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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 
Goldberg, yra čikagiškis.

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 
mokyklos profesorius ir Adlai 
Stevensono teisininkų bendrovės

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

Wirtz yra aktyviai dalyvavęs 
sprendžiant didelius darbininkų 
ginčus.

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

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant atvyko 
į Varšuvą.

RAUDONIEJI PLANUOJA VIZAS I
VAKARŲ BERLYNĄ

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

Rytų Vokiečiai taipgi perspė
jo, j°g būsianti pasirašyta at
skira taikos sutartis su Sovietų I 
Sąjunga.

Gerhard Kegel, komunistų par 
tijos centro komiteto narys, pa
reiškė užvakar rytų vokiečių te
levizijoje, jog atėjęs laikas .Ry
tų Vokietijai pareikalauti vizų 
iš vakarų vokiečių, vykstančių Į 
į vakarų Berlyną.

Šio mėnesio 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 
raelio traktorius, dirbusius 
lyje Kfar Szold apylinkėje, 
tuose nuo Galilėjos. Izraelio 
reiviai smarkiai atsišaudė.

Saudi Arabija ir 
Jordanas sujungia 
savo kariuomenes

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 as
menų apklausinėjimui.

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.

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

Rytų Berlyno laikraščio Der 
Morgan redaktorius Gerhart 
Fischer pranešė antradienį apie 
Sovietų premjero Chruščiovo ir 
Rytų Vokietijos komunistų va
do Ulbrichto konferenciją Jal
toje.

Pasak Fischer pranešimo, a- 
bu svarstė būdus, kaip suteikti 

. Rytų Vokietijai taikos sutartį
1 ir njanaikinti vakariečių teises j A. Drucės “Kasa Mavė: 
i Berlyne. - —

— Čekoslovakijos kareivis 
Jaromir Rachfalik, 21 metų, ap 
sirengęs kariška uniforma ir 
nešąs kulkosvaidį, atbėgo 
vakar į Austriją ir paprašė 
litinio prieglobsčio.

uz 
po-

— Panevėžio teatras po 
saros atostogų pradėjo sezoną, 
pradėjęs gastroles po Lietuvą. 
Rodoma moldavų dramaturgo 

ir bro
lių Turų “šiaurės Madona”.

va-

KODĖL KUBIEČIAI PUOLĖ
HAVANOS PRIEMIESTI

Iz- 
ke-. 
ry-| 
ka-

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

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

NEW YORK. — Kubiečiai stu 
dentai, apšaudę Havaną iš jū
ros praėjusį penktadienį, išdi
džiai pareiškė, jog jie šiam už- 

| daviniui vykdyti įsakymus ga
vę iš anti-Castro pogrindžio Ku
boje.

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

Isidro Borja, 26 metų, gimęs 
Havanoje ir baigęs Mc Gili uni-

iš 
iš 
iš

pradėti penktadienio naktį, nes 
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.

Nauja valstybė

LONDONAS. — Karalienė 
Elzbieta paskyrė naujos vals-

versitete inžineriją, buvo laivo ty^ės Trinidado ir Tobago gene- 
kapitonas. Jis pasivadino re- ra]jniu gubernatorium iŠ. Ho-
voliucijos studentų karinių rei- choy. Trinidadas ir Tobago šian
kalų sekretorium direktoriate”, dien gauna nepriklausomybę.

kara-
buvo1

Saudi
dienų

ir pareiškė:
— Šis žygis buvo planuoja-i 

mas apie 40 dienų. Mes gavo-j 
me specialius žvalgybos prane-Į 
Šimus iš Kubos kur ir kada į rijoje dar 11,250 angliakasių y- 
smogti. Mums pasakyta žygį "a be darbo.

Be darbo

OVIEDO, Ispanija. — Astu-

— 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 bendruomenes (commonwealth) 
nariu. Abi salos užima apie tris ketvirtadalius Rhode Island apy
linkės. (UPI)

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

NAUJAUSIOS

Šaltasis karas namie:

DVI AMERIKOS IR DEL 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, 
mai apie dvigubą moralę, dvi
gubus matus, veidmainiavimą, 
fariziejizmą. Pagausėjo nuosta
bos balsai, kad dvigubą moralę 
vartoja ne tik Sovietai, Jungti
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 
yra 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 iliustracija
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 
ir gautais Amerikos pinigais 
dar paremia Kubos Castro. Sa- 
Koma, nemoralu paremti plėši
ką, nes, jį paremdamas, daraisi 
jo bendrininiku, atsakingu už 
plėšimus.

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

kurie kildinami iš 
krikščioniškosios moralės. Iš a- 
pačios yra spaudžiami išrink
tieji laikytis tų principų ir Kon 
greso darbuose. Tad ir Kongre
sas, kaip jokis kitos valstybės 
parlamentas, taip aiškiai pasi
sako už aiškius moralinius prin
cipus, tokius kaip laisvė, teisin
gumas, apsisprendimo teisė tarp 
tautiniuose santykiuose.

Tai, schemos dėlei sakant, vie 
nos Amerikos dvasia.,

Antrosios iliustracija
Prezidentas buvo paklaustas 

prieš paskutinėje spaudos kon
ferencijoje apie kraštus, kurie 
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-

— 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 
fhant.

— 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.

TRUMPAI IŠ VISUR
— JAV vidaus sekretorius Li

dai, 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- 

pinigus iš" Amerikos',’ varo tokį sePh Q Swidler’ Federalinės jė- 
biznį. Bet jis nemanąs, kad tai 
yra moralinis klausimas. “Aš 
manau, kad turime vertinti pa
gal tai, kas tarnauja mūsų inte
resams — ar kraštas siekia iš
laikyti savo laisvę, ar kraštas I 
siekia politikos, kuri nėra prie-j

mas prezidentas ją ir suminėjo 
tiesiai vardu. Prezidentas atsa
kė žinąs, kad kraštai, kurie ima

kartu išvyko su Udall į Rusiją.
— Malajų vyriausybė suma

žino savo specialius karinius da 
! linius Konge 500 vyrų, arba be- 
i veik trečdaliu. Priežastis: Mala
jams padidėjęs gynybos vaid- 

Išiška ilgesnės i'distancijos'Jung-i muo nau^e Malazijos federa
cijoje.

— Iowa 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,

tinių Valstybių interesam”. Su
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
nės pastangos išlaikyti demokra 
tiją nueitų niekais, tada, aš ma
nau, laisvės reikalas būtų labai 
pažeistas ne tik Azijoje, bet ir 
visame atsilikusiame pasauly”. „ . . , , .......r J Egipto atstovams įsegus is posė 

(Nukelta į 6 psl.) džio.

VARŠUVOS PAKTO VALSTYBES GINSIANČIOS
BERLYNO SIENA

Arogantiškas Rytų Vokietijos gynybos vicesekretoriaus 
pareiškimas

BERLYNAS. — Komunisti
nės Varšuvos pakto valstybės 
oficialiai imasi ginti sieną, ski
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

. me, yra karinė sąjunga tarp So čių gynybos dalinių yra tarp 
vietų ir jų Europos satelitų. Tai 300,000 ir 400,000 rusų karių 
buvo Kremliaus atsakymas į1“ T'-i-

j 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.

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

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. 
Šis komandos pakeitimas reiš
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-

Išradejų sąskrydis
VILNIUS, pavergt. Lietuva. 

— Rugpiūčio 14 -15 d.d. Vilniu
je į trečiąjį sąskrydį buvo su
važiavę per 700 Lietuvos išra
dėjų, racionalizatorių ir nova
torių. Apie jų uždavinius kal
bėjęs Lietuvos komunistų par
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

pavergtoje Lietuvoje 
darbo našumą, reikalingą “per
einant į komunizmą”. Pranešta, 
kad nuo septynmečio pradžios 
į liaudies ūkį Lietuvoje buvę 

' įdiegta daugiau kaip 67.6 tūks- 
I tančio racionalizacinių pasiūly
mų ir jų ekonominis efektas 
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 arti 100 
dalyvių iš Clevelando, Detroito, 
Chicagos ir Cicero. Pirmenybės 
įvyko rugpjūčio 25 d., Rockne 
stadione, Cicero.

Pirmenybėse pirmą kartą da- j 
lyvąvo Chicagos ukrainiečių 
Wings klubo atletai.

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

Klubiniai geriausiai pasirodė 
Cievelando žaibas, su nenuils
tančiu A. Bielskum priešakyje. 
Antrą vietą taškais užėmė LSK 
Aras, trečią LSK Neris ir ket-1 
virtą Cicero Ateitis.

Iškiliausiai pasirodė Dalia 
Čįurlionytė. Po vienuolikos me
tų krito Elvyros šikšniūtės (Va 
dapolienės) 100 m mergaičių Ą į 
ir B kl. rekordas! E. šikšniu-i 
tęs rekordinis laikas buvo 13.5. 
E>. Čiurlionytė 100 m nubėgo 
per 13.4 sek. D. Čiurlionytei 
neužteko šio laimėjimo. Ji su
gebėjo laimėti dar mergaičių Ę 
kl 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. į

Vyrų klasėje geriausiai pasiro į 
dė Arūnas Vasys (Chicagos A- i 
ro) . A. Vasys pagerino 1962 m. 
lietuvių 100 m įbėgimo laiką, 
nubėgęs per 11.1 sek., laimėjo 
200 m bėgimą ir trišuolį. A Va- 
šys pelnė LSK Arui 17 taškų. 
Už šiuos pasirodymus A. Va
sys buvo apdovanotas clevelan-
diškio Juozo Žilionio skirta do- banauskas (24.3 sek.), 2-3.uk- 
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.

