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Arthur Goldberg paskirtas Aukšč.JVA teismo nariu
Kennedy spaudos konferencijoj

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Kennedy vakar spau
dos konferencijoje pranešė:

1. Aukščiausiojo JAV teis
mo narys Franklin Frankfurter, 
buvęs 23 metus vyriausiojo teis 
mo narys, pasitraukė iš tų pa
reigų dėl nesveikatos. Preziden
tas jo vieton paskyrė dabarti
nį Darbo sekretorių Arthur J. 
Goldberg (vakar jis buvo Chi
cagoje, kur bandė sutaikinti 
Chicago North Western gele
žinkelį su telegrafistų unija, 
kad būtų išvengta streiko).

2. Sovietų pasiūlymo sustab 
dyti atominius bandymus 1963 
metų sausio 1 dieną klausimu 
JAV prezidentas pasakė, kad 
moratoriumai (laikinai sustab
dymai) neužtikrina, jog vėl ne
bus vienašališko veiksmo toje 
srityje. Dabar Genevoje yra du 
atominio nusiginklavimo sutar
čių projektai, sovietai gali pa
sirinkti vieną iš jų.

3. JAV Schola Cantorum cho
ras laimėjo Italijoje pirmąją 
300,000 lirų premiją. Preziden
tas šį chorą pakvietė į Baltuo
sius Rūmus.

Į klausimus prezidentas Ken
nedy atsakė:

1. Dar nesą duomenų, kad 
Kuboje būtų Sovietų Są jungęs 
karinių dalinių.

2. Jis nežino, ar Sovietų Są
junga kviečia keturių didžiųjų 
valstybių konferenciją.

3. Viena korespondentė nusi-

A. Goldberg

KAI KINIJA TURĖS ATOMINE BOMBA
Ji bus daugiau pasaulio darnos ardytoja, kaip grėsmė. — 

Amerikai nebūtų praktiška sustabdyti atominius bandymus

AMARILLO, Tex. — Vande-. 
nilio bombos specialistas dr. Ed 
ward Teller, kalbėdamas šiame 
mieste suruoštame erdvių klau
simais dviejų dienų seminare, 
prisiminė, jog vienas aukštas 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnas yra pasakęs, kad 
maždaug metų laikotarpyje Ki
nija jau gali įvykdyti savo ato
minį sprogimą. Į tai dr. Teller 
pareiškė, kad atominės bombos 
turėjimas Kiniją daugiau pada
rytų tarptautinės darnos ardy
toja, kaip grėsme.

Dr. Teller kalbėjo: “Atomi
nių ginklų plitimas neišvengia
mas. Jie iš Kinijos vistiek ne
padarys rimtos atominės ga
lybės, tačiau padidins Kinijos 
žalingą griaunamąją jėgą, kuri 
jau ir dabar pakankamai stip
riai reiškiasi.”

Tas Californijos universiteto

skundė, kad daugelis amerikie
čių gauna pornografinių leidi
nių per paštą. Ji nusiskundė, 
kodėl nieko nedaro jis pats, jo 
brolis Robert (teisingumo sek
retorius), pašto pareigūnai ir 
kiti, kad būtų sulaikytas šlamš
tas. Prezidentas Kennedy at- 

j sakė, jog tai esanti problema; 
pareigūnai veikią pagal įstaty-

: mus.I
4. Jungtinės Amerikos Vals

tybės nedarys invazijos į Ku
bą.

Australai pagerbė
Thailaudo karalių

MELBOURNE, Australija. — 
Tūkstančiai Canberros gyven
tojų šiom dienom nuoširdžiai su 
tiko Thailando karalių Phumi- 
phol Auldet ir karalienę Sirkit, 
atvykus jiems iš Naujosios Ze
landijos į Australiją.

Ben-Gurion palaikys
Izraelio karinę jėgą

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Izraelio ministeris pirmininkas 
David Ben-Gurion, vizituojąs 
Stokholmą, pareiškė, kad ne
seniai išbandytos Jungtinės A- 
rabų Respublikos (Egipto) ra
ketos “kelia Izraeliui rūpesčių”.

Pasak Ben-Guriono praneši
mo, izraelitų vyriausybė darys 
viską palaikyti jėgą, kad būtų 
išvengta karo.

Jaunimo suvažiavimas
baigtas Oslo mieste

Diskusijos politiniais klausimais 
OSLO, Norvegija. — Afrikie

čių ir Skandinavų jaunimo kon 
gresas baigtas šeštadienį, atli
kus dviejų savaičių politines dis
kusijas. Kongresą globojo Nor
vegijos užsienio reikalų minis
terija. Apie keturiasdešimt af
rikiečių ir šešiasdešimt Skandi
navų studentų dalyvavo kongre
se, jį pradėjus, bet kai kurie 
pasišalino, kai antivakarietiškos
rezoliucijos buvo priimtos.

profesorius, kuris pasisakė ne
mėgstąs jam taikomo vande
nilio bombos tėvo titulo, semi
nare suminėjo, kad rusai yra 
pralenkę erdvių įvykiuose. “Ta
čiau, savo dabartiniu ryžtu ir 
darbų greičiu, mes galime juos 
pavyti, ir turime tai padaryti”, 
— kalbėjo jis. Taipgi jis pažy
mėjo, kad Amerikai nebūtų 
praktiška sustabdyti atominius 
bandymus. “Mes gi negalime iš
trinti ar sustabdyti atominio 
progreso. Privalome varytis to
lyn”, — kalbėjo jis.

Dr. Teller toliau aiškino, kad 
galima pagaminti atominę bom
bą, kuri beveik nebeturės pavo 
jingą radiaciją skleidžiančių 
spindulių. Tokios bombos bus 
naudojamos ruošiant vietą uos
tams, kasant kanalus ar naudo
jant kasyklas. Pravedus tokį

JAV laivyno atominiai povandeniniai laivai, susitikę šiaurės aši
galyje po ledynu, grįžo į Amerikos uostus. Povandeninis Skate 
(viršuje) atplaukė j New London, Conn., o Sea Dragon (apačioje) 
atvyko į Seattle; abu, Barzdotas vyras ant Skate denio yra 
“Mr. S. Claus”, kuris gyveno šiaurės ašigalyje kurį laiką, grei

čiausiai nemokamai pasinaudojęs kelione (“hitch-hiked”).

Sovietų kosmonautai virsta 
kolchozininkų varovais

Tegul komunistai nustoja girtis savo sistema, 
nes ją gyvenimas griauna

PAVERGTA LIETUVA. — 
Dviejų sovietinių kosmonautų 
atliktas žygis dar vis spaudoje 
ar per radiją keliamas ligi nuo 
bodumo. Gyventojai įtaigojami 
pamiršti visus trūkumus, pre
kių, žemės ūkio produktų aukš
tas kainas, kitus suvaržymus 
ir... didžiuotis, anot “Tiesos” 
vedamojo (192 nr.) savo “did
vyrių žeme”. Girdi, visas pasąu-į 
lis plojęs ne tik kosmonautams, 
bet ir didžiąjai Tarybų šaliai, 
nes ji vis stebinanti pasaulį. 
Kraštas esąs virtęs didvyrių 
žeme ir tai įvykę šviesiųjų ko
munizmo idėjų dėka.

Kosmonautų skridimas, pa
našiai kaip ir buvę sovietinių

sprogimą, beveik tuojau pat bus 
galima helikopteriais nuleisti 
darbininkus į tą vietą.

Pagaliau tas pirmaujantis fi
zikas kvietė išvystyti laisvųjų 
tautų bendradarbiavimą erdvių 
apvaldymo srityje. “Mes turime 
išmokti gyventi sutartinai, pa
naudojant daug žadančius išra
dimus. Manau, kad mes prara
sime erdvių laisvę, jeigu nebūsi
me pasiruošę jos ginti’’, — aiš
kino dr. Teller.

Bulgarai nebenori 
Stalino saules. . .

BELGRADAS, Jugoslavija. 
— Bulgarų komunistų partijos 
centro komitetas įsakė tautinį 
himną nustalinti. Himne yra 
frazė: “Didžioji Lenino ir Stali
no saulė savo spinduliais nu
švietė mūsų kelią.”

lakūnų žygiai, Sovietų Sąjungos 
komunistų partiją, valdžią vėl 
pastatė į patogią padėtį — ra
ginti “naujomis pergalėmis šlo
vinti brangiąją tėvynę” ir pap
rastais žodžiais tariant, varo
vams spaudžiant, dar sparčiau 
didinti gamybą, dar daugiau pro 
dūktų gaminti valstybei, pra
lenkti nustatytus planus...

Štai pavyzdys, kaip kosmo
nautai virsta kolchozininkų va
rovais — rugpiūčio 19 d. Klai
pėdos rajono Pergalės kolcho- 
žininkai pasistengė baigti ru- 
giapiūtę ir ta proga pasiuntė 
Maskvon laišką kosmonautams, 
rašydami: “Jūs atlikote žygį 
kosmose, o mes atlikome dar 
vieną žygdarbį kolūkiniuose lau 
kuose”.

Dabar tų žygdarbių laukuose 
ar įmonėse, žinoma, padaugės 
ir vis bus nurodoma į Nikolaje
vo ir Popovičiaus šauniuosius 
pavyzdžius. (E.)

N. B. Kosmonautai Nikolajev 
ir Popovič statomi pavyzdžiais. 
Tegu ir būna tokiais. Bet pa
gal Maskvos radijo pranešimus, 
jie ilgai miegoję, gerai valgę 
ir Dievo “ieškoję” tolimose erd
vėse, bet “neradę”. Jei jau Krem 
liūs nori, kad kolchozininkai pa 
sektų kosmonautų pavyzdžiais, 
komunistai Lietuvos darbinin
kui turėtų duoti nors pakanka
mai duonos ir leisti išsimiegoti. 
Kraštas virtęs skurdžių žeme, 
nes prievarta brukama komu
nistinė nevykusi sistema.

V atikanas pamokė
kosmonautus

ROMA. — Vatikano laikraš
tis “Osservatore Romano” pa
reiškė, jog naujausi Sovietų kos 
monautai nukrito “iš erdvinių 
drąsos aukštumų į vidutinio 
kvailumo gelmes.”

Laikraštis komentavo kosmo
nautų Nikolajevo ir Popovičiaus

KANADA KELS LIETUVOS BYLA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Ar mūsų veiksniai yra pasiruošę šiam Kanados ministerio pirmininko John Diefenbakerio žygiui? 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė turėtų sušaukti specialią visų veiksnių konferenciją. Vi

so pasaulio lietuviai kviestini į talką garbingam kanadiečiui Diefenbakeriui

LEONARDAS VALIUKAS, Los Angeles, Califomia

Kanados ministeris pirminin
kas John Diefenbaker buvo da
vęs lietuviams, latviams ir es
tams porą pažadų:

1. Suteikti pilnas teises Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dip
lomatams Kanadoje.

2. Iškelti Pabaltijo kraštų by
los reikalą Jungtinėse Tautose.

Savo pirmą pažadą Kanados 
ministeris pirmininkas jau į- 
vykdė: Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos konsulams Kanadoje grą
žintos visos teisės, kurias jie 
turėjo prieš komunistų įsiverži
mą į Pabaltijo kraštus 1940 me
tų birželio mėnesį. Nėra abejo
nės, kad Kanados ministeris pir 
mininkas Diefenbaker darys ki
tą logišką žingsnį, būtent: per
duos Pabaltijo kraštų bylą spręs 
ti Jungtinėms Tautoms.

Ar mes pasiruošę šį Diefenbake
rio žygį sutikti?

Pabaltijo kraštų bylos iškėli
mas Jungtinėse tautose — ar

Stonehill atbėgo 
j Braziliją

RIO DE JANEIRO. — Har- 
ry S. Stonehill, buvęs JAV ka
reivis, praturtėjęs Filipinuose ir 
neseniai ištremtas iš Manilos, 
atvyko penktadienį į Braziliją. 
Stonehill atskrido iš Zuricho, 
Šveicarijos, ir tuojau nuskrido 
į Sao Paulo.

45 metų Stonehill buvo išva
rytas Filipynų vyriausybės rug 
piūčio 4 dieną dėl kyšių ir nesi
laikymo filipinų finansinių nuo
statų.

Korėjos karinė valdžia 
areštavo buvusį

premjerą
SEOUL, Korėja. — Valdanti 

karinė taryba (“junta”) užva
kar areštavo buvusį korėjiečių 
ministerį pirmininką John M. 
Chang, netrukus po reikalavimo 
jį įkalinti iki gyvos galvos, jog 
jis, girdi, davęs $770 sąmoks
lininkams nuversti karinę vy
riausybę. Chang, pašalintas ka
rinio perversmo 1961 metų ge
gužės mėn., buvo laisvas spren
džiant jo bylą kariniame tribu
nole. Jis pareiškė, jog davė $770 
vienam iš šešiolikos kitų korė
jiečių, kurie kartu su juo tei
siami, kad pagelbėtų žmogui 
pradėti mažą verslą (biznį) ir 
jis nežinojęs apie sąmokslo pla
ną.

— Alžire, Alžirijos sostinėje, 
vakar vykusios kovos tarp vice
premjero Ben Bellos karinių da
linių ir alžiriečių partizanų; žu
vo apie 20 asmenų.

pastabas, jog jie nesutikę Die* 
vo erdvėje ir kad, girdi, “Die
vas, į kurį žmonės tiki, keliau
jąs labai lėtai”.

mes iš pirmo bandymo jį laimė 
tumėm ar nelaimėtumėm — bū
tų nepaprastos reikšmės visam 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais 
vės reikalui. Viso pasaulio visi 
geros valios lietuviai turėtų vi
somis išgalėmis ateiti į talką 
šiam didžiam valstybininkui Die 

1 fenbakeriui. Į šį nepaprastos 
apimties talkos darbą Kanados

RAUDONIEJI

UŽDARĖ HONG 

KONG PASIENĮ
HONG KONG. — Raudonoji 

Kinija vakar uždarė savo pa
sienį, susisiekiantį su Hong Kon 
gu, sprogus bombai kinų pusė
je prie Shumchun stoties.

Vėliau ir britai uždarė savo 
pasienį. Britų kalbėtojas pra
nešė, jog uždarymas pasiliks, 
kol komunistų barikados pasi
liks.

Raudonosios Kinijos Kwang- 
tung provincijoje esąs organi
zuotas antikomunistinis sąjū
dis.

— Sovietų Sąjunga vakar Ge 
novoje, Šveicarijoje, pasiūlė se
kančių metų pradžioje nustoti 
bandžius atominius ginklus. Tai 
būtų ne sutartis, bet morato
riumas (laikinis sustabdymas). 
Sąjungininkai, jau pasimokinę 
praeityje, atsakė: “Ne”.

Buvustalm prezidentui Hooveriui
padaryta vidurių operacija New 
Yorke. ‘ /(UPI)

Britų atomo šnipas sanatorijoje

RYTU VOKIETIJA ATSISAKĖ 
ATOMINIO PLANO

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija atsisakė savo ambicijos a- 
tominės energijos programos, 
ir dr. Klaus Fuchs, jos vicedirek 
torius ir buvęs Britanijos ato
mo šnipas, gydomas sanatori
joje sukrikus jo nervams.

Rytų vokiečių pareigūnai pa
reiškė, jog Rytų Vokietijos cent 
rinis atomo institutas, kuris rū
pinosi atominės energijos ty
rinėjimais, uždarytas, susitarus 
su Rusija ir kitomis komunisti
nio bloko valstybėmis.

premjerui turėtų įsijungti visi 
mūsų veiksniai: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, VLIK-as, 
LLK-tas ir ALT-ba.

(Nukelta į 6 psl.)

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Paryžiuje teisiami penki 
OAS (slaptosios armijos) vy
rai, kurie kaltinami, jog jie ban 
dė praėjusį rugsėjį nužudyti 
prezidentą de Gaulle. OAS vy
rai "kaltinami, jog jie neseniai 
du kartu bandė irgi nužudyti 
de Gaulle.

— Vakarų Voikietijos amba
sadorius Maskvoje vakar įteikė 
kanclerio Adenauerio notą už
sienio reikalų ministerijai. Aden 
aueris prašo Maskvą sustabdyti 
žudymus ir žvėriškus žygius 
prie Berlyno pasienio.

— JAV viceprezidentas John
son vakar Instanbule, Turkijoj 
aplankė bazarą, kur turkai jį 
nuoširdžiai sveikino.

Kubiečių demonstracija 
New Yorke prieš 
Fidel Castro režimą

NEW YORK. — Kubiečiai 
tremtiniai užvakar vakare de
monstravo Times aikštėje, pra
šydami amerikiečių pagalbos jų 
žygiams nuversti diktatoriaus 
Fidel Castro režimą.

Demonstrantai, nešini plaka
tus: “Mums reikia ginklų ir pa
ramos, mes atliksime kitus da
lykus”, ir “18,000 rusų kareivių 
Kuboje”, dainavo: “Amerika 
taip, Kuba — ne”.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 30 d): šv. Rožė Li- 

mietė, Bytautas, Augūna.
Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun

das, Roželė.

ORAS

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

Saulė teka 6:13, leidžias 7:31.

Pagal šią sutartį visi komu
nistinio bloko kraštai sutelks 
visus atominius tyrinėjimus 
Maskvoje, kuri paskirs pagel- 
binius projektus atskiroms vals
tybėms pagal pagrindinį planą.

Drezdeno institutas, didžiau
sias atominio tyrinėjimo cent
ras už Rusijos sienų, buvęs už
darytas dėl Rytų Vokietijos e- 
konominės krizės.

Fuchs, 51 metų, dabar gydo
mas sanatorijoje Bad Lieben- 
stein.



SKRIDO DAINOS MĖNESIENOJ

(Nuotrupos iš sendraugių vasaros savaitės Dainavoje).

Kur tik pažiūri — pažįstami. 
Mūsų net daugiau, negu pernai 
— nuo Atlanto (štai Genutė iš 
Baltimorės) iki Pacifiko (antai 
Pranas iš San Diego). Ne tik iš 
Amerikos ir Kanados — štai 
dr. J. Grinius net iš Vokietijos, 
kun. dr. Vaišnora ir kun. A. 
Bačkis iš Romos. Susirinkom į 
tuos “Dzūkijos kalnelius”, prie 
saulėje raibuliuojančio Spyglio

vyklaudaml sutaupome, juk ga
lėtume į Dainavos statybą in
vestuoti.

'•& *
Tėvynės vakaras. Einame ak

menuotu keliu, garsiai kalbėda
mi rožančių. Sustojome prie pa
kelės koplytėlės — čia tylios Si 
biro maldaknygės maldos ir ne
rami “Marija, Marija” giesmė. 
Nuo ežero pradeda kilti rūkas 
baltais kamuoliais. Ant žolės 

naktinius 
suskamba

ežerėlio savaitę augti tiesoje, 
savaitę pajusti alsuojančią že- krintanti rasa tildo 
mę. Savaitė sekmadienių. muzikantus. Tyliai

upelio srovė. Lengvai atsidūsta
ežeras. Jie tau sudiev sako. Jie 
laukia tavo atsakymo. Sakyk— 
iki kitų metų. L. šakėnas

(Nukelta j 6 psl.)
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Ateitininkų sendraugių stovyklos (įvykusios VII.12—18) Dainavoje dalyviai. (Inž.. D. Bielsk.aus nuotr.)

A. Bičiūnaitė, K. Jankauskas ir 
: Rimas Bražys.

Kažin kada vėl, pasimaty
sim?

Sudiev, Dainava!
C. A. T.

Alumnų diena

Šių metų SAS vasaros sto
vyklos metu, rugsėjo 1 d., or
ganizuojama bendra visų sto
vyklautojų išvyka iš Dainavos j 
Windsor, Ontario, kur įvyks 
JAV ir Kanados Lietuvių die
na, jos rengėjams iš anksto 
kviečiant tiek SAS, tiek Akade 
minio Skautų sąjūdžio stovyk-

Ateitininkų federacijos valdy vai. Ryto malda, pašnekesiai, Į las, kurios tuo metu vyksta, at- 
ba šaukia federacijos nepapras- dainos, maudymasis, intensyvus silankyti Lietuvių dienos progra 
tąją konferenciją New Yorke sportavimas ir vakaro laužai moję. Primenama visiems, vyks 
1963 vasario 21—23 dienomis, užpildė visą dienos laiką. tantiemš į SAS stovyk’ą, kartu

Red. VINCENTAS LIULEVIČIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Chieago 29, IU. Tejef. PR 6-1275

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA

Konferenciją sudaro:
a) federacijos valdybos, ta

rybos ir kontrolės komisijos na 
riai:

b) .Ą^pįtsleivių Ateitininkų są- Į 
jungos,- Studentų 
sąjungos, ir Ateitininkų Sen
draugių sąjungos narių rinkti 
atstovai.

Patariamuoju balsu Konfe
rencijoje gali dalyvauti kiekvie 
nas ateitininkas.

Štai ir stovyklos užbaigimo pasiimti pilietybės arba imigra- 
vakaras. Visi iškilmingai lau- cijos dokumentus pervažiavi- 
kia. Dovanų pilnas stalas. Kiek- mui per Kanados sieną, 
vienas gaus, ką uždirbo. j

Į stovyklautojus prabyla J.

Savaitei dvasios bendruome
nė tampa kūnu. Ryte dialoginės 
mišios. Ir atsakinėjame, ir gie
dame griausmingai. Prie stalo
jau nuo pusryčių daina skamba. _ 
o vakaro vėsumoj sutartinė kai 
neliuose klajoja. Antradienio va 
kare mėnuo nustemba: gale sto 
vykios, ant kalnelio į dangų žie
žirbos kyla, mūsų dainas gau
do. Ilga, ilga dainų pynė: kiek
viena vis su prisiminimais, drau 
gaiš surišta. Štai Kennebunko 
stovyklos himnas, o šitą Camp 
Vincent de Paul dainavome. Jos 
vis jaunos, tik mes keičiamės. 
Slaptinga jėga dainoje, o ją ži
no Pranas Zaranka, kuris pynę 
pina. Naktis vėsiai alsuoja — 
degantys rąstai irgi nespraksi.
Ir jie susimąstę.

Ne tik saulė .vanduo ir geras 
maistas Dainavoje gaivina:

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

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Vai
vakmus jaudina, gyvina idėjos. Jei;-- 

susidomėjimas idėjomis yra jau 
nystės žymė, tai mes Dainavoj 
visi jaunatvė kunkuliavome. Po 
paskaitų tiesiog, kunkuliuodavo
me : iš salės išvaryti ,kad stalus 
galėtų dengti ,po ąžuolu disku
sijas su paskaitininku tęsėme. 
Nebuvo tai viens kito graude-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

šeštadieniais 1 0—1 vai. Trečia-

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

Rez. HE 6-1670.

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

j nimas ant Babilono upės — visi 
Dvia j Visi buvusieji ir šiais laikais tikėjome, kad žvilgsnis į tiesą 

Ateitininkų šoliūnas, ateitininkų vyr. valdy >u ^draugiais tapusieji arba nereiškia nusiminimo, anaiptol, 
bos narys, MAS reikalų^referen ^elio pakeisti dar nesuspėję dienos šviesoj m pelke., kelią ga-

tas. Maloniai kalba J. Račkaus
kas, MAS centro vald. pirm., 
specialiai į stovyklos uždarymą

Ofisas: 3148 W«Bt 63rd Street 
TC1.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

ĮSAS nariai yra laukiami SAS į* atrasti. Nesimatė čia nei am- 
vasaros stovykloje sekmadienį, > žiaus skirtumo, nes idėjos gali 
rugsėjo 2 d., Dainavoje. Ši da- j būti geros ir blogos, o ne senos j 7J?" 8;

, “• u a Td nu i nu l ba iš anksto dezignuota “Alum- ar jaunos. Kas asmuo ,tas ir
atvaznavęs. Stud. Idzelis kalba, di ,, ir skiriama išimtinai diskusijų stilius, o tačiau visi
studentų ateitininkų valdybos ų .. . jaudinomės kad neturime laiko-j „ • . svečių mintims programoje, o «jauumomcb, Kaa neturime taurovardu. Su jaunimu atsisveikina 1 & J .likęs laikas jų pramogoms ir

kuopa) renka po vieną atstovą, pasidžiaugęs stovyklautojų ge-1 Sialome suvažiuoti jau

iro: dangian ra elgesiu Griausmingi nlnii.; sestadienj, dienos metu arba va
kare, kad pilniau būtų išnaudo
ta proga savo tarpe pabendrau
ti, nes Dainava, stovyklauto
jams išvykus į Wihdsorą, šešta- 

D'videšimt rinktinių stovyklau: dienį "priims alumnus kaip/šei- 
tojų vardai iššaukiami, jie gau- mininkus. Sekmadienio progra-
na dovanas — knygas už pa- moję: dr. Arūno Liulevičiaus ;Loštos.“* Teį^^Dainava sen- 

paskaita, kviestų tą dieną kai- j draugių stovyk!ą prisimįns. Pra

nlliYvin1l mm Doamm o c» lni_

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Kiekvienas MAS SAS ir ASS
padalinys (skyrius, draugovė, { stovyklos vadovas A. Tauginas,

Kai padalinyje yra daugiau 
kaip 25 nariai, vienas atstovas 
renkamas nuo kiekvienų 25 na
rių ir nuo likučio ,ne mažesnio 
kaip trylika.

Atskirai gyvenantieji ir jo
kiam MAS, SAS ar ASS pada
liniui nepriklausantieji ateitinin ", . . , f . • - 4.. vyzdingą elgesį,kai rinkimams registruojasi ati

ru elgesiu. Griausmingi ploji
mai palydi šiandien, linksmai 
besišypsantį komendantą A. šir 
vaitį.

save išsakyti, —- ką reiškia trys 
minutės tokiom mintim, kaip 

mūsų!

Kaip saulės apšviestas ryš
kiai geltonas seselių namelis. 
Tu žinai, kas jį nudažė? — Ogi 
mes, vieną saulėtą popietį va
dovaujami dažų inžinieriaus

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart). 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAIhrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

tinkamos sąjungos sau pato- i Šaulys Vacys, 
ginusiame padalinyje iki 1962 ; Daiva, Aukštakalnytė Violeta, 
rugsėjo 15 d. (Bankauskas Erdvilas, Šimaitytė

Kandidatų siūlymas turi būti Silvia ir Skrusdys Mykolas ap- 
baigtas iki 1962 spalio 15. MAS dovanojami už geriausiai para- 
SAS ir ASS padalinių valdybos j šytą referatą “Aš žiūriu į atei- 
ar jų sudarytos rinkimų komi- Įtį”-

Bajorūnaitė kėti alumnų simpoziumas ir bū-' - *■------ _______relių diskusijos. Vakare: Cleve-1 GltaiS metais žvyrių padėjome

lando draugovės narių bei jos 
alumnų statoma operetė ir šo
kiai. SAiS valdyba tikrai laukia

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki
4:80; antr. ir- penkt. nuo 4 Utį 8: 
šešt nuo 1 k1 4 va)

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS? IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11' ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitąrus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir remtis 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 rytp iki 8 vak.. trečiad
uždaryta. šešta,d. 10 v. r. iki 2 p. p

Kasdien 10-12 ir 4-7. 
tad. tik 10-12.

Treč! ir šeš-

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-67

Dr. W. Ross Dr. L. Seibu?
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 Š. Western Avė., t 
GR 6-0091; 392 E. 159th St„ Harv« 
Ilk, tel. EDison 3-4383; 30 N. k 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-771

Valandos pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirinąd.. antra., ketvirtad ir 
4 p. p.. 6:30-8:30 

-4 vai., trečiad.
penktad. nuo 1 
vai. vak. šeštad. 1 
uždaryta.

Tel. ofiso ir luito OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU j 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-57 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, 1 

Teler, FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeli 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tei. ČFtovebill 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-309

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr i 
madieniais uždaryta, priimama 
gal susitarimą, šeštadieniais nui 
v. iki 5 v. v.

sijos iki spalio 31 turi sudaryti 
visų padaliniui pasiūlytų kandi
datų raidyno tvarka bendrą są
rašą ir jį pranešti rinkikams, 
sykiu pranešant atstovų rinki
mo tvarką. Balsavimai turi bū
ti iki 1962 m. iapkr. 21 d.

Konferencijos išlaidoms kiek- 
vienp 'krhšto ateitininkų valdy
ba nustato specialų Konferenci
jos mokestį. Jį išrenka MAS, 
SAS-įiĮ.ĄSS padalinių valdybos 
ir per ąavo sąjungą centrus iki 
1962 gruodžio 15 įteikia federa
cijos valdybai.

Ateitininku Federacijos 
-u 1 valdyba

Vyr. moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje

Stovykla taip gražiai pavy
ko! Tai nuopelnas MAS 'centro 
valdybai (kun. Ign. Urbonui — 
dvasios vadui, J. Račkauskui —

'vežti, paplūdimio namelio stogą 
statyti. Matyt gerai dirbome, 
kad negirdėti skundų. Sau juk 

,ir statome. Metai, kiti, gal Dai- 
gausaus alumnų dalyvavimo, ti- nava turės kelis namelius sei
kėdamas!, kad jų kontaktas ir! moms su mažais vaikais _ ne. 

... ! laikas, praleistas su studentais, j bereiks motelyje apsistoti. Tuos 
(kurių tiek daug. Sportu susido-,bus ablPusiai naudingas. (pinigus, kuriuos Dainavoje sto-
mėjimas buvo didelis, visų pa- ,1 . --------1..... ■ ------ -------- ---- —
dėka p. E. Vadopalienei ir K.
Jankauskui, sporto vadovams.
Sportininkai ir daugiausia do
vanų gauna. Iš mergaičių ge
riausios sportininkės (pagal 
gautų taškų sistemą): A. Bal- 
pronaitė, R. Kaunaitė, A. Sa- 
čiūnaitė, J. Rusėnaitė, T. Su- 
dauskaitė, D. Ringutė, R. Gave- 
lytė ir daugelis kitų.

Seka žymiausi

Iš berniukų ge. _,siai pasiro
dė: A. Uleckas, A. Tauginas, J. 
Lisauskas, K. Čyvas, P. Pra
puolenis, š, Prapūolenis, R. Kru 
žikas, E. Šukys, A. Skruodys, 
V. Virškus, E. Bankauskas, A. 
Alšėnas ir kiti.

Paskutinis šokių ir atsisvei
kinimo vakaras.

Sekmadienis, 
daiktus kelionei.

Kraunamės 
Mus išleidžia

pirmininkui, B. Miniataitei ir. linksmi, nors ir pavargę vado- 
kitiems). Jie viską tiksliai su-1 vai: kun. A. Bačkis, A. Taugi- 
planavo ir pravedė. Stovykla bu : nas, A. Širvaitis, B. Miniataitė, 
vo darni: gražų kolektyvą su-ji. Kaufmanaitė, E. Vadopalie- 
darė ir stovyklautojai, ir vado- nė, A. Balčiūnaitė, F. Strolia,

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKJŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
medtcaD building 

7156 South Westera 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. rvto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTntA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223. ar PR 6-557' 
Ofiso vai.: Pirm., žtntr., treč. 1 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku — pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

: _ 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.

UA1 Alinnc. PIRM. Ir KETV.............. 9 v. r. Iki 8 p. p.IHLMnUUd. ANTRAD. lr PENKT..................... S ▼. r. Iki B p. p.
ŠEŠTAD...........» v. r. Iki IS ». <J Trečiad. uždaryta. .. ,

. — ---------- ^1.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Atostogose 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. TRemont 9-1450, Batavia, III.
DR^ JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chieago 28, III. 
Telef. ofiso: PUUman 5-6766 

Namų: BEveriy 8-3946 
PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6191

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 '(Vest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

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

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

2524 West 69t.h Street
Spedalybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

UTGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofiše 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 sekr 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31!

DR. F. C. iNINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6000 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Anarchijos dvasia ir

EUROPOS ATEITIS
TELSTAR: vieša ar privati nuosavybė danguje

Ar kapitalizmas derinamas su socializmu

Prancūzija po paskutinio ka 
ro pasireiškė didele anarchi
ja. Vyriausybės keitėsi, kaip 
sakoma, pagal mėnulio atmai
nas. Prancūzai dėl savo buvu
sių kolonijų praliejo daug 
kraujo ir gyvybių, bet ant ko
lonijų griuvėsių dideliuose 
skausmuose gimė kelios nepri
klausomos valstybės Azijoje ir 
Afrikoje. Jų gimimas buvo juo 
skausmingesnis, kad ten buvo 
priversti įsikišti ir kiti kraštai, 
ypač, kad tai atnešė nemažų 

• laimėjimų Kremliaus politikai.
Neilgai išsilaikęs prie val

džios vairo pokariniam laiko
tarpy ir ilgą laiką ramiai sė
dėjęs gen. de Gaulle karių, ne
patenkintų anarchija, buvo pa
šauktas iš naujo valdyti nera
mią tautą ir lemti jos ateitį.

Jis vyriausybėn atėjo veda
mas kitos dvasios. Jis atsisa
kė anarchinės laisvės, pakei
tė konstituciją, kreipėsi į tau
tą, ištroškusią ramybės, gau
damas jos pritarimą, ir pradė
jo naują erą Prancūzijos poli
tikoje. De Gaulle paėmė vals
tybės vairą napoleonišku kie
tumu, aiškiu savo tikslų pra- 
matymu, ryžtingu jų siekimu, 
kieta laikysena savo kelyje 
tiek vidaus, tiek ir užsienio 
politikoje. Jis sugebėjo grei
tai parodyti ne prancūziškai 
kietą ranką valdyme ir savo 
valdžios stiprinime, nors dėl 
to jam reikėjo prarasti net 
dalį geriausių savo rėmėjų, pas 
tačiusių jį vyriausybės pryša- 
kyje.

Tačiau Alžirijos klausimo 
sprendimas prieš de Gaulle su
kėlė dalį prancūzų, kurie no
rėjo bent šią prancūziškiausią 
koloniją kuo ilgiau išlaikyti. 
Jo buvę draugai, net kabineto 
nariai, kaip Soustelle, tapo po
litiniais pabėgėliais, jį rėmę ge
nerolai pasirinko teroro prie
mones susigrąžinti valdžią sau 
ir pasiekti savo tikslų Afri
kos šiaurėje. Pastaruoju metu 
net imtasi atentatinių priemo
nių de Gaulle nuversti. Bet de 
Gaulle savo misijos dar nėra 
užbaigęs ir kietai tvarko savo 
krašto politiką, kuri turi dide
lę įtaką ir visos Europos atei
čiai.

