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ADENAUERIS PASIŲS RAŠTUS KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ VYRIAUSYBĖMS

Pasitarimai su parlamentarine krikščionių demokratų grupe

BONNA, Vokietija. — Kanc
leris Adenaueris užvakar pareiš 
kė, jog jis pasiųs atskirus raš
tus Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Britanijos, Prancūzijos ir 
Sovietų Sąjungos vyriausybių 
galvoms, pareikšdamas didelį 
susirūpinimą dėl Berlyno padė
ties.

Kancleris taipgi pareiškė par
lamentarinei savo krikščionių 
demokratų sąjungos frakcijai, 
kad vyriausybė ruošia “baltąją 
knygą”, apžvelgiančią įvykius 
Berlyne nuo praėjusių metų rug 
piūčio 13 d. pastatymo sienos, 
dalinančios miestą.

Pasak kalbėtojo pareiškimo, 
“baltoji knyga” bus pasiųsta vi
soms valstybėms, palaikančioms 
diplomatinius santykius su Va
karų Vokietija.

Krikščionių demokratų sąjun 
gos parlamentarinė grupė dvie-

lyne, kurį ypač sukrėtė prieš sesiją Vakarų Berlyne spalio 
savaitę komunistų barbarišku- ’ 1 - 3 d.d.
mas: raudonieji nušovė Rytų 
Berlyno jauną vokietį, bėgantį 
per vergų sieną į laisvę.

Adenaueris parlamento na
riams pareiškė: keturi didieji 
privalo “greitai daryti žygių”, 
kad mieste būtų atstatyta tvar
ka ir ramybė.

Posėdyje, kuriame dalyvavo 
septyni ministeriu kabineto na
riai, nutarta, kad parlamentari 
nė grupė susirinks į specialią

Užsienio reikalų ministeris 
Schroederis pakartojo savo abe
jonę, ar išmintinga būtų svars
tyti Jungtinėse Tautose Vokie
tijos ir Berlyno klausimus.

Rakosi esąs Rusijoje
MASKVA. — Matyas Rako- 

si, buvęs vengrų raudonųjų va
das, išmestas iš komunistų par
tijos, gyvena pietinėje Rusijoje. 
Ernoe Gero, buvęs Vengrijos 
vidaus reikalų ministeris, kuris

jų dienų posėdžius daugiausiai taipgi buvo pašalintas iš komu- 
skyrė apžvelgti įvykiams Ber- nistų partijos, yra Budapešte.

Vokietis komendantas
Rytų Berlyne

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų vyriausybė pas 
•kyrė savo komendantą Pope 
vieton ruso.

Valstybės departament. Wash 
ingtone vakar pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neturi intencijos pripažinti Ry
tų Vokietijos režimo.

Trys Sovietų Sąjungos kariniai vežimai, vežą sargybinius pakeisti prie Sovietų karo paminklo Va
karų Berlyne, buvo sulaikyti patikrinimo stotyje Charlie, kol atvyko JAV palydovai juos apsau
goti nuo Vakarų berlyniečių puolimų. Sovietai panaikino komendanto įstaigą Rytų Berlyne. (UPI)

Gavo 5 laivus
TUNISAS. — Tunisija gavo 

penkis naujus moderniškus žūk- 
lavąimo laivus, statytus Jugos
lavijoje.

KARINIAI VADAI PRIEŠ BELLA
Ragina neklausyti politinio biuro vyriausybės

ALŽIRAS, Alžirija. — “Suki- ri pažaboti apylinkės vadus, 
lėliai” kariniai vadai vakar ra- j kurie įgijo daug galios karo 
gino Alžiro gyventojus susitelk su Prancūzija metu.

PUERIO RICO BYLA Dirksen “senatorių
senatorius

WASHINGTONAS.Ar gaus nepriklausomybę?
Prezidentas Kennedy ir Pu-1 tybę, tad daug jų laisvai emi- te respublikonų vadą Everett 

erto Rico gubernatorius Munoz gruoja į JAV. Su nepriklauso-

Sena-

Marin susitarė, kad jau laikas 
Puerto Rico gyventojams bal-

mybe puertorikiečiai netektų
M. Dirksen (III.), kandidatuo
jantį į senatą trečiam terminui,

savimais apsispręsti, ar jie nori imigruoti į šį kraštą. 1954 me- 
nepriklausomosios valstybės, ar tais Puerto Rico gubernatorius 
ir toliau būti Jungtinių Ameri- pareiškė, kad ne Puerto .Rico

JAV pilietybės, taigi ir laisvės sav° kolegų pavadintas “sena
torių senatorius”.

kos Valstybių teritorija.
Dabar gubernatorius

kreiptis į savo salos seimą dėl 
įstatymo plebiscitui paskelbti.

1954 m. Puerto Rico legisla- 
tūra atmetė JAV nepriklauso
mybės pasiūlymą. JAV neturi 
didelio intereso prijungti Puer
to Rico prie savo federacijos, 
nes ši sala nėra turtinga: joje

yra JAV kolonija, bet priešin- 
turi gai, JAV yra Puerto Rico ko

lonija, nes puertorikiečiai kur 
tik nori, ten ir kuriasi JAV te
ritorijoje, tad įdomu, ką dabar 
pasakys Puerto Rico plebisci
tas.

Puerto Ricoje yra ir karštų 
nacionalistų, kurie žūt būt nori 
nepriklausomybės; iki šiol tokių

Argentina pakeitė
armijos vadę

BUENOS AIRES, — Prezi
dentas Jose Maria Guido vėl 
pakeitė armijos štabo viršinin
ką. Pašaukė iš atsargos Bernar
dino Labayru perimti armijos 
štabo viršininko postą iš gene
rolo Carlos Turolo.

ti gatvėse ir peklausyti vice
premjero Ben Bellos politinio 
biuro vyriausybės.

“Ketvirtosios karinės apylin
kės (Alžiro sritis) taryba ir 
miesto valdžia kviečia visus Al
žiro gyventojus demonstruoti 
po pietų...” — skelbia proklama 
cija, iškabinta Alžire.

“Griežtai reikalaujame tuo
jau atidaryti įmones ir verslus, 
sugrąžinti ūkius kaimiečiams, 
butų ir darbo visiems. Baigti 
nedarbą, sustingimą, neteisėtu
mą ir asmeninęį jėgą”.

Kariniai vadai masinius su
sirinkimus sukvietė dviejose 
miesto aikštėse.

Masinės demonstracijos turi 
tikslą sutrukdyti susirinkimą, 
kviečiamą Ben Bellos, kuris no-,

Politinis biuras užvakar naktį 
kaltino, kad 4-tos apylinkės va
dai užblokavę kelius į Alžiro 
centrą, norėdami sutrukdyti 
žmonių nuvykimą į Ben Bellos 
susirinkimą.

DEŠINIEJI RUOŠĖ 
PERVERSMĄ

Kraštutiniai norėjo pagrobti 
valdžią

PARYŽIUS. — Dešiniojo spar 
no kraštutiniai asmenys plana
vo trečiadienio vakare paimti 
valdžią, pasikėsindami prieš pre 
zidento Charles de Gaulle gy
vybę.

Naujausios
žinios

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Britanijos, Prancūzijos 
ir Vakarų Vokietijos diploma
tiniai pareigūnai užvakar Vals
tybės departamente Washingto- 
ne tarėsi, kaip vakariečiai tu
rėtų reaguoti į naujausią Ber
lyno krizę.

— Prancūzija planuoja pa
leisti 1965 metais 150 svarų 
satelitą aplink žemę.

— Jungtinių Tautų biudžetas. 
Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius U Thant pateikė $86, 
649,500 biudžetą .šiai tarptauti
nei organizacijai 1963 m., pa
didindamas $4,504,760.

— Rytų Berlyne, prie gėdos 
sienos, komunistai jau nušovė 
50 bėglių į Vakarus.

— Vakariečiai sąjungininkai 
vakar paruošė griežtą protestą 
prieš Sovietų Sąjungą, kad ji 
panaikino savo komendanto į- 
staigą Rytų Berlyne.

Australija tirs Vakarų 
Afrikos rinkę

Pasak nepaprastai gerai in
formuoto šaltinio, armijos vy
rai, pritartą kraštutiniams, bū- 

Pasiūlymas vokiečiams ! tų žygiavę į Eliziejaus rūmus,

BONNA, Vokietija. — Pran
cūzija pasiūlė demobilizuotiem | 
vokiečiam, tarnavusiem prancū 
zų užsienio legione, pirmenybę

kai tik būtų pranešta de Gaulle 
; mirtis.

Oficialiai nėra patvirtinimo 
ar buvo planas nuversti pran-

gauti darbą prancūzų /civilinė ję cūz’i vyriausybe, bet vakar rv- 
' tą policija, krėtė aukštų karių, 
išėjusių į atsargą, namus,,kurie 
pritaria dešiniojo sparno są
jūdžiui; taipgi buvo iškrėsti kai 
kurių jaunų karininkų namai.

Policija turi duomenų, kad 
sąmokslininkai taip buvo pa
siruošę, jog jie buvo tikri, kad 
jiems pasiseks nužudyti, prezi
dentą de Gaulle. Tačiau de Gaul 
le išliko gyvas, nors į jį buvo pa 
leistos kulkos.

tarnyboje.
Šis siūlymas liečia vokiečius,

legionininkus, ištarnavusius pen 
kerius metus.

gaminamas romas, alkoholis, ei- buvo mažuma. Geležinkelių ir 
garai, cukrus, bet tai nėra ame- plentų tinklas Puerto Ricoje y- 
rikiečiams taip labai svarbu. Ta. ra geras. J. Gbs.
sala turi malonų tropinį klima
tą, kuris žiemos metu pritrau
kia nemaža turistų poilsiautojų 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių.

Toje saloje amerikiečiai turi 
daug svarbių strateginių bazių, 
iš kurių vargu besitrauktų ir 
Puerto Rico gavus nepriklau
somos respublikos statusą.

Puerto Rico plotas — 3,423 
kvadratinės mylios, taigi paly
ginti su Lietuva (25,200 kv*. m.)
Puerto Rico yra bemaž aštuonis 
kartus mažesnė, bet gyventojų 
turi 2,210,703, taigi tik puse 
milijono mažiau negu Lietuva.
Puerto Rico yra viena iš tirš
čiausiai pasaulyje apgyventų te
ritorijų: 646 žmonės kvadrati
nėje mylioje. Nuo 1917 metų 
puertorikiečiai turi JAV pilie-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 24 d.: šv. Baltra

miejus, apaštalas; Jogaudas,
Rasuolė.

Sovietų šnipas dr. Robert A. 
Soblen slepiasi už laikraščio Lon
done, vežant jį į teismą. Bando
ma jis grąžinti į Jungtines Ame
rikos Valstybes, kur jis nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos dėl šnipi
nėjimo. (UPI)

Lisabona grasoO
pasitraukti iš Jungtinių 

Tautų
LISABONA, Portugalija. — 

Užsienio reikalų ministeris No- 
gueira užvakar pakartojo Por-

Rugpiūčio 25 d.; šv. Liudvi- tugalijos perspėjimą, jog ji ne
bus vienintelė valstybė, palie- 

! kanti Jungtines Tautas, bet, gal 
būt, tai padarys “viena iš pir
mųjų”.

Pirmiausiai premjeras įSala-

kas, Gilius, Liudytė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien
— apie 90 laipsnių, galimas lie- žaras prabilo apie Portugalijos
tus su perkūnija; rytoj — vė
siau.

Saulė teka 6:08, leidžias 7:39.

išstojimą iš Jungtinių Tautų. 
Portugalai ruošiasi ginti savo

teises Afrikos teritorijose.

CANBERRA, Australija. — 
Australija planuoja pasiųsti 

NEW DELHI, Indija. — Pen- specialią misiją į Vakarų Afri- 
kiasdešimt šeši kinai buvo iš- ką ištirti ten rinkas ir galimy- 
tremti iš Indijos dėl prieš in- bes parduoti ten australų pre- 
diškos veiklos. kės.

Ištremti kinai

TRUMPAI IŠ VISUR
— Sovietij ambasadorius Dob 

rynin vakar lankėsi Valstybės 
departamente ir tarėsi su Vals
tybės sekretorium Rusku.

— Indonezija paleido iš ka
lėjimo amerikietį lakūną Allan 
Lawrence Pop^ 33 metų, kuris 
buvo nuteistas mirti.

— Pakistano prezid!. Khan 
neformaliai vizituos Washingto- 
ną rugsėjo 24 dieną, atlikęs vi
zitą Kanadoje.

Vienuolės šalinamos iš
Ceilono ligoninių

COLOMBO, Ceilonas. — Co
lombo arkivyskupas Thomas B. 
Cooray gavo Ceilono vyriausy
bės pranešimą, kuriuo įsakoma 
vienuolėms baigti savo darbą 
valstybinėse Ceilono ligoninėse.

Prieš porą mėnesių amerikie
čių Maryknoii seselės, kurios y- 
ra atvykusios į Ceiloną 1949 
metais, Ceilono vyriausybės kvie 
čianv s yra paprašytos išvykti 
iš salos. Jos jau išskirstytos po 
kitus kraštus. Vienu metu apie 
390 vienuolių slaugių dirbo vai 
stybinėse ligoninėse.

Spėjama, jog po šio vienuolių 
pašalinimo budistinė vyriausy
bė planuoja išvaryti visas ka
talikų vienuoles ir kunigus.

RUOŠĖ NAUJA REVOLIUCIJĄ VENGRIJOJ

Įvairūs koncertai
PAVERGTA LIETUVA. — 

Vasaros metu neveikiant Lietu
vos teatrams, organizuojami į- 
vairūs koncertai,dalyvaujant 
sovietinėms ar satelitinių kraš
tų meno pajėgoms. Rugpiūčio 
5 d. Vilniaus Karininkų namuo
se — vasaros teatre įvyko Mas. 
kvos filharmonijos artistų kon
certas “Draugų dainos ir poe
zija”, skirtas Rytų Vokietijai, 
Lenkijai ir Čekoslovakijai, o 
Vingio parke gastroliavo R. Vo 
kietijos liaudies armijos E. Wei- 
nerto vardo ansamblis.

Apie vokiečių koncertą “Tie
soje” (184 nr.) rašydamas R. 
Geniušas pastebėjo, kad tiek 

kaip spėjama, nebūsian- programos numerių parinkime, 
čios lygios: vieniems — mažiau tiek jų atlikime stipriai pulsavęs

Mėsa tik registruotiems 
pirkėjams

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos režimas paskelbė, jog įves 
ti mėsos gaminiams pirkti są
rašai. Tuo būdu kiekvienas pir
kėjas turės būti įsiregistravęs 
vienoje parduotuvėje. Neregist 
ruotiems mėsa nebus parduoda
ma.

Norėjo įtraukti kinus ir nuversti Kadaro vyriausybę 1 , ToW,,Sąraš, įvedimas praktiš
1 1 * kai reiškia mėsos gaminių su

šaukdavę slaptus susirinkimus, ' normavimą. Normų dydis tuo 
kuriuose aptardavę vyriausybės tarpu nepaskelbtas. Tos_ nor-

VIENA. — Diplomatiniai, m. Doegei kaltinęs Kadarą re-
sluoksniai tvirtina, kad Vengri
jos premjeras Janos Kadar iš
ardė sąmokslą - revoliuciją prieš 
savo režimą. Sąmokslą ruošė 
aukšti vyriausybės pareigūnai 
ir generolai. Sąmokslininkai ban 
dė įtraukti raudonųjų kinų pa
galbą prieš Kadarą, bet šis į- 
stengė sąmokslo vadus areštuo 
ti. Tarp sąmokslininkų yra Im- 
re Doegei — buvęs žemės ūkio

vizionizmu ir titoizmu; kaltini
mo memorandumą įteikęs Kini
jos ambasadai Budapešte. Doe
gei buvo 1960 m. paskirtas Ven 
grijos ambasadoriumi Peipinge, 
tačiau to posto niekada nebu
vo užėmęs.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad šis sąmokslas buvo pirmas 
organizuotas aukštų partijos pa

ir partijos vadovybės pakeiti- mos 
mus. Jie bendradarbiavę su bu
vusiu stalinistų partiečių vado
vu Rakosi, kuris, drauge su 22 
kitais pareigūnais išmestas iš 
partijos, kaip tai jau ir oficia
liai pranešta.

Taipgi buvęs įveltas ir Lajos 
Toth, generalinio štabo virši
ninkas. Tam taipgi simpatiza
vęs Karoly Kiss, įbuvęs užsienio 
reikalų ministeris, išmestas iš

. . r , reigūnų bandymas sukilimo
mmistens, Karoly Dapsi - gy prieg KaJar0 
nybos ministerio pavaduotojas. | SąmoksIininku t ' „
Sąmokslininkų vadas buvęs v,- dalyvavimas d Ho . politbiuro si mėnesį 
danę reikalų ministerio pava.]ministeri.os ir vidaus r ’
duotojas Antai Bartos. Apie jo 
likimą nežinoma.

Diplomatiniai šaltiniai aiški
na, kad Doegei, kuris anksčiau 
šiemet buvo išmestas iš parti
jos centrinio komiteto ir turė
jo atsisakyti vietos parlamen
te, bandė įtraukti raudonuosius K- 
kinus prieš Kadaro vyriausybę, 
kuri, kaip žinome, buvo pasta
tyta po Vengrijos sukilimo 1956

ministerijos pareigūnų aiškina
mas nepasitenkinimu gynybos 
ministeriu Lajos Czinege, kuris 
esąs Kadaro patikėtinis, bet ku
ris neturi reikiamo pasiruoši
mo gynybos reikaluose.

Į sąmokslą buvę įvelta apie

Sunaikino rūmų dalį
NICOSIA, Kipras. — Ugnis 

užvakar sunaikino Kipro gyny
bos ministerijos rūmų dalį Ni- 
cosijoje.

negu 200 gr. per savaitę, ki- vokiškas nacionalinis charakte- 
tiems — per pusę kilogramo. Į ris.

Chruščiovas siūlo pravesti naftos 
vamzdžius į Japoniją

MASKVA. — Sovietų dikta
torius Chruščiovas užvakar ban 
dė užmegzti artimesnius ekono
minius santykius su Japonija, 
pasiūlydamas pravesti į rytus 
naftos tiekimo vamzdį Japoni
jai pristatyti naftos, jei japo
nai parūpintų įrengimus.

