. ku
riuos taip skaniai pagamina 
ūkio viršininkė S. J. Bobinienė, 
talkininkaujant budinčiai skil
čiai.

Gilandos stovyklą aplankė 
jaunesniųjų skaučių skyriaus ve 
deja S. Alė Namikiėnė su lauk
tuvėmis. Vidurio rajono vadas 
v. s. V. Vijeikis, Lituanikos tun 
to tuntininkas S. K, Cijūnėlis, 
žurnalistas V. Butėnas, Bridge- 
porto T. K. pirmininkė Elena 
Vaičeliūnienė, s. Karaliūnas su 
šeima ir daug kitų mielų svete
lių. Labai laukėme mus aplan
kant v. s. O. Zailskienės, bet ji, 
negalėdama atvykti, atsiuntė 

■ mums šiltus sveikinimus ir kiš
kio pyrago. Mes jai sušukome 
griausmingą “Ačiū!”. Kažin, ar 
girdėjo ?!

Gražios ir įspūdžių pilnos die 
nos greit prabėgo. Stovykloje 
daug ko mes išmokome.

Išvažiuojant visos verkėme— 
toks sunkus buvo skyrimasis. 
Prabėgo turiningos stovyklavi- 

Įmo dienos ir miško paunksmės 
‘paslaptim alsuojančios naktys, 
tarytum, graži daina... Tačiau 
jos ir vėl grįš kaip kad sugrįžta 
mūsų daina, nes daina yra am
žina.

Gerai nusisekusi stovykla ■vi
sada pareikalauja daug laiko, 
darbo ir atsakingų stovyklos 
vadovių pasiaukojimo.

Gilandos stovyklai pavyzdin
gai vadovavo: skiltininkė Živilė 
Keliuotytė, skiltininkė Virginija 
Boibinaitė, paskiltin. Jarūnė Jo- 
nikaitė,- paskilt. Birutė šlajutė, 
paskiltn. Audronė Lesniauskai- 
tė, sesės Valerija Sparkytė ir 
Nijolė Bemataviieiūtė.

Sesė Irena

CHICAGOS SKAUTŲ 
PARENGIMAI

Lituanicos tunto tėvų komite
tai, bendradarbiaudami su tun
to vadovybe, spalio 6 d. Balio 
Pakšto salėje rengia vakarą, 
kurio programos paruošimu rū
pinasi > Vidžiūnas, baru F. Va
linskas ir bufetu p. Toliušienė.

Mindaugo draugovės vakaras 
įvyks rugsėjo mėn. 29 d. Cice- 
roje, Šv. Antano parapijos sa
lėje.

Aušros Vartų tunto Birutes draugovė iškylauja

sidedanti iš v. s. S. Stasiškie- 
nės, ps. V. Kasniūno, t. n. R. 
Kviklytės ir ps. G. Musteikytės 
(pirm.), yra nuolatinė (t. y. li
gi dabartinių Sąjungos organų 
kadencijos pabaigos) ir pilnai 
atsakinga už kiekvieno straips
nio turinį. Reikalui esant, komi 
sija turi teisę straipsnius reda
guoti ir pataisyti.

Auto Išlepimas

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.
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CHICAGOS SKAUTŲ IR JŲ 
TĖVŲ DĖMESIUI

Šį rudenį įvyksta visų Chica
gos skautų ir skaučių (nuo 7 li
gi 18 metų) varžybos, kurias 
rengia Chicagos Skautininkų 
Ramovė.

Jose galės dalyvauti visi skau 
tai-ės, turintieji talentus sekan
čiose meno šakose: dainavi
mas; muzika, baletas, piešimas 
ir tapyba, fotografija, literatū
ra, vaidyba ir t. t.

Smulkios varžybų taisyklės 
bus greitu laiku paskelbtos 
spaudoje, o taip pat pasiųstos 

. visiems skautams-ėms. 
į Varžybos bus premijuotos I 
i ir II dovana kiekvienoje meno 
I šakoje. Visi skautai ir skautės 
j kviečiami kuo gausiau jose da
lyvauti. Tėveliai prašomi para
ginti savo sūnus dukras, nes 
kas gali geriau žinoti vaikų ta
lentus, kaip patys tėvai. O nau
ji ir jauni talentai yra reikalin
gi tėvams, tuntams, tėvynei ir 
tautai.

PAGERBTAS FABIJONAS 
VALINSKAS

Rugpiūčio 14 d. p. Valinskų 
bute, įvyko Lituanicos tunto va
dovybės ir tėvų komitetų atsto- 

' vų pasitarimas, kurio metu tarp 
kitko nutarta šios vasaros bu-

ivusios stovyklos vadovybės pa
gerbimo pobūvį suruošti rugsė- 

į jo mėn. 15 ar 16 d. Jaunimo 
Centro namuose.

I Pasibaigus posėdžiui p. Va
linskai visus pakvietė prie ska
numynais apkrauto stalo. 
Skaut. Nedzinskas išdavė pa
slaptį, kad rugpiūčio mėn. 11 d. 
F. Valinskui suėjo 50 metų am
žiaus. Susirinkusieji pagiedojo 
F. Valinskui ilgiausių metų, pa
linkėjo geros sveikatos ir sėk
mės ateities asmeninėje ir visuo 
meninėje veikloje.

JŪROS ŽADAS
“Skautybės kebo” redakcija 

į yra gavusi iš Jūros skautų sto
vyklos laikraštį, kurio pavadini
mas yra “Jūros Žadas”. Jame 
yra sveikinimai 40 metų jubi
liejinės stovyklos proga: tary
bos pirmininko ps. A. Dundzi- 
los, vyriausio skaut. s. E. Vil
ko, vyriausios skautininkės v. s. 
O. Zailskienės, jūrų skaučių 
skyr. ved. j. s. D. Lukošiūnai- 
tės, Jūrų sk. skyr. vedėjo j. s. 
E. Vengiansko ir korp. Ginta
ras pirmininko j. p. L. Slėnio, 

į Šiame laikraštyje dar yra ben
dros informacijos, stovyklos 
programa, stovyklinis invento
rius, uniformos ir t. t.

RADIJO TRANSLIACIJOS 
Į LIETUVĄ

Vliko pirmininkui dr. A. Tri
makui pasiūlius, nutarta pasi
naudoti radijo bangomis ir teik 
ti straipsnių medžiagą translia
cijoms į Lietuvą:

A. Straipsnių tikslas:
1. Parodyti Lietuvai, kad esą 

me gyvi ir kūrybingi,
2. Teikti informaciją, kuo 

skautybė reiškiasi mūsų jaunuo 
menėje.

B. Principinis honoraro 
klausimas: Nutarta siūlomo $5 
— $7 honoraro atsisakyti, ho
norarą paaukojant Vlikui ar ki
tai įstaigai, iš kurios iždo hono 
raras yra mokamas.

C. Nutarta, kad komisija, su-

Long Beach, Calif., australietė 
Verstak išvyksta j Australiją po 
to, kai gražuolių konkurse buvo 
išrinkta “Tarptautine gražuole”.

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/26/5 Kaina CAA ĘO 
6 men.period.

Nuo 23 iki 25 m. ir nuo (1(1
65 iki 69 m. amž. . . . VODiUU 
Išrašome ir patarnaujame - Visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
RAGE V I c I U S

APDRATJDŲ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

RUGPICČIO IR RUGSkJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

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

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

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

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

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
■Df Ortliopedas. Protezistas.

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, DI. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Val.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
iien} uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. RE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd .Street
Tel.; PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66tb 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 63-čios ir Calif ornia 

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

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

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-232

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.

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

Current Dividend up to 4į4%

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.------------------
Tek ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie Calif ornia Avė.)

Rez, GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮJ UIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

J

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.
I Trečiadieniais uždaryta.

TdlIimiifllfllIliimiimillilIlIlIllISIįlIlIlIlilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIilIh:

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

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.
Ofiso tel. HE 4-7007.

Namų - rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS

JOKŠA
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63 Street

Vai.: Pirmad; ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 llcl 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. OKTHOPED1NŪS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REnublic 7-2290.

Tel. ofiso I’O 7-6000, rez. GA 3-7278

0R. A. JEĮĮKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Streėt
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki R vai Trečiad. ir šešt. uždaryta.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Califomia Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Telefonas: GRovehill 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. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Porest, Iii,

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REIianoe 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTtĮK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. \VAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

, chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2-r-4 ir 
6 J. vaL vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

Tel. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 DOpiet

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tilt susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS '

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr'., trėč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo " 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALI STB

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — .8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 Vai. p. Šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel,; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. pbpot,’ kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugsėjo 10-tos d.

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian AVenųe
Vai.. 11 v/ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZĮNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Modernioji vergija ir

TAUTŲ LAISVĖS ŠAUKLIAI
Amžiais teisinga pasiliks min 

tis: įžvelgti savo laiko didįjį 
uždavinį ir jam aukotis — tai 
didžiųjų sielų paskirtis. Nerei
kia ilgai dairytis, kad įžvelg
tume, jog šio laikotarpio di
dysis uždavinys yra žmoniją 
gelbėti nuo moderniojo barba
ro, nuo despotiškos naujųjų 
laikų raudonosios tironijos. 
Prof. St. Šalkauskis kitados 
kalbėdavo apie specialų lietu
vių tautos, gyvenančios ties 
susidūrimu rytų ir vakarų kui 
turų, uždavinį sukurti tų dvie
jų kultūrų sintezę, išrenkant 
abiejų iškiliuosius elementus 
ir duodant pasauliui naują į- 
našą. Šiandieną mūsų tautai, 
vienai iš pačių pirmųjų laisvo
jo pasaulio tautų patyrusiai 
raudonąjį terorą ir jo dikta
tūrą, tenka uždavinys būti pa
saulio šaukliu, įspėjančiu apie 
didžiąją grėsmę, kalbant nebe 
spėliojimais, o parodant gyvus 
faktus.

*
Mūsų energingoji veiklių as

menų grupė, ta pati, kuri tarp 
kongreso narių paskleidė šim
tus knygų “Palik ašaras Mas
kvoje”, dabar planuoja pradė
ti naują vajų, naujus tos rū
šies veikalus gausiai paskleisti 
tarp vadovaujančių atgimstan 
čios Afrikos valstybininkų ir 
politikų bei aprūpinti tos rū
šies leidiniais Jungtinių Tautų 
atstovus New Yorke.. Tai pui
kus sumanymas, visomis išga
lėmis remtinas. Iš kolonializ
mo pakilusios valstybės gali 
būti mūsų draugai lemiamą 
valandą, kada teks tarptauti
niame forume svarstyti Lietu
vos likimą.

Džiaugdamiesi kiekviena pas 
tanga Lietuvos laisvės reika
lui, mes nesijaustume laisvę 
pilnai pamilę, jeigu jos siek
tume tik sau. Šiandieną jau 
tenka kalbėti nebe tik apie tau 
tų politinę laisvę, bet apie iš
laisvinimą žmogaus iš naujo
sios vergijos, kurios beteisių 
žaisleliu jis yra padarytas 
marksistinės valstybės satra
pų. Gyvas žmogus aukojamas 
prieš šimtmetį formuluoto ko
munistų manifesto raide. Rau
donosios materialistinės siste
mos skleidėjai zoologinio pa
saulio “kovą už būvį” perkėlę 
į santykius žmonių, kuriuos 
jie telaiko tik tobulesniais gy
vuliais. Mao Tse-tungo žodžiais

betariant, laiko dorybe naikin
ti tuos, kuriuos laiko kliuviniu 
į artėjimą prie raudonųjų vizi
jų, tam panaudodami nebe lau
žus, kurie galėtų naikinti tik 
pavienius, bet automatus ir net 
labai išradingas masinio ge
nocido priemones.

*
Kovoje su šiuo naujųjų am

žių barbariškumo prasiverži
mu, neužtenka tik parodyti 
žmonijai nekaltai išlietą krau
ją. Žmoguje yra žiauriai ga
lingas egoizmas, ir ne visada 
svetimas kraujas jo apsispren
dimą nulemia. Čia turi būti rei 
kiamai atstovaujama ir pozi
tyvioji pusė, kuri parodytų, 
kokios skaidrios santvarkos 
būtų galima pasiekti, einant 
pilnutinio socialinio teisingu
mo keliu, kuris atvertų visas 
galimybes kiekvienam žmogui, 
nepadarydamas jo vergu vals
tybės, prieš kurios diktatūrą 
jis nebeturi priemonių apsigin
ti.

Šiuo keliu pasukančiam įta
kingos ir varovaujančios dva
sios intelektualui ir kiekvie
nam šviesesnio tautų rytojaus 
nešėjui labai svarbu pačiam 
pažinti ir darytis skleidėju svei 
kų socialinių principų, kurių 
nė viename dokumente nerasi
me paskutiniu metu taip ryš
kiai ir plačiai išdėstytų, kaip 
Jono XXIII enciklikoje “Ma
ter et Magistrą”. Čia išryš
kinamas individualaus teisin
gumo principas, kad kiekvienas 
gautų teisingą jam priklauso
mą atlyginimą. Čia pabrėžia
mas šeimų socialinio teisingu
mo dėsnys, kad tėvo uždarbis 
būtų pakankamas visai šeimai 
pragyventi. Čia tvirtai skelbia
mas luomų teisingumo dėsnis, 
ypač iškeliant dabar nuskriaus 
tų valstiečių padėtį, siekiant, 
kad ir jų atlyginimas bei so
cialinis aprūpinimas nebūtų 
atsilikęs nuo miestų darbinin
kijos. Pagaliau čia pabrėžia
mas tarptautinio teisingu
mo idealas, primenant pa
reigą ūkiškai ir kitais 
atžvilgiais pažengusioms tau
toms atskubėti į pagalbą atsi
likusiems kraštams.

Tai aktualus, plačios apim
ties socialinis dokumentas, vi
sų studijuotinas, ypač, kai ji
sai pasidarė labiau prieinamus, 
susilaukus jo lietuviškos lai
dos. J. Pr.

EUROPOS ŪKINIS ATOSLŪGIS
Per pastarąjį dešimtmetį pirm ąkartą pastebėti ūkinio atoslūgio 
ženklai: gaminiui ištekliai didėja, įmonių pelnas mažėja, kylan
tis darbininkų atlyginimas sudaro rimtą rūpestį. Europai atsi- 
stačius ir pasotinus vietos rinkų paklausas, ūkinis tarpimas

įspraudžiamas į naujus rėmus.