*
De Gaulle asmenyje ir jo 

siekimuose aiškiai regimas bu 
vusios prancūzų galybės ir di
dybės iškėlimo noras. Noras 
taip pat sutvarkyti krašto vi
daus reikalus, prikeliant ją iš 
ekonominės, idėjinės ir oliti- 
nės suirutės bei sugrąžinant 
pastovesnę tvarką. Šiam tiks
lui jis naudoja visas galimas 
priemones, — drausmindamas 
tautą, rodydamas jai ateities 
perspektyvas, pabrėždamas sa
vitą politikos kelią ir siekda
mas tarptautiniuose susigru- 
pavimuose Prancūziją pasta
tyti tarp sprendžiamąjį balsą 
turinčiųjų. valstybių. Jei ir ne 
visur pavyko laimėti, tai vis

tik jis jau yra privertęs di
džiąsias valstybes skaitytis su 
jo nuomone.

Kietas de Gaulle laikymasis 
prieš komunizmą žavi paverg
tąsias tautas. Tačiau separatis 
tinis kelias ir noras sudaryti 
trečiąją jėgą — tarpinę tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos — 
keistu nedarnumu nuskamba 
grumtynėse tarp Rytų ir Va
karų blokų. Kad du amžinieji 
priešai Prancūzija ir Vokie
tija — randa būdų susitarimui, 
tai yra naudinga Europos iš
silaikymui ir net prarastojo po 
litinio svorio atgavimui, bet 
kartu tai skaldo Vakarų jėgas 
kovoje su komunizmu. Prancū
zų vyriausybės nenuolaidumas 
komunizmo kėslams padeda su 
laikyti komunizmą prie dabar
tinių jo ribų, ibent dalinai at
sveria JAV vairuotojų daro
mas nuolaidas, bet politiškai ir 
gal net idėjiškai skaldo Vaka
rų atsparumą prieš Kremliaus 
politikos veržlumą.

Ar ta politika duos Vaka
rams aiškesnių laimėjimų, sun 
ku įspėti, bet galima manyti, 
kad Maskva bus priversta skai 
tytis jau ne tik su JAV nu
sistatymu, bet kartu ir su Va
karų Europa, kaip nauja poli
tine ir ekonomine galybe.

Šiuo metu atrodo, kad, jei
gu Prancūzijos vyriausybės 
vairuotojui pavyks labiau su
jungti Europos valstybes bend 
riems siekimams, senoji Eu
ropa atsistos kaip nauja, stip
ri galybė. Anarchijos dvasia, 
kuri vyravo ne tik Prancūzi
joje, bet kai kuriuose kituose 
kraštuose, pvz. Italijoje, bus 
nugalėta, dalinai suvaržant lais 
vės išnaudojimą, leidžiant bu
vusioms kolonijoms pačioms 
apspręsti savo kraštų reikalus 
bei ateitį ir mėginant bent eko
nominėje ir politinėje, srityje 
rasti bendrus visoms laisvo
sioms Europos valstybėms ke
lius.

Tačiau, iš kitos pusės, de 
Gaulle kietumas ne tik prieš 
anarchiją savo krašte, bet ir 
prieš skirtingai suprantamus 
Vakarų politinius tikslus, tuo 
pačiu metu pastato pavojun 
Vakarų vienybę ir gresia nau
ja anarchija tarptautinėje lais
vojo pasaulio politikoje. Ar pa
vyks suderinti bendruosius Va
karų siekimus į vieną politinį 
kelią, tai priklausys nuo Va
karų politikos vairuotojų su
gebėjimo įžvelgti pavojus iš 
komunizmo pusės ir kartu nuo 
komunizmo pajėgumo sudary
ti vėl naujas krizes, kurių aki
vaizdoje visi blaiviau žvelgia į 
bendruosius reikalus, atsiža
dant dalies grynai tautinių ir 
valstybinių interesų. Jei tokį 
vienybės kelią Vakarų valsty
bėms pavyks surasti, tai Eu
ropos ateitis bus sprendžiama 
jau dabar — dabartiniuose pa
sitarimuose ir dabarties bend
radarbiavime. P. S.

Spaudoje ir gyvenime

KAI LIBERALAMS PRITRŪKSTA 
LIBERALIŠKUMO

Prieš eilę menesių JAV-se lan
kėsi iš Vokietijos atvykęs J. 
Glemža. Svečiui visi parodė rei
kiamą džentelmeniškumą ir visa 
spauda stengėsi padėti jam. vyk
dyti pasirinktą uždavinį. Ne taip 
labai seniai taipgi iš Vokietijos 
buvo atvykęs V. Banaitis. Su pa
skaitomis aplankė daugelį koloni
jų. Jo užsimojimus parėmė visa 
spauda. Nors abudu tie svečiai 
buvo daugiau vadinamojo libera
liškojo sparno, tačiau jų atžvilgiu 
buvo labai korektiška konservaty
vioji, dešinioji, katalikiška ar 
kaip kitaip ją pavadintume, spau
da.

Tačiau, kai dabar į Ameriką at
vyko dr. J. Grinius ir kai jis pa
kviestas skaityti kultūros kongre
se paskaitą, “Margutis” vedama
jame rašo, kad “Kultūros kongre
so idėja tapo sutepta”, R. Mieže
lis “Dirvoje” šneka, kad “dalis 
kūrėjų turės palikti už ruošiamo 
Kultūros kongreso viešbučio du
rų”, Br. Raila toje pačioje “Dir
voje” skelbia, kad “kongresas 
bus tuščių ir gal vienašališkų re
zoliucijų burbulas”.

Kiekvienas objektyviai į reika
lą žiūrintis žmogus sutiks, kad 
dr. J. Grinius yra gilaus išsilavi
nimo žmogus. Jis per eilę dešimt
mečių su dideliu atsidėjimu ne 
tik seka lietuvių kultūrinį gyve
nimą, bet ir giliai pažįsta Euro
pos vakarų kultūros naujuosius 
reiškinius. Tai didelio idealizmo 
žmogus. Nors Amerikoje jis ga
lėtų tikėtis didesnių asmeniškų 
patogumų, tačiau jis jaučia, kad 
Lietuvos bylai jo pasilikimas Vo
kietijoje yra naudingesnis, ir jis 
pasilieka Lietuvos reikalą atsto
vauti Europos kultūrininkų tar
pe. Jeigu tas aukštų kvalifikaci
jų žmogus nėra liberalas, tai mū
sų liberalams jau vaidinasi, kad 
iš viso kongreso beliks tik burbu
las. O visa nelaimė tiktai, kad tie 
mūsij liberalai perinažai liberališ
ki. žiūri per siaurus savo grupės 
rėmus. Jei žmogus ne jų “chev- 
ros”, tai jau burbulas.

Liberalai darosi nervingai įkai
tę dėl dr. Griniaus parašyto 
straipsnio apie A. Škėmos kūry
bą. Pripažinkime, kad Škėma tu
rėjo talentą, sutikime, kad tra-.

Rugpiūčio 18 d. po beveik tri- ■ 
jų savaičių vargo senatas prie- i 
mė prezidento Kennedy įstaty- ' 
mą komunikacijų satelitams

VYTAUTAS VARDYS
anksčiau, ypač elektrinių išvys
tymo srity, didžiųjų Amerikos 
upių regijonuose, pvz. Ameri
kos vakaruose. Tuose regijo- Prieš Kongo valstybės pa- įtampą, bet nepasieks tikslo pa- 

kaip Telstar kontroliuoti. Prieš dauguma (354—9) priėmę dar nuose tu0 kiaUsimu dažnai' ir skelbimą vietos gyventojai virš laužti pasipriešinimą. J. T., įtai 
projektą pasisakė tik 11 sena- gegužės 3, bet jis buvo įstrigęs politinės partijos nesiginčija, savo galvų matė plačią vaivo- gotos Washingtono, vėl prašo- 
torių, tačiau senate jisai užtru- senate. Kennedy pasiūlė, kad žinoma, — taip ir buvo dabar |rykštę — spalvingą ir džiugią,vė. J. T. mėlynšalmiai teužėmė 
ko ilgiau negu reikia, šešias ateity tokie satelitai būtų pri- I sakoma senate — ryšių sateli- ! ateitį. Jie tikėjosi, kad laisvės Elisabethvillę ir Kamina skrai- 
dienas grupė senatorių kalbėjo vačioje nuosavybėje, nors ir i tų išvystymas — tai ne elek- dienomis, belgams išvykus, juos , dyklas. Kohvezi yra Katangos 
be pertraukos, naudodamasi Se- valdžios kontrolėje. Satelitams trog energįjOs gamyba, kuri su- ! lydės džiaugsmas, perteklius ir ! vyriausybės žinioje. Katangos 
nato filibusterio — nepertrau- eksploatuoti bus leidžiama į- j rįgta su daugeliu šalutinių rei
kiamo debato — privilegija, steigi privačią korporaciją, ku- kajų) kaip potvynių kontrolia- 
Kai įstatymo projektas grįžo iš rios šėrai bus padalinti į dvi vįmUj kuriuo turi rūpintis Vals- 
Užsienių reikalų komiteto, fili- dalis: 50% bus parduodama vi- tybė, o ne privatūs žmonės. At-
fcusteris buvo nutrauktas tik suomenei, gi kitą 50% galės r0(į0; kad JAV paties privačios i jo pateisinti sva jonių ir parū- 
specialia senato akcija, kurios nupirkti dabartinės komunika- 
senate nebuvo imtasi daugiau CDU kompanijos kaip RCA ar 
kaip 30 metų, nuo 1927. Įstaty- telefono bendrovės ir pan. šito

nuosavybės principo neatsisa- [ pinti kasdieninės, duonos. Vi- 
ko. Tačiau — ir tai įdomu pa- įdaus politinė įtampa, genčių 
stebėti — privačioji nuosavybė, nesutarimas didina nelaiSię.

mo projektui priešinosi vadina- kia bendrove veiks valdžios nu- kaip Telstaro, bus visiškoje vai Jungtinių tautų įsikišimas Kon priešinimui palaužti. Prancūzi-
mieji liberalai senatoriai demo- rodytais nuostatais vyriausybės džios k.ontrolėje, t. y. visai ne ge neatstatė rimties, — jis tik ja nusiuntė tik savo stebėtoją,
kratai: Morse ir Neuberger iš kontrolėje. taip, kaip kitą kartą kapitelis- jpadidino įtampą krašte ir tarp- Wa,shingtone pasitarime ap-
Oregon, Kefauver (vadas) ir j Atstovų rūmuose mažuma ne tiniuose kraštuose būdavo. Tuoįtautinį nesutarimą. svarstytas ilgas ir išsamus pla-
Gore iš Tennessee, Bartlett ir ga ėjo dramatiškai įskelti pasiu metodu, atrodo, ieškoma vidų- Per pastaruosius metus dary-, nas priversti Katangą pradėti
Gruening iš Alaskos, Burdick lymo problemos. Tačiau senate, rio kelio tarp seno tipo kapita- ta daugeIis posūkiUi kurie pa- pasitariinus per dvi savaites.

neribojamo debato teises dėka, ijįzano ir senos rūsies socializmo.
taip buvo galima padaryti. Ma- Įstatymo priėmimas turi ir 
žumos senatoriai teigė, kad to- politinę implikaciją. Demokrato 
kiu būdu JAV valdžia veltui prezidento siūlymui priešinosi 
atiduoda, privačių pelnų ieško- demokratai senatoriai. Žinome, 
tojams visos tautos nuosavybę. kad paprastai iš demokratų —
Buvo kartojama, kad tuos sate- konservatorių reikia laukti opo- 
litus išvystyti ir t. t. valdžiai gicijos demokratui prezidentui, 
iki šiol yra kainavę per 25 bili- Tačiau šį kartą liberalai padarė 
jonus dolerių, gi dabar būtų vi- malonumą. Tai rodo, kiek sa- 
sišikai neatsižvelgiama į tą kai- Vy pasįdalinusi yra demokratų 

kratai, bet ir senatoriai tokių n4 ir tokiu būdu tauta apiplė- partija. Iš tikrųjų ją preziden- 
valstijų, kaip dauguma gyvento . šiama besipinigaujančiųjų nau- įui nelengva suvaldyti, 
jų įsitikinę, kad valdžia o ne dai. Senatorius palaikė ir vienas .----------------

iš Š. Dakotos, Clark iš Pen- 
sylvanijos, Long iš Louisianos. 
Jų opozicija dramatiškai pri
statė, atnaujino senoką JAV 
problemą: ar nauji, gigantiški 
industriniai projektai (atomas, 
elektros gamyba, dabar ryšių 
satelitai) turi priklausyti vals
tybei ar privatiems savinin
kams. Įdomu pastebėti, kad opo 
nentai ne tik “liberalai” demo-

privatūs žmonės turėtų organi- žymus amerikietis ,buvęs prezi- Į 
zuoti tautos turtų, kaip energi- dentas Trumanas, kuris dar 
jos, eksploataciją. Prieš Pora dienų Washingtone

buvo pareiškęs, kad toks įsta- 
Kennedy projektas 1 tymas nepraeisiąs, nes jis labai.

Kas buvo tas projektas, kurį b'ogas, plėšikiškas

tiška. Jos įsivėlė į tarpusavio 
ginčą Konge. Jų daliniai sukė
lė naujas painiavas krašte ir 

Užsienio karų veteranų są-j sunkiai išsprendžiamus finansi- 
iunga savo suvažiavime Minne- nius ir politinius klausimus,
apoTy. Minn, pasisakė prieš kuriais nesutaria net vakarie- J
Aukšt. tribunolo sprendimą, čiai.

Tačiau įstatymas praėjo, nes kliudantį maldą mokyklose, ir , Praėjusio lapkričio 24 d. Sau . Kongo sunykimas
11040) buvo milžiniška balsų atrodo, kad dauguma senatorių, priėmė rezoliuciją, kad kongre- gurno taryboje nutarta panau Beigįjos vyravimo laikais iš- 

o ir iš vis kongresmanų, nepa- sas pravestų atitinkamą patai- doti visas priemones įsbrukti miestai staiga nuskurdo.
laiko viešosios nuosavybės idė- są konstitucijoje, aiškiai leidžian belgus iš Katangos. Transpor- Namaj ap]eistį krautuvės tuš- 
jos. Su viešąja — privatine nuo čią tokias maldas valdinėse mo- to ir susižinojimo 8. 6. pradėti . ’.... . _ .
savybe JAV buvo kariauta jau kyklose. varžymai su Katanga padidins

Į uodai nebenaikinami. Tik pusė 
miestų gyventojų suranda šiokį 
tokį darbą. Nešvara ir skurdas 
vis labiau įsigali.

Valstybės finansai apverkti
ni. Numatyta išleisti 19 mil. 
frankų, tesurenkama 7 mil.

; Prieš porą metų Kongo frankas 
buvo vertas du JAV centus, 
šiandieną veik bevertis. Vyriau 
sybė spausdinasi frankų, kiek 
jai reikalinga. Mažiausia ji rū
pinasi infliacija, nes jos didžiau 
sias rūpestis prastumti dieną.

JAV 100 mil. dol. parama iš
tirpo. Jos siųstieji gaminiai pa
teko į juodąją rinką. Europos 
ūkinė bendruomenė svarsto su
teikti 11 mil. dol. paramą, bet 
vargu ji bus įgyvendinta.

Krašto valdymas visai pakri
kęs. Kongo vyriausybė net ne
sugeba surinkti sumų iš atski- 

(Nukelta j 4 pusi.)

Kennedy buvo pasiūlęs ir ku
riam tie senatoriai priešinosi? 
Atstovų rūmai tą projektą (HR j

Vidurio kelio ieškojimas

giška jo mirtis sukėlė jam daug 
sentimentų, tačiau jis neturėjo 
neklaidingumo dovanos nei ideo
loginiuose klausimuose, nei yra 
pasiekęs nekritikuojamų aukštu
mų savo kūryboje. Išėjimas j vi
suomenę su savo kūriniu yra da
vimas teisės to kūrinio vertę vi
sais atžvilgiais aptarti. Savu lai
ku, ir tai gal daugiau iš libera
liškosios visuomenės tarpo, buvo 
kritikuojančių patį Maironį, tai 
kodėl negalima tarti kritiško žo
džio apie Škėmos kūrybą ?! Dr. 
Grinius yra pilnai kvalifikuotas 
asmuo kalbėti literatūros kūrinio 
klausimais. Tas kvalifikacijas jis 
yra gilinęs kultūrinio ir literatū
rinio gyvenimo centre — Pary
žiuje, gavęs pripažinimą, pakvie
čiant jį dėstyti Lietuvos univer
sitete ir jis turi teisę savo nuo
monę pareikšti, nors tai kuriam 
nors liberalui ir nepatiktų.

Apskritai, kada šiandien esame 
taip visi išblaškyti po’ visus pa
sviečius, kai yra tiek daug sun
kumų organizuoti lietuviškus kul
tūrinius užsimojimus, būtų daug 
kilniau pozityviškai prisidėti prie 
lietuviškojo kultūros darbo, o ne 
bandyti kokiais ten leidžiamais 
burbulais temdyti lietuviško kul
tūrinio gyvenimo prošvaistes.

J. Žvilbutis

Pietų Vietnamo kariai apklausinėja Viet Congo sukilėlius, pagautus prie Camau Peninsula, di
džiausioj komunistų sukilėlių medžioklėj prie Mekong upės deltos. Sukilėlių gaudyme dalyvavo 
4.000 vyrų

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

■, tarytum mažą ženklą, kad čia kažkada buvota, ir 
■ vaikščiota.
•i Spinksėjo lempa, galvą įmantria skraiste apsi-
• gaubusi, žvalgėsi aplink, tyla besistebėdama, o Jasai-
• čiai tūnojo susigūžę, kol aprimusi Julija pakėlė veidą 
j ir tarė:
j' — Eime. Laikas gulti.
:i

Nusivedė' žmoną prie sofos ir prisėdo. Netarusi 
žodžio, Julija padėjo ant kelių galvą, prisiglaudė ir 
pravirko. Kūkčiojo ilgomis konvulsijomis, kabinosi už 
Tomo, glaudės, nes šitas vakaras, atidavus paskutinę 
duoklę, visų brangiausią, su Matukoniais išvažiavu
sią, buvo ilgų metų apyskaita, bendro gyvenimo ba
lansas. Jis glostė gaivą, nei kalbėjo ar guodė, nes 
ką galėjo sakyti, .kokį žodį tarti, kai viskas iki men
kiausios smulkmenos buvo aišku? Jie, kaip du vieniši 
rudens paukščiai, žiūrinėjo dūmais aptrauktą akiratį, 
poilsiavo ir ruošėsi skristi šilton šalin, kurios nepa
siekia nei vėjas nei speigas. Dar abu ražienose pa
vaikščios, tingiai parankios grumstuose užkritusius 
grūdus, gal uogą, šalnos pakąstą, užtiks, bet tik 
akyse raudonumas žėrės, tik paviršium trauks, o šir
dis iš džiaugsmo nesustos plakti, kaip ankstyvą vasa
rą, tuose jaunuose metuose. Dar pasiblaškys laukuose, 
pasižvalginės Saulėn, lyg du paukščiai, bet lizdas .va
karop netrauks namo, nes jame tuščia ir nyku. O 
tada kelionėn... Padebesimis į pietus, tik sparnu že
mei pamojuojant, tik plunksną arimuose numetant,

— Tėve mūsų, — jie netrukus suklaupė dieną 
atsisveikinti. Julija, rankas tarsi vystančias medžio 
šakas suglaudusi, vėl buvo rami ir tiesi. Veide spie
tėsi raukšlės, lyg sąmokslui pasiruošusios, knibždėjo 
tankiais lizdais, vyniojosi, rangėsi viena per kitą ir, 
besidžiaijgdamos pergale, išdavikiškai šypsojosi. Lyg 
biaurūs šliužai lindo į akis, aptrauktas amžiaus 
skraiste, vos ryškų mėi numą peršviečiančia, kad pa
sižiūrėtų. į gelmėse paske tusius rūpesčius, lyg veid
rodyje atsispindinčius, kat ^gėdiškai pasijuoktų iš 
ilgos metų grandinės, raude siūlais baltumus iš
rašiusios.

— ... Tavo valia, kaip danguje...
Tai šitas veidas lydėjo Tomą tūkstančiais kelių, 

mazgais susimėčiusių, šios rankos, išvėpusiom gyslom 
apraišiotos, vedė per duobes ir griovius tarsi vaiką, 
kad aštriose atskalose nesukluptų. Vai daugel kartų 
riedėjo bedugnėn, grimzdo pelkėje, kapstėsi purve, 
o ji. ramybe ir valia apsisiautusi, pamiršusi save, 
ateidavo gelbėti, traukdavo aukštyn.

“Didžiausiu turtu yra meilė. Ją reikia labiau sau- 
Įgoti už vertingiausius deimantus. Daug kas tyko iš-

Visuotinis Kongo sunykimas

Prieš dvejus metus įsikūrusi Kongo valstybė pergyvena 
nepaprastą skurdą ir politinį netikrumą. 

GEDIMINAS GALVA

taika. Jų svajonės dingo, kaip prekės traukiniais vežamos į 
vaivorykštė. Atėjo kruvini, tam Angolą ir Rhodeziją, bet aplen- 
sūs, skurdūs ir nelaimingi me- giamas Kongas.
tai. Savoji valstybė nesugebė-

Washingtono planas

JAV, Anglija ir Belgija tarėsi 
dėl Kongo apjungimo ir atitin
kamo spaudimo Katangos pasi

sižymėjo nenuoširdumu, klasta Į jeį ji vengtų derybų, paskelbti
ir apgaule. Kongo valstybė pa
smerkta žlugti be Katangos. 
Tschombe deda dideles pastan
gas iškovoti Katangai nepri
klausomybę. Pakartotini Katan 
gos žygiai susitarti su Kongo 
liko beprasmiai, nes Tschombe 
vengė įsipareigoti.

Nelemtas J. T. įsikišimas 
Konge

visuotinį ūkišką apsupimą: Ka
tangos prekių nepirkti ir nieko 
jai neparduoti. J. T. dalinius 
naudoti, kad kasytos ir kitos 
įmonės nebūtų suna’kintos.

Šis planas yra praeities klai
dų virtinės išdava. JAV didy
sis kapitalas bet kuria kaina 
siekia užvaldyti vario kasyklas 
ir liejyklas. Planas įsigalios tik 
Anglijos ir Belgijos vyriausy-

VETERANAI UŽ MALDĄ 
MOKYKLOSE

Nūdienė J. T. padėtis bevil-!bėms Pritarus. Anglija lūku
riuoja, tardama, kad klausimas 
reikalingas nuodugnaus svars
tymo. Belgija išmoko patylomis 
ir atsargiai veikti. Vargu ji pri
tars Washingtono planui, kurį

. plėšti, per akis iš rankų pagrobti, nes jokie įstatymai 
išio plėšikavimo nebaudžia”.

— ... duok mums šiandien,....
i . Per ilgus metus nustojo būti atskirais žmonėmis, 
į suaugo susiliejo vienan junginin, jog širdis tuo pačiu 
I ritmu plakė, abiejų kraujas nematomais būdais kei
tėsi. Jis priglaudė prie žmonos ranką ir jautė, kaip 
tvinksi pulsas, jo sąnariuose nusidedamas, alsuoja gy- 

[ vybė, ramiomis vilnimis banguodama, tarsi plintanti 
šiluma, stiprinanti ir gaivinanti.

i — .. . kaip ir mes atleidžiame...
I Darbai užbaigti. Ne visi. Tik mažiausieji, patys 
smulkieji, kad siaurą takelį prasiskyrus, be kurio ryt- 
dienon kojos negalėtum žengti. Kiti riogso užnugary
je dideliais kalnais, paniekinančiai besišaipydami, žai- 

įdžia šešėliais, o slėniuose priversta krūvos rūpesčių, 
nelaimių, kažkada ant nugaros vilktų, kalte nužymė
tų ir bevardžių, iš giedro dangaus žaibu užgriuvusių. 
Ateina poilsio laikas, ir grįžti nėra kada. Paminklai 

jtelięka, silpnybe ir bejėgiškumu nurašinėti.
— Šventoji Marija,. . .
“Mūsų karta pašaukta šaliai atkurti”.
“Net žemės po kojomis mes neturime.”
“Viskas sujaukta, kaip seno avino nugara.”
— ... melskis už mus nusidėjėlius, dabar ir...

Lengvu cinkterėjimu laikrodis paskelbė vidur- 
i naktį. Ši diena mirė ...

Pabaiga



Ką Kuraitis matė Lietuvoje?

cininko prisistatė okupantų lei
džiamos “Tiesos” koresponden- 

1 tas Stankevičius. Paklausė, ko
kie įspūdžiai atvykus. Kuraitis 

i mandagiai atsakė — geri. Ko- 
į respondentas ėmė spirti, kad to 
j kius palankius įspūdžius apra- 
Į šytų. Kuraitis jam aiškino, kad 
' dabar tik įvažiavęs, prma nori 
plačiau Lietuvą pamatyti. Ko- i 
respondentas tada pareiškė — ' 
tai jis pats parašysiąs. Kurai
tis, jį išlydėdamas, prataręs — 
rašyk. Dieve padėk. Okupantų; 
korespondentas ėmė purtytis — j 
jis jokių reikalų su Devu ne
turįs...

Pavojinga įtampa
Apie susidariusį konfliktą pa 

tyrę giminės ėmė Dan Kuraitį 
prašyti, kad kaip nors ieškotų 
taikios išeities. Dan Kuraitis, iš! 
kitos pusės, jautė susidariusį! 

j jam pačiam pavojų. Tada Dan 
I Kuraitis patelefonavo tam ko
respondentui Stankevičiui, ir šis 
vėl prisistatė. Kuraitis ėmė kai 

■bėti, kad visgi nežmoniška — 
norėjo aplankyti Trakus, tėviš
kę, o dabar iš Vilniaus jo neiš
leidžia. Toliau besikalbant at
mosfera nuskaidrėjo. Pats Stan 
kevičius su šoferiu Dan Kurait’ 
nuvežė į Trakus. Gamta ten la- i 
bai graži. Pilis atnaujinta. Bokš 
to viršuje — muziejus, šiaip 
apylinkė labai suvargusi. 

Automobiliu skersai Lietuvą
Pareigūnai dar pratęsė Dan 

Kuraičiui teisę Lietuvoje pabū
ti ilgiau ir leido nuvykti į tėviš
kę. Išvažiavo automobiliu su 
dviems palydovais. Iš Vilniaus 
važiavo į Kauną, Raseinius, Ši
luvą ir į Šaukotą — viso apie 
170 mylių automobiliu. Buvo 
jaučiama, kad pareigūnai delsia 
kelionę, kad Kuraičiui, pasiekus 
tėviškę, neliktų laiko ilgai su 
kaimo žmonėmis kalbėtis.

:Su namiškiais susitikę, verk
dami pasisveikino. Nusiskubino 
ant kapinių, kur aplankė Dan 
Kuraičio tėvų kapus. Kapai ap
leisti, bet kryžiai tebestovi. Sa
vo artimuosius Dan Kuraitis 
nusivedė į alinę, ir visus pavai
šino ir visiems ten buvusiems 
37 žmonėms padovanojo po 10 
rublių. Vėliau vienas iš tų rau
donųjų palydovų, jau grįžtant, 
Dan Kuraičiui kalbėjo:

— Kai jiems duodi pinigų, tu 
juos padarai tinginiais.
Kuraičiui susidarė įspūdis, jog 
dabar tokia okupantų įvesta 
tvarka, kad žmonės dirbtų, bet 
nieko neturėtų. Jei turės atsar
gų, gali neateiti į darbą...

Tik verkti reikia, koks ten 
gyvenimas ‘

Kuraičio palydovai vežėsi ir 
rekorderį. Kai tik Dan Kuraitis 
pradėjo kalbėtis su savaisiais,

4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugpiūčio 30 d. į

Rusiški garsai aerodrome. — Pasakoja lemonado 
pardavėja. — Milicija Kuraitį tardo ir kaltina. — Apsi
lankymas Trakuose, — Šnipas nori įrekorduoti, ką kal
bės kaimiečiai. — Anekdotas apie 'Nikitą.

Dan Kuraitis tik sekmadienį 
sugrįžo iš kelionės po Europą 
ir Artimuosius Rytus; aplan
kęs Lietuvą, turėjo ten spaudoj 
išgarsėjusių nuotykių. Lietuvą 
jis pasiekė liepos 16 d. lėktuvu 
iš Varšuvos.

Pirmi įspūdžiai Vilniuje
Vilniuje nusileidus lėktuvui, 

jau tenai jo laukė sesuo .bro
lienė. Pasakodamas tai, jis pra
bilo:

— Man prisimena Žemaitė, 
kuri kartą pasakė: “Parvažia
vau į Lietuvą, bet Lietuvos ne
radau”. Taip ir aš savo ke’io- 
nėje — Lietuvos, tokios, kokia 
mums miela, neradau. Aerodro
me, muitinėje buvo keliolika 
tarnautojų, bet visus komanda
vo išdidus rusas. Visą laiką toj 
įstaigoj tesigirdėjo rusų kalba, 
tik, pinigus keičiant, kasininkė 
prabilo lietuviškai.

Už $100 Dan Kuraitis gavo 
90 rublių. Kai anksčiau lankėsi 
už Geležinės Uždangos, tada už 
dolerį davė 4 rublius, o turis
tams — net po 10 rublių. Paė
mę taksį iš aerodromo nuvyko 
į “Vilniaus” viešbutį. Su namiš
kiais — iš viso 8 žmonės — nu
ėjo į valgyklą jr už pietus su
mokėjo 29 rublius, beveik po 4 į 
dol; už kiekvieną. Lietuvoje tai 
didelis pinigas. Kaune Dan Ku
raitis sutiko moteri, pardavinė
jusią limonadą. Ji pasisakė per 
mėiiesį uždirbanti tik 32 rubliu, 
ir jeigu kokia lemonado bonka 
pradingsta, išskaito iš jos už
darbio, o to uždarbio — rublis 
per dieną. Kuraičio palydovas 
kita proga jam patvirtino, kad 
pas juos visų darbininkų uždar
biai vienodi, taigi — 32 rubl. 
mėnesiui.

Tardo milicininkas
Tą pačią popietę pas Kuraitį 

į kambarį atėjo milicininkas. 
Namiškiai tuojau turėjo pasiša
linti. Pradėjo tardyti. Kuraitis 
pasisakė du kartu buvęs Sovie
tijoje. Ėmė Kuraitį kaltinti, kad 
jis užsiėmęs spekuliacija. Kai 
Dan Kuraitis pažymėjo, kad tai 
netiesa, milicininkas jam pabrė
žė, kad po 1958 m. kelionės jis 
savo knygoje “Anapus Geleži
nės Uždangos” rašė, jog Var
šuvoje, pirkdamas tautines lė
les, išmainė pinigus aukštesniu 
juodosios rinkos kursu.

Dan Kuraitis čia mūsų korės 
pondentui papasakojo, kad ir 
dabar Lenkijoje oficialus kur
sas už dolerį 24 zlotai, o jį ve
žęs vežėjas pasiūlė už dolerį 50 
zlotų ir sakė, kad dar už pave
žimą neims mokesčio. -

Okupantų korespondentas
Grįždamas prie įvykių Vilnių 

je, Dan Kuraitis pasakojo, kad 
po to priekabių ieškojusio mili

(Atkelta iš 3 pusi.)
rų sričių. Kasai srities auksas, 
Kivų. cinas — slaptai svetur iš
vežami. JAV atsiųstasis mais
tas patenka į kontrobandininkų 
rankas, nors krašte žmonės 
badmiriauja.

JAV pralaimėjimo išvakarėse
Kongo ministeris pirmininkas 

Cyrille Adoula, JAV patikėti
nis, tiesiog beviltiškoje padėty
je. Washingtonas padarytas 
klaidas nori išpirkti prielaida 
— Katangą įjungti į Kongą. 
Tschombės karinė pajėga nedi
delė, bet jo žinioje esanti 12,000 
vyrų kariuomenė žymiai draus- 
/ningesnė ir pajėgesnė už esan

tas palydovas su rekorderiu 
kreipėsi į kaimiečius:

— Tai ką dabar papasakosite 
apie savo gyvenimą?! Galėsime 
įrašyti į juostelę.

Kas čia ką gali pasakoti, kai 
šnipas į juostelę rašo. O pasa
koti būtų daug, nes, anot Ku
raičio, tik verkt reikia, koks 
ten gyvenimas.

Neveltui gyventojai net anek 
dotus apie okupantus kuria. 
Dan Kuraitis girdėjo tokį — 
žmonės dabar turi mįslę:

— Kas yra didesnis ir riebes
nis už kiaulę, bet ne kiaulė; 
mėgsta kukurūzus ,bet pats jų 
nevalgo?

Visi supranta ,kad taip juo
kiamasi iš Kremliaus Nikitos. 
Rytoj duosime daugiau iš pasi
kalbėjimo su Dan Kuraičiu, bet 
mūsų skaitytojai galės ir asme
niškai iš jo išgirsti, atsilankę į 
Draugo pikniką, kur bus pats 
Kuraitis ir papasakos. J. Pr.

does \^...6es6/'

current dividend on investment bonus
DIVIDKMiV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS

Ui 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 32, IT.TINO1S 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p.
Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

VISUOTINIS KONGO SUNYKIMAS
čią Konge. Praeityje ji neatsi
spyrė J. T. mėlynšalmiams, bet 
ateitis nežinoma.

Adoulos vyriausybė ilgai ne
galės ištverti. Kas jį pakeis? 
Kongiečiai nusivylę nepriklau- 

| somybe. Jie laukia ūkinio pa
gerėjimo, nežiūrint, kas juos be 
valdytų. Sovietams nepavyko 

i Konge įsigalėti, nors jie dėjo 
nemažų pastangų. Jie laukia 

Į valandos, kai suirutė pravers 
duris jų įtakoje esantiems sės
ti prie vairo. Tuo metu vakarie 

j čiai turės pakeisti politiką ir 
bandyti bent Katangą išlaikyti 
savo rankose.

Rygos katedros 
likimas

RYGA, pavergta Latvija. — 
Kaip praneša katalikų žinių a- 
gentūra KIPA, Rygos katalikų 
katedra, kuri jau 1959 metais 
buvo komunistų nusavinta ir už 
daryta, dabar yra paversta kon 
certų sale ir prijungta prie lat
vių tautinio istorijos muziejaus, 
įrengiant joje ateizmo muzie
jaus skyrių. Visai neseniai Ry
gos katedroje buvo surengta 
net gėlių paroda.

WISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAINTI
Jūs tikrai su tuo sutiksite 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

• NšfcK*1 °<ū 0 0t r

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. • Chicago 32

— Lietuviškas audinys — medžiagos rūbus dėvinčios mo- jimų metu gražiai nudegti sau- 
“Karaliaus nauji rūbai”. Ironiš- terys galėsiančios pasivaikščio- Įėję.
ka antrašte — “Karaliaus nau
ji rūbai” — Stokholmo dienr. 
“Dagens Nyheter” perdavė Mas 
kvos radijo paskelbtą žinią, kad 
Lietuvoje pradėtas gaminti šil
ko audinys, praleidžiąs ultra
violetinius spindulius. Tokios

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Prie garbės stalo vyčių seime sėdi iš kairės j dešinę R. Boris, vy
čių centro valdybos pirmininkas, kun. Stanevičius, dvasios vadas, 
vysk. K. Salatka ir kalba kongr. R. Madden. (V. Maželio nuotr.)

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

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

S LOVA K G ROVĖ
-'rie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

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

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

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

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

AUTOBUSAI j “DRAUGO” PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
1) Nuo šv, Jurgio bažnyčios — 33rd ir Lituanica Avė. 11:00 vai.. Bilietus galima gauti pas 

Mrs. Samienę Elzbietą, 3442 So. Union St. Telephone: VI 7-5073.

2) Nuo Šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenaw, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Maplewood St. Telephone: HE 4-3063.

S) Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios — 46th ir Hermitage, 11:00 vai. Bilietus galima gauti pas 
Mrs. Petronėlę Turskienę, 4629 So. Hermitage Avė., Telephone: YArds 7-6053;

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44th ir Fairfield, 11:30 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širvinskienę, 4541 St. Rockvvell. Telephone: LA 3-4841.

PASTABA: Autobusai grįžta iš pikniko aikštės į Chicagą 6:30 vai. šiais autobusais gali 
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis.

f



PIRMASIS PO VASAROS

Koncertas ir Literatūros Vakaras!
RUGSĖJO 1 d. (šeštadienį) 6 vai. 30 m. JAUNIMO CENTRO didžiojoj sa
lėje, 5620 So. Claremont, Chicagoje, minint Vilkaviškio gimnazijos 55 m. 
ir Vilkaviškio miesto 300 metų sukaktis. Programą išpildys Vilkaviškio 
gimnazijos auklėtiniai. Dainuos solistai: I. BLAUZDŽIŪNAITE-MOTEKAI- 
TIENĖ, R. VILCINSKAITĖ-MASTIENfi ir ST. BARAS, akomp. M. MO

TERAIČIUI. Literatūrinėje dalyje rašytojai: A. VAIČIULAITIS, P. ORIN- 
TAITĖ, J. ŠVABAITE, ALB. BARANAUSKAS, B. AUGINĄS ir K. BRA- 
DflNAS. RUGSĖJO 2 d. (sekmadienį) 5 vai. vak. tose pačios'e patalpose 
įvyksta minėjimo BANKETAS su įdomia programa ir linksmu laikraščiu. 
Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šiuose rudens sezono

atidarymo parengimuose. Bilietų kainos : koncertan — 2 dol., moksl. ir stu
dentams pusė kainos; banketan — 5 dol., moks. ir studentams pusė kainos. 
Bilietai K anksto gaunami „Drauge“ ir po 6 v. vak. pas K. Povilaitį, 2632 
W. 69th St., Chicago 29, III, Telef. GR 6-8038. Visi susitinkame šioje 
neeilinėje kultūrinėje šventėje!.

*
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WINDSOEAS LAUKIA 

SVEČIŲ!
Šį savaitgalį, rugsėjo 1-3 

dienomis į Windsorą suvažiuos 
apie pora tūkstančių lietuvių į 
tradicinę 9-ją Kanados Lietuvių 
dieną. Tai bus (JAV ir Kanados '

Cleary auditorijoje Windsore: 
telefonai CL 2-8311, CL 6-8598 
ir CL 3-3406. Detroite informuo 
tis bus galima “Neringoje” pas 
VI. Paužą telefonas — TA 5- 
2933.

Šiai šventei ruošti komitetas
lietuvių susiartinimo šventė, ku- l laukia kuo daugiausia svečių ir 
ri yra populiari lietuviškos vi- i tikisi, kad kaimyninio Detroito 
suomenės tarpe. i lietuviai taip pat gausiai daly

sis susibūrimas yra tuo ver
tingas, kad jame pasireiškia 
jaunimas savo sportiniais suge
bėjimais, dailės, dainos ir šokio 
menininkai kūrybinėmis verty-

vaus visuose šios šventės įvy
kiuose.

KRONIKA
— Lietuvių Bendruomenės

Detroito apylinkės, rugpiūčio 26
Detroite prie Ambassador tilto liepos 30 d. nuskendo Britanijos 
laivas, susidūręs su cementą vežančiu laivu. Dabar laivas, gulįs 
44 pėdų gilumoje, bandomas iškelti. Darbas užtruksiąs ligi trijų 
mėnesių.

Paštas Argentinoje

Rugpiūčio 24 d. sustreikavo 
pašto ir telegrafo tarnautojai, 
reikalaudami algos už iiepos 
mėnesį. Mat, nuo birželio mėne
sio jie negauna algos dėl Ar
gentinos finansų pakrikimo. Prie- 
paštininkų prisidėjo ir valsty
binio radijo siųstuvų tinklo tar 
nautojai. Iš tolo sunku supras
ti, kodėl valstybė nepajėgia paš 
tininkams ir telegrafininkams 
algų mokėti, nes juk pašto ženk 
lūs parduoda ir už telegramas 
ima mokesčius; tur būt, pašto 
ir telegrafo pajamas sunaudo-

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Šiais metais atšvęsti Kana- pietyje, Prince Edward hotely. 

dos Lietuvių Dienas, lietuviai čia bus gera proga susitikti ir 
renkasi Vindsore. Kanadoj, per susipažinti su jaunimu iš kitų 

miestų.
Savaitgalio bėgy vyksta lau- 

rumas ir įdomumas pritrauks 
daugelį, tad kvięčiam gausingai 
dalyvauti.

Detroito LSS Skyrius, ir
Vindsoro Bendruomenė. (Pr.)

“Labor Day” savaitgalį.

Vindsoro Bendruomenė kvie
čia visus Amerikos ir Kanados 
Lietuvius dalyvauti susivieniji
me. Suruošta programa atitiks 
visiems:

Registracija prasideda šeš
tadienio rytą, Prince Edvvard 
hotelyje Vindsoro miesto cent
re. Savaitgalio programa įtrau
kia Dr. Nagio pravedamą Tele- 
foro Valiaus dailės darbų paro-

bėmis ir gausiai visuomenei su- d. suruoštoj gegužinėj prie Che 
daromos sąlygos praleisti susi- munS ežero nepasiekė, nes bu- 
pažinimo vakarą kultūriniam vo lietinga diena. Algis Bražė- 
pobūvyje. : nas> Detroito apylinkės val-

ja kitų ministerijų algoms. Jau dą. Dr. Juliaus Kaupo paskai- 
birželio mėnesį Buenos Aires tą. banketą, ir koncertą, kurio 
priemiesčiuose laiškai iš pašto meninę programą atliks Čika- 
dėžių buvo išimami tik kartą gos Dainavos Ansamblis kartu ' 
per savaitę, dėžės būdavo per- i su Hamiltono ir Detroito šokių 
pildytos, tiesiog kimšte prikimš grupėms.

leidę 3 savaites gražioje Rako 
1 d. grįžta

vauti studentų ateitininkų va-
kare, kuris įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., 7:30 v. v. Ukrai- 

National Temple, 4655

tos; taip pat ir laiškanešiai te
pasirodydavo kartą ar du kar
tus per savaitę!

Telegramos iš Buenos Aires 
centro į priemiesčius eidavo 7 - 
9 dienas! Oro pašto laiškai ir

Šventė prasidės dailės paro- dyfcos narys- grįždamas iš tos stovykloje, rugsėjo
dos atidarymu šeštadienį, rug- ge§užinės turėjo didelę automo- į namus.
sėjo 1 d. 1 vai. p.p. Cleary au- kilio katastrofą. Pravažiuojan- į — Amerikos Lietuvių lūži- nian
ditorijos galerijoje. 2 vai. .p. p. ®io vairuotojo — moters auto- nierių ir Architektų suvažiavi- Martin. Programoje bus atlikta ] siuntiniai iš JAV eidavo į Ar
įvyks sporto šventės atidarymas mobilis ji išmušė iš kelio ir aJbi mo banketas įvyks rugsėjo 2 d. .Birutės Pukelevičiūtes “Aukso ' gentiną 3 - 4 savaites'

Tikimės, kad programos įvai- 
ko teniso ir futbolo varžybos ir 
laimėtojai bus apdovanoti olim- 
pijadiniais medaliais.

Studentų susipažinimui ruo
šiama arbatėlė šeštadienio po-

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki ii vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

71511 So. Mapievvood Ave„ 
Cbdcago 28, UI.

Jackson parke. Pats didžiau- mašinos buvo sudaužytos. Algis 8 v. v. Tuller viešbutyje. Stalus žąsies” ištrauka;
“Aukso 

kalbės Pau- i
sias tos dienos įvykis __ susi- tik P° 15 minučių atgavo sąmo- iš anksto užsisakyti pas inž. liūs Jurkus. Vakaras bus užbaig i ..

’ • 'Tuskenį. [tas šokiais.
Irena Laurinavičienė su- j — Dainavos stovyklos rėmė- 

— Elzi lietos Paurazienės, Mo 1 sirgo ir gydosi namuose dr. Oto jais tapo Felix žukaitis, auko-

pažinimo vakaras — balius,
Cleary auditorijoje, kuri yra 
201 Riverside dr. W. prie pat 
Detroito upės, prieš Fordo au
ditoriją.

Antrąją dieną — sekmadienį 
12:15 vai. bus uždėjimas vaini
ko prie žuvusiems paminklo 
miesto centre. 12:45 vai. bus
pamaldos St. Claire R. Katalikų monis LRKSA,

nę, 
žeistas,

tačiau huvo tik lengvai su-
I

terų są-gos Centro Valdybos no Vaito priežiūroje.
pirmininkės ir žinomos Detroito I _ Benita Astašaitienė išskri.
visuomenės veikėjos pagerbimo do į Vokietiją dalyvauti savo
banketas bus suruoštas si rude- .. . ,. . , . . tėvo laidotuvėse, kuriosnį: lapkričio menesio pabaigoje. n.

* , , ..... . i. rugpiucio 24Banketo miciatonus Matas Si-

damas 100 dol., ir kun. J. Žvirb 
lis, paaukojęs 50 dol. Abu iš 
Grand Rapids, Mich.

Moterų Sąjun-
bažnyčioje prie Teeumseh ir 
Victoria gatvių, o 1 vai. p. p. 
pamaldos bus evangelikams, 
First Lutheran Evangelikų baž 
nyčioje prie Giles ir Victoria 
gatvių. 3 vai. p. p. bus pietūs 
garbės svečiams Norton Palmer 
viešbutyje.

6:30 v. v. iškilmingas 9 Ka
nados Lietuvių dienos aktas. 
Kalbos ribotos ir užtruks neil
giau 40 min. Po to prasidės 
koncertas, kurio programą iš
pildys “Dainavos” ansamblis su 
solistais M. KripkaUskiene ir J. 
Vazneliu. Taip pat dalyvaus De
troito tautinių šokių grupė “Ši
lainė” ir Hamiltono 
ras”.

Pirmadienį, rugsėjo 3 d. 7 v. 
v. Kroatų salėje, 2520 Semino-

gos ir L. Vyčių kuopų atstovų 
susirinkime, rugpiūčdcr 25 d., iš
rinktas to banketo komisijos 
rengimo pirmininku. Banketo 
reikalu informuotis pas Matą 
Šimonį.

— Lithuanian Voice radijo 
valandėlės programa, sekmadie
nį, rugsėjo 2 d., ryšium su Ka
nados Lietuvių diena ir Ameri šyt. Gliaudą ir kt.

įvyko
rugpiucio 24 d. Hamburge. 
Grįždama žada aplankyti savo 

; mokslo draugę Laimutę Banio
nienę, studijuojančią Berne, 
Šveicarijoje.

— Alice Savickienė kelis mė
nesius praleido Los Angeles, 
Calif., viešėdama pas savo se
sutę ir ten susitiko savo pažįs
tamus buvusius Detroito gyven
tojus, komp. Br. Budriūną, ra-

Kaip iš mūsų tautiečių laiškų 
žinome, jau prieš liepos mėne
sį algos paštininkams buvo ne
reguliariai, netvarkingai moka
mos, todėl ir jų tarnyba buvo 
netvarkinga, panašiai kaip Ru
sijoj spalio revoliucijos metu.

Kanadiečiams patinka 
vokietės

Kanados Nato batalijonas, 3- 
jus metus stovėjęs Švęst mie
ste (Westfallen), grįžo namo,

Kas tik 
Viską

skonį, 

Lieponį!

kos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų suvažiavimu, prailgi
nama iki 1 valandos ir bus per
duodama 8:30 iki 9:30 vai. ryto 
iš WQRS FM radio stoties. 
Banga 105,1.

— Naujai nupirktuose Detro-
‘Gyvata- ito Lietuvių namuose, rugpiūčio 

25 dieną pradėtas remontas. 
Per 1 dieną salė ir scena per
tvarkyta ir paruošta dekoravi-

le, bus užbaigtuvių vakaras ir, mui — dažymui. Talkoje daly- 
bažnytinio fondo loterija. j vavo J. Atkočaitis, A. Atkočai-

Informacijos būstinė veiks tis, A. Petrauskas, J. Pusdeš-
_________________________ j ris, E. Vasiliauskas, T. Čiunka,
linuiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii J- Paulikas, S. Račiukaitis ir V.
DETROIT, MICH. K^ito pra.

SKELBIMAI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

Jos vienas sūnus Tomas su 
šeima išvyko į Buenos Aires 
Argentinoje, kur kaip' Fordo in
žinierius užims aukštą ir atsa
kingą vietą. Antrasis sūnus An
tanas Floridoje turi įmonę 
“Bamtan Products Ine.”

— Vladas ir Lidija Mingėlai
išvyko 2 savaičių atostogų į 
rytinį Amerikos pakraštį ir ža
da aplankyti visą eilę draugų ir 
pažįstamų. V. Mingėla yra Drau 
go bendradarbis ir kun. A. Mi
luko monografijos autorius.

S. G-kas

— Detroito 
suomenė yra

ir apylinkės vi- 
kviečiama daly-

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-0105 

GKNEKAE CONTRACTOR

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

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoaiJway 3-2224

J. A. Hilley, Miami, Fla., šypsosi, kai jų 17 m. 
gavo dovanų 3,590 svarų sveriantį dramblį ir
bendrovės 1,875 dol. sąskaitą. Hilley 
kad visa tai padaryta juokais.

vedybų sukakčiai 
jį pristačiusios

apsidžiaugė, kai sužinojo,

POPIEŽIAUS PORTRETAI 
LONDONO STOTYSE

Ryšium su artėjančiu visuo
tiniu Bažnyčios suvažiavimu,
Catholic Inąuiry Bureau pasirū
pino, kad Londono požeminių -pasiimdamas 365 civilius vo- 
traukinių stočių skelbimų lento kiečius: 115 kareivių vedė vo- 
se būtų iškabinti popiež. Jono kietes ir be to kanadiečiams gi-
XXIII portretai. Tas biuras taip 
gi garsins ruošiamus informaci 
nius kursus apie katalikų tiky
bos tiesas.

STEPEI MOTERŲ SĄJUNGA
Katalikių moterų sąjunga Ka 

nadoje jau turi 150,000 narių.

mė Vokietijoje 250 vaikų.

turi gerą 
perka pas

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. KUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

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

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

——---------- ----------------- --------------------—.*

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO ! >

liDflino ELECTROniCS -

TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam temlauslos kainos Ir garantija 

13321 S. Haisted St.- CLIFFSIDE4-5665Į

iš
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FKontier 6-1882

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA C TORY DEALER FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH -Valianf — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausią ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

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

Current Dividend up to 4%%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575
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KANADA KELS LIETUVOS 

JUNGTINĖSE TAUTOSE

BYLĄ

(Atkelta iš 1 psl.) j' Pirmųjų Mu laužimas
Būtų tikrai puiku, jei Pašau- gjg Kanados premjero žygis, 

lio Lietuvių Bendruomenės va- pįrmųjų ledų laužimas Pa-
dovybė imtųsi iniciatyvos su- įjaĮįjj0 kraštų laisvės reikalu 
šaukti visų mūsų veiksnių spe- jungįjnese Tautose. Neturėtu- 
cialią konfeienciją. Ši konfercn- nusiminti, jei rezultatai ir
cija turėtų paruošti ir priimti 
bendrą veiklos planą. Svarbes
nės žygio sritys gal būtų šios:

1. Spaudimo organizavimas į 
visų kraštų delegacijas prie 
Jungtinių Tautų New Yorke.

2, Atitinkamos literatūros pa

ščioniškosios Demokratijos Stu
dijų klubų centro valdybos var
du, padovanojo Moksleivių Atei 
tininkų sąjungos centro valdy
bai 110 egzempliorių B. Žukau 
sko knygos “Pirmojo Pasauli
nio karo tremtyje”. MAS CV 
nuoširdžiai dėkoja.

kad— Kas keršija, įrodo, 
blogis nugalėjo jį patį.

—A. D. Sertillanges,

PROGOS-OPPORTUNITIES

RESTORANAS IR GYVENIMUI 
PATALPOS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4 Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo- 

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% vo- 
Garažas. $19,700. nios, gazu šildymas, karpetai, “fire-

6 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. ,place”, 40 p. lotas. _$24,000.
Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele- 6 m. G kamb. mūrin., alum. lang., 
žinė tvora. $22,000. saus. jrengt. rūsvs. garaž. $22,750.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo- , aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3
mos. Garažas. Rinktine vieta. kamb.. gazu šild.. garaž.. sausas rū- 
$37,800. ,sys, prie parko, $27,800.5 butu mūras. $5,500 nuomos. Vie- '
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. I Taverna. Nauja, modern ddėlė 

Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

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

_ .... „„ e„AAAA Prieš parką maisto prekyb. duoda
garažas., gazu šildymas. $20,000 $60,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.

Pajamų bungalovv — mūras, 6 ir įį. 2 but oro apgald. $38,500.
3 kamb. Gazu šildymas. Arti musų. •

Marąuette Pke. $47,800.
6 butų mūras po 4 kamb. ir po 2

mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $52,000.

G kamb. niūras ant kampo, mūro

nebūtų tokie, kurių mes lauktu-
mėm. Po Kanados bandymo šį PATALPOS $i9,ooo.
zySi galėtų pakartoti JAV-beS. ant didelio kelio j pįCtus nuo St. Jo- Iras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 

seph, Michigan. Atdaras visą metą.
Pilnai įrengta. Namas geram stovy.
Daug vietos mašinom pastatyti.

Jei ne šioje, tai kitoje JAV-bių 
Kongreso sesijoje tikrai pavyks 
pravesti bent vieną rezoliuciją, 
kurių šiuo metu jau yra įneš-

ruošimaš tuo klausimu ir jar jyyiįĮfa. Tomis rezoliucijomis
aprūpinimas visų kraštų dele
gacijų

3. Spaudimo organizavimas į dabar vykdyti, 
visų kraštų, kuriuose tik yra 
lietuvių, vyriausybes Lietuvos,
Latvijos ir Estijos laisvės rei
kalu.

kaip tik siekiama to, ką Kana
dos premjeras pasiryžęs jau

ATEITININKU

i Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir.

.Mūrinis 2x5%, garažas, aukšta , Mūrinis, naujas. 1 % a., šalia mū- 
pastogė, rūsys, gražus kaip leis, G9 ,sų įstaigos. Garažas. $30,900. 
ir Talman. $28,500. | Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma

tūrinis 2x5%, platus lotas, alyva ria High, naujas gazo šid., garažas,
30 p. lotas. $17,700.

Medinis S kainb. Brigthon p., 30
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 

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

Mūrinis 1% a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl.

šild., 61 ir Talman. $26,800,
.Mūriu. 10 k. rezidencija ant tri

gubo loto, 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild., 3% vonios, prie M. p., 
įmokėti $10.000.

Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotų 
šalia, Brighton arba Gage p. $17,500. f «,'«««

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, inuo parko, $17.800. 
arba $10,000 be rūsio, a.bu M. p. j Mūrinis 2x4 lr 2 rūsys, 30 p. lotas,

Du namai ant vieno loto arti mu- naujos vonios, garažas, 65 — Camp- 
su įstaigos, $21,500. ’ bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 691h St., HE 6-5151

4. Nuolatinis laisvojo pasau
lio spaudos, radijo ir televizijos 
informavimas šiuo reikalu. Tik
rai daug talkos trečiu ir ketvir
tu klausimu galėtų duoti PLB,

(Atkelta iš 2 pusi.)

"Aukso žąsis"
Studentų Ateitininkų sąjun-

BUCKBOAKD COPFE HOI SF,. 
Red Arrow Higlnvay (Old V. S. 12),

Bi'idgman. Michigan. Tel.-------
Biidgman, Mich. — HOpkins 5-3724.

~IIELP YVANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

Dirbti pilną laiką, bet kurias valan
das. Geri bendrovės priedai.

WIEBOLDTS
63rd ir Green Sts.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym 

mūr. garažas. Įmokėti. $12,000. 1 $355 nuom.. kaina $27,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
2 butu niūras, 5xG, naujas šildy- Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pila

mas gazu, kilimai, plytelių vonios, taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
garažas. $27,000. naujas stogas, apsaugotas nuo pot-

8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, seklyčia- Tik $17,500, 
piatus sklypas, M Parke $36.000. Gražl f rezidencija, 3 mieg.,

’ P y' kilimai, šildymas gazu, įrengtos 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.

G 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.

2-jų liūtų po 6 kamb. mūr. Alyva 
Šildymas. Arti 57-os ir Troy. Sav. 
ninkas verčiamas parduoti $26,300.

13 butų mūrinis. Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $13.900 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymą.

G butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 but. pajam, medin., 5 lr S 
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.

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

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

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

kuri turi savo didesnius ar ma- g0S stovyklos metu įvyks va
žesnius vienetus visoje eilėje 
kraštų. Šiame darbe nereiktų 
tenkintis vien tik “didžiųjų” pas 
tangomis, o įtraukti į šį žygį, 
kiek galima, platesnes mūsų ma 
sės ir visus mūsų draugus, ku
riuos tik turime kitataučių tar
pe.

Kanadiečių lietuvių pastangos

karas Detroite, šeštadienį, rug
sėjo 8 d., Ukrainian National 
Temple, 4655 Martin, Detroit, 
Mich. Programoje bus ištrauka 
iš Birutės Pūkelevičiūtės veika
lo “Aukso žąsis”. Atlieka “At
žalyno” aktoriai: B. Pūkelevi
čiūtė, J. Kelečius, Kazys Vesel
ka, Leonas Barauskas. Progra
moje taip pat dalyvaus Paulius 
Jurkus, kuris kalbės apie pasa-

kad ką literatūroje. Vakaras bus už 
turi baigtas šokiais. Studentai atei

tininkai kviečia visus ateitinin
kus, tiek sendraugius, tiek stu
dentus, tiek moksleivius, atsi-

REIKALINGAS DUONOS 
KEPĖJAS

Kreiptis telefonu 
LA 3-1510 arba FR 6-0656

telių vonios, garažas, $28,400.
Aledtnis, 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 miegų beveik naujas mūr., kili
mai, apsaugotos ir gražiai įrengtas 
rūsys, Šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

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

HELP WANT.ED MOTERYS

CREDIT CASHLER 
(2) — BART TIME

Permanent 
Company benefits

WIEBOLDTS
63rtl and Green St.

'išnuomojama -- FOR KENT

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

3232 S. Lowe Avė.

Tokie asmenys, kaip 
premjeras Diefenbaker, 
tūkstančius įvairiausių proble
mų ir rūpesčių. Kanados lietu
viai galėtų jam priminti trum
pu laiškučiu apie jo antrą paža- lankyti, 
dą paibaltiečiams. Kiekvienas
geros valios kanadietis lietuvis IŠ MAS centro valdybos 
galėtų padėkoti už premjero pir _ jonas Račkauskas, MAS 
mo pažado įvykdymą ir papra-. pirmininkas išskrido šeštadienį 
šyti, kad jis netrukus praside- į Kennebunkportą dalyvauti ten
dančioje Jungtinių Tautų sesi
joje perduotų spręsti Pabaltijo 
kraštų laisvės bylą minėtai in
stitucijai. Kanados lietuvių jis 
labiau klausys, negu kad mūsų 
iš kitų kraštų. Nieko nepakenk 
tų, o tik padėtų, jei ir lietuviai

vykstančioje Rytų moksleivių 
ateitininkų stovykloje. Stovyk
lai vadovauja Birutė Miniatai- 
tė, MAS CV I-vicepirmininkė.

— A. Tauginas, šių metų vyr. 
moksleivių ateitininkų stovyk
los vadovas ir Cicero Vysk. M.

iš kitų kraštų parašytų po trum Valančiaus MA kuopos bem. 
pą laiškutį Kanados premjerui. į globėjas, paaukojo MAS 'centro
Jam laiškai adresuotini taip: 
His Excellency John Diefenba-

valdybai $50.00. — nupirkti
sporto įrankių 1963 m. MAS

ker, Office of the Prime Minis- stovykloms.
ter of Canada, Ottawa, Canada. i — A. Viliušis, Lietuvių Krik-

SKIP’S
Liquor

S E L F 
SERVICE

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

AUGUST-RUGP. 30, 31, SEPT.-RUGS. 1, D. D.

IMPERIAL NAPOLĘON BKAND —
FRENCH RKANDY Fifth $2-98

CUSENIER THREE STAR OOGNAC Fifth $3-88
CRUSADERS 10 YR. OLD IMPORTED

BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

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

NIKOLOFF VODKA OR v
LORD BALTIMORE GIN Quart 2-98

CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF
VVIIISKEY. Fifth $3.98

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19

OLD ST. CROIX RUM
LITE OR DARK Fifth$ 2-98

YUSAY PILSEN BEER
12—12 oz. Bottles. No Deposit $1.39

Draudimo Agentūra Patarnanja Visais Drandimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B 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 kainb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11.000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir G kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

GICERO—>BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkhohne mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
22 APAKT. MŪRAS, prie gražaus 

parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 8.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na lr 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
REAL 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.

Išnuom didelis kamharvs su Eil§ senesnių namų mieste ir prie-išnuom. aiaeiu Kambarys su mlesčiuO3ei ąžuolais apaugusiais,
atskiru įėjimu ir visais kitais pa- Pasirinkimas komercinių, apartmen- 

'togumais, vyrui. GR 6-3069 tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas. -L

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

(l-as ūkis j vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

Išnuom. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
garu apšild., karštas vanduo. $80 
mėn. 926 W. 52nd St. BO 8-3227.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitoldus biznio pastatus

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

DĖMESIO !

MO V I N G
J. NAUJOKAITIS 

xllgę metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Iii-

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-OG2G, po G vai. vakaro GK 6-4339.

@10%, 20%, 30% pigiau mokėsite? 
i už apdraudą nuo ugnies ir auto-S 
iinobilio pas i

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

'Jhicago 42. Illinois 1

HELP WANTED — VYRAI
> ♦ 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

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

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

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

Apply in person, ivrite Dept. L or wire immediately to:

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TEXOWEDD SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP WANTED -- MOTERYS

ST. JOSEPH’S HOSPITAL IN CHIPPEWA FALLS, WISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nurses For Surgery’
Or Trained Surgical 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 hospital.

Laboratory Technician Registered 
Salary commensurate with experience. Write, apply, or cali 
director of nurses, or phone for an appointment. Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippetva Falls, Wisc.

13 METŲ MŪR. REZIDENCIJA 
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas.
$1S,000 arba geriausias pasiūlymas!

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 72-os ir Western 54 pėdų 

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

geras investavimas 
3x5 ir krautuvė, mur. arti 52-os j 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto- |
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. , M p k „ 4 „on
langai. 3 auto mūr. garažas. $360 ! r‘ Saraz- S-0,900

2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

Bizniui patalpa ir būtos $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, IU., CL 7-6675

t Mūrin. 2 po a ir 4 k., garaž.. $26,900. 
Į Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 

4x5 ir 4X4 — 2 aukštų mūr. Ci- Turime gerų bargenų, patikrinkite, 
ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 West 7Ist Street

Tei. VVAIbrook 5-6015

mėn. pajamų. $27,500.
.$760 MĖN. PAJAMŲ

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

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

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

CONTRACTORS

2-jų aukštų mūr. pajamų na
mas. 2 auto. garažas. Geram sto
vy. YArds 7-7320

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.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 5MEDICINOS ir PREKY B 08 

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St,. Chicago

m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” ridas — ‘'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• ♦»»««♦♦♦♦♦

6933 S. Talman Avė. Savininkas 
parduoda 2-jų butų (po 2 mieg.) 
mūr. namą. PK. 8-3792.

RIVERSIDE NORTH. Special, 
apartmentinįs — 5 po 4 kamb. 
(2 mieg.). Karštu vand. gazu apš., 
5 metų senumo. Pajamų $630 per 
mėn., air condition. $67,900: 20% 
įmokėti, SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 ar
ba BIshop 2-2162.

$500 ĮMOKĖTI. 2 butai. Rūsys, 
pastogė. 2 po 4 kamb. Gazu apšt 
Maži mėnesiai mokėjimai. SVO
BODA, 3739 VVest 26th St. LA 
1-7038.

DĖMESIO I

VESTUVTV NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiimi

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

J. MIGLINAS
2549 W. GOth St. n a. PR 6-1063

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

TERRA
Porcelanas, kristalas, Stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, HI.

Tel. 434-4660

Platinkite “Draugę’7.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

STANKUS 
CONSTRUCTION CO.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan- 
dartenių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvveli Street
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
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Ciiicago 9, DI.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’atu 
vių dienraštis. OI skelbimu kainos- 
visiems prieinamos.

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-92724

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, ING.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0705 CL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VTDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-58G7

Remkite “Draugei”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



y

KANADOS ŽINIOS
Windsor, Ont.

Kad būtų aiškiau
Rugpiūčio 7 d. “Draugo” Nr. 

184, tilpo mano informacinė ži
nutė “Kuriama lietuviška para
pija”. Nenorėdamas jos išplėsti, 
tačiau kaip reikšmingą įvykį šio 
je kolonijoje prisimenant, labai 
trumpai aprašiau lietuviškų pa
maldų atsiradimą Windsore ir 
paminėjau liepos 29 d. įvykusį 
susirinkimą. Dėl šios žinutės 
“Draugo” rugpiūčio 17 d. laido
je pasisakė kun. V. Kaleckis. 
Kadangi, kaip minėjau žinutė 
buvo rašyta informacijai, tai 
dabar, nepilnai sutikdamas su 
kun. V. K. išdėstytomis minti
mis, turiu vėl prie to reikalo 
grįžti.

Iki šiol Kanadoje buvo žino
mos lietuviškos parapijos; Šv. 
Kazimiero ir Aušros Vartų — 
Montrealyje, Šv. Jono ir Prisi- 
tų — Hamiltone ir Šv. Kazimie
ro — Winnipege, Aušros Var
tų — Hamitlone ir Šv. Kazimie
ro — Delhi. Šios parapijos tu
ri savas bažnyčias. Kitose vie
tovėse, kur nuosavų bažnyčių 
neturima, tikinčiųjų dvasinius 
reikalus tvarko lietuviai kunigai 
per tose vietovėse veikiančias 
misijas. Londono vyskupijoje 
tokių misijų yra buvę keletas, 
vienoje iš jų — Delhi, 'Ont., 
1959 m. gruodžio 9 d., įsteigta 
Kanados lietuvių jauniausioji 
Šv. Kazimiero parapija.

Prieš penkis metus (1957) 
buvo paminėta kun. V. Rudzins 
ko 30 metų kunigavimo sukak
tis. Ta proga Kanados katalikų 
bažnyčios oficialus organas 
“The Canadian Register”, pri
simindamas gražią kunigavimo 
sukaktį, paminėjo, kad sukak
tuvininkas vadovauja lietuvių 
tautinei misijai' VVindsore.

Rašydamas apie Windsoro lie 
tuvių tautinę misiją, kurią pa
vadinau kapelianija, atrodo, tu
rėjau tam pagrindo. Ir “Exul 
Familia” enciklika įsako vys
kupams aprūpinti emigrantus 
jų kalbą mokančiais kunigais, 
vadinamais tautiniais misionie
riais klebonų teisėmis. Kad da
bar Windsore yra parapija, ten
ka būti .dėkingiems Londono vys 
kupui C. J. Cody.

Iš anksčiau minėtų matyti, 
kad Windsore ilgesnį laiką pa
rapijos nebuvo, o tik dabar yra 
atsiradusi. Šiam tikslui VVindso- 
ro lietuvių bažnytinis komitetas, 
rugsėjo 3 d. ruošia loteriją, ku
rios bilietuose įrašyta: “Newly 
ifestablished Lithuanian Catho
lic Parish, Windsor, Ontario, 
To Purehase Temporary 
Church”.

Nors žodžiai “priskirtas” ir

“paskirtas” turi didelį skirtu
mą, bet šiuo atveju neturi di- 
desnės reikšmės. Visiems turėtų 
būti žinoma, kad Windsoro lie
tuvių kunigas yra paskirtas lie
tuviams. Reikia nepamiršti, kad 
kun. V. K. gyveno Amerikoje, 
o VVindsore buvo laikomas kaip 
svečias nuo kovo 25 d. tikinčių
jų pastoraciniams uždaviniams 
atlikti. Tik nuo gegužės 1 d. 
jau pastoviai čia gyvena, taigi 
ir ši data buvo paimta ir yra 
tikra.

Rašydamas apie susirinkimą, 
parašiau dalyvavusių skaičių 25 
asmenis, tiek, kiek iš tikrųjų 
ir buvo. Kurių pavardes pralei
dau, tai padariau ne prieš jų 
norą. Ir šeimų skaičius mano 
paminėtas toks pat, kokį komi
tetas pateikė susirinkimui, jis 
nei didintas nei mažintas.

Kad namas numatytas bažny
čiai ir susirinkimo nutartas pirk 
ti buvo senas ir reikalingas ka
pitalinio remonto irgi tiesa. Ir 
miesto statybos inspektorius, pa 

' tikrinęs pastatą, nustatė, kad 
| reikalinga padaryti remontas,
J kuris atsieitų apie 4,000 dol., 
kol bus tinkamas viešam naudo 
jimui.