— Jungtinių Amerikos Vals- ! Sovietų diktatorius pasiūlė
0 aukštųjų komunistų parei- tybių 100 studentu išvyko į Vo- pastatyti naftos tiekimo vamz-

gūnų, kurie neteko savo užima- ' kieti ją metam. Vokietija yra 
mų vietų ir buvę pasiųsti dirb- . skyrusi 75 stipendijas, vardu
ti fabrikuose. Sąmokslininkai | “Ačiū Amerikai”.

dį japonų verslininkams (biz
nieriams) ir vėliau jis japonų 

__ korespondentams pareiškė, jog

Japonija turėtų greitai tapti 
nepriklausoma nuo Jungtinių A- 
merikos Valstybių.

Japonų delegacija yra nuvy
kusi į Maskvą prekybos reika
lais. Japonai pasirašė prekybi
nes sutartis su Sovietų Sąjun
ga.

Japonai specialiai nesuintere
suoti rusų nafta, nes jie turi 
savų koncesijų Irane. Tačiau 
vamzdžio pravedimas gali labai 
sumažinti kainas naftai.
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IX Kanados Lię|prių Diena Windsore

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS LENGV. PIR

MENYBIŲ PAPILDOMOS 
INSTRUKCIJOS

Vai žy bos vykdomos pagal 
FASK-to aplinkraštyje Nr. 14 
(47) nustatytą programą XII- 
sioms žaidynėms, įvedant šiuos 
pakeitimus bei papildymus:

a) Mergaičių A klasė prijun
giama prie moterų ir joje var
žybos nebus vykdomos. Priežas
tis — permažas dalyvių skai
čius.

b) Jaunių A klasėje 800 m. 
bėgimas pakeičiamas 1000 m. 
bėgimu.

c) Vyrų klasėje vietoj Olim
pinės estafetės įvedama “Šve
du estafetė (100 m. x200 m. x 
300 m. x400 m.).

d) Mergaičių B kl. prideda
mas 50 yd. kliūtinis bėgimas.

Klubams nepriklausą pavie- racijos mokesčio, galės tai at- cer Films” pirmą kartą buvo 
niai sportininkai, norintieji da- Bkti stadione. Į rodytas rugpiūčio 22 d., Por-
lyvauti, kreipiasi virš minėtu Visi 1—3 vietų laimėtojai bus ^age Theater, 4050 N. Milwau- 
ądresu. apdovanoti specialiais kaspine- kce A ve. Garsinis filmas yra

Ijajs anglų kalba ir parodo ištraukas (
Kadangi XII-sios žaidynes .. Hnkstū at , , varžybas iš Čilėje įvykusių pasaulio pir- vu. ir s-t. SeSualonlal. »-i

e) J pirmenybių programą'P* Imamos I-sios Lietuvių ik. • ; me„ybių. Filmas tęsiasi 90 min. OBiHoi.iat.josi technikos lab.
., 1 i. • -v, r. Tautines olimpiados prisimini- x. , ... , „ „„„ Toli™™;.. filmo „a 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IH.įtraukta jaunių ir meigaicių C , i. . Dįrmas tris vietas vv-i-68 ga 1 kreiPtls telefonu 737- Lfenis fl* ° rody’ as ne' Tel. PRospect 6-5084
klasė, kurioje programa tiek mm’ uz Pirmas ,s vietas ' 5926. Šiuo telefonu bus šutei- ra pramatytas iki vėlyvo ru-
berniukams, tiek mergaitėms ir mo eriĮ asese US U0 ■ kiama visa reikalinga informa- dens.
yra sekanti: 50 yd. bėgimas; dami specialus lietuvių olimpi- s _ Gvidas šakys (LSK Aro)
šuolis į tolį; šuolis į aukštį; j aiai medaliai- )' prįmename) kad pirmenybių j atvyko iš Los Angeles daly-
beisbolo sviedinuko metimas ir šios varžybos bus paskutinės vykdytojai — Vid. Vakarų Spor vauti Vid. Vakarų Sporto Apy- priima ligonius pagal susitarimą. 
4x 55 yd. estafetė. XII-jų Žaidynių programoje, to- to Apygardos komitetas ir F. : gardos lengvosios atletikos pir-! HEmi^a?A6«3 S*“”“! 9 v!°p?pU

Dalyvaujamų rungčių riba — dėl jas uždarant bus įteikta A. S. K.-as nėra atsakingi už m.enybėse, kurios įvyks rugpiū- kasdion- «sfcyrus trečiad. ir šeštad 

pagal FASK-to aplinkraštį Nr.' ALB-nės centro valdybos di-, pirmenybių metu galimus bet či° 25 d.
14 (47), paragrafą Nr. 8 ir džioji pereinamoji taurė, skir- kokius nelaimingus atsitikimus.
Nr. 9. ta klubui, surinkusiam daugiau- Linkime laimingos kelionės

Atsižvelgiant į dalyvių skai- sia taškų visose XII-jų žaidynių ir sėkmės varžybose, 
čių, eventualūs programos ap- varžybose kartu.
karpymai ar pergrupavimai, 
reikalui esant, gali būti daro- 
nji vietoje.

Atliekant dalyvių registraci
ją "vartokite “Formą R-4”,

Lengvosios Atletikos komite
tas užgiria V. V. S. A-dos k-to 
pastangas pravesti apygardines 
pirmenybes. Reikia tikėtis, kad j

Rugsėjo 15 d. Clevelande ren
giama lengvosios atletikos sezo
no uždarymo varžybos ir, ta pa

jos duos impulso mūsų lengvo- čia proga, 4-tosios tarpmiesti- J -ig «atjauninimas>. Lituanicos 
sios atletikos ugdymui. Klubai nės lengvosios atletikos rungty- komandos gali išeiti tįk j nau. 
ypatingai kviečiami susidomėti nės tarp Cievelando ir Toronto'
pačiu jauniausiu prieaugliu —- 
C klase. Šiai klasei dar nerei
kalingas ypatingas paruošimas 
ir neturėtų būti sunku sugau
dyti tokio amžiaus vaikų.

Kiek patirta, pirmų trijų vie
tų laimėtojams visose klasėse
bus duodami specialūs kaspine- iyvav(mas yra atviras visiems 
liai. Taipogi yra numatoma ir j }įetUviams sportininkams. Smul
individualinių dovanėlių iškiles
niems sportininkams.

Varžybos vyks Rockne , sta-
mos klubams. Dalyvių registra-

. , cija vykdoma per sporto klu-
dione, Central Ave ir W. 12-th bug ar pavieniai iki rugsėjo g
St., Cicero, III. ,d gjuo adresu: A. Bielskus,

Varžybų tvarkaraštis ir kitos , 1211 Carlyon Rd-> East aeve. 
tolimesnės informacijos bus iš- land 12> Ohio Klubams nepri.
siuntinėta varžybų rengėjų pa- kjauSą sportininkai r.egistruoja- 
sibaigus dalyvių registracijai.

Lengvosios atletikos 
komitetas

I
XII-JŲ ŽAIDYNIŲ FUTBOLO 

IR LAUKO TENISO 
VARŽYBOS

XII-jų Š. Amerikos Lietuvių 
sportįųiij žaidynių Futbolo (So- 
ccer) ir lauko teniso varžybos 
įvyks 1862 m. rugsėjo 1—3 d. 
Windsore, Ont., Kanadoje, “La- 
bor Day” savaitgalį.

Žaidynės vykdomos 1962 m. 
Kanados Lietuvių dienos proga.

FASK-to ir KLB-nės Wind- 
soro Apylinkės susitarimu, žai
dynes rengia Kanados LB-nės 
Wįndsoro apylinkės valdyba bei 
Kanados Lietuvių dienos orga
nizacinis komitetas, talkininkau
jant Detroito LSK Kovui.

Žaidynių programa:
Futbolas (Soccer) — vyrams 

ir jauniams A kl.
Lauko tenisas — vyrų viene

tas, moterų vienetas, jaunių A 
kl. vienetas; vyrų dvejetas, mo-

čiame miesto centre ant Detroito Park St. West. 
upės kranto'. Tai nepaprastai jdo- 6 vai. vak. iškilmingas IX Ra
miai imponuojanti vieta, nes pro į nados Lietuvių dienos aktas, per- 
stiklines salių sienas matyti Dėt- einamosios taurės įteikimas spor- 
roito miesto centro dangoraižiai, tininkams ir koncertas. Koncerti- 

. f. .. v Tikime, kad visi Kanados ir nėję programoje dalyvauja: Chi-
Š. Amerikos lietuvių iškilus lebJvaatletaT^šoka T toli JAV lietuviai domisi. šia švent°" caS°s Dainavos ansamblis su so- 

. , . , . . . .. . - 7 a ®. ,s . į ! Prašome visus gausiai dalyvauti, listnia — M Krinlrnnalriene iklubams bei pavieniams sporti-: A. ^Žaliauskas yra lietuviųšuolio j n.gs nuo dalyvių°skaičiau3 priklau-

Tiek futbole, tiek ir lauko te
nise dalyvavimas yra atviras 
visiems

ninkams, atlikusiems 1962 m. I toli ir trišuoBo meisteris. Mo 
.... . , .. . ' i men ta s iš Clevelande įvykusiu

sportininkų registracijos pnevo- lengvosios atletikos pirmenybių.' 
lę FASK-te. Į Nuotr. B, Zumbakio

Dalyvių registracija atlieka-4^ 
ma per klubus, pagal išsiunti
nėtas instrukcijas šiuo adresu: moten* ir jaunil* ir merSai-

čių A klasės varžybos.
Mr. P. Misiūnas, 8863 Homer, Galutina varžybų programa 

Detroit 9, Mich. (Telef. VI 2- ,įus nustatyta vietoje.
6799). Nesumokėję varžybų regist-

FASK-tas

LENGVOSIOS atletikos 
SEZONO UŽDARYMO 

VARŽYBOS

lengvatletų dėl L. V. S. Ramo
vės Cievelando sk. pereinamo
sios taurės, įsteigtos 1959 m.

Varžybos bus vykdomos vy
rų, moterų ir jaunių bei mer
gaičių A, B, C, ir D klasėse. Se
zono uždarymo varžybose da-

kesnės informacijos siunčia-J° pinnenybiy filmas Huber -
Fishwick 1982 World Cup Soe-

si ir informacijas gauna tiesiai 
pas rengėjus.

Numatoma įvesti Cross - 
Country varžybas

Šį rudenį yra numatoma pir
mą kartą įvesti į mūsų sporti
nę programą Cross - Country 
(lauko - miško bėgimo) varžy
bas. Lengv. Atletikos komitetas 
šiuo reikalu išdirbs programą 
ir pateiks administraciniams or
ganams vykdyti.

Lengvosios Atletikos 
Komitetas

PRANEŠIMAS LENGV- 
ATLEČIAM3

Pranešame, kad Vid. Vaka
rų sporto apygardos lengvosios 
atletikos pirmenybės rengiamos 
rugpiūčio 25 d. šeštadienį Chi
cagoje, Rockne stadione (kam
pas Roosevelt ir Central gat
vių, 1200 į pietus ir 5600 į va
karus), pradedamos 9 v. r.

Jaunių ir mergaičių B ir. C
terų dvejetas, mišrus dvejetas, klasių varžybos prasidės 9 vai. 
jaunių dvejetas. ryto. Nuo 12 vai. prasidės vy-,

Jaunių amžiaus riba futbole 
— ne vyresni kaip 1943 m. gi
mimo; tenise — 1944 m.

L. S. K. ARAS

SPORTO KRONIKA
— ŲFK Lituanica — Slovaks 

rungtynės baigėsi 1:1 (1:0).
Rungtynės įvyko Marąuette p. 
rugpiūčio 19. Lituanicoš sąsta
tas buvo sudarytas iš šešių ve
teranų ir penkių jaunesnių fut
bolininkų. Reikia pastebėti, jog

dą. Rungtynių metu buvo jau
čiama kova pilnas 60 minučių, 
o tai jau atprastas dalykas.

— LFK Lituanicos rezervai 
lengvai įveikė Bridgeporto Tau
rą 3:1 (2:0). Lituanica - Tauras 
rungtynės apvylė atsilankiusius 
žiūrovus.

— 1962 m. Pasaulio futUo-

LENKIŠKAS KUMPIS
Skanus, skalsus, maistingas

Geriausias gegužinėms, pobūviams ir namie. Savo artimiausioje 
ar didėlėje maisto produktų krautuvėje visada reikalaukite tikro 
importuoto lenkiško kumpio ATALANTA — KRAKUS — TALA 
šeimoms tinkamo dydžio 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų skardinėmis. 

Turėkite skardinę čia pat šaldytuve.

LENKIŠKAS KUMPIS

laimėjo šį antspaudą, pažyjnintį aukščiausios kokybės gaminius

Kanados Lietuvių Bendruome
nės gyvenime virto gražia tradi
cija kasmetinė Lietuvių diena. Ši 
šventė kiekvieną kartą sutraukia 
didelį skaičių tautiečių, kurie grį- 

■ žę į savų kolonijas, džiaugiasi čia 
matytais kultūriniais- parengimais 
bei atnaujintomis pažintimis. Ten 
ka priminti, kad ši Lietuvių diena 
ra surengta mažos, bet ryžtin

gos Windsoro lietuvių kolonijos.
Pirmą kartą ši šventė vyksta 

erdviose, luksusinėse, vėsinamose 
salėse. Cleary auditorija yra pa

sys šventės pasisekimas.

šventės programa 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 1 d.

1 vai. p. p. Dailės parodos ati
darymas Cleary auditorijos gale
rijoj ;

2, vai. p. p. Sporto šventės ati- 
dairyimas Jackson Park.

6 vai. vak.. susipažinimo vaka- 
ras-balius Cleary auditorijoje.

GALITE UŽSISAKYTI 
i VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

Kazimieras Rareckas, K. Ph., vais 
tinės savininkas ir C. Ugianskis,
ii Ph tikslini išnildn daktaro rp. Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. tt. rn., tiksliai ispiKlo uakiaio re uždavyta. Antrad. ir penkt. vakarais
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau- j nuo i iki 8,___________________________
tus iš Lietuvos.

GOMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

50!30 West ISth Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLynipic 2-0951

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 2 d.
12:15 vai. p. p. uždėjimas vai

niko prie žuvusiems paminklo, 
Giles Blvd. ir Ouellėtte kampas.

12:45 vai. p. p. Iškilmingos pa
maldos St. Claire R. katalikų baž
nyčioje, Tecumseh ir Victoria 
g-vių kampas.

1 vai. p. p. iškilmingos pamal
dos First Lutheran evangelikų 
bažnyčioje, Victoria ir Giles Blvd. 
kampas.

3 vai. p. p. pietūs garbės sve
čiams, Norton Pal,mer Hotel, 130

listais — M. Kripkauskiene ir J. 
Vaznelis; Hamiltono ir Detroito 
tautinių šokių grupės.
PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 d.

7 vai. vak. užbaigtuvių vaka
ras ir bažnytinio fondo dovanų 
skirstymas Kroatų sailėje, 2520 
Ssminole St.
Informacijos būstinė: 201 River- 

sidė Drive W. Cleary auditorijoje1 
(Windsor), telefonai: CL 28311, 
CL 68598, CL 33406.

Iki pasimatymo Windso-re!
M. Kizis,

Šventei ruošti komiteto pirm.

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

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

(Arch Supports) ir t.t.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue

Vai.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

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

Rez. HE 0-1070.

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

Ofisas: 3148 VVest 03rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 001,b Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1. iki 3; treč.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 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 susitarimų.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimų.
4063 Archer Avenue

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽI6NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta-
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DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LTGOS 

2650 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo i kl 1 vai
Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehiU 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tl> Ccurt, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 

! penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
1 vai. vak. šeštad. 1—4 Vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OBympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KflDHClV IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDTCAL BUILDING 

7156 South W«stcrn 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 S vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANUOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MAGIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
intrad ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

Susitarimui skambinti 
tel. TKemont 9-3450, Batavia, 111.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

• 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.

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. 
šeštadieniais 10-12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta
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.

PR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REDublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave* YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 6Srd Street 

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

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

Trečiad. lr šeštad, pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2 — 4 ir 
6 J vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų, šeštadieniais nno 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. Ii 
penkt. nuč 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku — pagal susitarimą.

Tei. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0191

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimų 

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

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

2524 VVest 69t.h Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekn 
tik skubiais atvejais lr susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3151

DR. F. G. WINSKUNAS
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. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-66 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINj
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

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



Erdves laimėjimas

APSVAIGINO MASKVĄ
Mk

AR PREZIDENT AS LAIMES RINKIMUS
Medicininės draudęs projekto vaidmuo rinkimuose. Tennessee 

įvykiai. Kokios naujos projekto galimybės?

3

Sukakus 17-kai metų nuo 
branduolinių ginklų panaudo
jimo Japonijai sugniuždinti, ga 
lybės ima įtemptai varžytis 
naujaisiais ginklais. Branduo
linių ginklų bandymai Ramia
jame vandenyne ir šiaurės a- 
šigalio srityje, varžymasis ra
ketų pajėgumą didinti, chemi
nių ir biologinių naikinimo 
priemonių tylūs tyrimai laba- 
ratorijose nustelbiami triukš
mingų varžybų erdvėje.

JAV pabudo 1959 m. rudenį, 
kai Sovietai iššovė palydovą 
lekiantį aplink žemę. Per pas
taruosius trejerius metus ame 
rikieeiai pergyveno prieštarin
gas nuotaikas. Jie ėmė šnekė
ti apie karinę bei techninę So
vietų persvarą, o vėliau šiais 
metais skelbti savąjį pirmavi
mą. Dar Sovietų erdvės lakū
nams nenusileidus, rugpiūčio 
13 d. JAV prezidentas pareiš
kė: “Mes esame atsilikę ir to
kiais liksime tam tikrą tarps
nį”.

¥
Rugpiūčio 11 -15 dienomis 

du Sovietų erdvės lakūnai skrie 
jo aplink žemę. Čuvašas And- 
rian G. Nikolajev, sekant vie
tos papročius pasisavinęs savo 
dėdės pavardę, Pavolgio ste
pių vaikas, varganu keliu pa
tekęs į karinės aviacijos mo
kyklą, laimėjo varžybas, Mas
kvos pranešimu, išbuvęs veik 
4 d. erdvėje ir nuskridęs 1,6 
mil. mylių. Kiek vėliau iškilęs 
erdvėn lakūnas, ukrainietis 
Pavel R. Popovič, darbininko 
sūnus, išsilaikė veik tris die
nas ir atliko 1,2 mil. myl. ke
lią..^

Abu lakūnai paruošti ne tik 
tiesioginiam uždaviniui, bet ir 
propagandai. Dar būdami erd
vėje padarė kai kurias užuo
minas, taikytas varžovui — 
JAV. Didysis propagandos ma
lūnas Sovietuose ėmė malti tik 
ką lakūnams į erdves pakilus 
ir didelėje įtampoje jis suko
si ištisą savaitę. Spauda ir ra
dijo pranešimai persunkti n,e 
tik įvykių aprašymais, bet ir 
nepalankiomis užuominomis 
Washingtonui.