GEDIMINAS GALVA

New Yorko biržoje įvykę su- kišo savo maisto pramone, me- vyriausybėje, nes tuo būdu bū- 
krėtimai, vadinami juodieji pir- taliį apdirbimu, chemijos gami- tų sumažinta galimybė varžytis 
madieniai, turėjo įtakos ir į Eu- niais ir net audiniais. užsienio rinkose. Anglies, plie-
ropos sostinių biržas. Kiekvie- šiais metais Europos ūkinės n°, kitų metalų, mašinų, teks- 
nas kraštas savotiškai pergy- bendruomenės pramonės augi- tilės, fanieros pramonės įmo- 
veno netikrumą biržose. To pa- mas sukasi apie 5%, t. y., dvi- nės gali būti daugiau pažeidžia- 
sekoje prekių kainos žymiai kri- gubai. didesnis už esantį JAV. , mos.
to, kai JAV kainų kritimas ne- Pramonės gamybos siaurinimas Italijos pramonės gamyba 
pastebimai mažas. iššauks didesnes varžybas dėl šiais metais kiek sumažės. A-

Vakarinės Europos svarbes- rinkų. Jų išdavas turės pajusti teinančiais metais nenumatoma 
nieji kraštai turi galvosūkių, ne tik Anglija, bet ir JAV. Kiek žymesnio atoslūgio.
Klestančios pramonės kraštuo-! vienas kraštas bus priverstas
se, pav. Vokietijoje ir Prancū-' akyliau stebėti savo krašto mo- 
zijoje, buvo įvežti darbininkai; kėjimų balansą, t. y. daboti,

kad išvežimas padengtų įveži
mą.

Numanu, Europos rinkos pa
klausa pusmečiui didės, bet ne 
tokia sparta, kaip per pastarąjį 
dešimtmetį.

Pramonės augimas

Šiemetinis užsakymų sumažė
jimas privertė mažinti kai ku-1
nų

Prancūzija yra geriausioje pa 
dėtyje. Padėtį pagerino prieš 
kelerius metus sukurtasis ūkio 
planavimas ir vyriausybės įsi-

Spaudoje ir gyvenime .

YRA NAUJŲ KELIŲ, BET NE JIEMS
Kazys Inčiūra davė naują poe- ne jame glūdįs kūrybinis pajėgu- 

zijos knygą “Prie Kauno marių”, mas ir naujumas, o partinis at- 
Recenzuodaimas jo šį rinkinį “Li- spalvis — kiek tas kūrinys pasi- 
teratūros ir Meno” 28 nr. J. Lan- tarnauja okupantų propagandai, 
kutis net antraštėje džiaugiasi, Šitokio kūrybos suvaržymo nebu-
kad poezija “Nauju keliu pasu
kus”. Be kitų dalykų, cituojami 
eilėraščiai, kuriuose Inčiūra džiau
giasi besibaigančiu kolonializmo 
laikotarpiu Afrikoje, tardamas 
“Iš Afrikos išeikit, kolonialistai! 
čia mūsų piramides ir laivai”. In
čiūra džiaugiasi “Sveika būk, Af
rika, laisvoji!”

Ir poetas Inčiūra, ir visi džiau
giasi nauju keliu Afrikoje — tau
tų laisve, tačiau nei Inčiūra, nei 
kiti Lietuvos poetai šiandieną ne
galėtų pasakyti to paties Lietu
vą prispaudusiems rusams kolo-1 Jj,,J

vo nei carų absoliutizmo laikais. 
Tada visgi galėjo iškilti savo kū
ryba ir Dostojevskis, ir Tolstojus, 
ir kiti, net buvę stiprioj anų lai
kų režimo opozicijoje. Dabar bal
sas teduodamas tik pataikūnams 
ir tik tiems, kurie okupantų siste
mai propagandos giesmes lieja, 
nes anot to paties Lankučio, “so
cialistinio realizmo menas turįs 
būti pagrįstas liaudiškumo ir par
tiškumo principais”, net ir tas 
pats “liaudiškumas” praktikoje 
čia susiveda į partiškumą.

nialistams - išeikit. Jis negalėtų Pvz' “Literatūra ir Menas
būk, 32 nr- 1 padanges kelia JAVsušukti “Sveika būk, Lietuvos 

laisve”. Yra tautoms nauji lais
vės keliai, bet Lietuvos poetai ne
gali į juos minių vesti.

Lietuvos kūrėjai pažaboti. Par- , .... . ...
tinė linija okupantų brukama iki rodžio apie musų

i i -• trik nuc- vnlralimus ,milžinus kainnuobodumo. '‘Tiesos nr. 188 rug-;
piūčio 11 d. tas pats Lankutis ra- i 
šo:

“Socialistinio realizmo mene ir 1 
literatūroje visada svarbiausioji 
funkciją buvo auklėjamoji kūri
nio funkcija. Išplėstines komuniz
mo statybos metais ši funkcija, 
žymiai išsiplėtė ir įgijo daug nau
jų aspektų. Tai išryškino N.
Chruščiovas, kalbėdamas susitiki
muose su tarybinės inteligentijos 
atstovais:

“Mums reikalingos tokios kny
gos, tokie filmai, spektakliai, mu
zikos, tapybos ir skulptūros kūri
niai, kurie auklėtų žmones ko
munistinių idealų dvasia, žadintų 
jų susižavėjimą visu tuo, kas 
įstabu ir puiku mūsų socialistinė
je tikrovėje.”

Sovietuose kūrinio vertę.dėmia

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 22 3

De Gaulle neleidžia susitaikyti 

su sovietais...
Ką sako prancūzų prezidento ir vokiečių kanclerio 

kritikai

V. KADAITIS

Nespėjo dar de Gaulle ir Ade De Gaulle1 parduosiąs Europą 
nauerio organizuojama Vakarų sovietam
Europa atsistoti ant kojų, o 
jau jinai stipriai kritikuojama. 
Adenaueris Amerikoje jau se
niai nebuvo populiarus; savo 
laiku ir De Gaulle buvo laiko
mas beveik fašistu; gi dabar 
jau viešai išeinama prieš jų
dviejų organizuojamą sąjungą.

Įdomu, kad De Gaulle yra 
kritikuojamas iš dviejų priešin
gų politinių stovyklų ir už prie-

„ . . .šingai suprantamus, bet De
Risimas Įdėti kapdalą , pramo- GauUe iskiriamug siekimus.
nės sakas. Prancūzijos ukmis XT. .. , , .... T. . , Vienas iš tų kritikų yra Jac-
planavimas stengiasi iš anksto 
pašalinti laikino ūkio netikru
mo priežastis, toliau numatyti,

ques Soustelle, buvęs Prancūzi
jos min. pirmininko pavadųoto-

. .................... jas, generolo šalininkas (dabar
kaip Italijoje ir Vokietijoje, šiuo suimtas) pasipriešinęs De
metu, kai prancūzų metalų ga 
mybos pramonė pergyvena slo 

i gutį, vyriausybė skatina maši-

Gaulle politikai duoti nepriklau
somybę A’žirijai ir po to pabė
gęs iš Prancūzijos. Šiandien

. . , „ • I nų gamybą ir didina metalų pa- oĮmonių gamybą. Pramones , , Soustelle — dešinysis prancu-klausą. Į zų nacionalistas.

Jacqu.es Soustelle, rašydamas 
konservatyviame National Ke- 

: view žurnale, kaltina buvusį sa
vo šefą noru padaryti Prancū
ziją neutralia ir ją išjungti iš 
Atlanto pakto. De Gaulle norįs 
likviduoti Prancūzijos užeuropi- 
nius įsipareigojimus, kad Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos karo 
atveju jis neturėtų nešti kolo
nijinės naštos, kuri jį subordi
nuotų Amerikai ir Anglijai. To
liau, atsikračius nuo Afrikos, 
Prancūzija leistų visus savo pi
nigus atominiams ginklams ir 
bomboms — taip pat, kad bū
tų nepriklausoma nuo savo ang
losaksų alijantų. Toliau, girdi, 
De Gaulle siekiąs Prancūzijos 
hegemonijos Europoje per 
“mažosios Europos” sąjungą 
su Vokietija ir kt. kraštais. De 
Gaulle apjungtų Europą tik

iš ūkiškai atsilikusių sričių, kaip 
pietinės Italijos ir Ispanijos. Dar 
bo atlyginimas sparčiau kilo už 
gaminių kainas. Kai kur pasi
reiškė infliacija. Savosios rin
kos pasotintos. Prekių išveži
mas ima kiek mažėti. Prekių 
ištekliai auga. Pramonės įmo
nių pelnai mažėja. Naujo ka
pitalo įdėjimas į pramonės įmo 
nes, pastaruoju laiku kiek su
mažėjęs, nes jis siejamas su
netikrumu. Jei praėjusiame de*! gamybos mažėjimo laukiama
šimtmetyje Europos pramoninin i Vokietijoje ir Italijoje. Vokieti- i Anglija pateko į prieštaravi- 
kai ir JAV kapitalas į ateitį jos pramonė ateinančiais metais mų verpetą. Vyriausybė skati- 
žiūrėjo per ružavus akinius, tai
nūdienė padėtis ima gązdinti.
Šie reiškiniai sako, kad vakari
nė Europa turės prisitaikyti nau 
joms sąlygoms ir gamybos ne
paprastą augimą, kuris prašo- pramonės gamyboje. Automobi- vena ir politinę krizę, nes dabar James P. Warburg, daug rašąs 
ko JAV, derinti prie rinkos pa- lių pramonės nusistatymas kai- tinė vyriausybė aptariama; ve- apie nusiginklavimą ir siūląs 
klausų. Tai ne ūkio suirutė - kri nas kelti nesurado pritarimo žimas be arklio. “susitarimą” su sovietais,
zė, bet tik prisitaikymo atoslū
gis.

Nepaprastas ūkinis kilimas
Nuo 1953 m. iki 1962 m. ga

myba padidėjo: vakarinėje Vo
kietijoje 70%', Italijoje 65%,
Prancūzijoje ir Olandijoje arti 
50%. Iš Europos ūkinės bend
ruomenės kraštų Belgija labiau
sia atsiliko dėl vidaus ir išori
nių priežasčių. Veik visuose 
kraštuose pramonės gamyba ne 
paprastai augo, o žemės ūkis, 
nežiūrint ypatingos globos, ėmė į 
palaipsniui nykti ir vis mažės- j 
nę dalį besudaryti kraštų bend
roje gamyboje.

Praėjusiame dešimtmetyje va 
karinė Vokietija užėmė pirmąį 
vietą Europos ūkinės bendruo-1 
menės pramonėje, nes jos garny 
ba sudarė veik pusę visos ga
mybos. Vokietija žymiai prasi-!

tiek, kad Prancūzija galėtų ją 
De Gaulle kritiką ką tik pa-, valdyti, pati nekontroliuojama, 

turės dar labiau pasitempti ir na pramonės gamybą, bet vi-1 skelbė ir amerikietis; ne deši-iTada, girdi, De Gaulle pradėtų 
prisitaikyti vidaus ir užsienio daus politikos sumetimais pa- j nysis, bet kairysis, dalyvavęs kurti didžiąją Europą, į ku- 
rinkoms. Jos stiprybė glūdi sta- kėlusi darbo atlyginimą, suma-; kairiame liberalų sąjūdy, kuris rią įeitų ir 'sovietų Sąjunga, 
tybos medžiagų, elektros reik- žino pajėgumą rungtyniauti už- išleido daug triukšmo sukėlu- Sovietija De Gaulle esanti “am- 
menų, automobilių ir chemijos sienio rinkose. Kraštas pergy- sius The Liberal Papers. Tai žinoji Rusija . Su ja De Gaulle

Nuotraukoje matyti Pirmojo Pasaulinio karo lakūnai, pagerbti Battle Creek, Mich., vietovėje. Visi 
jie buvo LaFayette korpo lakūnai. Užpakaly stovi baronas von der Osten, 66 m., iš k. į d. Judd, 
68 m., Fergusson, 66 m., Duffy, 70 m., Hinkie, 86 m.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

6.

Velykos, mažai kuo iškilesnės kaip kiti sekma-
Tam yra ir konkrečių Pavjz, dieniai, dar nespėjo už kampo pasukti, o saulė, išsi

pusčiusi, daili, glėbiais žėrė kaitrą, plušdama nuo ry
“Aido” choro sukaktį. Tas choras 
menkas ir nežymus, bet jis rau

to iki laidos. Net vabzdžiai zvimbėjo palangėse, skruz
dės takuose krūvomis išsipylė, o paukščiai šaudė įvai-

donai partinis. Tas ir nulemia. nomis kryptimis, šapų snapuose prisigrūdę, rėkavo, 
“Literatūra ir Menas” niekada . . , .klykė.

Jasaitis šitokio staigaus atšilimo nemėgo. Vis 
dėlto, pavasariai Lietuvoje buvo mielesni. Ten pirma 
gandras porą savaičių nušalusiomis kojomis baly
tėse pastrypinėdavo, vėliau varnėnai pradėdavo švil
pauti, vėjelis gyvai dirvose pasiraičiodavo, miškai 
palinguodavo, paūžaudavo, o tada šaudavo dangun 
vyturys, surikdavo, suklegėdavo ir trilendavo visą

tokius vokalinius milžinus kaip 
Čiurlionio ir Dainavos ansambliai, 
Vyrų choras Chicagoje ir kt.

J. Žvilb.

BRAZILUOS SUNKUMAI

darysiąs sąjungą pasipriešinti 
geltonajam kiniečių tvanui. Kad 
tokia sąjunga su sovietais bū
tu galima (tai būtų Europa 
nuo Atlanto iki Uralo, be Ame
rikos, bet su Rusija), “Prancū
zija ir mažoji Prancūzų - Vo
kiečių Europa turi perdaug ne
įsivelti į Atlanto Sąjungą prieš 
Rusiją. Iš šio pažiūros taško”, 
rašo toliau Soustelle, “Atlanto 
Sąjunga yra kliūtis”.

Vieninga. Europa : kliūtis taikai
Warburgo kritika yra visai 

priešinga.. Jeigu Soustelle kal
tina De Gaulle noru parduoti 
Vakarus sovietams, Warburg 
kaltina generolą ir jo mažąją 
Europą, statant kliūtis Ameri
kos susitarimui su sovietais ir 
tarptautinės padėties sušvelnė
jimui. Adenaueris, girdi, atsi
sakęs “realistinės” galimybės 

! Vokietijos suvienijimui ir palai
kąs De Gaulle, •• kuris nenorįs

(Nukelta į 4 psl.)

baisu kietesnį žodį pasakyti, pagąsdinti, nes tokiais nesujudėjo, nei piršto nepakrutino. Kiti ėmė atsipei- 
atvejais tik ieškai, ant ko raugą suvertus. keti, puolėsi prie moteriškės, kad paguostų nuramin-

Su nuoma šiandien Jasaičiui vargo nebuvo. Ta- tų, tik Jasaitis negalėjo kojų nuo žemės atplėšti, 
čiau gyventojai, padavę pinigus, skundėsi išklęru- kvapo atgauti. Lyg sunkūs akmenys būtų pririšti, 
siais čiauptu vais, reikalavo daugiau šiukšlėms sta- lyg gniužulys gerklėn įspaustas...
tinių, kiti palėpėje gyveną, rodė pageltusias lubas — Kaip čia dabar viskas, kaip čia dabar? — 
ir tvirtino, kad, lietui užėjus, vanduo čiurkšlėmis bė- aimanavo kaimynai, keldami Rudienę nuo žemės, 
gąs. Tomas klausėsi, raukė kaktą ir skaičiavo, kiek — Kad žinočiau, kad nu jausčiau! — verkė bal- 
teks nuomą kelti, viską aptvarkius. Stąiga gatvėje su, rankomis veidą užsidengus. — Tabako krautuvėn 
kilo triukšmas. Pradžioje taip sucypė, kad net au- išėjo... Vis užsimąstęs, užsigalvojęs... Dieve bran- 
syse sugėlė. Tada pasigirdo šūkavimai, bėgiojimas, giausias, kas dabar bus, kas bus? Sveikas, tvirtas 
trypimas, ir visi puolėsi prie lango. Apačioje juoda- kaip ąžuolas. Tik mintys jį kamavo, ramybės neda- 
vo žmonių ratas, kažką apsupęs. Iš visų pusių bėgo vė,.. Žemė rūpėjo, ūkis nėjo iš galvos... Kai atšilo, 
vyrai, moterys, vaikai, spraudėsi artyn, tiesinėjo kai saulė švysterėjo, visai nabagėlis paniuro... Ne- 
galvas, judėjo maišėsi, grūdos. ! matė, kur eina, nežinojo, ką daro...

