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JAMES WEBB ABEJOJA DEL SOVIETŲ SĄJUNGOS 
MOKSLINES PAŽANGOS ERDVĖSE

SOVIETAMS PENKIS KARTUS NEPASISEKE 
SOVIAI | VENERA IR MARŠA

WASHINGTON, D.C. — Erd
vės administratorius James E. 
Webb užvakar vakare atskleidė, 
jog Rusijai nepasisekė penkis 
kartus iš šešių bandymų pa
siųsti “erdvės laivą” į Venerą 
ir Marsą.

Rašte, pasiųstame Senato ir 
Atstovų Rūmų erdvės komisi
joms, Webb sako, “jog kol kas 
du kartus bandė (Rusija) pa
siųsti raketas į Marsą ir ketu
ris sykius į Venerą”.

Vienas rusų šūvis, pasiekęs 
Veneros sritis, “tik dalinai pa
sisekė, nes jo radijo persiunti
mas sugedo po kelių dienų, dar 
labai toli nuo Veneros”, — pa

aiškino erdvės viršininkas.
Nė vienas kitas iš penkių ban 

dymų “nepasisekė dėl raketos 
vežimo trūkumų”, — parašė jis.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės du kartus bandė pasiekti 
Venerą. Pirmasis JAV bandy
mas liepos 22 dieną nepasisekė, 
bet antrasis šūvis, Mariner II 
yra pasisekęs ir yra savo kely
je, ir jis bus 9,000 mylių nuo 
planetos gruodžio 14 dieną.

Webb pateikė savo praneši
mą, atsakydamas į Senato ir 
Atstovų Rūmų komisijos pirmi
ninko šen. Robert S. Kerr (D., 
Okla.) ir kongresmano George 
P. Miller (D., Calif.) klausimus.

— JAV erdvės direktorius 
James Webb vakar pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga giriasi sa
vo laimėjimais erdvėse, bet vi
suomet nutyli savo nepasiseki
mus tolimose erdvėse. Toks jų 
elgesys duoda pagrindo abejoti 
jų moksliniu pažangumu erdvių 
srityse.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Didėja jaunamečių 
skaičius

WASHINGTON, D.C. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės 1965 
metais turės 36 milijonus vai
kų (jaunuolių) tarp 10 ir 19 
metų. 1960 metais buvo 31 mili
jonas. 1950 metais — buvo 22 
milijonai.

Dėdė Šamas siunčia pagalbą už Geležinės uždangos, kurią vė
liau Maskva persiunčia į Kubą.

Šnipas Soblen apsinuodijo
Paėmė nuodų prieš vežant į aerodromą

LONDONAS. — Sovietų šni- American lėktuvą. Britų vidaus 
pas dr. Robert A. Soblen vakar j ministerija nori sužinoti iš kur 
apsinuodijo keletą minučių prieš Soblen gavo nuodų. .

Rusija stalo povandeninių laivų 
bazes Kuboje

Tai pranešė kubiečių revoliucinė taryba

MIAMI. — Kubiečių revoliu- me. Pran’ešime taipgi pabrėžia-

— JAV poetas Robert Frost, 
besilankąs Sov. Sąjungoje, va
kar Maskvoje rusų rašytojų su
sirinkime paskaitė eilėraštį apie 
mūrą (sieną). Tarp kito jis pa
citavo :

— Prieš statant mūrą, aš pą- 
klausčiau, ką aš norėčiau su 
juo apsupti ar išskirti.

Ir dar pacitavo:
— Yra žmonių, kurie nemegs 

ta mūro.
— Vėl drebėjo žemė Turkijo

je, sovietų Armėnijoje ir Ira
ne.

— Britų amatų unijų kon
gresas, kuriam priklauso 8 mi
lijonai narių, užgyrė vakar An
glijos ketinimą įsijungti į Eu
ropos Ekonominę Bendruomenę 
(Bendrąją Rinką). Tačiau dar- 
biečių partija nepasakė:: “taip” 
ar “ne”.

— Alžirijos vicepremjeras 
Ben Bella ir kariniai vadai va
kar aplankė keturius kovos lau
kus, kur nesilaikoma antradie
nį sutartų paliaubų. Jie bandė 
sukilėlius įtikinti, kad baigtų 
kovas.

— JAV viceprezidentas John
son vakar buvo labai iškilmin
gai sutiktas Neapolyje.

— “Chicago Daily News” va
kar įsidėjo savo korespondento ! das. — Naujos nepriklausomos

Trinidadas paskyrė 
du pasiuntinius

PORT OF SPAIN, Trinida-

vežant jį į Pan American World 
Airways sprausminį lėktuvą. 
Šis lėktuvas turėjo šnipą atvež
ti į New Yorką.

Soblen buvo tuojau nuvežtas 
į Hillingdon ligoninę, netoli Lon 
dono aerodromo, sunkiai susir
gęs ir be sąmonės.

Vidaus ministerija patvirtino, 
jog 61 metų gydytojas paėmė 
nuodų prieš išvykstant į Pan

Šnipas Soblen vis tiek bus at
vežtas į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kai jis atsigaus, — 
pareiškė britų pareigūnas.

cine taryba užvakar vakare tei
gė, kad Sovietų Sąjunga stato 
povandeninių laivų bazes Kubo
je savo reikalams.

Tuo pačiu metu taryba vėl 
ragino Amerikos Valstybių or
ganizaciją (OAS) kolektyviniu 
žygiu išvyti užsienio kareivius 
iš Kubos. Jų buvimas, sako ta
ryba, pažeidžia Monroe doktri
ną ir visas esančias tarpameri- 
kines sutartis ir susitarimus.

Jose Miro-Cordona, tarybos 
pirmininkas, paskelbė šių punk
tų pareiškimą, kurį pasirašė de
vynių ištremtų grupių pirminin
kai ir šeši tarybos nariai.

“Sovietų Sąjunga stato uos
tuose ir mažose salose ir svar
biose vietose, apsupančiose Ku
bą, bazes rusų povandeniniams 
laivams”, — sako kubiečių re
voliucinė taryba savo praneši

ma, jog Pinar dėl Rio provinci
joje statomos raketų bazės “ka 
riniams veiksmams”.

Pasak tarybos pranešimo, Ku 
boję yra daugiau kaip 5,000 ka 
reivių iš komunistinio bloko.

Kardinolas Meyer
paskirtas į sekretoriatų

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII užvakar sudarė vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
prezidiumo komitetą iš 10 kar
dinolų. Visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas bus pradėtas spalio 
11 dieną.

Į šią komisiją paskirtas ir 
kardinolas Francis Spellman, 
New Yorko arkivyskupas. Į sek 
retoriatą ypatingiems reikalams 
įeina kardinolas Albert Grego
ry Meyer, Chicagos arkivysku
pas.

George Weller straipsnį apie 
kankinį arkivyskupą Matulionį, 
išbuvusį 24 metus Sovietų kalė
jimuose.

— Prancūzijoje griežčiau ko
vojama prieš subversyvinę veik 
lą. Asmuo, veikęs prieš valsty
bę, gali būti teisiamas po 48 
valandų arešto.

Trinidado valstybės premjeras 
Eric Williams rugsėjo mėn. pas 
kelbė pirmuosius diplomatinius 
paskyrimus. Emmanuel Inno- 
cent Ellis Clarke paskirtas am
basadorium Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Andrew no
minuotas aukščiausiu komisio- 
nierium į Kanadą.

Trumpai iš visur

Mirė Henrikas 
Rabinavičius

Du nuteisti
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos Aukščiausias teismas rug
sėjo 3 dieną įkalino iki gyvos 
galvos du rytų berlyniečius, 
kaip Jungtinių Amerikos Vals
tybių šnipus.

Heinz Fink, 42 metų, ir Horst 
Sterzik, 31 metų, ekonomistas, 
nuteisti kalėti iki gyvos galvos.

Paneigimas žinios
LONDONAS. — Konserva

torių partijos vadas rugsėjo 3 
CHICAGA. — Rugpiūčio 31 £ien4 paneigė žinią, kad Sir 

d. Weston, Conn., mirė nuo šir
dies priepuolio Henrikas Rabi
navičius, buvęs Lietuvos užsie
nių reikalų ministerijos tarnau 
tojas. Paliko žmoną ir dukrą. 
Velionis buvo gimęs 1892 m. 
kovo 15 d. 1919 buvo priskirtas 
prie JAV misijos Lietuvoj ir 
Latvijoj. Vėliau tarnavo Lietu
vos pasiuntinybėse Maskvoj, Ro 
moję, Kopenhagoj ir kitur.

Winston Churchill nebekandi- 
datuos į parlamentą.

Londono laikraštis rugsėjo 2 
dieną paskelbė, jog buvęs mi
nisteris pirmininkas nebekandi- 
datuos perrinkimui į parlamen
tą.

Saudi Arabija susirū
pinusi Alžirija

AMMAN, Jordanas. — Saudi 
Arabijos karalius Saud užvakar 
ragino arabų valstybes pagel
bėti Alžirijai, kad ten butų iš
vengta pilietinio karo. Pasak ra 
dijo pranešimo, karalius pasiū-

JAV, Lotynų Ameri

kos ministeriai susitiks
New Yorke

WASHINGTON, D.C. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės ir jų 
Lotynų Amerikos sąjungininkai 
užvakar sutarė turėti neforma
lų užsienio reikalų ministeriu 
posėdį New Yorke šį mėnesį. 
Susirinkimo tikslas: ką daryti 
su Kuba.

Valstybės sekretorius Rusk 
pasiūlė sukviesti posėdį, pasi
taręs su Lotynų Amerikos am
basadoriais, kurie buvo pakvies
ti į Valstybės departamentą.

— Valstybės departamento 
kalbėtojas vakar pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga bandanti įti
kinti pasaulį, jog ji neatsakin
ga kas vyksta Berlyne ir Rytų 
Vokietijoje. Maskva nepasako 
tiesos apie padėtį. Berlyne ir ji 
melagingai kaltina vakariečius 
sąjungininkus dėl įvykusių in
cidentų.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaullė, besilankąs Vakarų Vo
kietijoje, pagyrė vakar tarp tų 
kraštų draugiškus santykius, ir 
pabrėžė, jog abu kraštai dirba 
laisvei ir taikai.

— Mrs. Meir atostogauja Švei 
carijoje. Izraelio užsienio reika
lų min. Mrs. Goldą Meir Romo
je viešėjo dvi dienas, skrisda
ma į Šveicariją poilsio.

— U Thant, Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus einąs

U-2 nestovi Okinawoje 
ar Japonijojeatsakymas. Vyr. burmistras jo 

paties pasirašytame atsakyme i 
pažymėjo: “Laisvės kovą vyk- Į TOKIO. Jungtinių Ameri- 
dančius berlyniečius sieja kuo | kos Valstybių ambasada Tokio
glaudžiausi ryšiai su gyvento
jais anapus geležinės uždangos. 
Siunčiame geriausius linkėjimus 
jūsų krašto ateičiai”.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės paskolino Burmai 34 mi
lijonus dolerių. Pinigai būsią su

mieste užvakar pareiškė, kad 
amerikiečių U-2 lėktuvas, kuris 
netyčia skrido virš Rusijos Sa
chalino salos, nestovėjo nei Ja
ponijoje, nei Okinavoje.

Ambasados kalbėtojas, atsa
kydamas paklausėjams, pareiš-

naudoti mašinoms, kurios būs kė, jog U-2 lėktuvai neturi ba-
panaudotos ryžių gamybai.