Vid. Vakarų Apygardos 
pirmenybių laimėtojai

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

200 m bėgimas — Į. A. Va
sys (22.4 sek.), 2. J. Juška, 3.
M. Labanauskas (visi LSK A- uaiia unuuonyie y.m. v a{uu. ų 1 
roj Sportb a^^ariios lerigVosibŠ at- ■

110 bėgimas su kliūtimis

Dalia Čiurlionyte Vid. Vakarų ll.-lll.: ,,A„Ji

METAI SU DIEVU
šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu su 
llumi visiems metų sekmadieniais ii 
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 
kriKKščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrintų 
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. DR. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.
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Petkus

Stanke-
S. Pre-

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u r i

= • Redakcija straipsnius tai-
š so savo nuožiūra. Nesunau- 
| dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
x rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos, gavus 
~ prašymus.
itiiilIHiniUllllllIIIlHnilIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIllIilIllItlIlIlIllimillllllilIlIlilIlIilIV

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

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00. —

Platinkite “Draugę”

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

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

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

Į ginas (Ateities) ir £. Lišaus- 
! kas (Neries).
1 Rucuiys — 1. A. Tauginas, 2.
2. B. Olšauskas (abu Ateities),
3. J. Lišauskas (Neries).

Jaunių C įd.: 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. 
(Žaibo).

Šuolis į tolį — 1. J. 
vičius, 2. A. Petkus, 3. 
ine-neckas (visi Žaibo).

Ėasepąl^’’ sviedinuko meti-1
i. K. Kačinskas (Atei- 

ties), 2. J. Stankevičius (Žai- 
toj, 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. Jokūbaitytė, 3. 
A. Karaliūtė (visos Žaibo.

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

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

Diskas — 1. D. Jurgaitytė 
: (37’7”) (Žaibo), 2. V. Preme-Į (69’4”), 2. Karaliūtė (abi Žai-

lefiliiš' pirihėiiyMše p?f.Ąfihi>' mėt- nias — 
. gaištų k‘‘IV1 ^‘’b’ė^inio

1. P. Bubnys (15.8 sek.), 2. G. rekordą;' (Nubtr. J. Grigaičio)
Šakys (abu LSK Aro). -I

Trišuolis — 1. A. Vasys (40’ 1
5”), 222. J. Juška, 3. Bubnys 1 bartas (abu Chicagos Neries).
(visi LSK Aro). 880 yds. bėgimas — 1. K. Jan

Šuolis į aukštį — 1. P. Bub- kauskas (2.16.0 min.) (Detroito
nys (5’7 ’/2”> 2. A. Vasys, 3. S. Kovo), 2.( K. Zylė, (Clevelando
Strasevičius LSK Aro). i Žaibo), 3. V. Genčius (Chica-

Šuolįs su kartim — 1. P. Bub SGS ASK Lituanicos).
nys (11’0”), 2. S. Strasevičius 
(abu LSK Aro).

Rutulys — 1. A. Juška (36’
C”), 2. A. Bukas (abu Aro), 3.
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. lingas (5’10 3/4”), 2. L. Juod-
V. Mockutė, 3. A. Karaliūtė (vi- vaikis, 3. V. Laniauskas (visi 
sos Clevelando Žaibo). Žaibo).

Šuolis į tolį — 1. L. Juodytė' Šuolis į tolį — 1. V. Preme- 
(15’5y2”) (Clevelando Žaibo).1 neckas (18’6”) (Žaibo), 2. M.

Jietis— 1. D. Jurgaitytė (97’ i Labanauskas (Aro), 3. A. Au-
7”), 2. L. Juodytė, (abi Žaibo).' gaitis (Neries).

šuolis į aukštį — 1. L. Juo-1 Trišuolis — 1. L. Juodvalkis 
dytė (Žaibo).

Jaunių A kl.
— (finalas) 1. M. Labanaus-, 
kas (11.5 sek. (Aro), 2. V. Pre-| 
meneckas, 3. L. Juodvalkis (a-! 
bū Žaibo).

200 m bėgimas — 1. M. La-'

70 yds. bėgimas su kliūtimis 
— 1. L. Juodvalkis (16.3 sek.), 
2. V. Laniauskas (abu Cleve
lando Žaibo).

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

Šuolis į aukštį — 1. E. Schil-

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 UAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, HI. 

Tel. PRospect 6-5084

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK.ŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki

antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:
Vai.: 
4:30. ,
iešt. nuo 1 ki 4 vai

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAŽKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
kasdien nuo 1-t-4 P- P. Ir 6Vai.:

iki R vai Trečiad ir šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 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 susitarus telefonu.

Telef. REnuhllc 7-2290.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

Vai.; 
vak.
lienį

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

, uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-3229.

Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marųūette Road 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Rez. HE 6-1670.

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

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

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

100 m bėgimas neckas (žaibo), 3. M. Labanaus 1 
kas (Aro).

Rutulys — 1. S. Lišauskas 
(37’3į4”) (Neries), 2. M. La
banauskas (Aro), 3. V. Valaitis 
(Neries).

Diskas — 1. E. Schillingas 
(107’11”) (Žaibo).

Jaunių B kl.: 60 m bėgimas
— 1. D. Bašinskas, 2. J. Lisaus
kas, 3. A. Tauginas (Ateities).

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

Nuotr. Jono Grigaičio

13°).

Rutulys — 1. D. Čiurlionytė 
(25’3”), 2. D. Jurgaitytė, 3. A. 
Karaliūtė (visos žaibo).

4 x 55 yds. estafetė — 1. Žai- j 
bas I (28.3 sek.), 2. Žaibas II,. 
3. Neris.

(Mergaičių C. kl.: 50 yds. bė
gimas (finalas) — 1. R. Jokū
baity tė, 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. Jokūbaitytė (abi Žai
bo), 3. M. Lišauskaitė (Neries).

“Baseball” sviedinuko meti
mas — 1. M. Lišauskaitė, 2. V. 
Bacinskaitė (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. Bacinskaitė). P. Z.

3148 VVest 63rd Street 
: PRospect 8-1717 
3241 West 66th Place 

REpubllc 7-7888

Ofisas:
Tel

Rezid.:
Tel.

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 Californla 

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

Tel. REIiance 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 OLympic 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. LĄfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0691; 392 E. 159th St„ Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Ąv., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą '

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE-9-1071. ..

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

Ofiso teL REIiance 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6-0617

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. WAlbrook 5-309r

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

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 5 v. v.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgij:

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU DR VAIKU
LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDTCAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

! priima pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS <
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

SPORTO KRONIKA
— LFK Lituanica laimėjo1 Tei. ofiso 247-1002, Namą pr 8-6960

(Nukelta j 6 psl.)

DR, A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

D.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA. PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki’ 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pigai susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

Č H. I R U R G A S
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D6I valandos skambinti tol.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 VVest 69th Street
SpecialybS: AKUŠERLJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
ATOSTOGOSE

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

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

$1.15
$1.19

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeiką

KRON Brannvin Aquavit . . . . . . . .
COEUR De French Liąueur ...
GHATEAU Antoine Champagne .
RĮGCADQNNA Importai Vermouth
BORDEAUX pranc. 1957 m. vynai
LOWENBRAU Imp. Beer, 24 — 12 oz. bot. $7.95

5th $3.98
5th $2.9$
5th $1.98
5th $1.15

MILLS BROS. COFFEE ... . . . . . . . . . . 2 Sv.
GRYBŲ Ckeimucly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvorta
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

H jį R ■ B A A MIDWEST maisto ir likerių krautuve 
AaIIabI ■ 2515 Węst 69th Street

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie Callfornia Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterį; 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.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS

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

Susitarimui skambinti
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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. Jeigu 
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. Ir 
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 
tikslą.

'O ir klaidos, kurias vadina
me blogiu, siekiant tikslo, visa
da įvyksta po gero priedan
ga. Visuomeniniame, kultūri- 
njame, 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.

*

Spaudoje ir gyvenime

DRAMATIŠKO ĮVYKIO LAIMINGA 
PABAIGA

Naujausiame “Į Laisvę nume
ryje yra apstu įvairių straipsnių, 
kurių bene įdomiausias yra apie 
Julijoną Būtėną. Ja.me 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 amerikietiškas 
“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

Šį klausimą sprendžia ne lais 
vė, kuri yra jėga 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.

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 
Į jis bandė grįžti atgal, bet ir iš 
ten jau girdėjo taip pat šūvius. 
Vienos kulipkos pažeistas per 

į,krūtinę, kitos į dešinę koją, jė- 
. gas sukaupęs leidosi į gretimą 
j miškelį. Atsivijusius pasienio sar- 
I gybų šunis nušovęs, jau buvo be- 
‘ pasiekiąs priedangą, kai trečia 
kulipka peršovė dešinę ranką. 
Paskutinėmis jėgomis jis pasi
slėpė miškelio tankumyne, kur 

.rj’tojaus dieną sargybiniai jį rądo 
i jau be sąmonės.

(Nukelta į 4 psl.)