Sovietai iki šio meto nesu
geba nugalėti eilės sunkumų. 
Planai ir organizacija žemės 
ūkio gamybą pakelti nežada 
išsvajoto laimikio. Dviem šū
viais į erdves siekė pakelti gy
ventojų nuotaikas, vakarie
čiams įrodyti savo pirmavimą, 
bet nepamiršo ir eilės kitų tai
kinių.

Izvestijos puslapiuose užtin
kame ir tokį kalusimą: kodėl 
JAV atsilieka erdvės varžybo
se? Ir čia pat dienraštis atsa
ko: “Sovietų laimėjimas erd
vėje reiškia socializmo pirma

Spaudoje ir gyvenime

KULTŪRINIS GYVENIMAS OKUP. 
LIETUVOJ

Mečys Musteikis naujame “Į 
Laisvę” numeryje yra surinkęs 
gausios konspektyvinčs medžiagos 
apie okupuotos Lietuvos dramos 
teatrą, operą-baletą, muzikinį gy
venimą, meno parodas, filmus, 
knygas. Baigdamas daro tokias 
galutines išvadas:

“Peržvelgę 1961 m. kultūrinį 
gyvenimą pavergtoje Lietuvoje, 
ir šiuo kartu nepastebime ko nors 
džiugesnio.

Teatruose jau praeitais metais 
atkreipėme dėmesį, kad 1960 m. 
kiekviename teatre tebuvo pasta
tyta tik po vieną lietuvių autorių 
veikalą (žinoma, taip pat sovie
tiškomis temomis). 1961 m. vaiz
das dar liūdnesnis: tesuradome 
tik 3 lietuvių autorių naujus pa
statymus ir iš tų du yra grynai 
bolševikinės propagandos temo
mis (Kraujas ir pelenai, Rožės ir 
laimė). Apskritai, iš viso teatruo
se per 1961 m. pastatyta mažiau 
naujų veikalų.

Muzikiniame gyvenime pasireiš- 
kįą ir toliau ta pati tendencija — 
kviesti vis daugiau gastrolierių 
iš “broliškų respublikų”. Kultūri
niu požiūriu tai reikėtų laikyti 
teigiamu reiškiniu, bet pagrindi
nis to tikslas yra “tautų draugys
tė” sovietine prasme.

Parodų yra nemažai, tik ir čia 
menininkai vis labiau išprievar

vimą prieš kapitalizmą”. Kraš
to apsaugos ministeris Rodion 
Malinovskij tvirtina, kad Sovie 
tų techninis laimėjimas rodo 
ir jų karinį pirmavimą.

Vyriausias propagandinin
kas N. Chruščiovas pasišovė 
plačiai panaudoti dienos įvykį 
tarptautinius santykius vertin
ti, girtis Sovietų pranašumu 
ir taikingumu.

Pakilimas erdvėn panaudo
tas ir ateistinei propagandai, 
nes anksčiau tvirtinta, kad tik 
angelai skraidė erdvėje. Tech
nikos pažanga praskinusi kelią 
atsikratyti medžiaginių ir dva 
sinių varžtų. ‘O kur jie nepa
kenčiamai slegianti? Sovietuo
se, kurie ima šnekėti apie “lais 
vę”.

¥
Kiekvienas nelauktas įvykis 

šį kraštą išmuša iš pusiaus
vyros. Sovietų pirmavimas erd 
Vėje parodė sąmyšį. Spauda 
buvo kiek santūresnė, kaip 
1959 m., bet joje buvo skelb
ta daugelis dalykų, kurie nu
dažyti sovietinėmis propagan
dos spalvomis.

Ką tik pakilus Sovietų la
kūnams NASA (National Ae- 
ronautics and Space Administ- 
ration) paskelbė: “Būtų ste
buklas Sovietus pralenkti ke
lionėje į mėnulį. Jie pirmauja 
erdvės varžybose, nes turi di
desnių varomąją galią. Mes ga
lime tikėtis juos pasivyti tik 
po eilės metų”.

NASA pirmininkas J. E. 
Webb pareiškė, kad Sovietai 
nesą padarę didesnės techninės 
pažangos pastaruoju metu, o 
šie skridimai neturi jokios ka
rinės reikšmės. Juk ši organi
zacija naudojasi visa vyriau
sybės parama, tačiau turi pri
pažinti, kad Sovietai turi 1 
tnil. sv. keliamąją pajėgą, kai 
JAV tik jos trečdalį. Po dvie
jų metų Sovietai sugebėsią pa
siekti mėnulį, kai amerikiečiai 
tik svajoja apie galimybes 
1968 m. Tarkime, Webb tei
singas esąs, neigdamas Sovie
tų techninę pažangą. Nerimta 
jo ir McNamaros šnekta, kad 
šie skridimai neturi jokios įta
kos į apsiginklavimą. Sovie
tai dalimi atsisako raketų tech 
nikos tiesiog šauti į taikinį. Jie 
ima gaminti milžiniškas su 
branduoliniais ginklais rake
tas, kurios aplėkusios aplink 
žemę turi kristi ir taikinius 
sunaikinti.

Šen. H. W. Cannon, demo
kratas, atsargos generolas nu
rodė, kad neįvertinimas prie
šo pastangų erdvėje yra pra
žūtinga klaida. Aštrius kriti
kos žodžius tarė ir kiti senato
riai, smerkdami krašto apsau
gos departamento sustingimą.

G. G.

taujami vaizduoti “nūdienę tema
tiką”, reiškia, tarnauti komunis
tinei propagandai. Iki šiol komu
nistiniai meno kritikai nuolatos 
piktai priekaištaudavo, kad tokios 
,“tematikos” vis dar permažai. 
Bet štai, savaitraštyje “Literatū
ra ir Menas” nr. 36, 1961. IX. 9, 
apie didesnio masto respublikinę 
dailės parodą rašoma, kad jau 
beveik visi parodos kūriniai vaiz
duoja mūsų nūdienį gyvenimą, 
tarybinį žmogų”.

Kino filmų tepastatytas vienas, 
ir tas grynai bolševikinis.

Premijų už literatūrą, meną ir 
t. t. 1961 m. nepaskirta. Ir apla
mai neskirta jokių premijų. Kodėl 
taip įvyko — nežinia, bet tikriau
siai pagal įsakymą iš Maskvos.

Knygų, turinčių ryšio su lietu
vių kultūra, ir 1961 m. išleista la
bai mažai. Dar mažiau, kaip visad, 
išleista vertingesnių vertimų iš 
svetimų kalbų.

Kultūrinio gyvenimo reikalams 
skirtoji spauda netiesioginiu bū
du gal ryškiausiai pavaizduoja, ! 
kur Maskva kreipia pavergtos , 
Lietuvos kultūrinį ir apskritai vi
są gyvenimą. Tai lengva pastebėti 
beskaitant tokios spaudos vien 
tik antraštes. Nuolatinės temos 
spaudoje yra šios: komunizmo 
statyba, jaunosios kartos auklėji- 

(Nukeita j 4 pusi.)

Po medicininės draudos, fi
nansuojamos per socialinę ap
draudą, projekto (King-Ander- 
son biliaus) pralaimėjimo sena
te, demokratai, atrodo, nusista
tę to įstatymo reikalą naudoti 
rinkiminėje šio rudens kampa
nijoje į kongresą. Dabar, rašo 
The Wall Street Journal kores
pondentas iš Washingtono, de
mokratai gavo naujo padrąsi
nimo, kad, pasisakydami už me
dicininę apdraudą, finansuoja
mą. socialinės apdraudos mo
kesčiais, jie laimės daugumą ru 
dens rinkimuose.

Šio optimizmo priežastis yra 
ką. tik Tennessee valstybėje įvy 
kę pirminiai demokratų rinki
mai į atstovų rūmus, kur du 
King-Anderson projekto priešai 
pralaimėjo to projekto drau
gams.. Tennessee pirminių rin
kimų rezultatai užtikrina ir ga
lutinių rinkimų rezultatus. Jei 
tie du nauji draugai pakeis du 
senu priešu, King-Andersono 
projektas gali gauti net naujų 
galimybių kongrese.

Atstovų rūmų vadų tarpe 
Kennedy projektui randama dar 
didesnio pasipriešinimo kaip se
nate. Jei senatas ir būtų King- 
Anderson projektą priėmęs šio
je sesijoje, tas projektas tik
riausiai būtų žuvęs atstovų rū
mų mokesčių komitete (Ways 
and Means), kurio pirmininkas 
yra galingas demokratas Mills 
iš Arkansas. Iš 25 to komiteto 
narių iki šiol 15 (10 respubli-

Vakarų Berlyno policija tiesia spygliuotą sieną netoli Charlie posto, laukiant tolimesnių neramu
mų. Padėti sužeistiems bėgliams, palei sieną budės sanitarijos mašinos.

VYTAUTAS VOLERTAS :i

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Ar pažinojote Jonušką, mūsų daržininką?
— Taip. Kas jo nežinos? Visus namus apėjęs, 

ąukas rinkdamas.
— Tai mirė. Gal pasiimtumėte palaidoti? Šįryt 

iš lovos nekėlė. Greičiausiai širdis.
Paėmė Jonušką šie žmonės. Ne patys, žinoma. 

Limuzinas uždengtais langais nuvažiavo. Jonušką gu
lėjo laidotuvių biure, išpustytas, iškvėpintas ir laukė, 
gal kas ateis aplankyti.

Nuvažiavęs Jasaitis žiūrėjo, žodžio tarti negalė
damas. Kambaryje buvo duslu ir tylu. Keletas žmo
nių, kampe susibūrusių, šnekučiavosi pakuždomis.

— Vis dėlto, savanoris buvo, — pasakojo kaž
kas. — Nenorėjome, kad miestas, kaip niekam nerei
kalingą, per sprindį žemėje pakastų ar universitetan 
atiduotų.

— Visą amžių padoriai gyveno, nepalūžo, nesu
glebo. Iki paskutinės dienos plušo. Daug nelaimių 
pakėlė, nemalonumų...

— Uždirbo mažai, tačiau dolerio negailėjo. Da
vė visur.

— Būtų gėda laidotuvėmis nepasirūpinti. Su- 
mes žmonės išlaidoms padengti. Dar ne visi sąžines 
prarado.

Jasaitis prieš Jonušką stovėjo ilgai. Ėmė laiko, 
kol akyse praslinko kelių metų įvykiai, glaudžiai 
juos rišę. O vyrai kampe kuždėjosi, tarėsi, svarstė. 
Rytoj reikėjo mirusįjį už miesto vežti. Apsisuko To
mas, žengė prie jų ir padavė. pluoštą dolerių Daug,

iš tikrųjų daug, nes besitarusieji net išsižiojo. Ta
da paragino Juliją ir išvyko namo.

Sekantį rytą Jasaitis nuvažiavo į kapines miru
siojo palydėti. Namo grįžo vidurdienį, dar gana 
anksti, tačiau fabrikan neskubėjo. Rymojo palangė
se, žvalgėsi, lyg kelio jieškodamas, slankiojo įš kam
po į kampą, nerimo. Vakarop sudribo kėdėje, ištiesė 
kojas ir pastiro.

Jau ėmė temti, kai akyse pasimaišė duktė. Lyg 
princesė, dailiai nuaugusi, gražiai aprėdyta, šmėkš- 
terėjo per kambarį, skubėdama prie durų. Grįžterė- 
jusi atgal, pasakė:

— Daddy, išeinu. Don’t be scared, šiąnakt grį
šiu late.

— Kas yra? — užklausė Jasaitis, akių nepa
sukęs.

— Turiu date. Prieš dvi dienas sakiau.
Iš tikrųjų, prie namo laukė automobilis, o ap

link strypinėjo berniokas, siauromis lyg dūdomis 
kelnėmis, ežiuku plaukus pasistatęs, kažką atrajo
damas.

— Būk namie! — kirto Tomas žodžius.
— What’s the matter? — nustebo mergaitė. Esi 

leidęs!
— Būk namie! — pakartojo tėvas.
— Bet, daddy...
— Girdėjai?
Duktė suglumo, apsižvalgė ir šaukdama leidosi 

atgal.
— Ma, jis neleidžia! Neleidžia tėtė! Abu suti

kote!
Julija įėjo salonan.
— Nereikia! — aiškino tėvas. — Dar prisi

vaikščios. Kiekvienas piemuo mano vaiko netam
pys. Yra jaunuolių, su kuriais ir mes mokėsime su
sikalbėti.

Apsiašarojusi mergaitė išbėgo kieman ir kažką 
pasakojo ant automobilio užsirėmusįąm paaugliui.

Tasai pasiklausė, apsisuko ir taip smarkiai nukūrė 
atgal, kad net gatvė padūmavo.

Tomas vis dar sėdėjo kėdėje. Kai Julija, glėbį 
drabužių pasiėmusi, rengėsi leistis rūsin, prabilo jis:

— Prisėsk ir tu.
—- Norėjau praskalbti.
— Nepabėgs. Geriau pasikalbėkime.
Šią naktį, Jonuškai nusikrausčius nau jon bu-

veinėn, Jasaičiai gulti nėjo.

Daug, vai daug prikalbėjo Jasaičiai aną naktį, 
lyg stengdamiesi atsiimti už ilgą metų eilę, kurią 
abu praleido atskiruose pasauliuose. Nebūdavo lai
ko! Net trumpos minutėlės nerasdavo prisėsti ir žo
džiais pasikeisti. Iškamuodavo antvalandžiai, grauž
davo rūpesčiai, kad darbas nesumažėtų. Reikėdavo 
neužmerkti akių, kad nepražiopsojus progos ir dolerį 
iš pašalies sugriebus. Be to, poilsis savo dalį atsiim
davo. Tad bėgo Jasaitis, skubėjo, žvilgsnio nuo laik
rodžio neAusukdamas, valandas tarsi auksą skaičiuo
damas.

Tik anądien pairo tvarka. Jonušką sumaišė, su
vėlė planus, nes Tomas mirčiai laiko nebuvo numa
tęs. Užmiršo ją, netyčiomis iš akių paleido, nors 
kiekviena smulkmenėlė, regis, buvo apsvarstyta.

Daug vargo kainuodavo, kol paprasčiausią niek- 
niekėlį sutvarkydavo ar naują dolerį kišenėn įspraus
davo, o tąkart per naktį Jasaičiai spėjo ištisus de
šimtmečius perbėgti. Lyg ant aukšto kalno stovė
dami, regėjo skubantį gyvenimą, tarytum vežimų 
eilę vieškelyje, matė išsitiesusią Jonuškos metų gran
dinę, staiga nutrūkusią, o tolumoje, nuo kitų at
siskyręs, vingiavo kuklus takelis, nelauktai užlūžęs 
ir bedugnėn nugarmėjęs, kuriuo kažkada keliavo Si
gitas Rudis.

(Bus daugiau)

VYTAUTAS VARDYS

konų ir 5 demokratai) pasisakė 
prieš projektą. Vienas iš demo
kratų, kongresmanas Frazier, 
pralaimėjo dabar Tennessee. Ki
tas demokratas oponentas, kon
gresmanas Harrison iš Virgini
jos išeina į pensiją. Paskyrus į 
komitetą du King-Anderson pla 
no draugus, projektui bebūtų 
tik vieno balso daugumos opo
zicija (13-12). Administracija 
turi dar vilties atversti vieną 
demokratą kongresmaną iš Te- 
:xas (Thompson). Tokiu atveju, 
ji turėtų daugumą, nors, aišku, 
ir tada būtų sunku laimėti prieš 
galingąjį pirmininką Mills, nors 
jau būtų vilties.

Demokratai dabar esą įsitiki
nę, kad King-Anderson projek
to atmetimas senate nereiškia 
Amerikos gyventojų sukonser- 
vatyvėjimo ir priešinimosi pro
jektui. Todėl pasisakydami už 
jį, demokratų vadai galvoja iš
laikyti dabartinę 263-174 demo
kratų daugumą atstovų rūmuo
se ir net gal dar porą vietų lai
mėti. Tikisi taip pat, kad tarp 
demokratų bus daugiau tokių, 
kurie palaiko Kennedy (tie tai 
labiausiai iš Amerikos pietų); 
tokiu būdu projektas turėtų ga
limybės. Tennessee — pietinės 
valstybės — pirminių rinkimų 
daviniai pateisina jų viltis. Jei 
demokratai pralaimėtų, kad ir 
dešimtį dabar turimų vietų, 
King-Anderson projektas, tur
būt, iš vis nebeatsigautų.

Tennessee rinkimuose labai

daktarų kabinetuose.

Ar pats prezidentas Kennedy 
i aktyviai dalyvaus rinkiminėje 
■ kampanijoje, dar nėra aišku. 
Jam būtų proga “atsiskaityti” 
su respublikonais ir, svarbiau
sia, su nepaklusniais demokra
tais. Tačiau iš patirties žinome, 
kad aktyvus prezidento pasisa
kymas už ar prieš individualius 
kandidatus į kongresą paprastai 
prezidentui nieko gera neneša. 
Amerikos žmonės nemėgsta pa- 
tarimų iš tokios vietos ir daž
niausiai balsuoja atvirkščiai.

aktyviai dalyvavo suinteresuo
tos grupės. Medicinos apdrau
dos projekto draugus palaikė 
“vyresniųjų piliečių” klubai, ku 
rių JAV dabar daug, o taip pat 
darbininkų unijos. Medikų drau 
gija ir pavieniai gydytojai, rašo 
The Wall iStreet Journal kores
pondentas, palaikė King-Ander- 

J son įstatymo priešus. Buvo at- 
j vejų, kad daktarai, siųsdami pa 
: cįentams sąskaitas, prie jų pri- 
i dėjo laiškus, kviečiančius bal- 
I suoti už King-Anderson projek
to priešus. Kiti gydytojai sakė 
rinkimines kalbas. Daug kur 
King-Anderson projekto prie
šininkų portretai buvo iškabinti
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Propagand! nis triukšmas skiriasi 

nuo tikrovės

pasikalbėjimas su iš Lietuvos pajūrio atvykusiais (III) 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

LONDONAS. — Dr. Borg 
Oliver, Maltos ministeris pir
mininkas, pranešė užvakar, jog 
jis paprašęs nepriklausomybės 
iš Britanijos mažajai Vidurže
mio salai,

Tęsiamas pasikalbėjimas su 
B. J. šeima, šių metų pavasa
riop dar tebegyvenusia Klaipė
doje.