— Hcng Konge audros metu 
128 asmenys žuvo, 43 dingo.

— Rabinai ir antisemitizmas. 
Švediją pasiekė žinios iš gerai 
informuotų Maskvos sluogsnių, 
kad iš dvylikos vienintelę So
vietų Sąjungoje rabinų mokyk
lą lankiusiųjų studentų devy
niems uždrausta toliau moky
tis. Visi devyni priklausė Gru

žės prie Tokio miesto ir nė vie
nas nebuvo nusileidęs Jungti
nių Amerikos Valstybių aviaci
jos bazėse Japonijoje per dve
jus metus. Japonų pareigūnai 
tai parėmė.

NAFTOS LAUKAI 
LONDONAS. — Maskvos ra- 

lė sukviesti nepaprastą Arabų I di-1as užvakar pranešė, kad So- 
lygos posėdį, kad būtų apsvars- vietų Sąjungos geologai sura-
tyta alžiriečių situacija.

Marokas gavo
Sovietų tankus

CASABLANCA, Marokas. — 
Sovietų tankai, skirti karališka
jai marokiečių armijai, buvo 
slaptai iškrauti rugsėjo 2 dieną Į 
iš Sovietų Sąjungos laivo “Fos- i 
tov” Casablancos uoste. Į uos
tą civiliai negalėjo įžengti iš
krovimo metu. Atvežta 20-50 
tankų.

dę naftos laukus Britų Guiana. 
Pasak pranešimo, tie laukai e- 
są 15,000 kv, mylių pločio; bri
tų ir amerikiečių ekspertams, 
girdi, nepasisekę surasti naftos.

pareigas, pažadėjo pagalbą Ira ZLOS žydų bendruomenei. Už- 
nui, nukentėjusiam nuo žemės draudimas bendrai aiškinamas1 
drebėjimo.

— W. Brandt atsakė VLIKo 
Vykd. Tarybai. Berlyno sienos 
metinių proga VLIKo Vykd. Ta 
rybai pasiuntus užuojautos te
legramą Vakarų Berlyno vyr.
burmistrui W. Brandtui, rug- ,, , , , ,1 Mokslas be dorybes yra pavo-
piucio 22 d. rastu is jo gautas | jingas kaip maras. _ T. starkey

ženklu, kad sovietinio režimo 
sferose stiprėjąs antisemitiz
mas.. Dar nurodoma, jog iki šiol 
dauguma sušaudytųjų už vad. 
“ūkio nusikaltimus” buvo taip 
pat žydai. (E.)

“Pravda” puola J.T. 
plautę sujungti

Kongą
MASKVA. — Jungtinių Tau

tų Kongo planą, norintį baigti 
Katangos atsiskyrimą, komu
nistų “Pravda” rugsėjo 5 dieną 
pavadino gengsterių susidūrimo 
vaisium.

“Pravda” teigia, kad “belgų, 
britų, amerikiečių ir prancūzų 
kolonistai tiesia naują konspira
cijos tinklą prieš Kongo nepri
klausomybę ir teritorinę nelie
čiamybę”.

KATANGOS PREZIDENTAS TSHOMBE PRIĖMĖ 
JUNGTINIU TAUTU KONGO PLANA

Katangos vadas numato pagrindą sutarčiai — Ragina 
suorganizuoti komisijas

5,000 Lietuvos vokie
čių Sovietų Sąjungoje

KALENDORIUS
Rugsėjo 7 d.: šv. Regina, Bar 

tis, Rėdą, Tugaudė.
Rugsėjo 8 d.: Švč. Marijos 

gimimas; Tautos šventė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, švelni, oro 
temperatūra.

Saulė teka 6:21, leidžias 7:18.

Leonei Brlzola Jono Goulart
Kl

Carlos Laccrda

Carlos Lacerda, anti-Pranašaujamas perversmas Brazilijoje 
komunistas knygų ir laikraščių Rio de Janeiro leidėjas, prana
šauja, jog komunistai greitai bandysią įvykdyti perversmą Bra
zilijoje. Rio Grande do Sul provincijos gubernatorius Leonei Bri- 
zola vers kongresą patvirtinti prezidento Joao Goularto politinę 
programą. Jis yra prezidento svainis, ir taipgi priešamerikietis. 
Nepriėmus Goularto programos gali iššaukti raudonųjų pervers
mą įr papeikimą Goulartui. (UPI)

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
i — Katangos provincijos prezi
dentas Tshombe rugsėjo 3 die- 

[ ną palankiai atsakė Jungtinėms 
i Tautoms į jų planą baigti jo 
provincijos atsiskyrimą nuo 
Kongo.

Jis pareiškė, jog Katanga pri
taria-planui, kaip “priimtiną pa
grindą išsprendimui, kuris pa
gyvins Kongą”.

Notose, pasiųstose Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Britanijos 
ir Belgijos konsulams Elizabeth 
villėje, Tshombe sako, jog jis 
“entuziastiškai sveikina tą pla
no dalį, kuri siūlo naują fede- 
ralinę konstituciją Kongui”.

Planas, kurį paruošė Jungti
nės Tautos su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis, Britanija 
ir Belgija, buvo įteiktas Katan- prieš dvi savaites U Thanto, 
gai prieš 13 dienų Roberto Gard Jungtinių Tautų generalinio sek 
nerio, Jungtinių Tautų veiklos 
Konge viršininko. Rugsėjo 3 d.
Tshombe turėjęs atsakyti.

BONNA, Vokietija. — Pagal 
vokiečių spaudoje paskelbtus 
pranešimus, šių metų liepos - 
rugpiūčio mėn. iš Sovietų Są
jungos į Fed. Vokietiją grįžo 
74 vokiečiai, buvę Lietuvos gy
ventojai. Tai buvęs pats didžiau 

Plane, įteiktame daugiau kaip sjas paskutiniu metu grįžusiųjų 
__ skaičius. ,

Pagal Lietuvos vokiečių pra
nešimo, įvairiose Sovietų Sąjun
gos srityse dar gyvena per 5,

tą, kuris paruoštų planą sujung 
ti ginkluotas jėgas.

Tshombe principe pritarė pa
siūlymui sujungti jo karinius 
dalinius su kongiečių armija ir 
pasidalinti Katangos pajamomis 
su centro vyriausybe Leopoldvil 
Įėję.

Jis pasiūlė, kad tarptautinė 
komisija nustatytų, kiek Ka
tanga pajamų turėtų duoti, ir 
paprašė sudaryti karinį komite-

retoriaus pareigas einančio, ska 
tinama lygiai pasidalinti paja
momis po 10 dienų ir po 19 die- ! 5o0 Lietuvos vokiečių. Pažymė
nų sujungti ginkluotas jėgas. 

Jungtinės Tautos keletą kar
tų pabrėžė, jog planas yra ga
lutinis ir ekonominės sankcijos 
bus pritaikintos, jei jis nebus 
priimtas.

tina, kad tarp grįžtančių Lietu
vos vokiečių randama ir lietuvių 
tautybės asmenų.

— Irako naftos kompanija
pranešė, jog jos vamzdžiai kur- 

Plane numatyta provincijai dų sukilėlių teritorijoje buvo 
apribota autonomija, bet prem J perkirsti ir naftos tekėjimas su 
jero Adoulos režimas Leopold- stabdytas. Vamzdžius, gal būt, 
villėje turės pilną valdžią. [susprogdino kurdų partizanai.
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6—3, 7—5. Žaidimas buvo per
mainingas, aštrus prie tinklo1 
ir bendrai neblogo lygio. Kito
je pusėje finalą, lengvai pasie
kė Grybauskas ir Pikeliūnas. 
Abraitis ir Šembergas baigmė
je nebeparodė to žaidimo, kaip 
prieš Paltaroką ir Svilą, ir per
galę lengvai nusinešė Grybaus

imi vyrų vienetą, A. Pikeliu- Ras gu pikeliūnu 6_2> 
nas ir V. Grybauskas

G, JUŠKAITĖ IR V. 
GRYBAUSKAS LAUKO 
TENISO MEISTERIAI

Chicagos Neries lauko teni
sininkai iš lauko teniso pirme
nybių, įvykusių pereitą savait
galį Windsore, parsivežė visus 
galimus titulus. V. Grybauskas

dve
jetą, G. Juškaitė — moterų 
vienetą ir V. Grybauskas su G. 
Juškaite — mišrų dvejetą. Su
rinkti taškai Neries klubą pa
kėlė iš septintos vietos į penk
tąją, pralenkiant Chicagos A. 
S. Lituanicą ir Arą.

Moterų pasirodė vos trys. 
Juškaitė iš Chicagos Neries be 
didesnio vargo nugali Pusdeš- 
rytę 6—0, 6—0 ir Bliudžiūtę 
6—4, 6—1, abi Detroito Kovo.

Ir pagaliau mišriame dveje
te iš trijų porų Juškaitė ir Gry-

Kasdienybės kronikos

MOKSLĄ BAIGUSIEMS KYLA 
ATLYGINIMAI

KĘSTUTIS GAIDŽICNAS

Algų pasiūlymai universitetus jos bei konservacijos projek- 
Laigusiems studentams stipriau tuose, 
šiai pašoko liberalinių mokslų ¥
ir atskaitomybės studijų šako- Vidutinio fabriko darbininko 
se. Taip praneša nesenai baigta savaitinė alga birželio mėnesį 
darbų vaizdo studija. , pasiekė visuotiną $94.24 aukš-

Pirmą kartą per ilgą eilę me-, tumą. Taip skelbia naujausias 
tų ne griežtųjų mokslų studen- Danbo departamento praneši
te pareikalavimas perviršijo 1 mas.
techninių sričių naujų tarnau- Vidutinė darbo savaitė garny 
to^ų pareikalavimus. Bet, studi- bos įmonėse, kaip praneša šio 
ja skelbia, techniniai darbai dar departamento statistika, pailgė- 
vis ir toliau garantuoja aukš-I jo 24 minutėmis ir pirmą kartą i 
čiausias pradedamąsias algas. per metus prašoko 40 valandų ■ 

College Placement Council, savaitėj.
organizacija turinti savo atsto-i

Vytautas Grybauskas, XII-jų VUS kiekviename didesniame u- 
sporto žaidynių lauko teniso vyrų niversitete ir kolegijoje, paruo-
klasės nugalėtojas,

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

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

• Administracija dirba kas- S
dien 8-30 5:00, šeštadie- E
niais — 8:30 — 12:00.
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bauskas nesunkiai pakartojo 
Vyrų vienete užsiregistravo pernykštę pergalę.

16 dalyvių, trūko tik pernykš
čio meisterio Arūno. Pirmoje 
pusėje Pikeliūnas Chicagos Ne
ries, laimi prieš Šembergą iš 
Cievelando Žaibo 6—4, 6—1 ir 
kiek sunkiau prieš A. Juodikį

Sumoje dvi dienas trys aikš-1 
tės buvo užpildytos lietuvišku I 
tenisu, tačiau vos keletas rung-1 
tynių tebuvo kiek geresnio ly
gio. Liūdniausia, kad nesimatė

šė šią studiją, kurioje buvo ap
klausinėta virš 2,000 darbdavių.