Pastato bažnyčiai pirkimas 
yra viešas reikalas, jo sprendi
me turi dalyvauti jei ne visi, tai 
dauguma vietos lietuvių.

Inforipacijos dėlei rašiau anks 
čiau, tą patį tikslą ir dabar 
rašydamas turiu.

Tenka pasidžiaugti, kad vajus 
bažnyčiai įsigyti vyksta sėkmin 
gai. Iki šiol jau yra surinkta 

j grynais pinigais $1,499,85. Prie 
i šios sumos dar yra nemažiau 
! ir pasižadėjimų. Tikiu, kad šiuo 
mi būsiu išaiškinęs kilusius ne
aiškumus. P. J.

DARBO DIENOS TĖVAS

Rugsėjo 3 d. švenčiam aštuo-1 
niasdešimtą Darbo dienos su- ' 
kaktį, tačiau palyginus mažas 
žmonių skaičius prisimins tą vy
rą, kuris paskatino prisiminti 
“tuos, kurie iš laukinės žemės 
padarė visą dabar esamą didy
bę”.

Net ir istorijos knygos ir en
ciklopedijos jis pamirštas. Ne
daug žmonių už darbo organi
zacijų ribų prisimena jo pavar
dę. O tas vyras buvo Peter J. 
McGuire.

McGuire suprato darbo pras
mę būdamas vienuolikos metų 
rusvų plaukų berniukas. Jis va
lė batus, pardavinėjo laikraščius 
New Yorko gatvėse civilinio ka
ro metu, kai Linkolnas buvo 
prezidentu. Jo irlandiečiui tė
vui esant kare, jaunasis McGui
re vargo, kad išlaikytų šeimą. 
Jis šlavė Lord & Taylor krau- 
tuvės grindis ir prižiūrėjo ele
gantiškų pirkėjų arklius. ;

Jis pasidarė staliumi ir greit 
išaugo į darbo sąjūdžio vadus.

Aktorė June Blair ir jos vyras 
David Nelson džiaugiasi sūnumi, 
gimusiu rugpiūčio 20 d.

Britams didėjančios galvos

ta taikai, civilizacijai ir indust
rijos triumfui”.

Jo karjerai pagelbėjo karštos Darbo dienos. idėja sparčiai 
prakalbos ir gal būt jo puikūs plito. Oregon valstybė ją pada- 
ūsai su vaškuotais galiukais, i rė legalia švente 1887, 1923 m.
Jis įvedė aštuonių valandų dar
bo dieną ir padėjo įkurti Ame
rikos Darbo Federaciją.

1882 m. gegužės 8 d. jis pa
sakė kalbą Centrinei Darbo U- 
nijai New Yorke. 20 metų am- . 
žiaus McGuire karštai kalbėjo i 
apie tą dieną, “kuri bus Darbo 
diena -— proga pašvęsta indust 
rinei dvasiai — kiekvienos tau
tos gyvybinei jėgai”.

Rugsėjo 5 d. pirmoji Darbo 
diena buvo švęsta New Yorke. 
Mažas darbininkų skaičius, ga
vo leidimą paraduoti tą dieną. 
Kai kurie darbdaviai perspėjo 
savo darbininkus, kad jie bus 
atleisti iš darbo, jeigu daly
vaus paraduose.

Apie 10,000 darbininkų drą
siai žygiavo penktąja alėja su 
orkestru, griežiančiu irlandie- 
tišką meliodiją “Killarney”. Di
džiulis piknikas su šokiais ir 
kalbomis vyko visą popietę. Va 
kare dangus buvo išaižytas ra
ketų šviesomis, blykstineiomis 
virš pastatų, kuriuose elektri
nė šviesa buvo tik ką įvesta.

“Tai nėra joks karinės gar
bės ar kovos laimėjimo šventi
mas”, pareiškė McGuire trium
fuodamas. “Ši diena yra pašvęs
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visos valstybės ją pripažino.
A. C

R. fl.

JONAS MIKSIS
Gyv. 3464 S. Lituanica Avė. 

Tel. YA 7-0497
Mfe-e rugp. 27 d., 1962, 11:45 

v. r., sulaukęs 72 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Čedasu, ■ parap.

Amerikoj išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna (Balsyte). 2 po
sūniai Martin ir Ronald Bara- 
nofski, brolis Juozapas, brolie
ne Marija, brolio sūnus Ričar
das su šeima, pussesere Elz
bieta Strazdas su šeima, švo- 
gerka Lillian Augustine su šei
ma, švogeris Petras Balsis ir 
kiti gimines, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Litauniea Avė.

laidotuves įvyks penktad., 
rugp. 31 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuVčse.

N uliūdę: žmona, posūniai, 
brolis ir kiti giminės.

Laid. direkt. Ant, M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401.

Lietuvos nepriklausomybes akto signatarui moks
lininkui, kultūrininkui ir visuomenininkui 

A. -f- A.
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, | 

jo broliui prof. Viktorui, dukroms ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia

VLIKO PREZIDIUMAS
II I — ( ■ NIII.——■■■!

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

ir kitų papuošimų 
2143 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE BfifcAR TIESIOG NUO 
M R« NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Vi»ame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME NC-l.'jJt 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7ist St. Telef. GRovehiU 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A.

PETER GALVANAUSKAS
Mirė rugp. 28 d., 1962, 8:15 

v. v., sulaukęs 78 m. amžiaus.
Gimė Išetuvoj. Kilo Iš Kau

no apskr., Aleksandros vaisė., 
Radašų kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Albert, marti Margaret, 
2 dukterys: Marie Gudas, žen
tas Leo, ii- Ursula Dyrek. žen
tas John, 5 anūkai: Richard 
Dyrek jo žmona Margaret, Ka- 
ren Radle, vyras William; Da
vid Strom, žmona Shirlėy, Larry 
ir Mary Ann Galvanauskas, 7 
proanūkai, kiti gimines, drau
gai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras a. a. An
taninos.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
7 vai. vak. Leonard Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., rug
sėjo 1 d., iš koplyčios 8.‘30 v. 
iryto bus atlydėtas j Visų 
Šventų parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą.. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys,
marti, žentai, anūkai ir proa
nūkai.

Laid. direktorus L. Bukaus
kas, Tel. COmmodore 4-2228.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601REpublio 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette $-3572«348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
S354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1188—11338319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, DLL. TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyrium!.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošt 
kapus Jūsų artimųjų,
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 Ir 9-1356

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ......................... ...................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ....................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ...............................$2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms ................... $1.50

A. "J” A.

URŠULA KRAUJELIS
(JASKCNAITE)

Gyveno 225 Waskingto®i Blvd., Oak Park, III.

Daugelį metų gyv. Cicero, III.
Mirė rugp. 27 d., 1962, 10:45 vai. vak., sulaukus pusės 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apsk., Ramygalos 
parap., Jutėnų kaimo, Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras August, sūnus Julian, 
marti Margaret, duktė Bernice Markvart, žentas Arthur, 
5 anūkai, brolis Stanley Jaškūnas, brolienė Petronėlė ir jų 
šeima, švogerka Barbora Jaškūnas su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys: Rozalija Mie- 
liūnienė ir Ona Vaitelienė ir jų šeimos.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos Draugijai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. SOth Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 1 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines) draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir aaiūkai

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

PADĖKA
Augščiausiajam pašaukus pas Save mūsų brangią žmoną, 

dukrą, mamytę ir seserį

A. -f- A.
BRONĘ ŽADEIKIENĘ,

norime nuoširdžiai padėkoti didžiojo skausmo valandoje — 
gydytojams: dr. B. Gaužiūnui, prof. dr. J. Meškauskui ir 
gailestingai sės. A. Dobrovalskytei už rūpestingą ir nuoširdų 
gydymą. Prel. D. Mozeriui, kan. P. Juknevičiui, kun. B. Su- 
gintui ir kun. A. šeštokui už maldas koplyčioje.

Už šv. Mišių auką švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčioje — kan. P. Juknevičiui, kun. Pr. Kelpšai, 
kun. J. Clifford, kun. F. Gureckui, kun. J. Gilbert; taip pat 
ir vargonininkui F. Kudirkai.

Dėkojame mūsų artimiesiems mieliems draugams, bičiu
liams ir pažįstamiems už lankymą namuose, už aplankymą 
koplyčioje, už šv. Mišių auką, už dalyvavimą šv. Mišiose, už 
palydėjimą į Šv. Kazimiero kapines ir už išreikštą užuojautą.

Chicagos Ateitininkų Sendraugių valdybai už pareikštą 
užuojautą. Karsto nešėjams: Al. Antanaičiui, A. Brenciui, 
B. Sabaliauskui, D.. Dobrovalskiui, J. Laukaičiui ir Pr. Jan
čiauskui. Laidotuvių direkt. P. Bieliūnui už malonų patarna
vimą. Ponioms Žumbakiėnei ir Norvilienei už pusryčių paruo
šimą.

Nusilenkdami Aukščiausiojo valiai — vyras Jdnas, mo
tina Julija (Lietuvoje), dukterys Milda ir Elena, 
sesuo Valė ir kiti giminės.

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. “f“ A. 

LEONARDAS

VENCKUS

Miręs prieš vienerius 
metus 1961 m. rugsėjo 9 d.

Šv. misios uz musų 
mylimo velionio sielą bus 
atnašautos rugsėjo 1 die
ną 8 vai. ryto Švento Po
vilo parapijos bažnyčioje 
Valparaiso mieste, Indiana.

Gimines, jo draugus bei pažįstamus prašome dalyvauti 
pamaldose ir paminklo šventinimo iškilmėse. Po visų apeigų 
visi dalyviai kviečiami užkandžiams į esamą salę, 108 Indiana 
Avenue, Valparaiso mieste, Indiana.

Nuliūdę: Žmona, vaikučiai, motina, brolis ir patėvis

LONDONAS. — Mokslininkai 
ir skrybėlių gamintojai paste
bėjo, jog vidutiniško brito gal
va eina didyn. Prieš karą jos 
dydis buvęs 6,8 colių, o dabar 
71/8 ir, be to, retai pasitaiko 
suaugusio brito galva mažesnė 
kaip 7 coliai.

Kokios galvos didėjimo prie
žastys? Vieni gydytojai mano, 
jog tai įvyko dėlto, kad dabar
tiniai Anglijos gyventojai ge
riau gyvena, geriau maitinasi ne 
gu protėviai. Kiti mokslininkai 
galvoja, kad galvų padidėjimas 
atsiradęs dėl to, kad dabartinė

i anglų karta intensyviai masto 
i ir per tai galvos darosi dides
nės.

Į O vienas Amerikos moksli
ninkas paaiškino, jog ateities 
žmogus turėsiąs stiprią ir dide- 

i lę galvą, bet šiaip silpnus rau-! 
j menis, nes mašinos atliks visus 
i darbus, kuriuos dar atlieka ko- 
I jos ir rankos. Automobiliai pa- 
I kenks žmonių kojoms (atrafuos 
! jų raumenys), o kitos mašinos j 
atstos rankų darbus ir tuo at 

| rofuos rankų raumenys, bet gal j 
vos darbo jokios mašinos neat 
stos.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois
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X Vysk. V. Brizgys laikys 
šiandien 7 vai. vak. šv. mišias 
Švč. Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčioje už a. a. arkiv. T. 
Matulionio sielą. Kviečiami vi
si lietuviai dalyvauti.

X SAS stovyklos metu, sek
madieni, rugsėjo 2 d. Dainavoje 
įvyks “SAS Alumnų diena”. 
Programoje: dr. A. Liulevičiaus 
paskaita ir tos dienos svečių 
simposiumas. SAS valdyba nuo 
širdžiai kviečia ir tikrai tikisi 
tą dieną Dainavoje pamatyti 
visus tuos, kurie, užbaigę stu
dijas, dar ilgisi senų dienų, se
nų draugų. Laukiame atvyks
tant jau šeštadienį, rugsėjo 1, 
kad būtų proga pilnai išnaudo
ti šį savaitgalį Dainavoje.

X Be vaišių stalo bus ir di
delis knygų stalas, taigi atei
nantį pirmadienį Draugo išva
žiavime galėsite įsigyti ir kny
gų, o taip pat atnaujinti Drau
go prenumeratą arba jį naujai 
užsisakyti.

X J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė, aštuoniolika metų moky
tojavusi Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje, sutiko lei
džiamai monografijai, Mariam- 
polės gimnazijos šimtmečio su
kakties proga, parašyti straips 
nį apie tos gimnazijos auklėti
nių tipą.

X Krivūlė, buv. Lietuvių po
licininkų klubas, ruošia savo iš
važiavimą rugsėjo 2 d. 12 vai. 
Kazimiero Ve^asio ūkyje už 
Willow Springs. Nebus nei bu
feto nei baro, vaišinsis kas ką 
bus atsivežęs, prie Alg. ir J. 
Reivyčių suorganizuotos muzi
kos.

Važiuoti per Willow Springs 
Archer Avė. — 4 A. Pervažia
vus tiltą prie 83 kelio Archer 
Avė. sukti į dešinę vingiu į kal
ną. Įkalnėje sukti į dešinę, kur 
bus atžymėta “Krivūlė”, ir įva
žiuoti į ūkį. Dėl informacijų 
kreiptis telef. YA 7-0171.

X Jonas Meškauskas, studi
juojąs komercinę psichologiją, 
aktyvus Chicagos SAS draugo
vės ir Korp! Grandies narys, 
šių metų SAS vasaros stovyk
loje eis berniukų vadovo parei
gas. Kęstutis įSkrupskelis, besi
ruošiąs filosofijos studijų dok
toratui Toronto universitete, 
1960-61 ir 1961-62 metų SAS 
valdybos narys, paruošęs pa
skutinių dviejų metų SAS stu
dijines temas, bus stovyklos stu 
dijinės programos koordinato
rium.

X Jūrų skautų tėvams pra
nešama, kad Chicagos jūrų 
skautai ir skautės iš jubilieji
nės stovyklos Custer, Mich., au 
tobusu išvyksta namo rugpiū
čio 31 d., penktadienį, 10 v. r. 
Chicagoje, prie Jaunimo Cent
ro, numatoma bus apie 5—6 v. 
p. p. Tėvai prašomi vaikus at
siimti nuo Jaunimo Centro auk 
ščiau nurodytu laiku.

X J. Vedegys, K. Mikolajū- 
nas, H. Bokas, R. Underys ir 
V. Valaitis “Draugo” pikniko 
metu tvarkys automobilius. Pik 
nikavietėje yra vietos daugiau 
kaip tūkstančiui automobilių, 
todėl kiekvienas atvykęs į pik
niką bus maloniai sutiktas įgu
dusių mašinų tvarkytojų.

. X NAUJAUSIOS—Royal Sa
fari — rašomosios mašinėlės 
yra geriausios pasaulio rinkoje. 
Visokiais raidynais. Katalogus 
ir informacijas gausite DYKAI, 
tik pranešę adresą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui’’ žinomas, kaip sąži
ningas asmuo. (Sk.)

X Regina Simokaitienė, Bal- 
fo veikėja, praves laimėjimų pa 
skirstymą “Draugo” piknike.
Bus daug įvairių dovanų.

X Vaikų programėlė Draugo 
piknike įvyks apie 2' vai. (Vai
kai per garsintuvą bus sukvies- 
sti į aikštę. Pageidautina, kad 
visi vaikučiai anksčiau atvyktų 
į aikštelę, kur mok. M. Peterai- 
tienė paruoš programai.

X Ramunė Rita Marija Ci- 
bavičiūtė, Gražinos ir Vytauto 
Cibavičių dukrelė, buvo pakrik
štyta Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
rugpiūčio 25 d. Krikšto tėvais 
buvo Diamantė Karvelytė ir dr.
Algis Lesniauskas. Vakare Du
bysos svetainėje buvo sureng
tos šaunios krikštynų vaišės, 
kuriose dalyvavo didelė dalis 
Dainavos ansamblio narių ir bū 
rys pakrikštytosios tėvų gimi
nių bei artimųjų. Prof. B. Vit
kus ta proga pasveikino tėvus,
linkėdamas išauginti dukterį lie 1 Rugpiūčio 24 d. Chicago Con tūrinis žingsnis mene. Prisime- 
tuvaite, vertą dainaviečių var- servatory College patalpose įvy nant, kad didžiumą sudarė lie- 

•do. i ko Alice Stephens vasarinio
X Šiluvos švč. P. Marijos dainavimo kurso dainininkių re 

garbei procesija įvyks rugsėjo Vitalis. Alice Stephens yra tos 
9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. konservatorijos mokytoja, kur- 
punktualiai. Procesija prasidės saį Įen jr t>uvo Debiutančių da- 
Marijos Aukšt. mokyklos kie- lyv.aVo 16> nuQ, 14_23 m am_

LIETUVOS VYČIŲ SEIME NEWARKE, N. J.
Kun. C. Jutkevičius (dėšineje) prisega kongr. R. Madden ordiną. 
Kairėje: kun. Stanevičius ir vysk. K. Salatka. (V. Meželio nuotr.)

ALICE STEPHENS STUDENČIŲ 
REČITALIS

me ir eis į Švč. P. Marijos Gi
mimo bažnyčią.

X Kun. dr. J. Gutauskas, 
Delhi, Ont., Kanadoj, lietuvių 
parapijos klebonas, buvo atvy
kęs į Chicagą aplankyti savo 
sergančios sesers ir ta proga 
užsuko ir į Draugą. Kun. dr. J. 
Gutauskas ruošia vadovėlį litu
anistinei mokyklai, tai tuo rei
kalu turėjo pasitarimų su litu
anistais, muzikais ir istorikais.

X Virginija Balnytė išvyks
ta į St. Lucius benedictinių se
selių vienuolyną, rugsėjo 3 d. 
Ji yra kun. R. Balnio sesutė, 
gyvenusi Marąuette Park apy
linkėje. Jos adresas 19045 E. 
Sierra Madre, Glendora, Calif.

X Julija ir Jurgis Pūkeliai, 
7430 S. Sangamon, džiaugiasi, 
nes atvyko atostogoms duk
relė sesuo Marija Alma, pran- 
ciškietė, kuri šiuo metu darbuo
jasi seselių pranciškiečių veda- 
moj Good Samaritan ligoninėj. 
Kartu su sesele Alma atvyko 
ir seselė Marija Lenarda.

X Santaros visuotinis suva
žiavimas šiais metais įvyksta 
rugsėjo 7—9 dienomis, Tabor 
ūkyje, Sodus, Mich. Paskaiti
ninkų tarpe: Julius Kaupas, Vy 
tautas Kavolis, Vincas Trumpa 
ir Romas Vaškelis. Prieš patį 
suvažiavimą įvyks studentų san 
tarieeių kursai. Juose dr. Hen
rikas Nagys praves Lietuvių 
literatūros seminarus, o vaka
rais literatūrinius laužus. Dėl 
transporto vykstantieji tegul 
skambina: DA 8-1186.

X A. Tauginas, šių metų vyr. 
moksleivių ateitininkų stovyk
los vadovas ir Cicero Vysk. M. 
Valančiaus MA kuopos bcrn. 
globėjas, paaukojo MAS centro 
valdybai $50 — nupirkti sporto 
įrankių 1963 m. MAS stovyk
loms.

X Nuo nacių nukentėjusių
pasitarimas šaukiamas rugpiū
čio 31 d., penktadienį, 7 v. y.
Dubysos restorane — 2548 W.

Sfiom? SS? '^iSSl69 St Būt? ?era atsinešti "*•> visiems ttemį kuri^ nebuvo 
Pranešusiam atsilyginsime. (Sk.) i savo reikalavimų eigą. I indiferentais ir tinginiais. B. M.

X Malonėkite pranešti, jei kas 
radote ar žinote, apie pamestą 
akordeoną, baltos ir mėlynos spal
vos, dėžėje. Pamestas rugp. 26 d. 
tarp 2—3:30 v. ryto, 69-toje gat-

tuvaitės, tikrai džiugu. Atlieka
mųjų veikalų sąstatas labai 
rimtas (Gluck, Haydn, Čaikov- 
ski, Bizet, Rubinštein, Delibes, 
(Verdi, Grieg ir kt.), keliantis 
tikrąjį, o ne nuvalkiotą, men-

žiaus. Beveik visos Šv. Kaži- kavertį, meninį skonį. Tikrai
miero akademijos studentės, buvo malonu tą visą stebėti ir 
% lietuvaičių. Buvo pirmame- gėrėtis taip kruopščiai ir muzi

kaliai iki smulkmenų pareng
tais veikalais. Iš tos grupės su-

čių ir gerokai pažengusių.
Pirmoje dalyje buvo du due

tai, visos kitos dainavo po du 
veikalus. Antroje dalyje dau
giau pažengusios dainavo gana 
sunkius veikalus iš op. Verdi, 
Puccini ir užbaigė bendru jung
tiniu ansambliu pačiai mokyto
jai diriguojant.

Dainininkių tarpe yra gražios 
medžiagos: lyrinių balsų, kolo- 
ratūro sopranų, vienas kitas 
balsas gana plačios apimties 
turtingu gražiu skambesiu.

Išklausius viso koncerto, ku
riame buvo atlikta įvairių epo
chų kūriniai, išryškėjo moky
tojos A. Stephens pedagoginis 
sugebėjimas per keletą savaičių 
jaunučius balsus paruošti pasi
rodymui. Debiutantės vargiai 
galvoja apie dainininkės ateitį, 
bet joms svarbu arčiau pažinti 
tą meno šaką, kad galėtų tei
singai panaudoti savo balsą sa
vųjų tarpe. Tai didelis jų kul-

Virginija Balnytė su broliu kun. Ričardu prie Draugo patalpų

Chicagoje
PARODA CHICAGOS SUKAK

TIES PROGA
Apie lietuvių pasirodymą Chi 

cagos 125 m. sukakties parade 
jau buvo Drauge rašyta. Lietu
viai taip pat dalyvavo ir paro
doje, kuri buvo suruošta Navy 
Pier patalpose. Jie turėjo savo 
skyrių - paviljoną, maždaug du 
kartu didesnį už Lietuvos pavil
joną Tarptautinėje parodoje. 
Jame parodė truputį meno,

darytas ansamblis tikrai būtų 
naudingas panaudoti koncertuo 
se kaipo jaunutę atžalą, nes jis 
darniai ir pilnai skambėjo. Gai
la būtų jį paleisti. J Žilevičius

KANDIDATAS TAIKOS 
PREMIJAI

Luis Kutner, chieagietis, tarp 
tautinės teisės žinovas, yra siū
lomas kandidatu 1962 metų No
belio taikos premijai už jo pa
rašytą veikalą “World Habeas 
Corpus”.

ŠIAIS METAIS GAL NEBUS 
SIMFONIJOS

Nutrūkus deryboms tarp Chi 
cago Symphony orkestro sąjun 
gos ir muzikantų unijos, gali
mas dalykas, kad Chicagoje ne 
įvyks šiais metais 1962-63 me
tų simfonijos sezonas.

rankdarbių, audinių ir daug nuo 
traukų lietuvių įstaigų ir pasta
tų. Paviljonas buvo tikrai gra
žus. Didžiąją jo dalį sudarė pa
viljonas iš Tarptautinės paro
dos. Jis buvo perdažytas ir ap
šviestas. Atrodė daug didesnis.

Jo įrengimu rūpinosi L. Vy
čiai, ypatingai menininkas Wal- 
ter G. Tenclinger (jo motina 
lietuvė, tėvas, rodos, ne lietu
vis).

Paviljone buvo dalinamas ir 
naujas leidinėlis apie Chicagos 
lietuvius: “Lithuanians in Chi
cago 1870 — 1962”. Jį sureda
gavo iš Lietuvos generalinio 
konsulato medžiagos Frank švel 
nis, jr., išleido St. Anthony Sa
vings & Loan Association.

Padėka ir pagarba jaunimui

J, A. VALSTYBĖSE
— Liucija Šeštakauskaitė, ne 

) seniai atvykusi iš Australijos, 
kur yra baigusi kalbas, išlaikė 
egzaminus iš prancūzų ir anglų 
kalbų ir buvo priimta Jungti
nių Tautų Organizacijos tarny
bon. Pramatoma, kad pradės 
dirbti šį rudenį.

i — Dr. Antanas Klimas, Ro-
i chester universiteto profeso
rius, rugpiūčio 27—31 d. daly
vavo 9-tam tarptautiniam kal
bininkų kongrese, įvykusiam 
Harvardo universitete Cambrid- 
ge, Mass.

— Kun. K. Pūga iš Baltimo
rės atvyko Dainavon — studen
tų stovyklon kapelionauti kar
tu su kun. dr. P. Celiešium. Jie
du praves studentų stovyklos 
Religinę dieną.

— Antanas Skintis, Los An 
gėlės, Calif., “Lietuvių Dienų” 
leidėjas ir LB Los Angeles apy
linkės pirmininkas, keliauda
mas su šeima po Vakarų Ame
riką ir Kanadą, aplankė lietu
vių centrus Californijoje ir kit. 
Iš savo kelionės rašo, kad eilė 
lietuvių planuoja atvykti į Ca
lifornijos Lietuvių dieną, įvyk
stančią 1962 metų rugsėjo 9 d., 
sekmadienį, Los Angeles mies
te, net iš San Francisco miesto, 
400 mylių nuo Los Angeles. Vi
si lietuviai norį išgirsti žymųjį 
mūsų tenorą Stasį Barą, kuris 
specialiai atvyksta iš Chicagos 
ir atliks šios šventės meninę 
programos dalį.

— Šimtą dolerių auką davė 
Rezoliucijoms Remti Komitetui 
lietuvių veikėjas iš Michigan 
valstybės. Pavardės prašė ne
skelbti. Linki komitetui sėkmės 
visuose darbuose ir ragina ko
voti už rezoliucijų pravedimą 
su dar didesne energija ir užsi

degimu. Visos aukos siųstinos 
komiteto kasininkui: Mr. Geor
ge A. Petrauskas, 3442 Madera 
Avenue, Los Angeles 39, Cali- 
fornia. Visa veikla komitetui 
jau yra kainavusi ne šimtus, 
bet tūkstančius dolerių. Iki šiol 
Lietuvos bylos reikalu jau yra 
įnešta į kongresą dvylika rezo
liucijų.

CHICAGOS ŽINIOS
PAKELTA Į BAZILIKAS
Chicagos kardinolas Albert 

Meyer tam tikromis apeigomis 
pakėlė į bazilikos rangą Visų 
Šventųjų Karalienės bažnyčią, 
6280 N. Sauganash. Tai 14-oji 
bažnyčia visoje Amerikoje ga
vusi tokį paaukštinimą. Chica- 
ga yra vienintelis visoje šalyje 
miestas turįs dvi bazilikas. An
troji yra Our Lady of Sorrows 
bazilika prie Jackson ir Alba-
ny gatvių.

I .
SULAUKĖ 35 METŲ

Jau suėjo 35 metai, kai vei
kia Buckingham fontanas Grant 
Parke. Jis bus atdaras iki rūgs. 
30 d. Naktimis fontanas yra 
įvairiaspalvėmis šviesomis ap
šviestas.

WGES NUTRAUKIA SVETI
MŲ KALBŲ TRANSLIACIJAS

Chicagos radijo stotis WG- 
ES (1390 kil.) šiomis dienomis 
nutraukia svetimom kalbom ra
dijo transliacijas. Nauja vado
vybė yra nupirkusi stotį ir vi
są laiką transliuos programas 
pritaikintas Chicagos negrams 
gyventojams.

PENKI UGNIAGESIAI 
SUSIŽEIDĖ

Penki ugiagesiai ir dvi mote
rys buvo sužeisti, kai ugniage- 
nių vežimas, besiskubinąs į gaiš 
rą, įvažiavo į sunkvežimį prie 
Kedzie ir 47-os gt.

MIRĖ VARGONININKAS
Preston Sellers, 68 metų, ii- j 

gus metus vargonininkavęs Chi j 
cagos teatruose ir radijo stoty 
se mirė nuo širdies smūgio.

— Lietuvos Vyčių organiza
cija priėmė savo 49-tame meti
niame suvažiavime rezoliuciją, 

‘pritardama šimtaprocentiniai vi 
sai Rezoliucijoms Remti komi
teto veiklai ir žygiams. Vyčių 
seimas įvyko 1962 metų rug
piūčio 17-19 dienomis Newark, 
N. J., mieste. Šioje rezoliucijo
je Lietuvos Vyčiai ragina visus 
geros valios lietuvius jungtis į 
šį žygį už Pabaltijo kraštų 
laisvę.

. — Prel. P. Juras, Lawrence, 
Mass., šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas, buvo susirgęs ir 
išgulėjo ligoninėje nuo liepos 
20 d. iki rugp. 6 d. Dabar jau 
yra pakankamai sustiprėjęs ir 
jau įsijungė į savo pareigų dar
bą.

AUSTRALIJOJE
— Vincas Dulaitis Sydnėjuje 

atšventė 75 m. amžiaus sukak
tį. Vincas Dulaitis tarnavo Kiai 
pėdos muitinėj ir buvęs muiti
nės referentas Kaune, atšventė 
savo 75 metų sukaktį dukters 
Balandos Liubinskienės nauja
me name, kurį ta proga pašven 
tino Sydney lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus ir palinkėjo ge
riausios sėkmės ir Dievo palai
mos tiek mielam tėveliui — su
kaktuvininkui, tiek ir dukrelei 
Balandai, kurios vardu ir buvo 
pavadintas šis naujas namas, o 
ypač jos trims sūnums — jau
nuoliams.

Didžiam nustebimui ir džiaug

GRAŽUOLĖS IR KUKURŪ
ZAI

Keturiolika gražuolių iš Ver- 
million apskrities miesto cent
re prie iSheraton - Chicago vieš 
bučio praeiviams išdalino tna 
tonas kukurūzų. Jos tuo rekla
mavo Hoopeston meistelio ku
kurūzų parodą.

GYVATĖS IR KELEIVIAI

Taksi vairuotojas Henry Wil- 
son laukė keleivių prie O’Hare 
aerodromo. Pažiūrėjęs į veid
rodį matė, kad antroje sėdynėj 
jau yra du keleiviai, šešių pėdų 
gyvatė ir antroji mažoji. Užda
ręs automobilį, jis šaukėsi po
licijos ir gyvulių globos drau
gijos pagalbos. Nenustatyta, ar 
gyvatės nuodingos ar ne. Atro
dė panašios į pitonus.

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

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

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

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

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges- 

• nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

smui visų kūmų ir draugų, Vin
cas Dulaitis ne tik parodė, bet 
ir atidarė konjaką Martel, kurį 
buvo gavęs Klaipėdoje iš vieno1 
prancūzo 1932 m. Taigi 30 me
tų kantrybė bei ištvermė įrodo 
sukaktuvininko tvirtą ir pasto
vų būdą. Sukaktuvininko žmo
na mirė 1958 metais Lietuvoje, 
lo vienas sūnus ir daug giminių 
randasi Amerikoje.

— Kultūros Fondo paskaitos 
Melbourne. Šių metų vasarą ir 
rudenį numatytos skaityti vie
šos paskaitos apie modernųjį 
meną (dail. A. Vaičaitis), apie 
kelionę Europon, Afrikon ir A- 
merikon (inž. A. Gasiūnas), 
švietimo krizę (E. žižienė), len 
kų tautinę ekspansiją Lietuvon 
(J. Antanaitis), iš lietuvių tau
tos archeologijos (inž. V. žižys) 
ir kt.). (E.)

— Maironio minėjimas Ade
laidėje. Rugsėjo 9 d. Adelaidės 
apylinkės valdyba rengia bend
rą rugsėjo 8-sios ir Maironio 
minėjimą. Liepos 29 d. platų 
Maironio minėjimą surengė vie
tos ateitininkai sendraugiai.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ

— Naujosios Zelandijos saloj 
gyvenantieji lietuviai, Aucklan- 
do mieste paminėjo Maironio 
sukaktį — kruopščiai parengtą 
paskaitą skaitė lietuvių apylin
kės pirm. Č. Liutikas. Šioje apy 
linkėję lietuvių iš viso gyvena 
apie 80 (įskaitant ir vaikus).

— Nauj. Zelandijos Krašto 
valdyba yra surinkusi ir atsiun 
tusi aukų Tautos Fondui, Lie
tuvos Raud. Kryžiui ir Vasario 
16 gimnazijai.

— Žurnalui “Lituanus” pa
remti Aucklando lietuviai, stu
dentai su kitu jaunimu, prave
dė vajų ir per kelias savaites 

i surinko 27 NZ svarus. Surink
ti pingai 75 dol. čekiu pasiųsti 
į JAV “Lituanus” žurnalui. 
(E.)

Auto Ištepimas

KUGPTOOIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

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

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiuiiiR

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
itiiHiiiiiiiiuiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
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NAUJAS DARBO SEKRETORIUS - WIRTZ
Meany palaiko naują darbo sekretorių

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Kennedy vakar pasky
rė nauju darbo sekretorium W.
Wilard Wirtz. Wirtz, kaip ir

Chicagoje bendradarbis, kai jis 
buvo paskirtas darbo vicesekre- 
torium.

Wirtz yra aktyviai dalyvavęs
Goldberg, yra eikagiškis.

George Meany, AFL - CIO pir
mininkas, yra “labai geros nuo 
monės” apie Wirtz ir patenkin
tas, kad prezidentas Kennedy 
jj paskyrė darbo sekretorium.

Wirtz buvo generalinis patarė 
jas karo darbo tarybos II Pa
saulinio karo metu. Jis buvo
Northwestern universitete teisių — Jungtinių Tautų generali- 
mokyklos profesorius ir Adlai nis sekretorius U Thant atvyko 
Stevensono teisininkų bendrovės į Varšuvą.

sprendžiant didelius darbininkų 
ginčus.

— Britanijos vyriausybė va
kar protestavo prieš Sovietų 
lėktuvo neatsargumą, nes rusų 
lėktuvas vos nesusidūrė su bri
tų virš Berlyno.

RAUDONIEJI PLANUOJA VIZAS Į 
VAKARU BERLYNĄ

BERLYNAS.
vakar pareiškė, jog jie, gal būt, 
greitai paskelbs naujus suvar
žymus vakarų vokiečiams, ke
liaujantiems į Berlyną.

Rytų Vokiečiai taipgi perspė
jo. jog būsianti pasirašyta at-

Komunistai tų Sąjungos pareigūnai pareiš-
kė, kad bus įvestos vizos, bet 
jos neliesiančios vakarų berly
niečių.

Rytų Berlyno laikraščio Der 
i Morgan redaktorius Gerhart 
Fischer pranešė antradienį apie

skira taikos sutartis su Sovietų Sovietų premjero Chruščiovo ir
Sąjunga.