Edmontone, Alberta, Kanadoje. Lietuvių dienos dalyviai 1982 m. liepos 1 d. Nuotraukoje matyti 
vysk. V. Brizgys, kun. P. Cinikas, MIC, kun. S. Kulbis, kun. J. Grigaitis,

Komunistai puola buržuazinius nacionalistus
Maskvos kompartija deda visas pastangas palaužti lietuvių tautos pasipriešinimą

GEDIMINAS GALVA

Naujoji kompartijos progra
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
ja, n.e 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- j tikrinimą”.
dininkas lietuvių tautos nelais- Į - - ...
/ės, nes tėra atgarsis maskviš- . ,. ’ , . ... . _ . Anbinderis dedasi ne tik he-aes Pravdos, kuriai visai nerupi l . . , . ..... I tuviu, bet ir patriotu, kai ima tiesa, o ypač pavergtum tautų ’ „ J. . .
likimas i prikaišioti fašistinei vynausy-

| bei suvalkiečių neramumų pada- 
22-jų pavergimo metų sukaktis į rinius, bruzdančius darbininkus 

Visa komunistinė spauda, y- ir “užsienio politikos bankro
tą”. Jis primena Lenkijos ir Vo 

i kietijos ultimatumus, tačiau pa
miršta Sovietų įžūlumą, negar-

...v.. bingą priekabių ieškojimą ir 
kiaų paminėti 22-jų metų lietu- j klastingą ultimatumą, kai jie 
vių tautos pavergimo sukaktį. Į buvo tikri, kad Lietuvos kariai 
Dienraščio redaktoriaus tautie- nepakels ginklo.
tis T. Anbinderis, dideliu aki- . Straipsnyje nurodoma, kad 
piėšiškumu apsišarvavęs, skel- jau VII kominterno suvažiavime 
bia: “Socialistinės revoliucijos 11935 m. buvo svarstyti būdai 
Lietuvoje 1940 m. ypatybė yra • “fašizmą sunaikinti” ir svetur

pač “Tiesa”, nuolat įžeidinėja 
ir puola nepriklausomą Lietuvą. 
Lietuvoje esanti kompartija 
šiais metais užsimojo kiek ryš- 

ta, kad valdžia iš buržuazijos 
rankų į darbininkų klasės ran
kas perėjo taikiu būdu, be pilie
tinio karo, bet vykstant aštriai 
klasių kovai” (Tiesa, 1962.7.21).

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

AUKSO IEŠKOTOJŲ 
KELIAIS

J. VAIČELIŪNAS

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, Seattlę, kur vyksta pasaulinė paro
da, Las Vegą, prie kurio netoli yra Hooverio vardo 
užtvanka, ir atgal. Bet išėjo taip, kad kelionę teko 
pradėti priešinga kryptimi — per JAV.

CHICAGOJE
Gegužės 26-27 dienomis Chicagoje, 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,

vesti ir Lietuvą pavergti. Ir 
kai Lietuvos suverenumas bu
vo Sovietų kariuomenės sutryp 
tas, tūkstančiai lietuvių sukiš
ti į kalėjimus, dešimtimis tūks
tančių žiauriausiu būdu Sibire 
nepaprastai kančiai pasmerkti,

Priekaištai Lietuvos vyriausybei lietuviškiej buržuaziniai nacio-' ka žmones labiau išnaudoja už va skandindavo vandenyje. Po 
nalistai — antitarybiniais tiks- i bet kurią kitą santvarką, nors kurio laiko šuo pasidarydavo a- 
lais bergždžiai mėgina kursty- , ir kaip ją komunistai begintų, bejingas mirčiai. Šuo “kapitu- 
ti nacionalistinius prietarus. Tą Svetur esantieji patriotai lie- duodavo”. Panašų eksperimen- 
patį daro ir Vatikanas, mėgin- tuviai negali ramiai žiūrėti į Kremlius daro Berlyne, 
damas panaudoti dar esančią ’ lietuvių tautos išnaudojimą, su- j Kremlius nuolatos graso ato- 
tam tikrą katalikų bažnyčios į- ■ kūrimą proletarų valstybės, ku- . minėmis bombomis. Kol jis pats 
taką atskiroms gyventojų gru- rioj viršūnėlė — kompartija te- atominių bombų neturėjo, ato- 
pėms”. (Tiesa, 1961.10.24). . gali naudotis gerove. Jie negali : minius ginklus laikė “nemora-

Maskvos kompartijos samdi- užmerkti akių, kai tautiečiai y- į liais”. Kremlius atominius gink 
nys, ištikimai tarnavęs Josifui ra persekiojami, išnaudojami, jų ius dabar naudoja politiniam 

laisvė užgniaužta ir gyvena nuo spaudimui, 
latiniame netikrume.

Sniečkus, seniai netekęs są-

įvesti proletariato diktatūrą. 
“Ir Lietuvos kompartija susidū 
rė su fašizmo nuvertimo per
spektyva”. Taigi, Sovietai jau 
nuo Lietuvos valstybės įsikūri
mo ir visiems amžiams išsiža
dėjimo ėmė galąsti durklą smū
giui. Maskva siuntė agentus be
jėgę kompartiją stiprinti ir nuo 
1935 m. ieškoti būdų įsigalėti 
Pabaltijy.

Anuometiniame tarpsnyje bū

Vy- 
jas

ta ryškių, esminių Lietuvos 
riausybės klaidų, bet apie 
bergždžia nūnai šnekėti.

Kova prieš buržuazinius 
nacionalistus

Kompartijos XXII suvažiavi
me Maskvoje A. Sniečkus skel
bė: “Kova už buržuazinių atgy
venų įveikimą — tai ne ideologi- Į kolonistus. Kremlius yra nuož- 

, nė, bet politinė kova. Amerikos ! mus kolonistas ir pavergėjas. J o 
! imperialistai ir jų pakalikai — : valstybinio kapitalizmo santvar

samdiniams 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

Džugašviliųi - Stalinui, nūnai be 
sitaikstantis Chruščiovui, o ry
toj pastarojo priešui, netoli sa- , 
vo išmintimi tesiekia. Jis tik kar ( žiriėš ir atsakomybės Maskvos 
to ja iš darbdavių išmoktus sa- samdinys lietuvių tautą naikin- 
kinius, kad politiniai Vakaruose ti ir ją engti, bando ieškoti ben 
gyveną veikėjai dieną ir naktį, dravardžių kur tai pas Ameri-
svajoja Pabaltijo ir kitų tarybi
nių respublikų tautų kapitalis
tinį pajungimą.

Visa tai gryni išmislai. Lie
tuviai politiniai išeiviai Vaka
ruose tesiekia laisvo lietuvių tau 
tos apsisprendimo. Jiems rūpi 
ne būsima socialinė santvarka, 
bet lietuvių laisvas šeimininka
vimas savo krašte. Mes aiškiai 
tariame: pasitraukus rusų ka
riuomenei ir nustojus Maskvos

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 mętodai taikomi tautoms
DR. V.

Pavlovas, rusų fiziologas ir 
; psichologas, tam tikriems ban
dymams naudodavo šunis. Ty
rimų išdavos dabar turi labai 
gerą pritaikymą Maskvos už
sienių politikoje.

“Neue Zųericher Zeitung", 
šveicarų laikraštis, tuo klausi- j 
m u šitaip rašo: Pavlovas steng 
davosi sukelti šunims tam tikrą 
nervų įtampą. Nuolatinis įtam
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.

i Tautoms taikomas šunų 
metodas

Maskva Pavlovo metodą taiko
laisvojo pasaulio tautoms. Tam
tikslui kuriami įtampos židi- Berlyno klausimas. Daug me 

; tų muša propagandos būgnai,

kos imperialistus.. Šis kliedėji
mas tikrai nepatarnaus jam ir 
jo bendrams nuraminti sąžinę 
dėl lietuvių tautos nekaltai pra
lieto kraujo, kančių, priespau- 1 
dos ir skurdo. Galite patriotus 
vadinti buržuaziniais nacionalis-

■ tais ar kitais vardais, tačiau 
i nepamirškite, kad esate ne am- 
, žini, o lietuvių istorijoje bus ras 
1 ta paraštė naujus muravjovus 
pasmerkti.

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 stęi- 
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- 
riąyimo 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 yeikia su lazdele. Jis lošėjui pastu
mia kauliuką, kurs laimę ar nelaimę neša savo akučių 
skaičiumi.

(Bus daugiau)

LITAS

niai, pvz , Berlynas. Įtampa su
kuria baimės jausmą. Kremlius 
prie to dar prideda .erzinimą ir 
pyktį. Ilgas šitų priemonių vei
kimas tautas priveda prie kant
rybės praradimo: žmonėms pa
sidaro “vis tiek pat”.

Kiekviena tauta turi tam tik
rų jautrių vietų. Maskva tas 
jautrias vietas tuoj suranda. 
Jautrios tautų vietos pasidaro 
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

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-

Vakarai turi Kremliui “nau
dingų idiotų” (Lenino žodžiai), 
kurie kartu su Kremliumi Va
karuose kelia atominio sunaiki
nimo baimę.