Elektros ir aviacijos įnžinie- 
liai dar vis gauna aukščiausių 
algų pasiūlymus

I siui. Atskaitomybės firmos siū 
— Chicagos Lietuvių Sporto lo $493 pradinės mėnesinės al- 

klubas Neris baigia vasaros se- gos. Tai yra $25 mėnesinis pa-

Grigaičio
P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

• ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
■ 4 mene- 2850 w 63rd gt Chjcago 29 I1LSPORTO KRONIKA

Tel. PRospect 6-5084

6—0, 8—6 ir atsiduria pusfi- jokio prieauglio, išskyrus gal 
nalyje. V. Grybauskas visai Šembergą iš Cievelando Žaibo, 
lengvai susitvarko su Lazdiniu Jaunių klasėje užsiregistravo 
6—0, 6—1 ir Abraičiu 6—2, j vienas, kas aiškiai pasako, kad 
6—2, abu Žaibo. Kitoje pusėje lauko tenisas, kaip ir stalo te- 
į pusfinalį patenka Šeputa, Dėt- nisas, remiasi keliais vetera- 
roito Kovo, nugalėjęs Melsba- nais. Ir kyla klausimas: ar už

zoną su prieauglio lauko teniso 
ir lengvosios atletikos varžy
bomis, kurios įvyks rugsėjo 8 
d. 12:30 vai. p. p. Marąuette 
parko sporto aikštėje. Varžoma
si bus jaunių ir mergaičių A, 
B, C, D klasėse. Norintieji da
lyvauti prašome kreiptis į LS 
klubo Neries pirm. Z%. Degutį, 
RE 7-8010, arba reikalų vedė
ją Z. Žiupsnį, PR 6-6412.

didėjimas nuo praeitų metų. 
Mokslus baigę iešką darbų ban
kuose ar finansinėse įstaigose 
gali tikėtis gauti $433 mėnesi
nio atlyginimo, palyginus su 
$412 praeitais metais.

Pardavimo ir artimai rišamų 
profesijų pradedamos algos sie
kia $429 mėnesiui. Žemesnes al
gas siūlą darbdaviai pastebi,

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.

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-

kad jų firmose duodami greiti j lienio^ar^ef„nas? pr U«-Sarus' 
paaukštinimai, ilgainiui piniginį! Rez. telef. WAibrook 5-5070 

deficitą nesunkiai išlygina. ' i

Vyt. Grybauskas, Algis Juodikis ir Jonas Juodikis (Chicagos L.
S. k. Neris) dalyvavo VVindsor, Kanadoje, lauko teniso pirmeny
bėse. (Nuotr. J. Grigaičio).

ką ir Šeinbergą, ir Paltarokas, keletos metų bebus iš viso ver-
Kanados pabaltiečių meisteris, 1 
lengvai sutvarkęs Miliauską ir 
J. Juodikį, abu Neries. Pirma
me pusfinalyje Grybauskas ilgo
je sunkioje kovoje nugali Pi- 
keliūną 6—4, 10—12, 6—2, kai 
tuo tarpu Paltarokas demonst
ruoja gražų ir užtikrintą žaidi
mą ir be vargo įveikia Šeputą 
6—0, 6—3. Baigmėje, atrodė, 
kad Paltaroko geresnis žaidi
mas prie tinklo ir stipresni pa
davimai užtikrins jam nesunkią 
pergalę prieš Grybauską. Ta
čiau šio tikslūs smūgiai pagal 
zonines linijas dažnai palikda
vo Paltaroką bestovintį prie 
tinklo ir žaidimą išlygino. Ly
gioje kovoje pirmąjį setą iš
tempia Grybauskas 6—4. Ant
rajame šefe aiški Paltaroko per
svara, ir jis nesunkiai laimi 6— 
3. Trečiame sete kiekvieną pa
davimą lydėdamas prie tinklo 1 
ir ten užtikrintai rinkdamas

ta beorganizuoti 
pirmenybes?

lauko teniso 
Vgr.

LITUANICA ĮVEIKĖ NEW
YORKO FUTBOLININKUS

Praėjusį sekmadienį Windsore 
pravestose Š. Amerikos lietu
vių futbolo pirmenybėse, Chi-

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS

4307,iSę', Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR.^IGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL,: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.
______ Telef. REDUblic 7-2290.

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

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

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

DR. JANINA JAKšEVIelUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2050 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 iki 8:
SeSt nuo 1 kl 4 vii

Tel. oHso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki R vqi Tr*?<ind ir fiefit.. uždaryta.

Telefonai: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso tr huto tel. OLympie 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.

Tel. REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(įdėtuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Rez. tel. pr 9-0563, Rez. PR. 9-0730

Dr, W, Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės lr .šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. \Vestern Avanf1 r,'09*: 3BŽE- ^hnstA, Harvey-; 
111., tel. EDison 3-4383; 30 N MI 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6^7764

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. FU 5-2020.
ne^ą.

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

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

Valandosa 1-3 p. m. lr 6-8 p. m 
1 Penkt’. tik 1—8 p. p. p m-

JI rečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-309*"

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 ir
v^1", vak" Trečiadieniais lr sek

madieniais uždaryta. priimama pa
gal susi td rimą. šeštadieniais nuo 2
V. IKI 6 v. Vv

DR. VYT. TAURAS
IR CHIRURGAS

blmira - Praktika ir moterų
_ , * - - IjIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Te . PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
vai-;i Pirm., antr., treč. lr 

penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
įnik™ 2, 4 v" popiet lr kitulaiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso RE 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71 st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą, 

•yel valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki s vai. popet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad. 

Telefonas — GRovehiU 6-282S
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol gi-Jš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad, 

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

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
Beveik 88,000 mokslininkų, in “JT®,,v. . . ■ , . . 6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford

zinierių ir techninių tarnauto- Medical Building). tel. LU 5-6446 
jų visose 50 valstijose dirba vai Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

stijų kontroliuojamose įstaigo
se. Taip praneša neseniai pas-

*

atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

— Lituanicos klubo šį sekma
dienį laukia nelengvas pirmeny- 
binis bandymas. Rugsėjo 9 d. 
prasideda pirmenybių antras 
ratas ir pirmuoju kartu teks 
susikibti su pajėgia italų Maro- 
ons komanda. Maroons pirmo 
rato varžybas baigė antroje
vietoje. Mūsiškiai gi pasitenki- kelbta naujausia valstijų darbo 
no septinta vieta. Dabartinis studija, šie tarnautojai sudaro 
Lituanicos vadovas V: Miceika . net 10% visų valstijų samdomų' 
laimėjimui vilčių nedaug tetų-Į tarnautojų iš apie 3,000 kraš-1 
ri, vienok tvirtina, jog mūsiš- , te randamų įvairių valstijų a-; 
kių komandos kovos dvasia žiū- • gentūrų. Tai yra pirma tokios 
rovų neapvils. Rungtynės bus j rūšies studija, atlikta Darbo Sta ‘ 
Marąuette parko aikštėje. Re- 1 tistikos Biuro, pagal National. 
zervinės komandos rungtyniaus Science Foupdation prašymą. Į

Ofisas: 3148 VVest OSrd Street 
• Tel.: PRogpeei 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 661h Place
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
C H I R U R G A S

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

f

12:30 vai. 
vai. p. p.

ir pirmosios 2:30

— Lauko teniso turnyras vy
rų ir moterų klasėse bus Chica
goje rugsėjo 15 d. Registruo
tis ligi rugsėjo 14 d. pas Vyt. 
Grybauską, tel. 468 - 6924.

LAUKIA SUKILIMO SOVIE
TŲ KINIJOJ

Iš Nankingo raudonųjų kinie
čių ištremtas arkivyskupas

cagos LFK Lituanica, susitiku- pauĮ Yu-Pin, viešėdamas Chi- 
si su Nevv Yorko LsK, rungty- cagOje> pareiškė, kad diena iš 
nes baigė 2:1 laimėjimu. Pir- jjenos kyla didesnių vilčių, kad 
menybėse Lituanicos sąstatas komunįsęų Kinijoje įvyks suki- 
nebuvo iš geriausių. Penkiems iįmas Badas ir kiti žiaurumai 
I-sios komandos dalyviams ne- paruog dirvą, revoliucijai. Ba- 
galėjusiems išvykoje dalyvauti, dag an<Jt arkivyskup0! daugiau
jų vietas užėmė rezervinės ko
mandos žaidikai. Tačiau ir to
kios sudėties komanda pajėgė 
New Yorko futbolininkams pa
sipriešinti ir rungtynes baigti 
laimėjimu.

Normalus rungtynių laikas

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 \V. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

_______ Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tarp 12,500 valstijų samdo- Į 
mų mokslininkų yra 3,700 biolo- i 
gų, 3,500 agronomų, 1,650 me-! 
dicinos mokslininkų, 1,300 psi-1 
chologų, 1,200 chemikų ir 600 
geologų. Taip pat yra 28,000 
inžinierių, iš kurių 45% yra 
registruoti kaip profesionalai.

Didžioji dauguma šių moks
lininkų, inžinierių ir technikų 
dirba trijose plačiose kategori-1 Tel- of,so HJE 4*584®- r<z- nE 4-2324 
jose — viešųjų darbų ir susisie-1 DR, PETER T. BRAZIS 
kimo statybose, sveikatos ir ap- - GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
saugos tarnybose ir agronomi-Į 2434 West 71st Street 

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

$3,000,000 SENELIŲ RŪ
MAMS

Nevv Orleans mieste bus sta
tomi seneliams rūmai, pavadin
ti Prel. Wynkoven apartamen
tais. Jie bus 17 aukštų ir tu-

atsiranda nuo stokos iniciaty
vos ir žmonių neapdairumo, ne
gu nuo pačios gamtos. Tikrieji i rėš 300 butų. Tam reikalui fe- 
krikščionys kiniečiai veikia po- . deralinė vyriausybė suteikė $3,- 
grindyje. 1000,000 paskolą.

i baigėsi 1:1 ir lemiantis įvartis; 
taškus, Paltarokas tuoj atsiplė- ; tebuvQ pagiektas antrame 15
ŠĮa 4 ® ir’ atro^°j lenSvai nu‘ minučių pratęsime. Lituanicai
sineš titulą. Deja, čia lyg ir pa- | įvarčius pelnė J . Žukauskas ir 
sibaigė jo repertuaras. Gry- H. Jenigas. Nors abiejų koman- 
bauskas atgauna pasitikėjimą, žaidimas nepasižymėjo
tiksliu žaidimu priverčia Palta- , aukštesniu lygiu, tačiau rung- 
roką daryti klaidas ii’ padaro ; įynįų metu vyravo įtampa. Li- 
5 žaidimus iš eilės. Paltarokas įuanįcaį laimėjimą nulėmė kiek 
išlygina 5— 5, bet Grybauskas geresnįs kamuolio valdymas ir į 
nusineša du paskutinius žaidi
mus ir meisterio vardą.

Gausus vyrų dvejetas, net 8 
poros, pateikė tik vieną staig
meną. Jauna Cievelando Žaibo 
pora Abraitis ir Šenbergas,

aiškiau matomas 
susižaidimas.

komandinis

Laimėtojai buvo apdovanoti 
naujai paskirta Detroito Aly
taus Cafe (sav. P. R. Padols- 

lengvai laimėję pirmąjį ratą, kiai) pereinama dovana ir Det- 
nugali favoritus Paltaroką ir roito St. Butkaus Šaulių kuo- 
Svilą iš Hamiltono Kovo 3—6, pos vienkartine dovana.

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 5S«i Sireel

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ REPINIUS 
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

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnnbe 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

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.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.