Kas sėdės, klausysis skundų, kai gatvė užvirė Į Kaimynai laikė ją ant kojų pastatę, glostė, 
netikėtumu? Aplinkinių namų durys poškėjo nuo i šluostė akis, bet ar galėjo rasti tinkamą žodį, ar ga- 
trankymų, kiekvienas skubėjo, kad nepavėluotų, įdo-;lėjo prabilti? Sigitas tįsojo, nebylias akis dangun 
mybių nepražiopsotų. Ir Jasaitis nusirito, žemyn j įrėmęs, o ten, aukštai, slinko lengvas debesėlis, siū- 
o ten linkčiojo galvomis, išgąstingai aikčiojo ir du- bavo pabrizgusiais kraštais, linkčiojo saulei, tamsė

jo ir tolo.
Sustaugė, sukaukė už gatvės kampo, ir polici

jos automobilis po akimirkos išsklaidė minią.
Grįžęs namo, pinigų skaičiuoti nesipuolė. Ėmė 

pasakoti Julijai, ką matęs. Rudžio nelaimė giliai 
įstrigo Jasaičio širdin, lyg smaigas kyšojo krūtinėje 
ir draskė.

— Užsižioplino, matyt, eidamas per gatvę. Čia 
reikia niekados akių nenuleisti, — tarė užbaigęs pa

savo.
— Nelaimė kokia? — užklausė jis.
— Žmogų suvažinėjo. Neduok Dieve, kas deda

si su automobiliais! — atsakė kažkas. — Davė ir 
vietoje užmušė!

Už tankios žmonių sienos girdėjosi verksmas ir 
aimanavimai. Net Jasaičio širdis suspurdėjo. Jis pa
sikreipė šonu, įsispyrė ir pralaužė apstojusiųjų ra-

dieną, debesėlio įsikabinęs. Sudulkėdavo laukai, akė-1 įą į§ tikrųjų, ant žemės gulėjo žmogus, rankas įBrazilijoje net, apie 40 pro- v . . . . , ,
centų naujagimių miršta kūdi- j ^’0s. ™^avo akmenimis šokinėti, o galvijai tvartuose šonus atmetęs, o prie jo kūkčiojo moteris ir bailio- j sakojimą. 
kystėje. Net 60 procentų gyven
tojų miršta, nesulaukę 31 m. 
amžiaus. Apie 20 procentų gy-

nerimdavo^ mūkaudavo prie durų, uostinėdavo ply- mįs akimis žvalgėsi aplink, pagalbos ieškodama. į — Vargšui nebuvo lengva priprasti. Kažkada 
sius ir, išėję kieman, zuidavo patvoriais, kilodavo Brangus Dieve! Tai Rudienė, Sigito žmona! Šal-1 šeimininkavo, arė žemę, o dabar turėjo vargti fabri- 
galvas, žvalgydavos į kalnelius. tas šiurpas perbėgo Tomo kūnu, net sąnariai su- i ke, — atsakė Julija.

ventojų yra paliesti džiovos i Nct Pyk° Jaaaitis dėi šios nevykusios tvarkos tratėjo. Iš baimės užmerkė akis, stovėjo, kojomis i — Ką darysi, jei taip skirta? Graužėsi be rei- 
j oonnnnnn -___ ! Amerikoje. Tokia šalis, tiek pinigo, turtų, o gamtos grindinin įaugęs, svyravo į šonus, stumdomas mi- kalo, apie ūkį galvojo, už tai mirtį prisišaukė.Anip Onn Onn 7Wnnin b- n O ---------- J ------- ------ ’   --- O ’ ” O-----į. AAAA

p ,uuu,ouu momų Kas- sutvarkyti nepajėgia. Pastoviniavo vienmarškinis nios, ir tik už ilgos, sunkios valandėlės atplėšė vo-milo nllzo™ AniA MD ................................ . . _ ’ °nakt gula alkani. Apie 58,000,- 
000 Brazilijos gyventojų (90 
procentų) — katalikai. Kunigų 
Brazilijoje yra apie 10,000,

Nereikia mestis į kraštutinumus.
Taip ir aš sakau, — užtvirtino Jasaitis.prie namo sienos, pasižvalginėjo ir išsileido miestan kus. Gatvėje gulėjo Rudis, Jasaičio kaimynas, iš- 

nuomą susirinkti. Kai širdis apsipila išrūgomis, ge- sitiesęs visu ūgiu, kaip jo daržinės Gervėnuose prie ; Nereikia mestis į kraštutinumus 
riausiai beldinėti duris ir dolerius skaičiuoti. Jei vieškelio, kaip nukirstas medis... Minia ūžė, mur-(
nuomininkas saldžialiežuvauja, prašo palaukti, ne--mė jo, dūsavo, maišėsi, o Sigitas nei vienu sąnariui (Bus daugiau).

Jacqu.es
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EXUL FAMILIA DEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS ROMOJE

Pasikalbėjimas su Sielovados direktorium 
tėv. ift. Bernatonių 

KUN. BRONIUS LU BINAS

Rugpiūčio 8 d. grįžo iš Romos 
Vokietijos lietuviai, dalyvavę 
“Exui Familia” enciklikos de
šimtmečio minėjime. Jau anksti 
rytą Weinheimo stotyje teko 
pasitikti Vasario 16 gimnazijos 
moksleivius - šokėjus, geriau sa
kant, jų dalį. Ir iš palydovų 
tarpo vienas “nutrupėjo” — 
kun. J.. Riaubūnas liko Romoje 
pailsėti. Mokyt. Tamošaitienė ir 
Geležinienė džiaugėsi, kad visa 
kelionė laimingai baigėsi. Moks 
leiviai, nors po traukiny praleis
tos nakties, atrodė žvalūs ir ne- 
nuvargę. Pasiteiravus, kaip pa
tiko Romoje, visi skubinosi at
sakyti, kad mielai tuoj pat grįž
tų atgal. Atsisveikinimas, pasi
rodo, ten buvo aplaistytas aša
romis... O ir naują pakvietimą j 
beturį! šį kartą kvietėjas arki
vysk. Samorė, tarpininkas PLB 
Italijos Kr. v-bos pirmininkas 
kun. Vincas Mincevičius. Reik- į 
tų į ten važiuoti rugsėjo 17 d.;! 
ir direktoriaus leidimas beesąs,' 
tik trūksta pinigų... Kas apmo
kės kelionę?... Gal galėtų kaip 
nors PLB V-jos Kr. valdyba?

Taip klausimui atsistojus, sku 
binausi pasitraukti. O ir šiaip 
jau reikėjo vykti namo, nes bu
vau pažadėjęs vakare Frankfur
te pasitikti Sielovados direkto
rių tėv. A. Bernatonį su kitais 
maldininkais. Nuvykau laiku į 
Frankfurtą, bet paaiškėjo, kad 
dar per anksti. Traukinys vė
lavo beveik 2 valandas. Į stotį 
jis įriedėjo tik apie 8 vai. vaka
ro. Tas pats, kurį buvau palydė 
jęs prieš 7 dienas. Ant langų 
įrašai: lenkai, vengrai, kroatai, 
latviai, lietuviai... Baltas skrib- 
lius ir kapuciniška barzdelė iš
skyrė tėv. A. Bernatonį iš mi
nios.

— Kaip pasisekė kelionė?
— Mūsų 24 kelionė — tai la

ibai gerai. O apie mokinius pats 
geriau žinai. Ar jie laimingai 
grįžo ? — atsakymas virto klau
simu.

Paaiškinęs, kad ten viskas 
tvarkoj, laukiau tolimesnių ži
nių.

— Važiavusių su savo prie
monėmis buvo 17. Į Romą ir jie 
atvyko laimingai, o kaip bus 
atgal, tai paaiškės vėliau.

— Kur gyvenote Romoje?
— Visi buvome Šv. Kazimie

ro kolegijos vadovybės globoje. 
Dalis buvo apgyvendinta pačio
je kolegijoje, dalis jos viešbu
tyje vilią Lituania, o mergaitės 
pas seseles dorotietes. Maitino
mės visi kolegijoje ar jos vieš
butyje. Viskas buvo turtinga ir 
skanu.

— Gal galite, gerb. tėve di
rektoriau, bent trumpai pasa
kyti, ką ten Romoje veikėte?

— Gerai, bet tik prabėgomis! 
Vasario 16 gimnazijos grupė iš 
34 asmenų nuvyko Romon jau 
liepos,- 31 d. Prieš prasidedant 
programai, jie uoliai apžiūrinė
jo Rčimos įžymybes. Mūsų trau 
kinys Romą pasiekė rugpiūčio 
3 d; po vidudienio. Programą 
pradėjome Romos apžiūrinėjimu 
ir tas apžiūrėjimas buvo vis pa
pildomas laisvu nuo bendrosios 
programos laiku. Bendroji pro
grama prasidėjo rugp. 4 ryte 
Maria Maggiore bazilikoje kar
dinolo Carlo Confalonieri atlai
kytomis šv. mišiomis ir pamoks 
lu, kuriame buvo iškelta “Exul 
Familia” enciklikos reikšmė ir 
apeliuota į viso pasaulio vys
kupus pilnai įgyvendinti tos en
ciklikos nuostatus. 5 vai. v. įvy
ko Maironio 100 metų minėji
mas. Jam vadovavo PLB Itali

jos Kr. v-bos pirmininkas kun. 
V. Mincevičius. Sveikinimo žodį 
tarė Šv. Kazimiero kolegijos rėk 
torius prel. dr. L. Tulaba. Pas
kaitą laikė buvęs Maironio auk
lėtinis kun. J. Kuzmickis iš An
glijos. Aktorė E. Tamošaitienė 
- Gedikaitė su didele ekspresija 
padeklamavo “Jūratė ir Kasty
tis”, “Ant Keturių Kantonų e- 
žero” ir “Čičinską”. Jos paruoš
ti Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai Regina Tamošaitytė ir 
Algis Vitkus atskirai ir abudu 
kartu padeklamavo keletą eilė
raščių. Saleziečių moksleiviai iš- 1 
pildė gražų dainos ir dūdelių 
muzikos montažą, pagal “Lietu
va brangi, mano tėvyne” melo
diją. Vieną eilėraštį padeklama
vo taip pat Anglijos lietuvis ; 
Mašalaitis. Vasario 16 gimnazi- i 
jos mažosios moksleivės pašoko 
tautinius šokius salės scenoje, 
o didžiųjų grupė turėjo tai at
likti lauke, nes scena jiems bu
vo per maža. Lauke šoko ir sa
leziečių moksleiviai. Po progra- I 
mos PLB Italijos Kr. valdyba 
ten pat seselių dorotiečių in- ’ 
stituto parke pavaišino sumuš- 
tiniais ir nealkoholiniais gėri-; 
mais. į

Rugpiūčio 5 d., sekmadienį, , 
Šv. Petro bazilikoje po vieno į 
kardinolo celebruotų šv. mišiųI 
įvyko popiežiaus Jono XXIII 
audiencija. Jis pasakė kalbą, su 
teikė palaiminimą ir priėmė do
vanas. Lietuviai įteikė: Audinį 
“Žemaičių senkapiai”, pagamin
tą Tamošaitienės iš Kanados, 
Vokietijoj gamintą albumą su 
įspaustu Lietuvos žemėlapiu ir 
įrašu: “Jo Šventenybei popie
žiui Jonui XXIII skiria ištikimi 
tikinti lietuviai tremtiniai Exul 
Familia enciklikos sukakties pro 
ga, 1962 m.”, H. Motgabienės 
išauštą tautišką juostą su įra
šu “Jo Šventenybei popiežiui 
Jonui XXIII — lietuviai trem
tyje” ir specialiai įrištą Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę itališ
kai.

Vakare buvo kryžiaus keliai 
kolozejuje. Lietuviams buvo 
skirta 7-toji stotis, prie kurios 
prel. J. Balkūnas sukalbėjo ati
tinkamą maldą.

Rugpiūčio 6 d. prasidėjo kar
dinolo Ferretto laikomomis šv. 
mišiomis Šv. Povilo bazilikoje, 
kurių metu visos tautybės savo 
gimtąja kalba giedojo po vieną 
Marijos giesmę. Lietuviai sugie
dojo Maironio “Marija, Marija”. 
Vakare sporto rūmuose įvyko 
iškilmingoji akademija. Pradžio 
je sveikino kardinolas Carlo 
Confalonieri, Romos burmist
ras prof. Glauco Della Portą ir 
tarpt. Caritas prezidentas arki
vysk. Ferd. Baldelli. Paskaitą 
laikė James Norris, ilgametis 
Tarptautinės Emigracijos orga
nizacijos pirmininkas Genevo
je. Su tautiniais šokiais pasiro
dė: čekai, kroatai, italai, lenkai, 
slovakai, slovėnai, ukrainiečiai, 
vengrai, vietnamiečiai ir lietu
viai. Lietuviai publikos buvo 
sutikti su dideliu entuziazmu. 
Plojimas aidėjo šokių metu ir 
po jų Vasario 16 gimnazijos di
džiųjų šokėjų grupė išpildė “Ku 
bilą” ir “Malūną”, o mažiukės 
pašoko “Kalvelį”. Žiūrovus ža
vėjo šokių ir šokėjų gyvumas 
ir puikūs lietuvių tautiniai rū
bai. Čia labai akivaizdžiai atsis
pindėjo simpatingas, ramus ir 
kilnus lietuvių tautos charakte
ris. Ne tik publika (jos buvo 
apie 5,000) buvo patenkinta šo
kėjais, bet ir šokėjai spindėjo 
džiaugsmu ir, grįžę kolegijon,

kėlė ovacijas tiems, kurie jiems, 
sudarė galimybę visa tai išgy
venti. Aš ir šv. Kazimiero ko-' 
legijos vadovybė sveikino šokių I 
mokytoją E. Tamošaitienę, taip 
gražiai paruošusią šokėjus.