— Ar yra skirtumo tarp 
gauto atlyginimo Lietuvoje ir 
mokamo Vokietijoje?

Nepaprastai didelis skir
tumas, — nesvyruodamas at
sako B. — Iš gauto atlygini
mo Klaipėdoje nebuvo įmano
ma pragyventi. Dėl to ir žmo
nai teko palikti vienus vaikus 
ir eiti dirbti. Ir tai per visą 
laiką negalėjau gerėlesnį dra
bužį įsigyti.

Pažymėtina, kad J. B. Klai
pėdoje dirbo šoferiu. Kurį lai
ką vairavo sunkvežimius. Taip 
pat buvo lengvųjų mašinų nuo- 
mojimo šoferiu. Mėnesinis at
lyginimas buvo maždaug vieno
das, apie 65 rubliai (skaitant 
naujuoju kursu) mėnesiui. Įvai 
rūs mokestiniai atskaitymai kas 
mėnesį sudarė apie 15 rublių. 
Tad grynais už mėnesio darbą 
buvo gaunama apie 50 rublių.

Kai kurie sunkvežimių vai
ruotojai, viršiję normas, kiek 
daugiau uždirbdavo. Tačiau 
normas viršyti nėra taip jau 
lengva. Per mėnesį sunkveži
miu padarius apie 2000 kilo
metrų ir pervežus arti 200 to
nų, skaitoma normą įvykdyta 
ir tuo atveju, atskaičius mo
kesčius, gaunama apie 50 rub
lių.

Didelė stoka gyvenamosios 
erdvės

Klaipėdos gyventojai ligi šiol 
jaučia didelę gyvenamosios erd 
vės stoką. J. B- buvo įkurdin
tas 20 kvadratinių metrų kam
baryje. Penkiems asmenims 
toks kambarys vos sudaro są
lygas apsisukti, tėvams ir vai
kams esant namuose. Mėnesiui 
nuomos už tų kambarį teko mo 
keti komunalinėms žinyboms 8 
rublius.

Tad, jei J. B- vienas tebūtų 
dirbęs, sumokėjus nuomą, mais 
tui būtų likę apie 42 rubliai. 
Atsižvelgiant į maisto produk
tų brangumą, su tiek rublių 
neįmanoma per mėnesį išsimai
tinti 5 asmenims. Dėl to po- 
darbiniu laiku B. stengdavosi 
susirasti papildomo darbo, 
žmona taip pat ėjo dirbti vieš- 
butin ir per mėnesį uždirbdavo 
33 rublius ir 50 kapeikų. Pa-

! kaitomis teko dirbti ir nakti

mis. Tačiau naktinis darbas 
apmokamas dieniniu tarifu.

Okupuotoje Lietuvoje dėl 
kainų aukštumo ir atlyginimų 

, žemumo ir moterys priverstos 
: dirbti. Nemaža jų dirba sun- 
| kius darbus, gaunamos gana 
žemą atlyginimą. Antai, viena 
pažįstama Klaipėdoje eilę metų 
dirbo sarge. Tos moters vyras 
buvo ištremtas, ir ji stengėsi 
kaip nors išsiversti. Dirbdama 

Į naktinį sargės darbą, atlygini
mo tegavo 36 rublius (skaitant
dabartiniu kursu).

Atsiunčiamieji paketai —
Lietuvos žmonėms didelė 

parama

Žymi Lietuvos žmonių dalis 
tikrąja žodžio prasme sunkiai 
gyvena. Ypač gaunantieji že
mus atlyginimus ir gausiavai- 
kės šeimos. O kadangi žemus 
atlyginimus gaunančių kur kas 
daugiau, dėl to ir tenka skai- 

, tyti, jog didesnė Lietuvos žmo- 
, nių dalis grumiasi su nesibai
giančiais trūkumais.

, Kas gauna siuntinių iš Va
karų, tam tie siuntiniai jau 
yra nepaprastai didelė parama. 
Bet ir čia reikalinga didelio at
sargumo siuntinių gavėjams, 
kad nebūtų įtarti spekuliacija. 
Kas sąlygų verčiamas net ir 
kurio nuosavo daikto atsisako,

, gali būti apkaltintas spekulia
cija ir būti ištremtas. Tokio li
kimo susilaukė vienas iš Pietų 
Amerikos grįžęs lietuvis. Jis 
buvo įkurdintas Klaipėdoje. 
Perėjo eilę darboviečių ir gavo 
įsitikinti mokamų atlyginimų 
nepaprastu žemumu. Dėl to 
tasai “amerikonas” pradėjo iš- 
sipardavinėti iš Pietų Ameri
kos atsivežtus drabužius. Už 
tai buvo apkaltintas spekulia
cija if po to staiga dingo iš 
Klaipėdos. Greičiausiai buvo 
išgabentas į kurią “perauklėji
mo įstaigą”, tai yra į priver
čiamojo darbo stovyklą.

“Aš nežinau ką virtį”. ..

Chruščiovinėmis direktyvo
mis padidinus mėsos ir pieno 

i produktų kainas, žmonių buitis 
okupuotoje Lietuvoje ir visoje 
sovietinėje imperijoje dar dau- 

I giau pasunkėjo. Ypač žemuo- 
1 sius atlyginimus gaunantieji 
skaudžiai pajuto minėtiems

(Nukelta į . 4 psl.)
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MOTINA IR MOKYTOJA
Socialinės enciklikos ir jų prasmė

M. KRUPAVIČIUS

(tęsinys)
Visa tai yra gerai žinoma. 

Primena tai ir enc. Motina ir1 
mokytoja. Aš paliečiau tai tik ' 
dėlto, kad istorinėj perspekty- j 
voj lengviau būtų suprasti, jog 
ne bet kokie aktualūs politiniai 
tikslai, bet tolimos kiekvieno 
žmogaus ir socialinio gėrio 
perspektyvos verčia popiežius 
tarti žodį visuomeniniais rei
kalais. Enc. Rerum Novarum 
čia gali būti mums geras pa
vyzdys. Ji davė ne tik bendrus 
principus s pręsti socialiniams 
klausimams (Jonas XXIII tuos 
principus vadina “krikščioniš
kojo mokslo apie socialinius 
klausimus suma”), bet ir pro
gramą “šiai dienai”, trumpai 
distancijai. Ta programa, pa
lyginamai, trumpu laiku buvo 
realizuota. Ji lietė klausimą, 
kuris anuo metu buvo aktua
liausias ir šaukte šaukėsi spren 
dimo, būtent — proletariato 
skurdą. Tas klausimas buvo 
tiesioginė enciklikos paskelbi
mo priežastis. Tai įrodo ir jos 
pavadinimas Rerum Novarum. 
Dėl jos ir daugelio anų laikų 
vyrų visas socialinis klausimas 
visai nepagrįstai buvo įspraus
tas į siaurus darbininkų klau
simo rėmus. Dėl tos pačios 
priežasties visų dėmesys buvo 
sutelktas prie anų laikų opiau
sio darbininkų klausimo.

Nei profesinių sąjungų lais
vė, kurių dėka kapitalistinės 
santvarkos ribose legaliai pra
dėjo kurtis naujos visuomeni
nės jėgos, nei socialinė įstatim 
davystė, kuri paėmė savo glo- 
bon darbininkus, nebuvo dar į 
viso darbininkų klausimo pro
blemų, kurių tiek priaugo ka-' 
pitalizmo laikais, išsprendimas. 
Tai buvo to didžiojo darbo tik 
nyki pradžia.

Tačiau ir tai anuo metu bu-Į 
vo daug. Profesinės sąjungos 
padarė pirmąjį žingsnį užpildy
ti tai socialinei tuštumai tarp 
šeimos ir valstybės, kurią su
darė vadinamoji “teisinė vals-

stybė” savo uždraudimu kurti 
sąjungas. Socialinė įstatymda- 
vystė taip pat žengė pirmąjį 
žingsnį į intervencionizmą. Bet 
ligi pagrindinės santvarkinės 
reformos buvo dar toli. O ji 
jau liepsnojo. Gili ir sunki so- 
cialiniai-ūkiškoji krizė padarė 
tą reformą neatidėliojama, iš-

Sault Ste. Marie, Mich., tiltas sujungs Kanadą ir Ameriką. Jis bus atidarytas spalio mėnesį. Kai
navo 20 mil. dol.

I -5

konteksto žodžio ar sakinio už- lota, jos mintys nekonkrečios, rašė vandens ir pareiškė, kad 
klijuoti savą siekiamam tikslui suformuluotos bendrais posa- jis yra išalkęs, nors paskutiniu 

stūmė ją į pirmutinę valstybės naudingesnę etiketę. Nesudaro kiais. Ši enciklika ne kartą pa- metu jis negalėjo priimti jokio
reikalų vietą. Jos reikalingumą jokio sunkumo, paskaičius, kad ]jgčia tik prabėgomis kokią idė- I kieto maisto. Dabar, jis godžiai

popiežius palaiko privatinę ją> kuri plačiai buvo aptarta ir
nuosavybę, apšaukti jį kapita- išaiškinta bet kuriam kitam ank
lizmo šalininku, o išgirdus jo , . , , ,, , . , , . . , , , styvesmam tos rusies dokumen-mokslą apie darbininko daly- , , , ........ te ar bendrame Katalikų Baznyvavimą įmones administracijoj, j

teigti, kad popiežius čia turi cios moksle-
Toliau, tie elementariniai in-

ir skubotumą aštrino dar ir\ popiežius 
tas faktas, kad daugelis vals
tybių, gyvendamos tikrą socia- 
liniai-politinį nuosmukį, pradė
jo ieškoti išeities fašistinėj 
diktatūroj, kuri galėjo tą nuo
smukį ir krizę tik pagilinti ir minty tik human relation, ir 
pasunkinti. Šiuo metu visai pa- sąmoningai nutylėti popiežiaus terpretacijos dėsniai reikalauja, 
aiškėjo ir tiems kuriems dar reikalavimą leisti darbininkui kad kiekviena interpretuojama 
nebuvo aišku, kad tos būklės dalyvauti įmonės pelne. Pavyz- mintis būtų skaitoma sociali- 
priežastis yra nuolatos ta pa- džius galima dauginti. Bet ir niame ir istoriniame kontekste, 
ti, kurią nurodė Leonas XIII šie pakankamai klausimą nu- atseit, reikalinga žiūrėti vietos 
savo enc. Rerum Novarum, bū-j šviečia. ir laiko (ypač laiko) aplinky-
tent — nebuvimas stangrios Kai kam gal atrodys banalu bių, kokiose ji buvo paskelbta, 
socialinės struktūros, panaiki- kalbėti apie elementarinius in- šiuo tarpu neturi rūpėti saky- 
nimas tarpinių tarp šeimos ir terpretacijos dėsnius, bet, tu- tų dėsnių pritaikymas prie są-
valstybės oi ganizacijų, kur’c’s rįnt prieš akis katalikiškos min lygų kokiose jie realizuojami, 
galėjo sėkmingai apsaugoti ,. . „ ., ... . , „ v.b J ! ties priešų enciklikos mterpre- Popiežius, norėdamas apsaugo-nuo asmenų ir valstybių sau-' . . . x. . . .. ,. . .
valės visuomeninį gėrį ir jį iš- tavimus’ Juos Paminti ir reika- ti katalikus nuo socialimai-ūkis 

linga ir naudinga. Elementari-laikyti.
Tad ir iš čia aiškėja, kad niai interpretacijos dėsniai rei- 

socialinės popiežių enciklikos kalauja neskirti paskiriems su- 
buvo ir yra skelbiamos ne tam, formulavimams ir sprendimams

ko doktrinieriškumo, ne kartą 
to nuo interpretatorių reikalau
ja. Tačiau turi rūpėti tai, kad 
būtų išvengta enciklikos inter-

kad paremtų tos ar kitos vals- j priešingos autoriaus skelbia- pretavimo vakarykštėmis min-
tybės ar socialinės grupės sa-1 miems principiniams teigimams ties kategorijomis. O tai ne re- 
vanaudiškus reikaliukus, kaip prasmės, juo labiau, jei auto-1 tai interpretatoriams pasitaiko, 
skelbia Bažnyčios priešai, bet rius karts nuo karto juos pri-' (Bus daugiau)
kad apsaugotų asmenis ir vi- mena. Jei interpretatorius su ‘
suomenes nuo pakibusių ant tais dėsniais nesiskaito, jo tei-
jų, kaip damoklo kardas, grės- gimai rekošetu lengvai gali pa- IŠGIJO SIRGĘS KOJOS VĖŽIU 
mmgų katastrofų. Pijus XI sa- liesti patj įnterpretatorių. i Fatimoje išgijo 10 m. berniu-
meta savo svarbiausią šūkį: Jonas XXIII ne kartą pažymi' kas Jose Alexio Gomes, sirgęs

kojos vėžiu, kuris, daktarų ma
nymu, jam turėjo būti mirti
nas. Nors jam buvo padaryta 
operacija, bet vėžys atsinaujino 
ir ėjo blogyn. Sausio 29 d. nuvy

suvalgė pyragą, užgerdamas pie 
nu. Vėžio institute daktaras, 
daręs jam operaciją, išegzami- 
navo ir rado nepaprastą pasi
keitimą. Dar kartą jo sveikata 
bus patikrinta už 6 mėnesių. 
Berniukas yra iš Pifnchalio, Ma 
diros.

ALIUMINIJAUS IR STAINLESS
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS t

SKIP’S
Liquor Store

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
AUGUST — RUGP. 23, 24, 25 D. D.

S E L F 
SERVICE

METAXA FIVE STAR GREEK 
BRANDY

IMPERIAL NAPOLEON BRAND 
FRANCH BRANDY

Fifth $5-59

Fifth $2.98

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $^29

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

LEJON VERMOUTH 
Dry or Svveet

ZARNOFF 80 PROOF VODKA

Fifth $4.89

Quart $-| .19 
FiftiT“$2.69

BURTONS DISTILLED LONDON
DRY GIN Fifth $2-39

CHOICE OF THREE POPULAR PUERTO RICAN 
RUMS LITE OR GOLD Fifth $2-98

LOWENBRAU OR VVURZBURGER IMPORTED
BEER. 24 — 12 oz. Bottles Case $"7.95

PRIOR CAN BEER, Case of 24 — 12 oz.
Cans Case $3-98

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta Iš 3 psl.) 
mas komunizmo dvasia, XXII kp. 
suvažiavimo (ir aplamai kp. su
važiavimų) šūkiai bei pagrindinės 
mintys, “nūdienės tematikos” rei
kalavimai visose srityse, kova 
prieš “buržuazinio nacionalizmo 
atgyvenas” (prie to priskiriamas 
kiekvienas ir mažiausias tautinis 
pasireiškimas) ir t. t.

Vis daugiau spausdinama anti
religinių straipsnių, tikėjimą iš
juokiančių karikatūrų, iškonevei- 
kiama ir ter’orizuojama dvasiški- 
ja.

Dažniau aprašomos “broliškos 
respublikos”, ypačiai sovietinė.

Vis labiau garbinami komunis
tiniai “didvyriai” — rusai: kariai, 
“socializmo kūrėjai”, “kosmonau
tai” ir t.t.; lietuvių vardų čia be
veik neatrasi.

Dažniau paminimi rusų žymes
nieji kultūrininkai, mokslininkai 
ar panašūs, ir tai ne tik dabarti
niai, bet ir iš tolimos praeities, 
kai žymieji Vakarų pasaulio žmo
nės visai nutylimi.

Krinta j akis ir apskritai daug 
rusų autorių straipsnių okupuo
tos Lietuvos kultūrinėje spaudoje, 
kai Lietuvos vardo (be TSR) be
veik niekur nerasi, nebent tik iš 
blogosios pusės, pasityčiojančiai, 
ar kokiu nors keistu sutapimu, 
tur būt, cenzūrai nepastebėjus.

Gal lengviausia būtų suprasti, 
kaip atrodo dabartinė pavergtos 
Lietuvos kultūrinei sričiai skir
toji spauda ir kur apskritai oku
pantas kreipia visą Lietuvos gy
venimą, jei toji spauda būtų 
spausdinama rusų kalba. Tuo at
veju nelengva būtų ir atpažinti, 
kad visa tai liečia lietuvių gyve
nimą, Lietuvą; turinys beveik vi
sas jau rusiškai sovietiškas^ tik 
galutinai tam vaizdui kelią dar 
pastoja lietuvių kalba.