’ 4063 Archer Avenue
(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., 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 moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
|Į šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
II Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.
- TeL ofiso ir rez. WA 5-2017

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15tli Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak , 

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 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. IRENA KURAS i
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

kūdikių ir vaikų
ugų

SPECIALISTE
MEDTCAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 lkl 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A, MAGIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

Susitarimui skambint, 
tel. TKemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šoštad. 2 iki 4. Treč. ir sekm
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSXUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Road
Vai. nuo 2^ iki 4 v. v, ir 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR.6-6650 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v, ryto iki S v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



NAUJI VAROVŲ ŠŪKSNIAI

Komunistinės santvarkoj pir 
miausias ir aukščiausias užda
vinys yra išnaudoti žmogų. Jis 
yra' pajungtas valstybei ir 
kompartijai ir jai turi tarnau
ti be jokių sąlygų. Komparti
ja yra visagalinti ir negali bū
ti kitų ėjimų. Apie tai neverta 
bebūtų kalbėti, nes tai jau ne 
kartą yra minėta, jeigu bolše
vikai neišrastų vis naujų prie
monių ir šūkių to žmogaus iš
naudojimui. Iš antros pusės, 
laisvajame pasauly yra paski
rų balsų, daugiau akcentuojan
čių tam tikrų kompartijos li
nijos besilaikantiems žmonėms 
privilegiją, kurias turi mažu
ma, o užmirštančių, kokią ver
giją neša didžioji tautos dalis 
kolchozuose.
Žemdirbio garbės niekinimas

Jau anksčiau yra iškelti į- 
vairūs darbo varovai, kaip Sta- 
chanovas ir kiti, dabar vėl to
kių pat ieškoma, šiam tikslui, 
komunistinės Vilniaus Tiesos 
žiniomis, pajungta 69 metų uk
rainietė moterėlė Zaglada. A- 
pie ją Tiesa plačiai rašo rug
sėjo 1 d. laidos pirmame pus
lapyje. Ir čia kalbama, kad ta 
moterėlė kolchozui atiduoda 
savo visas jėgas, bet, kad jai 
laikas į pensiją, kompartija 
neužsimena. Ji esanti stebėti
na kukurūzų, linų, cukrinių 
runkelių derliaus auginimo 
meistrė. Jai rupi visos Sov. 
Sąjungos reikalai, ji esanti tik
ra komunizmo statytoja, ji 
skverbiasi giliau į gyvenimą. 
Ji net straipsnius laikraščiuo
se rašanti ir aiškinanti, kad 
kiekvienas turi tartis su savo 
sąžine ir dirbti taip, kad jam 
nebūtų gėda liaudies, partijos, 
vaikų ir paties savęs, kad bū
tų medaus tarybiniam avily. 
Svarbiausias jos raginimas y- 
ra, kad nereikia žiūrėti savo 
interesų, reikia žiūrėti kom
partijos ir valstybės. Esą, rei
kia panaudoti visus rezervus 
ir galimybes bei vyriausybės 
priemones ir išeiti iš savo sa
vanaudiškų interesų. Sena mo
terėlė pakalbėjo, kaip mokytas 
agitatorius. Pavergtųjų plakė
jai kompartijos atstovai su
pranta, kad tas Zaglados pa
reiškimas yra ne jos, o kom
partijos centro, todėl nutarė 
pasimokyti iš Zaglados straips
nio. Pavergtoj Lietuvoj kom
partijos centro komitetas su
prato, kad ši senutė yra nau
jas Maskvos kolchozininkui va 
ryti botagas, ir sušaukė posė

Spaudoje ir gyvenime

PARTIEČIAI GAUNA PO DU BUTU

Kaip biaurus komunistų sauva
liavimas vyksta okupuotoje Lietu
voje, parodo pačių okupantų spau
da. Vilniuje leidžiama '‘Tiesa” 
Nr, 202 š. m. rugp. 28 d. skelbia 
šitokį atsitikimą su priešgaisrinės 
apsaugos inspektoriumi V. Zavec- 
ku:

“Jis turėjo dviejų kambarių ko
munalinį butą Komjaunimo gat
vėje Nr. 4. šeima — keturi as
menys. Įrengus naują namą Sto
ties gatvėje Nr. 17, V. Zayeėkui 
buvo paskirtas. .. trijų kambarių 
37 kvadratinių metrų butas. Pats 
namų valdytojas paslaugiai atve
žė V. Zavecko namų knygą į Kap
suko milicijos skyrių ir priregist
ravo jį naujame bute. V. Zavec- 
kas su žmona ir vaiku netruko 
įsikelti į naują butą, palikdami 
senajame motiną-pensininkę, kuri 
staiga nei iš šio, nei iš to nepa
noro gyventi pas sūnų. V. Zavec
ko teigimu, ji sakanti:

— Į naują butą aš nesikelsiu. 
Jeigu jie nori, tegul sugrįžta at
gali !)

Ir V. Zaveckas, ir dauguma tų, 
kuriuos minėjome — komunistai. 
Norisi juos atvirai paklausti: kur 
jūsų, komunistų, sąžinė, draugai? 
Kas jums davė teisę grobstyti bu
tus? V. Zaveckas dabar turi du 
butus. Ar pagalvoja jis apie tai, 
kad daug kam Kazių Rūdoje dar 
labai reikia butų. Metų metais jie 
laukia jų ir nesulaukia, nes savi
valiautojai iš miesto vykdomojo 
komiteto dosnia ranka dalija juos 
tiems, kurie ir taip gerus turi.”

šitokia dabar lygybė ir teisybė 
okupuotoje Lietuvoje. Patys oku
pantai tuos faktus skelbią. Bet 
tik nedidelė jų dalis patenka į 
spaudą. Tais “Tiesos” žodžiais 
tikrai galėtume paklausti, bet ne
be eilinius, o pačius komunistų

dį moterėlės straipsniui svars
tyti. Ir tame posėdyje nuta
rė, kad Zaglados kalba labai 
svarbi, todėl kompartija įsako 
visiems komunistų skyriams ir 
visokiems partorgams ir kom- 
sorgams svarstyti kolchozinin- 
kės raštą, kad būtų išgelbėta 
žemdirbio garbė. Tikrumoje vi
sa šita organizuota akcija yra 
ne kokios ten Zaglados kvieti
mas branginti ■žemdirbio gar
bę, bet žemdirbio išniekinimas, 
nes pagal šį įsakymą vėl kol
chozininkus mokys ūkininkau
ti, ko jokiame laisvame kraš- • 
te nereikia,

Kiršinimo sėkla
Šis naujas komunistinis šūks 

nis, naujas botagas kolchozi- 
ninkams plakti gal ir nebūtų 
toks skaudus, jei Tiesa pati 
nekviestų pasisakyti kolchozo 
reikalais ir iškelti trūkumus. 
Tame pačiame numeryje jau 
išspausdinta keletas laiškų, ku 
riuose konkrečiai sakoma, kad 
tas ar kitas asmuo nedirba, 
kad tas ar kitas asmuo yra 
išnaudotojas. Ir tokių skundų 
iškelti Tiesa reikalauja dau
giau. Tuose išspausdintuose 
skunduose iš rajonų yra išvar 
dinamos tų vadinamų nespar- 
tuolių, neinančių moterėlės Zag 
lados keliu, pavardės ir, be 
abejo, visi turės nukentėti. Ir 
reikia manyti, jei lietuviai ne
parodys reikiamo vieningumo, 
daug kolchozininkų atsidurs 
teismuose, tačiau ir vieningu 
atveju daugelis nukentės, nes 
pataikūnų ir kiršintojų Visada 
bus. Kolchozininkui varyti pa
naudoti nauji šūksniai ir bota
gai turės skaudžių padarinių 
pavergtos Lietuvos gyvento
jui.

Mūsų pareiga atkreipti dė
mesį į tai, o taip pat atminti, 
kad tokią kiršinimo sėklą bol
ševikai stengiasi pasėti ir lais
vojo pasaulio lietuvių tarpe. 
Vakar dienos laidoje Chicago 
Tribūne dienraštis įsidėjo pa
veikslą, kuriame į Berlyno sie
ną nukreiptos visų pavergtų
jų tautų patrankos su užrašu, 
kad Chruščiovas, kuris yra vi
sos vergijos simbolis, turi iš
eiti iš visų pavergtųjų tau
tų ir Lietuvos, gi naujų 
kolehozininką varančių šūks
nių akivaizdoje turime vienin
giau kovoti prieš okupantą, o 
ne žvelgti į jį pro Vilniaus Ne
ringos kavinės langą.

L. Augštys

Gagarinai, Titovai ir sputni- 
kai, atominių bombų bandomie
ji sprogdinimai, nuostabios 20 
metų planų perspektyvos ir per 
nai priimta “epokinio” masto 
komunistų programa, tai vis 
iššūkis vakarams: žiūrėkit, koks 
galingas sovietų ūkis, kokia ža
vinga ateitis laukia socialistinį 
pasaulį. Tai turi reikšmės poli
tiniu ir kariniu požiūriais. Ta
čiau ūkinis Sovietų S-gos pajė
gumas dar žymiai atsilieka nuo 
vakarų lygio, šį kartą pakan
ka palyginti sovietinio ūkio pa
siekimus ne su JAV-mis, bet su 
kraštu, kuris dar 1945 m., taigi 
prieš beveik 17 metų buvo galu
tinai sutriuškintas ir tų pačių 
sovietų priblokštas. Tai Fede. 
ralinė Vokietija. Visi palygini
mai, pasirodo, kaip tik neigia
mai nušvies tariamus sovietų 
pasiekimus.

Atsilieka sunkioji pramonė...
Jei kalbėti apie sovietinį ūkį, 

tai reikia, pirmiausia, turėti gal 
voje ir gyventojų skaičius abie
jose valstybėse. Sovietų S-gos 
gyventojų skaičius siekia 214 
milijonų, Fed. Vokietijos — 53 
mil. Taigi, vak. vokiečiai tenka 
laikyti, gyventojų skaičiaus po
žiūriu, keturis kartus mažesniu 
kraštu už Sovietiją. Dabar pa
žvelgę į gamybos sunkioje pra-

vadovus: “Kur jūsų, komunistų, 
sąžinė?” Atėmėte iš Lietuvos ūki-j 
ninko žemę, gyvulius, namus. Pa
darėte jį raudonųjų dvarų bernų. ; 
Partiečiams sudarote sąlygas sau
valiauti ir kaimuose, ir miestuose. 
Reformų reikia, bet jas reikia 
pradėti nuo viršūnių. Tegu visi 
okupantų pareigūnai danginasi iš 
kur atėję, tegu į Lietuvą grįžta 
įąisvų rinkimų ir laisvo gyveni
mo dienos, ir tada žmonės patys 
susitvarkys su šitokiais piktnau- 
dotojais, kuriems dabar partiečio 
baletas atidaro kelius sauvaliavi
mui.