Rugpiūčio 7 d. — paskutinė 
diena, laisva nuo bendrųjų pro
gramų, skirta prisiminti Lietu
vos kankiniams. Iš ryto visi lie
tuviai nuvyko į katakombas, 
kur prel. dr. Ladas Tulaba at
laikė šv. mišias ir pasakė labai 
įspūdingą pamokslą, lyginda
mas pirmųjų amžių krikščiony
bės katakombas su dabartine 
Kat. Bažnyčios padėtimi Lietu
voje Moksleiviai buvo priimti 
audiencijoje pas kardinolą Piz- 
zardo. Tuoj po piet jie, Italijos 
Lietuvių Bendruomenės apdo
vanoti saldainiais ir visų paly
dėti, išvyko atgal į Vokietiją 
savo tikrosioms atostogoms. An 
troji grupė, vedama kun. dr. 
V. Balčiūno, aplankė Tivoli ir 
kolegijos ūkį. čia ūkio šeiminin 
kas kun. K. Dabrovolskis visus ' 
skaniai pavaišino. 8 vai. v. pa
lydėti kun. J. Riaubūno ir klieri
ko Motuzo, ir mes palikome Ro
mą, — baigė tėv. A. Bernato
nis ilgoką atsakymą į trumpą 
klausimą.

— O kokios bendros dalyvių 
nuotaikos?

— Visi, kaip jauni, taip ir 
seni, buvo labai sužavėti, lai-' 
mingi ir dėkingi, kad galėjo da
lyvauti tokiose gražiose iškil-' 
mėse ir pamatyti Romą.

— Paskutinis klausimas: “>O 
kaip su finansais?” .

I
— 42 dalyviai apsimokėjo 

viską iš savo išteklių. Vasario 
16 gimnazistams ir jų palydo
vams — viso 33 asmenims, — 
kaip jau minėjau ankstesniame 
spaudai skirtame pasikalbėjime, 
pasiėmė organizuoti finansus 
Sielovada Vokietijoje. Buvo 
kreiptasi į Balfą ir NCWC, iš 
šios prašant $1,500. Kan. dr. J. 
B. Končius pažadėjo iš savo as
meniškų išteklių finansuoti 10 
mažųjų šokėjų kelionę ir pra
gyvenimą. Taipgi buvo kreiptasi 

. į viso pasaulio lietuvius per 
1 spaudą, prašant aukų. Su dideliu 
širdies skausmu turiu pasakyti, 
kad Balfo centro valdyba į pra-

V'

New Yorko gyventojai rikiuojasi ligoninėj, norėdami įsiskiepyti 
nuo raupų, kuriais susirgus miršta 35%. Šie gyventojai turėjo ry
šių su \V iii iam O'rr, 15 m. (kairėj, kampe), kuris apsirgo tymais 
ir dabar guli Toronto ligoninėje. Jis su savo tėvais misionieriais 
atvyko iš Brazilijos į Nsw Yorką ii- visi, kurie turėjo su juo ry
šius, dabar skiepijasi, nes taip patarė New Yorko sveikatos ta
ryba.

šymą atsakė neigiamai. Iš NC 
WC oficialaus atsakymo dar ne
gauta, nors kan. J. Končius Ro 
moję kalbėjosi su vysk. E. Swan 
strom ir šis žadėjo prašymą pa
remti. Į bendrąjį kreipimąsi pir
mieji atsiliepė tėvai jėzuitai iš 
Chicagos su $10, Škotijos lietu
vių kapelionas prel. J. Gutaus
kas $10, A. Lazaitis iš Baltimo
rės $5. Pabedinskaitė iš Toron
to $5. Tai ir viskas iš užjūrio. 
Vokietijoj gauta iš 2040 LS kp. 
Muenster prie Dieburg 42 DM, 
ir iš 8591 LS kuopos Schwetzin- 
gen 80 DM. 8593 LS kuopa Kai- 
serslauterne pažadėjo finansuo
ti vieno moksleivio išlaidas.

Išlaidų bendrai susidarė: 3, 
i 000 DM — 2 savaičių pragyve- 
i nimas po mokslo pabaigos iki 
j važiavimo Romon, 3,004 DM — 
kelionės bilietai, 4,000 DM — 
pragyvenimas Romoje ir kitos 
išlaidos. Taigi viso apie 10,000 
DM arba $2,500.

Su tuo balansu baigėsi ir mū
sų pokalbis. Tėv. Bernatonis pa
reiškė viltį, kad dar atsiras dau 
giau lietuvių, suprantančių tokio 
pasirodymo svarbą ir parems 
savo pinigine auka. Jo adre
sas: Rev. P. A. Bernatonis, Min

nefeld 34, 611 Dieburg, West 
Germany.

Galiausiai jis pareiškė savo 
nuoširdžią padėką Šv. Kazimie
ro kolegijos vadovybei, kuni
gams, seselėms ir klierikams, 
kurie taip nuoširdžiai priėmė ir 

'stengėsi visokeriopai pagelbėti.
(ELI)

Mes gyvename taip, kaip tiki
me; jei mes galvojame blogai, tad 
ir gyvename blogai. Jei mes ne
lenkiame savo gyvenimo prie tie
sų, mes sunykstame taikindami 
tiesas prie gyvenimo.

Fulton J- Sheen

Pirmas maistas žmogaus gyve- 
■ nime paeina iš moters krūtinės, 
j Moters lūpos moko pirmų vaikiš- 
i kų žodžių. Jūsų pirmos ašaros 
j būna nušiuostomos moters, ir daž
nai jūsų paskutiniai atodūsiai nu
aidi klausantis moteriai.

— Byron

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais lr sekmadieniais nuo 8 iki 
•c 30 vai ryto. Vakaruškos pirmad.

vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
115# So. Maplewood Avė.. 

Orleano 2V, III.

DRAUGO
T r a d i c ims

IŠVAŽIAVIMAS
į

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D. (LABOR DAY), 1962 

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

S L O V A K GROVE
prie 119 St. ir Archer Avė* (arba 4-A kelio) Lemont, III.

SLOVAK PARKAS labai lengvai pasiekiamas iš Chicagos puses. Reikia 
važiuoti Archer Avė. (4-A keliu) į pietus iki 119 3t. Ant kelio 4-A bus 
padėta Draugo pikniko rodyklė.

Pikniko metu veiks sumanių šeimininkių vedama virtuvė, turtingas bu
fetas, virtuvė mažiesiems su lengvais gėrimais ir kitais skanumynais.

Ypatingai bus malonu su draugais praleisti laiką modernioje kavinėje, 
kurioje bus galima gauti ne tik skanios kavos, bet ir įvairių saldumynų ir 
kitos rūšies išgėrimų.

Be to, kavinės salėje gros orkestras, todėl mėgėjai galės smagiai pasi
šokti. Taip pat piknike bus galima laimėti daug vertingų dovanų. Atvykę 
į pikniką su parkinimo bilietu turės progą laimėti radijo aparatą.

De Gaulle neleidžia 

susitarti

(Atkelta iš 3 pusi.)
Vokietijos suvienyti ir kartu 
su generolu abu esą įsitikinę, 
kad “užsispyrusiu elgesiu Mask
vos adresu jie ne tik kada nors 
suvienysią Vokietiją, bet ir vi
są Europą nuo Uralo iki Atlan
to. “Dėl to”, rašo Warburg, 
“Bonnos-Paryžiaus ašis prieši
nasi visoms pastangoms sušvel
ninti įtampą tarp Rytų ir Va
karų ir net tą įtampą keliančių 
svarbiųjų problemų diskusijai”. 
Ar ne laikas aiškiai pasakyti, 
klausia Warburg, kad nors mes 
sveikinam jų pagalbinę koope
raciją, mes neleisime Bonnos - 
Paryžiaus ašiai užtverti kelią 
į taiką. Jeigu Prancūzijos ir 
Vokietijos vadovaujamos Euro
pos valstybės sukurs neutralų 
bloką, Vakarų Europa ir kiti 
laisvi kraštai stipriai nukentė- 
sią. Amerikai tokia Europa 
esanti nepakeliui. Tokiu atveju, 
girdi, Amerika turėtų kurti ki-

i LUJAlCį OCįJUlliįCJ. .
I ropos, nors su Anglija, bet su 
Azijos, Afrikos, Lotynų Ame
rikos tautomis.

Taigi, Soustelle sako: De 
j Gaulle ruošia kelią sovietam;, 
Warburg: Dc Gaulle neleidžia 
susitarimo su sovietais. Ku
riam tikėti? Šv. Raštas sako, 
kad vienas priešingumas šau
kiasi kito. Taip, tur būt, ir šiuo 
atveju. Nei vienas, nei kitas 
neporina visos tiesos. Soustelle 
piktas, kad De Gaulle davė ne
priklausomybę Alžirijai. War- 
burg piktas, kam gimsta su
vienyta ir krikščioniška Euro
pa, su kuria reikės skaitytis 
ir kuri priešinsis bet kokiom 
tolesnėm nuolaidom sovietams, 

į Tikėkim, kad nei vieno, nei ki- 
. to balsas nepasieks Washing-
i tono.

idiDninn ELECTROniCS
(TV-RAO13A1 -3UOST. REKORDERIAI 
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTĖS

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos fr garantija

13321 S. Halsted St.- CLlFFStQE4-5665|

41%
current dividend

5%
on Investment bonus 

DIVIDENDU MOKAM PAGATj VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4’/a% dividendų kas pusmetĮ ir 

dar išmokėsime po 3/ž% 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.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

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

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

Taip pat parūpiname 
1962 mod. įvairių firmų 
nę kainą nei kitur.

Ir naujus 
už piges-

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

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

i 'ZZ

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., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

------- ---------  - . ------------------- P

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS"

CRANE SAVINGS
AHD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 m
_ Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant. investavimo sąskaitų nno 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 AlinACi PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. D.
IMLUHUUOi ANTRAD. ir PENKT................... » ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 T. d. Trečiad. uždaryta.
SS



KUR LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ MATYS 

MILIJONAI

Apie lietuvišką kryžių Portlande pasakoja paminklinio 
kryžiaus vykdomojo komiteto pirm. Vai. Šimkus

Prieš kiek laiko būreliui lie- pinigų bus, manome išspausdin-
tuvių kilo sumanymas Portlan
de, Ore., pastatyti lietuvišką 
kryžių. Kaip žinoma, toje vieto
vėje gausiai lankosi turistų ir 
panašių paminklų yra daugiau. 
Mintis toje Sopulingosios Dievo 
Motinos šventovėje, pastatyti 
kryžių pirmiausia kilo čikagie- 
čiams Idai ir Jonui Va^uskams, 
tačiau buv0 žinoma, kad vietos 
lietuvių kolonija, būdama ne
gausi negalės tokio kryžiaus pa 
statyti. Pritariant vietos lietu
viams ir Portlando lietuvių kle
bonui kun. P. Baltrumui, buvo 
sudarytas didelis komitetas, ku 
ris ir ėmėsi darbo. Kryžius pa
statytas lietuvių partizanų gar-

ti specialius lapelius turistams”. 
— Kaip atrodo pati vietovė,

kurioje tas kryžius stovi?
— Vietovėj yra įvairių pamink-

klų. Yra didinga bažnyčią, ku
rioje kabo Aušros Vartų pa
veikslas, vietos lietuvių parūpin 
'tas. šalia bažnyčios yra Liurdo 
uola, su Dievo Motinos statula 
uoloj, kuri yra kelių šimtų pė
dų aukščio. Vietovėje per gar
siakalbius duodama vargonais 
religinė arba šiaip vertingų kū
rinių muzika. Į kalną pasikelti 
galima keltu, kuris paima 15 
žmonių. Kalne yra labai gražiai 
tvarkomas parkas, daug įvairių 
gėlių ir medžių. .Yra vienuoly-

bei, kuriame angliškai yra ira- nas, aplink daug skulptūrų ir 
šas, kad kryžius yra Amerikos stovi mūsų kryžius, kreipiąs vi- 
lietuvių skirtas Lietuvoje ir Si- sų dėmesį, originalus ir išsisky- 
bire žuvusiems už Lietuvos lais riąs.
vę. Šis kryžius yra reikšmingas _ Lietuviai yra pastatę to- 
dabar, kada sovietai kaip tik la kkj kryžių daugiau, tačiau ne 
blausia stengiasi partizanus nie kartą esame susirūp’nę dėl prie 
kinti. žiūros galimumų. Kas šį kryžių

Kada paminklas šventina- prižiūrės?
mas? — buvo paklaustas Vai.
Šimkus.

— Kryžiaus šventinimas bu
vo numatytas per Šv. Joną, ta
čiau dėl geležinkelio klaidos kry 
žius laiku negalėio būti prista
tytas, todėl iškilmės tuo laiku 
neįvyko ir šventinimo data bus 
paskelbta vėliau.

— Kiek toks paminklas kaina 
vo ir kaip sekasi rinkti aukas?

— Pradžioje ibuvo nutarta 
duoti paminklą statyti kokiai 
nors statybos bendrovei, tačiau 
buvo paprašyta keletą tūkstan
čių, gi pigiausias pasiūlymas bu 
vo 3,000 dol., bet pačioj pra
džioj pareikalauta įmokėti 2,000 
dol. Kadangi tų pinigų komite
tas neturėjo, todėl nutarta pa
minklą statyti ūkišku būdu, ir, 
žinoma, kainavo daug pigiau.
Paminklas kainavo $2,875.74, 
o aukų gauta tik 1,816 dol. tai
gi dar gerokai trūksta, bet tiki
masi šią sumą surinkti. Kry
žiaus projektą nemokamai pa
darė arch. J. Mulokas. Be abejo
išlaidų buvo daugiau, nes be pa ! vietoj žvakutės ar gėlių ant par 
čio kryžiaus reikėjo išlieti pa- tizanų kapo vėlinių ar šiaip pro

— Kryžių sutinka prižiūrėti 
vienuoliai. Apie kryžių aikšte
lės išplanavimą pažadėjo pada
ryti dail. Tubetytė - Kulmanie- 
nė. Pagal išplanavimą vienuo
liai pažadėjo apsodinti gėlėmis.

— Kadangi per metus praei
na . pusmili jonis turistų, ar ne
manoma ten išdalinti apie Lie
tuvą ir lietuvius informacinės 
medžiagos?

— Be abejo tai labai būtų 
pravartu ir jei lėšos leis, reikė
tų išspausdinti specialų infor
macinį leidinėlį. Ten pat yra su
venyrų krautuvės, kurios sutik
ti} pardavinėti ir mūsų angliš
kuosius leidinius. Taigi, yra ge
ra proga ir reikėtų išnaudoti 
visus galimumus prie lietuviško 
kryžiaus paskleisti ir informa
cijas apie tuos partizanus, ku
rių atminimui pastatytas tas 
kryžius ir apie kraštą, už kurį 
jie galvas padėjo.

— Koks pageidavimas lietu
viams?