'Tik tose gyvenimo srityse, kur 
patys lietuviai dar gali ir pajėgia 
šiek tiek rodyti savo iniciatyvą, 
galima justi, kad lietuviai kultū
rininkai stengiasi išlaikyti savitą 
— lietuvišką, ar bent ne rusišką, 
veidą.”

realizuoti “pagalbos principą”, čia kal/'oamoj jo enc. Motina ir
skubiai ir neatidėliojamai at- mokytoja, kad ji yra jo pirma-
statyti panaikintas “žemesnės takų mokslo tęsinys ir dėlto ji
rūšies” organizacijas, nes tik gali būti interpretuojama tik
tai gali išgelbėti pasaulį nuo i visų Apaštališkojo Sosto pas-
kapitalistinio chaoso ir fašis- kelbtų tos rūšies enciklikų kon- kęs į Fatimą, berniukas Apsi-
tinių diktatūrų skaudžių pada- tekste. O tai sugriauja visus reiškimo koplyčioje atsiklaupęs,
rinių. : daromus kalbamai enciklikai nepaisydamas skausmų, meldėsi j

Tad ir vėl aiškėja, kaip n priekaištus, būk ji esanti mig- dvi valandi. Po to pakilo, pap- 
anksčiau, kad popiežiams, skel- i
biant socialines enciklikas, rū
pėjo ne bet kokia abstrakti 
moralinė problema bet kieno 
naudai, bet viso pasaulio mora
linis atgimdymas, jo atstaty-j (Atkelta iš 3 pusi.) pašalpų toli gražu nepakanka, j Langai (23 rūšys): aliuminijaus
mas ir jį išgelbėti nuo skaudžių maisto gaminiams kainų pake- Pavyzdžiui, esant keturiems] nuo .................... $10.50
katastrofų visose gyvenimo Hmą. “Aš nežinau ką virti” — vaikams, gaunama 80 rublių Id®alUgt.Jį^pgs^ st^rnuo^SlS 50 
srityse. Bet, deja, pasaulis, po- dažnos šeimininkės pavergtoje metinė pašalpa. Gi ketvirta jam TinWįniai Lameliai nuo 
piežių* žodžio nepaklausė. Jis Lietuvoje tapo kasdieniniu rū- vaikui suėjus vieneriems me- vabzdžių, 10x10 .... $139.00 
nerūpestingai ėjo savo senu nu- pėsčiu. Į tams, jis kas mėnesį pašalpos Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50
mintu taku. Tad ta katastrofa gauna 4 rublius. Už tuos pa- Skiepo langai su stiklu ir

šalpinius pinigus, mokamusBūdinga tai, kad nors pa
staraisiais metais pavergtosios aa^Pm^u® pmigus,
. Lietuvos kolchozinis Žemės Ū- C Vlr ^Jam vai mot lna sa 1 Tvoros, 'stulpai, turėkllal, pagražini 

, , . ,. 1 • - , • 1 J - - nusipirkti apie 15 litrų pieno, mai prie tvorų lr kiti išdirbiniai.Metę ak, praeitin, pamate-1 kis ir kiek daugiau pagamina *
me ir jsitikmome, kad kai ku-] maisto gaminių, tačiau parduo | Nežįūrint tį Pašal
rių popiežių kalbamų socialimų tuvese jų yra mažiam Tai Pa-! prasto kuld propag-andinis
dokumentų (enciklikų) komen- seka Kremliaus padumtų rei-: triukgmas keliamas visu rikg.
tatonų aiškinimai, jog jie bu- kalavunų didesnius maisto ga- mįn„umu
bę skelbiami kažkokiems Baž- minių kiekius atiduoti Sovietų 8 
nyčios ar kažkokių socialinių . Sąjungai.
grupių ar valstybių savanau- ] Tuščios pagyros apie rūpinimą- 
diškiems tikslams pasiekti, i daugiavaikėmis motinomis 
nieku neparemti ir yra gry
niausias nesusipratimas. Šian- Pavergtoje Lietuvoje kiek- 
dien jau kiekvienam aišku, kad vieneriais metais sukami pro- 
Pijaus XI kaltinimas simpati- ' PaSandiniai garsiakalbiai apie 
jomis fašizmui tik dėlto, kad ' sovietinės diktatūros rūpinimą- 
jis rekomendavo socialiniai-ū- 1 s*. motinomis. Iš tiesų kas me- 
kiškas savivaldybes, kitų vadi- ^am tikras skaičius motinų 
namas korporacionizmu, nieku aPJ°van°jamas medaliais. Da- 
neparemtas, kaip lygiai nieku! gausiavaikių motinų gauna 
neparemtas kaltinimas Jono šiokią tokią pašalpą. Tačiau tų 
XXIII socializmu dėlto, kad jis
kalba apie “socializacijos” nau
dingumą.

turėjo ateiti. Ir ji atėjo. 
Komentatorių klaidos

sieteliais $5.50
; Thermopane stiklai visų išmierų.

K. BUTKUS
PRcspecf 8-2781

GR 6-1760

4i%
current dividend

5S
on investment bonus 

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4|^% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

ii'nniiiiiiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiiimii'ni)
VARGAS SU ELEKTRA?

Komentatorius turi į doku- — Perdega lfamščiai-“fuses” ? 
mentą įsigilinti ir suprasti, ko- Skambinkite bet kuriuo laiku — 
kios yra ir kokios gali būti LAKE T0WN ELECTRIC CO. 
aiškinamojo dokumento inten- a®56 S. Kenneth Avė. RE 5-2040 
cijos bei kokios negali būti, ta
da jam bus sunkiau suklysti 
ir atskiriems autoriaus žo-

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois Į Į

džiams ar sakiniams segti to
kią prasmę, kokia jam atrodo 
naudingesnė, bet nieko neturin 
čia. bendro su autentiška pras
me. Kalbamu atveju tai nėra 
ir sunku, nes Jonas XXIII sa
vo tikrąsias intencijas aiškiai 
pabrėžia beveik kiekviename 
savo rašto posme. Juk nieko 
lengvesnio, kaip ant išimto iš

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Dl.
-----

^Doino ELECTROniCS
TV-RAOIDAI -OUOST. REKORDERIAI 

OKŠTELESSTEREO FONOGRAFAI-PLOK 
ANTIARTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Vfofca/n žemiausios kainos Ir garantija

r3321 s. Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAHHŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. II.T. Air 
Cond. Full Po\ver.

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. II.T.................

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

$2,795.00

$2,095.00

$2,995.00
1960 CHEVROLET 

CORVAIR .................. $1,095.00

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

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

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospeet 8-5875

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

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

...... ............. ......................- 

=^i
KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aftinnc. P1RM- tr KETV. ............................. 9 v. r. iki 8 p. p.VkLHnUUd. ANTRAD. ir PENKT....................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^”



TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, rugpiūčio 26
d. 10:30 vai., tuojau po lietu
viškosios sumos, Šv. Jurgio pa
rapijos salėje šaukiamas Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas. Susirinkimas apspręs to
limesnius mokyklos egzistavimo 
klausimus. Todėl tėvų dalyva
vimas yra būtinas.

Jau eilė metų Cieveiande vei
kia dvi lit. mokyklos. Jos at
lieka svarbų ir reikšmingą dar
bą, besistengdamos išlaikyti 
lietuvybę mūsų priaugančiose 
kartose!

Bet ne paslaptis, kad mokyk
los kasmet susiduria vis su di
desniais sunkumais surasti ve
dėjus, gauti tinkamų mokytojų, 
parūpinti pakankamai lėšų, ku
rios užtikrintų mūsų svarbiųjų 
institucijų išlaikymą.

Ar nebūtų laikas šį svarbų 
lituanistinių mokyklų klausimą 
iš naujo pagrindinai peržiūrėti? 
'Svarstant visas kitas galimybes, 
ar nevertėtų pagalvoti apie grį
žimą prie vienos * stiprios litu
anistinės mokyklos Cieveiande. 
Šiuo metu,. kada susisiekimas 
Cieveiande tobulėja ir plečiasi 
naujų kelių tinklas, nuvežti vai
kus į vieną ar antrą mokyklą, 
padarant kelias mylias toliau, 
nebesudaro jokios problemos 
Iš esamųjų pedagoginių pajėgų
būtų galima sudaryti stiprus buvo Br. Rutkauskas. Stovyk- atstovė 0. Mackevičienė jį pa- va^s
mokomasis personalas. Organi- į 1°s uždarymo laužo programą sveikino, padėkojo visiems už Paveikslas yra pakabintas
zuojant vieną lituanistinę mo-' — Gedimino sapną — paruošė atsilankymą ir pakvietė Pov. anglikonų bažnyčioje. Harriso-' kajp seniau į vieną parengimą Pardavimui-taisymai ’ Se:
kyklą, atkristų daug besidvigu- dailininkas K. Žilinskas, talki- Mikšį vadovauti šiam pagerbi- nas pareiškė, kad policija neiš- įr įam yra daUg vilčių: Wellan 1. ............. *...............
binančių išlaidų. Mokykla, tu- ninkaujant dr. M. Žilinskienei, mui. kėlusi jam jokios bylos už ši- j (jas išsirinko neseniai labai pui

Vakarienės metu varduvininką 
kleboną kun. J. Angelaitį svei-

rėdama didesnius finansinius iš
teklius, daugiau lėšų galėtų 
skirti mokyklos mokomosioms 
priemonėms tobulinti ir daugiau 
jų įsigyti.

Būtų gera, kad šie klausimai 
būtų svarstomi abiejų mokyk
lų tėvų susirinkimuose ir būtų 
padarytas nuoširdus sprendi
mas, kuris turės svarbios reikš-I »
mės tolimesniam lituanistinių 
mokyklų egzistavimui Clevelan- 
de.

RAMUTĖ SNIEČKUTĖ IR 
ALOYZAS AIDIS

Šį šeštadienį, rugpiūčio 25 d., 
IO vai. ryto Šv. Jurgio bažny
čioje įvyksta Ramutės - Mari
jos ir Aloyzo - Vytauto Aidžio 
(Bagdonavičiaus) sutuoktuvės. 
Abu jaunieji yra naujosios lie
tuvių kartos akademikai, uoliai 
ir nuoširdžiai dirbą lietuviška
me gyvenime: Ramutė su skau
tais, Aloyzas su ateitininkais. 
Aloyzas, baigęs Western Reser
ve universiteto architektūros 
skyrių ir įsigijęs magistro laips
nį architektūroje Chicagos uni
versitete, dirba Western Reser
ve universiteto mokamajame 
personale. Romutė, baigusi ko
legijos kursą, dirba laboratori
joje.

Gausūs jaunųjų giminės, pa
žįstamieji ir draugai dalyvaus 
iškilmingose vestuvinėse vaišė
se naujosios parapijos salėje.

Aloyzui ir Ramutei Aidžiams, 
įžengiant į naują gyvenimo 
tarpsnį, linkėtina šviesių, gied
rių ir laimingų ateities dienų. 
Clevelando lietuviai ir toliau ti
kisi abu vėl matyti lietuviško
jo gyvenimo eilėse.

INŽ. A. MEILUS
Tnž. Albertas Meilus, turįs 

magistro laipsnį chemijoje ir 
jau keletas metų dirbąs Warren 
■Oil and Chemicals Co., pakel
tas į šios bendrovės viceprezi
dentus.

MENO PARODA
Clevelando meno muziejaus

patalpose rugpiūčio 23 d. pra
sidėjo Vakarų Europos pritai
komojo meno paroda. Parodoje 

i dalyvavo 130 menininkų iš Aust 
| ralijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Olandijos, 
Ispanijos ir Šveicarijos.

Pritaikomojo meno kūrinių, 
pagamintų paskutiniųjų penke- 
rių metų laikotarpy, galima įsi
gyti arba užsisakyti, ši paroda 
tęsis iki rugsėjo 23 dienos.

A. A. Bronislava Žukienė

Rugpiūčio 14 d. po sunkios 
ligos mirė Bronislava Žukienė, 
prieš septynius mėnesius miru
siojo a. a. pulk. Kosto Žuko 
našlė.

Velionė, sulaukusi 72 metų, 
buvo vėžio ligos pakirsta. Ta pa

keliavo automobiliais. Kelionė
buvo laiminga ir su daugybe

. gražiausių įspūdžių. Dr. Rama-
cia liga mirė ir a. a. pulk. K. ,& 1 nauskas, grjzdamas is Califor-
Žukas.

A. a. Bronislava buvo tylus,
nuoširdus ir artimus mylintis ’ j 7,. ~ .fJ ' linę parodą. Vien tik jis per
žmogus.

Palaidota Kalvarijos kapinėse 
iš Šv. Jurgio parapijos bažny
čios. V. R.

Kapstadt. Pietų Afrikos Uni-
, , , , . jos policija ištardė negrą daili-

nijos, dar aplankė daug fctųi inką R<Jnal(Ją Harrisoną> ku.
vietų, o be to, Seattle pašau- . ... , . .’. . .f ris nupiese paveikslą, vaizduo-

LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
STOVYKLA

Lietuviai Budžiai nuo rugpiū
čio 1 d. iki rugp. 15 d. stovyk- 
lavp Painesville, Ohio, prie 
Grand River upės. Stovyklai va-

Šventė įvyksta rugsėjo 15 d.
... St. Stephen salėje prie Wellan-

šias atostogas pravažiavęs virš \ Albcrtą do. Jai ruošiamasi labai intensy
„ ,7 Luthulj, Nobelio taikos premi- . . . . , .. . , .

10,000 mylių. | Jaureata nukrvžiuota Viai ir’ atrod°- SiaiS metaiS J1
. . P y bus ypatingai gerai paruošta.

KLEBONO PAGERBIMAS juodą Kristų. Tame pat paveiks
le Pietų Afrikos premjeras Ver- 
,woerd ir užs. reik. ministeris

Jau paties Toronto “Varpo” 
choro dalyvavimas reiškia Ia-

,T . . , , . tai daug. Be to, Hamiltono tau-Varster pavaizduoti -kaip rome- I.. . „ , . . ,. . l tinių šokių grupe, vadovaujama
nų kareiviai. į q Breichmanienės, bei mėgėjiš-

Policija klausė

dovavo Al. Pautienis ir jo pa- jų šimtų. Klebonui sukalbėjus kad paveikslas nupieštas ne po- sįo 
dėjėjas R. Grincius. Adjutantu maldą, Labdarybės draugijos litiniais, o tik dvasiniais moty-1 Būtų gerai, kad šį kartą St.

Catharines ir VVellando bendruo

GIt ADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

........ , | 2512 W. 47t.h St., FR 6-1998menių lietuviai vėl sueitų kartu TV> radijai, hi-fi, vėsintuvai
Sekm. uždaryta

Vaidintojams buvo paruošta 
spalvoti Lietuvos kunigaikščių 
laikų specialūs rūbai ir ginklai. 
Įspūdinga buvo vilko imitacija.
Vaidintojai: Gediminas — M. rybės draugijos pirm. E. Gar-
Pautienis, Karo vadas Verkelis 
— Br. Rutkauskas, Kunigaikš
čio padėjėjas — Al. Paškonis, 
Lizdeika — A. Kalvaitis, Dai
nius — A. Nakelis, vaidilutės:
T. Idzelytė ir D. Tamulionytė. 
Kariai: L. Balys ir V. Sarkaus- 
kas.

Stovykloje šeimininkavo L. 
Dailydienė. Stovykloje buvo pe
reita nustatyta lituanistinių da
lykų programa. Geriausiai iš
laikę egzaminus — V. Šarkaus- 
kas, R. Sabaliauskas ir Al. Dai- 
lydė buvo apdovanoti knygo
mis ir dovanomis. Stovyklos už
darymui atsilankę tėvai ir sve
čiai sudarė gražų būrį žiūrovų, 
tik gaila, kad pabaigai sutrukdė 
lietus. VI. šarkauskas išlaikė 
egzaminus į aukštesnį laipsnį 
ir jam V. Rutkauskas, kaip tė
vų atstovas, užrišo kaklaraištį. 
Sveikinimas į Lietuvių Budžių 
stovyklą buvo atsiųstas negalin j 
čio dėl ligos atvykti inž. P. Žiū- 
rio.

Jaunimas gerai fiziškai ir 
dvasiškai pailsėjęs ir įsigijęs 
lietuviškų žinių, parvyko su 
nuotaika namo tolimesniam 
mokslo darbui. R. Grincius, par
vykęs iš stovyklos, tuojau vyks
ta į JAV laivyną, budys Al. 
Rutkauskas greit parvyksta iš 
kariuomenės Vokietijoje.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Dr. Ed. ir B. Juodėnai, S. ir 

St. Laniauskai, P. ir E. Mik
šiai, muz. Alf. ir O. Mikulskiai, 
Z. ir A. Pivoriūnai, dr. VI. 
ir R. Ramanauskai, dr. Z. ir 
M. Sabataičiai, P. ir O. Skar
džiai, J. ir D. Širvaičiai ir inž. 
V. ir M. Valiai, po keletą sa
vaičių vasaroję įvairiose vasar
vietėse grįžo iš atostogų. Vieni 
jų vasarojo Floridoje, kiti Vir
ginia Beach, Cape Cod, Kanado
je ir net Californijoje. Jie visi

Jorge Carrasąuillc guli sužeistas penktame aukšte Monarch aliu- 
minijaus įmonėje Cieveiande, kai viesulas, lėkdamas 110 mylių 
per valandą, .nuvertė vandens bokštą, kuris krisdamas įlaužė' net 
penkis aukštus. Trys žmonės žuvo ir 10 buvo sužeista.

“Juodasis Kristus”

Rugpiūčio 19 d. naujosios pa
rapijos salėje įvyko klebono 
kun. Juozo Angelaičio pagerbi
mas jo gimtadienio proga. Šį
pagerbimą surengė visos šios Policija klausė Harrisoną, ( ko meno paroda žada šventės .. ...... . x... -x . x..x..x-X-A..A.......
parapijos lietuviškos organiza- į kuriais motyvais jis nupiešė . programą padaryti tikrai verta " " " "" 
cijos. Svečių dalyvavo virš dvie- šį paveikslą, ir gavo atsakymą, mįįSų plačios visuomenės dėme-

kino ir dovanas įteikė: Vyčių 
atstovas J. Sadauskas, Labda-

nienė, Moterų Sąjungos 36 kuo
pos pirm. O. Mikelionienė, pa
rapijos choro vedėja muz. R. 
Brazaitienė, šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirm. dr. VI. Ramanaus
kas, Lietuvių Bendruomenės 2- 
ros apylinkės vicepirm. O. Jo- 
kubaitienė, dr. Al. Nasvytis (jis 
įteikė klebonui savo knygą i 
“Palik ašaras Maskvoje”), Dai- j 
nos klubo pirm. J. Čiapienė, 
Step. Nasvytis ir kun. A. Gol- 
dikovskis.

Klebonas kun. J. Angelaitis. 
visiems padėkojo už sveikinimus j 
ir dovanas. Pareiškė, kad visas 
gautas pinigines dovanas ski
ria mokyklos fondui.

Meninę programą išpildė Šv. 
Jurgio parapijos Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos 
jaunimas, vadovaujamas mokyt. 
I. Stasaitės ir A. Gelažytės. Tai 
tikrai buvo miela žiūrėti, kaip 

gražiai jie šoko lenciūgėlį, ke
purinę ir ragučių polką. Jiems 
akordeonu gražiai grojo stud. 
R. Zylė. Už šios meninės pro
gramos išpildymą didelė padė
ka priklauso-vaikučiams, jų tė
veliams ir mokytojams. K.

kviečiamas, norėjo vykti į Čens
takavą.

Auto Ištepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. IVestern Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas ščerba

KANADOJE

Niagaros Pusiasalis,
Ont.

Gražiai praėjo Parcinkulės 
atlaidai

Iškilmingas pamaldas atlaikė' 
tėv. Barnabas Mikalauskas, OF
M, pamokslą pasakė svečias ku- Blužaite. Sutuoktuvės įvyko mū 
nigas Petras Cinikas iš Niaga- Sų parapijos koplyčioje, St. Ca
rą Falls, N. Y. Pamaldų metu, tharin.es. Neseniai vedė pagar- 
kaip ir pernai, giedojo St. Mary sėjęs Gediminas Janušonis. Ve-
hažnyčios choras, vadovauja
mas solisto A. Paulionio. Cho
ras ir solistai giedojo ypatin- 1 
gai gražiai. Šio choro dauguma 
narių yra olandai.