Kolchozo moterys
Okupantų Lietuvai primesta 

santvarka atneša apverktinus re
zultatus, ypač žemės ūkyje. Ūki
ninkai prarado akstiną darbuotis. 
Štai, pati okupantų 5‘Tiesa” rugp. 
28 d., Nr. 202, rašo:

“Man teko matyti, kaip ravi 
“Avangardo” kolūkio kolūkietės 
tos pat Gorkio vardo artelės, ir kai 
kurių kitų kolūkių moterys. Iš- į 
eina į plantaciją visu būriu. Kar
tais beveik visa grandis susirinku
si, bet dirbti nepradeda. Laukia! 
dviejų ar trijų pavėlavusiųjų. Pra-’ 
deda ravėti: viena kitos nepra- j 
lenks, bijo persidirbti. Atsisėdo vie 
na pailsėti — visos sėdasi. Viena : 
ravi taip, kad nė žolytės nelieka, 
kiekvieną stiebelį kruopščiausiai 
apdoroja, pažastinio ūgio nė už ką 
nepraleidžia, o kita šiaip taip pra
slinko — ir patenkinta. Gera dar
bininkė per dieną, kol šviesu, galė
tų pusantros ir dargi dvi normas 
padaryti, bet darbas būryje supan 
čioja jai rankas ir kojas.”

šie žodžiai išversti ir perspaus
dinti iš “Pravda Ukrainy”. Tai tik 
parodo, kad tos pačios “bėdos” 1

Vokiečiu pramonė lenkia ir Sovietus
Fed. Vokietija visose ūkio srityse žymiai pralenkia sovietus. 

Vokietijoje aukštesne ir perkamoji darbininko galia. Daug tau

poma ir daugiau suvalgoma. Vokiečiai pamėgę palyginimus

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 7 d. 3

Žmogus ant pasaulio kūrybos 

paslapčių slenksčio
Ar bus lemta jam tą slenkstį peržengti?

V. ALSEIKA, Vokietija

j monėje skaičius susidursime su 
j padėtimi... labai nepalankia so- J 
i vietams. Štai, skaitant vienam 
i tūkstančiui gyventojų, Sovietai į 
1980 m. iškasė anglies 2,397 to- i 
nas, tuo tarpu vak. vokiečiai —! 
2,665 tonas, tad 10% daugiau ! 
už sovietus. Elektros energijos 
sovietai pagamino 1,4 mil. kilo
vatų, o vokiečiai — 2,1 mil. kv., I 
tad čia sovietai atsilikę trečda
liu Sovietų plieno gamyba be- ■ 
veik pusę mažesnė už vokiečių 
produkciją — čia santykis 308 
tonų prieš 568 tonas. Dar blo
giau cemento srity — čia sovie
tai nuo vokiečių atsilieka 58 nuo 
šimčiais, nes, štai, sovietų ga- 
irtyba siekė 184 tonas, o vak. 
vokiečių — 442 tonas (vis tūks
tančiui gyv.).

Dolores Bridges, buv. senat. 
Bridges našlė, siekia nominacijos 
į senatą rugsėjo 11 d. New Hamp
shire pirminiuose rinkimuose.

žemės ūkį slegia kaip Lietuvoj, 
taip ir Ukrainoj, taip ir visur, kur 
įvesta sovietinė sistema.

Duokite laisvę ūkininkui. Kai jis 
dirbs sau, o nebus okupantų dvarų 
bernas, darbo našumas pakils be 
jokių straipsnių, dejavimų ar pro
pagandos.

J. Žvilb.

Radijas, šaldytuvai — žiaurus 
atsilikimas

, Kasdieninių reikmių srityje 
i sovietinis atsilikimas dar ryš
kesnis. Kai kuriais požiūriais 
Sovietų S-ga čia jau primena 
mažai išsivysčiusių afrikinių vai 
stybėlių lygį. Pvz. radijo apara
tų gamybos srityje — 1960 m. 
vokiečiai vienam 1,000 gyv. pa
gamino 271 aparatą, o sovietai 

, vos 20. Šaldytuvų vokiečiai pa
gamino 43, o sovietai — 2,5 
(žinoma, jei sovietus šioje srity 
palyginti su JAV-mis, tai skirtu 
mas dar labiau išryškėtų ir 
Maskvos nenaudai). Foto apa
ratų vokiečiai pagamino 52, o 
sovietai — vos 8.

Pigesnės tik cigaretės 
Žemesni atlyginimai ir aukš- 

, tesnės kainos Sovietuose dar la
biau išryškina skirtingumus 
tarp perkamosios galios Sovie
tuose ir Fed. Vokietijoje. Duo
nos suvartojimas Sovietuose vai 
dina žymiai didesnį vaidmenį 
kaip Vokietijoje, tačiau ir šioje 
srity sovietinis darbininkas už 
savo valandinį atlyginimą duo
nos tegali įsigyti 10% mažiau 
kaip vokiečių darbininkas. Mė
sos atžvilgiu sovietinio darbinin 
ko pajėgumas čia bus 32 nuoš. 
mažesnis, sviesto — 63%, pieno 

’— 58%, cukraus — net 80%. 
Žinoma, rūbų kainos sovietuo

DR. J. MIKELIONIS

ir tebebado dar ir dabar akis Jo priešams. Jo mirtis 
yra Jo darbų liudininkė, nes niekas Jo nebūtų pa
smerkęs mirtin, jeigu tų stebuklų nebūtų buvę.

O po to ar Jis neprisikėlė iš numirusių, kaip bu
vo žadėjęs. Ar neatsiuntė Šv, Dvasios absoliučiai be
moksliams ir bailiems apaštalams, kurie Jį apleido po 
suėmimo, bet vėliau kaip mokyčiausi vyrai įvairio- 

I mis kalbomis skelbė Jo Evangelija. Ar dėl niekų mi
rė tūkstančiai žmonių katakombose, laikydami garbę 
žūti dėl Kristaus. O kaip su Saulium - Povilu — kiek 
gi kartų jis pats išpažino savo regėjimą ir atsiverti
mą, ar ir juo netikėti.

. *
Imkime vėlyvesnius laikus — viduramžius. Kiek 

daug pasiaukojančių žmonių, atsivertėlių, šventųjų, jų 
tarpe net karalių, karalienių. Paskaitykime ispanų li
teratūrą, kiek daug paskelbtų šventaisiais autorių,— 
ar jie visi klydo.

Pagaliau prieikime prie mūsų laikų: Liurdas, Fa- 
tima, Guadalupe, Virgen de Lujan arba Aušros Var
tai, Pažaislis, Žemaičių Kalvarija, Šiluva, Kryžiai 
(prie Dusios ežero), kur Marija yra pasirodžiusi, kal
bėjusi ir aplankiusi daugybę nekaltų vaikų, pasišven
tusių vienuolių ar šiaip žmonių. Ar jie visi kliedėjo, 
gal atsitiktinai jie visi buvo bepročiai arba pagyrū
nai? Arba, gal Marija mokė juos nekęsti, nemylėti, 

i nesimelsti, nepripažinti Kristaus, vogti, žudyti ir t.t. 
Ar ji nekartojo Kristaus, savo Sūnaus, Evangelijos 
žodžių. Nejaugi ir čia tik atsitiktinumas, Ar ne de
šimtys tūkstančių normalių žmonių matė jos iš anks
to prižadėtą stebuklą Fątimoj, Portugalijoj, bet ne 
kur nors erdvėse! Ar ta visa minia taip pat kliedėjo! 
Ar Marijos apsilankymai nebuvo iš anksto punktu
aliai pasakyti ir žmonės jiems neparuošti. Kuo dar 
abejoti. O jeigu abejoti negalima, ar neverta padaryti 
mūsų gyvenimą daugiau krikščionišką, paremtą meile 
ir malda.

*

Nemanykime, kad rožančiaus kalbėjimas yra vien 
monotoniškas senų bobelių švapėjimas, arba tuščias,

papūgiškas žodžių kartojimas. Taip nėra. Malda neju
čiom veda žmogų krikščioniškon dorybėn ir tobulėji
mam Niekas, grąžęs iš bažnyčios po karštos maldos, 
nebus blogesnis negu prieš tai. Jis turi juk norą save 

i nugalėti ir savo dvasioje progresuoti. Vienam yra 
sunkiau, kitam lengviau tai padaryti. Vienam yra 
duotas kietas ir sunkus būdas, kitam vėl — minkštas 
ir švelnus, tačiau pastangos pasitaisyti yra užmo- 

’ kestis.
Pažvelkite į skaisčias sielas, šviečiančius - laimin

gus veidus grįžtančius nuo Komunijos stalo. Ar tas 
nieko nereiškia? Ar šitai stebėdami nepavydi kartais 

! tie, kurie dar nėra pasiruošę patys toje puotoje daly
vauti. Kas gali manyti, kad išpažintis yra malonu 
atlikti, ■— taip intymiai išsipasakojant apie save... 
išpažįstant savo klaidas ir silpnybes. Ir kas tų silp
nybių neturi! Bet ar negaunamas užmokestis, argi 
atsidavęs tikėjimui žmogus tuo būdu netobulėja. Ne
sakykite, kad tam tik bobelės tinka. Jeigu taip būtų,

; tai ir visas Kristaus mokslas būtų mums nepriimtinas. 
Jeigu taip nėra, kodėl esame taip pasyvūs Evangelijos 
skelbimo darbe, pritaikydami ją pirmoj eilėj savo 
sieloj ir sąžinėj. Kas galėtų pasakyti, kad šitai yra 
moderniška arba lengva, tačiau pripažinkime, kad ne 

! viskas yra gera ir gražu, kas moderniška arba lengva. 
Vienas pasisakys, kad čia yra kunigo darbas ir pa
reiga, o kitas dažnai gėdysis net pasirodyti, kad jis 
yra praktikuojąs katalikas, jeigu ten bus kitaip ma- 

i nančių, o ką jau bekalbėti apie Evangelijos skelbimą: 
šitai lietuviui inteligentui vis dažnai atrodo kažkaip 

j svetimas dalykas ir gana. O kurgi tikėjimo plėtimas 
yra daugiau reikalingas, jeigu ne ateistų tarpe ir kas 
daugiau yra reikalingas pagalbos, jeigu ne jie. Nesi
gėdykime savo tikėjimo, prieikime prie jų, padaryki
me ir juos laimingais. Atveskime juos į jų pačių lo
gišką galvojimą, nes savo jėgom surasta tiesa yra 
priimtiniausia.

TIESA, KURIOS IEŠKOME

Mokslo nereikia bijoti — patys didieji moksli
ninkai dabar net atomuose suranda Dievą ir neretai 
patys pasidaro Evangelijos skelbėjai. Tas, kuris dar 
nėra praregėjęs, tenenusimena: tiesa pati neateina 
taip lengvai — ją reikia susirasti. Tačiau, jeigu kas 
jos ieškos, tikrai vieną kartą atras. Fanatiko, kuris 
kam nors jau iš anksto yra nusistatęs, neįtikinsi nie
kad — jis yra aklas tiesai. Gaila, o ta tiesa tokia 
aiški!

Argi Kristus negyveno, argi Jis melavo, argi Jis 
kada nors ką nors blogai mokė, argi Jis pats yra 
kada nors nusidėjęs. Argi Jis nepasisakė ir nekartojo, 
kas Jisai toks yra ir ko Jis atėjo. Argi Jis neįrodė 
savo dievybės darbais? Ar Jis neskelbė meilės, nusi
žeminimo, neturto, broliškos pagalbos, tikėjimo. Tai 
kas dar neaišku? Kaip galėtų Jis dar aiškiau pasisa
kyti mums nenorintiems Jam tikėti.

Gal Jis vienaip sakė, o kitaip darė, gal Jis ap
gaudinėjo, statė sau patogius namus, krovė turtus, 
gyveno prabangoj ar mokė, gydė ir mylėjo už pini
gą. Gal Jo stebuklai pramanyti, arba — kiti kas 
nors gali juos iš savęs daryti. Jei ne, tai vėl kuo 
abejoti.