Vakarų politikų nuolaidumas, 
viešosios opinijos pagimdytas, 
Kremliui palengvina Pavlovo 
metodų pritaikymą. Kremlius 
su Vakarų tautomis daro ekspe
rimentus, kurie siekia palaužti 
Vakarų valią. Bet jeigu Vaka
rų tautos tik taip ir reaguos, 
kaip Pavlovo šunys, tai Vakartį 
žlugimas bus neišvengiamas. 
Pats laikas suprasti Maskvos 
politikos kursą.
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KA MATE VAŽIUODAMAS PER LIETUVA
Pasakoja Dan Kuraitis

Automobiliu pervažiavęs Lie
tuvą. Dan Kuraitis, dabar su
grįžęs į Chicagą, 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
si rūgoja prieš okupantą. Ke
liuose jokio judėjimo. Suverstos i

Dan Kuraitis su seserimi ir broliene Lietuvoje

IIITIIIIIIIilUI!llliliHi»lilHllllllllllllllllllil»llllllilililllll9IIHBhllliMlllliliHlinillN

ną, stebėjo ženklus vietose, kur, • “Švyturys” pasirodė prieš) Šeinius, Lazdynų Pelėda, K. įdomių straipsnių. Pvz. paskel-
komunistai nužudė bėgančius iš 50 metų — 1912 m., Vilniuje. Puida, O. Puidienė. Be to, teat- ; frė 1907 metų duomenis apie 
jų “rojaus” žmones, buvo užsu- Liūdo Giros redaguotas, išleis-' ro skyriuj rašė: A. Rucevičius laikraščių skaitytojus Kauno 
kęs ir į Rytų Berlyną pro ta vie i tas Jono Rinkevičiaus, 310 psl.! ir Žemkalnis. Dar išėjo ir 1913 ........ , .. , .v į y i j Q įj m , 7 , , , . , , . m , gubernijoj: lietuvių skaitytojų
v->4-rxlTai hmm Dl Vm Q G Iz □ 1 PTl d DP111Q YY1 DPI Iziplz YYI PY1 kpfiB 1Q r| $11 Oll- '

buvo 32,744, o 1909 m. — jaunintelę paliktą įvažiavimo angą, 
labai griežtai kontroliuojamą.

'Buvo ir Rytų Berlyne
Dan Kuraitis Chicagoje gy

vena jau 39 metus, turi preky
bos vietą — Mildą Buick, 907 W. 
35 Str. Ameriką pasiekė 1913' 
m., teturėdamas 19 m. amžiaus. į 
Trejus metus dirbo Krikščioniš
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-

Tai buvo pirmas kalendorius, i m., bet kiek menkesnis. Tai bu- 
skiriamas daugiau inteligen-1 vo paskutinis “Švyturio” kalen-1 
tams. Platus literatūrinis sky- dorius. Nors pavadintas kalen- į ateidavo 35,439 egz. Ukmergėj 

| rius, kuriame rašė: M. Gustai- dorius, bet daugiau buvo met- dviejų metų laikotarpy skaity- 
i tis, V. Krėvė, J. Mikuckis, Ig. raštis - almanachas. Buvo ir tojų išaugo du kartu. (jv.)

DRAUGO
žvyro kupetos vidury kelio, 
daug kur nė griovių nėra. Žmo
nės arklių neturi. Tik kiek di
desni keliai — geresni. Ten bent 
autobusas kartkartėmis prale
kia. Vietomis matyti kokia kar
vė ganosi prie susmukusio kol- 
chozininko namuko. Tik kolcho
zuose kai kur didesnės bandos.

Kaunas atrodo mir ja

Miestuose kiek geriau. Vil
nius stengiamasi padaryti da
bartinio režimo pažiba. Atves
tos kūrenamosios dujos iš Uk
rainos, didi hidroelektrinė jė
gainė. Vilniaus bažnyčių jau 
gal didžioji pusė uždaryta. Auš 
ros Vartuose vidury gatvės ne
beleidžiama melstis, nors kop-! 
lyčioje ir gatvės pakraščiuose 
žmonės klūpo. Kaunas atrodo 
mizerija. Kitados buvo graži j 
Laisvės alėja, Karo muziejus, o 
dabar — viskas lyg apmirę. Me
ninių jėgų dauguma išgabenta 
į Vilnių. Vilniuje Dan Kuraičiui 
rodė* statomus naujus apartmen į 
tus, j bet kitur statybų nelabai 
matyti. Kuraitis labai norėjo 
sutikti Kiprą Petrauską. Ieško
jo jo visaip, bet... nebuvo įma
noma.

i
— Apskritai, aš buvau jiems 

(okupantams) nepageidaujamas 
asmuo, — sako Kuraitis ir, ma
tyt, buvo stengiamasi sudaryti 
sąlygas, kad jis kuo mažiau kon|

Spaudoje ir gyvenime

(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 
bendradarbe. Trumpam laikui at
gavęs sąmonę, ryšininkas seselei 
perdavė, ką jis buvo anksčiau at
mintinai iškalęs. O toji žinojo, 
per ką reikia toliau siųsti infor- j 
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-

taktų su vietiniais turėtų. O ir: 
sutiktieji — visi vengė kalbėti.

Už vakarienę Tulpėje — dar
bininko mėnesio alga

Kaune Dan Kuraičiui teko 
Tulpės valgykloje valgyti va
karienę. Už 4 žmones (vakarie
nė su šampanu) užmokėjo 35 
rublius — daugiau negu darbi
ninko mėnesio uždarbį. Tulpėje 
matėsi raudonoji “aristokrati
ja”. Kai kurie šoko. Važiuojant 
Kaune su palydovais, Kuraitis 
jiems ėmė kalbėti, kad jis susi
tinkąs su kan. Kapočiumi, kuris 
statė Prisikėlimo bažnyčią. Da-| 
bar jam įdomu, kaip su ja yra. j 
Kuraitis žinojo, kad ta bažny-1 
čia paversta dirbtuve - fabriku, I 
tačiau norėjo patirti, ką gi tie 
raudonųjų valdininkai pasakys 
turistui. Jie gi tylėjo, į tą klau 
simą nieko neatsakė.

Niūrūs provincijos miestai

Raseiniuose pusės buvusių na 
mų jau nėra, o ir tebestovintie
ji laabi suskurdę. Kur buvo gat
vės, dabar daug kur tik ke- ■ 
liai pasilikę. Prekyba sužlugusi,! 
iš kur miestas beaugs. Nėr ko 
pirkti, nėr ko parduoti. Net ir 
Vilniuje tėra gal tik keletas tak
sių — judėjimas silpnas. Auto
busai kursuoja gana gyvai.

Dan Kuraitis labai nusivylęs, 
kad, nuvykus į gimtuosius Šau- 
kotus, jam nebuvo leista su sa
viškiais išsišnekėti. Anot jo:

Sovietų šnipas dr. Robert Sob- 
ien. Aukščiausias britų teismas 
Londone nusprendė, kad Sovietų 
Sąjungos šnipas Soblen turi būti 
grąžintas į Ameriką, kur jis nu
teistas kalėti iki gyvos galvos dėl 
šnipinėjimo Kremliaus naudai.

— Tiek metų laukiau progos 
pasimatyti su namiškiais, o te
galėjau su jais praleisti gal tik 
nepilną valandą laiko, ir tai ne
buvo laisvės su jais pasikalbė
ti ko nori. Vis budėjo palydovai 
su rekorderiu. Tai tau ir “demo
kratija”... z

Lietuvos jaunimas, kiek teko 
patirti Dan Kuraičiui, supranta 
padėtį, yra sveiko nusistatymo, 
bet turi įžvelgti realybę. Dau
gelis jų yra prievarta įbrukti 
į komjaunuolių eiles.

Klastingumu išgautas raštas

Pats Dan Kuraitis, milicinin
ko tardomas, “Tiesos” kores
pondento prispirtinai kalbina
mas, jautė pavojų. Pagalvojo — 
ką tu su jais; “Juk Amerika 
neis kariauti, jei ką su manim 
padarys”. Su bolševikišku klas
tingumu iš jo buvo išgautas 
raštas, kuriame buvo spiriamas 
parašyti, jog apgailestauja dėl 

> savo ankstybesnių pareiškimų 
spaudoje. Tačiau dabar, pasie
kęs laisvą kraštą, Dan Kuraitis' 
patvirtina, kad jo knygoje “A- 
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
mavo, tik ne visur Lietuvoje 
jam leido filmuoti. Vis dėlto su
suko 1,800 pėdų filmų, tik apa
ratas krisdamas buvo apgedęs, 
ir nežinia, kaip viskas gerai iš
eis,

“Keliauti, tai mano laimė”

— Keliauti, tai mano laimė, •
— sako Dan Kuraitis. Į šią ke-1 
lionę jis išvyko liepos 14 d., o 
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, 
Muenchenas, Berlynas, Pary
žius. Berlyne ekskursiniu auto
busu apžiūrėjo tą gėdingąją sie-

keliauti visus penkis kontinen
tus, 2 sykiu apvažiavo aplink 
pasaulį ir jau net llkartų buvo 
nuvykęs į Europą.

Ši paskutinė kelionė buvo nuo 
tykingiausia. Apie ją Dan Ku
raitis papasakos ir į klausimus 
atsakinės “Draugo” piknike, 
Darbo dieną, rūgs. 3 d. 3 vai. 
p.p. Slovakų aikštėje 119 gat
vė ir Archer (4A), Lement, III.