— Miela būtų, kad lietuviai

Portlande kryžiaus statymo komitetas. Iš k. į d. Jonas Kanius, 
prof. dr. V. Juodeika, kun. P. Baltrumas ir A. Garolis.

BOSTONO ŽINIOS
PADĖKIME STATYTI 

KOPLYČIĄ

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
koplyčios statybos fondo pro
pagandos (publicity) komite
tas, kuriam vadovauja p. Gurs- 
ky, turėjo posėdį, kuriame da
lyvavo ir statybos fondo pirmi- 

I ninkas kun. Albertas Kontau

Stellos Rebesky, Marie Berch- 
mans — Igno Shakalio, Vincen
ta — Helen Remeika, Casimira 
— Prano Radziukyno. Visos iš 
Cambridge.

Seselės — Genevieve — Ka
rolio Grigo, Mary Clare — Ju
liaus Barono. Abi iš Brocktono.

Seselės Martiną Marie — Ze-
. tas. Posėdyje buvo svarstoma, nevitch, Brigit — Joseph Fla 
kaip galima daugiau išrėkia- thers — iš Lawrence. 
muoti ir prisidėti prie ruošiamo
seselių pikniko, kuris įvyks rug 
sėjo 3 d. (Labor Day) Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių sodyboj 
Brocktone. Visas parengimo pel 
nas eis koplyčios statybai.

Piknike bus įvairi ir įdomi 
programa, be to bus galima pa
matyti ir bažnyčios — koply
čios pastatą.

Seselė M. Anthony — Blazo- 
nis iš Lowell. Seselė M. Fidelis 
— Jono Jerusevičiaus iš Haver- 
hill. Seselė M. Goretti — Jono 
Martinkaus iš Stoughton ir Mer 
cedes — Prano Petkūnas iš E. 
Bridgewater. (Kurių tėvai mi
rę, paminėjom tik motinas).

— Nauja studentų ateitinm-
Komitetas kviečia visus apy- klJ valdyba. Bostono ir apylin- 

linkių lietuvius dalyvauti šiame 'khJ; Brocktono, Nonvoodo, 
seselių parengime ir prisidėti, W°rcester studentai ateitinin
kas kuo gali, prie koplyčios sta kai ^sirinko naują valdybą: 
tyįjOS .pirm. Egidijus Užgiris iš Chica-

'gos, studijuojąs Harvardo uni-
Pažymėtina, kad šiame vie- versitete; vicepirm. ir koresp. 

nuolyne labai daug seselių iš Rimvydas Liutkus iš Nonvoo- 
Bostono ir artimųjų apylinkių. (jo> sekr. Audronė Barūnaitė iš 
Iš kai kurių šeimų yra net po Dorchesterio ir ižd. Almantas 

i kelias seseles: seselės — Loret- Meižys iš Brocktono. 
ta, Norbertą ir Viktorija yra
dukterys Vincento Yucas, Bap
tistą ir Paulina — Onos Jurge- 
laitienės, kurios sūnus yra ku
nigas; seselės — Richard ir 
Joanna — Prano Gruodžio, Ce- 
lestine — Vinco Stakučio, Mary 
John — Karolio Shilalio, M. 
Christine—'Petro Kleponio, Ma
ry Peter — Jono Glinecko, Ja
cintą Marie — Fel. Zalesko, Ca-

Nenustosiu kartojęs: mirtis nė
ra. naktimi, o šviesa, nėra pabai
ga, o pradžia, nėra nieku, o am
žinybe. — V. Hugo

matus, o ir pergabenimo išlai
dos nemenkos.

— Kadangi kryžius jau pas
tatytas, todėl įdomu patirti koks 
juo turistų susidomėjimas?

— Kunigas Albertas Kontau
tas, turėjęs vasaros semestrą 
prancūzų kalbos ir literatūros 
Lavai universitete (katalikų iš
laikomas) Quebec, Kanadoje, 
rugp. 10 d. sugrįžo į Bostoną.

Tame universitete vasaros se 
mestre buvo apie 3,000 studen
tų, iš jų apie 60% amerikiečių

rita — našlės Albinos Martel, iš 46 valstybių. Tuo pačiu laiku 
M. Lucia — Aleksandro Sandos. ten vyko ir tarptautinis studen- 
Visos iš So. Bostono. Seselės— tų kongresas. Studentų buvo iš 
Jerome ir Miriam — Juozo Ne- Į 80 valstybių, įjungiant ir Sovie 
varo, M. Anita — Caiewski, i tų Rusiją. Vietoje spręsti savo 
Christopher — Vincento Shir- studentiškas problemas, kon-

“Svetimoji” spauda Kanadoje

Šio amžiaus pradžioje Kana- gesį, kuris dėka spaudos nsvir- 
dojė ėjo 18 laikraščių keturio- to desperacija, toji spauda sti- 
mis svetimomis kalbomis. Šiuo prina imigrantų moralines jė- 
metu kanadoje išeina 176 laik-! gas, kurdama jiems supratimą, 
raščiai 27 kalbomis: 79 Toron- kad emigrantas bei jo etninė 

grupė turi laimėjimų, talentų 
ir tradicijų, praturtinančių Ka-

ga, paaukotų kokį centą infor
macinei literatūrai apie Lietu
vą, už kurią tūkstančiai mūsų 

■brolių padėjo galvas, — baigė 
informacinį pokalbį Valerijonas «Kai kurie gerbiami žmonės

I ko, Rosaria — Vyto Ivanausko. 
‘ Visos iš Dorchester. Seselė M. 
| Perpetua. — Broniaus Voverio 
iš Miltono.

Seselės — Carmelita duktė dentija.

gresas virtęs politiniu, kurį su
darę du blokai. Vienoje pusėje 
komunistai ir jų simpatikai, o 
kitoje visa demokratiškoji stu-

ALUMINIJAUS IK STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS I

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

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

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

Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50
Skiepo langai su stiklu ir

sieteliais ....................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai, pagražini
mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

te, 3 Winnipege, 21 Montrealy
je ir 10 Vancouveryje. Arcadia 
universiteto (Naujojoje Skoti- nados gyvenimą”, 
joje - Nova Scotia) profeso | ,<Laikragčių skiltyse rasit po.
rius dr. Watson Kirconnel savo. eilėraščių, rašinių, novelių 
paskaitoje apie spaudos sveti- _apygaj£ų> dramU) prisiminimų,
momis kalbomis vertę pasakė: kuriuose atsįspindi ištisos gene-

Į Šimkus. Aukas siųsti prašoma svetimos spaudos buvimą laiko 
— Susidomėjimas didelis. Jau , šiuo adresu: Standard Federal

pačioje pradžioje turistai, pa-, Savings and Loan Assn., 4192 ■ vykeį> ir argumentuoja, kad vi- 
skaitę įrašus, kad tas kryžius Archer Avė,, Chicago 32, III., i si naujieji piliečiai turį būti
pastatytas lietuviams partiza-; arba Rev. P. Baltrumas, 516 W.; greįt perdirbami į anglokanadie 
nams, padėjo vainikus. Kadangi (Burnside, Portland 9, Oregon. . čiug Tis krįtikai užmiršta, kad 
pats kryžius išsiskiria iš kitų L. Galinis
paminklų, todėl susidomėjimas 
juo didesnis ir tuo reikalu kun.
P. Baltrumas iš Portlando, Ore., 
su džiaugsmu rašo: “Reikia pa
sakyti, kad kryžius pasisekęs ir

Karolius Adams

Artėja metinė sukaktis, kai

kalbamieji žmonės yra laisvo 
darymosi kanadiečiais procese, 
o ne dėl to, kad jie čia būtų

racijos patyrimas jų gimtaja
me krašte, emigracijos katas-

sunkumus įleisti čia šak
nis ir pasitenkinimą naująja ša 
limi”. J. Gs.

Kai žmogus myli, jis tiki, kad 
jo meilė, ir tiktai ji viena, nusi
tęs net anapus gyvenimo, o kas

gimę, ir visdėlto tie žmonės tu- amzina- .tas brangiausia už 
° visa, kas turi laiko ribos

savo tikslą atsieks. Visi juo 1961 m. spalio 22 d. mirė, su- 
džiaugiasi ir sako, kad labai laukęs 85 metų, garsus vokie- 
gražus. Kada tik nenueisi, vi-1 čių katalikų teologas ir rašyto-
sad žmonės būreliais sustoję 
apie jį fotografuojasi prisimini
mui. Dabar svarbu tik turėti 
propagandinės literatūros apie

jas- kun. prof. Karolius Ada- 
mas. Jo raštus žino visas kata- 
likiškasai pasaulis. Ištisus 30 
metų profesoriavo Tiubingeno

Lietuvą ir jos kančias. Kai jau universitete (1919—1949 m.).
skolos bus išmokėtos, tai, jei

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami j Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dot, 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.

Dėstė teologiją. Jo knyga “Das 
Wesen dės Katholizismus” (Ka
talikybės esmė) susilaukė dvy
likos laidų Vokietijoj. Buvo iš
versta beveik į visas Europos 
kalbas, tarp jų ir į lietuvių. 
Savo vertimo susilaukė ir japo
nai su kiniečiais. Iš daugelio jo

ri savo gilius politinius, sociali
nius ir religinius kompleksus ir 
kultūrines tradicijas, kurias niu 
ansuoja jų gimtosios kalbos nuo 
pat jų vaikystės. Socialinių dar
buotojų patyrimai rodo, kad sve 
timkalbė spauda (su keliomis, 
daugiausia komunistinėmis išim 
timis) atliko vertingą darbą aiš 
kindama emigrantams Kanadą, 
švelnindama jiems jų gimtinės ii

parašytų knygų didelio populia
rumo susilaukė ir knyga apie 
Šv. Augustiną. Ji taip pat buvo 
išversta į daugelį kalbų.

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

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

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

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

For ilmformatkui Write:
Director of Admissions • College of Sf. Francis

JOLIET, ILLINOIS

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

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K ” GENERAL SALES MANAGER ‘ ‘ O K ” 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

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

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

č. Grincevičius

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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

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

** š
___________  _ —___ - __________ ______________ ASSETS OVER $22,000.000JViOUlUl OtlIUiyS ESTABLISHED ,337 

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

TERRA -
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
8237 W. CSril St., Chicago 29, 111.

Tel. 434-4600

GKA1II N SK AS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui--taisymai Sekin. uždaryta
<♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦<

$įlO%, 20%, 30% pigiau mokėsite? 
“ už apdrau ją nuo Ugnies lr auto-
[mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 Jž West 95th Street 

Chicago 42, Illinois
Pel.: GA. 4-8054 ir GR. «-433«.|

IVI O V I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
.iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimii

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

I. MIGLINAS
2549 W. 09th St. H a. PR 0-1063

■iiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiuimiiiiiiiiin

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

uiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil,

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega kamščiai-“fuses” ? 

Skambinkite bet kuriuo laiku — 
LAKE TOVVN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kennetli Avė. RE 5-2040
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 22 MOS KOLONIJOSE
Deming, N. Mex.

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS

FRONT FENDER, 
REAR FENDER, 
AND GRILLE

oS>

ĖSTREAL ATEREAL ESTATE

ŠAME
AREA

m -S0
❖

:-- ■■ ❖

1940 1961

Automobilių taisymas nuo 1940 m. pabrango net 600 procentų. 
Automobilių savininkai taip pat išleidžia mašinų draudimui 58 
procentus! daugiau. Diagramoj matyti kiek pirma kainavo darbas 
ir remontas ir kiek kainuoja po 20 metų.

Olandijos ir Indonezijos sutartis
(Atkelta iš 1 psl.) jos sąjungininkai toje byloje

Į techniškas smulkmenas ne- jos neparėmė. Indonezijos prezi- 
sigilinant tenka pastebėti, kad dentas Sukamo skelbia, kad O 
su šitais įsipareigojimais, jei
asamblėja jiems pritars, J. Tau 
tų praktikoje būtų dvi nauje
nybės: pirma, J. Tautos pirmą 
kartą, kad ir neilgam, admi

landija pralaimėjo todėl, kad 
norėjo sulaikyti istorijos eigą. 
Dėl tos priežasties indoneziečiai

Veiklūs kunigai
Kun. St. Aleksiejus, Šv. Onos 

parapijos kleb. Deminge, išvyko 
atostogų. Ta proga atlankys sa-, 
vo draugą kun. Kurą Winnipeg, i 
Kanadoje, ir kitus pažįstamus. 
Kun. Stasys jau 2 m. kaip netu
rėjo jokių atostogų, nes dirba 
uoliai su geriausiu pasisekimu1 
šioje misijų parapijoj. Trumpu Į 
laiku pertvarkė kleboniją, įgijo į 

didelius ir patogius namus pa-' 
rapijos mokyklai bei susirinki
mams. Seserims vienuolėms, ku 
rios čia darbuojasi parapijoj ir 
moko jaunimą ir vaikus kate
kizmo, nupirko arti prie baž
nyčios gerą rezidenciją. Šiemet 
kun. kleb. Stasys pasiryžęs pa
statyti parapijai modernią kle
boniją. Gražu, kad iki šiol kle
bonas važiavo be skolų. Daug 
kun. Stasiui parapijos darbe tal
kina kun. Dom. Lengvinas, ad
ministratorius misijų bažnyčios 
Kolumbus, N. Mex. Jis irgi yra 
veiklus kunigas. Vos įkėlęs ko
ją į EI Paso vyskupiją, jau pas
tatė naują kleboniją. Dabar vei 
kiai pradės remontuoti gan di
delį, bet nemažiau apšepusią Ko 
lumbus bažnyčią. Dieve duok 
daugiau EI Paso vyskupijai veik 
lių lietuvių kunigų. Dabar čia 
darbuojasi, be minėtų, kun. Ro
manas Klumbis, Justinas Klum
bis, Kazys Petrauskas, Antanas

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4 

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $1,9,700.

G kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele
žine tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
$37,800.

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

G butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $5 2,000.

6 kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20,000.

Pajamų bungalotv — mūras, 6 ir 
3 kamb. ’ Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto 
niūr. garažas. Įmokėti. $12,000.

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2 % vo
nios. gazu šildymas, karpetai, “fire- 
place”, 40 p. lotas. $24,000.

K m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsvs. garaž. $22,750.

1 Vi aukšt., 10 m. mūr. 5 lr 3 
kamb., gazu šild. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. but. Prašo $34,900.

1% aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. S24.500.

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

Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

| Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildyrn,, garaž. 

' $355 nuom., kaina $27,000.

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

2 butų mūras, 5x6, naujas šildy
mas gazu. kilimai, plytelių vonios, 
garažas. $27,0_00.

8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus sklypas, M. Parke. $30,000.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400.

Medinis, 2 po 5, platus sklypas, 
karštu vand. šildymas alyva, pilnas 
rūsys, garažas, Gage p. $16,500.

Gražus mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūsys, garažas, pui

ki vieta M. parko. Geros pajamos,
tik $32,500.