Ar ne faktas yra, kad Jis buvo žydų apkaltintas 
ir romėnų nukryžiuotas vien dėlto, kad Jis save Dievu 
laikė. Jeigu kas nors tada arba dabar pasiskelbtų 
save Dievu be įrodančių darbų, kas gi jį kryžiuotų, — 
už ką? Ar nebūtų tada taip, kad jį tik durneliu lai
kytų; argi įvyktų taip, kad visa žydų tauta jį pa
smerktų mirtin? Jau vien faktas, kad jie tikrai šitą 
padarė, rodo, kad Jo mokslas nebuvo juokai, bet pa
remtas dar niekad negirdėtais stebuklais, kurie badė

se dar didesnės, jei jas palygin
si su Vokietijoje esančiomis. Už 
vyriškus batus Sovietų S-je ten 
ka išleisti keturis kart daugiau 
valandinių atlyginimų, kaip Vo
kietijoje, o už moteriškus rū
bus —- net septynis kart dau
giau. Tačiau cigarečių srity vo
kiečiai jau nurungiami... už vie
ną valand. atlyginimą sovietinis 
darbininkas jų gali įsigyti be
veik pusę daugiau.

58 milijardai santaupų 
Vokietijoje

Dabar dar meskime žvilgsnį 
į vieną kitą vokiečių pasiektos 
ūkinės gerovės bruožą. Vokie
čiai yra tiek sutaupę, kad šiuo 
metu vienam gyventojui krašte 
atitenka 1,037 DM — iš viso 
tų santaupų bankuose ir kt. įstai 
gose esama 58,6 milijardai DM. 
Per vieną dešimtmetį žymiai pa
kilo ir vieno gyventojų viduti
nis atlyginimas. Jei pvz. 1950 
m. tas vidut. atlyginimas siekė 
3,700 DM., tai 1960 m. jis pa
kilo iki 8,647 DM. metams. Dar
bininkų, tarnautojų ir vad. aukš 
tųjų tarnautojų tarpe vidutinis 
atlyginimas per dešimtį metų 
pakilo 110%.

Vokietis darbininkas (pramo
nėje) pernai savaitėje norma
liai dirbo 45 su puse vai. Ta
čiau pastaruoju metu du treč
daliai darbininkų vidutiniai iš
dirba 44 valandas savaitėje.

Pakilo gyventojų poreikiai 
maisto srity...

Pakilus gyventojų taupumo 
galiai, pakilo ir jų poreikiai su
vartojamųjų gėrybių srity. Jau 
mažiau suvartojama eilinio mais 
to gėrybių ir jaučiama tenden
cija daugiau suvartoti vad. “ska 
neštų”. Palyginus su 1950 m. 
cigarečių suvartojimas pakilo

Bainbridge, pasaulio pirmas atomu varomas nąi kintūvąs atlieka bandymo kelionę. 564 pėdų ilgio 
laivas nuplaukė 750 mylių tik su 5 uncijom uranij aus.

(Bus daugiau)

PRANAS

Mūsų gyvenamas laikotarpis 
yra pasižymėjęs ne tik dideliais 
politiniais sukrėtimais. Pirmoji 
šio šimtmečio pusė yra atnešusi 
žmonijai tokią gamtos mokslų 
pažangą, kokiai lygios dar nė
ra buvę. Tos pažangos dėka 
žmogus yra padaręs reviziją net 
pagrindinėms savo pažiūroms į 

! medžiagos struktūrą ir jos san- 
itykį su energija ir priėjęs prie 
: teisingesnio jų prigimties supra- 
! timo.

Tas supratimas įgalino žmo
gų padaryti didelius išradimus, 
kurte žymiai palengvino toles
nius laimėjimus, keliant jo me
džiaginę kultūrą.

f
| Sakytų išradimų padrąsintas, 
žmogus paliovė tenkintis moti- 

! nos-žemės paviršiumi, o panūdo 
pasiekti tolimas erdves, tikėda
mas rasti jose daugiau panašių 

, į žemę pasaulių ir panašių į sa- 
' ve būtybių. Žmogaus akiračiui

net 300%. Vis kilo jautienos ir 
kiaulienos suvartojimas ir ypa
tingai pakilo šviežių vaisių ir 
iš pietų kraštų (Italijos, Ispani
jos ir kt.) įvežamų vaisių su
vartojimas. Vokietijos miestų 
rinkose dabar dažnas reiškinys, 
kai pastebėsi kaimo moteriškes 
tempiančias kilogramais maišus 
su bananais, apelsinais ar im
portuotais sultingais Pietų Tiro
lio obuoliais (dėl nepalankių pra 
ėjusios vasaros sąlygų, vokie
čių obuolių derlius yra smar- 

i kiai kritęs). Taigi, vokiečių ge- 
į rovė tebestebina ne tik užsie- 
I niečius — ir patys vokiečiai su 
, pomėgiu spaudoje deda nuola- 
j tinius palyginimus, ryškias dia
gramas. Visa tai — tik mate
rialinio gyvenimo laimėjimai.

DAILIDĖ

visatoje nuolat plečiantis, jis 
pasijuto pajėgus siekti pačio 
pasaulio kūrybos paslapčių 
slenksčio.

Štai du didieji žmogaus tuo 
keliu pasiekti laimėjimai

Į dvidešimtą amžių žmogus 
įžengė dar su nesugriauta pa
žiūra į atomą, kaip į nedalomą 
medžiagos vienetą. Nors radio
aktyvumo reiškiniai ir skynė ke 
iią naujam supratimui apie ato
mą, kaip apie tam tikros rūšies 
mikrokosmosą, galintį suskilti į 
savo dar mažesnes sudėtines 
dalis, tačiau, kol mokslas netu
rėjo priemonių arčiau su tomis 
dabmis susipažinti ir skaldyti 
atomus laboratorijose, daug ge
riau žinomi cheminiai procesai 
palaikė nusistovėjusią moleku- 
lų ir nedalomų atomų teoriją.

Dvidešimtas amžius nedalomo 
atomo teoriją sugriovė. Jos vie
toje jis atnešė gana sudėtingą 
atomo vaizdą, panašų į planetų 
sistemą, tik saulės vietoje čia 
turime atomo branduolį, o pla
netų vaidmenį atlieka šviesos 
greičiu skraidantieji aplink tą 
branduolį elektronai. Patsai 
branduolys susideda iš būdingo 
kiekvienam elementui protonų 
skaičiaus, kuris yra lygus skrai 
dančių elektronų skaičiui. Tai 
yra atomo pastovumo sąlyga. 
Rad;oakiyvinės>e medžiagose to
kio darnumo nėra, jų atomai 
dėlto “spinduliuoja”, skleisdami 
kai kurias dalelytes už atomo 
sistemos ribų. Suprantama, kad 
visos atomo dalelytės yra nepa
prastai mažos. Jų tyrinėjimui 
reikalingi ypatingi prietaisai. 
Tačiau, nežiūrint to viso, šian
dien mokslas yra išmatavęs ir 
jų masę, ir judėjimo greitį ir

(Nukelta i 4 psl >
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PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 

NETEKUS

MIRTIES TELEPATIJOS MĮSLĖ
J. GLI AUDĄ/

Savo laiške šią vasarą bro- jėgas minėjimui. Ar nebus tas
liui Viktorui profesorius pasi
guodė norįs pasimatyti, pasi
kalbėti. Todėl Viktoras būtinai 
turįs atvažiuoti. Prof. Viktoras 
atvyko liepos 24 d„ išvargęs 
kelionėje, bet guvus, energingas 
ir, kaip paprastai susitikus, kal
bos užtruko iki po vidurnakčio.
Atrodė, kad mirties tema ir mir
ties nujautimas dar nepalietė i les įžymybėmis atlankydavo Lie

laiškas vienas iš jo paskutinių
jų?

Tačiau jo prigimtis reikalavo 
būti greta žmonių( matyti juos, 
kalbėti su jais, nes, visą savo 
amžių mylėjęs žmones, jis jau
tėsi beviltiškai apleistas be jų. 
Atlankydavo jį tik reti pakelei
viai, kurie kartu su Los Ange-

A. a. prof. Mykolo Biržiškos karstas nešamas į Los Angeles 
Kalvarijos kapinių mauzoliejaus koplyčią paskutinėms pamal
doms ir jo šeimos atsisveikinimui. (Nuotr. L. Kančausko)

profesoriaus. Tiesa, kartais jis 
liesdavo tai, bet tai buvo, gal 
būt, senesnio amžiaus žmogaus 
įprasta užuomina apie gyveni 
mo pabaigą.

Nugalėjęs taip triumfališkai 
prieš tai buvusį širdies priepuo
lį, profesorius aiškiai keitėsi tų 
akyse, kuriems teko jį matyti 
rečiau. Jis menko ir nyko. Lie
pos 24 d. man teko jį atlankyti 
ir pasikalbėti su juo visų pirma

DVEJI METAI BE KAZIMIERO 

PAKŠTO

PROF. S. KOLUPAI LA, Notre Dame

tuvos Nepriklausomybės akto 
signatarą. Ir nedaugis jo inty
mesnių bičiulių. Senstančio mil
žino nuoskauda galima pavaiz
duoti trumpai: savo gimtadie
niui jis gavo tik du sveikinimu! l 1980 metų rugsėjo 11 d. mus mėgink pareikšti originalesnę 

Žmonių, kaip magneto, trau- paliko a. a. profesorius K. Pakš mintį, tuoj pakampių rašeivos 
kiamas jis atvyko paskutinį kar tas, tas dinamiškiausias mūsų sumaišys su žeme. Ar ne .gėda 
tą į “Lietuvių dienų” pikniką, i kartos lietuvis. Bematant pra- 
Ten prof. Viktoras buvo guvus bėgo dveji metai, ir mes daž- 
ir kupinas ūpo, kaip visad, kan- i naį j0 pasigendame mūsų tar-
dus posakiais, apibūdinimais. i pe j0 nebuvimas buvo jaučia- 

jo 80 metų minėjimo iškilmių Į Su juo taip malonu kalbėti. Bet mas praeitų metų Lietuvių Ka- 
reikalu. Bet, kaip jau įprasta, j jo brolis atrodė kitaip. Profeso-: talikų Mokslo Akademijos su- 
kalbos tuč tuojau buvo perkel-j rius Mykolas mažai vaikščiojo, važiavime Chicagoje, jis būtų la 
tos į kitą sferą. Ir vėl aš buvau Jis sėdėjo. Kalbėjo lėčiau, kaip tai pageidaujamas ir rengiama- 
parblokštas jo fenomenalia at- ' paprastai. Jo lūpose buvo keis- me Ii Kultūros kongrese. Netu- 

ta grimasėlė, kuri man priminė rime kito asmens, kuris, kaip

mūsų visuomenei, kada kritikai 
puola dr. Grinių už gerą kny
gą, kurią parašė dr. Girnius. Tai

klimatas”, dabar turi istorinės 
reikšmės. Ji rodo, kiek maža 
klimatologinių duomenų turėjo 
nepriklausomoji Lietuva savo 
kūrimosi pradžioje. Daugiausia 
žinomos ir skaitomos buvo K. 
Pakšto knygos apie Afriką. Da
bar Afrika jau ne be ta, bet 
ke'ionių aprašymai niekad ne
sensta. Svarbiausieji ir aktua
liausieji jo darbai, paskirti Lie
tuvos ribų problemoms, gyven
tojų dinamikai, santykiams su 
kaimynais praeityje ir ateityje. 
Šie darbai dar ilgai turės rea
lios vertės. Prisimename, kad 
prof. Pakštas buvo bene vienin
telis žmogus, kuris numatė ar 
nujautė būsimą Lietuvos tra
gediją, tik kiti jo nesuprato ir 
dar išjuokė.