J. Pr.

AUIUMINI.TAUS IR STATNIjESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS I

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

Idealūs langai vasarvietėms
” Stainless Steel nuo $15.50 

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

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

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

K. BUTKUS
PRospect 8*2781

venimo drauge ir, kaip daugelis 
tremtinių, įsikūręs laisvajame pa
saulyje, šis vyras yra liudininkas 
tos stiprios rezistencinės dvasios, 
kuri buvo išsiskleidusi anais oku
pantui pasipriešinimo metais Lie
tuvos jaunime.” — M. M.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

eurrent dlvidend on investinent bonus
■lųotf, DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4!4% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfa}
PLENTY OF FREE PARKING

34083

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

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

SLOVAK G ROVĖ
*?rie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Letnont, 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 skan'os 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 Į “DRAUGO” PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
1) Nuo Šv. Jurgic 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. Maplevvood St. Telephone: HE 4-3063.

3) Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios — 46tli 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 Sc. Rockvvell. Telephone: LA 3-4841.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

8f

1'NSURfD

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. 
liai autine, pirm, ir ketv.............................. # v. r. iki 8 p. p.
VALnnUUOi ANTRAD. ir PENKT.................... S ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD.......... » v. r. ik! II ▼. d. Trečiad. uždaryta.

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

rodytus asmenis.

Kelrodis į DRAUGO pikniką Slovak Grove
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TĖVU SUSIRINKIMAI

Uleveland, 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.

per-
n»o-

tai kasoje liko 471.55 dol.
Revizijos komisijos aktą 

skaitė H. Idzelis. Nutarta 
kestį už moks’ą palikti tą patį,

| kaip ir pereitais mokslo me
tais.

Naujas tėvų komitetas
Naujan vysk. M. Valančiaus 

i 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 Clevelande 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, 

Mokykloje nutarta susirinkimo prezidiu- 
skyriai ir trys Imą: Vyt. Brizgį ir St. Laniaus-

Vysk. M. Valančiaus mokykla

Metinį Lit. mokyklos moki
nių tėvų susirinkimą į 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.. 1 
veikė keturi i 
gimnazijos klasės. Mokėsi artiikienę, buv. komiteto narį P. 
150 mokinių. Vedėjas padėkojęs Bielinį ir susirinkime išrinktą 
savo bendradarbiams - mokyto
jams, rūpestingam tėvų komi- i 
tetui, ypač pirm. Pr. Petraičiui, 
kartu pasidžiaugė ir mokyklo
je atsiektais rezultatais. Žemes
nėse klasėse darbo eiga buvusi 
labai gera- Sunkiau buvo su pa- į 
augliu jaunimu. Pr. Karalius 
siūlė šaukti tėvų ir mokytojų 
pasikalbėjimus, kuriuose galėtų 
rūpimus klausimus išdiskutuoti.

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 Clevelande 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 čiurlioniečių vyrų choras, 

■ dir. Alf. Mikulskiui, vargonais 
palydint Pr. Ambrazui.

Iškilmingon vestuvių puoton 
susirinko arti 300 jaunųjų gi
minių, draugų ir pažįstamųjų 
naujosios parapijos salėn. tuvių Fondą visa tūkstantine,

JUBILIEJAUS PROGA $ 1,000 LIETUVIŲ DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpjūčio mėn. 31

FONDUI
Kun. Simonas Morkūnas, 

Sioux City, Iowa, lietuvių šv. 
i 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.

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux

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 visuomenines1 City, Iowa, lietuvių šv. Kazimie- Į 
institucijos. Tuo tarpu Lietuvių ro ParaPijos klebonas. 
Fondas, kai jis išaugs į numa-1 
tytos apimties finansinę tvirto- Pr*e lietuvybės išlaikymo ir mū 
vę, galės efektyviai prisidėti prie 1 SU brangios pavergtos Tėvynės 
didžiųjų lietuviškųjų užsimoji- Lietuvos laisvinimo. Todėl tu
mų sekmingesnio įgyvendinimo. rėtų nelikti nė vieno lietuvio 
Todėl jubiliatas ir parėmė Lie- patrioto, kuris nepaaukotų di- 

, desnę ar mažesnę sumą šiems 
Jaunuosius sveikino Giedraitis kad jis kuo greičiau taptų pa-, kilniausiems tikslams”.
— skautų akademikų vardu, : jėgus atlikti numatytus uždavi- 
Ateities klubo vardu—J. Skar- 1 nįUS- 
dis, čiurlioniečių vardu — muz. l 
Alf. Mikulskis, Lietuvių Bend-1 
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.

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

g

1951 metų yra Sioux City, lo- 
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. Rauckinas

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS LR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SI'F.CIALYBĖ.

PRECIH PHOTO STUDIO I 
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.
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V. R.

f

Ui nninn electroiiics llJjUmi IH fcganajEiinti.il>
TV-RADIJAI -JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELES.
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam tamlausloa kalno) Ir garantija
3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

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.,

.■liilllllllllllllllllliiillilliillllilllllllllllllll

Prez. Kennędy žmona su dukrele (jos kairėj) ir jos draugais 
Ravelio mieste, Italijoje.

Kun. Simonas Morkūnas yra 
ukmergietis. Nepriklausomoj 

Laiške Lietuvių Fondo vado-! L^cluv°j baigė Kauno kunigų 
Į vybei kun. S. Morkūnas tarp' seminarik ir Vytauto Didžio- 
kitko rašo: “Siunčiu tūkstanti-' •'° un^versitete Teologijos-Filo- 
nę Lietuvių Fondui mano 29 ku 1 sol^os fakultetą. Paskirtas Kau 
nigystės ir 60 metų amžiaus1 
sukakčių proga. Sveikinu Jus' 
ir visus LF iniciatorius ir vei
kėjus, linkėdamas Dievo palai
mos, pilnai išvystant ameriko
nišku tempu aukų rinkimą lais-' 
vajame pasaulyje. Lietuvių Fon-:. 
das galės labai daug prisidėti “

kilimai, apmušti baldai 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

ras. Mes patys tai matome. I M O V I N G 
Daugelis vaikų jau net kalbėti , 
teisingai lietuviškai nemoka. |

Dar kartą kviečiu visus, at-1 
siųskite vaikučius lituanistinėn i 
mokyklon ir bendrom jėgom i 
mokykime ir juos mylėti Lietu-, 
vą iš tolo.

Mokyt. Ona Antanaitienė

i

o

Waterbury, Conn.
Mokslo metus pradedant
Brangūs tėveliai, poetas Ber

nardas Brazdžionis sako:

SKIP’S
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
AUGUST-RUGP. 30, 31, SEPT.-RUGS. 1, D. D.

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

IMPER1AL NAPOLEON BRAND 
FRENCH BRANDY Fifth $2-88

CUSENIER THREE STAR OOGNAC Fifth $3-98
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 
LORD BALTIMORE GIN Quart 2.98

CANADIAN 8 YR. QLD 86.8 PROOF 
WHISKEY. Fifth $3-98

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

OLD ST. CROIX RIDI 
LITE OR DARK FifthJ 2-98

$

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
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 prąeitį.

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 šit šeštadieninė, sa
kyčiau, vargo mokykla, veiktų 
ir dirbtų drauge, spragų ir di
delių spragų vis dar bus, atsi- .

VETERANŲ KOVA PRIEŠ 
SPAUSDINTI 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, Chicagos 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 į save; ji viską išskiria, kad 
vėl viską sujungtų. Keletas laše
lių iš meilės taurės atsimoka už 
visą kančių ir rūpesčių gyvenimą.

J. W. Goethe

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 
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Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 VV. 63rd St., Chicago 29, Dl. 

Tel. 434-4660

Skelbkites “Drauge”

Apdraustas perkraustyms-’- 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė

Tel. FRontier 6-1882

Auto Išlepimas

et
RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 

Jus nesate įpareigoti ką. nors nirk- 
ti, tik atsineškite šį skelbimą P

WESTERN AUTO SALES
& SERVICE

4318 S. VVestern Avė., LA 3-1790 
Sav. Steponas ščerba

S; television co. TV2OiAWA4T7tWTSt’ FR 6-1998
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VARGAS SU ELEKTRA?

Perdega kamščiai-“f tlSes” 9 
het tari™ '“s - 

5656KS k°W!'L ELEC™C CO.
S. Kenneth Avė. RE 5-2040 

l^^^^MIHHlllllllllllllllllllillllHn.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto bldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 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 va! ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Aveu 

Chicago 29, III.

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 ....

1960 CHEVROLET
CORVAIR ...........

$2,995.00

$1,095.00

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

VACYS MO
6516 S. Western Avė., Ctiicago 36, Tel. WA 5-5121

S
gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

turi

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

Vedėjas J. LIEPOMIS

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

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 41,4%

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

/
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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 
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.

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- 

ir jo vykdymo reikalaujama Af rėdami savo atostogų, praleido- 
rikoje, bet nereikalaujama Eu- te visą laiką besirūpindami dėl 
ropoję. Skelbiama kova prieš į mūsų susitvarkymo naujoje vie-' 
kolonializmą, bet tik Belgijos,'toje. Dar kartą nuoširdus

lietuvius. Sakysim, skelbiama 
kova už apsisprendimo principą

Trečiosios iliustracija

Olandijos, Portugalijos, o tyli
ma dėl Sovietų kolonializmo...