Dailus 2 butų mūras, 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

3 mieg., beveik naujas mūr., kili
mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas 
rūsys, Šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 mieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu, alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas, M, Par
ke. $23,750.

6 kamb. Kilimai, šildymas gazu, 
alum. langai, garažas, blokas nuo 
mūsų, tik $15,800.

12 metų—5 kamb., exp„ koklines 
plyteles, alum. langai, garažas, pla
tus sklypas, galima įrengti kamba
rius viršuj. Gage pke. $19,500.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 2x4% naujas. 2 šild. gazu, 

rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $3S,900.

Mūrinis G kamb. perdarytas į 2 
mažus butukus: 2 virtuves, 2 vonios, 
2 garažai. 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 03 ir Rockwell, tik 
$18.000.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High. naiujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

švarus. $10.300.
Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 

prie 71 ir Rockvvell, vertas daugiau 
negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir 
Oąkley, $18,500.

Mūrinis 1 % a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke. $22.900.

Mūrinis 1% a, 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko. $17.800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 05 — Camp-

. bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69ih SL, HE 6-5151
G butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 

sklypas. Mūr. garažas.,-- Marąuette '
Parko apylinkėje. $59,900.

2 but. pajam, medin.. 6 Ir S 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu ; 
šildyrn.. garaž., arti įstaigos, nužem. ! 
kaina. $18,990.

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

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

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r, iki 5 v. p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15,500.

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

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

2 but. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, "beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage CICERO—BERWYN
Jttūr, 2 po 6, geras, Brighton Par- J.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. na tik $9.500.
, Parkholme mūrinis 2 butų: 2

Mur. 3 metų, 2 po 5% kamb. į do kamb., mūrinis garažas.
Marąuette Parke. Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. | 3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
$22,500. j Pilnas skiepas. 2 aut. ga-raž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

neturėtų perdaug džiūgauti, het 
pamiršti kartėlį ir kovos įkarš-, Bertašius, Jonas Burkus, Jonas

nistruos teritoriją ir ten val
džios aktus atliks savystoviai, 
neprivalėdama atsiklausti kito 
suverenaus organo (kaip pavyz 
džiui yra Konge), antra, admi
nistracijos išlaidas, jos valdi
ninkų algų neišskiriant, apmo
kės teritorijos biudžetas, o jei 
to šaltinio pinigų neužteks, skir 
tumą apmokės Olandija su Indo 
nezija jas pasidalindamos pu
siau.

Dėl kokio objekto buvo toks 
keblus ir pėdas mėtantis susi
tarimas padarytas? Teritorijos 
plotas yra 340,000 kv. mylių, 
padengtų tropikinėmis džiung
lėmis, aukštais kalnais, kurių 
viršūnės sniegu padengtos. Gy
vena tose džiunglėse apie 700, 
000 papuasų, kurie tik neseniai

tį, kad galėtų atstatyti su O- 
landija normalius ir draugiškus 
santykius.

Juodeika, Pranas Jokūbaitis, 
Vincas Čizauskas. Apie kiekvie 
ną jų būtų galima labai daug

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 m5n. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina 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 $17-26,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namų Brighton Parke.

pradėjo išeiti iš Akmens am- j atsitikus, Australija buvo pri- 
žiaus sąlygų ir įpročių. Kraštas versta pagalbos Olandijai ne- 
dar labai mažai ištirtas, todėl besiūlyti, nors ji buvusi prieš 
jo žemės turtai tik spėjami. O- ■ nusileidimą Indonezijai. Atsk
landai atsirado ten 17 št. ir be ; mintina, kad likusią dalį N. Gvi- 
pertraukOs išbuvo ikšiol. Tik i nėjos valdo Australija. Kad ją

Kaip ten kas nesakytų, tačiau gražaus pasakyti, bet tai tebus 
Olandijos išvijimas iš N. Gvi
nėjos yra vėliausias karinės jė
gos triumfas siekiant pasigrob
ti teritorijos. Ir šiame atveju- 
je laimėjimas buvo pasiektas 
JAV spaudžiant. Aiškinamasi, 
kad taip elgiantis buvo vengia
ma karo Pacifike, nės buvę ži
noma, kad Sukamo čūtų palei
dęs darban visus ginklus, jei jo 
ambicijos nebūtų buvusios pa
tenkintos. Olandijai iš anksto bu 
vę pasakyta, kad JAV uždarys j 
visus kelius, per kuriuos turės 
vykti Gvinėjon jos kariai ir me 
džiagos. Anglija buvusi prikal
binta panašiai pasielgti. Taip

vėliau. Kun. S. B.

tolimesnių įvykių atsimintina, 
kad papuasai, kurių gyvenvie
tes greitai perims tvarkyti J. 
Tautos ir Indonezija, nė apie 
vieną iš jų nieko nėra girdėję. 
*isnuo^tojama*~ ‘for’rent

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

3233 S. Lowe Avė.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTAKY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Avė.

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

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

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

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

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

PRIE BAŽNYČIOS

2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys J apartmentą Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

DĖMESIO !

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Bl.

nuramintų,

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

paskutinio karo metu teritoriją 
laikinai buvo užėmę japonai. Ū- J0? Indonezija daugiau nebeturi 
kiniu ir kultūriniu atžvilgiu te- , teritorinių reikalavimų. Ateitis 
ritorijai dar toli iki moderniš- Į parodys, kiek tas žodis yra tei- 
kos civilizacijos — ten dar daug singas.

Sukamo pareiškė, Į leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

žmonių, kurie nėra matę me 
falinio įrankio. Žinoma, didžiau

Susitarimo tarpininkams to
dėl nebūtų pagrindo ramintis,

liiiiiiiiiiiiiiiiiiliillililiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiii

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies-

sia dauguma nemoka nė rašyti išvengta pavojaus nusilei- liturginiai nurodymas,
nė skaityti. Dauguma nėra ma- j džiant karinei grėsmei, nes mai- sy^ ĮaidaUn K^inaie$3.50. Užsaky- 
čiusi svetimų žmonių, per gal- nikavimas principais kada nors mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
vas skraidančius lėktuvus laiko skaudžiai atkeršys. Belaukiant ...........
didėlėmis dvasiomis. Keli pra-1
mokyti papuasai sukinėjasi po 
teritorijos sostinę ir tie, su jais 
kalbėjusių nuomone, nenori In
donezijos valdžios. Jie norėtų 
nepriklausomos valstybės, ku
riai padėtų išaugti kas nors ne
suinteresuotas. Kas tuo reika
lu atsitiks, parodys tik atei
tis, tačiau gal niekas neabejo
ja, kad po 7 metų Indonezijos 
valdžios papuasai išdrįstų bal
suoti už nepriklausomybę.

HELP WANTED — VYRAI

OWNER OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

2 ton late model duel wheel trucks, or able to 

around work pulling mobile homes

1 and 1% ar 
purebase šame.

Long term tease. Year 
througliout United States.

For personai intervievv apply in persotn to 
MR. JARVIS SMITH

MORGAN DRIVE A WAY, INC.
500 Eųuity Bldg., Elkhart, Indiana

i Mokyklos ir parko 7 metų gražus 
' 2 butų, (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 

Telef. CL arba VA HMtS'ISft/Sa.SlE
i vininkas turi išvykti iš čia!
' PRIE NABISCO

11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 
Į bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
i£il5 scnesniij namų mieste ir prie
miesčiuose. ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, I1L 

(1-as ūkis į vak. nuo State g-ves)
CL 7-7388

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

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

HELP WANTED MALĖ

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Geros darbo sąlygos. Apy
linkėje Midvvay Airport. Reikalinga 
nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

A. HOLIDAY DISI’LAY 
4660 W. 51th St. RE 5-8800

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7Ist .Street
Tei. IVAlbrook 5-6015

5 KAM B. M f K . BUNGALOVV,
pilnas rūsys, gazu apšild., 1 % aulo. 
garažas. Arti Archer ir Lemington 
gat. Skambinti GR 6-8512, šiokiadie
niais nuo 1 iki 6 valandos.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

HELP WANTED — MOTERYS

Lietuviškam restoranui reikalin
gos padavėjos ir virtuvei darbinin
kė. 3236 S. Halsted St. DA 6-9837

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
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

Indonezijos užsienio ministe
ris dr. Subandrio geriau nei kas 
kitas žino apie būsimo plebisci
to duomenis, jei sutartį pasira
šius džiūgaujančiai pareiškė, 
kad sutarties pasirašymas Indo
nezijai yra istorinis momentas, 
nes užbaigta Indonezijos revo
liucija teritorijų surinkimo at
žvilgiu. Olandas ta pačia proga 
raminosi, kad jam pasisekė su
tartyje apsaugoti papuasų ge
rovę ir laisvo apsisprendimo tei
sę. Tačiau namie tuo pat maž
daug laiku Olandijos premje
ras pareiškė, kad Olandija tu
rėjo nusileisti jėgai todėl, kad

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

Excellent Pay Steady Jobs 1
NEEDED AT ONCE FOR Ist AND 2nd SHIFTS

by this area’s Fastest — Growing Gontract Shop.
“This is the largcst and most modern Tool Shop in the 

entire Middle-West. — Many Company Benefits.”
(Additional 15c per hour on 2nd shift)

Apply in person, write Dept. L or wire immediately to;

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TEXOWELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPDOYER

MEN WANTED FOR
MACHINE SHOP

Turret Lathe, Milling Machine, 
Shaper, etc.

AND
SHEET METAL SHOP

Brake, Shear, Puncli Press, 
Drill Press, etc.

Mušt be able to make own set-up 
and produce parts f.rom print.

Lathrop Paulson Co.
2459 W. 48th St.

Reikalinga šeimininkė bendram 
namų ruošos darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Kambarys, valgis ir atlygi
nimas. šeštad. popiet ir sekmad. 
laisvi. LA 9-9390

IMMEDIATE OPENINGŠ FOR 
STAFF NURSES 
Salary, $348—$448

O. R. HEAD NURSES 
Salary, $426—$548

MAKICOPA COUNTY GENERAL 
HOSPITAL

Has the key to your nursing fu- 
ture. One of Arizona’s most active 
teaehing hospitals is eontinuing to 
expand its nursing Service to meet 
the nursing needs of the growing & 
dynamic clinical program. Opportu- 
nities exist in most ar,eas of nursing 
specialties. Liberal fringe benefits 
include 3 weeks vacation, 3 wceks 
siek leave, 11 paid holidays and 
opportunities to participate in a 
developing nursing program, ivith 
excellcnt “in Service” training.

WRITE, WIRE OR APPLY. 
DIRECTOR OF NURSES 

3435 W. Diuango, Phoenix 8, Arizona 
278-3541

STANKUS 
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
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

HELP* WAN*ri*D * — *MOTEKYS

S A L E S W O M E N
FULL TIME OPENINGŠ FOR 

EXPERIENCED SALESWOMEN 
COATS & SUITS — SPORTSVVEAR

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVIE DAY WEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUNTS 
APPLY PERSONNEL

BOND’S
240 SOUTH STATE STREET

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 METAL 

‘UI ‘6 oSuoiųo ‘U.I3JS3AV 'S MII 
iIIS-I IA svuojajaj,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Hitu 
vių dienraštis. GI skelbimų kaimu 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

A C A S
CONSTRUCTION C0.

r REZIDENCINIAI, —
E KOMERCINIAI,
E MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST $-0708 CL 7-2084 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikintni 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Montgcmery, ,Ala., miesto policininkas stengiasi iš automobiliams 
statyti automato išimti šios mašinos statytojos Mariana Nolan 
žiedą, kurį ji įmetė į automatą, norėdama juo pastumti pinigą.

lyg arklius žabodami. Moterys 
tuo tarpu liūdnai niūniuoja, išly 
dedamos savo vyrus.

Greitai mūšį laimi
Muzika trumpai pertraukia

ma. Po pertraukos prasideda 
antra šokio dalis. Šokėjai vaiz
duoja savo pergalę. Ritmas 
daug tankesnis, judesiai grei
tesni. Kiekvienas judesiais ro
do, kaip jis narsiai kovojo, kaip 
slėpėsi už uolos, kaip kirto to- 
mohauku. Ir moterys dabar 
daug linksmesnės ir garsiai dai 
nuodamos džiaugiasi vyrų grį
žimu.

Būdinga šiam ir daugeliui ki
tų šokių, kad visi, atrodo, pas
kirai daro nuo vienas kito skir
tingas figūras ir scenoje vyrau
ja tikras chaosas. Šokėjai kly- 
kia, cypia ne savais balsais, rai
tosi, sukinėjasi, šokinėja ir try
pia. Taisyklingumo įneša tiktai 
ritmiškas būgnų ir barškalų 
skambėjimas, kuris tai greitėja, 
tai lėtėja, tai darosi garsesnis, 
tai tylesnis.

Pirmą sykį tokius šokius ma
tant, įspūdis nepaprastas. Jau
čiasi žiūrovas kaip į indėnų ne
laisvę patekęs ir laukia, kada 
jį pradės plūsti “baltaveidžiu 
šunimi” ir rišti prie mirties stul 
po.

Po šokio gražiai nuaugęs vi- 
nebagas turi sceną be žodžių, 
parodydamas įvairius didžiulės 
spalvotos skaros naudojimo bū
dus. Pasirodo, skaros ne tik Lie
tuvoje buvo madoje.

Skara viskam gera

Pirma parodo, kaip indėnas 
apsisiaubia skara ilgam ėjimui. 
Gražiai įsivynioja palikdamas 
kojas ir rankas laisvas. Paskui 
pademonstruoja, kaip ta pati 
skara naudinga jojant. Parodo, 
kaip bėglys skara apsidengia

VAKARAS PAS INDĖNUS 

WISCONSIN SLĖNIUOSE

Šoka karo šokį, pamėgdžioja paukščius 

V. ŽALA TOKIUS

— Hi ča koro, Ho čonk la 
noče ni ko la dži ne!

Taip Vinebago indėnai sutin
ka savo svečius. Tie žodžiai reiš 
kia: “Būk pasveikintas bičiuli. 
Vininagiečiai džiaugiasi, turėda
mi tave savo tarpe.”

Iš mažiau kaip pusės milijo
no indėnų JA Valstybėse koks 
tūkstantis gyvena Wisconsin 
daubų (Wisconsin D,ells) apy
linkėje, 200 mylių į šiaurės va
karus nuo Chicagos. Dauguma 
jų verčiasi tokiu pat darbu kaip 
ir kiti vietos gyventojai: ūkinin 
kauja, taiso automobilius, par
davinėja benziną, laiko smulk
menų prekybas.