Profesoriaus našlė, Janina i 
Pakštienė, iškėlė kilnų suma-1 
nymą — sutvarkyti ir išleisti j 
savo a. a. vyro mokslinį paliki
mą būsimoms kartoms. Tam bū , 
tų panaudotas kuklus materia
linis palikimas. Buvo sudarytas 
tam reikalui Fondas, kuriam 
turėjo vadovauti prelatas M. 
Krupavičius. Deja, dėl giminių 
pasipriešinimo visas reikalas iš
iro. Tai — didelis nuostolis ne 
tik didelės asmenybės atmini- ;

bent kultūra! mui, bet ir mūsų lietuviškajai
Be savo reikšmingos veiklos. kultūrai. Kalti už tai mes visi.

Man kartais atrodo, kad mes 
elgiamės panašiai, kaip Stali-

Kurie kraštai duoda 
daugiausia misionierių

Airijos, Belgijos, Olandijos ir 
Šveicarijos katalikai sudaro ma 
žiau negu 1 procentą bendro 
katalikų skaičiaus pasaulyje, 
bet jie duoda 40 procentų pa
saulio kunigų misionierių skai
čiaus.

Aštuonis kartus katalikų dau 
giau JAV-bėse negu minėtuose 
kraštuose kartu, bet amerikie
čiai katalikai duoda mažiau ne
gu 3 procentus bendro kunigų 
misionierių skaičiaus.

TAIKOS UGDYTOJŲ KON
FERENCIJA

Katalikų Sąjunga Ugdyti

, Tarptautinę Taiką šaukia savo 
| konferenciją Waldorf Astoria 
viešbuty, New Yorke, spalio 25 
— 28 d.

rūpino ELECTROniCS
tv-radioai -ouost. rekorderiai 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 s, Halsted St.- CLiffside4-56651

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKOTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė 

Tei. FRontier 6-1882

iš

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel. Vlctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
1 dol- 25 et. vai. — privačios

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
0:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 

i 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, UI.

mintimi, liečiant kas išgyventa, 
ir jo nepaprastu entuziazmu 
tam, kas išgyvenama dabar. Ta
da jis atsisakė savo kalbą įra
šyti į fonografą. Mat, galvota 
per iškilmingąjį minėjimą nevar 
ginti jo tariant žodį, bet minė
jime atkartoti jo kalbą iš juos
tos.

Sėdėdamas sofoje, apsirengęs 
naktiniu apsiaustu, juodam ka
tinui murkiant prie jo šono, jis 
padėjo dešinę ranką ant krūti
nės ir šypsodamasis pasakė:

— Bet, kas liečia kalbos įra
šymą, atidėkite tai vėlesniam 
kartui. Dabar man kalbės, aš 
klausysiu ir į tai, ką pasakys, 
turėsiu atsakyti. Įrašyta kalba, 
aišku, prasilenks su kitų kalbų 
turiniu.

Jis atsisakė taip pat įrašyti 
savo žodį ir ateitininkų sąskry
džiui, nes žodžio tema buvo per 
plati, tačiau, kiek švelnindamas, 
pasakė:

— Man labai gaila nesutikti 
su jaunimo pasiūlymu. Gal aš 
dar pagalvosiu. Tačiau, ką gali
ma pasakyti keliais posakiais 
juostoje? Nieko.

Gal tai buvo savotiškas prie
taras, tas jo balso įrašymas, 
tarytum pomirtinės kaukės nu
ėmimas gyvam. Aš nežinau, ar 
ne taip pagalvojo profesorius, 
patyręs tą sumanymą. Tačiau 
tai buvo neabejotinas optimisti
nis proveržis aktyviai dalyvauti 
minėjime ir bendrauti su mu
mis.

Mirties nujautimo mįslė, man

skausmą. Gal būt, jis atvykęs 
pas žmones, stengėsi nusikraty
ti įsiklausymo į tik jam težino
mus grąsius savo organizmo, šir 
dies virpėjimus. Gal būt, jis ne-

Pakštas, žadintų apsnūdusią vi
suomenę originaliomis idėjomis, 
atvirai mestų į akis nemalonią 
teisybę, kovotų už laisvę savų
jų ir svetimųjų tarpe. Mūsų

galėjo tuo nusikratyti ir kentė, j menkystos, susigūžę siauruose
Jis buvo labai sumenkęs past 

rižuose saulės spinduliuose, ku
rie čaižė parką ir gegužinės da
lyvius. Architektas E. Arbas, 
profesoriaus išvaizdos paveik
tas, intuityviai patarė ten esan
tiems fotografams padaryti kuo 
daugiausia profesoriaus nuotrąu 
kų.

Vieną laiką tame piknike man 
teko sėdėti su profesoriumi ir 
dr. J. Jurkūnu draugėje. Mes 
tryse gvildenome kaž ką. Profe
sorius staiga nutilo. Aš stebėjau

politinių grupelių kiautuose, vi
są neperdidžiausią energiją nau 
doja tarpusavio rietenoms. Pa-

mūsų tarpe, prof. Pakštas pali
ko nemažą mokslinį palikimą, 
jo knygų, straipsnių ir studijų 
pavidale.

Nenuilstamas mūsų bibliogra

nas, tas didžiausias žmonijos is
torijoje nusikaltėlis. Kiek jis iš
žudė gerų žmonių, jų vardai ir

fas A. Ružaniec-Ružancovas pa- ' darbai buvo uždrausti minėti, 
ruošė, tarp kitų, “Pakštiana” — lyg jie niekad neegzistavę. O 
medžiagą prof. dr. Kazimiero dabar, po jo degradavimo ir 
Pakšto bibliografijai ir biobib- j kapo išniekinimo, jo aukos viena 
liografijai, kurioje parodo 61 , po kitos rehabilituojamos, lyg
darbą, įskaitant dienraščių kai 
kuriuos straipsnius. Sąrašas, at
rodo, nepilnas, aiškiai trūksta 
darbų, spausdintų “Kosmo” ir 
“Židinio” žurnaluose. Autorius

gegužininkų figūros. Tačiau jo skundžiasi, kad jam, pensinin- 
veidas buvo gražus. Jis buvo į- kui, gyvenančiam iš socialinio 
dvasintas tik jam žinomos kaž aprūpinimo, neįmanoma nuvykti 
kokios malonios minties. Jis bu- į tas bibliotekas, kur yra tų žur- 
™ įdvasintas kaž kokios jam nalų komplektai, ir patikslinti 
težinomos paslapties. Tokį vei- rūpestingai surinktos bibliogra- 

ijos.
Pirmas

dą jis visad turėdavo, kada pa 
sikalbėjime staiga atskleisdavo 
maloniai pokštišką samprotavi-
mą arba papasakodavo apie ma- 

jį. Jis žiūrėjo įdėmiai ir rūpės- lonų nuotykį. Tokį veidą aš pa
tingai prieš save. Instinktyviai žinau 1922 metais. Kodėl jis 
pažiūrėjau ten pat. Tačiau ne- man parodė tokį mielą veidą 
galėjau akimis rasti daikto, ku- dabar?
ris patrauktų jo dėmesį. Tebu- Mirties telepatijos mįslės ne- 
vo medžiai, pieva, toli smulkios atspėjamos.

didesnis K. Pakšto 
darbas, disertacija “Lietuvos

GALITE UŽSISAKYTI 
USTUfs SAU AR SIUNTIMUI

Jommunity Vaistinėje

atomo sudėtingumą.
Ryšium su gilesniu susipaži

nimu su atomo struktūra, žmo
gus pasiekė ir antrą didelį lai-

atrodo, radosi vėliau. Turėda- meJirn^ 
mas savo ligos pažinimą, jis,

Ant paslapčių slenksčio
(Atkelta iš 3 pusi.) ! palengvina gyvybės klausimo

kokį elektros pakrovimą kiek-, sprendimo. Ligi šiol, nežiūrint 
viena iš jų turi. Nauja pažiūra visU pastangų, nėra pavykę la- 
į atomą yra galutinai įsitvirti-j boratoriniu būdu pagaminti or- 
nusi. Tik laukiama, kad tolesni! paninės medžiagos celę. Evo-
tyrinėjimai suseks dar didesnį bucD°s teorija taip pat nėra 

išaiškinusi, kaip išsivystė
ftazimieiot Kareckas, K. Ph., vais 
tinės savininkas ir C. Ugianskis 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
eeptus ne tik vietinius, bet ir gau 
'us iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
, (Lietuvių valstlnS)

5000 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefouas: OLympic 2-0951

is

naujai atrandamos, naujai lei
džiami jų sudeginti veikalai, ra
šomos puikios biografijos, nemi
nint tačiau nei datos, nei vie
tos mirties...

Ar ne metas mums “rehabili- 
tuoti” pamirštą Pakštą?

20%, 30% pigiau mokčsit*
’ apdraudą nuo ugnies lr auto 
obilio pas
FRANK ZAPOLIS

S208% West 95th Street 
Uhicago 42 Illinois 

O A 4-8654 Ir GR. 6-4839 J

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. 111-

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

SKIP
Liquo r

9 S E L F
E RV ICE

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

SEPTEMBER — RUGSĖJO 6, 7, 8 D. D.

gal būt,, ėmė jausti vis stipriau 
tuos požeminius smūgius, kurie 
ženklina ligą įsigalint. Gal būt, 
niekam nėšiskųsdamas, jis jau
tė savo širdies, arterijų, pulso 
signalus. Tai patvirtina jo ne
paprastas skubėjimas pabaigti 
Aleksandryno korektūrą. Jis 
prasitarė:

neorganines medžiagos ta pir
moji celė, kuria prasidėjo gy
vybė žemėje. O ir negyvos me-

v. J džiagos tolesni tyrinėjimai gali 
jis surado rysi tarp užsibaigti žmogui nekaip. Juk 

medžiagos ir energijos. Drauge gtai, susprogdinimas vandeni- 
su nedalomo atomo teorija bo bombos aukštai atmosferoje 
moksle buvo įsigalėjusi pažiūra, ties Johnstono sala, sudarė ne- 
kad medžiaga ir energija yra iauktą naują radiacijos juostą, 
visai skirtingi dalykai, kad vie- kuri atsilieps neperseniai atras 
nos ar antros kiekis visatoje toms Van Alleno gamtiškoms 
yra pastovus ir pasikeisti ne- : juostoms. Koks bus jų sąvei- 
gali. Atomų skaldymas tačiau kos padarinys, tuo tarpu tik
parodė, kad medžiaga yra tik 
energijos forma. Skaldant ato
mus, galima sudaryti didelius

Jeigu išgyvenčiau dar sa- energijos kiekius. Tuo ir buvo
vaitę, baigčiau korektūrą.