Pamaldų metu buvo pašven
tinti naujai įsigyti bažnytiniai 
daiktai. Prano Meškausko pa
dovanotas kryžius, Antano Šva
žo — šv. Antano statula. Gra
žiai atrodo naujai įrengtos gro
telės.

Po pamaldų įvyko mažas lie
tuviškas “kermošius”. Parapie
čiai buvo kukliai, bet nuošir
džiai pavaišinti. Jie turėjo pro
gos pabendrauti.

Parapijos metinė šventė

► ♦ < ■♦L***:*.**:'***#:**#**********:*:*

to paveikslo nupiešimą.
J. Gs.

pui
kią valdybą, į kurią pateko visi j 
tie, kurie šių dviejų b-nių giau-1 
dų bendradarbiavimą laiko bū
tinu.

Apie mūsų jaunimą

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747
rią paramą kultūriniame veiki
me iš visų lietuvių, iš visų or-!

PARAMA - MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2515 West 69th Street................... Telef. RĖ 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J- Mažeika

KRON Brannvin Aųuavit....... .. 5th $3.98
COEUR De French Liąueur ... .. 54h $2.98
CHATEAU Antoine Champagne . . . . 54 h $1.98
AMBASSADOR Vermouth ....... .. 54h 98?
BORDEAUK pranc. 1957 m. vynai .. 54h 98č
LOVVENBRAU Imp. Beer, 24 — 12 ez. bot. $7.95

Rugpiūčio 23, 24, 25 dienomis

HILLS BROS. COFFEE.....................2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių).....................Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga bu 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 4i/į%

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

LENKIJA NELEIDO
ĮVAŽIUOTI KARDINOLUI
Raudonoji Lenkijos vyriausy

bė nedavė vizos įvažiuoti Vienos
arkivyskupui kard. Franz Koe- Mūsų jaunimas auga, gausė 
nig, kuris, kard. Wyszinskio ' ja ir turi šiame pusiasalyje stip

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 24

ganizacijų, iš bendruomenės vai 
dybos ir iš parapijos pusės. Mo 
kosi irgi gerai. Gaila tik vieno: 
baigę mokslus čia ’ — išvyksta 
studijuoti kitur. Tačiau yra ir 
čia pasiliekančių.

Praeitą savaitę gražią porą 
sudarė Ed. Gudaitis su Dalia

dyboms ruošiasi Antano Švažo 
sūnus Algis. A. Švažas yra vie

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontler 6-1882

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS TŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tei. HEmlock 4-2418 

7158 So. Maplevvood Avė., 
Chicago 29, IU.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 03rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4060

nas stipriausių lietuvybės ir pa
rapijos darbų rėmėjas. Kito pa
sižymėjusio veikėjo J. Dainoros 
sūnus šį pavasarį baigė inžine
rijos mokslus Toronte ir dabar 
yra išvykęs siekti dar aukštes
nių mokslų į Ameriką.

Berželis

Moters uždavinys yra kurstyti 
ir saugoti tą šventąją ugnelę, ku
ri rusena kiekvieno žmogaus sie
loje — Absoliuto, Tobulybės, Am
žinybės troškimą.

M. Pečkauskaitė

i 10%, 20%, 30% pigiau mokysite” 
į®už apdraudą. nuo ugnies lr auto-g 
ft mobilio pas ft
K FRANK ZAPOLIs!

3208% įvest 95th Street
•Jhicago 42. Illinois ft

Sl’el.' GA. 4-8054 lr GR. B-4339.^

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦-<
M O V I N G

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

—
VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis

Tel. ČLiffside 4-1050
u? univiimiiiiiiiiimiiiiiiiimnnfliiuii

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063

«umnimniniifniiiinifiiiiiiiiinm„uiiri

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UEIS, sav.

tharin.es


DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 24

gasfe« ges S»:

Portbnd, Ore., demonstruojama nauja paštininkų uniforma, ku
rią dėvės 30,000 JAV pašto tarnautojų. Vyrų švarkai bus mėlyni, 
o moterų švarkai irgi mėlyni su mėlyna ar balta bliuskute.

KARALIENĖS MIESTĄ OKUPUOJANT
Visi keliai veda į VVmdsorą — į devintąją 

Kanados lietuvių dieną 
VLADAS MINGĖLA

6

Kanados Lietuvių diena virto 
didžiąja Kanados lietuvių tauti
nio susipratimo ir didžiojo ryž
to — Laisvos Lietuvos kovoje 
— patikrinimo diena. Prieš še
šis metus Windsore mažytė sau 
jelė gyvenančių lietuvių suge
bėjo surengti, suorganizuoti, lyg 
magnetu sutraukti tūkstančius 
lietuvių ne tik iš Kanados, bet 
ir iš JAV, o ypač iš Detroito ir 
jo apylinkių. Tai buvo nemeluo
to lietuviškumo demonstracija. 
1956 m. Windsoro ir Detroito 
Lietuvių B-nės apylinkių valdy
bos buvo užmezgusios tamprų 
ir nuoširdų darbo kontaktą. Bu 
vo< posėdžiaujama, tariamasi, 
dirbama, žurnalistai valdybų pa 
prašyti padėti — tikrai daug 
•padėjo. Laikraščiai mirgėjo 
straipsniais apie įvykstančiąją 
šventę, šauniųjų B-nės valdybų 
vieningas, idealizmu persunk
tas, darbas rado gyvo pritari
mo Kanados ir JAV lietuviuo
se.

Po šešių metų devintoji Ka
nados Lietuvių diena vėl ruo
šiama karalienės Elzbietos mies 
te — Windsore. Ir šiemet abi 
B-nės valdybos užmezgė ryšį. 
Kažkodėl vėlokai — tik rugpiū
čio 10 d. posėdin į Detroitą at
vyko Kanados Lietuvių dienos 
rengimo komiteto pirm. M. Ki- 
zis, Windsoro lietuvių B-nės apy 
linkės pirm. E. Butavičienė ir 
ižd. V. Kačinskas. Posėdy daly
vavo Detroito LB apyl. valdy
bos pirm. VI. Pauža ir keturi 
LŽS Detroito sk. spaudos ats
tovai — žurnalistai: Alf. Na
kas, St. Sližys, St. Garliauskas 
ir VI. Mingėla. Pasitarime pri
eita vieningos nuomonės: reikia 
visomis jėgomis belstis į Det
roito, Chicagos ir Clevelando 
lietuvių širdis ir prašyti parem
ti windsoriečius, taip, kaip tai 
buvo padaryta 1956 m. Reikia 
atsiminti, jog šioji lietuviškoji 
demonstracija yra drauge ir 
Kanados ir JAV lietuvių susiar
tinimo šventė. Kanados lietu
viai ir talkininkai — iš JAV, 
jei pasiryš, tokią masinę susi
artinimo šventę pajėgs sureng
ti. Tai bus didžioji lietuviško 
susipratimo, kultūringumo ir 
kūrybingumo manifestac i j a. 
Bet reikia pasiryžti. Ką gali tik 
vieni rengėjai padaryti? Be jū
sų broliai ir sesės — nieko. 
Kvleskime vieni kitus. Taigi ka
nadiečiai nori: susiartinti su 
amerikiečiais — su JAV lietu
viais. Susitikti ir pasimatyti 
daug daug metų nesimačiusiems 
puikiausia proga. Ir jaunimui 
gera proga. Kiek naujų pažin
čių. O vėliau šviesūs prisimini
mai.

Kodėl buvo gera Lietuvoje 
gyventi? Ten buvo laisvė. Tie
są, laisvė yra ir čia. Tik ten 
mes buvome savojoj žemėj šei
mininkais. Ten patys valdėmės: 
lietuviai buvome ir viršininkai 
ir tarnautojai, ir ūkininkai ir 
darbininkai. Visur skambėjo 
mūsoji graži kalba ir dainos. 
Netoliese gyvenę, vieni kitus 
kaimynais vadindavo,, bičiuliavo

si. Tad kodėl mes Kanados ir 
JAV lietuviai “vardan tos Lie
tuvos” negalėtume pasibičiuliau 
ti.

Kartą prel. M. Krupavičius 
rašė: “Šalia Lietuvos laisvinimo 
darbo stovi lietuvybės išlaiky
mas tremtyje. Mes tremtyje tu 
rime didesnių uždavinių ir sun
kesnės atsakomybės už Lietu
vos ateitį, negu pasilikę Lietu
voje. Kodėl? Ogi todėl, kad mes 
turime tai, ko jie neturi, būtent 
— didžiausią Dievo dovaną — 
laisvę, ir, antra, dažniausiai 
nors ir sunkiai uždirbamą duo
nos kąsnį. Be to, nereikia kas 
akimirką drebėti nustoti laisvės 
ir gyvybės.” O aš pridėčiau dar 
kad mes turime puikiausius au
tomobilius, tad YVindsorą pa- 

' siekti visai nesunku. Tad pasi- 
; matome karalienės mieste —• 
. Windose rugsėjo 1—3 d. d.

OWNER OPERATORE
NEEDED IMMEDIATELY

1 and 1 % or 2 ton late model duel whecl trucks, or able to 
purcbase šame.

Long term lease. Year around work pulling mobile homes 
tbrdughout United States.

For personai įntervierv apply in perso® to 
MR. JARVIS SMITH

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

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

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

by this area’s Faatcat — Growing Contract Shop.
“This is the Iargest and most modern Tool Shop in the 

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

Apply iii person, yvrlte Dept. L or wire immediately to:

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH GORP.

and its Suhsidiary
TEXOWELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 1», Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

+ ♦ ♦ - + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HELP YVANTED — MOTERYS

S A LE S W O M E N
FULL TIME OPENINGS FOR

EXPERIENCED SALESWOMEN 
COATS & SUITS — SPORT.SYVEAR 

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVE DAY WEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUN'TS 
APPLY PERSONNEL

BOND’S
240 SOUTH STATE STREET

ST. JOSEPH’S HOSPITAL IN CH1PPEWA FALLS, YVISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nursesl For Surgery
Or Trained Surgicai Technician 

Also Registered Nurses, Licensed Practioal Nurses
for general duty in 180-bed hospital. Good salaries plūs 
differentials. Liberal personnel policies. Near by rooms and 
apartments to»hcspital.

Lahoratory Technician Registered 
Salary coimmensurate with experienee. Write, apply, or call 
director of nurses, or phone for an appointment. Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippewa Pails, Wisc.

Naujosios pasaulio 
bažnyčios

Prancūzų autorius J. Pichart 
yra išleidęs knygą “Naujosios 
pasaulio bažnyčios”; čia auto
rius išryškina tiesą, kad šimt
mečių bėgyje architektūra ir 
bažnytinis menas ėjo ranka 
rankon.

Dabar šį veikalą yra išsiver
tę amerikiečiai ir jis Orion lei
dyklos spalio mėnesį išleidžia
mas pavadintas “Modern 
Church Architecture”.

Naujas atradimas 
dentisterijoje

New Yorko universiteto den- 
nsterijos centras nustatė, kao 
kai kurių asmenų dantys dėl to 
negenda, kad jų seilės turi spe
cialias savybes, apsaugančias 
dantis nuo gedimo. Tokių žmo
nių seiles leidžiant į gyvulius, 
juose dantų gedimas žymiai su
mažėja.

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. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krantnvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

ullllllllHIIIIISIIIIlilIlILiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiu

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 -patai-

I syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.

: 63rd St. Chicaen 29, UI

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

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. £19,700.

<1 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žine tvora. £22,000.

4 butų mūras. Apie $5.000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
£37,800.

5 būti, mūras. £5,500 nuomos. Vie
nas G kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. £47,800.

6 butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina £52,000.

i G kamb. mūras ant kampo, mūro 
. garažas., gazu šildymas. £20,000.

Pajamų Imngaloiv — mūras, G ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
£19,000.

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

K. VAL.D3S REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
2 butų mūras, 5x6, naujas šildy

mas gazu. kilimai, plytelių vonios, 
garažas. $27,000.

8 metų mūras, 2 po 4 %, Iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus sklypas, M. Parke. $36,000.

3 butų niūras, 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. parke. 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.

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

Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. 3 butai po 5 kamb. (8 miegamleli). 
522,500. į Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
22 APART. MŪRAS, prie gražaus 

parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

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

ŠIMKUS
KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių 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, III. 

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

Skubiai parduodamas 3 mieg. 
nuolatiniam apsigyvenimui mo
dernus namas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 5 v. v. Lakeside 
Michigan 3951. Arba rašyti — 
Leonard Kaminski, 297, Union 
Pier, Mich.

Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. mūr. namą arti 
Maria High School. HE 6-0809

Netoli La Grange, III., parduo
damas 3-jų miegamų namas, nau
jai tinkuotas, pilnai izoliuotas, 
karštu oru apšildomas. Naujas 2 
mašinų garažas. 100x175 p. skly
pas ; galima auginti vištas. Pra
šoma kaina $12,500. Skambinti — 
TErminal 9-8599.

HELP YVANTED MALĖ

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Geros darbo sąlygos. Apy- 
; linkėję Midivay Airport. Reikalinga 
. nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

i A. HOLIDAY DISPLAY
4669 W. 54th St. RE 5-8800

"S^OMOJAMA*—

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

3232 S. Lovve Avė.

Išnuomojamas 5 kamb. butas, 
2-me aukšte.

6146 Š. Talman Avė.

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me 
aukšte, šiltas vanduo, pečius ap
šildymui. Suaugusiems. 1019 W. 
32nd St. YArds 7-2064.

Išnuom. krautuvės patalpa, tin
ka bet kokiam bizniui. 20x40 pė
dų dysis. Naujai dekoruota, ap
šildoma. Kampas 69th ir Camp
bell. PR 8-6271.

Išnuom. 6 kamb. butas, naujai 
atremontuotas, gazu apšild., 1-me 
aukšte. 3142 W. 42 Place. Skam
binti VI 7-1424, po 5 vai. vak.

Platinkite “Draugę”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
A <

REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo

ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2 % vo
nios, gazu šildymas, karpetai, “fire- 
place”, 40 p. lotas. £24,000.

G m. G kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rusva. garaž. $22,750.

t % aukšt., 10 m. mūr. 5 Ir 3 
kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

1% aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild.. mūr. garaž. $24.500.

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

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

Kitur; geras 3 aukšt., 8 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

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.

13 METU MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Pik. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų. garažas. 
£18,000 arba geriausias pasiūlymas!

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 72-os ii- Wėstern 5 4 pėdų 

sklypas. 5% kamb. aluminuim apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GERAS INVESTAVIMAS
3x4 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 
langai. 3 auto mūr. garažas. £360 
men. pajamų. £27,500.

$700 MEN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mur. Ci

ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. YVAlbrook 5-6015

CICERO. $17,900. 2-jų butų 
bungalow. 5 ir 4 kamb. (3 mieg.). 
Apylinkėje. 31st ir 52nd Av. Karš
tu vand.-gazu apšild. Mokesčiai 
tik $98. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., OLympic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

Reikalingas pirkėjas
ARBA BCTI MANO VIETOJ

2 akeriai, Lemont, III., N. W. kam
pas State St. ir 138 St. Geras na
mas ir sodas, parduosiu už 2/3 
(du trečdaliu), o jei kas norės 
būti mano vietoj, tai nereikės mo
kėti už butą $100. Gerai būtų po
ra naujų pensionierių.

Šaukite Lockport TE 8-4190

V1LLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypai 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230.

Savininkas parduoda 2-jų metų, 
3-jų miegamų mūr. “ranch” .nei
mą. Rūsys, kombinuoti langai, 
kilimai, patio, 2 auto. garažas. 
2108 W. 71st St. PR 8 7422.

Marąuette Parke, 67 ir Rock- 
well, mūr'. 2-jų butų, 5% ir 3 
kamb. 8 metų senumo, kilimai ir 
daug priedų. Butas tuščias pirkė
jui. Įmokėti $5,500. Kaina $26,200. 
RE 7-9515.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti 
1 «n. amž. mergaitę ir lengva na
mų ruoša, 4 dienas savaitėj. Tel. 
436-3985 arba PR 6-9010, klausti 
— Ponia Dana.

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

EXPERIENCED SEWING 
MACHINE OiPERATORS

GOOD ŠALAftY '■— PART TIME 
DAYS OR EVENINGK 
APPLY IN PERSON

SCHNEIDER’S 
2627 Liiicoto Avė.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Mūrinis 2x4 ĮZ naujas, 2 šild. gazu. 
rūsy parengta vieta butukui, 71 ir

l Washtenaw. $38,900.
Mūrinis 6 kamb. perdarytas į 2 

! mažus butukus: 2 virtuves, 2 vonios, 
j 2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
i $92.00 nuomos, 63 ir Rockwell, tik 
j £18,6 00.

Mūrinis G kanib. 3 mieg. arti Ma
ria Higb, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, 691h St., HE 6-5(51
G butų mūr. po 5 kamb. 60 pūdų 

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

2 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym.. garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

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

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

R E L L - V A R P A S 
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

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. £11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 IX) 4, Brighton Pke. £17,000.

2-jų butų namas — 4 ir 4 švie
sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik £9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 Mur. 3 metų, 2 - po 5% kamb. p0 g.gts kamb., mūrinis garažas.
Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.Marąuette Parke.

2737 YVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys į apartmentą Chieagole.

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, D!., CL 7-6675

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS RE ZIDEN CINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ 

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

STANKUS1
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 namą 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- 
r.aces), visų dydžių oro vėsintu-, 
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 

; (gutters), vandens šildymui boi- 
i lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 

: atliekamas greit ir sąžiningai.
' Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU

'III ‘6 oSuojmo ‘u,iO}S3A\ ’S MM 
IMS-1 IA SEuojoĮajj

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu- 
vių dienraštis. 05 skelbimu kaino 
visiems prieinamos.

švarus, $1 0,300.
Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 

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

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir 
Oakley, $13,500.

Mūrinis 1 »• 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22,900.

Mūrinis 1 % ». 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, £17.800.

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

: bell, tik $20,000.

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

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

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

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

CICERO—BERWYN

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro,
I 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

A. ABALL ROOFIHG
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, DounsiJoiits, Stogai, Dnm-
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

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

Vienintėliai 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

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 

^KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR 

3 KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070$ OU 7-2094 Ohicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Jo Person Los Angeles, Calif., skambina policijai, kai j jos gėlių parduotuvę per vitriną įvažiavo 
automašina. Ji sakanti, kad tai nebūtų dar taip bloga, tačiau bloga, kad taip atsitinka jau šeštas 
kartas per 10' metų.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

MŪSŲ KOLONIJOSE
Thompson, Conn.