Kita gi, mažesnė dalis, su
galvojo, kad jie savo protėvių 
garsumą šiame biznio krašte ga
li paversti į gryną pinigą. Jie 
pasidarė indėniškų šokių šokė
jai, dainininkai, pantomimistai 
ir gyvulių balsų pamėgdžiotojai. 
Liepos ir rugpiūčio mėnesį, kiek 
vieną vasarą, kas vakarą, į di
džiulį gamtos amfiteatrą susi
renka du Tūkstančiai žmonių,

Scena tarpeklio dugne
Spektakliai prasideda vaka

re, jau pritemus. Žiūrovai su
sėda vienoje daubos pusėje, ku 
rios siena pakyla kokį šimtą pė
dų aukštyn. Apačioje yra pailga 
aikštelė — scena. Kitapus dau
bos — įvairių formų uolos, krū 
mai ir medžiai, kurių siluetai 
dunkso prieš tamsiai mėlyną va-1 
karo dangų. Dauba atsidaro 
Wisconsin upės slėny, vos už 
keletos šimtų pėdų, apačioje. 
Vienam teatro aikštelės gale de
ga laužas.. Plačiu ratu aplink 
susėdę matyti žmonių šešėliai.

Nuo kalno prožektorius per
skrodžia vakaro tamsą. Į švie
sos ratą įeina margas kaip ka
lakutas indėnas, pasveikina vi
sus ir paskelbia pirmą progra
mos numerį — karo šokį. Pasi
girsta duslūs kelių būgnų tom- 
tom-tom. Jiems pritaria barška
lai. Aikštelė priguži, plunksnuo
tų šokėjų, apsigaubusių viso
kiais kailiais,' margai išsiuvinė
tais žiurstais, plačiom kelnėm 
ir kailiniais mokasinais.

Iš pradžių šokis vaizduoja, 
kaip vyrai ruošiasi į karą. Vi
si pamažu ritmingai eina ratu, 
daro judesius lyg rengdamiesi,

Sovietu Sąjungos žemės ūkis 
neviltingai įstrigo

NEW YC-RKAS. — Tarptau
tinių ūkio žinovų nuomone, So
vietų Sąjungos ūkis po pirmo
sios septynmečio plano pusės 
yra išėjęs iš pusiausvyros ypa
tingai dėl to, kad visomis išga
lėmis buvo puoselėjamas pramo 
nės gamybos didinimas, o tuo 
pačiu metu buvo apleisti žemės 
ūkio reikalai. Harry Schwartz, 
žinomas amerikiečių ekspertas 
sovietinio ūkio reikalams “New 
York Times” paskelbė kai ku
riuos savo samprotavimus. Jo

————J
ir kaip baukšti mergaitė į ją 
įsisuka.

Pertraukos tarp paskirų sce- Į 
nų nėra. Baltai apsirengusios Į 
moterys, kaip vaidilutės, pašoka 
lėtą ir graudų gulbių šokį su 
išskėstomis rankomis. Jų rūbų 
plačios rankovės tikrai atrodo 
kaip gulbių sparnai.

Po jų ateina paukščių ir gy
vulių balsų pamėgdžiotojas. 
Krankia jis kaip vanagas, švil
pia kaip erelis, žvengia kaip 
arklys ir suvaidina ištisą buivo
lų medžioklę šuns rolėje.

Vakaras baigiamas Amerikos 
himnu, prožektoriams nušvie
čiant didžiulę, ant uolos užka
bintą, dryžuotą ir žvaigždėtą 
vėliavą.

Į Wisconsin Delis miestelį ga
lima nuvažiuoti per tris ir pusę 
valandos. Iš Chicagos į jį veda 
Šiaurės-vakarų autostrada, taip 
vadinamas 90-tas kelias, iki Ja
nesville miestelio, Wisconsin vai 
stybėj. Iš Janesville iki Madiso- 
no, Wis., 51-mu keliu yra kokios 
45 mylios. Nuo Madisono vėl 
eina autostrada — viso 200 my
lių.

Be indėniško teatro Wiscon- 
sino daubose — toks miestelio 
pavadinimas lietuviškai — dar 
galima pasigrožėti siauru, uo
lėtu Wisconsin upės slėniu, ap
suptu įvairiausio pavidalo uolo
mis.

Yra čia ir seno pionierių for
to modelis, pionierių kaimelis, 
vandens pašliužininkų pasiro
dymai, kelionė arkliais per “pra 
rastą tarpeklį” ir garlaiviu upe 
aukštyn arba žemyn.

Vaikai čia negali atsigrožėti 
didžiuliu pasakų sodu, kuriame 
pilna vaizdų iš žinomų tarptau
tinių ir amerikoniškų pasakų.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A.
Jeronimas Baltikauskas

Jau suėjo vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo .mylimą 
vyrą ir tėvą, kurio neteko
me 1961 m. rugp. 23 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašytos 3 
šv. Mišios su egzekvijomis 
rugpiūčio 23 d. 8:45 vai. 
ryto Švenč. P. Marijos Gi- . 
mimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Jeronimo 
sielą.

Nuliūdę lieka: žmona,
dukterys, ir sūnūs.

A. + A.
JULIJAI SMULKŠTIENEI mirus, 

jos vyrui teisitlinkui Liudui Šmulkščiui, sū
nums ir kitiems artimiesiems nuoširdžiai už
jaučia

Lydija iir Rapolas Skipičiai

nuomone, sovietinio ūkio pu
rus vyra šiuo metu esanti vi

siškai sužlugdyta.
Nuo septynmečio pradžios — 

1958 m. — pramoninė gamyba 
žymiai pakilo, o žemės ūkio ga
myba, tikrai ėmus, nepažengė 
tolyn. Kai kurių žemės ūkio 
produktų kainų pakėlimas buvo 
tik vienas iš daugelio simpto
mų, kad su žemės ūkio gamyba 
yra kaž kas netvarkoje. Septyn 
mečio pabaigoje (1985 m.) pra
monės gamyba pagal planą tu
rėtų būti pakilusi 80% skaitant 
išeities tašku 1958 metus. Šita 
gal ir bus įvykdyta, sako 
Schwartz.

Bet žemės ūkio gamyba yra 
neviltingai įstrigusi ir 1965 me
tais tikriausia nebus pakilusi 
70%, kaip plane buvo numaty
ta. Grūdų gamyba per pirmuo
sius 31/, metų net - neišsilaikė 
1958 metų lygyje (141,2 mil.

tonų). Jau dabar aišku, kad' 
septynmečio plane numatytas 
164 — 180 mil. tonų derlius 
per šį septynmetį nebus pasiek
tas, nors pasėlių plotai, Chruš
čiovo įsakymu, žymiai išplėsti.

Mėsos gamyboje padėtis ypač 
neviltinga. Septynmečio plano 

i pabaigoje (1965) mėsos produk 
; cija turėtų būti pasiekusi 9 mi
lijonus tonų. Bet gamyba neky
la, o smunka: 1958 m. paga

li minta 7 milijonai tonų mėsos, 
j 1961 metais tik 8 milijonai!

Vakarų ekspertų nuomone,
! pusiausvyra tarp pramoninės ir 
žemės ūkio gamybos galėtų būti 
šiek tiek sunormalizuota, jei 
žemės ūkis gautų daugiau dar- 

j bo jėgų ir kapitalų. Bet tuo
met reiktų siaurinti ginklavimą 
si. Tačiau pats Chruščiovas ne
seniai pareiškė, kad tai esą ne
įmanoma dėl karinės grėsmės 
iš Vakarų. Pagrindiniai svarbi 

I kliūtis žemės ūkio gamybai kil- 
’ ti tai įvykdyta priverstinė že
mės ūkio kolektyvizacija ir su
darymas ūkininkui - gamintojui
baudžiavinių sąlygų. (Elta)

Pranešame giminėms, 
kad rugpiūčio mėn. 19-tą 
mirė

draugams ir pažįstamiems, 
dieną, 6-tą valandą ryte

A. A.

KUN. JURGIS RIAUBA
Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 

vikaras, East Chicago, Indiana

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral 
Home koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks 
ketvirt., rugp. 23 d., 9 vai. ryto iš koplyčios bus nuly
dėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo (bažnyčią, 6900 So. 
Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois. Po iškilmingų 
gedulingų pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę lieka: — Du broliai Lietuvoje.

A. f A.

JULIJAI SMULKŠTIENEI mirus, 
jos vyrui, sūnums, seseriai, marčiai, anūkei, 
giminėms ir kitiems artimiesiems reiškiu gi
lią užuojautą ir drauge liūdžiu.

St. Dharžauskienė

A. -J- A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
mielą kolegą Liudą Šmulkštį ir šeimą giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

D. ir J. Monstavičiai

1962 m. rugpiūčio 20 d., pirmadienį, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė mūsų brangi žmona, motina, 
senelė

A. -J- A.

JULIJA ŠMLJLKŠTIENĖ
Gyveno 5611 So. Emerald Kve., Chicago 21, III.

Pašarvota laidotuvių direkt. ,A. M. Phillips 
koplyčioje, 3307 So. Lituanica Avė., Chicago 8, 
III., telef. YA 7-3401.

Rugpiūčio 23 d., ketvirtadienį, 8 vai. 30 min. 
ryto lydima iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią. Po gedulingų pamaldų laidojama Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę vyras, sūnūs, marti, anūkė
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Už okupuotoje Lietuvoje neseniai mirusią
A. -j- A.

Onę Matulaitytę Stulgmskienę
šv. mišios bus rugpiūčio 24 dieną 7 vai. ryto ievų 

| jėzuitų koplyčioje. Velionę paginusieji prašomi tą
dieną už jos sielą pasimelsti.

Duktė su šeima

GUŽAUSO W£RLY HILLS GELINYlIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošfeių 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASSfVIIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

< F. EFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Si. Telef. GRovehill 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-0*

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlet- 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3342 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
a348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAIayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDM1H
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Reginai Zigaitytei jos teta 
Marija Rudienė rugpiūčio 19 d. 
savo rezidencijoj, Beverly Hills, 
surengė priešvestuvinę puotą 
(shower party). Gražiai išpuoš 
tame name puotoj dalyvavo 
virš 50 asmenų — giminių ir 
draugių. Jaunajai buvo sudova- 
nota daug gražių ir vertingų 
dovanų, tinkamų naujam gyve
nimui. M. Rudienė ir jos dukra 
Margarita viešnias ne tik ska
niai pavaišino gausiomis vaišė
mis, bet ir visas žavėjo nepa
prastai maloniu ir draugišku 
priėmimu. M. ir inž. A. Rudžiai 
dalyvauja ne tik parengimuo
se, bet moka tinkamai reikštis 
ir lietuviško jaunimo tarpe. Vai 
šėse dalyvavo ir vienintelis vy
ras — Reginos sužieduotinis Si- 
gurdas Girdauskas.

X Nekalto Švč. P. Marijos 
Prasidėjimo parapija šią savai
tę veda parąpiečių registraciją. 
Pradėta 44 bloku Californijos 
gatvėj į pietų pusę. Visi tie, 
kurie registracijos metu nebus 
namuose, prašomi paskambinti 
j parap. raštinę — LA 3-6020.

X Dr. Petras Kisielius grįžo 
iš atostogų ir vėl pradėjo dirb
ti savo kabinete.

X Angelę Kraučiūnienę, gai
lestingą seserį, dirbančią Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, gyv. 6953 S. 
Washtenaw avė., šio mėn. 17 d. 
ištiko sunki nelaimė, sėdėdama 
savo buto balkone sulanksta- 
moje medžio kėdėje, atsipalai
davus kėdės skersiniui ir kėdei 
smunkant žemyn, josios dešinės 
rankos pirštas pateko tarp su
lankstomų dalių ir nulūžo. Su
teikus skubią pagalbą Šv. Kry
žiaus ligoninėje, grįžo namo. 
Su ja galima susisiekti skambi
nant 476-8318.

X Prof. Balys Vitkus, L. B. 
Chicagos Apygardos valdybos 
vicepirm., tos valdybos pavestas 
pakvietė Lietuvos Vyčius, ku
riems vadovauja p-lė Laurin, su 
organizuoti lietuvių paradą bei 
parodą Chicagos miesto 125 me 
tų jubiliejaus minėjimo proga. 
Vyčiai Lietuvių Bendruomenės 
kvietimą maloniai priėmė ir vi
su entuziazmu vykdo organiza
cinį darbą. Parade numatomų 
dalyvių tarpe jau randasi “Atei 
ties” šokėjų grupė su tam tik
slui paruoštu vežimu, Jaunimo 
Centro studentų anšamblis, keli 
sporto klubai, šauliai ir kitos 
organizacijos. Dalyvaus ir mū
sų populiari “Miss Lithuania” 
Dalia Šulaitytė, kuri, palydovių 
apsupta, važiuos atskirame ve
žime. Paradas įvyks rugpiūčio 
24 dieną, vakare. Prasidės 7-tą 
valandą. Paroda įvyks rugpiū- 
čio 25 — 26 dienomis Navy 
Pier patalpose. Parodoje bus 
vaizduojamas lietuvių įnašas į 
Chicagos miesto vystymąsi, pra 
dedant pirmųjų ateivių kukliais 
pastatais ir baigiant moderniom 
bažnyčiom ir operos teatru.

X Cicero Šv. Antano parapi
jos mokykla mokslo metus pra
deda rugsėjo 5 d., trečiadienį. 
Mokykla yra gražiai atremon
tuota.

X Skautininke Jone Bobinie- 
ne sutiko rūpintis rugsėjo 30 d. 
4 v. v. Jaunimo Centre, Madų 
Parodos metu svečių priėmimu 
ir vaišėmis. Parodos pelnas ski
riamas Ark. Matulaičio Senelių 
Namų Statybai paremti. (Pr.)

Nemaža grupė Omahos lietu
vių ruošiasi atvykti į Chicagą 
ir čia dalyvauti Kasselio gim
nazijos buv. mokinių bei moky
tojų suvažiavime rugsėjo mėn. 
1 d. Suvažiavimas bus L. Vyčių 
salėje. (Pr.)

X Vysk. V. Brizgys Kunigų 
Vienybės suvažiavime New Yor 
ke rugsėjo 11 d. skaitys paskai
tą “Lietuvių pašaukimai Kris
taus tarnybai”.

X Draugo gegužinėj turėsi 
progos gauti burtų keliu skiria
mą vertingą paveikslą, o jeigu 
to paveikslo ir nelaimėtum, tai 
atvykęs į gegužinę laimėsi sau 
malonią dieną, pabendraudamas 
su pažįstamais.

X Mayo klinikos, Rochester, 
Minn., dr. J. A. Callahan, prel. 
Krupavičiui atsiuntė nuoširdų 
padėkos laišką už knygą apie 
mūsų partizanus Guerilla War- 
fare on the Amber Coast. Savo 
laiške daktaras labai knyga ; 
džiaugiasi ir ją laiko vertinga Į 
dovana, atskleidžiančia sovietų i 
beatodairišką žiaurumą.

dr. Vaitėną, kad jiems pašnekė
tų apie studentų akademikų 
korporacijas.

Rugpiūčio 11 d. įvyksta stu
dentų akademikų iškilmingas 
metinis laužas.