Nėra prasmės piktintis ir kai 
bėti apie “dvigubą moralę” šiuo 
atveju. Praktiškesnė išvada: jei 
viešai kalbama apie apsispren
dimą ar antikolonializmą ar ki
tus šūkius, kurie išplaukia iš 
krikščioniškosios moralės, tai1 
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-1 
krečiu klausimu, šioje konkre-1 
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.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L ESTATE REAL ESTATE

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- 

ten
ar

B.

bia principus ir juos remia 
ir tiek, kiek jie tarnauja 
nesipriešina jos interesam.

Praktinės išvados

į Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia mū- 
! sų įstaigos. Garažas. $30,900.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma- 
I ria High, naujas gazo šid., garažas, 
| 30 p. lotas, $1 7,700.

Medinis S kamb. Brigthon p.. 30 
i n 'etas "amas gerai užlaikytas ir 
1 švarus,- $10,300.

Mūrinis i y-z a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas. geras šild., M. parke. $22.900.

Mūrinis 1% a- 5 ir 3 viršuj, 2 bl.
I 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. 691h St, HE 6-5151

Mūrinis 2x5%, garažas, aukšta 
pastoge, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 
ir Talman. $28,500.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva
Šild.. 6L ir ‘

Mūrin. 10 
gubo loto. 5 
naujas šįld., 
įmokėti $10.000.

Medinis 2x4 s._ -------
šalia, Brlghton 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 mū
sų įstaigos, $21,500.

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 
Aukšta pastogė. Yra valgomas, 
žinė tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5.000 
nids. Garažas. Rinktinė 
$37,800.

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 bungalovr — mūras, 6 ir
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū-

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

6 m. 6 kamb. mūrin., alum, lang., 
saus, {rengt, rūsys, garaž. $22,750.

1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb.. gazu šild., garaž.. sausas rū-

. sys, prie parko, $27,800.
Taverna. Nauja, modern. didelė, 

į 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 parką maisto prekyb. duoda 
Į $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks. 
; mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.
I Brighton Pke. 3 bųt. mūr. atskir. 
šild., geros nūomos. $22,900.

ko a iic pai
iras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 I Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. Čiams UŽ tokį tėvišką rūpestin- ; kamb. butas. 75 p. lotas. 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž.

.. mūr. garažas. Įmokėti. $12,000. ‘ $355 nuom., kaina $27,000.gumą. - - -

ofiso.
Gele-

nuo- 
vieta.

Talman. $26,800.
k. rezidencija ant tri- 
inieg., 3 auto, garažas, 
3% vonios, prie M. p.,

25 p. lotu

aciu.
aciu.

Taip pat dėkojame brolienės 
Birutės tėveliams p. p. Jurkšai-

- i kam t
Brolis ir šeima į mur’

— Jei tik žmogus turėtų iš
tvermingumą, jam beveik ne
būtų negalimų pasiekti dalykų.

—Chamisso
— Blogas susitarimas, iš ku

rios niekas nelaimi.
Anglu priežodis

VYRAI IR MOTERYS

EXPANDING PRODUCTION
NEĘD TAILOR SHOP HELP 

ALL SECi’TlONS

• Pocket Makers
• Slecve Makers
• Lining Makers
• Seamers

• Joincrs
• Han<lworkers
• Pvessėrs
• E.viimineTs

Union Shop. Paid holidays and 
vacation.

Apply — Mr. Calek

NĖMECEK TAILORS
2700 S. D rakė, Chicago

garažas. Įmokėti. $12,000.

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

2-jų butų po 6 kamb. mūr. Alyva 
šildymas. Arti 57-os ir Troy. Sav 
ninkas verčiamas parduoti $26.800.

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

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

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

Ir 3 
gazu

6 kamb. mūriu., arti 66 ir Rock- 
svell, plyt, vonia, garaž., daug prie- 
lų. $17,800.

3 būt. mūrin. 
rem., atskira gazu 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

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

4—5—8, nauj. at- 
šiluma, garaž.,

7 visai nauji mūr. modernūs na
šiai 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
rės pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.

Beveik naujas mūr. 4% kamb., 
alum, langai, karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų. . M. parke. Tik $22,500.
- ‘i % a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

8 įlietų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 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 niūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

parke. Tik $26,900.
1% a. mūras. 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.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių 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 
sėklyčia. 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.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC
VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 . v. v., šeštad. ir šekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

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

Mūr. 4 kamb., 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 6 kamb. Brighton Parke, 

$22,500.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St., Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

CICERO- BERWYH
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

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

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

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

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

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
83 kamb. hbtel 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 Brlghton Parke.

ŠIMKUS
REAI, ESTATE NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

13 METŲ MCR. REZIDENCIJA
Marųuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas. 
$18,000 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, mūr. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum, 

'langai. 3 auto mūr. garažas. $360 
mėn. pajamų. $27,500.

$760 MSN. PAJAMŲ

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

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

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St, Lernont, 111., CL 7-6675

(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., 
mas Jackson parke. Lauko te- j 
niso -
New 
anica II rungtynės 4 vai. Me- |l. 
morial p. Rugsėjo 2 d, 2 vai. | HELP WANTED “ MOTERYS 
LFK 
A.K. 
jo 3, 
KFK 
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

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

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

WIEBOLDTS
63rd ir Green Sis.

2 vai. pirmenybių atidary-,

pradžia 12 vai. Jackson p.
Yorko L.A.K. - LFK Litu-1

Lituanica - New Yorko L. j 
futbolo rungtynės. Rugsė-1 
12 vai., FK Lituanica I - i 
Lituanica II futbolo rung |

arSkirtingas yra tų dvejopų 
trejopų dvasių galvojimas, skir 
tingas ir vertinimas. Pirmosios 
atstovai antrosios politinius žy
gius ir pavadina dviguba mora-' nybes ruošia Clevelando žaibas, 
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
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

Norintieji dalyvauti gali kreip
tis: A. Bielskus, 1211 Carlyon 
Rd., East Cleveland 12, Ghio.

Bowling Green, O., gyventoja 
visai nebijo karščio, nes mama ją 
paleido šitaip bėgioti.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyriką, rinktinė ..........................
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ...
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ........
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms

$2.00
$2.50
$2.00
$1.50

4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

6

„ , „ „ , 4x5 ir 4x4 — 2 aukštų rnūr. Ci-
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 ceroje. šildymas alyva. Naujas sto-

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

REIKALINGAS DUONOS 
KEPĖJAS

Kreiptis telefonu
LA 3-1510 arba FR 6-0656

CREDIT CASHIER
(2) _ PART TIME

Permanent
Company bėnefits

WIEBOLDTS
63rd and Green St.

« LEMONTĄS KVIEČIA JUS
i Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
! namai prie bažn^Cl^, L—
. ir gimnazijos. Visi miesto patogumai.
I Eilė senesnių namų mieste ir prie- 
| miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 

; tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos. žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE 
110 — 127 St., Lernont, UI.

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

gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

- .. . . .. • ,, j x i- ,bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ganamai prie bažnyčių, valkų darželio 12O šiluma. $18,500. Sn i ceĄrt no t A (TIITYI O i V

REAL ESTATE
2735 West 7lst Street

Tel. VVAlbrook 5-6015

DĖMESIO !

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.

B U D R E C K A S a. Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-1VVA 5-5030

CONTRACTORS

’i¥nUOMOJAMA — FOR’RENI

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

3232 S. Lowe Avė.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111.

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL jOSų PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną Ir naktj 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.
. __  ' i Keramikos plytelių vonia, dalinai

plytelių virtuvė, grįsta pastogė, 
rūsys, 2 auto mūr. garažas. Pil
nai dekoruota. Susitarimui apžiū
rėti skamb. PR 8-5163.

CONSTRUCTIGN GC

litj%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
ifiuž apdraudą nuo ugnies ir auto- 
■ mobilio pas

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

IŠNUOMOJI PIRMAM AUKŠTE 
(angliškam beįsmonte) naujai atre
montuotą 4 kambarių butą, ramio
je gatvėje,

3239 SO. LO\VE AVENUE. '

f FR ANK Z A P O L I S 
3208% West 95tb Street 

‘Jhicago 42. Illinois
i vi GA. 1-8654 b ŪK. 6-4339.

HELP WANTED —■ VYRAI

MACHINISTS •• TOOLMAKERS
MACHINE OPERATORS

• Escellent Pay Steady Jobs •
NEEDED AT ONCE FOR Ist AND 2nd SHIFTS

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

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

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

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsldiary
TE.YOVVELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP WANTED — MOTERYS

ST. JOSEPH’S HOSP1TAL IN CHIPPEWA FALLS, WISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nurses For Surgery 
Or Trained Surgical Technician

Also Registered Nurses, Lieensed Practical 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 ėxperience. Write, apply, or call 
director of nurses, oi* phone for an appointment. Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippewa Falls, Wisc.

VIIjLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, perinodcliubtas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x130 p. i kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 mėn. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po G v. v. 
TE 2-6230. .-

Netoli La Grange, III., parduo
damas 3-jų miegamų namas, nau
dai tinkuotas, pilnai izoliuotas, 
įkarštu oru apšildomas. Naujas 2 
mašinų garažas. 100x175 p. skly
pas; galima auginti vištas. Pra
šoma kaina $12,500. Skambinti — 
TĖrnūnal 9-9599.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St.
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe. 

i 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 Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-92725

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

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 
41/2 kamb. liuksus 4 metų namas. 
Keramikos vonios ir virtuvės, 
alumin. langai, 2 auto, garažas. 
Kįaina $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 kanib. Metinės pajamos 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.
""PLATINKITE “DRAUGĄ’’

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 Street
Tel. GRovehill 6-7875

l CONSTRUCTION C0.

n
 REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

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 METAD 

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

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui

GA 5-5867

Apsimoka skelbtis ‘‘DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’jto 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino' 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

6
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Kompaktines lietuvių kolonijos
»

galimybės
Centralineje Britų Kolumbijoje

DK. V. V

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

YCINAS
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
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-

Sol. Stasys Baras šį šeštadienį 
dainuoja vilkaviškiečių rengia
mam koncerte 6 v. 30 min. Jauni
mo Centre.