Šiluvos atlaidai Marianapoly

Šiais metais tęsiama 1951 m. 
pradėta tradicija ruošti ir pra
vesti iškilmingą Šiluvos Mari
jos maldos ir atgailos šventę 
— sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
Marianapoly, Thompson, Conn.

Rugsėjo 9 d. pasirinkta to
dėl, kadangi tuo laiku Bažny
čia švenčia įvairias reikšmin
gas Panelės Švenčiausios šven
tes: rugsėjo 8 d. Marijos Gimi
mo, rugsėjo 12 d. Marijos Var
do, rugsėjo 15 d. Marijos So
pulių.

Dvasiškai prisiruošti šiai Ši
luvos šventei Marianapolio tė
vai ir broliai marijonai atlieka 
šv. mišių ir maldų noveną rug
piūčio 31 — rugsėjo 8 dienomis. 
Prie šios novenos visuomenė ga
li prisidėti, prisiųsdama savo y- 
patingas intencijas, Marian Fa- 
thers, Thompson, Conn.

Šiluvos šventės tvarka: 11 v. 
iškilmingos šv. mišios lauke prie 
didžiojo namo ,kur šiai šventei 
kiekvienais metais paruoštas 
Šiluvos Marijos altorius. Prieš 
mišias bus galima patogiai pri
eiti prie išpažinties. 1:30 vai. 
bus proga apeiti stacijas. 2:30 
vai. įvyksta Šiluvos pamaldos: 
procesija, giesmės, maldos prie 
įvairių Marijos stočių, kurios 
paruoštos šiai šventei. Dienos 
pamaldos iškilmingai baigiamos 
Palaiminimu Švenčiausio Sakra 
mento prie Šiluvos Marijos al
toriaus.

Pamokslai bus sakomi per šv. 
mišias rytą ir po piet Šiluvos 
Marijos šventos valandos metu.

Šioje šventėje, per klebono 
kun. Jono Vaitekūno malonę, 
dalyvauja Providence, R.I., šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas muz. Jono Beino
rio.

Šių metų ypatinga intencija 
bus išmelsti Šiluvos Marijos y- 
pafingo užtarymo Popiežiaus 
Jono XXIII šaukiamam Bažny
čios visuotiniam susirinkimui, 
kuris prasideda spalio 11 d., 
Romoje. Taipogi bus meldžiama 
si už pasaulio taiką ir prašoma 
apsaugos nuo baisiojo atominio 
karo, kuris nuolat graso visam 
pasauliui. Bus meldžiamasi už 
Lietuvos gerovę ir už mūsų ken 
čiančius brolius, gyvenančius pa 
vergto j Lietuvoj.

Marianapolio tėvai marijonai 
kiekvienais metais sudaro pa
togias sąlygas, kad ši Šiluvos 
šventė būtų iškilmingiausiai ir 
pamaldžiai atšvenčiama. Visa 
lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti šioje šventėje ir vie
šai pagarbinti mūsij Šiluvos Ma 
riją. AVM.

Ęedford, N. H.
^Lietuvaičių seselių benediktinių 

šventė

Nepriklausomybės laikais Lie 
tuvoje veikė seserų benediktinių 
vienuolynas, turėjęs apie 50 na

rių. Jų centras buvo Kaune. 
Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis, būdamas šv. Sosto delegatu, 
to vienuolyno seną regulą per
tvarkė, pritaikė to meto reika
lavimams. Seselės benediktinės 
jungėsi į auklėjimo darbą, ypač 
į vaikų darželių sritį. Užėjęs ka
ras ir sovietinė okupacija su
stabdė daugelį pradėtų darbų. 
Ir seselių benediktinių didesnė 
dalis išsibarstė kaip įmanyda
mos naujo okupanto grėsmėj, 
o mažesnė dalis sykiu su kitais 
tautiečiais pasitraukė į vakarus 
1944 m. Dalis benediktinių sese
lių iš Vokietijos lietuvių stovyk 
lų nusikėlė pas benediktines se
seris į Belgiją. Kai kurios ten 
tebėra ligi šiol.

Tačiau dvi energingos tos kon 
gregacijos seserys, iš Kauno ki
lusi sesuo Rafaelė ir iš Plungės 
kilusi sesuo Alfonsą, ieškojo 
kelių atgaivinti ir išplėsti tos 
kongregacijos veiklą laisvame 
pasaulyje. Jos atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes ir čia 
tik po ilgesnio laiko rado gali
mybės įsigyti pastovesnį lizdą 
savo vienuolynui atgaivinti. 
Prieš penketą metų Manches-! 
ter, N. H., vyskupas Brady lei
do joms įsikurti Bedford, N. 
H. Ten jos įsigijo gražioj vie
toj nemažą, plotą žemės su ne
dideliu gyvenamu namu ir gre
ta jo buvusiu tvartu. Dvi sese
lės, kad ir kažin kiek dirbda
mos, kažin ką tokiame plote ne
gali padaryti.

joms yra Nashua, N. H. Arti- į 
miausi lietuviai kaimynai — inž. ‘ 
K. Daugėlos šeima, gražiai įsi
kūrusi tame pačiame Bedford 

i ir padėjusi seselėms jų pastan- i 
goms realizuotis.

Šventės iškilmės
Iškilmės buvo rugpiūčio 19 

d., skirtos seselių įsikūrimo į 
Į penkmečiui paminėti. Pamal- į 
I das laikė seselių jau turimas 
kapelionas kun. Kazimieras Kuz 
minskas, kilęs iš Panevėžio vys 
kupijos. Po pamaldų buvo pie-, 
tūs ir kitos šventės pramogos.1 

i Pietų metu kalbėjo jėzuitas ku
nigas O’Keffe, padėjęs seselėms 
rengti rekolekcijas ir gerai su- 

| sipažinęs su Lietuvos tragedi
ja. Kalbėjo Motina Rafaelė ir 
dr. P. Kaladė. Visų linkėta, kad 
seselėms sektųsi toliau plėsti sa
vo veiklą, gauti daugiau rėmė
jų. Palyginus su kitų vienuoly
nų rengiamomis šventėmis, tam 
vienuolynui kol kas rodoma per 
mažai dėmesio. Šventės dalyvių, 
šiemet būta ne perdaugiausia.1 
O vieta ten graži, galima jau
kiai praleisti šventadienį. Jų 
sodyba pasiekiama iš 101 kelio 
pasukant į Wallace Road. Jų į 
adresas 75 Wallace Rd., Bed
ford, N. H., Regina Paeis Con-' 
vent. Tel. GR 2-4739.

Tuo adresu geros valios žmo
nės galėtų pasiųsti aukų. Taip 
pat seselės visada laukia sve
čių, ypač savų tautiečių. Nepa
mirškime jų. K.

Daug, pažangos

Vadovaujant Motinai Rafae- 
lei, kuri yra menininkė, studija
vusi Kauno meno mokykloje, 
bet sykiu turi ir vadovės bei 
organizatorės gabumų, atkak
liai siekiant tikslo, įgytoji so
dyba gerokai pakeitė savo vei
dą. Gyvenamasis namas apsta-: 
tytas baldais ir išgražintas. Ja- S 
m e įrengta koplyčia ir naujoky
nas. Greta buvęs tvarto pasta
tas pertvarkytas ir jame jau 
planuojama atidaryti vaikų dar 
želį ar lopšelį. Aplink namą pa
gal išgales išaugintas nemažas 
daržovių ir gėlių daržas. Prie
šais namą aukštyn kalnelyje pa 
statyta Dievo Motinos stovyla. 
Normaliai tame kalnelyje ture-, 
tų išaugti nauji vienuolyno pas 1 
tatai.

Rockford, III.

Autobusas j “Draugo” gegužinę
Rockfordo lietuviai šiemet, 

kaip ir pernai metais, ruošiasi 
vykti į tradicinį Draugo išva
žiavimą autobusu. Autobusas iš
eis rugsėjo 3 d. 9 vai. 30 min. 
nuo Lietuvių klubo. Numatoma 
grįžti apie 9 vai. v. Yra dar ke
letas laisvų vietų.

Rockfordiečiai, kurie norėtų 
vykti kartu, prašom tuojau už
sirašyti pas J. Undraitį ar pas 
A. Kapačinską, 726 Lincoln Av.

A. K.

įgytoji nuosavybė tebėra sko 
loj, kurią seselės moka kas mė 
nuo ir joms yra reikalinga ge
rų žmonių pagalba. Savo vienuo
lynui jos davė “Regina Paeis” i 
— Taikos karalienės vardą. Se-! 
sėlių skaičius paaugėjo, nes pa
sisekė atkelti iš Belgijos dvi: 
ten buvusias seseles. Taip pat 
jau yra viena jauna kandidatė, 
tiesa, ne lietuvių kilmės, nes 
lietuvaičių tuo tarpu neatsirado.! 
Taigi viso dabar jau yra pen-, 
kios seselės. Joms padeda geri 
kaimyniniai žmonės, kartais net 
ne katalikų tikybos. Padeda lie
tuviai, kai kurie ir gana iš toli. 
Artimiausia lietuvių parapija

Kalba, turi paslaptingų simbolių, 
kurie kyla iš giliausių dvasios šal
tinių ir padaro galimą intuityvų 
supratimą tos pačios kalbos žmo- 
nių tarpe. — K. Cirtautas

BŪKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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

Lietuviai yra perdrovus
Naujieji ateiviai veržiasi į vers
lus, lietuvių kolonijose beveik vi
sas alines, užkandines, valgyklas 
ir kt. perėmė iš senųjų ir gerai 
verčiasi. Bet liūdna, kad ir ydas 
perėmė, nors ir ne visi, nes yra 
lietuvių su lietuvio savigarbos 
.jausmais, kalbančių lietuvių kal
ba ir dedančių lietuvių kalba pa
rašus ant savo verslaviečių.

Tačiau daugelis naujųjų ateivių 
seka senuosius ateivius ir bijo 
lietuviais rodytis, lepšiškai taiko
si, nuolankauja kitataučiam, sa
vigarbą pamiršę, sako: “taikomės 
prie aplinkybių.”

Alinėse įprasta grot plokštelių 
Į muzika. Kitataučiai meksikiečiai, 
italai, graikai, lenkai ir kt. savo 
plokšteles groja, kad .net už blo
ko girdėti ne tik iš alinių, bet ir 
iš krautuvių, o lietuvių versla- 
vietėse tylu. Tiesa, vienas kitas 
turi tarp svetimų vieną kitą lie
tuvišką plokštelę. Į klausimą, ko
dėl lietuviškų negroja, atsako: 
“pas mane ne vien lietuviai, o ir 
kitataučiai ateina”.

Jei alininkai reikalautų daugiau 
lietuviškų, negu svetimų plokšte-

lių, tai daugiau negu pusė plokš-* DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio men. 24
telių būtų lietuviškų. Pristatyto---------------------------------------------------------------------------------
jai stengtųsi gaut ar net pačios I
muzikos bendrovės išleistų lietu- ?_______________________ _______________ 1 -
viškų plokštelių. Iš to būtų pelno 
lietuviams muzikams.

Svarbu, kad lietuvių alinės ir 
kitos viešos įstaigos turėtų kuo 
daugiausia lietuviškų dainų plokš
telių.

Bendrai lietuviai dažnai bijo 
ne tik dainuoti, bet ir kalbėti lie
tuviškai. Kartą į naujo ateivio 
maisto parduotuvę atėjo maisto 
pirkti vietinio lietuvių dienraščio 
“menedžeris” ir anglų kalba pa
prašė savininko ko jis nori. Pa
sipiktinau, kad lietuviško laikraš
čio leidyklos darbininkas nevar
toja lietuvių kalbos, nes ko be
norėti iš eilinio lietuvio?

Mokėt šalies kalbą, kurioj gy
vename, kiekvieno gyventojo yra 
būtina, bet privalome gerbti savo 
motinos kalbą ir ją vartoti.

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

II

Tie, kurie vartoja anglų kalbą, 
teikia tikrai blogą pavyzdį vai
kams, priaugančiai kartai. Vai
kai, moką lietuviškai, gerbią kiek 
galima lietuvių papročius esti ne 
tik geri tėvus gerbią vaikai, o ir : 
gyvenamos šalies piliečiai. To
kiais buvo Antanas Olis, Vytau
tas Sirvydas, Nora Gugienė ir 
daug kitų. Todėl nesigėdykime

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR, 
MONUMENT CO
3914 West lllth Srreet

Didžiausias Paminklams Planų 
Paatrtnkimas Vigams Mieste

Telef. -- CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

būti lietuviais. Pakruo.jietis

A. -Į- Ą.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

brangų kolegą teisininką Liudą Šmulkštį ir 
šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

P. ir E. Jokubka 
Jonas Jokubka

A. -Į- A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

jos vyrą, mielą kolegą Liudą Šmulkštį, 

sūnus ir marčią nuoširdžiai užjaučia

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiU 6-234Š-S 
1410 S. OOth Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 f

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dr. K. Šidlauskas su šeima

— 4-.

A f fl.

ANTANAS KLEIN
(KL AINIS)

Gyveno 1805 S. 47th Ct., Cicero, III.
Mirė rugp. 22 d., 1962, 4:15 vai. ryto, sulaukęs puses amž.
(Jimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskričio.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėle (Mažaiiauskaile, 

pagal pirmą vyrą Vaičiuliene), sūnus Edward. duktė Kuth. 2 posfl- 
nai: John ir Frank Veach, 3 podukros. Julia Marssec. Josephine 
Bambalas, ir Geraldine Podalek ir jų šeimos, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. p. p. Antano M. Petkaus ir 

Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuves įvyks šešt., rugp. 25 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldi! bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladotuvčse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, posūniai, anūkai, ir kiti giminės.
Laidot. dirakt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2 108.

A. -Į- A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

jos vyrui teisininkui Liudui Šmulkščiui, sū
nums ir kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dalia Ir Juozas Liubinskai

A. -j- A.
PETRONĖLĖ ANDRIJAUSKAS

(Po pirmu vyru Rudaitis, po tėvais Ramanauskaitė) 
Gyveno Glendale, Arizona, ilgus metus Bridgeport’o ir 

Marąuette Pk. kolonijose
Mirė rugpiūčio 20 d., 1962, 10:30 vai. ryto, sulaukus 71 

m. amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Arškainių 
parap. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alberta Zisk, žentas 
Juozapas, 2 anūkai: Nancy ir Johnny, švogerka Stella Skiris, 
jos; vyras Juozapas ir šeima; sesers sūnus Edvvard Jurgel su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų R-jų d-jai, Šv. Pranciš
kaus trečiam skyriui ir Rožančiaus D-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 S. Western 
Av,e. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 25 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus atlydėta į Gim. Pan. švč. parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės
Dėl informacijų skambinti: tel. YA 7-1138

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIBMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1188—1139

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

Pasinaudokite Draugo” Classificd skyriumi
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X Į “Draugo” metinį išva
žiavimą važiuos autobusai iš 
Brighton Parko, Bridgeporto, 
Tovvn of Lake ir Marąuette Par 
ko 11 vai., todėl ir savų mašinų 
neturintieji lengvai galės nu
vykti į Slovak Grove.

X Filisterių Skautų Sąjunga
— FSiS, Chicagos sk., ruošia iš
kylą į Union Pier, Mich., Gin
taro vasarvietę. Iškyla įvyks 
rugpiūčio 25 d., šeštadienį. Pro 
gramoje — V. Adaimkavičiaus 

kalba ir vakare laužas.
X Anele Skrebutienė, prity

rusi šeimininkė, drauge su sa
vo talkininkėmis, “Draugo” pik 
niko metu aprūpins visus “hot 
dogs” ir “hamburger” mėgėjus 
skaniai pagamintomis dešrelė
mis.

X Lietuviij Įnašas į Chicagos 
miesto vystymąsi bus atvaiz
duotas parodoj rugpiūčio 25-26 
d. Navy Pier patalpose. Paroda 
rengiama minint Chicagos 125 
m. sukaktį. Paradas įvyks penk 
tadienį 7:30 v. v. nuo Illinois 
st. tarp Clark ir Dearborn gat.

X Giedrė ir Juozas Končiai 
rugpiūčio 18 d. susilaukė duk
relės Rūtos Teresės. Anksčiau 
jau jie augino dukrelę Kristiną 
Giedrę.

X Daktarai EI. ir Ad. Miliai
su dukromis Egle ir Daina ato
stogų proga lanko Kanadą, Wa 
shingtono, Kalifornijos ir kt. 
vakarinės Amerikos kraštus. 
Kelionėje išbus apie mėnesį lai
ko.

X Jadvyga Butkienė po sun
kios operacijos guli Central 
Community ligoninėje, 310 km., 
dr. A. Maciūno priežiūroje.

X Studentų suvažiavimas 
Win<teore. Rugsėjo 1—3 dieno
mis Windsore įvyksta Kanados
— JAV studentų suvažiavimas. 
Šeštadienį, rugsėjo 1 d., 8 vai. 
r. registracija Norton Palmer 
Hotel, 130, Park St. VVest, 4 v. 
p. p. susipažinimo arbatėlė Nor 
ton Palmer viešbuty, 6:30 vai. 
vak. balius - šokiai Cleary au
ditorijoje. Sekmadienį, rugsėjo 
2 d., 1:30 vai. p. p. paskaitą 
skaitys dr. J. Kaupas, Norton 
Palmer viešbuty (askiroje sa
lėje). Vėliau studentai įsijungia 
į IX Lietuvių dienos programą.

X Jonas Bertašius, žinomas 
visuomenininkas, sutiko eiti A- 
LB Kultūros Fondo kasininko 
pareigas. Nuolatinis kasininko 
adresas 2642 W. 15 st., tel. LA 
1-9568. Kultūros Fondo pinigi
niais reikalais prašomi kreiptis 
į naująjį iždininką.

X Frank Kivainausko, turė
jusio Brighton Parke maisto 
parduotuvę, krikšto sūnus Teo
doras Kumzi veda Suzaną Tins- 
ley, 11 v. r. šeštadienį, rugp. 
25 d., Our Lady of Fatima baž
nyčioje. Vaišės bus 5830 W. 95 
Street.

X Budriko radijo programos 
girdimos sekmadienį iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 2:30 
vai. po pietų. Duoda gražių lie
tuviškų dainų ir muzikos.

X East Chieago Balfo 95 sk. 
valdyba rengia nuotaikingą ge
gužinę rugpiūčio 25 d. (šešta
dienį) P. P. Jonynų sode, Ches- 
terton, Ind. Pradžia: 1 vai. p.p. 
Programoje muzika, šokiai', žai
dimai, nuotaikingi kupletai, tur 
tinga virtuvė.