Gerhard Kegel, komunistų par
tijos centro komiteto narys, pa- toje.

Rytų Vokietijos komunistų va
do Ulbrichto konferenciją Jal-

reiškė užvakar rytų vokiečių te-1 Pasak Fischer pranešimo, a-

Hong Kong pasienis 
atidarytas

HONG KONG. — Komunisti
nė Kinija vakar atidarė Hong 
Kong pasienį, kurį buvo uždarę 
dėl bombos sprogimo prie kinų 
pasienio. Bomba užmušė dvi mo
teris.

Raudonieji areštavo 500 
menų apklausinėjimui.

as-

Mariner II kalba
PASADENA, Calif. — Ame

rikos “erdvės laivas” Mariner, 
skrendąs į Venerą, garsiai siun 
čia mokslinius pranešimus.

Ike grįžo
NEW YORK. — Buvęs prezi

dentas Eisenhoweris vakar grį
žo iš šešių savaičių kelionės Eu
ropoje.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Chicago ir North Westem 
geležinkelio telegrafo tarnauto
jų streikas vakar prasidėjo.

— JAV viceprezidentas John
son vakar atvyko į Kipro salą 
vizito.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas norėtų susitikti su pre
zidentu Kennedy, jei būtų rei
kalas, — pareiškė Jungtinių Tau 
tų generalinis sekretorius U 
Thant.

— Mrs. Jacąueline Kennedy 
ir jos dukrelė Caroline baigė tri 
jų savaičių atostogas Italijoje 
ir šiandien grįžta į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

— Raudonoji Kinija siunčia 
visokeriopą pagalbą Alžirijos 
premjerui Ben Bellai ir jo ša
lininkams.

Štai kas beliko iš Gene Austry’s Melody gyvulinkystes ūkio, kuris yra už Los Angeles, Newhall 
apylinkėje, kilus gaisrui. Gaisras nusiaubė daugiau kaip 15,000 akrų laukų. (UPI)

Šaltasis karas namie:

DVI AMERIKOS IR DĖL TO DVEJOPOS KALBOS
Padažnėjo vieši nusiskundimai apie dvigubą moralę, dvigubus 

matus, veidmainiavimą. Pagausėjo nuostabos balsai, kad 
dvigubą moralę vartoja ne tik Sovietai, Jungtinės Tautos,

o ir Jungtinės Valstybės. Ką tie balsai reiškia?

Padažnėjo vieši nusiskundi- principus, kurie kildinami iš mas prezidentas ją ir suminėjo 
krikščioniškosios moralės. Iš a- tiesiai vardu. Prezidentas atsa-

TRUMPAI IŠ VISUR
— JAV vidaus sekretorius U- 

dal, lydimas grupės elektros 
specialistų, rugpiūčio 28 dieną 
išvyko į Sovietų Sąjungą. Ke
lionės tikslas: susipažinti su 
hidroelektrinių jėgainių įrengi
mais, užtvankomis ir kitais da
lykais Sovietų Sąjungoje. Jo-

— Čekoslovakijos kareivis 
Jaromir Rachfalik, 21 metų, ap ma’ aP*e dv’Kubą moralę, dvi- 
sirengęs kariška uniforma ir £ubus matus, veidmainiavimą, 
nešąs kulkosvaidį, atbėgo už- fariziejizmą. Pagausėjo nuosta- 
vakar į Austriją ir paprašė po- ^os kaišai, kad dvigubą moralę 
litinio prieglobsčio. Į vartoja ne tik Sovietai, Jiuigti-

___________ nės Tautos, o ir Jungtinės Vals
tybės. Ką tie balsai reiškia?

Jungtinėse Valstybėse yra 
“dvi Amerikos”. Viena — rei
kalaujanti asmeniniuose, visuo
meniniuose ir tarpvalstybiniuo
se santykiuose laikytis moralės 
principų. Kita Amerika — rei
kalaujanti, kokį žygį spren
džiant, žiūrėti naudos, intereso; 
kiek iš to žygio bus naudos 

. man, valstybei, Vakaram. Gal 
tyra dar ir “trečia Amerika”, 
kuri kalba apie moralės princi
pus, kada vertina kitų veiks
mus, ir laikosi naudos, intere
so, kada apsprendžia savo veiks 
mus.

Pirmosios iliustraicija
Kongresas šiemet buvo pakė

lęs maištą prieš komunizmo ir 
anti-amerikonizmo stiprinimą A- 
merikos pinigais. Rado, kad ne
dera duoti pinigo Jugoslavijos 
ir Lenkijos komunistiniam reži
mam, kurie laužo žmonių teises

Nauja valstybė įr gautai» Amerikos pinigais
LONDONAS. — Karalienė dar paremia Kubos Castro. Sa- 

Elzbieta paskyrė naujos vals- Koma, nemoralu paremti plėši- 
tybės Trinidado ir Tobago gene- ką, nes, jį paremdamas, daraisi 
raliniu gubernatorium S. Ho- J° bendrininiku, atsakingu už 
choy. Trinidadas ir Tobago šian plėšimus.

— Panevėžio teatras po va
saros atostogų pradėjo sezoną,| 
pradėjęs gastroles po Lietuvą, itevmjoj' jog ateJ?a la,kas Ky- bu svarstė būdus, kaip suteikti „„

tų Vokiet,jai pareikalaut, vizų Eytų Vokietijai taikos sutartį Rodoma moldavų dramaturgo 
,s vakarų vokiečių, vykstančių , ip „,nBikinti vakariečių teises . A. Drucės “Kasa . Mavė” ir bro-
1 ya an*. er yną' .... . Berlyne. lių Turų “Siaurės Madona”.Šio menesio pradžioje Sovie

Izraelio kareivis 
žuvo prie pasienio

TEL AVIV, Izraelis. — Iz
raelio kareivis buvo mirtinai 
sužeistas ginkluotame susirė
mime tarp Sirijos ir Izraelio 
karinių jėgų.

Sirijos kareiviai apšaudė Iz
raelio traktorius, dirbusius ke-. ......................................
lyje Kfar Szold apylinkėje, ry- day,.“myyMyt> įsakymus ga-

KODEE KUBIEČIAI PUOLĖ 
HAVANOS PRIEMIESTI

NEW YORK. — Kubiečiai stu pradėti penktadienio naktį, nes
dentai, apšaudę Havaną iš jū
ros praėjusį penktadienį, išdi
džiai pareiškė, jog jie šiam ūž

tuose nuo Galilėjos. Izraelio ka
reiviai smarkiai atsišaudė.

Saudi Arabija ir
Jordanas sujungia
savo kariuomenes

AMMAN, Jordanas. — Saudi 
Arabijos ir Jordano karaliai 
rugpiūčio 29 rieną pranešė, jog 
jie sujungs savo karines jėgas 
ir koordinuos ekonominę politi
ką artėjant į sąjungą.

Šis karaliaus Saudi ir kara
liaus Hussein nutarimas buvo 
paskelbtas Ammane
Arabijoje, baigus trijų dienų 
konferenciją Taif mieste, Saudi 
Arabijoje.

vę iš anti-Castro pogrindžio Ku
boje.

Žygis buvęs suplanuotas iš 
Kubos ir apšaudymas vykęs iš 
“kaimyninės salos” — ne iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
teritorijos.

Isidro Borja, 26 metų, gimęs 
Havanoje ir baigęs Mc Gili uni
versitete inžineriją, buvo laivo 
kapitonas. Jis pasivadino “re
voliucijos studentų karinių rei
kalų sekretorium direktoriate”, 
ir pareiškė:

— Šis žygis buvo planuoja- į

tuo metu rusai ir čekai techni
kai susirinko Rosita de Horne- 
do viešbutyje.

Viešbutis yra Miramare, Ha
vanos priemiestyje. Jis stovi jū 
ros krante ir penktadienio nak
tį buvo apardytas automatinių 
šautuvų kulkų krušos ir patran 
kų sviedinių.

dien gauna nepriklausomybę.

Be darbo
Saudi 1 mas aPie dienų. Mes gavo- į

me specialius žvalgybos prane-J 'OVIEDO, Ispanija. —- Astu- 
šimus iš Kubos kur ir kada | rijoje dar 11,250 angliakasių y- 
smogti. Mums pasakyta žygį ~a be darbo.

— Vakarų Berlyno burmist
ras VVillie Brandt atvyks į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes rug
sėjo gale skaityti dviejų paskai
tų Harvardo universitete.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun

das, Roželė.
Rugsėjo 1 d.: šv. Bronislava, 

šv. Egidijus, Gunda.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, galimas lie
tus; rytoj — dalinai apsiniau
kę, apie 80 laipsnių, galimas lie
tus.

Saulė teka 6:14, leidžias 7:29.

Trinidadas ir Tobago šiandien tampa nepriklausoma valstybe. 
Trinidadas ir Tobago bus Britų bendruomenės (commonvvealth) 
nariu. Abi salos užima apie tris ketvirtadalius Rhode Island apy
linkės. (UPI)

Kodėl Kongrese pareiškė to
kio jautrumo moralės klausi
mui? Nes Kongresas yra tiesio
ginis atstovas amerikiečių ma
sės. Masėje tebėra gyvas mora
lės pajautimas. Kongreso na
riai jautrūs masės balsui. O tas 
masės balsas duodas jiem girdi
mas tokiais būdais:

“Atrodo, ironija — siųsti A- 
merikos jaunimą Berlynui, Lao- 
sui, Vietnamui paremti, gal būt, 
pralieti ten ir savo kraują, kai 
tuo tarpu Amerikos mokesčių 
mokėtojų doleriai yra siunčia
mi Titui, Gomulkai ir iš ten, 
gal būt, Castrui.

“Savaičių eigoje kongresma- 
nai ir senatoriai grįš namo, siek 
darni gauti balsų ir paramos iš 
savo atstovaujamųjų. Būtų svei 
ka paklausti kandidatus ir Kon 
greso narius, kaip jie balsuos 
dėl tokios pagalbos raudonie
siem busimajame Kongrese” 
(The Tablet skaitytojas iš Ke- 
nosha, Wisc.).

Toki balsai eina iš masės, “iš 
apačios” — balsai už aiškius

pačios yra spaudžiami išrink
tieji laikytis tų principų ir Kon 
greso darbuose. Tad ir Kongre
sas, kaip jokis kitos valstybės 
parlamentas, taip aiškiai pasi-

kė žinąs, kad kraštai, kurie ima
pimgus iš Amerikos, varo tokį sePh C- Swidler’ Federalinės jė

gainės komisijos pirmininkas, 
kartu išvyko su Udall į Rusiją.

biznį. Bet jis nemanąs, kad tai 
yra moralinis klausimas. “Aš 
manau, kad turime vertinti pa- Malajų vyriausybė suma-

sako už aiškius moralinius prin- gal tai, kas tarnauja mūsų inte-. ^no karinius da
cipus, tokiu, kaip laisvė, teisiu-| resams - .e ! »■> Konge 500 vyrų, arba be-ar kraštas siekia iš- 
gumas, apsisprendimo teisė tarp laikyti savo laisvę, ar kraštas 
tautiniuose santykiuose. siekia politikos, kuri nėra prie

šiška ilgesnės distancijos Jung-

veik trečdaliu. Priežastis; Mala
jams padidėjęs gynybos vaid
muo naujoje Malazijos federa-

Tai, schemos dėlei sakant, vie■ tinių Valstybių interesam”. Su- cl^° ’e'
nos Amerikos dvasia.

Antrosios iliustracija

Prezidentas buvo paklaustas 
prieš paskutinėje spaudos kon-

minėjęs Indijos vardą, preziden 
tas tęsė: “Aš manau, yra mūsų 
interesas ją palaikyti. Nes jei 
ji kada nueitų į kitą geležinės 
uždangos pusę, jei jos dabarti-

ferencijoje apie kraštus, kurie nės pastangos išlaikyti demokra
gauna iš Amerikos pagalbą: ar 
tie kraštai turi “moralinę teisę” 
varyti karinį ar ūkinį biznį su 
komunistinio bloko kraštais? 
Klausėjas turėjo galvoje tokius 
kraštus kaip Indija. Atsakyda-

tiją nueitų niekais, tada, aš ma
nau, laisvės reikalas būtų labai 
pažeistas ne tik Azijoje, bet ir 
visame atsiiikusiame pasauly”. 

(Nukelta į 6 psl.)

— Ioyva valstybės viename 
mieste vakar susirinko 10,000 
ūkininkų iš 16 valstybių, še
šiolikos valstybių ūkininkai nu
tarė, jog jie po šio penktadie
nio vidurnakčio daugiau nepar
duos gyvulių maisto reikalams. 
Ko jie siekia: daugiau pinigų.

— Libane pertraukti Arabų 
lygos posėdžiai keliom dienom, 
Egipto atstovams išėjus iš posė 
džio.

VARŠUVOS PAKTO VALSTYBĖS GINSIANČIOS 
BERLYNO SIENA

Arogantiškas Rytų. Vokietijos gynybos vicesekretoriaus 
pareiškimas

BERLYNAS. — Komunisti- me, yra karinė sąjunga tarp So čių gynybos dalinių yra tarp 
nės Varšuvos pakto valstybės j vietų ir jų Europos satelitų. Tai; 300,000 ir 400,000 rusų karių
oficialiai imasi ginti sieną, ski- buvo Kremliaus atsakymas į
riančią Berlyną. Apie tai prane
šė Rytų Vokietijos gynybos mi
nisterio pavaduotojas gen. Įeit. 
Kurt Wagner, pabrėždamas, kad 
ta siena yra Varšuvos pakto 
valstybių globoje ir jos neišver 
šią amerikiečių tankai. Tas pa
reiškimas buvo padarytas for
maliai 15,000 sienos sargybinių 
pervedant naujam Rytų Berly
no komendantui gen. maj. Hel- 
mut Poppe. Tas Poppe buvo 
prieš savaitę paskirtas perimti 
pareigas iš rusų komendanto.

Šiaurės Atlanto Sutarties orga
nizaciją (NATO).

Vakarų Berlynas yra šimtus 
mylių izoliuotas nuo pagrindi
nių NATO jėgų Vakarų Vokie
tijoje. Tarp Berlyno ir vakarie-

ir 300,000 Rytų Vokietios ka
rių. Pačiame gi Vakarų Berly
ne, prie tos gėdingosios sienos, 
yra 12,00 amerikiečių, britų ir 
prancūzų karių bei 20,000 va
karų Berlyno policijos, ginkluo 
tos tik automatais ir šautuvais.

Išradėjų sąskrydis pavergtoje Lietuvoje
VILNIUS, pavergt. Lietuva. 

— Rugpiūčio 14 -15 d.d. Vilniu
je į trečiąjį sąskrydį buvo su-

darbo našumą, reikalingą “per
einant į komunizmą”. Pranešta, 
kad nuo septynmečio pradžios- 
į liaudies ūkį Lietuvoje buvęvažiavę per 700 Lietuvos išra

dejų, racionalizatorių ir nova- įdiegta daugiau kaip 67.6 tūks- 
torių. Apie jų uždavinius kai- i tančio racionalizacinių pasiūly- 

Šis komandos pakeitimas reiš- bėjęs Lietuvos komunistų par- mų ir jų ekonominis efektas
kia, kad sienos sargybų dali 
niai darosi Rytų Vokietijos ka
riuomenės dalimi ir tuo pačiu 
— priklausą Varšuvos pakto 
valstybių daliniams.

Inspektuodamas tuos dalinius 
minėtasai gen. Įeit. Wagner pa
žymėjo, kad tas Berlyno mū
ras tai ugnies siena tarp pavo
jingų zonų, ir “ji jau tūkstantį 
kartų įrodžiusi savo reikalingu
mą”.

Varšuvos paktas, kaip žino-

tijos centro komiteto sekreto
rius Maniušis labiausiai iškėlė 
kosmonautų įvykdytus skridi
mus. Vienai dalyvių grupei bu
vo įteikti Aukšč. Tarybos raš
tai, kuriais suteikti nusipelniu
sių išradėjų ir racionalizato
riaus vardai.

Maniušio pranešime ir daly
vių pasisakymuose pagrindinė 
mintis buvusi ta, kad tenka nuo 
lat vystyti techniką ir tik tuo 
atveju būsią įmanoma pasiekti

viršijęs 43 mil. rublių. Esą, pa
gal įdiegtų išradimų skaičių Lie 
tuva Sovietijoje užimanti šeš
tąją vietą.

Suvažiavime buvo nusiskųsta, 
kad dažnai šlubuoja visų išradę 
jų techninės žinios, be to, ne 
visada laiku realizuojami visi 
tie vadinamieji racionalizaciniai 
pasiūlymai. Lietuvoje esą per 
3,000 inžinierių, technikų, dar- 
binnikų, užsimanančių technine 
kūryba. (E.)
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GAUSIOS LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBES

Vidurinių Vakarų Sporto a- 
pygardos lengvosios atletikos 
pirmenybės sutraukė artį 100 
dalyvių iš Clevelando, Detroito, 
Chicagos ir Cicero. Pirmenybės 
įvyko rugpiūčio 25 d., Rockne 
stadione, Cicero.

Pirmenybėse pirmą kartą da
lyvavo Chicagos ukrainiečių 
Wings klubo atletai.

Nežiūrint nepalankaus oro, 
pirmenybės puikiai pasisekė, 
tiek dalyvių skaičiumi, tiek at
siektais duomenimis.

Klubiniai geriausiai pasirodė 
Clevelando Žaibas, su nenuils
tančiu A. Bielskum priešakyje. 
Antrą vietą taškais užėmė LSK 
Aras, trečią LSK Neris ir ket
virtą Cicero Ateitis.

Iškiliausiai pasirodė Dalia 
Čiurlionytė. Po vienuolikos me
tų krito Elvyros šikšniūtės (Va 
Rapolienės) 100 m mergaičių A 
ir B kl. rekordas! E. šįkšniū- 
tės rekordinis laikas buvo 13.5. 
D. Čiurlionytė 100 m nubėgo 
per 13.4 sek. D. Čiurlionytei 
neužteko šio laimėjimo. Ji su
gebėjo laimėti dar mergaičių B 
kį 50 yd. kliūtinius ir 60 m. 
bėgimus bei rutulio stūmimą 
mergaičių B kl. Už puikų pasi
rodymą, D. Čiurlionytei buvo 
įteikta LSK Aro skirta dovana.

Vyrų klasėje geriausiai pasiro 
dė Arūnas Vasys (Chicagos A- 
ro), A. Vasys pagerino 1962 m.

. lietuvių 100 m bėgimo laiką, 
nubėgęs per 11.1 sek., laimėjo 
200 m bėgimą ir trišuolį. A Va
sys pelnė LSK Arui 17 taškų. 
Už šiuos pasirodymus A. Va
sys buvo apdovanotas clevelan- 
diškio Juozo Žilionio skirta do
vana.

Povilas Bubnys (LSK Aro) 
ir Edvardas Schillingas (Cleve
lando Žaibo) taip pat pelnė spe
cialias dovanas, skirtas dr. A. 
Nasvyčio ir A. Bielskaus. P. 
Bubnys laimėjo 110 m kliūtinį 
bėgimą 15-.8 sek. ir šuolį su 
kartim pasiekė 11” 0’. E. Schil
lingas laimėjo jaunių A kl. šuo
lį į aukštį 5’ 10 3/4”.

Už pirmąsias tris vietas bu
vo skiriami specialūs kaspinė
liai.

Pirmenybių rengėjus, Chica
gos LSK Aras reikia sveikinti. 
Nežiūrint lietaus ir netikėto, 
gausaus skaičiaus dalyvių, pir
menybės buvo pravestos be di
desnių nesusipratimų. Per 6 va
landas buvo pravestos 48 rung
tys, 7 klasėse! Nežiūrint įdėtų 
pastangų, pirmenybės buvo fi
nansiškai nuostolingos. Tik apie 
50 žiūrovų sekė šių pirmenybių 
eigą.

PARAMA MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

KRON Brannvin Aquavit .. ..............  Sth
GOEUR De French Licjijeur .....

GHATEAU ftntoine Champagne .. 
RICCADONNA Imported Vermouth 
BORDEAUK pranc. 1957 m. vynai

. 5th $3.98
. 5thv r; $2.98

Sth $1.98
5th $| .15

. 5th 98
oz. bot. $7.95

Rugpiūčio 30, 31 ir rūgs. 1 dienomis

HILLS BROS. C9FFEE ... ......... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (keimuciy).....................Kvorta $1.19
GRYBy (kelmilciy) dėže .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotu šokoladų, špro
tu, uogienių, įvairiu silkių ir žuvų gaminių.

- ŽEMOS? KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Vid. Vakarų Apygardos 
pirmenybių laimėtojai

Vyrų kl.: 100 m bėgimas —
1. A. Vasys (11.1 sek), J. Juš
ka, A. A. Bukas (visi L. ŠK 
Aro).

200 m bėgimas — Į. A. Va- 
sys (22.4 sek.), 2. J. Juška, 3. 

! M. Labanauskas (visi LSK A- 
i ro).

110 bėgimas su kliūtimis —
1. P. Bubnys (15.8 sek.), 2. G. 
Šakys (abu LŠK Aro).

Trišuolis — 1. A. Vasys (40’ 
5”), 222. J. Juška, 3. Bubnys 
(visi LSK Aro).

Šuolis į aukštį — 1. P. Bub
nys (5’7 į£”, 2. A. Vasys, 3. S.

; Strasevičius LSK Aro).
Šuolis su kartim — 1. P. Bub 

nys (ll’O”), 2. Š. Strasevičius 
(abu LSK Aro).

Rutulys — 1. A. Juška (36’
; C”), 2. A. Bukas (abu Aro), 3. 
j S. Lišauskas (Chicagos Neris).

Diskas — 1. A. Juška (100’ 
3 3/4” (Chicagos Aro), 2. E. 
Schillingas (Clevelando Žaibas).

Moterų kl.: 100 m bėgimas —
1. D. Čiurlionytė (13.4 sek.), 2. 

j V. Mockutė, 3. A. Karaliūtė (vi
sos Clevelando Žaibo).

Šuolis į tolį — 1. L. Juodytė 
(15’5%”) (Clevelando Žaibo).

Jietis — 1. D. Jurgaitytė (97’ 
17”), 2. L. Juodytė, (abi Žaibo), 
i šuolis j aukštį — 1. L. Juo
dytė (Žaibo).

•Jaunių A kl.: 100 m bėgimas 
— (finalas) 1. M. Labanaus
kas (11.5 sek. (Aro), 2. V. Pre
meneckas, 3. L. Juodvalkis (a- 
bu žaibo).

200 m bėgimas — 1. M. La
banauskas (24.3 sek.), 2-3. uk- 

i rainiečiai.
400 m bėgimas — 1. K. Jan

kauskas (55.3 sek.) (Detroito 
Kovo), 2. A. Augaitis, 3. C. Ky-

Vyrų jaunių A kl. 200 m. bėgimo pradmė. Iš kairės j dešinę: 
M. Labanauskas, J. Juška ir A. Vasys. A. Vasiui teko pirmoji 
vieta. J. Juška buvo antras ir M. Labanauskas trečias.

, Nuotr. Jono Grigaičio

Dąlia Čiurlionyte Vid. Vakarų 
Sportb" ap^'a'riioš‘ len^vosĮbs at
letikas pirrhėiiyfe&še mer
gaičių A: ir B :klV 100‘''itf “bėgimo 
rekordų: (Nuotr. J. Grigaičio)

bartas (abu Chicagos Neries).
880 yds. bėgimas — 1. K. Jan 

kauskas (2.16.0 min.) (Detroito 
Kovo), 2.( K. Zylė, (Clevelando 
Žaibo), 3. V. Genčius (Chica
gos ASK Lituanicos).

70 yds. bėgimas su kliūtimis
— 1. L. Juodvalkis (10.3 sek.),
2. V. Laniauskas (abu Cleve
lando Žaibo).

Ėjimas — 1 mylia — 1. V. 
Genčius (9.32.1 min.) (ASK Li- 
tuanicos), 2. C. Kybartas, 3. 
V. Valaitis (abu Neries).

Šuolis į aukštį — 1. E. Schil
lingas (5*10 3/4”), 2. L. Juod
valkis, 3. V. Laniauskas (visi 
Žaibo).

Šuolis į tolį — 1. V. Preme- 
neckas (18’6”) (Žaibo), 2. M. 
Labanauskas (Aro), 3. A. Au
gaitis (Neries).

Trišuolis — 1. L. Juodvalkis 
(37’7”) (Žaibo), 2. V. Preme- 
neekas (žaibo), 3. M. Labanaus 
kas (Aro).

Rutulys — 1. S. Lišauskas 
(37’3į^”) (Neries), 2. M. La
banauskas (Aro), 3. V. Valaitis 
(Neries).

Diskas — - 1. E. Schillingas 
(1O7’11”) (žaibo).

Jaunių B kl.: 80 m bėgimas
— 1. D. Bašinskas, 2. J. Lisaus
kas, 3. A. Tauginas (Ateities).

100 m bėgimas — 1. J. Li-, 
šauskas (-Neries), 2. A. Taugi- 
nas, 3. K. Tauginas (abu Atei
ties) . 1

šuolis į tolį — 1. Lišauskas 
(Neries), 2. A. Tauginas, 3. K. j 
įauginąs (abu Ateities).

Šuolis į aukštį — 1. D. Ba
šinskas (Ateities), 2-3. K. Tau 

i ginas (Ateities) ir 2. Lišaus
kas (Neries).

1 Rucuiys — 1. A. Tauginas, 2.
2. E. Olšauskas (abu Ateities),
3. J. Lišauskas (Neries).

Jaunių C ni.: 50 yds. bėgimas
— 1. J. Stankevičius, 2. A. Pet
kus, 3. S. Premeneckas (visi 
Žaibo).

šuolis. į aukštį — 1. J. Stan
kevičius (Žaibo), 2. Z. Taugi
nas (Ateities), 3. A. Petkus 
(Žaibo).

Šuolis į tolį — 1. J. Stanke
vičius, 2. A. Petkus, 3. S. Pre- 

! nienėckas (visi Žaibo).
'‘Basebail’’ sviedinuko meti

mas — i. K. Račinskas (Atei
ties), 2. J. Stankevičius (žai
bo), 3. Z. Tauginas (Ateities).

4 x 55 yds. estafetė — 1. Žai
bas (V. Premeneckas, S. Preme
neckas, A. Petkus, J. Stankevi
čius), 2. Ateitis (K. Bašinskas, 
M. Griauzdė, L. Šatas, Z. Tau
ginas).

Mergaičių B kl.: 60 m bėgi
mas — 1. D. Čiurlionytė (8.3 
sek.) 2. A. Karaliūtė, 3. V. Moc
kutė (visos Žaibo).

50 yds. bėgimas su kliūtimis
— 1. D. Čiurlionytė (7.9 sek.),
2. V. Mockutė (abi Žaibo).

Šuolis į tolį — V. Mockutė
(14’1”), 2. M. Jokubaitytė, 3. 
A. Karaliūtė (visos Žaibo.

šuolis į aukštį — 1. V. Moc
kutė (4'6”), 2. D. Čiurlionytė,
3. M. Jokubaitytė (visos Žai- 
co).

“Baseball” sviedinuko meti
mas — 1. D. Jurgaitytė (155’ 
2”), 2. D. Čiurlionytė, (abi Žai
bo).

j Diskas — 1. D. Jurgaitytė 
( (69’4”), 2. Karaliūtė (abi Žai- 
' bo).

Rutulys'—T. D. Čiurlionytė 
(25’3”), 2. D. Jurgaitytė, 3. A. 
Karaliūtė (visos Žaibo).

4x55 yds. estafetė — 1. Žai
bas I (28.3 sek.), 2. Žaibas II,
3. Neris.

JYIergaičijų C. ld.: 50 yds. bė
gimas (finalas) — 1. R. Joku
baitytė, 2. D. čiuberkytė (abi 
Žaibo), 3. M. Lišauskaitė (Ne
ries).

Šuolis į aukštį — 1. G. Ginio- 
tytė (Ateities), 2. D. Čiuberky
tė (Žaibo), 3. M. Lišauskaitė 
(Neries).

Šuolis į tolį — 1. D. Čiuber
kytė, 2. R. Jokubaitytė (abi Žai
bo), 3. M. Lišauskaitė (Neries).

“Baseball” sviedinuko meti
mas — 1. M. Lišauskaitė, 2. V. 
Bacinškaitė (abi Neries), 3. M. 
Šataitė (Ateities).

4 x 55 yds. estafetė — 1. Žai
bas - Ateitis (G. Giniotytė, R. 
Jokubaitytė, J. Petraitytė, D. 
Čiuberkytė), 2. Ateitis (M. Li
šauskaitė, Z,. Stankutė, N. Stan 
kūtė, V. Bačinskaitė). P. ž.

SPORTO KRONIKA
— LFK Lituanica laimėjo j 

(Nukelta į 6 psl.)

METAI SU DIEVU
atokiu pavadinimu neseniai Išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu su 
liuini visiems metų sekmadieniais h 
šventadieniais duodami patrauktus 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir .Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro-šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
kriukšdioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti, 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas 
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’

Knygos autorius — KUN. 1>K. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.
>000 oooooooo-oooo-o  oo-oo-oo-o o <

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus?

Platinkite “Draugę”

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
ttjf Ortliopedas. Protezistas.

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

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

Tel. PRospect 6-5084

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

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 478-4042

Rez. \VAlbiook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS 1
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

BR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAU.: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
Šeštad. nuo 12:30 iki vlO-12 vai.
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel, ofiso ir rez. VVA 5-2017

THU LITHUANIAN WORLO-W1DL DAILY
• 't

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, HJL., Tel. LUdlow 5-9500
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- ~ 
niais — 8:30 — 12:00. “
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ UIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 k, 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ" SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OUympic 2-138t

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayCtte 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS”
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
OGŲ

SPECTAOSTfi 
MEDICAL BUITyDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS v
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VAIA.NDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S 
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 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JDNAS Y. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ UIGOS 

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

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

om JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES UIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAU.: 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. REnubllc 7-2290.

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
•III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą ■

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-06J7 

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-309r

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

a . chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRAI PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 iki- 4 ir nuo 6 iki 8 
y . v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61B5

DR. V. P. TUMASONIS
CHI R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pa,gal susitarimą. 

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

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

UIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p..
trečiad. Ir ketvirtad. 7-9 v. V.

.. ■ 1 "r" ......................■'----- i-- r.......... »
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8,

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

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

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai/sumirgus arba susižeiduą 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kaądięn.
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Laisve be proto šviesos

LIBERALIZMAS BE 

TOLERANCIJOS
Brangiausias turtas mums 

yra mūsų laisvė. Tai yra mūsų 
prigimties dalis. Ją gavome 
prigimties kūrimo keliu. Viso
je regimoje kūrinijoje veikimo 
autonomiją turi tiktai žmogus. 
Kįti kūriniai veikia pagal gam
tos neatšaukiamus dėsnius. Už 
laisvę žmogus yra pasiryžęs 
aukoti net savo gyvybę. J,eigu 
jis jos neturi, tai nebelieka nė 
prasmės protingajam gyveni
mui, kuris turi būti kūrybinis, 
atseit, kasdien einąs su laisvu 
apsisprendimu. Todėl supran
tamas yra tautų veržimasis į 
nepriklausomybę ir kiekvieno 
žmogaus gynimasis nuo ver
gijos bei dvasinės priespaudos, 
kuri siekia atimti jam sąžinės 
laisvę.

*
Tik laisvėje gali išsiskleisti 

žmogiškosios prigimties gra
žiausios apraiškos, kurios yra 
ir turi būti dvasinės. Visi žmo
gaus veiksmai tuo pačiu me
tu yra ir dvasiniai ir medžia
giniai. Bet jo aukštojoje kūry
boje vertinamas ne medžiagi
nis, o dvasinis elementas. Lais 
voji valia kaip tik ir sako, kad 
žmogus yra atitrūkęs nuo me
džiagos būtinumo ir jos stati
nės inercijos bei jos nekinta
mųjų dėsnių. Tuo pačiu metu 
ir tose pačiose sąlygose bei 
tuo pačiu reikalu paskiras žmo 
gus gali pasielgti visiškai prie
šingai. Tai ir yra žmogaus au
tonomija, kad jis gali savaip 
elgtis.

Iš to betgi neseka, kad sa
vaip elgtis yra visada gerai. 
Gali tai būti mums labai pato
gu, bet iš to neseka, kad mes 
sau galime kasdien susidaryti 
naujus veikimo dėsnius. Mūsų 
autonomija mums sako, kad 
mes laisvai einame prie savo 
tikslo, bet mes negalime sukur
ti sau galutinio gyvenimo tiks
lo.

Su kiekvienu atsikvėpimu 
žmogus yra išsiilgęs laimės. It 
jis negali trokšti sau blogo. 
Pasirinkimas tarp blogo ir ge
ro yra tik laisvės ženklas, at
seit, kad tokia laisvė yra, bet 
tai nesudaro laisvės esmės. 
Kad mes kartais vietoje gero 
laisvai pasirenkame bloga, tai 
kaip tik tuo mes laisvę pažei
džiame. Laisvės kelias yra 
siekti aukščiausiojo gėrio, lais 
vai pasirenkant priemones į

'O ir klaidos, kurias vadina
me blogiu, siekiant tikslo, visa
da įvyksta po gero priedan
ga. Visuomeniniame, kultūri- 
nįame, politiniame gyvenime 
niekas nesiginčija dėl to, ar 
reikia daryti gera ar bloga. Vi
si šiame klausime sutaria, kad 
reikia visada siekti gero. Bet 
nesutarimai yra klausime, kas 
yra gera ir kas bloga: kas vie
nam atrodo gera, kitam jau 
gal bus bloga.*

Šį klausimą sprendžia ne lais 
vė, kuri yra jėgą veikimą at
likti vienaip ar kitaip, bet pro
tas, kuris daro sprendimą. Jė
gą laisvai veikti turi valia, to
dėl ši yra laisvės šaltinis, o 
šviesą veikimui duoda protas, 
todėl šis yra laisvės priežastis. 
Nuo jo priklauso apsisprendi
mas. Laisvė yra ir šviesa, ir 
jėga žmogiškajam veikime.

Regis, yra labai aišku, kad 
negalime laisvai rinktis tarp 
tiesos ir klaidos. Tiesa .neturi 
kompromisų. Arba ji yra tiesa 
arba jos visai nėra. Negalime 
sakyti, kad žmogus būtinai iš
pažindamas, jog du kart du 
yra keturi, daro skriaudą savo 
laisvei. Šitokio pripažinimo bū
tinumas valiai nedaro prievar
tos, kai jos priežastis — pro
tas — spontaniškai aiškumo 
šviesoje mato tokio pripažini
mo reikalą.