Latvių ir lietuvių studentų 
sąjungų valdybos Clevelande 
neseniai sušaukė posėdį, kuria
me pradėjo konkrečiai planuo
ti šokius ‘initium semestri’, ku-

X Jurgis Paliulionis rugpiū- rie įvyks mokslo metų pradžio- 
Į šio 17 d. iš Argentinos atvyko je.
į Chicagą nuolatiniam apsigy- Lux Christi — Amerikos Lie- 

I venimui ir apsistojo pas savo tuvių R. K. Kunigų Vienybės 
tėvus Eleonorą ir Bronių Palių- leidžiamas religinės kultūros 
lionius. Jie su jaunesniu sūnum ' žurnalas, redaguojamas kun. 

■ Kęstučiu iš Argentinos yra jau dr- T. Narbuto. Šiame 2 (42) 
numery prel. Kl. (Razminas)anksčiau atvykę.

X Muz. Stasio Gailevičiaus 
vadovaujamas kvartetas iš To
ronto yra pakviestas dainuoti 
Liet. Gailestingųjų Seserų są
jungos rengiamam tradiciniam 
baliuj, kuris bus spalio 13 d. 
Western Ballroom salėje.

X Apolinaras Naujokas, iš- 
gyvėnęs Argentinoj apie 14 me
tų, rugpiūčio 18 d. lėktuvu iš 
Buenos Aires atvyko į Chicagą 
nuolatiniam apsigyvenimui ir 
apsistojo Marąuette Parke.

X Komp. Vladas ir Olga Ja-
kul'jėnai sugrįžo iš atostogų ir išnaikinti visas piktžoles, 
vėl pradėjo eiti savo pareigas, kurių pasireiškia šienligė, 
komp. Vladas kaip muzikas, o
Olga Real Estate įstaigoj.

X Už a. a. teis. Antano Kudir
kos sielą, minint jo 2-jų metų 
.mirties sukaktį š. m. rugsėjo 3 
d., 8 vai. 30 min. ryto, Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje (Water-
bury’e) bus laikomos šv. mišios
SUpoeSmSrų°buS' šventinamas pa--medis- ant kurio gūsiai užau- 
minklas ant jo kapo Mt. Olivet go vaisių, 
kctpinese*

Gimines bei pažįstamus šeima I ATPAŽINS IŠ DIRBTINŲ 
maloniai prašo pamaldose ir pa- Į DANTŲ
minklo šventinime dalyvauti.

(Pr.)

Edward Kennedy, norįs patekti į senatą, ieško paramos Massa- 
chušetts gyventojų tarpe, čia matyti peržengęs sieną ir atėjęs į 
Hampton Beach, N. H., paplūdimį.

‘Die Zeit" ąpie Italiją

Vak. Vokietijos žurnalas “Die 
Zeit” paskelbė savo korespon
dento pranešimą iš saulėtosios 
Italijos. “Pastovios tradicijos, 
net ir religinės, svyruoja. Ro
mos archidiecezijoje nedaug kaš 
nori būti klebonu; pasaulinės 
katalikybės sostinėje yra para
pijų, administruojamų kiniečių 
ir negrų kunigų, nes trūksta ita 
lų jaunesnio amžiaus kunigų“. 
“Kaikuriuose pietinės Italijos ra 
jonuose pusė gyventojų nemo
ka nei skaityti nei rašyti. 50% 
telanko penkiaklases pradžios 
mokyklas; 12 milijonų italų tė
ra baigę 3 skyrius ir greitai 
užmiršta, ką yra išmokę mo
kykloje. Pietų Italijoj į anketos

klausimą, ‘kas yraWinstonChur 
chill?’, 60% atsakė, kad pami- 
dorų firma”. Į klausimą, kas 
valdo Italiją, daug kas atsakė, 
kad vis dar Mussolini, o kiti, 
kad popiežius. 61 procentas ita
lų niekad neskaito laikraščių, o 
91 procentas visai neskaito jo- 
kių knygų. Tai yra Dantės, Mi- 
chelangelo, Rafaelio, Mareoni ir 
daugelio italų genijų tėvynėje! 
Jei katalikų žurnalistas Anzio 
de Franciscis sako tiesą, tad ne 
nuostabu, kad Italijoje komuni
stų daugiau negu Rusijoje.

Chicagoje paskutinį kartą 
raupais apsirgimas buvo 1931 
metais.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE Į dalyvavimą šv. mišiose, kun. 

— Prof. Mykolo Biržiškos 80 dr- A- Deksnys duoda pamoks
iu. sukakčiai minėti sudarytas ,^us Sekminių laikotarpiui, tėv. 
Los Angeles mieste komitetas į i Butkus, OFM rašo apie dar- 
kurį įeina Jurgis Gliaudą -ibo Prasra^ PreL J' Balkūnas 
pirm., arch, Edmundas Arbas, 'dėsto’ ko laukiama * katahkis- 
Valerija Mikienė, inž. Julius Jo ko išmokslinimo,prel.FBart-

... . kus sėkmingai ieško tikslių lie-

dele, inž. Bronius Stancikas, , °. tuviskų pavadinimų pagrmdi- 
mz. Valentinas Varnas. nėms nuodėmėmg> Pr Alšėnas

-Clevelando studentai veikia lrašo &pie Miguel de Unamun0 
ir vasarą. Jų akademikai skau- kiOgrafįnę novelę, pavaizdavu- 
tai turėjo iškylą, pakviesdami sįą švento gyvenimo kleboną

Manuelį Bueno. Knygų apžval
gos skyriuje aptariama kun. J. 
Prunskio “Silpname kūne’ 
(kun. dr. I. Urbonas) ir “Vy
rai klystkeliuose” (L. Augš- 
tys). Plati kronika. (

KANADOJ
. —Kun. Jono Borevičiaus, S J, 
Montrealio Aušros Vartų pa
rap. klebono, 25 m. kunigystės 
sukakties minėjimas bus rugsė
jo 29 d. parapijos salėje.

— Mokytojų kolegiją Toron
te šįmet baigė R. Bleizgytė, A. 
Jakimavičiūtė - Petrulienė, o B. 
Dambrauskaitė perėjo į pasku
tinį kursą.

— Muzikos studijos. Trys lie
tuviai muzikai Toronte turi mu 

nas — apie konvertitą prof. A. | zikos studijas, visi fortepiono: 
Gemelli, kun. VI. Budreckas St. Gailevieius, D. Rautinšienė 
aiškina apie aktyvų tikinčiųjų ir O. Beresnevičienė.

rašo apie naują šventąjį Mar
tiną de Porres, tėv. V. Gidžiū-

CHICAGOS ŽINIOS
PRAŠO PASIGAILĖTI 

ARTLMO
Chicagos sveikatingumo di

rektorius dr. S. Andelman pra
šo miesto gyventojų pasigailėti 
savo artimo ir savo sklypuose

DAUG PAMIDORŲ Iš VIENO 
AUGALO

Anthony Brancato, 1646 N. 
Laramie, savo namų darželyje 
išaugino vieną augalą, ant ku
rio užderėjo net 50 pomidorų.
Jo darže taip pat auga fygos

Dr. Irwin Altheim, Cook ap-

skrities ligoninės štabo narys, 
yra išradęs dirbtinus dantis, 
ant kurių galima mikrofotogra- 
fijos būdu įrašyti nešiotojo 
vardas, adresas, apdraudos nu
meris ir kraujo rūšis bei kito-

nuo : kia informacija.

PRADINĖS KATALIKŲ 
MOKYKLOS

Chicagos katalikų archidiece- 
zijos žinioje veikia 436 pradi-
nės mokyklos. Mokyklos^ dėsto I jau į dėžę> o nakčiai užnešiau, Tūs^ AŠ
vienuolės iš 72 skirtingų vie
nuolynų.

KVIEČIA DAILININKUS
DALYVAUTI KONTESTE
Chicagos ir Cook apskrities 

džiovos institutas kviečia Chi- 
’cagos rajono artistus dalyvauti 
1964 metų Kalėdų džiovos ženk 
lo braižymo konteste. Už lai
mingą braižinio projektą skiria 
ma $1,000 premija. Kontestas 
baigsis spalio 1 d. Reikalingų 
informacijų galima gauti ra
šant: Xmas Seal Division, Na
tional Tuberculosis Assoeiation, 
1790 Broadway, New York 19,
N. Y.

BAUSMĖ UŽ GYVULĖLIŲ 
APLEIDIMĄ

Baigiantis atostogoms, dauge 
lis žmonių vasarvietėse aplei
džia ir palieka šunis, kates ir 
kitus prijaukintus gyvulius, ku
rie be priežiūros išgaišta. Už 
tokį gyvulėlių apleidimą Illinois 
valstybės įstatymas pritaiko pi
niginę pabaudą iki $200. Apie 
tai praneša Gyvulių globos ly
ga, 6224 S. Wabash av., Chica
go 37, III. Geriau pašaukti šią 
organizaciją, kuri pasiims neno
rimus gyvulius.

TRAUKINYS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

Chicago & Eastern Illinois 
ekpresinio traukinio paskuti
nieji trys vagonai nušoko nuo . . .
bėgių 60 mylių į pietus nuo Chi, į *

— v y,» « ti* kldL cxlllAk3 LI lolAl 1 LL'O lb 11ZLU.CLcagos. Is važiavusio šimto kelei . . .. , , v . . , , .' Suleidau juodu į vieną dezę.vių du buvo užmušti ir keturi _ . „J _ .. X .
Z . m Erne mustis. Turėjau as juo-suzeisti. Traukinys kursavo is . . J .. . . ™ ., 1 du perskirti. Tokios muštynes

Chicagos i Floridą. nei]gai p(> Mjų dienų
JAUNUOLIAI ŠAUS RAKETĄ i kartu valgydami (lesdami) a p 

Į ERDVES I siprato, susidraugavo. Auginau
Penki Chicagos jaunuoliai,1^03' ko1 PiInos I>l™k=Ms' ir 

Lane Technical mokyklos stu-1 R*
dentai, šaus į erdves savo pačių Vieną dieną išnešiau į kie- 
pagamintą raketą. Bandymas į-, mą. Tuoj atskrido seni karve- 
vyks Fort Bliss, Texas, bazėje, liai, turbūt jų tėvai. Kartu pa- 
karininkų ir mokslininkų prie- vaikščioję po kiemą, visi nu- 
žiūroje. Tai bus antra tos mo- skrido ant stogo ir atsitūpė, 
kyklos studentų pagaminta ra- . Naktį praleido pastogėje, kur 
keta. ...... j buvo jų lizdas. Aš buvau la-

Llctuv
kcy

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

Philadelphijos, Pa., L, Bendruomenės šeštadieninės mokyklos mažieji mokiniai susidomėję stebi, 
kaip jų vyresnieji draugai gauna 1961-62 m. m. baigimo pažymėjimus. Greit jiems suskambės vėl
mokyklos varpelis. Nuotr. V. Gruzdžio

VASAROS SVEČIAI

Prasidėjus vasaros atosto-1 bai patenkinta, kad mano au
gom, bežaizdama kieme, pa
stebėjau mažą karvelį, prisi
glaudusį prie namo sienos. Jis 
buvo dar mažas, turėjo mažy
tes plunksneles. Man prie jo 
artinantis, mėgino skristi, ta
čiau buvo bejėgis. Aš jį su
gavau ir atsinešiau į kambarį., rožių kelmų ir krūmų. Aš pati 
Jo patogumui ir saugumui įdė 'turiu ružavų vrožhi kelmą. Rožės

aukštyn. Taip mano globoja-.

Daina su Dobilu lošia domino. (J. Kutros nuotrauka)

mas paukštis praleido pirmą
ją naktį.

Rytą nuėjau jį aplankyti. 
Jis buvo bailus, dar neapsipra
tęs su nauja aplinka. Kai sie
kiau jį paimti, prisiglaudė prie 
dėžės sienos. Atsinešiau jį į 
kambarį, kad pamaitinčiau.

Po savaitės laiko, karvelis 
apsiprato su nauja vieta. Dau
giau nebesislapstė. Cypdamas 
stovėjo prie durelių laukda
mas maisto.

Neilgai trukus suradau jam 
draugą. O gal jo broliukas, ar

gintiniai susirado savo tėvus.
Alvyda Guobytė

ROŽĖ

Rožių yra labai įvairių spalvų. 
Yra geltonų, raudonų, baltų ir 
ružavų. Gali būti rožių kelmas ! 
ariba rožių krūmas. Mes turime

Gerutis ir Marytė

Augo kartą toks vaikutis, 
Jis vadinosi Gerutis.
Ji tėveliai taip mylėjo,
Nes jis jiems visur padėjo.
Tai kiemelį jis nušluoja,
Vis tėvelį pavaduoja...
Jis turėjo ir sesytę,
Ją vadindavo Maryte.
Ji mamytei daug padėjo,
Kiek galėdama skubėjo.
Už darbštumą ir už meilę, 
Tėtis pirko knygą dailią.

Birutė Paliulytė

PLANETOS

Senovės graikai žinojo saulę 
ir mėnulį, kuriuos vadino pla
netomis. Planeta yra graikų kil
mės žodis. Rašosi planetos, kas 
reiškia klajojantis, nepastovus.

Šiais laikais mums yra žino
mi 9 dangaus kūnai, kuriuos 
planetomis vadiname. Jos visos 
keliauja (sukasi) apie saulę. 
Visos planetos, išskiriant vieną, 
yra vadinamos graikų ir romė
nų dievų vardais. Ar jūs galite 
pasakyti vardą tos išskirtinos 
planetos ?

Rasutė Arbaitė, 7 m. BUSIMASIS POLICININKAS

Į policijos įstaigą ateina jau
nas vyras ir prašo jį priimti į 
policijos tarnybą. Policijos vir
šininkas, norėdamas patirti, ar 
jis tinka tai tarnybai, duoda į- 
vairių klausimų. Vienas iš ją 
buvo toks:

— Jei reiktų, kaip išsklaidy
tam mieste didelį būrį žmonių?

— Nežinau, kaip aš čia pada-
■ ryčiau. Jei taip būtų Škotijoje, 
paleisčiau aplink aukų lapą, tuoj 
nė vieno žmogaus neliktų.

DIDELIS SKIRTUMAS
Kartą traukiniu keliavo: ai

ris, anglas ir skotas. Pasibai
gus kelionei, visi lipa laukan iš 
vagonų. Išlipa airis nė napasi- 
žiūrėjęs atgal. Anglas apsižiūri, 
ar ko nors vagone nepaliko. 
Skotas taip pat žvalgos, ar ku
ris keleivis ko nors nepaliko. 

ATSIMINĖ SKOLĄ

Du draugai — anglas ir Sko
tas vėlai naktį grįžo namo. Ne
tikėtai iš už kampo išlindo, gin
kluotas plėšikas. Skotas mato, 
kad užpuolimas neišvengiamas. 
Staiga išsitraukė iš kišenės pi
niginę, kurioje buvo 10 svarų 
(anglų pinigas). Duodamas pi
nigus anglui sako:

— Grąžinu seną skolą. Seniai 
ruošiausi, bet pinigų neturėjau.

Iliustracij'a M. Pakalniškytė