X Karšta ir tvanku. Gera 
proga dabar pigiausiai pirkti 
vėsintuvą, DAINA CO., 3321 
S. Halsted St., CL 4-5665. (Sk.)

X Marijonų Seminarijos 
ūkiui, Clarendon Hills, III., Rte. 
83 ir 63rd str., reikalingas že
mės ūkio darbininkas. Dėl dar
bo sąlygų tartis su Broliu Tadu 
FA 3-5160 arba su Tėvu Eko
nomu. FA 3-1441. (sk.).

X Ten kur Nemunas banguo- Rugpiūčio 23 d. Šv. Kazimie- ;vavo Gary vysk. Grutka, kurio 
ja yra naujas, lituanistinių mo-1 ro kapinėse buvo palaidotas a. vyskupijoje velionis buvo Nek. 
kyklų šeštajam' skyriui skirtas ! a. kun. Jurgis Riauba. Buvo
vadovėlis, išleistas JAV L. Ben pašarvotas Petkaus koplyčioje, 
druomenės Kultūros Fondo. Jo i kur buvo gausiai lankomas sa- 
išleidimą finansavo Ohio Lietu- vo draugų, pažįstamų ir kelias-
vių Gydytojų dr-ja Clevelande. 
Vadovėlio autorius A. Tyruolis. 
Knyga gaunama “Drauge”.

Chicagoje
KURSAI MOTINOMS IR 

MERGAITĖMS 
Rugpiūčio 17 d. buvo užbaig

ti Montessori dr-jos suruošti 
Motinoms kursai, užtrukę dvi 
savaites. Kursai vyko Vaikų ži
dinėlyje, 3721 W. 65 st. Buvo 
išklausytos 6 paskaitos, išgirs
ta daugybė praktiškų nurody
mų vaikų auklėjimo reikaluose, 
sužinota daug būdų, kaip užim
ti vaikus. Šie kursai įdomūs ir 
tuo, kad lankytojų skaičius bu
vo labai pastovus, todėl buvo iš 
vengta klausimų pasikartojimo. 
Kursančių amžius įvairus—nuo 
jaunuolės iki žilagalvių močiu
čių. Kursus lankė dvi amerikie
tės. Jos gaudavo paskaitų ver
timus anglų kalba. Klausimus, 
atsakymus, praktiškus užsiėmi
mus vaikams, versdavo viena iš 
esančių kursančių. Jos gyvai 
dalyvavo diskusijose ir nuošir
džiai domėjosi vaikų auklėjimo 
problemomis. Šiuo metu vyksta 
kursai mergaitėms, norinčioms 
saugoti vaikus. Jos yra prak
tiškai supažindinamos kaip elg
tis su vaikais, tėvams nesant 
namuose. Kursų užbaigimo pro
ga yra rengiama išvyka tėvų 
marijonų ūkyje rugpiūčio 25 d., 
1 v. p. p. Svečiai bus pavaišin
ti raugintu pienu ir vaisiais. 
Vaikams bus pedagoginiai užsi
ėmimai. Visuomenė prašoma at 
silankyti.

2*1 B
Pranciška Kvainauskienė (kairėje) iš Brighton Parko, Chicagoje, 
atlydėjo j “Draugą” Eleną Ambrozevičiūtę iš Maha.noy City, Pa. 
Ši yra jau 29 metai šeimininkė šv. Juozapo parapijoje pas kun. 
P. Česną, tos parapijos kleboną.

Inkorporuota daug nauju vietovių
Chicagos rajone, kuriam pri-' ti savivaldybė nesipriešina 

skaityta šeši apskričiai, Cook,
Lake, DuPage, Kane, McHenry 
ir Will, per paskutinį dvylikme- 
tį buvo inkorporuota 60 naujų

to-

vietovių, miestų ir kaimų (vii- prieš. Jeigu dauguma balsuoja 
lages). Įdomu sužinoti, kaip vyk už inkorporavimą, apskrities 

: sta apgyvendintos vietovės in-: teisėjas pasirašo' oficialų inkor-
! korporacija.
l

Kaimo (village) inkorporaci
ja gaunama šiuo būdu: bent 35 
vietovių 'balsuotojai pasirašo 
prašymą į apskrities teismą, 
prašydami inkorporacijos. Kai
mas (village) negali būti dides
nis 2-ų kvad. mylių. Bent 400 
asmenų turi toje vietovėje gy
venti ir tai gyvenamuose butuo
se, ne “treileriuose”.

Miesto inkorporacija gauna
ma taip: vietovė turi būti ap
gyvendinta bent 2,500 asmenų, 
kurių 2,000 gyvena butuose, ne 
didesniame rajone kaip 4 kvad. 
mylių. Prašymą į apskrities tei 
smą turi pasirašyti bent 200 
balsuotojų.

Jeigu tokia bendruomenė iš
pildo šiuos Illinois valstybės rei 
kalavimus ir jeigu šalimais esan

dešimt kunigų.
Laidotuvių dieną koplyčioje 

ged. pamaldom vadovavo kurso 
draugas kun. P. Totoraitis, at
vykęs iš Newark, N. J/ Eg
zekvijoms Gimimo Švč. Panelės 
bažnyčioje vadovavo velionies 
buv. prof. kun. P. Dambraus
kas. Gedulingas mišias laikė 
vysk. Brizgys, asist. diak kun. 
P. Totoraičio, subd. kun. A. 
Kardo, apeigų vadovo kun. 
Abromaičio..

Tuo pat laiku prie šon. alto- i Marijos Nek. Prasidėjimo baž
nyčia buvo pilnutėlė.

Kapuose apeigas atliko kan. 
F. Kapočius, buv. Sielovados va 
dovas lietuviams Vokietijoje.

Visą laidotuvių tvarką orga
nizavo kun. dr. I. Urbonas. 

Pamokslą sakė seminarijos

rių mišias laikė kun. Dom. Len
gvinas, atvykęs iš New Mexi- 
co, kun. A. Treška, kun. Kluo- 
nius, buv. velionies mišių patar 
nautojas Gelgaudiškio parapi
joj ir kun. Statkus.

Per mišias giedojo vargoni
ninkų choras. Pamaldose daly- draugas kun. Domeika.

Šiluvos Marijos maldos ir atgailos švente

Šventė įvyksta sekmadienį — 
rugsėjo 9 d., Marianapolyje, 
Thompson, Conn.
11 v. r. šv. mišios ir pamokslas 
1:30 v. p. p. Kryžiaus keliai. 
2:30 v. p. p. Šiluvos pamaldos 

— procesija, giesmės, mal
dos, pamokslas. Palaimini
mas Švenč. Sakramento 
prie Šiluvos Marijos alto
riaus.

Išpažinčių bus klausoma nuo
9 iki 11 vai. Maldininkai galės 
gauti lengvų užkandžių ir ka
vos.

Intencijos — už pasisekimą
E. B. Bažnyčios visuotinio susirinki

kiam prašymui, tada apskrities 
teisėjas paskiria balsavimo die
ną. Inkorporacijos siekią vieto- Rohrbacher mano, kad tos vib- 
vės gyventojai balsuoja už ar racijos yra organizmo savotiš

kas mechanizmas, kuris pade-

i poracijos aktą.

Princesė Margareta su savo vyru. Ji švenčia 32 m. sukaktį

Švč. P. Marijos Prasid. parapi
joje vikaru; du monsinjorai iš 
tos pat vyskupijos, lietuviai pre1 
latai J. Paškus, Ign. Albavičius, 
M. Krupavičius, 5 tėvai marijo
nai, keliasdešimt kunigų, kelias 
dešimt seselių kazimierieeių, iš 
■kurių tarpo viena seselė buvo 
išrūpinusi a. a. kun. Jurgiui afi- 
devitą atvykti į JAV iš Vokie
tijos. Dalyvavo laidotuvėse 
daug pažįstamų, draugų, lietu
vių ir parapiečių iš Custer, 
Mich., kur velionis 10 metų bu
vo vikaru ir iš paskutinės pa
rapijos, kur jis vikaravo virš 5 
mėnesius, taip kad erdvi Švč.

mo, pasaulio taiką, Lietuvos ge 
rovę ir reikalus, kenčiančius 
brolius Lietuvoj ir užsieny.

Lietuviai katalikai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti Šilu
vos Marijos šventėje.

Marijanapolio Tėvai Marijonai 
Tėvas Juozas Dambrauskas, 
MIC, vyresnysis

IŠARTI IR TOLI
KANADOJ

— Kanadiškių žiniai. Gera 
proga persikelti į JAV, nes Ma 
rijonų Seminarijos ūkiui ties 
Chicaga reikalingas pastovus 
darbininkas. Labai geros sąly
gos. Viskas nudirbama mašino
mis (bus išmokytas jomis nau
dotis). Lietuviška aplinka ir 
maistas ir t. t. Rašyti: Bro. T. 
Margis, MIC, Marian Sieminary, 
Clarendon Hiljs, III., U. S. A.

— Dailininkų J. Pautieniaus, 
V. Petravičiaus, Smolinskienės 
ir Valiaus darbų paroda iš Wa- 

į sagos vasarvietės, perkeliama į 
Windsorą, kur darbai bus išsta
tyti rugsėjo 2 — 3 d. Lietuvių 
dienos proga.

Kuno vibracijos - 
šaltinis

šilimos

Mažos mikrovibracijos yra 
dr. H. Rohrbraeherio, Vienos 
(Austrijoje) Psichologijos ins
tituto profesoriaus, atrastos šil
takraujų gyvių kūnuose.. Juo
se tokios ritmiškos, nepertrau
kiamos vibracijos rastos nuo gi
mimo iki mirties. Kadangi to
kių vibracijų nerandama šalta- 
kraujuose gyvuliuose, tai dr.

dą kūnui išlaikyti pastovią 
temperatūrą, nepaisant oro tem
peratūros pasikeitimų.

Kun. V. Parulis, MIC, Šv. Jurgio parapijos Niagara Falls, N. Y., 
klebonas (kairėje) priima iš ugniagesių viršininko Harold Pal- 
matier kepurę. Kun. V. Parulis yra to miesto ugniagesių kape
lionas. Dešinėje stovi pirmas kapelionas Rev. John Duggan.

CHICAGOS ŽINIOS

UŽĖJO NORAS IR PADARĖ

Besisvečiuojąs Chicagoje iš 
'Springfield, Mass., atvykęs A- 
lan Thompson buvo policijos 
suimtas už išmatų dėžės sviedi
mą pro Custom Shop krautu
vės langą, 2 S. La Šalie gt. Jis 
prisipažino tai padaręs, nes jam 
užėjęs noras.

NEUŽSIMOKA ŽAISTI SU 
PINIGAIS

Kim Hoelbl, 17-kos mėnesių 
mergaitė, bežaisdama su mone
tomis, prarijo penktuką ir du 
centu. Ligoninėje gydytojai ra
do tiktai centą ir penktuką. X- 
rai peršvietimai nesurado kito 
cento. Jos tėvai gyvena. 6959 
Fargo av., Niles priemiestyje.

SENIAUSIAS VAGILIUS

George Craeke, 72 metų, vėl 
pateko į Chicagos policijos ran
kas už vagiliavimą. Jis yra tu-

MATĖ SKRAJOJANČIĄ' 
LĖKŠTĘ

Tėjęs bėdos su policija nuo 1918 |nuo bankinio taupymo, kurs
metų.

APLANKĖ KALĖJIMĄ SU 
DUJŲ ŠOVINIU

Alice Charlton, 6712 St. Law 
rence av., bus traukiama į 
teismą, nes aplankė Joliet Sta- 
teville kalėjimą turėdama savo
rankinukyje fontaninę plunks- tarpu asmuo apsidraudęs fra 
ną, iš kurios buvo galima iššau- ternalinėj organizacijoj, kaip 
ti ašarinių dujų šovinį.

ORO VĖSINTUVAS UŽKCRĖ 
GAISRĄ

Oro vėsintuvas sugedo ir už
kūrė gaisrą apartamentinio na
mo 12-ame aukšte, 210 E. Pcar 
son. Nuostolių padaryta apie 
$3,000.

VIEŠBUČIAI IR EKONOMIJA
Chicagoje yra 1,385 viešbu

čių ir motelių, turinčių iš viso 
135,000 kambarių, samdančių 
17,000 patarnautojų ir kasmet 
į miesto ekonominį gyvenimą į- 
nešančių per 85 mil. dolerių. Gi 
1830 metais Chicagoje ibuvo tik 
tai viena užeiga su karčiama.

DINGO PINIGINĖ SU $11,000
Red Skelton, garsus TV ir fil 

mų artistas, Ozark linijos lėk
tuvu atskrido iš Springfield, 
III., į Chicagą. Čia persėdęs į 
lėktuvą į New Yorką, atrado, 
kad dingo jo' piniginė su $4,500 
pinigais ir $6,500 keliautojo če
kiais.

Radioaktyvumas kovoj 
su skruzdemis

Ontario provincijoje (Kana
doje) yra tam tikra skruzdžių 
atmaina, kuri daro rimtą žalą 
pastatams. Skruzdės intensyviai 
gadina balkius ir medines už- 

j tvaras, kaip tai daro termitai 
| šiltuose kraštuose. Šitų kenkė- 
i jų sunaikinimas būtų lengvas,
' jei būtų žinomi jų karalienių 
lizdai, kurie, tačiau, yra uoliai 

1 paslėpti ir surandami tik atsi
tiktinai.

JMcseniai Kanados entomolo
gas dr. F. Riordan išrado ori
ginalų ir sėkmingą būdą skruz
džių karalienių lizdams surasti: 
surasti skruzdžių vikšrai pa
mirkomi radioaktyvaus jodo 
skiedinyje; nuo to vikšrai da
rosi radioaktyvūs. Po to moks
lininkas patalpina juos skruz
džių užatakuotame balkyje; 
skruzdės yra labai rūpestingos 
savo vikšrų atžvilgiu ir sune- 

I ša juos į lizdą. Kai daug tokių 
vikšrų atsiranda lizde, vienoj 

' vietoj, tuomet lizdas leidžia ra- 
■ dioaktyvius spindulius, kuriuos 
i pagauna Geigerio aparatas,
| nors lizdas būtų kelių colių 
gylyje. Šitokiu būdu surandami 
karalienių lizdai ir po to sunai
kinami. , J. Gs.

į
Išplauna skilvį, išdegina 
spinduliais ir vėl įsiuva
Artėja diena, kada gydyto

jai vežtu sergantį skilvį galės 
išpiauti iš žmogaus, išdeginti 
ligos gemalus spinduliais ir vėl’ 
prigydyti žmogui. Jau dabar 
Minnesotcs universiteto profe-

Šimtai Chicagos pietinės da- soriaus dr. Richard C. Lillehei 
lies gyventojų telefonais skam- Į išplauna šunų skilvius, žemoje 
bino į Adler planetariumą ir į temperatūroje juos palaiko še- 
miesto didžiuosius dienraščius i Šėtą valandų, ir vėl įsiuva, pri- 
pranešdami, kad matė' skrajo- i Šydo. P° tokios operacijos dve- 
jamH, lėkštę. Kastai buvo? i jus metus stebėti šunys nepa-
Nakties metu mažas lėktuvas fodė ioki« nenormalumų. Ši- 

taip įsemus žmogaus skrandųtempė 40 pėdų * ilgio apšviestą 
kaspiną, kurio judančios raidės

nius turtus.

Gyvybės apdrauda skiriasi

duoda šiokias tokias palūkanas. 
Banke asmuo sutaupo tiek, kiek 
jis išgali depozituoti pinigų. 
Deje, labai daug žmonių neturi 
galimybių nešti pinigus į ban
kus ir ten juos taupyti. Jie 
džiaugiasi, kad iš savo uždar
bių pajamų gali patys išsivers
ti ir aprūpinti savo šeimas. Tuo

būtų galima 13 kartu daugiau 
duoti spindulių, užmušančių

reklamavo miesto centre rodo-;Vgžįo ląsteles, negu tai galima 
mą Julės Verne filmą “Penkios į daryti esant skrandžiui žmo- 
savaitės balione” —-------=-----gaus organizme.

APIE GYVYBES APDRAUDĄ

Gyvybės apdrauda Ameriko- |jo mylimieji turės gerą atramą 
je yra labai populiarus daly- jų tolimesniam gyvenime, 
kas. Apsidraudimu rūpinasi ne Į Lietuvi-lietuve, jei dar neša
uk vargingi žmonės, pasiturin- te apsidraudę Katalikų Susivie- 
tys, bet ir valdantys milijoni- nijime, tą atlikite be jokių ari

organizacijoj, 

kad mūsų Susivienijimas, vos 
į užsimokėjęs pirmas duokles ir 
įregistruotas centro įstaigoje, 
jau turi apdraudą ir jeigu jį iš
tiktų mirties nelaimė, pilna ap
draudos suma, atžymėta išduo
tam certifikate, būtų išmokėta 
jo pašalpgaviui arba pašalpga
viams. Tuo būdu nuo pat įre
gistravimo centre narys suda
ro protekciją savo artimie
siems. Priskirtina ir tas, kad 
nariui mokėjus duokles už pil
nus dviejus metus ir jeigu dėl 
svarbių priežasčių jis neišgalė
tų toliau mokesčių mokėti, jis 
turi teisę prie trijų pasirinki
mų! atsiskaitymo grynais, ap
mokėtos apdraudos arba pra
tęstos apdraudos.

Gyvybės apdrauda garantuo
ja nario šeimai svarbią protek
ciją mirties atveju, ypatingai 
tokioms šeimoms, kurių globė
jai ir aprūpintojai neturi gali
mybių palikt sutaupų bankuo
se. Apsidraudęs asmuo turi pa
sitenkinimą, nes jis aiškiai ži
no, kad ištikus mirties nelaimei

dėliojimų savo ramybės ir savo 
artimųjų naudai. Atsiminkite, 
kad mūsų kasdieniniam gyveni
me yra perdaug įvairių pavojų 
ir rizikų, kad būtų galima žais
ti savo artimųjų likimu.

Apsidraudęs Katalikų Susivie 
nijime, įsijungsi į lietuvių na
cionalinį fraternalinį judėjimą, 
sudarysi saugią protekciją žmo 
nai, vaikams arba kitiems arti
miesiems, prisidėsi prie savo vi
suomenės ir tautos tikybinių, 
tautinių ir kultūrinių reikalų rė 
mimo.
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Lietuvaitė iš Vasario 16 
zijos, Vokietijoje

gimna-