Šitai kaip tik rodo, kad žmo 
gus yra tiesos ieškotojas ir ke 
leivis į savo laimę. To betgi ne 
gali pripažinti vadinamieji li
beralai. Jų supratimu, galima 
ir reikia rinktis tiesą — reikia 
ją kurti. Ta prasme jie yra 
individualistai, siekią atsiribo
ti nuo religinių ir etinių gyve
nimo normų. Jie mano, kad 
žmogaus laisvė yra pajėgi su
griauti visą objektyvinę tiesą. 
Todėl ‘kūrybos’ vardu neigia 
visas etines, estetines įr reli
gines normas. Tos dvasios ran
dame ir mūsų lietuviškajame 
gyvenime.

*
Mūsų lietuviai liberalai, ku

rių tarpe yra ir šviesių asme
nybių, taip pat eina atsiribo
jimo keliu nuo objektyviųjų 
normų. Regis, liberalų dvasiai 
tiktų parodyti toleranciją ki
taip mąstančiam. Betgi to mū 
sų lietuvių liberalų tarpe visai 
nesimatyti. Jie labai aršiai ko
voja prieš jiems svetimos pa
saulėžiūros žmones. Jie mano, 
kad laisvai gali smerkti kata
likiškąjį mūsų jaunimą arba 
kalbėti viso. lietuviškojo jauni
mo vardu, tarsi kitaip galvo
jančio jaunimo ir nebūtų.

Dabar paskutiniu metu libe
ralai pradėjo visų lietuvių var
du šaukti prieš Kultūros kon
greso organizavimą ir jį savaip 
boikotuoti. Visi katalikai jiems 
negeri, o ypač tie, kurie apie 
vieno ar kito liberalo kūrybą 
pasisakys ne įprastiniu libera- 
listiniu štampu. Išeitų, kad li
beralai negali būti kritikuoja
mi. Tai kaip gi tada liberaliz
mo pasaulėžiūra sutaikoma su 
gyvenimu? Keista, kad libera
lizmas, savo vardu nusakąs 
žmogaus minties laisvę, nero
do jokios tolerancijos priešin
gai minčiai. Taip ir seka išva
da, kad nėra tolerancijos ten, 
kur nėra tiesos objektyviojo 
kriterijumo ir protu suvoktų 
pastovių gyvenimo normų.

V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime

DRAMATIŠKO ĮVYKIO LAIMINGA 
PABAIGA

Naujausiame “Į Laisvę.” nume
ryje yra apstu įvairių straipsnių, 
kurių bene įdomiausias yra apie 
Julijoną Būtėną. Jame aprašomas 
šio vyro gyvenimas ir iš Vokieti
jos išvykimas į Lietuvą padėti 
lietuviams partizanams kovoti su 
žiauriuoju okupantu bolševizmu. 
Be plačios ir aktualios apžvalgos, 
dr. Z. Ivinskis rašo apie lietuvių 
rezistenciją ir jos reikšminges
nius momentus. Istoriko straips
nyje yra ir įdomios medžiagos 
apie paskirus asmenis.

Tikrai amerikietiškais 
“Happy end”

Tame straipsnyje mūsų istori
kas rašo:

“Dramatiškas buvo kito ryši
ninko atvejis. Tai studentas, 
skautų Vyties korporantas, kuris 
priklausė Lietuvių Aktyvistų 
Fronto' štabui Vilniuje ir buvo 
žinomas slaptažodžiu “Kumpis 
24”. Jis pasiėmė svarbų uždavinį, 
būtent apie pasiruošimus sukili
mui ir konkrečius projektus su

daryti laikinąją vyriausybę pain
formuoti Berlyno LAF vadovybę.

■ 1941 metų kovo mėn. jis laimin
gai nuvyko ir atliko savo uždavi
nį. Bet jis turėjo taip pat Lietu
von atgabenti daug reikalingų ži
nių, kurias išmoko atmintinai, nes 
bet kokių raštų gabenimas galė
jo virsti pavojingiausiu įrodymu. 
Ryšininkas laimingai perėjo pa
sienio vielų užtvarą, bet buvo pa
stebėtas budrių sargybinių, kurie 
pradėjo šaudyti. Atsišaudydamas 
jis bandė grįžti atgal, bet ir iš 
ten jau girdėjo taip pat šūvius. 
Vienos kulipkos pažeistas per 
krūtinę, kitos į dešinę koją, jė- 

• gas sukaupęs leidosi į gretimą 
i miškelį. Atsivijusius pasienio sar- 
I gybų šunis nušovęs, jau buvo he- 
I pasiekiąs priedangą, kai trečia 
kulipka peršovė dešinę ranką. 
Paskutinėmis jėgomis jis pasi
slėpė miškelio tankumyne, kur 

j rytojaus dieną sargybiniai jį rąclo 
I jau be sąmonės.

(Nukelta į 4 psl.)

Edmontone, Alberta, Kanadoje. Lietuvių dienos dalyviai 1982 m. liepos 1 d. 
vysk. V. Brizgys, kun. P. Cinikas, MIC, kun. S. Kulbis, kun. J. Grigaitis,

Nuotraukoje matyti

Komunistai puola buržuazinius nacionalistus
Maskvos kompartija deda visas pastangas palaužti lietuvių tautos pasipriešinimų 

GEDIMINAS GALVA

Naujoji kompartijos progra- vesti ir Lietuvą pavergti. Ir ta ryškių, esminių Lietuvos vy-
ma pilna prieštaravimų. Skel
bia demokratiją, bet išpažįsta 
būtiną proletariato diktatūrą. 
Kompartijos dienraštis “Tiesa” 
veik išimtinai težino melą. Ge
rai, kad jį ne lietuvis redaguo

kai Lietuvos suverenumas bu- riausybės klaidų, bet apie jas 
vo Sovietų kariuomenės sutryp bergždžia nūnai šnekėti, 
tas, tūkstančiai lietuvių sukiš
ti į kalėjimus, dešimtimis tūks
tančių žiauriausiu būdu Sibire 
nepaprastai kančiai pasmerkti,

ja, ne lietuvių darytos nuotrau tarpusavio pagalbos sutartis su 
kos dedamos ir tik samdiniai laužyta — o Anbinderis šneka 
ar kompartijos pareigūnai ten apie “Lietuvos suverenumo už- 
terašo. Jis yra geriausias liu
dininkas lietuvių tautos nelais
vės, nes tėra atgarsis maskviš- 
aės Pravdos, kuriai visai nerūpi 
tiesa, o ypač pavergtųjų tautų | 
likimas.
22-jų pavergimo metų sukaktis

Visa komunistinė spauda, y- ir “užsienio politikos bankro-
pač “Tiesa”, nuolat įžeidinėja tą”. Jis primena Lenkijos ir Vo 
ir puola nepriklausomą Lietuvą, kietijos ultimatumus, tačiau pa- 
Lietuvoje esanti kompartija miršta Sovietų įžūlumą, negar

bingą priekabių ieškojimą ir
kląstingą ultimatumą, kai jie 
buvo tikri, kad Lietuvos kariai

šiais metais užsimojo kiek ryš
kiau paminėti 22-jiį metų lietu
vių tautos pavergimo sukaktį.
Dienraščio redaktoriaus tautie- nepakels ginklo,
tis T. Anbinderis, dideliu aki- Straipsnyje nurodoma, kad 
plėšiškumu apsišarvavęs, skel- jau VII kominterno suvažiavime 
bia: “Socialistinės revoliucijos 11935 m. buvo svarstyti -būdai
Lietuvoje 1940 m. ypatybė yra ■ “fašizmą sunaikinti” ir svetur 
ta, kad valdžia iš buržuazijos įvesti proletariato diktatūrą, 
rankų į darbininkų klasės ran
kas perėjo taikiu būdu, be pilie
tinio karo, bet vykstant aštriai

“Ir Lietuvos kompartija susidū 
rė su fašizmo nuvertimo per
spektyva”. Taigi, Sovietai jau

klasių kovai” (Tiesa, 1962.7.21). nuo Lietuvos valstybės įsikūri-
Apie kokią socialistinę revo

liuciją šnekama? O gi apie 1939 
m. tarpusavio pagalbos sutartį, 
Stalino - von Ribbentropo slap
tą susitarimą Lietuvą padalinti, 
rusų imperializmą svetimus kraš 
tus užgrobti, jų kariuomenę į-

mo ir visiems amžiams išsiža
dėjimo ėmė galąsti durklą smū
giui. Maskva siuntė agentus be

AUKSO IEŠKOTOJŲ 

KELIAIS
J. VAIČELIŪNĄS

Savo atostogas stengiuosi praleisti kelionėje, nes 
ji yra pramoga, o kartu ir gyvenimo patyrimas. Šiais 
metais buvau nusprendęs per Kanadą pavažiuoti iki 
Ramiojo vandenyno ir per JAV grįžti atgal, aplan
kant Vancouverį, Šeattlę, kur vyksta pasaulinė paro
da, Las Vegą, prie kurįo netoli yra Hooverio vardo 
užtvanka, ir atgal. Bet išėjo taip, kad kelionę teko 
pradėti priešinga kryptimi — per JAV.

CHICAGOJE
Gegužės 26-27 dienomis Chieagoje, Jaunimo 

Centro patalpose, įyyko ramovėnų suvažiavimas. Pir
mosios suvažiavimo dienos vakare tose pačiose patal
pose įvyko balius, kuriame turėjau progos sutikti 
daug pažįstamų, draugų. Ta proga teko išgirsti įvai
rių naujienų, kurių ir spaudoje kartais nematai.

Dar anksčiau buvo pasklidę gandų, kad 1947 m. 
bolševikai buvusį Lietuvos kariuomenės kapitoną Pra
ną Gužaitį suėmė kaip partizaną ir nužudė. Dabar pa
aiškėjo, kad bolševikai jo nenužudė, bet ištrėmė į 
Sibiro vergų stovyklą be teisės grįžti į savo tėvynę. 
Bolševikai iš kalinio pirmiau išspaudžia visas jėgas, 
o tada tas kalinys jau miršta “savanoriškai”.

Vienas buvęs Lietuvos kavalerijos leitenantas pa
sakojo, kad jam labai patikusi mano pirmoji knyga 
— Tėvynės'Sargyboje, ir jis sako:

— Jūsų tos knygos viename straipsnelyje yra pa
sakyta, jog vienas leitenantas jus perspėjo, kad, esą,

jūs netaktiškai pasielgėte, išlydėdamas pik. Tautvilą, 
nes dabar grupės vadas yra kapitonas Kovas, o ne 
pulkininkas- Aš manau, kad taip pasakė mano brolis.

— Iš kur jūs tai žinote? Juk knygoje pavardė ne
paminėta.

— Aš žinau, kad mano brolis mėgo kpt. Kovą — 
juokėsi jis.

Vienas buvusių ginklo draugų pasakė, kad jam 
nepatikęs vienas mano pirmosios knygos straipsnelis, 
todėl jis nebepirkęs mano antrosios knygos. Šiandien 
apie 90% laisvojo pasaulio lietuvių ir net inteligentų 
jau nebesidomi lietuviškomis knygomis, nekalbant 
apie tų knygų atskirus straipsnelius...

Sekmadienį po pietų buvo tęsiamas ramovėnų su
važiavimo posėdis. Jame paaiškėjo, kad “Karys” re
daguojamas ir administruojamas be jokio atlyginimo. 
Nusiskųsta, kad nemažai net buvusių Lietuvos karių 
“Kario” neprenumeruoja. Tas rodo greitą lietuvių at
bukimą svetimoje žemėje.

EL PASE
Iš Chicagos teko pavažiuoti į pietų vakarus, kol 

prie Meksikos sienos pasiekiau EI Paso miestą. Mies
tas turi apie 300,000 gyventojų, kurie yra 27 religijų. 
Daugiausia katalikai — 65%. Miestas gana išsiplėtęs, 
nes dykumos žemė pigi. Čia yra viena naftos ir dvi 
vario valyklos. Varis atvežamas net iš P. Amerikos. 
Gražiai sutvarkytas Texas universiteto rajonas. Mies
te dvi oficialios kalbos: anglų ir ispanų: Net ir au
tobusų stotyje ispaniški užrašai. Bet praktikoje vy
rauja anglų kalba.

Darydami išvykas, nuvažiavome ir į Meksikos 
;pusę — Ciudad Juarez. Nuvažiavome laisvai, bet grįž- 
: ti sunkiau — amerikiečiai klausia paso. Buvo šilta 
diena, todėl važiavau be švarko, kurio kišenėje buvo 
mano pasas, švarką gi buvau palikęs viešbutyje. Mui
tinės pareigūnui parodžiau piniginėje, turimą adresų

IŠBANDĖ SU ŠUNIMIS, BANDO 

SU ŽMONĖMIS
Pavlovo metodai taikomi tautoms 

| DR. V. LITAS

Pavlovas, rusų fiziologas ir niai, pvz , Berlynas. Įtampa su- 
; psichologas, tam tikriems ban- kuria baimės jausmą. Kremlius 
dymams naudodavo šunis. Ty- prie to dar prideda erzinimą ir 
rimų išdavos dabar turi labai pyktį. Ilgas šitų priemonių vei- 
gęrą pritaikymą Maskvos už- kimas tautas priveda prie kant- 
sienių politikoje. i rytės praradimo: žmonėms pa-

“Neue Zųericher Zeitung”, sidaro “vis tiek pat”, 
šveicarų laikraštis, tuo klausi- I Kiekviena tauta turi tam tik- 
mu šitaip rašo: Pavlovas steng rų jaųtrių vietų. Maskva tas 
davosi sukelti šunims tam tikrą jaUįrias vietas tuoj suranda, 
nervų įtampą. Nuolatinis įtam- jautrjos tautų vietos pasidaro
pos keitimas — didinimas arba 
mažinimas — turi palaužti pa
sipriešinimą. Įtampos didinimas 
sukelia baimės jausmą. Įtam
pos sumažinimas sukelia dides
nį sekančio įtampos padidinimo 
įspūdį. Šitaip didinamas baimės 
jausmas.

Tautoms taikomas šunų 
metodas

Maskva Pavlovo metodą taiko 
laisvojo pasaulio tautoms. Tam 
tikslui kuriami įtampos židi-

samdiniains lietuvių tautą eng
ti, jai valia laisvai pasirinkti 
tinkamą santvarką.

Maskva baiminasi buržuazi
nių nacionalistų, nes jie yra 
tokie pat laisvės kovotojai, kaip 
jos kurstomi svetur sukilti prieš 
kolonistus. Kremlius yra nuož-

Kova prieš buržuazinius 
nacionalistus

Kompartijos XXII suvažiavi
me Maskvoje A. Sniečkus skel
bė: “Kova už buržuazinių atgy
venų įveikimą — tai ne ideologų

Maskvos politikos taikiniais. 
Nuolatinis dilginimas siekia pa
laužti tautos didybės jausmą. 
Sukelia menkavertiškumo kom
pleksus, didina lojalumą Mask
vai, tauta praranda pasitikėji
mą, atsiranda tam tikras nuo
vargis, jautrumo praradimas 
ir abejingumas.

Du pavyzdžiai

Berlyno klausimas. Daug me 
tų muša propagandos būgnai, 
siunčiami grasinimai, išnaudoja 
ma geografinė Berlyno padėtis, 
keliami incidentai, daromi truk 
dymai, pastatoma mūro tvora 
ir t.t. Kremlius nori priversti 
Vakarus išsižadėti Berlyno. Ber 
lynas yra rusų kariuomenės ap
suptas.

Pavlovas su šunimis daryda
vo šitaip; šunį dėdavo į nar
vą. Tą narvą su šunimi paleng

. .. , nė, bet politinė kova. Amerikos i mus kolonistas ir pavergėjas. Jo
tikrinimą . , imperiaiistai ir jų pąkalikai — i valstybinio kapitalizmo santvar
Priekaištai Lietuvos vyriausybei Hetuviškiej buržuaziniai nacio-' ka žmones labiau išnaudoja už va skandindavo vandenyje. Po

Anbinderis dedasi ne tik lie- nalistai — antitarybiniais tiks-1 bet kurią kitą santvarką, nors kurio laiko šuo pasidarydavo a-
! tuviu, bet ir patriotu, kai ima lais bergždžiai mėgina kursty- , ir kaip ją komunistai begintų, bejingas mirčiai, šuo “kapitu-
prikaišioti fašistinei vyriausy- ti nacionalistinius prietarus. Tą Svetur esantieji patriotai lie- duodavo . Panašų eksperimen-
bei suvalkiečių neramumų pada- patį daro ir Vatikanas, mėgin- tuviai negali ramiai žiūrėti į Kremlius daro Berlyne, 
rinius, bruzdančius darbininkus damas panaudoti dar esančią | lietuvių tautos išnaudojimą, su- 1 Kremlius nuolatos graso ato- 

tam tikrą katalikų bažnyčios į-į kūrimą proletarų valstybės, ku- j mįnėmis bombomis. Kol jis pats 
taką atskiroms gyventojų gru- rioj viršūnėlė — kompartija te- I atominių bombų neturėjo, ato- 
pėms”. (Tiesa, 1981.10.24). įgali naudotis gerove. Jie negali I minius ginklus laikė nemora

liais”. Kremlius atominius gink 
lūs dabar naudoja politiniam 
spaudimui.

Maskvos kompartijos samdi- užmerkti akių, kai tautiečiai y- 
nys, ištikimai tarnavęs Josifui ra persekiojami, išnaudojami, jų 
Džugašviliui - Stalinui, nūnai be laisvė užgniaužta ir gyvena nuo 
sitaikstantis Chruščiovui, o ry- latiniame netikrume.
toj pastarojo priešui, netoli sa-! Sniečkus, seniai netekęs są- . .
vo išmintimi tesiekia. Jis tik kar ' žinėš ir atsakomybės Maskvos ',in^ 1 10 ų enino žodžiai).

Vakarai turi Kremliui “nau-

toja iš darbdavių išmoktus sa
kinius, kad politiniai Vakaruose

kurie kartu su Kremliumi Va
karuose kelia atominio sunaiki
nimo baimę.

Vakarų politikų nuolaidumas, 
viešosios opinijos pagimdytas, 
Kremliui palengvina Pavlovo 
metodų pritaikymą. Kremlius

samdinys lietuviu tautą naikin
ti ir ją engti, bando ieškoti ben 

gyveną veikėjai dieną ir naktį ’ dravąrdžių kur tai pas Ameri-
svajoja Pabaltijo ir kitų tarybi- kos imperialistus., Šis kliedėji
mų respublikų tautų kapitalis- mas tikrai nepatarnaus jam ir
tinį pajungimą. v jo bendrams nuraminti sąžinę

Visa tai gryni išmislai. Lie- dėl lietuvių tautos nekaltai pra-
tuviai politiniai išeiviai Vaka- lieto kraujo, kančių, priespau- ' su Vakarų tautomis daro ekspe- 
ruose tesiekia laisvo lietuvių tau dos ir skurdo. Galite patriotus rimentus, kurie siekia palaužti 
tos apsisprendimo. Jiems rūpi vadinti buržuaziniais nacionalis- Vakarų valią. Bet jeigu Vaka- 
ne būsima socialinė santvarka, tais ar kitais vardais, tačiau rų tautos tik taip ir reaguos,

jėgę kompartiją stiprinti ir nuo bet lietuvių laisvas šeimininką-1 nepamirškite, kad esate ne am-
1935 m. ieškoti būdų įsigalėti vimas savo krašte. Mes aiškiai , žini, o lietuvių istorijoje bus ras
Pabaltijy. tariame: pasitraukus rusų ka-1 ta paraštė naujus muravjovus

Anuometiniame tarpsnyje bū riuomenei ir nustojus Maskvos pasmerkti.

kaip Pavlovo šunys, tai Vakarų 
žlugimas bus neišvengiamas. 
Pats laikas suprasti Maskvos 
politikos kursą.

lapelį, kuriame buvo ir mano adresas, praleido.
Nors Meksikoje darbininkai per dieną uždirba 

nuo vieno iki dviejų dolerių, bet pasienio mieste vi
sos kainos beveik kaip JAV. Meksikiečiai, kaip ir ita
lai, stengiasi atvykusius amerikiečius išnaudoti, siū
lydami savo prekes. Viena ponia norėjo nusipirkti 
rankinuką, bet jo kaina — 24 doleriai. Vėliau ji ki
toje krautuvėje rankinuką nusipirko už 10 dolerių.

Nors tas meksikiečių miestas ne perdidelis — 
apie 200,000 gyventojų, bet jame net dvi arenos, ku
riose kovojama su buliais.

— Ką jūs darote su tais nukankintais gyvuliais? 
— paklausė viena ponia arenos vadovo.

— Valgome, — atsakė tas. — Tokio buliaus stei- 
kai labai brangūs. Jų galima gauti tik specialiuose 
restoranuose. ..

' Nors meksikiečiai daugiausia gyvena vargingai, 
bet turtingųjų rajonai atrodo gražiai.

LAS VEGAS
Las Vegas yra Nevados dykumų miestas. Jo au

gimo pagrindas — gembleriavimas. Čia lošimų salės 
toli pralenkia Monte Carlo lošimų rūmus Monake. 
Las Vegas yra aštuonios didžiulės lošimų salės, ne
skaitant atskirų didelių viešbučių lošimo patalpų. To
se salėse po kelis šimtus „slot” mašinų, o jų yra 
įvairių: pradedant centu ir baigiant doleriu. Taip pat 
čia plač.iai naudojamos ir kitos lošimo priemonės: 
ruletės, kauliukai, kortos, ratai ir kitokios gemble- 
riavimo priemonės. Tos lošimo salės vadinamos kokio 
nors klubo vardu. Prie lošimo stalų savininkus atsto
vauja jų tarnautojai, kurie dėvi baltus marškinius ir 
atatinkamą klubo kaklaraištį. Jie paima bei išmoka 
pinigus. Vienas jų veikia su lazdele. Jis lošėjui pastu
mia kauliuką, kurs laimę ar nelaimę neša savo akučių 
skaičiumi.

(Bus daugiau)



KA MATĖ VAŽIUODAMAS PER LIETUVA ną, stebėjo ženklus vietose, kur, ‘Švyturys” pasirodė prieš 1 Šeinius, Lazdynų Pelėda, K. įdomių straipsnių. Pvz. paskel-

Pasakoja Dan Kuraitis

Dan Kuraitis su seserimi ir broliene Lietuvoje

Automobiliu pervažiavęs Lie
tuvą. Dan Kuraitis, dabar su
grįžęs į Chieagą, sako, kad net 
caro laikais Lietuvoje buvo ge
riau gyventi negu dabartinėj 
Sovietų, okupacijoj. Tada buvo 
gražių ūkių, niekas nuo ūkinin
ko jo sunkiai uždirbtų dalykų 
neatiminėjo. O dabar — namai 
apgriuvę, žmonės susitraukę, vi- j 
si rūgoja prieš okupantą. Ke-j 
liuose jokio judėjimo. Suverstos 
žvyro kupetos vidury kelio, 
daug kur nė griovių nėra. Žmo- įakįų su vietiniais turėtų. O ir — Tiek metų laukiau progos
nės ai kliu neturi. Tik kiek di- subįktieji — visi vengė kalbėti, pasimatyti su namiškiais, o te- 
desni keliai — geresni. Ten bent
autobusas kartkartėmis prale- už vakarknę Tulpėje — 
kia. Vietomis matyti kokia kar- bininko mėnesio alga
vė ganosi prie susmukusio kol-
chozininko namuko. Tik kolcho
zuose kai kur didesnės bandos.

Kaune Dan Kuraičiui

35 Str. Ameriką pasiekė 1913 
m., teturėdamas 19 m. amžiaus. į 
Trejus metus dirbo Krikščionis-i 
kų Brolių ligoninėje, kol išmo- i 
kėjo kelionės išlaidas į JAV. j 
Jam tada tekdavo valgykloje lėk 
štes plauti. Išmokęs automobi
lius taisyti ir paskiau įsigijęs 
mašinų taisymo ir prekybos į- 
monę, tiek iškilo, kad galėjo ap
keliauti visus penkis kontinen
tus, 2 sykiu apvažiavo aplink 
pasaulį ir jau net llkartų buvo 
nuvykęs į Europą.

- . Ši paskutinė kelionė buvo nuodar- nepilną valanda laiko, ir tai ne- . , . . . * • • tzr ’ tykingiausia. Apie ją Dan Ku-
buvo laisvės su jais pasikalbę- ... , . . , , .J r raitis papasakos ir į klausimus
ti ko nori. Vis budėjo palydovai

teko ! su rekorderiu. Tai tau ir “demo-

komunistai nužudė bėgančius iš 50 metų — 1912 m., Vilniuje. Puida, O. Puidienė. Be to, teat- ; bė 1907 metų duomenis apie 
jų “rojaus” žmones, buvo užsu- Liūdo Giros redaguotas, išleis- ' ro skyriuj rašė; A. Rucevičius Įaįkraščių skaitytojus Kauno 
kęs ir į Rytų Berlyną pro tą vie: tas Jono Rinkevičiaus, 310 psl. ir Žemkalnis. Dar išėjo ir 1913 5 gubernijoj. lietuvių skaitytojų
nintelę paliktą įvažiavimo angą, Tai buvo pirmas kalendorius, : m., bet kiek menkesnis. Tai bu- ; ° __
labai griežtai kontroliuojamą, j skiriamas daugiau inteligen- j vo paskutinis “Švyturio” kalen- | ’

'Buvo ir Rvtu Berlyne tams. Platus literatūrinis sky-' dorius. Nors pavadintas kalen- j ateidavo 35,439 egz. Ukmergėj
. . . i rius, kuriame rašė: M. Gustai- dorius, bet daugiau buvo met- dviejų metų laikotarpy skaity-

an ica&ojt. <,y . v Krėvė, J. Mikuckis Ig. raštis - almanachas. Buvo ir tojų išaugo du kartu. (jv.)
vena jau 39 metus, turi preky-, ’
bos vietą — Mildą Buick, 907 W. j ^7/ ■■ ■ ~ -'' "' ................... L.../........................ ........................ ............... .............

DRAUGO
T r a d i c 1 n 1 s

galėjau su jais praleisti gal tik

Tulpės valgykloje valgyti va
karienę. Už 4 žmones (vakarie
nė su šampanu) užmokėjo 3&|patirti Dan‘'Kuraičiui, supranta

Mioo+nnc Vieh- o-orit.il vii ru^lius daugiau negu daibi- padėtj> yra svejko nusistatymo, 
Miestuose kiek geriau. Vii- ninko mėnesio uždarbį. Tulpėje fc t t j ižvelgti realvbe Dau

nius stengiamasi padaryti da- raudonoii “aristokrati įžvelgti lealyhę. Dau
bartinio režimo uažiba Atves „ T • 3 aJ“ratl- gelis jų yra prievarta įbrukti,
carunio režimo pazma. Atves- ,a» Kai kurie soko. Važiuojant - 0;iDo
tos kūrenamosios dujos iš Uk- Kaune su palydovais, Kuraitis 3
rainos, didi hidroelektrinė jė- jįems ėmė kalbėti, kad jis susi- ;n«nimii išo-nutas mčtuc
gainė. Vilniaus bažnyčių jau tinkąs su kan. Kapočiumi, kuris Kla*tmšumu ls«autas rastas

gal didžioji puse uždaryta. Auš statė prįsįkėlimo bažnyčią. Da- Pats Dan Kuraitis, milicinin- 
ros \ artuose vidury gatves ne- bar jam jdomu, kaip su ja yra.! ko tardomas> “TįeSos” kores- 
beleidziama melstis, nors kop- Kuraitis žinojo, kad ta bažny- pondento prispirtinai kalbina
nčioje ir gatves pakraščiuose čia paversta dirbtuve - fabriku,! maS) jautė pavojų. Pagalvojo — 

tačiau norėjo patirti, ką gi tie ką tu su jais; “Juk Amerika 
raudonųjų valdininkai pasakys neis kariauti, jei ką su manim 
turistui. Jie gi tylėjo, į tą klau padarys”. Su bolševikišku klas

tingumu iš jo buvo išgautas 
raštas, kuriame buvo spiriamas 

Niūrūs provincijos miestai | parašyti> jog apgailestauja dėl
. , . ' savo ankstybesnių pareiškimų

Raseiniuose puses buvusių na spaudoje Tačiau dafcar ie. 
mų jau nėra, o ir tebestovmtie- Ręg ,aįsvą Dan
ji laabi suskurdę. Kur buvo gat- patvirtina Rad jo R ,<A
vės, dabar daug kur tik kc

Kaunas atrodo miz Ja

atsakinės “Draugo” piknike, 
Darbo dieną, rūgs. 3 d. 3 vai. 
p.p. Slovakų aikštėje 119 gat- 

Lietuvos jaunimas, kiek teko vė ir Archer (4A), Lemont, III.
J. Pr.

kratija”...

žmonės klūpo. Kaunas atrodo 
mizerija. Kitados buvo graži 
Laisvės alėja, Karo muziejus, o 
dabar — viskas lyg apmirę. Me- simą nieRo neatsakė. 
ninių jėgų dauguma išgabenta 
į Vilnių. Vilniuje Dan Kuraičiui 
rodė statomus naujus apartmen 
tus, . bet kitur statybų nelabai 
matyti. Kuraitis labai norėjo 
sutikti- Kiprą Petrauską. Ieško
jo jo visaip, bet... nebuvo įma
noma.

>
—- Apskritai, aš buvau jiems 

(okupantams) nepageidaujamas

liai pasilikę. Prekyba sužlugusi,
iš kur miestas beaugs. Nėr ko
pirkti, nėr ko parduoti. Net ir

, ... Vilniuje tėra gal tik keletas tak-asmuo, — sako Kuraitis ir, ma- . . .... ., . ., , s ! šių — judėjimas silpnas. Auto-tyt, buvo stengiamasi sudaryti L . , .1 busai kursuoja gana gyvai.sąlygas, kad jis kuo mažiau kon |
Dan Kuraitis labai nusivylęs,

napus Geležinės Uždangos” bu
vo viskas teisingai surašyta.

Tačiau net ir patys Lietuvos 
žmonės visi atjautė Dan Kurai
tį, jam simpatizavo, bet žodžiais 
— nė vienas nieko negalėjo pa
sakyti.

Kelionėje Dan Kuraitis fil-
kad, nuvykus į gimtuosius Šau- rnavo, tik ne visur Lietuvoje

Spaudoje ir gyvenime
kotus, jam nebuvo leista su sa- jam leido filmuoti. Vis dėlto su-

(Atkelta iš 3 pusi.)

“Kai ryšininkas buvo pristaty
tas į Tauragės ligoninę, kaip tik 
ten laimei budėjo viena iš sese
lių, kuri buvo slapta aktyvistų 
bendradarbė. Trumpam laikui at
gavęs sąmonę, ryšininkas seselei 
perdavė, ką jis buvo anksčiau at
mintinai iškalęs. O toji žinojo, 
per ką reikia toliau siųsti infor
macijas, kurios buvo tokios svar
bios.

“Tuo tarpu sužeistasis, iš Kau
no gavus įsakymą, NKVD sunk
vežimiu buvo atgabentas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo ligoninę, 
kur buvo, žinoma, tikimasi jį -— 
jau sustiprėjusį — ištardyti. Bu
vo jo- didelė laimė, kad karui ki
lus, jis nebebuvo spėtas paimti iš 
ligoninės: Galima pridėti: aną
Tauragės seselę pasiėmęs savo gy
venimo drauge ir, kaip daugelis 
tremtinių, įsikūręs laisvajame pa-

viškiais išsišnekėti. Anot jo:

Sovietų šnipas dr. Robert Sob- 
!cn. Aukščiausias britų teismas

Sąjungos šnipas Soblen turi būti 
grąžintas į Ameriką, kur jis nu
teistas kalėti iki gyvos galvos dėl 
šnipinėjimo Kremliaus naudai.

suko 1,800 pėdų filmų, tik apa
ratas krisdamas buvo apgedęs, 
ir nežinia, kaip viskas gerai iš
eis.

“Keliauti,, tai mano laimė”

ALUMINIJAUS IR STAINIjESS 
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS!

Langai (23 rūšys): aliumini jaus

IŠVAŽIAVIMAS
PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D. (LABOR D A Y), 1962

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

SLOVAK G R O VE
urie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

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

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

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

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

šaulyje, šis vyras yra liudininkas Londone nusprendė, kad Sovietų
tos stiprios rezistencinės dvasios, 
kuri buvo išsiskleidusi anais oku
pantui pasipriešinimo metais Lie
tuvos jaunime.” — M. M.

current dividend

5%
on Investment bonus 

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4: metų investmento bonus mokame 4'A% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

■ Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.
P-

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

AUTOBUSAI Į “DRAUGO” PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
1) Nuo Šv. Jurgic bažnyčios — 33rd ir Lituaniea Avė. 11:00 vai.. Bilietus galima gauti pas 

Mrs. Samienę Elzbietą, 3442 So. Union St. Teiephone: VI 7-5073.

2) Nuo Šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenaw, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Maplevvood St. Teiephone: HE 4-3063.

3) Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios — 46th ir Hermitage, 11:00 vai. Bilietus galima gauti pas
Mrs. Petronėlę Turskienę, 4629 So. Hermitage Avė., Teiephone: YArds 7-6053.

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44th ir Pairfield, 11:30 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širvinskienę, 4541 Sc. Rockvvell. Teiephone: LA 3-4841.

PASTABA: Autobusai grįžta iš pikniko aikštės į Chieagą 6:30 vai. Šiais autobusais gali 
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai,, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis.

nuo ....................... $10.50
Idealūs langai vasarvietėms

... .. , ” Stainless Steel nuo $15.50
lionę jis išvyko liepos 14 d., o Tinkliniai nameliai nuo

— Keliauti, tai mano laimė, i 
sako Dan Kuraitis. Į šią ke- !

grįžo į JAV rugp. 24 d. Svar
besnės sustojimo vietos: Briu
selis, Varšuva, Vilnius, Ryga, 
Leningradas, Helsinkis, Stock- 
holmas, Roma, Atėnai, Istan- 
bulas, Ankara, Adis Abeba (E- 
tiopijoje), Jordanas, Izraelis, 
Mucnchenas, Berlynas, Pary
žius. Berlyne ekskursiniu auto
busu apžiūrėjo tą gėdingąją sie-

vabzdžių, 10 x 10 .... $139.00 
Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50
Skiepo langai su stiklu ir

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

K. BUTKUS
PRospect 8*2781

GR 6-1760

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKEEWICZ, 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 ou 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AHDnC. PIHM- lr KETV.................................. 9 v. r. Iki 8 p. p.
VHLHnVUda ANTRAD. lr PENKT...................... S v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki IX ▼. d. Trečiad. uždaryta.
Kelrodis į DRAUGO pikniką Slovak Grove

orit.il


tėvų susirinkimai

Cleveland, Ohio. Pereitą sek
madienį Vysk. M. Valančiaus 
ir Šv. Kazimiero lituanistinių 
mokyklų tėvai buvo susirinkę 
aptarti savo mokyklų reikalų. 
Abiejų mokyklų susirinkimai 
buvo negausūs- Vysk. Valan
čiaus lituanistinė mokykla išsi
rinko naują tėvų komitetą, Šv. 
Kazimiero mokykla mėgins iš
rinkti rugsėjo 9 d. specialiai 
šaukiamajame tėvų susirinki
me.