I CHICAGOJE 
i ■. 1 '

l PETELIŠKĖS IR RUDUO
l
1 Chicagos apylinkėje stebėto
jai randa besigrupuojančias 
“Monarch” peteliškes, kurios 
jau rengiasi išskristi į pietus, 

j 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

PAVOGTA DAUG AUTOMO
BILIŲ

Chicagoje per šių metų pir
mus šešis mėnesius pavogta 
per 15,000 automobilių, gi žmog 
žudysčių būta 183.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 31 7

licininku. Už tai nubaustas 
$100 pabauda. Padaryti psichi
atriniai tyrimai parodo jį esant 

! nesubrendusiu.

nelyg švelnias žiemas. Nors gy- geliu atžvilgių yra lietuviška, 
ventojų skaičius, bendrai imant, Dienų ilgis ir žiemų ilgis yra 
buvo retas, — 18 žmonių kvad-; maždaug tas pats. Tačiau kli- 
ratinėj mylioj, — tačiau didžiu- matas čia yra kontinentalinis, 
liai miškingo vakarinio Oregono kuomi jis skiriasi nuo lietuviš- 
plotai priklausė milžiniškoms kojo. Yra daug saulėtų dienų 
miškininkų bendruomenėms ir 
jų įsigijimas nebuvo įmanomas. J

100,000 APLANKYS AEKO- VAGIS APVOGĖ VAGĮ

• 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 
Į grojimo plokštelėje. Dabar čiur- 
lioniečių koncertų klausosi dau
gelis lietuvių šeimų namuose, 

I ypač, kad čia jų kūrybiniai lai- 
Į mėjimai dar praturtinti dalyva- 
: vimu solistų: Aldonos Stempu- 
žienės, Juzės Krištolaitytės ir 
Vaclovo Verikaičio.. Plokštelėje 
— 16 dainų: Kurteliai sulojo

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
mą. Plokštelė išleista, minint 
čiurlionįečių dvidešimtmetį. Vir
šelis papuoštas Vilniaus bažny
čių bokštais ir Gedimino plies 
siluetais.

GUŽAUSKU BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
244.3 VV.EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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-

DROMLĄ

Per 100,000 žmonių sugužės į 
O’Hare aerodromą šį sekmadie
nį apžiūrėti sprausminių lėktu
vų. Tą dieną visoje šalyje nuo 
2 vai. p. p. iki 7:30 v. v. kariuo 

. menės įsakymu, neleidžiama 
skristi komerciniems ir priva- 

; tiems lėktuvams, nes vyksta . 
i oro jėgų Sky Shield III prati- 
! mai bei manevrai. Aerodromo* 
automobilių pastatymo vietoje

. gali tilpti 5,800 automobilių.

LENGVATOS SENIEMS

i 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.

Du vagiliai iš Henrici resto
rano prie O’Hare aerodromo pa 
vogė apie $2,000. Vienas polici
jos pagautas pareiškė, kad jo 
bendras jį' apvogė ir apgavo, 
nes už savo dalį gavęs tiktai 

i $20.

BUS GALIMA ILGIAI! 
MAUDYTIS

Nors Chicagos maudymosi i 
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.

(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, auklės, A. Stempužienė), 
Čia kraštas liūdnas (mišrus 
choras, kanklės), Piemenaitės 
daina (moterų choras, kanklės,

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CĄSIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

riniame Britų Kolumbijos rajo
ne.

Prince Georgę apjdinkės yra 
gana lygios su neaukštais kalne 
liais 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- į 
lyginti, plonas. ,

Kur ne kur yra ūkininkų ir j 
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 i 
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

Dr.* Vincentas Vycinas

vasarą ir ypač žiemą, šito 
sekoje žiemos šalčiai būna

pa-
ga-

vasaros karščiai yra sunkiau 
pakeliami, negu žiemos šalčiai 
Britų Kolumbijoje. Ilgai dels- 
dami galime prarasti ir, gal būt,

Visagalis Viešpats, savo neriboto] galybėj, rado 
reikalą pašaukti pas save amžinam poilsiui,

A. f A. JULIJĄ ŠMULKŠTIENĘ, 
palikdamas savo dieviškoj globoj jos vyrą, mielą 
kolegą, teisininką LIUD§ ŠMULKŠTĮ ir jo šeimą. 
Šioje didelio liūdesio valandoje, reiškiame giliausią 
užuojautą ir sykiu liūdime.

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

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- 
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

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 rcalizuotųsi, galima būtų 
persikelti gyventi. C 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 erdvių.

Kaip daugelis didžių dalykų, 
taip ir šis istorinės reikšmės žy 
gys (kompaktinės lietuvių kolo 
nijos įsteigimas) nebus įvykdy
tas “urmu”, tai yra masiniu 
susidomėjimu bei visuotiniu en
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.

Sprogimas Hercules bendrovėj Bacchus, Utah, apnaikino įmonę ir manoma žuvo trys darbininkai. 
Įmonė gamina raketoms variklius.

ADV. * NAS BAGDŽICNAS-BORDEN 
su žmona Eleina
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Kauno ir Vilniaus universitetų Rektoriui
A. "j" 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, E. ir L. Kačinskai
G. ir D. Krivickai, J. Pajaujis, A. Flateris,
B. ir I Saldokai, P. Skardžius, V. Staniką ir šeima.
A. Tarulis, V. Trumpa, A. Vasaitis,
V. Viliamas, R. Zalubas

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARlįUETTE FUNERAL HOME 11 I r..'
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 si Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOtimhalI 3-2108-0*

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lietuvos nepriklausomybes akto signatarui,
Vilniaus universiteto rektoriui

A "J“ A
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

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

Krikštasūnis Mykolas Untulis 
ir duktė Tania

A. f A.
URŠULA KRAUJELIS

(JAŠKŪNAITĖ)
Gyveno 225 Washington Blvd., Oąk Park, III.

Daugelį meti] 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, 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 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j 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 I
 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI (

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai , |

STEPONAS C. LACKAWiČZ j

2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 I

PETRAS BIELIŪNAS <

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572 į

ETANAS M. PHILLIPS <

3307 MTUANICA AVĖ. Tek YArds 7-3401 i

— POVILAS J. RIDIKAS gį ]

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 .

LEONARDaTf. BUKAUSKAS <

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228 I

~~ JURGIS F. RUBMIN '

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1189 ,

______VASfljT|S _ BUTKUS j1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1003 i
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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 svečių 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, j 
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 
klebonas kun. Bartkus šioj pa
rapijoj yra klebonu nuo 1932 
m. liepos 3 d.

X Dainavos ansamblis išvyk
sta į Windsorą 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 peisą- 
žo “Ruduo”. Tai įdomus kūri
nys, kuriuo laimėjusis galės 
gražiai pauošti savo butą.

X Chicagos SAS draugoves 
valdyfia — 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.

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.

i rekordinius 513,035.

Lietuvaičių būrys, vadovaujamas mokyt. M. Pėteraitienės, išpildys programos dalį Draugo meti
niame išvažiavime-piknike rugsėjo 3 d., Slovakų darže. Mergaitės čia šoka “Leiskit į tėvynę”

RENGIASI NAUJIEMS
studentams

Chicagos viešos mokyklos 
šiais metais priims 24,000 nau
jų studentų. Visų užsiregistra
vusių studentų skaičius siekia 

Mokslas
prasidės rūgs. 5 d. Mokytojų 

kurių 1,500 bus

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. dr. T. Žiūraitis pa

skirtas lietuviams apaštalauti 
j 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.

bus 21,000, 
j nauji.
! SVETIMOS KALBOS GALI 

UŽDARYTI RADIJĄ
Kai radijo stotis WGES va

dovybė paskelbė, kad nutrauks 
svetimom kolbom transliacijas, 
Germanija valandos rengėjai, 

i dviejų lenkų kalba programų 
| leidėjai, italų, jugoslavų, kro- 

ispanų ir švedų 
' kalbom programų vedėjai pa-

ITALIJOJE limus asmenis, kurie ilgisi vėl' atų, vengrų,
— Romoje rugpjūčio pradžioj sutikti savo gimtose šalyse.