Vysk. M. Valančiaus niokykla

Metinį Lit. mokyklos moki
nių tėvų susirinkimą atidarė 
buv. pereitų mokslo mėtų tėvų 
komiteto pirm. Pr. Petraitis, 
trumpai stabtelėjęs ties svar
biausiais susirinkimo uždavi
niais; naujo komiteto išrinki
mo, mokyklos vedėjo paskyri
mo kompetencijos, dėl mokyklų 
parengimuose vartojimo alko
holinių gėrimų, dėl mokyklos 
kanklininkų plokštelės išleidi
mo, dėl mokesčio už mokslą.

Apie mokyklą pranešimą pa
darė buv. mokyklos vedėjas 
Pranas Karalius.. Mokykloje 
veikė keturi skyriai ir trys 
gimnazijos klasės. Mokėsi arti 
150 mokinių. Vedėjas padėkojęs 
savo bendradarbiams - mokyto
jams, rūpestingam tėvų komi
tetui, ypač pirm. Pr. Petraičiui, 
kartu pasidžiaugė ir mokyklo
je atsiektais rezultatais. Žemes
nėse klasėse darbo eiga buvusi 
labai gera- Sunkiau buvo su pa
augliu jaunimu. Pr. Karalius 
siūlė šaukti tėvų ir mokytojų 
pasikalbėjimus, kuriuose galėtų 
rūpimus klausimus išdiskutuoti.

Mokyklos finansai

Apie Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos finansus pranešė ižd. 
Ant. Vasiliauskas. Mokykla per 
mokslo metus turėjo 3,717 dol. 
apyvartą. Didžiausiąją mokyk
los pajamų dalį sudarė moksla- 
pinigiai, vakaras, Kalėdų eg
lutė, mokyklos šventė ir aukos. 
Stambiausios išlaidų pozicijos: 
mokytojams išmokėta 1860 dol., 
vedėjui — 500 dol., valymui — 
170 dol., parapijai — 200 dol.

Mokslo metai baigti su be
veik 600 dol. deficitu- Bet ka
dangi iš pereito tėvų komiteto 
buvo perimta virš 1,000 dol.,

SKIP’S 
Liquo r

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
AUGUST-RUGP. 30, 31, SEPT.-RUGS. 1, D. D.

ik

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
FRENCH BRANDY Fifth $2-98

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $3-98

CRUSADERS 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

MONASTERY KRUPNIK (Honey Puncli)
70 Proof Fifth $2-98

NIKOLOFF VODKA OR
LORD BALTIMORE GIN Quait 2.98
CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF

VVHISKEY. Fifth $3-98

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1-19

OLD ST. CROIX RUM
LITE OR DARK Fifth$ 2-98

YUSAY PILSEN BEER 
12—12 oz. Bottles. No Deposit $1.39

tai kasoje liko 471.55 dol. 
Revizijos komisijos aktą per

skaitė H. Idzelis. Nutarta mo
kestį už moks’ą palikti tą patį, 
kaip ir pereitais mokslo me
tais.

Naujas tėvų komitetas 
Naujan vysk. M. Valančiaus

lituanistinės mokyklos tėvų ko- 
mitetan išrinkti dr. M. Vaitė
nas, Ant. Vasiliauskas, Gatau- 
tienė, A. Neimanienė ir V. 
Langienė.

Tėvų susirinkimui pirminin
kavo Vyt. Balaišaitis-

Šv. Kazimiero lit. mokykla 
Antroji Cieveiande veikianti

lit. mokykla prie naujosios pa
rapijos, savę tėvų susirinkimą 
turėjo rugpiūčio 26 d. Susirin
kime pagrindinį pranešimą pa
darė tėvų komiteto pirm. dr. 
VI. Ramanauskas. Priimti ir 
patvirtinti visi pranešimai ir 
apyskaitos. Padėkota visiems 
mokytojams ir dirbusiems tėvų 
komitete.

Sudaryta speciali komisija 
Kadangi dėl mažo dalyvau

jančių tėvų skaičiaus tėvų ko
miteto nebuvo galima išrinkti, 
nutarta susirinkimo prezidiu
mą: Vyt. Brizgį ir St. Laniaus- 
kienę, buv. komiteto narį P. 
Bielinį ir susirinkime išrinktą

Prez. Kennędy žmona su 
Ravelio mieste, Italijoje.

dukrele (jos kairėj,) ir jos draugais

Mūsų kolonijoseE- *

Waterbury, Conn.
Mokslo metus pradedant
Brangūs tėveliai, poetas Ber

nardas Brazdžionis sako:

SELF
SERVICE

Store

1

Pr. Razgaitį įpareigoti suregis
truoti visus norinčius mokyklą 
lankyti vaikus, sušaukti antrą 
tėvų susirinkimą ir išrinkti ko
mitetą, kad nesusitrukdytų 
mokslo metai.

Einamuose reikaluose gyvai 
buvo diskutuojamas ir vienos 
mokyklos Cieveiande klausimas. 

Svarbus pranešimas

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
vaikų registracija įvyks rugsėjo 
9 d., tuojau po lietuviškųjų pa
maldų Nepaliaujamosios Pagal
bos Šv- Panelės parapijos salė
je. Tuoj po registracijos bus ir 
tėvų susirinkimas. Mokykla 
pradės veikti rugsėjo 15 d. Visų 
tėvų dalyvavimas susirinkime 
būtinas.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Rugpiūčio 25 d. kun. A. Mi- 

ciūnas Šv. Jurgio bažnyčioje 
moterystės sakramentą suteikė 
Romutei Sniečkutei ir Aloyzui 
Aidžiui. Sutuoktuvių metu gie
dojo (Siurlioniečių vyrų choras, 
dir. Alf. Mikulskiui, vargonais 
palydint Pr. Ambrazui.

Iškilmingon vestuvių puoton 
susirinko arti 300 jaunųjų gi
minių, draugų ir pažįstamųjų 
naujosios parapijos salėn. 
Jaunuosius sveikino Giedraitis 
— skautų akademikų vardu, 
Ateities klubo vardu—J. Skar
dis, čiurlioniečių vardu — muz. 
Alf. Mikulskis, Lietuvių Bend
ruomenės ir artimųjų vardu — 
St. Barzdukas- Gauta eilė svei
kinimų telegramomis ir laiš
kais. Visų linkėjimuose išreikš
ta daug laimės, pasisekimo ir 
meilės jaunajai lietuviškai jau
navedžių porai.

V. R.

Mylėsi Lietuvą iš tolo,
Visa širdim visais jausmais, 
Iš tolo meilė neprapuola 
Po balto marmuro namais”..

Jau iš viso mylėti ką nors iš 
tolo nėra lengva. Tačiau mums, 
vyresniesiems, kuriems tėvynės 
atminimas stipriai tebeglūdi šir 

‘dies gelmėj, toji Lietuvos mei
lė iš tolo yra visai galima, su
prantama ir net būtina. Bet 
kaip tada yra su jaunaisiais, su 
mūsų mielu atžalynu? Faktas, 
kad mūsų mažiesiems, o ypatin
gai gimusiems svetur, šita Lie
tuvos meilė iš tolo yra daug 
sunkiau suprantama ir įmano- 

i . ma. Su tėvyne jų neriša jokie 
atminimai.

O mes visi norime, kad mūsų 
vaikai norėtų ir mokėtų mylėti 
Lietuvą. Tai čia ir yra mūsų 
šventa pareiga tą gimtosios tė
vų bei protėvių žemės meilę 
vaikui įdiegti-

Šiame lietuviškumo ugdymo 
ir tėvynės meilės skiepijimo 
darbe į pagalbą ir talką tėvams 
ateina šeštadieninė mokykla. 
Čia vaikai mokosi gimtosios 
kalbos,- turi progos daugiau pa
žinti Lietuvos gamtą, papro
čius, dainas ir praeitį.

Mieli tėveliai, tenelieka nei 
vieno mokyklinio amžiaus lie
tuviuko, kuris neateitų į šešta
dieninę mokyklą. Net tie tėvai, 
kurie ir patys atsidėję mokote 
vaikus lietuviškumo, patikėkite, 
kad esamose sąlygose vaikas 
niekad šių dalykų neišmoks per 
daug. Net, jeigu abu veiksniai 
— šeima ir ši) šeštadieninė, sa
kyčiau, vargo mokykla, veiktų 
ir dirbtų drauge, spragų ir di
delių spragų vis dar bus, atsi-

JUBILIEJAUS PROGA $ 1,000 LIETUVIŲ 

FONDUI

Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
šiais metais švenčia 60 metų 
amžiaus ir 29 metų kunigystės 
sukaktis. Tąja proga Gerbiamas 
jubiliatas atkreipė ypatingo dė
mesio į Lietuvių Fondą, paskir
damas jam tūkstantį dolerių ir 
tuo įsijungdamas į vis stiprėjan 
čio fondo garbingąją narių šei
mą.

Tuo savo mostu kun. S. Mor
kūnas pabrėžė Lietuvių Fondo 
ypatingą padėtį pirmaeilių lie
tuviškų uždavinių srityje, ku
rių be didesnės finansinės para
mos negali sėkmingai realizuoti
atskiros lietuvių visuomeninės1 
institucijos. Tuo tarpu Lietuvių 
Fondas, kai jis išaugs į numa-1 
tytos apimties finansinę tvirto
vę, galės efektyviai prisidėti prie ! 
didžiųjų lietuviškųjų užsimoji
mų sekmingesnio įgyvendinimo. 
Todėl jubiliatas ir parėmė Lie-' 
tuvių Fondą visa tūkstantine, desnę ar mažesnę sumą šiems 
kad jis kuo greičiau taptų pa- ' kilniausiems tikslams”.l .

ijėgus atlikti numatytus uždavi-;
1 nius.
i i
1 Laiške Lietuvių Fondo vado-1 
! vybei kun. S. Morkūnas tarp' 
kitko rašo: “Siunčiu tūkstanti-' 
nę Lietuvių Fondui mano 29 ku 1 
nigystės ir 60 metų amžiaus1 
sukakčių proga. Sveikinu Jus1 
ir visus LF iniciatorius ir vei-1 
kėjus, linkėdamas Dievo palai
mos, pilnai išvystant ameriko
nišku tempu aukų rinkimą lais-' 
vajame pasaulyje. Lietuvių Fon- i 
das galės labai daug prisidėti'

)lilllllllllllllll)lllliilliilij|||lillllllll|||||||

ras. Mes patys tai matome, i 
Daugelis vaikų jau net kalbėti, 
teisingai lietuviškai nemoka. |

Dar kartą kviečiu visus, at- i 
siųskite vaikučius lifuanistinėn i 
mokyklon ir bendrom jėgom i 
mokykime ir juos mylėti Lietu-, 
vą iš tolo.

Mokyt. Ona Antanaitienė

VETERANŲ KOVA PRIEŠ
SPAUSDINTĄ ŠLAMŠTĄ
Čikagietis Edv. McElroy, nau 

jai išrinktas JAV katalikų ve
teranų vadu, pareiškė, kad jo 
vadovaujami veteranai yra pa
siryžę pradėti kovą prieš spaus
dintą šlamštą, tvirkinantį jau
nimą. McElroy yra 37 m. am
žiaus, Ghicagos radijo stoties 
WJJD specialių įvykių direk
torius, iki šiol buvęs Illinois ka
talikų veteranų vadas. Jis pa
reiškė, jog įvairiuose miestuo
se katalikai veteranai lankys 
knygų kioskus ir parduotuves 
ir imsis priemonių prieš tuos 
pelnogaudžius, kurie nori krau 
tis dolerius iš demoralizuojan
čios spaudos.

Gamtos vainikas yra meilė. Ji 
sukuria skirtumą tarp visų bū
tybių, tarsi norėdama viską suger
ti j save; ji viską išskiria, kad 
vėl viską sujungtų. Keletas laše
lių iš meilės taurės atsimoka už 
visą kančių ir rūpesčių gyvenimą.

J. W. Goethe

Jr
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.

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

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux 
City, Iowa, lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos klebonas.

prie lietuvybės išlaikymo ir mū 
sų brangios pavergtos Tėvynės 
Lietuvos laisvinimo. Todėl tu
rėtų nelikti nė vieno lietuvio 
patrioto, kuris nepaaukotų di-

Kun. Simonas Morkūnas yra 
ukmergietis. Nepriklausomoj 
Lietuvoj baigė Kauno kunigų 
seminariją ir Vytauto Didžio
jo universitete Teologijos-Filo
sofijos fakultetą. Paskirtas Kau

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. ČLiffside 4-105 G

Auto Ištepimas

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas- i* 

jvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė 

Tel. FKnntier 6-1882

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

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

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

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

RUGPIŪČIO DR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką, nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERH AUTO SALES 
& SERVICE

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

GUADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOVVN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
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no 'Prisikėlimo bažnyčios vika
ru, be tiesioginių pašaukimo pa
reigų, uoliai dirbo socialinės 
globos srityje, vadovaudamas 
Prisikėlimo bažnyčios šv. Vin
cento Pauliečio draugijos sky
riui, Krikščionių Darbininkų 
draugijos skyriui ir kitose kat. | 
organizacijose. Buvo Kauno Tu 
berkuliozinės ligoninės vice-di- 
rektorium, įkūrė Kaune sene
lių prieglaudą, eilę vaikų darže
lių. Jo iniciatyva buvo pastaty
ti senelių ligonių prieglaudos 
rūmai ir t.t.

Tremtyje Vokietijoje ir šiame 
krašte ėjo įvairias atsakomin- 
gas visuomenines pareigas. Nuo

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SI’ECIATjYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. TeL VT 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UEIS, sav.

iiiimiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiį

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

J. MIGLINAS
2548 W. 69th St. II a. PR 6-1063

illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllliii

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 VV. 63r<l St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660

Skelbkites “Drauge”

Jr
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

................. ... ................................................

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

Current Dividend up to 4^%

1951 metų yra Sioux City, Io- 
wa, šv. Kazimiero parapijos kle
bonu. Daug energijos skyrė pa
rapijos reikalams, išmokėdamas 
parapijos skolas, įsteigdamas 
parap. prad. mokyklai statyti 
fondą, pakvietęs lietuvį dailinin 
ką A. Valešką išdekoravo baž
nyčią, sudėjo naujus vitražus 
ir t.t.

Gerbiamam jubiliatui, naujam 
Lietuvių Fondo tūkstančio do
lerių įnašo nariui, fondo vado
vybė nuoširdžiai linki geros svei 
katos, patvarios energijos ir sek 
mės tolimesnėje Dievo, lietuvių 
ir lietuvybės tarnyboje.

S. Raudonas

iiinninn^^M^
LLU U rili Iri eaaffiHCKimTm
TV-RAO13AI -OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam lomiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.-ČLiffside 4-5665

► ♦ ♦ ♦ ♦ <

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

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave„ 

Chicago 29, III.
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DVI AMERIKOS IR DĖL TO 

DVEJOPOS KALBOS

(Atkelta iš 1 psl.)
Trumpai, bet taikliai išreikš

tas “antrosios Amerikos” galvo 
jimas: politinius įvykius nerei
kia matuoti moralės dėsniais, 
visuotiniais ir pastoviais, visur ; 
ir visada visiem privalomais — 
kaip galvoja “pirmosios Ameri
kos” atstovas. “Antrosios Ame
rikos galvojimas kitas: įvykius 
vertinti pagal interesą, naudą, 
tikslingumą. Amerikos poziciją i 
politiniuose klausimuose turi 
nulemti kiekvieno konkretaus 
reikalo matavimas klausimu, ne 
kiek jis teisingas ar neteisingas, 
bet kiek jis tinka Amerikos in
teresui artimoje ar tolimoje dis
tancijoje.

Šios “antrosios Amerikos” 
dvasia laibiau ryški vykdomoj 
valdžioj, kuriai tenka spręsti 
tuos konkrečius klausimus ir ku 
ri neturi tokio artimo ir tiesio
ginio ryšio su balsuojančia ma
se kaip Kongresas.

Trečiosios iliustracija

Moralės, krikščioniškosios mo 
ralės, dėsniai taip pat yra taip 
visuotinai įsisunkę į žmonių są
monę ir pasąmonę, kad apie mo
ralę kalba ir tie, kurie jos nepri
pažįsta, ar bent jos nesilaiko. 
Žmogus jaučiasi įžeistas, jei jį 
pavadina be moralės ar su dvi
guba morale. Net ir bolševikai 
kalba apie moralę, nors tam var 
dui deda visai kitą turinį. Ir 
dėl to dažnas tokis dvilypis reiš 
kinys, kuriam apibūdinti tebus 
suminėtas N. Y. Times veda
mo pasipiktinimas ir priekaiš
tavimas, kad Sovietai “nesilai
ko moralės” dėl Berlyno, tačiau 
to pat dienraščio sveikinimas N. 
Gvinėjos sutarčiai, kuri agre
soriui atidavė viską, ko jis rei
kalavo, vargiai įeina į moralės 
laikymąsi.

Susidaro tad “trečia Ameri
ka”, kompromisinė, kuri skel
bia principus ir juos remia ten 
ir tiek, kiek jie tarnauja ar 
nesipriešina jos interesam.

Praktinės išvados

Skirtingas yra tų dvejopų ar 
trejopų dvasių galvojimas, skir 
tingas ir vertinimas. Pirmosios 
atstovai antrosios politinius žy
gius ir pavadina dviguba mora
le, fariziejizmu ar pan. Antrieji 
atsiliepia apie pirmųjų galvoji
mą — jie esą nerealūs svajo
tojai. Antai, kaip labiau į pir
mąją grupę tikęs Arthur Krock 
(NYT) pažiūrėjo į Amerikos po 
litiką N. Gvinėjos atžvilgiu. Ra
šė: kai valstybės departamentas 
šiandien sveikino, kad N. Gvinė
jos klausimas išspręstas taikin-i 
gu būdu, tai reiškė, kad J. Tau
tos atšventė savo chartos nau
ją laužymą, vykdomą savo na
rio, o departamentas nusisuko 
nuo politikos, kurią J. Valsty
bės seniau buvo skelbus... Tuo 
tarpu antrojo galvojimo poli
tikai skelbė; jie rėmę Indonezi
ją, nepaisydami jos agresijos, 
nes Siekę tuo būdu atitraukti 
ją nuo pasidavimo Maskvos įta
kai.

Šitas antrojo tipo žmonių pri
ėjimas prie politinių klausimų 
padeda suprasti ir kitus eilinius 
politikos faktus, kurie kartais 
skaudžiai paliečia už širdies ir

lietuvius. Sakysim, skelbiama 
kova už apsisprendimo principą 
ir jo vykdymo reikalaujama Af 
rikoje, bet nereikalaujama Eu
ropoje. Skelbiama kova prieš 
kolonializmą, bet tik Belgijos, 
Olandijos, Portugalijos, o tyli
ma dėl Sovietų kolonializmo...

Nėra prasmės piktintis ir kai 
tėti apie “dvigubą moralę” šiuo 
atveju. Praktiškesnė išvada: jei 
viešai kalbama apie apsispren
dimą ar antikolonializmą ar ki
tus šūkius, kurie išplaukia iš 
krikščioniškosios moralės, tai 
dar nereiškia, kad tie šūkiai 
bus vykdomi tų, kurie už juos 
kalba. Kad nenusiviltum, tenka 
žiūrėti ir išvadas darytis pagal 
tai, ar bus Amerikos interesas 
tuos šūkius vykdyti šiuo kon
krečiu klausimu, šioje konkre
čioje vietoje ir laike.

Tokia reiškiasi “antrosios” ar 
“trečiosios” Amerikos “moralė” 
ar tik “taktika”. Ar ji yra tei
singa, ar ji prives Ameriką to
limoje perspektyvoje prie lai
mėjimo — jau atskiras klausi
mas. J. B.

SPORTAS
(Atkelta iš 2 pusi.) 

prieš lenkų Lightning rezervus 
6:2. Pirmoji Lituanicos koman
da lengvai įveikė Lightning vie
netą 5:0 (2:0). Rungtynės įvy
ko rugpiūčio 26 d., Marąuette 
parke. Šį sekmadienį rungty
nių nebus.

— Lauko teniso ir futbolo pir 
menybės įvyks Windsore, Kana
doje, rugsėjo 1-3 d. Rugsėjo 
1 d., 2 vai. pirmenybių atidary
mas Jackson parke. Lauko te
niso pradžia 12 vai. Jackson p. 
New Yorko L.A.K. - LFK Litu
anica Ii rungtynės 4 vai. Me- 
morial p. Rugsėjo 2 d., 2 vai. 
LFK Lituanica - New Yorko L. 
A.K. futbolo rungtynės. Rugsė
jo 3, 12 vai., FK Lituanica I- 
KFK Lituanica II futbolo rung 
tynės.

Informacijos būstinė: 201 Ri- 
verside Dr. West Cleary audi
torijoje (Windsore). Telefonai: 
CL 2 8311, CL 6 8598, CL 3 
3406.

— Lengvosios atletikos sezo
no uždarymo pirmenybės įvyks 
Clevelande rugsėjo 15 d. Pirme 
nybes ruošia Clevelando Žaibas. 
Norintieji dalyvauti gali kreip
tis: A. Bielskus, 1211 Carlyon 
Rd., East Cleveland 12, Chio.

Bowling Green, O., gyventoja 
visai nebijo karščio, nes mama ją 
paleido šitaip bėgioti.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyriką, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms..................  $1.50

DRAUGAS
4545 Wesi 63rd Street, Chicago 29, Illinois

PADĖKA
Nuoširdus ačiū broliui - bro

lienei, švogeriui - švogerkai: 
Jonui ir Birutei Griciams už 
sudarymą mums dokumentų 
persikėlimui į J. A. V.

Mes likome giliai sujaudinti 
už taip nuoširdų priėmimą, glo
bą ir vaišingumą, mums atva
žiavus į Santą Monicą. Nežiū
rėdami savo atostogų, praleido
te visą laiką besirūpindami dėl 
mūsų susitvarkymo naujoje vįę-' 
toje. Dar kartą nuoširdus ačiū, 
ačiū.

Taip pat dėkojame brolienės 
Birutės tėvelįams p. p. Jurkšai- 
čiams už tokį tėvišką rūpestin
gumą. Brolis ir šeima

— Jei tik žmogus turėtų iš
tvermingumą, jam beveik ne
būtų negalimų pasiekti dalykų.

—Chamisso
— Blogas susitarimas, iš ku

rios niekas nelaimi.
Anglų priežodis 

VYRaT® MOTERYS^
..—.—■—.o*,jį. „n.

EXPANDING PRODUCTION
NĘĘD TAILOR SHOP HELP 

A.LL SECCTIONS

• Pocket Makei's
• Siecve Makers
• l inine, Makers
• Seamers

• Joincrs
• Handivorkers
• Pressers
• E.uimincrs

Union Shop. Paid liolida-ys and 
vacation.

Apply — Mr. Galėk

NEMECEK TAILORS 
2700 Š. Drake, Chicago

HELP AVANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

Dirbti pilnų laikų, bet kurias valan
das. Geri bendrovės priedai.

WIEBOLDTS 
63rd ir Green Sis.

REIKALINGAS DUONOS 
KEPĖJAS 

Kreiptis telefonu 
LA 3-1510 arba FR 6-0656

HELP WANTED — MOTERYS

CREDIT CASHIER 
(2) — PART TIME

Permanent 
Company benefits

WIEBOLDTS
63rd and Green St.

IŠNUOMOJAMA — POR RENI

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

3232 S. Lovve Avė.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

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

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

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

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
$37,8.00.

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

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

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

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

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

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

0 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.

l$įį aukšt., 10 m. mūr. 5 Ir 3 
kamb.. gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parito, $27,800.

Taverna, Nauja, modern. didelė. 
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.I
i Brighton Pke. 3 būt. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

I Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 

■ $355 nuom., kaina $27,000.

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

i i visai nauji mur. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki- $22,500.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, 
iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge
ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.

Beveik naujas mur. 4% kamb., 
alum. langai, karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug- prie
dų. .M. parke. Tik $22,500.
« 1)4 a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas guzų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23.000.

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18.600.

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

parke. Tik $26,900.
114 a. niūras. 2 įėjimai, naujas 

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
$22,700.

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

S butų mūras, šildymas gazu, ply- 
teliij vonios, garažas, $28,400.

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.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE NOTAKV PUBLIC

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

« LEMONTAS KVIEČIA JUS
i Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
! namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
. ir gimnazijos. Visi miesto patogumai.
I Eilė senesnių namų mieste ir prie- 
I miesčiuose. ąžuolais apaugusiais.
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 

j 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

Išnuom. 4 kamb. butas (2 mieg.), j 
garu apšild., karštas vanduo. $80 
mėn. 926 W. 52nd St. BO 8-3227.!

IŠNUOMOJU PIRMAM AUKŠTE
(angliškam beismonto) naujai atre
montuotą 4 kambarių butą., ramio- 
ip cntvoio

3239’so. LOKE AV-ĖNUE. '

DĖMESIO !

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metę patyrimas ir 
apdraustas perkranstymas

WA. 5-9209 Chicago, HI

jį 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
Siiž apdraudą nuo ugnies ir auto-«S 
Jinobilio pas A

FRANK ZAPOLISI
32OS!4 West 95th Street

Chicago 42. Illinois A
'ei GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.^

♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HELP WANTED — VYRAI . ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦♦■<

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• Escellent Pay Steady Jobs
NEEDED AT ONCE FOR Ist AND 2nd SHIFTS

by this area’s Fastėst — Grotving 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 in person, rvrite Dept, L or wire immediately to:

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Suhsidiary
TEXOWELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 VV. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP WANTED -- MOTERYS

ST. JOSEPH’S HOSPITAL IN CHIPPEWA FALLS, VVISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nurses 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 hospital.

Laboratory Technician Registered 
Salary eommensuratė with ėxperience. Write, apply, or call 
director of nurses, or phone for an appointment Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippetva Falls, Wisc.

REAL ESTATE 
► ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ <

Mūrinis 2x5.J&, garažas, aukšta 
pastoge, rūsys, gražus kaip lėlė, 09 
ir Talman. $2S,5OO.

Mūrinis 2x5)4, platus lotas, alyva 
šild.. Gi ir 'J’alman. $20,800.

Mūrin. 10 k. rezidencija ant tri
gubo loto. 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild., 3% vonios, prie M. p., 
Įmokėti $10,000.
■ Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu. 
šalia, Brighton arba Gage p, $17,500.

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, 
arba. $10,000 be rūsio, abu M. p.

Du namai ant vieno loto arti mu
sų įstaigos, $21,500.

Mūrinis, naujas. 1 % a., šalia mū
sų įstaigos. Garažas, $30.900.

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

Medinis 8 kamb. Brigthon p.. 30 
n gerai užlaikytas ir
švarus,- $10,300.

jiunnis i į-į a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas. geras šild., M. parke. $22,900.

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

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

I bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69th St., HE 6-5151
2-jų butų po 6 kanib. mūr. Alyva 

šildymas. Arti 5 7-os ir Troy. Sav 
įlinkas verčiamas parduoti $26.800.

13 butų mūrinis, Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $13,900 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymų.

6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

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

<5 kanib. mūrin., arti 66 ir Rock- 
ivell, plyt. vonia, garaž., daug prie- 
lų. $17,800.

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

2 aukšt. mūr. 6—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. 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.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

EELL-VARPAS 
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. Tei, PRospect 8-2233

Telef. 471-0321
13 METŲ MUR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

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

ĮDOMU t — PIGU!
Prie 7 2-os ir VVestern 54 pėdų 

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

GERAS INVESTAVIMAS
3x5 ir krautuvė, mur. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 

'langai. 3 auto mūr. garažas. $360 
mėn. pajamų. $27,500.

8760 MEN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. 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. IVAlbrook 5-6015

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.

6933 S. Talman Avė. Savininkas 
parduoda 2-jų butų (po 2 mieg.) 
mūr. namą. PR 8-3792.

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke. i duo r.auiu., tu

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000; j aa tik $9.500.
Mūr 3 metu 2 i>r> oi/ į-umb Parkholme mūrinis 2 butų: 2 

Marąuette Parke ' D° O-šls kamb., mūrinis garažas.
, r • « ’ , „ • , Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

—nA ° ir 6 Kamb. Brighton Parke. , 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
$2 2, o 00. j pįinas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

CICERO- BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 šv|e. 

! sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kal-

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ųžuolyno. 
naujas mūr. narnas Lemont, mainys į apartmentą Chicagoje.

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

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

Marq. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,800.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., 826,900.
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str, LA 3-3384 2405 W. 51st St

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

A. Norkus Real Esfate
VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIU8 
M EDICINOSir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFIHG
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną Ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Apylinkėje 59-os ir Richmond, 
6 kamb. ka.mp. namas. Kaina 
$20.900. Karštu vand. alyva, apšil. 
Keramikos plytelių vonia, dalinai 
plytelių virtuvė, grįsta pastogė, 
rūsys, 2 auto mūr.- garažas. Pil
nai dekoruota. Susitarimui apžiū
rėti skamb. PR 8-5163.

VILLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55xlS0 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki "Doop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai, 
šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230._______ . _______ __

Netoli La Grange, III., parduo
damas 3-jų miegamų namas, nau
dai tinkuotas, pilnai izoliuotas, 
■ karštu oru apšildomas. Naujas 2 
mašinų garažas. 100x175 p. skly
pas; galima auginti vištas. Pra
šoma kaina $12,500. Skambinti — 
TErminal 9-9599.I ■■

Savininkas parduoda 2-jų metų,
13-jų miegamų mūr. “ranch” na
mą. Rūsys, kombinuoti langai, 
kilimai, patio, 2 auto. garažas. 
2108 VVest 71st Str., PR 8-7422

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSS
Statome šiltu oru puCiamua pe. t čiua, vandens boilerius ir oro
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenae 

Chlca«o 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.

Mūrinis 2-jų butų po 4 kamb. 
Gazu apšild. Apylinkėje 26th ir S. 
•California Avė. Įmokėti $1,000.00. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St., Tel. 
LA 1-7038.

Netoli “Draugo” mūrinis 2 po 
4įĄ kamb. liuksus 4 metų namas. 
Keramikos vonios ir virtuvės, 
alumin. langai, 2 auto. garažas. 
I^aina $36,000. RE 7-8823

Parduodamas sklypas. Biznių 
“zone”. 2439 W. 71st St.

Tel. 586-7000

PROGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės p a j a m o s 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

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

2501 West 
HE 4-7482

z:
REZIDENCINIAI, MM

S KOMERCINIAI, E
S MEDICINOS IR HM
E KITOKĮ PASTATAI S

""
69 Street 

436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0708 CL 7-2094 Chicago, OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VTDUJE IR TŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



i.

Kompaktines lietuvių kolonijos
r

galimybės

Centralinėje Britų Kolumbijoje 
DR. V. VYCINAS

Aplinkybių dėka apsigyvenau 
Pennsylvanijoje, Pittsburgho 
mieste. Lietuvių šitame mieste 
buvo daug. Palyginti greitai 
daugumas jų patogiai įsitaisė 
įvairiose vietose, susiorganizavo 
į lietuviškus klubus bei parapi
jas. Slinko metai po metų ir nie 
kur nebuvo girdėti kalbos apie 
surinkimą išblaškytos tautos į 
vienetą, į vientisą koloniją.

1959 metais persikėliau su sa 
vo šeima (žmona ir dukrele) į 
Oregoną. Čia gamta buvo ma
loni. Daugeliu atžvilgių ji pane
šėjo į lietuviškąją, išskyrus per 
nelyg švelnias žiemas. Nors gy
ventojų skaičius, bendrai imant, 
buvo retas, — 18 žmonių kvad
ratinėj mylioj, — tačiau didžiu
liai miškingo vakarinio Oregono 
plotai priklausė milžiniškoms 
miškininkų bendruomenėms ir 
jų įsigijimas nebuvo įmanomas. 

Vešlūs laukai

Pamažu susivokiau, kad tik 
Britų Kolumbijoj dar yra mil
žiniškų neapgyventų plotų su 
klimatu, artimu lietuviškajam. 
Šių metų birželio mėnesį persi
kėliau į Prince George, pačiam 
Britų Kolumbijos centre. Pabu
vęs čia keletą savaičių, susipa
žinau kiek su vietos geologinė
mis ir klimatinėmis sąlygomis. 
Nesu geologas, todėl mano pas
tabos bus paviršutiniškos.

Pietinė Britų Kolumbija yra 
tirštokai apgyventa. Visas va
karinis jos pakraštys išraižy
tas fiordais, nelygus ir kalnuo
tas. Kolonizavimuisi tinkamos 
vietos yra centriniame ir šiau
riniame Britų Kolumbijos rajo
ne.

Prince George apylinkės yra 
gana lygios su neaukštais kalne 
bais ar kalvomis. Vietos, bend
rai imant, yra neapgyventos, iš
likusios, kokios jos yra buvusios 
nuo amžių — begalinės miškų 
erdvės, daug upių ir ežerų. Miš
kas yra tankus, lieknas ir, pa
lyginti, plonas.

Kur ne kur yra ūkininkų ir 
aibės laisvų žemių. Žemės gali
ma gauti iš valdžios mokant 
maždaug $800 už 160 akrų. Že
mės yra gerokai pigesnės to
liau nuo stambiųjų kelių. Gali
ma pirktis ir daugiau, negu 
160 akrų. Vis dėlto negalima 
pirktis daugiau negu 640 akrų. 
Tokia yra įstatymais nustaty
ta riba.

Apie 60 mylių į vakarus nuo 
Prince George yra Vanderhoof 
miestelis. Tuoj pastebėjau, kad 
ūkiuose javai yra gana vešlūs 
ir, pasikalbėjęs su vienu kitu 
ūkininku, patyriau, kad derlius 
čia būna geras. Pasak žmonių, 
Vanderhoof yra žemės ūkio kraš 
tas.

Tuo būdu ėmiau ieškoti tenai 
žemės pirmam busimosios kolo
nijos taškui, šituo metu pirki
mo aktas yra procese: perku

Sinkut upelio žemupį, maždaug 
10 mylių į rytus nuo Vander
hoof. Sinkut žemupys, tiesa, y- 
ra apsuptas stačių šlaitų, bet 
vis dėlto tame plote yra aps- i 
tu ir gražių lygumėlių. Jeigu tik 
lietuviškoji kolonija būtų rea
lizuota, aš pradėčiau tą žemę 
kultyvuoti. Šiaip jau laikysiu ją 
savoj primityvioj būklėj. Šiuo 
metu tenai gyvena kelios moose 
(stumbrų ar elnių) šeimos, dau
gelis stirnų ir juodųjų lokių. 

Lietuviškas klimatas
Klimatiniai ši apylinkė dau

geliu atžvilgių yra lietuviška. 
Dienų ilgis ir žiemų ilgis yra 
maždaug tas pats. Tačiau kli
matas čia yra kontinentalinis, 
kuomi jis skiriasi nuo lietuviš
kojo. Yra daug saulėtų dienų

Dr.’ Vincentas Vycinas

vasarą ir ypač žiemą. Šito pa
sėkoje žiemos šalčiai būna ga
na stiprūs. Pasak vietinių žmo
nių, beveik kiekvieną žiemą bū
na dvi trys savaitės, kada tem
peratūra naktį ar rytą krinta 
ligi —-30 — —40 laipsnių F. 
Dėl šitos priežasties čia nėra 
vaismedžių, kas yra gerokai ne
maloni ypatybė lietuviškai bui
čiai.

Klimatinis panašumas ir y- 
’i pač tuščios erdvės yra du tin
kami ypatumai steigimui čia 
kompaktinės lietuvių kolonijos. 
Trečias, labai svarbus ypatu
mas yra palyginti nesunkus su
koncentravimas lietuvių iš visų 
pasaulio vietų, nes kanadiškieji 
įstatymai yra palankūs imigra
cijai — ypač pabaltiečių — ir 
tie įstatymai nedaro jokio skir
tumo ar žemės pirkėjas yra il
gametis kanadietis ar tik prieš 
keletą dienų atvykęs.

Kuriasi amerikiečiai
Paskutiniaisiais dviem metais 

pasireiškė labai intensyvus gy
ventojų migravimas šiaurėn. 
Centrinėje ir ypač šiaurinėje 
(Peace River) Britų Kolumbi
jos srityje vyksta intensyvus 
žemės supirkinėjimas. Dauguma 
pirkėjų yra amerikiečiai, ypač 
kaliforniečiai, kame žemė per
nelyg yra pabrangusi ir kame

Sol. Stasys Baras šj šeštadienį 
dainuoja vilkaviškiečių rengia
mam koncerte 6 v. 30 min. Jauni
mo Centre.

100,000 APLANKYS AERO
DROMĄ

Per 100,000 žmonių sugužės į 
O’Hare aerodromą šį sekmadie
nį apžiūrėti spraųsminių lėktu
vų. Tą dieną visoje šalyje nuo 
2 vai. p. p. iki 7:30 v. v. kariuo 
menės įsakymu, neleidžiama 
skristi komereiniems ir priva
tiems lėktuvams, nes vyksta. 
oro jėgų Sky Shield III prati
mai bei manevrai. Aerodromo 
automobilių pastatymo vietoje 
gali tilpti 5,800 automobilių. 

LENGVATOS SENIEMS
Lojolos universitetas New Or- 

leans mieste šiais mokslo metais 
savo vakarinius kursus leis lan
kyti be jokio atlyginimo asme
nims, sulaukusiems 65 m. ar 
daugiau. Jie tik turės užsimokė
ti už knygas ir laboratorijas.

vasaros karščiai yra sunkiau 
pakeliami, negu žiemos šalčiai 
Britų Kolumbijoje. Ilgai dels- 
dami galime prarasti ir, gal būt, 
paskutinę galimybę, bet kada 
susikolonizuoti.

Pasukti šiaurėn

Pirmai pradžiai nedelsiant bū 
tų gerai supirkinėti 160 akrų 
plotus ir naudoti juos kaip vie
tą vasaroti. Vėliau, jeigu kolo- 

■ nija realizuotųsi, galima būtų 
į persikelti gyventi. O jeigu dėl 
kokių nors priežasčių kolonija 
čia nebūtų įsteigta, nuosavybė 
čia vis tik-būtų geras investavi
mas, nes, esu tikras, žemės ver
tė čia pakiltų po nedaugelio me
tų. Netolimoje ateityje didelės 
gyventojų masės skverbsis šiau 
rėn dėl jos laisvų erdviu.

Kaip daugelis didžių dalykų, 
taip ir šis istorinės reikšmės žy 
gys (kompaktinės lietuvių kolo 
nijos įsteigimas) nebus įvykdy- 

Į tas “urmu”, tai yra masiniu 
l susidomėjimu bei visuotiniu en- 
į tuziazmu. Keletas didesnės dva 
sios žmonių ras savyje jėgos, 
ištvermės ir svarbiausia drąsos 
pasukti šiaurėn, kad pasitarnau 
tų savai tautai. Po jų bus ir 
grupė “atsargiųjų,” kurie pra
džioje dar dels, bet vėliau pa
seks pirmuosius ir palaipsniui 
supras, kur glūdi tiesa ir ką 
lietuviams išeivijoje uždeda is
torinė misija.

CHICAGOJE
PETELIŠKES IR RUDUO

Chicagos apylinkėje stebėto
jai randa besigrupuojančias 
“Monarch” peteliškes, kurios 
jau rengiasi išskristi į pietus. 

! Tai pirmas rudens ženklas. Per' 
sekančias dvi savaites bus ga
lima matyti ištisas peteliškių 
bangas.

NUDAVĖ ESĄS POLICININ
KAS

John Curry, 19 m., 5042
Woodlawn av., trečią kartą ra- 

; stas kaltas nudavimu esąs po- 
i licininku. Už tai nubaustas 
' $100 pabauda. Padaryti psichi
atriniai tyrimai parodo jį esant 

l nesubrendusiu.
i -
f"

VAGIS APVOGĖ VAGĮ

Du vagiliai iš Henriei resto
rano prie O’Hare aerodromo pa 
vogė apie $2,000. Vienas poliei- 

(jos pagautas pareiškė, kad jo 
bendras jį' apvogė ir apgavo, 
nes už savo dalį gavęs tiktai 
$20.

RUS GALIMA ILGIAU 
MAUDYTIS

Nors Chicagos maudymosi 
baseinai ir paplūdimiai pagal 
pranešimą turėtų užsidaryti 
rūgs. 8 d., tačiau parkų distrik- 
tas sako, kad jie visi bus at
dari savaitgaliais tol, kol oras 
bus šiltas.

Visagalis Viešpats, savo neriboloj galybėj, rado 
reikalą pašaukti pas save amžinam poilsiui,

A. f A. JULIJĄ ŠMULKŠTIENĘ,
palikdamas savo dieviškoj globoj jos vyrą, mielą 
kolegą, teisininką LIUDfį ŠMULKŠTĮ ir jo šeimą. 
Šioje didelio liūdesio valandoje, reiškiame giliausią 
užuojautą ir sykiu liūdime.

AD'V. ’ NAS BAGDŽICNAS-BORDEN 
su žmona Ėki:ia

Kauno ir Vilniaus universitetų Rektoriui
A. + A.

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 
jo dukterims ONAI BARAUSKIENEI, ir MARILEI 
ŽYMANTIENEI, broliui prof. VIKTORUI BIRŽIŠKAI 
ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

J. Andriušis, J. Balys, Ė. ir L. Kačinskai 
G. ir D. Krivickai, J. Pajaujis, A. Plateris,
B. ir I. Saldukai, P. Skardžius, V. Stainka ir šeima. 
A. Tarulis, V. Trumpa, A. Vasaitis,
V. Viliamas, R. Zalubas

Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui,
Vilniaus universiteto rektoriui 

A "1“ fi
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

jo broliui prof. Viktorui, dukterims ir giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Krikštasūnis Mykolas Untulis 
ir duktė Tania

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. LACKAVVICZ

A. -j- A.

URŠULA KRAUJELIS
(JAŠKCNAITĖ)

Gyveno 225 Washington Blvd., Oak Park, III.

Daugelį metų gyv. Cicero, III.
Mirė rugp. 27 d., 1962, 10:45 vai. vak., sulaukus puses 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apsk., Ramygalos 
parap., Jutėnų kaimo. Amerikoje, išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras August, sūnūs Julian, 
marti Margaret, duktė Bernice Markvart, žentas Arthur, 
5 anūkai, brolis Stanley Jaškūnas, brolienė Petronėlė ir jų 
šeima, švogerka Barbora Jaškūnas su šeima ir kiti. giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys: Rozalija Mie- 
liūnienė ir Ona Vaitelienė ir jų šeimos.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos Draugijai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 1 d., iš koplyčios 8:30 

val. ryto bus atlydėta j Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

PAVOGTA DAUG AUTOMO
BILIŲ

-Chicagoje per šių metų pir
mus šešis mėnesius pavogta 
per 15,000 automobilių, gi žmog 
žudysčių būta 183.

• Čiurlionio ansamblio išleis
toji dainų plokštelė lietu
viuose turi gražų pasisekimą. 
Muziko Alfonso Mikulskio vado
vybėje ansamblis yra pasiekęs 
nuostabių aukštumų, ir didelis 
kultūrinis laimėjimas, kad jų 

1 dainos yra užfiksuotos ilgo 
grojimo plokštelėje. Dabar čiur- 
lioniečių koncertų klausosi dau
gelis lietuvių šeimų namuose, 
ypač, kad čia jų kūrybiniai lai
mėjimai dar praturtinti dalyva
vimu solistų: Aldonos Stempu- 
žienės, Juzės Krištolaitytės ir 
Vaclovo Verikaičio.. Plokštelėje 
— 16 dainų: Kurteliai sulojo 
(mišrus choras su kanklių or
kestru, vadovaujamu O. Mi
kulskienės) , Pasvarcyk, ante- 
la (mišrus choras, kanklių or
kestras ir solistai A. Stempu- 
žienė ir V. Verikaitis), Audžiau, 
audžiau (moterų choras), Na
mo (vyrų choras), Aš nusieičiau 
į Klaipėdužę (mišr. choras, kank 
lės, A. Stempužienė, Liutkus), 
Augo putinas (mišr. choras), 
Vaidilučių malda (moterų cho
ras, kanklės, A. Stempužienė), 
jūrelių, už marelių (mišrus cho
ras, anklės, A. Stempužienė), 
Čia kraštas liūdnas (mišrus 
choras, kanklės), Piemenaitės 
daina (moterų choras, kanklės,
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A. Stempužienė), Ar vėjai pūtė 
(mišrus choras, kanklės, A. 
Stempužienė, V. Verikaitis), 
Mes padainuosim (mišrus 
choras), Siuntė mane mo
tinėlė (moterų choras, kank
lės) , Mergužėla, lelijėla (miš
rus choras, kanklės, J. Kriš- 
tolaitytė, A. Kavaliūnas), Mel
nikas (mišrus choras, A. Gi-

lys), Namo, broliukai (mišrus 
choras). Toks rinktinių, aukš
tame lygyje išpildytų dainų 
gausumas garantuoja klausyto
jams smagų kultūrinį vakaroji- 

1 mą. Plokštelė išleista, minint 
čiurlioniečįų dvidešimtmetį. Vir
šelis papuoštas Vilniaus bažny
čių bokštais ir Gedimino plies 
siluetais.

GUŽAUSO REYERLY HILLS G1L8HYŠIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 DVĖST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J* F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JF 4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7 1741-2 
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TfiVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME >*<-1 1.. 1. U,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 sf St. Telef. GRovehilI 6-2346-6 
1410 S. 5@fh Avė., Cicero. TOwnhaII 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tei. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

8307 LITUANICA AVĖ, Tei. YArds 7-3401

POVILAS I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



X Kun. Augustinas Sabas, 
salezietis, kuris darbuojasi sale 
ziečių įstaigoje šiaurinėje Ka
nadoje, lankėsi Chicagoje ir čia 
atšventė bičiulių tarpe savo var 
dines. Vardinių kavutėje daly
vavo šveičiu net iš Kenoshos, 
kaip Balčaitienė, Šalkauskienė 
ir Yurkevičienė. Varduvininkas 
savo bičiuliams ir geradariams, 
jį taip gražiai pagerbusiems, ta 
rė šiltą padėkos žodį. Kun. A. 
Sabas šia proga taip pat aplan
kė ir Draugo redakciją.

X Vilkaviškiečių suvažiavi
mo pamaldos bus laikomos sek
madienį, 10 vai. ryto Jėzuitų 
koplyčioje, 5620 So. Claremont, 
Chicago 36, III. Mišias laikys 
svečias vilkaviškietis kun. V. 
Kriščiūnevičius. Po pamaldų 
apeigose prie žuvusių paminklo 
bus padėtas vainikas.

X šv. Antano parapija Ke- 
wanee, III., šį sekmadienį mini 
savo auksinį jubiliejų. Suma 
bus laikoma 9:30 v., kurią lai
kys parapijos klebonas kun. S. 
J. Bartkus, diakonu bus kun. 
Raley, OSB, subdiakonu kun. 
McGivern. 1:30 v. p. p. bus 
priėmimas parapijos salėje. Be 
klebono priėmimu rūpinasi ko
mitetas, kurį sudaro Amelia 
Wallen, Harold Wan De Veide, 
Arthur Anderson, Catherine 
Astrouski, Matt Bystry, Henry 
Pickett, Charles Shurnis, John 
Wallen.

Šv. Antano parapijos bažny
čios kertinis akmuo buvo padė
tas 1912 m. rugsėjo 12 d. Baž
nyčia pašventinta 1914 m. rug
sėjo 27 d. Pirmasis klebonas bu 
vo kun. P. Vanagas. Dabartinis 
klehonas kun. Bartkus šioj pa
rapijoj yra klebonu nuo 1932 
m. liepos 3 d.

X Lietuvis teisėjas Alfonsas 
F. Wells rinkimuose į Cook ap
skrities aukštesnįjį teismą įt
rauktas į demokratų partijos 
kandidatų sąrašą. Tarp 17 kan
didatų pirmą kartą Chicagos is 
torijoje į aukštesnį teismą kan
didatu įtrauktas ir lietuvis. Šie
met jau 10 metų sukaktis, kai 
Alfonsas F. Wells yra teisėjas. 
Iš pradžių jis dirbo šiaip mu
nicipaliniame teisme, o prieš 
pustrečių metų jam buvo pa
vesta pertvarkyti Susisiekimo 
(trafiko) teismą. Tą sunkų už
davinį, gavęs ypatingas teises 
ir įgaliojimus, jis taip sėkmin
gai atliko, kad yra pakviestas 
lapkričio 28 d. Miami mieste J- 
AV municipalinių teismų teisė
jų suvažiavime duoti paskaitą. 
Teisėjas A. F. Wells yra baigęs 
George Washington universite
tą 1939 m. Malonu, kad jis, 
kiek laikas leidžia, darbuojasi 
ir lietuvių visuomeniniame vei
kime.

X Jūratės Navickaitės ir Jau 
nučio Juozo Linarto jungtuvės 
įvyks rugsėjo 2 d. 2 vai. p. p. 
Švč. P. Marijos Gimimo bažny
čioje Marąuette Parke. Sakra
mentą suteiks kun. J. Kubilius, 
S.J.

X Dainavos ansamblis išvyk
sta į IVindsorą rugsėjo 1 d. 
11:30 vai. naktį, dalyvauti Ka
nados Lietuvių dienoje. Sekma
dienį 12:30 vai. p. p. ansamblis 
giedos šv. mišių metu St. Clai- 
re bažnyčioje, o vakare 6 vai. 
koncertuos The Cleary audito
rijoje.

X Mok. Marija Pėteraitienė 
“Draugo” piknike praves lai
mės keliu paskyrimą dail. J. 
Pautieniaus originalaus peisa- 
žo “Ruduo”. Tai įdomus kūri
nys, kuriuo laimėjusis galės 
gražiai pauosti savo butą.

X Chicagos SAS draugovės 
valdy ia — Rimas Rudys, Lilė 
Tumosaitė, Janina Radvilaitė, 
Dalia Stakytė ir Audronė Gar- 
benytė rengia religinio susikau 
pimo dienos vakarui programą, 
šių metų SAS vasaros stovyk
loje.

I X Vacys Momkus, virš 10 
metų išdirbęs Wabash Rail 
Road Co., ir įgavęs vadovybės 
pasitikėjimą, paskirtas darbo
vietės prižiūrėtoju (foreman). 
Momkus yra naujas ateivis, ak
tyviai dalyvaująs visuomeninėj 
veikloj, Operos choro dalyvis.

X Josephine ir Ralph Perry
atostogauja Hot Springs, Ar- 
kansas. J. R. Perry yra plačiai 
žinomi Town of Lake parapijos 
ir draugijų veikėjai ir stambūs 
gerų darbų rėmėjai. Josephine 
Perry yra B. E. Navickų duk
ra.

X Dr. Aut. Bartkus rašo 
Draugui, kad puikiai prisimena 
iš savo motinos pasakojimų apie 
a. a. Myk. Biržiškos tėvą, kuris 
buvo gydytojas, labai garbin
gas žmogus. Jo žmona buvo 
taip pat kilni moteris, mokyto
ja — visus sūnus parengusi į 
gimnaziją, kurie vėliau tapo 
profesoriais.

X Vilniaus Krašto Lietuvių
s-gos Chicagos sk. šalpos sekci
ja, telkdama lėšas vargstan
tiems broliams už geležinės už
dangos, paskutiniame savo po
sėdyje nutarė aptvarkyti vilnie
čių kapus ir kviečia vilniečius 
prie to darbo prisidėti.

Be to, vasaros atostogų užbai 
gimui ruošia narių ir bičiulių 
išvyką į Union Pier, Mich., Co- 
ronsky svetainėje, šeštadienį, 
rugsėjo 8 d.

X Prof. Adomas Varnas mė
nesį laiko praleidęs Nebrasko*- 
je, sustiprėjęs sugrįžo į Chica
gą. Profesorius su žmona viešė
jo pas veterinarijos daktarą Ka 
zį Alminą, Loup City, Nebr. Iš 

4 , pradžių dr. K. Alminas svečius 
| lapie 10 dienų pavežiojo po gra

žiąsias apylinkes. Prof. Varnas 
buvo Omahoje ir turėjo progos 
aplankyti daugelį lietuvių. Pa
skiau apie 18 dienų profesorius 
dirbo. Nupiešė dr. K. Almino 
portretą ir nutapė eilę gamto
vaizdžių, būdingų Nebraskai. 
Taipgi padarė eilę škicų dides
niems paveikslams. Prof. džiau 
giasi nepaprastai pavykusomis 
atostogomis, kurias tokiomis 
padarė nuostabus dr. Almino 
paslaugumas ir bičiuliškumas. 
M. Varnienė visiems įnešė ma
lonaus jaukumo, progai pasitai
kius paruošdama lietuviškų vai 
gių.

X Chicagos Lietuvių Opera 
ateinantį sezoną stato dvi lietu
viuose populiarias operas: Lon 
cavallo “Pajacai” ir puikią ve
lykinės nuotaikos Mascagni “Ca 
valleria Rustieana”. Operos cho 
ras tas dvi operas pradeda re
petuoti rugsėjo 7 d., 8 v. vak., 
Jaunimo Centre. Norintieji pra 
dėti dainuoti operos chore pra
šomi tą' vakarą atvykti į minė
tas patalpas registracijai. Ope
ros. choro repeticijos būna penk 
tadienio vakarais.

Lietuvaičių būrys, vadovaujamas mokyt. M. Peteraitienės, išpildys programos dalį Draugo .meti
niame išvažiavime-piknikc rugsėjo 3 d.. Slovakų darže. Mergaitės čia šoka “Leiskit j tėvynę”

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kuli. dr. T. Žiūraitis pa
skirtas lietuviams apaštalauti 
ir moksliniam darbui į Wa- 
shingtoną, į kur išvyksta spalio 
1 d. Nuo tos dienos adresas bus 
šis: Rev. T. Žiūraitis, O.P., 630 
E. Street, S. W., Washington 
24, D. C.

Chicagos žinios
RENGIASI NAUJIEMS 

STUDENTAMS
UŽDARYS ŠEŠIAS STOTIS
Illinois Central gelžkelis Chi-

Chicagos viešos mokyklos cagoje nori uždaryti šešias ma
žiais metais priims 24,000 nau- ; žai naudojamas stotis prie 31- 
jų studentų. Visų užsiregistra-' mos, 43-ios, 47-tos, 67-tos, 71- 
vusių studentų skaičius siekia mos ir 130-os gatvių, 

i rekordinius 513,035. Mokslas ŽUVO GELBĖDAMAS ŠUNĮ 
prasidės rūgs. 5 d. Mokytojų Devynių metų vaikas, Wil- 
bus 21,000, kurių 1,500 bus ijam Thornton, 436 E. 48 gt.,
nauji.

SVETIMOS KALBOS GALI 
UŽDARYTI RADIJU

Kai radijo stotis WGES va
dovybė paskelbė, kad nutrauks 
svetimom kolbom transliacijas, 
Germanija valandos rengėjai, 

i dviejų lenkų kalba programų 
I leidėjai, italų, jugoslavų, kro-

paskendo Michigan ežere prie 
47-tos gt., kai jis įbėgo į van
denį gelbėti šunį.

KAS KĄ IR KUR
— Sudriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus pranešta kas laimėjo šio 
mėnesio mįslių varžybas.

Pranešėjas
— Moterų Sąjungos 21 kp. iš 

Town of Lake poatostoginis svar-

ITALIJOJE 1 limus asmenis, kurie ilgisi vėl atų, vengrų, ispanų ir švedų
— Romoje rugpiūčio pradžioj sutikti savo gimtose šalyse. i kalbom programų vedėjai pa- 

įvyko tremtinių kongresas, ku- i Po kalbos šv. Tėvas priėmė reiškė triukšmingus protestus, 
riame dalyvavo ir 300 lietuvių, asmeniškai simboliškas tremti- Stoties pirkėjas jiems visiems 
Kongresas skirtas Exul Fami- nių dėkingumo dovanas, kur ir buvo pažadėjęs, kad nenutrauks bus susirinkimas įvyks sekmadie-
lia enciklikai paminėti. Susirin- lietuviai tremtiniai įteikė tauti- programų jų kalbomis. Šie lei- Kry&auTparapijos svetainėje^ VI- 
kusiems Šv. Tėvas pasakė kai- niais motyvais išaustą kiliminį dėjai sako: “Jei WGES stoties sos sąjungietės malonėkite atsi- 
bą, išreikšdamas savo džiaugs- ! paveikslą, Lietuvos vaizdų albu pirkėjas pakeitė savo pažiūrą i lankyti ir naujų narių atsivesti, 
mą ir pasitenkinimą, kad Baž- mą ir Sibiro lietuvaičių parašy- ir sulaužė savo pažadą, tai mes ,
nyčios padaryti žygiai “tremti- ,tą maldaknygę Marija gelbėk ’ ’ ’ — ’ ” " ’ • “ SV‘ Kazim,ero Akademijos
nių šeimai”, t. y. “Exul Fami- mus, neseniai išverstą ir gra- 
liae” dvasinio aprūpinimo pa- žiai išleistą italų kalba. Laimin- 
tvarkymais, atnešė tiek daug damas visus šv. Tėvas atsisvei- 
gerų vaisių. Įkurtos institu ei-■■ kino su tremtiniais, palikdamas 
jos “Apostalatus Maris” ir “As- didžiausią įspūdį.

AUSTRALIJOJE
— Augustinas Bohulis mirė 

Sydnėjuje sulaukęs 52 m. am
žiaus. Kilęs iš Vilniaus krašto, 
pergyvenęs visas karo audras,:

prašysime, kad Federalinė ko- Rėmėjų I sk. svarbus susirinki 
munikacijos komisija (FCC) mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 2 
atšauktų stoties leidimą”. A tu°i P° Moterų sąjungos susi-

SUSPROGDINTAS RĘSTO

X 1963 m. stereo fonogra
fas su stereo FM radiju, 6 gar
siakalbiais, riešuto medžio ka
binetas, ir tik... $199.95. DAI
NA CO., 3321 S. Haisted, CL 
4-5665. (Sk.)

sistenca Oleri” prie Consistoria 
linės Kongregacijos per 10 me
tų suteikė reikiamą globą ir 
dvasinį patarnavimą visiems ke 
leiviams, vykstantiems per jū
ras ir svetimose šalyse.

Savo kalbą šv. Tėvas Jonas 
XXIH baigė stiprybės ir ištver
mės linkėjimais, padrąsindamas 
visus tremtinius ir emigrantus

— Norma Pleikiūtė - Plaikey neprarasti vilties šio gyvenimo 
paskirta JAV Bankų instituto varguose ir pasitikėti Visaga- 
Baltimorės skyriaus moterų ko- ^u, kuris visas nelaimes gali 
miteto pirmininkė. Ji yra lan- pakeisti į džiaugsmą ir laimėji- 
kiusi Šv. Jeronimo Aukšt. mo-

RANAS
Prie Re’Cardo restorano, 3801 

Fullerton av., nežinomi piktada 
riai išsprogdino dviejų pėdų il
gumo “juodąją’’ bombą, kuri 
padarė $15,000 nuostolių Pia
ninas nuo ekstrados buvo nu-

kyklą ir Baltimorės universite
te išėjo finansų ekonomikos stu 
dijas. Per paskutinius 7 metus 
Norma buvo tarnautoja Union 
Trust Co., Baltimorėje. Ji yra 
Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
narė, kur ji yra buvusi aktyvi 
Marijos sodalietė ir kitų orga
nizacijų narė.

— J. Stukas parašė apie pa
vergtą Lietuvą didžiulį straips
nį Evening Herald, rugpiūčio 
21 ir 22 d. laidose. Laikraštis 
eina Shenandoah, Pa., mieste. 
Autorius straipsny aprašo apie 
dabartinę Lietuvą, kenčiančią 
po sovietų okupacija. Jokūbas 
Stukas duoda įspūdžius iš savo 
kelionės po Lietuvą. Straipsny 
akcentuota kaip persekiojama 
Bažnyčia ir lietuviai. Prie strai 
psnio įdėta ir J. Stuko nuot
rauka. J. Stukas šiuo straips
niu gražiai pasitarnavo Lietu
vai.

X Melrose Parko ir apylin
kės Lietuvių Piliečių klubas ren 
gia metinę gegužinę rugsėjo 2 
d. Maywood Grove, daržas Nr. 
1. Šis Lietuviškas klubas yra 
viena didžiausių organizacijų 
šioje apylinkėje. Aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje ir fi 
nansiškai paremia kultūrinius 
bei labdaros reikalus. Visi kvie 
čiami atsilankyti.

X šv. Turinius parapijos, 
5436 S. Karlov avė., festivalis 
įvyksta rugsėjo 5—9 dienomis. 
Parapijos klebonas kun. Joseph 
Lechert skelbia, kad festivalis 
rengiamas prie 56 PI. ir S'. Kar 
lov avė., vienas blokas į vaka
rus nuo Pulaski Rd. Bus įvai
rių pramogų, namie gamintų 
valgių, vaikams įvairūs žaidi
mai. Rugsėjo 6 d. dalyvaus te
levizijos žvaigždė Ron Terry. 
Penktadienį, rugsėjo 7 d., bus 
vainikuojama festivalio karalie
nė. Festivalio vadovas yra kun. 
Louis Zakarzevic, kiti komiteto 
nariai yra Ted Jodlowski, 5554 
S. Karlov Avė., Frank Models- 
ki, Al Stsc, Edward Zawila ir 
įvairių organizacijų atstovai. 
Kviečiami visi atsilankyti.

mą. Suteikdamas visiems daly- veno to fabriko hostelyje. 1955 
viams Apaštališkąjį palaimini- m. to fabriko darbams maže-

atsiduria tremtyje, Vokietijoje. S mestas * lubas- Policija ieško 
Iš ten patenka Belgijon į anglų' sPr°gdintojų. 
kasyklas. 1950 m. iš Belgijos at
vyksta Australijon. Per Ba- 
thurst stovyklą pasiunčiamas į 
Lithgovv ginklų fabriką, kur 
dirbo ir daugiau lietuvių — dau 
giausia viengungių. Jie visi gy-

mą jis laimino ir visus tremti-
mų artimuosius bei visus my- i kelia į Sydney.

jant Augustinas Boibulis persi

W ir
K. DONELAIČIO LITUANIS- meniški nepatogumai negąsdi- 
TIKOS MOKYKLA RUOŠIASI na, nes jiems rūpi .lietuviškos
NAUJIEMS MOKSLO ME- i dvasios ir lietuviško žodžio ug- ____ _

TAMS dymas savo vaikuose. Tikimasi, j R<>ma vHčtaskaitė-Mastteug,
kad šiemet mokyklą lankys dai j dalyvau janti vilkaviškiečių kon- 
didesnis skaičius mokinių. c-erto programoje.

Mokinių registracija nau- į iiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiliiiiiiiiMra 
jiems mokslo metams įvyks rug

rinkimo šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Visos rėmėjos malonė
kite atsilankyti. — Valdyba

— Švento Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Chicagos apskričio svar
bus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 1 d. 2 vai. p. p. ap
skričio pirm. Uršulės Rasteinienės 
namuose, 3751 W. 112 PI. Malo
niai kviečiame gausiai atsilankyti 
visų skyrių atstoves ir visus kas 
gali ir nori pasidarbuoti seselių 
labui. Kadangi artėja seimas, tu
rime daug ką aptarti ir tinkamai 
pasiruošti seimui, kuris įvyks spa
lio 14 d. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. — Valdyba

Chicagos saulių žiniai
Rugsėjo mėn. 2 d., sekmadienį, 

Chicagos Vytauto Didž. Šaulių 
kuopos šaulės moterys ruošia iš
kylą prie lietuvių senelių prie
glaudos. Kviečiami dalyvauti visi 
šauliai ir šaulės su šeimomis, 
draugais ir pažįstamais. Moterys 
kviečiamos pasiimti užkandžių, o 
vyrai limonado.

Be to, visi nuoširdžiai prašomi 
nevykti tiesiai į senelių prieglau
dą, bet susirinkti prie Jaunimo 
Centro 8:30 v. r., kad turintieji 
automobilius, pasiimtų tuos, ku
rie automobilių neturi.

Iškylai rengti kclmisija

Kristijono Donelaičio Litua
nistinės mokyklos mokiniai dar 
tebesidžiaugia paskutinėmis ato 
stogų dienomis, bet vadovybė

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

jau rengiasi. naujiems mokslo
metams: pramatomos pamokų' Marąuette Parko Fieldhouse- 
programos, ruošiamasi parengi- kampas Kedzie ir 67 gatvės.
mams.

Prieš trejus metus ši Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko rajone įsteig-

Kristijono Donelaičio lituanisti
kos mokyklos mokinės skambina 
pianinu .mokyklos šventės metu.

toji mokykla išaugo į pajėgią 
instituciją, kurią pernai lankė 
virš 200 mokinių. Dirbo 8 mo
kytojai, vadovaujami vedėjo 
mokytojo J. Širkos.

Lietuvių visuomenės susido
mėjimas šia mokykla kasmet 
auga. Ją lanko ne vien tik pla
čiosios Chicagos, bet ir tolimes 
nių apylinkių lietuvių vaikai, 
kai kurie net iš Elgin, Evans-

sėjo 8 d. nuo 10 vai. iki 1 vai.

Dėl informacijų naujai sto-

PARINKO NEVIETINĮ AUKŠ
TAM DARBUI

Ne chicagietis Vinton Bacon 
iš Tacoma, Wash., yra parink- 

jantiems galima kreiptis vaka- j tas nauju Chicagos sanitarinio
rais į mokyklos vedėją J. Šir-! distrikto generaliniu superinten 
ką, telef. PRospect 8-3875 arba ■ dentu. Jo metinė alga siekia 
į tėvų komiteto pirmininką A. i $35,000.
Regį, telef. GArden 5-2495.

Ir. R. j PABĖGO Į POLICIJOS 
RANKAI

SĖKMINGAS PRANCIŠKIE- l
ČIŲ PARENGIMAS j Lyman Saylor, 4419 blvd., 90 

Marąuette Park šv. Pranciš- myi_ į valandą greičiu pabėgo 
kaus Vienuolyno Seselių Rėmė- nuo besivijančios policijos. Vė
jų 5 sk. parengimas, įvykęs rug jjau jjg paskambino ir pamela- 
piūčio 26 d. Švč. P. Marijos vo policijai, kad jo automobilis 
Gimimo parapijos svetainėje,, |buvo pavogtas. Kai nuėjo į po

licijos nuovadą teikti daugiaulabai gerai pavyko. Susirinko 
gražus būrys seselių geradarių, 
kurios linksmai praleido popie
tę. Daugiausia pasidarbavo sk. 
pirm. Anna Paukšta, Anelė Gri 
bienė, M. Kondrotienė, Kairie
nė, B. Lazdauskienė, B. Dubin- 
skienė, H. Širvinskienė, Mate- 
vich, Siminas, S. Šaučiūnienė ir 
kt. Dovanas laimėjo Debbis 
Trichoud, Jadvyga Rasinskienė, 
Batuvienė, A. Panavas, Adelė 
Kondrotienė. Buvo atsilankiu
sių rėmėjų ir iš kitų sk. Buvo 
ir Chicagos apskričio rėmėjų 
pirm. Uršulė Rastenienė, kuri 
kvietė visus dalyvauti Šv. Pran 
ciškaus Rėmėjų seime, kuris 
įvyks ' spalio 14 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje.

Rėmėjų 5 sk. dėkoja visiems 
už gausų atsilankymą, už gra
žias dovanas ir visoms rėmė-

informacijų, policininkai jį at
pažino ir areštavo.

ton, Gary ir kitų vietovių. Pa- į joms už pasidarbavimą. Pelnas
sigėrėtina ryžtingumu tų tėvų./ 
kurių nei tolimas kelias nei as-

skiriamas seimo pasveikinimui.
Rėmėja

:vos

Kazimieras Kareckas, K. Ph., vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
ft. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
us iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
('Lietuvių valstinS)

5000 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA.

3236 South Haisted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienč Chicago 8, Illinois

LITHUANIAN
B A K E R Y 
2450 W. SSth Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminai 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