įvyko tremtinių kongresas, ku- | 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 
lia enciklikai paminėti. Susirin- lietuviai tremtiniai įteikė tauti- programų jų kalbomis, šie tei
kusiems Šv. Tėvas pasakė kal-kusiems šv. Tėvas pasakė kai- niais motyvais išaustą kiliminį dėjai sako: “Jei WGES stoties 
bą, išreikšdamas savo džiaugs- : paveikslą, Lietuvos vaizdų albu pirkėjas pakeitė savo pažiūrą

mą ir Sibiro lietuvaičių parašy
tą maldaknygę Marija gelbėk 
mus, neseniai išverstą ir gra-

X Dr. Aur. 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. ! kiusi Šv. Jeronimo Aukšt. mo-

X Vilniaus Krašto Lietuviu ‘ kyklą ir Baltimorės universite- 
s-gos Chicagos sk. šalpos sekei-1 te išėjo finansų ekonomikos stu 

i ja, telkdama lėšas vargstam į dijas. Per paskutinius 7 metus 
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 Neforasko- 
je, sustiprėjęs sugrįžo į Chica- 
gą. Profesorius su žmona viešė
jo pas veterinarijos daktarą Ka 
zį Alminą, Loup City, Nebr. Iš 
pradžių dr. K. Alminas svečius 
įapie 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-

mą ir pasitenkinimą, kad Baž
nyčios padaryti žygiai “tremti
nių šeimai”, t. y. “Exul Fami- 
liae” dvasinio aprūpinimo pa- žiai išteistą italų kalba. Laimin- 
tvarkymais, atnešė tiek daug 
gerų vaisių. Įkurtos instituci
jos “Apostalatus Maris” ir “As- 
sistenca Cleri” 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 
XXIII 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-

mą. Suteikdamas visiems daly
viams Apaštališkąjį palaimini
mą 
nių

jis laimino ir visus tremti- 
artimuosius bei visus my-

damas visus šv. Tėvas atsisvei
kino su tremtiniais, palikdamas 
didžiausią įspūdį.

AUSTRALIJOJE
— Augustinas Bobulis mirė 

Sydnėjuje sulaukęs 52 m. am
žiaus. Kilęs iš Vilniaus krašto, 
pergyvenęs visas karo audras, 
atsiduria tremtyje, Vokietijoje. į 
Iš ten patenka Belgijon į anglų j sProgdintojų.
kasyklas. 1950 m. iš Belgijos at 
vyksta Australijon. Per Ba- 
thurst stovyklą pasiunčiamas į 
Lithgow ginklų fabriką, kur 
dirbo ir daugiau lietuvių — dau 
giausia viengungių. Jie visi gy
veno to fabriko hostelyje. 1955 
m. to fabriko darbams 
jant Augustinas Bolbulis 
kelia į Sydney.

mažė- 
persi-

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- kius paruošdama lietuviškų vai 
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.

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, rugpjūčio 
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.

Chicagoi ir apylinkėse

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.

gių.
X Chicagos Lietuvių Opera 

ateinantį sezoną stato dvi lietu
viuose populiarias operas: Lon 
cavallo “Pajacai” ir puikią ve
lykinės nuotaikos Mascagni “Ca 
valleria 
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.

parapijos,

Rusticana”. Operos cho

X Melro«e 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. Turtinus
5436 S. Karlov avė., festivalis 
įvyksta rugsėjo 5—9 dienomis. 
Parapijos klebonas kun. Joseph 

ĮLechert 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.

1 Louis Zakarzevic, kiti komiteto 
nariai yra Ted Jodlowski, 5554

X 1963 m. stereo fonogra- • 
fas su stereo FM radiju, 6 gar
siakalbiais, riešuto medžio ka- S. Karlov Avė., Frank Models- 
binetas, ir tik... $199.95. DAI- į ki, Al Stec, Edward Zawila ir 
NA CO., 3321 S. Halsted, CL įvairių organizacijų atstovai. 
4-5665. (Sk.) . i Kviečiami visi atsilankyti.

UŽDARYS ŠEŠIAS STOTIS
Illinois Central gelžkelis Chi- 

cagoje nori uždaryti šešias ma
ržai naudojamas stotis prie 31- 
mos, 43-ios, 47-tos, 67-tos, 71- 
mos ir 130-os gatvių.

ŽUVO GELBĖDAMAS ŠUNĮ
Devynių metų vaikas, Wil- 

liam Thornton, 436 E. 48 gt., 
paskendo Michigan ežere prie 
47-tos gt., kai jis įbėgo į van
denį gelbėti šunį.

KAS KĄ IR KUR
— Budrike 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
bus susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 2 d., 1 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. Vi
sos sąjungietės malonėkite atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba
— Šv. Kazimiero Akademijos 

j susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 2 
d., tuoj po Moterų sąjungos susi
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, 

i Chicagos Vytauto Didž. Šaulių 
l kuopos šaules moterys ruošia iš- 
, kylą prie lietuvių senelių prie
glaudos. Kviečiami dalyvauti visi 
šauliai ir šaules su šeimomis, 
draugais ir pažįstamais. Moterys 
kviečiamos pasiimti užkandžių, o 
vyrai limonado.

Be to, visi nuoširdžiai prašomi 
nevykti tiesiai į senelių prieglau- 

bet susirinkti prie Jaunimo 
turintieji 

tuos, ku-

ir sulaužė savo pažadą, tai mes _  r — - -
prašysime, kad Federalinė ko- Rėmėjų i sk. svarbus 
munikacijos komisija (FCC) 
atšauktų stoties leidimą”.

SUSPROGDINTAS RESTO
RANAS

Prie Re’Cardo restorano, 3801 
Fullerton av., nežinomi piktada 
riai išsprogdino dviejų pėdų il
gumo 
padarė 
ninas 
mestas

“juodąją’’ bombą, kuri 
$15,000 nuostolių Pia- 

nuo ekstrados buvo nu- 
į lubas. Policija ieško

Sol. Roma Vilčinskaite-Mastienė,

DONELAIČTO LITUANIS- meniški nepatogumai negąsdi
nęs jiems rūpi .lietuviškos 

dvasios ir lietuviško žodžio ug- i 
dymas savo vaikuose. Tikimasi, I 
kad šiemet mokyklą lankys dar i dalyvaujanti vilkaviškiečių kon- 
didesnis skaičius mokinių. certo programoje.

Mokinių registracija nau- j IIIIIMM^ 
jiems mokslo metams įvyks rug I J PARINKO NEVIETINĮ AUKŠ

TAM DARBUI
Ne chicagietis Vinton Bacon

K.
TIKOS MOKYKLA RUOŠIASI na, 
NAUJIEMS MOKSLO ME

TAMS
Kristijono Donelaičio Litua

nistinės mokyklos mokiniai dar 
tebesidžiaugia paskutinėmis ato 
stogų dienomis, bet vadovybė 
jau rengiasi naujiems mokslo 
metams: pramatomos pamokų 
programos, ruošiamasi parengi
mams.

Prieš trejus metus ši Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko rajone įsteig-

Kristijono Donelaičio lituanisti
kos mokyklos mokinės skambina 
pianinu .mokyklos šventės metu.

dą,
Centro 8:30 v. r., kad 
automobilius, pasiimtų 

i rie automobilių neturi.
Iškylai rengti komisija

sėjo 8 d. nuo 10 vai. iki 1 vai. 
Marąuette Parko Fieldhouse— 
kampas Kedzie ir 67 gatvės.

Dėl informacijų naujai sto- jis Tacoma, Wash., yra parink- 
jantiems galima kreiptis vaka-. tas nauju Chicagos sanitarinio 
rais į mokyklos vedėją J. Šir-! distrikto generaliniu superinten 
ką, telef. PRospect 8-3875 arba i dentu. Jo metinė alga siekia 
į tėvų komiteto pirmininką A. i $35,000.
Regį, telef. GArden 5-2495.

Ir> r. j . PABĖGO Į POLICIJOS 
RANKAS 

SĖKMINGAS PRANCIŠKIE- l
ČIŲ PARENGIMAS

Marąuette Park Šv. Pranciš- 1
kaus Vienuolyno Seselių Rėmė- nuo besivijančios policijos. Vė
jų 5 sk. parengimas, įvykęs rug jjau jįs paskambino ir pamela- 
piūčio 26 d. Švč. P. Marijos vo policijai, kad jo automobilis 
Gimimo parapijos svetainėje, |buvo pavogtas. Kai nuėjo į po- 
labai gerai pavyko. Susirinko j iįcijos nuovadą teikti daugiau 
gražus būrys seselių geradarių, j informacijU( policininkai jį at
kurtos linksmai praleido popie- pažino ir areštavo>

Lyman Saylor, 4419 blvd., 90 
myl. į valandą greičiu pabėgo

piūčio 26 d. Švč. J 
Gimimo parapijos svetainėje, 
labai gerai pavyko. Susirinko j

tę. Daugiausia pasidarbavo sk.
’ pirm. Anna Paukšta, Anelė Gri

toji mokykla išaugo į pajėgią 
instituciją, kurią pernai lankė 
virš 200 mokinių. Dirbo 8 mo- 

vedėjo

susido- 
kasmet

Ibienė, 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- 

)joms už pasidarbavimą. Pelnas

kytojai, vadovaujami 
mokytojo J. Širkos.

Lietuvių visuomenės 
mėjimas šia mokykla
auga. Ją lanko ne vien tik pla
čiosios Chicagos, bet ir tolimes 
nių apylinkių lietuvių vaikai, 
kai kurie net iš Elgin, Evans- 
ton, Gary ir kitų vietovių. Pa
sigėrėtina ryžtingumu tų tėvų/ skiriamas seimo pasveikinimui, 
kurių nei tolimas kelias nei as- Rėmėja į

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, K. Ph., vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
us iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 West 16th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienč Chicago 8, Illinois

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

Chicago 29, III. 
Tel. HEmlock 4-7434

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

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