Sumenkęs ir išsekęs, dukrų
ir žento draudžiamas, sukniubęs 
ties savo “TV tray” staliuku, 
jis valandomis sėdėjo ties rank
raščiais Jis nesustojo prieš tą 
pareigos ir mirties maratoną. 
Jis norėjo aplenkti mirtį, baigti 
korektūrą. Ir giminėms jis sakė 
aiškiai: aš turiu skubėti. Dėl 
minėjimo iškilmių jis jau išsi
tarė: kad sulaukčiau tos da
tos. Tačiau, kviečiamas į Dalios 
Andrašūnaitės ir Jono Savicko 
vestuves, jis atsakė Andrašū- 
nams; negaliu atsilankyti, nes 
negaluoju, ir turiu pataupyti 1

pasinaudota, pagaminant ato-

spėliojama. Bet ar neteks žmo
gui pasigailėti, kad jis prikišo 
savo nagus prie Sutvėrėjo kū
rinio ?

Dėlto savaime ateina į galvą
minę bombą. Einšteinas davė i mintis, kad bilijonų metų bė-
ir formulę gaunamai iš medžią 
gos energijai apskaičiuoti; bū
tent, ta energija yra lygi me
džiagos masei, padaugintai iš 
šviesos greičio kvadrate.

Kiek vėliau buvo susekta,

i 111, iii i m n imiuimiiiiiiimiiiiiifiiH

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

I. MIGLINAS
2549 W. 69tl) St. H a. PR 6-1063

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE T0WN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. BE 5-2040
uiiiiiiiiiiĮniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

VA L A N D O R: 
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 
ŠeSiad nuo 9 tH 12:30 p. p.

gyje šioje žemėje jau ne kartą 
galėjo būti pasiekta šių dienų 'j 
civilizacija. Tik per atominio 
ginklavimosi lenktynes, ar ku
riuo kitu keliu žemė buvo su
sprogdinta “super-super” van-

kad energija galima gauti iš . denilio bombomis ir paversta 
medžiagos ne tik skaldant, bet kosminėmis dulkėmis, iš kurių 
ir jungiant atomus. Tuo prin
cipu buvo pagaminta vandeni
lio bomba.

Tačiau sakyti laimėjimai 
atskleidžia tik negyvos 

medžiagos paslaptis 

Jie mažai arba ir visai ne-

per ankstyvesnius bilijonus 
metų ji buvo kilusi. Jokių pėd
sakų iš žuvusios civilizacijos 
neliko. Visa evoliucija buvo 
pradėta iš naujo. Tai ar ne | 
toks likimas laukia dabartinį 
žmogų, besibraunant į pašau 
lio kūrybos paslaptis?

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $3.89

LEMON IČE LIQUEUR, 70 Proof Fifth $3-79
LIEBFRAUMILCH, SCHWARZE KATZ, MOSEL-

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
WINES Fifth $1.59

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

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

CRAWFORD’S IMPORTED SCOTCH
WHISKEY Fifth $3-98

CANADA HOUSE CANADIAN 
YVHISKEY Fifth $3-59

PIERRE CARTIER IMP. FRENCH WINES
BARSAC or GRA VES (Close out) Fifth .98°

PFEIFFER PREMIUM OR NECTAR BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case $2-79

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDWEISER, 
MILLER, SCHLITZ, Case of 24-12 oz. cans gg

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

Current Dividend up to 4Uį%

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue, Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575



PRAMOGINES MUZIKOS 
KONKURSAS

, vadovauja muz. Alf. Mikulskis, 
jau šio mėn. gale pakviestas 
dainuoti Raudonojo Kryžiaus 
konvencijoje ir pasirodyti tele
vizijoje, o rudenį vykti gastro-

Prieš beveik trejus metus su
siorganizavęs Clevelando vyrų
oktetas jau turėjo eilę koneer-1,7~*J .. . T, lems Į Chieagą.tų Chieagoje, Baltimoreje, Ro- 
chestery, Hartforde, Philadel- 
phijoje, Detroite, Wellande, Ak- 
rone. Clevelande oktetas dai
navo net aštuonetą kartų: SLA, 
sporto klubui Žaibui, Lituanis
tinei mokyklai, Lietuvių Taut. 
sąjungai, kariuomenės minėji
me, studentų suvažiavime, muz.
A. Mikulskio pagerbimo banke- Algis Krygeris, lankydamas
te, čiurlioniečių Naujųjų Metų i vakarais John Carroll universi- 
sutikime. ! tetą ir dirbdamas dienomis, bai-

Beveik visus okteto išpildo- gė Cum Įaudė elektros inžineri- 
mus dalykus pritaikė ar har- jos kursą, gaudamas bakalau- 
monizavo okteto vadovas Ry- i reato laipsnį, 
tas Babickas, o lietuviškus teks

Ansamblis pradės ruošti ir 
naują dainų repertuarą. Cle
velando jaunimas turėtų šį kvie 
timą mielai išgirsti ir būti gar
bingo ansamblio nariu.

INŽ. ALGIS KRYGERIS
Prez. Kennedy veidas atsimuša 

ant automobilio viršaus, preziden
tui atvykus j Washingtoną.

I v /-xi . i ■ • . | . i DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 7 d.Iš Chicagos laukiama atvyksTant 

autobusu Prašymai tebeplaukia ir net gau iltį daugiau prirašoma mūsų lie-

Sudarytas Balto XI seimui 
rengti komitetas

Balfo Centro Valdyba rugpiū-

siai (1,510) gauta HI Balfo sei
me Chieagoje 1948 metais. De
šimtyje buvusių Balfo seimų

čio 29 d. posėdyje patvirtino XI buv0 §auta 82’829 dol€riai’ Tai 
Seimui Rengti komitetą šios su- didelė PasPirtis šalpos darbams.
dėties- pirmininkė dr. Elena Ar De>> tie ™ai 3au išleisti sal" 
manienė, sekr. VI. Bačanskas,, PaL Baltimorės balfininkai ren-
ižd. J. Kazakevičius; svečių kvie §ia seim^ ir Jau kauPia aukas' 

Jie tikisi ir is banketo si tą su-timo — Th. G. Gray-Grajaus 
kas ir Charles W. Kaeauskas, 
svečių priėmimo — St. Vitkaus Pa^s- 
kas. banketo komisijos pirm.
VI. Bačanskas, meninės progra-

taupyti, nes daug darbų atlieka

Visi Balfo skyriai seimo pro
ga labiau pajuda. Ypač šiemet

sėja. Per tą pat sieną prasiver
žia ir padėkos ašaros.

Vokietijos lietuviai prašo 
dviems metams 200,000 dol. pa
ramos pinigais (Balfas suren
ka tik apie 150,000). Kituose 
pasaulio kampuose vargan nu
klydę broliai šaukiasi pagalbos. 
Norinčių aukoti ir duosnių lie
tuvių JAV yra labai daug, de
ja, nėra kas surinktų jų aukas. 
Didesnė pusė įsteigtų skyrių nu
mirė pirm pradėdami veikti. Re 
tai kuriam Pensilvanijos lietu-

tuviškoje spaudoje, nei apie 
krauju ir ašaromis pasruvusio
mis Nemuno krantus. Kodėl?

Gal XI Balfo seimas suras at
sakymą, o gal atsakymą žinai 
Tu, mielas skaitytojau? Tuo at
veju rašyk į Balfo Centrą, 105 
Grand Str., Brooklyn 11, N. Y., 
aukelės šalpai nepamiršk.

Balfo Reikalų Vedėjas

mos vadovas — Balys Brazaus- seimas turėtų sulaukti aukų, nes 
kas, spaudos sekcijos vadovai; graudžių pagalbos prašymų tiek
— Al. Radžius ir D. Klimienė, 
pobūvio — Genė Radžiuvienė, 
J Šilgalis, A. Sajauskas, E. Ka
činskas.

Komitetas posėdžiauja kas

daug, o lėšos, seniau kiek su
taupytos, nepaprastai senka.

Balfininkai tikrai neleis “Bal
fo aruodams” ištuštėti, ypatin
gai šį Balfo Seimo rudenį.

Teismo nebaudžiama 
vagystė

Palo Alto, California, Stan- 
viui žinomas Balfo vardas ar jo | fordo universiteto eksperimenti 
darbai, o ten yra dešimt tūks- nio instituto chemiko dr. Milton 
tančių lietuvių.

tus paruošė Dalia Staniškienė,
Jaunutis Nasvytis ir Petras Ku- 
dukis.

Oktetas savo repertuare turi 
54 dainas, iš kurių 8 lietuviš
kos liaudies dainos, 17 lietuvių 
kompozitorių kūriniai, 16 ne lie
tuvių kompozitorių kūriniai ir 
13 šokių.

Lengvosios ir pramoginės mu 
zikos lietuvių kalba iš viso ne 
daug tėra, tad jau okteto atlik
tas darbas praturtinant šią sri
tį, yra vertas įnašas į lietuvių 
kultūrinį lobyną.

Okteto vaovybė koncerto me
tu pamatė ir įsitikino, kad pub-. ro lituanistinę mokyklą, susi- 
lika labai mėgsta šios lengvo- rinkimas. Prieš susirinkimą bus

Jaunasis inžinierius yra ve
dęs Meilę Grėbliūnaitę ir augi
na 5 metų sūnų Edvardą. Jau
noji šeima pasistatydino nau
jus užmiesty namus ir greitu 
laiku į juos keliasi.

Algis yra buv. Liet. prokuro
ro Juozo ir Emos Krygerių sū
nus.

IEVŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
tuojau po lietuviškųjų pamaldų 
naujosios parapijos salėje šau
kiamas tėvų, kurių vaikai lan
ko ar nori lankyti šv. Kazimie-

nius kursus ar šeštadienines li
tuanistines mokyklas ir aukš
tesniųjų lituanistinių kursų klau 
sytojai.

Rašinys pasirašomas slapy
vardžiu. Rašinius vertina komi
sija: pirm. P. Balčiūnas, V. 
Kavaliūnas, D. Staniškienė, J. 
Stempužis ir J. Žilionis.

Skiriamos trys premijos: pir- 
> moji 50 dol., antroji — 35 dol. 
ir trečioji — 20 dol. lėšas ski
ria LB Clevelando I ir II apy
linkės, taip pat kviečiame pri-

sekmadienį ir jau atliko daugi Balfo direlrforiato suvažiavimai

Varduvės, vestuvės, net buv. 
tremties gimnazijų prisiminimai 
suburia daugiau lietuvių prie 
puotos stalo, nei gerai organi
zuotas Balfo parengimas. Kas 
pasakys kodėl?

sios arba pramoginės muzikos

žygių, kad galėtų svetelius, Bal
fo veikėjus, gražiai priimti.

Balfo seimo banketas

C. Kelis iškeltas teisme jo “bo
sui” ieškinys — 220,000 dole
rių už žmonos paviliojimą — 
yra teismo atmestas. Teisėjo 
nutarimas toks: Californijoj nė 
ra įstatymo, kuris pripažintų 
vyrui kompensaciją už paviliotą 
žmoną. M. C. Kelis skundėsi, 
kad jo “bosas” dr. Donald E. 
Davenport pavogęs jo žmoną bei

Pagal Balfo įstatus direkto-I Skyriai nustoja veikti, nes ne- 
riatas susirenka paskutinio po- bėra valdybų, veikėjų. Apie Ni- 
sėdžio prieš pat seimą. Čia ga
lutinai nustatoma seimo tvar
ka. Seimui pasibaigus, naujai 
išrinktieji direktoriai tuoj pat 
susirenka pirmam posėdžiui, ku 
riame išrenkama 8 narių Cent
ro Valdyba. Balfo įstatai prama
to 25 direktorius, renkamus sei
me. Seniau visą direktoriatą iš 
16 asmenų pristatydavo grupės 
ir seimas be didelių diskusijų 
akceptuodavo.

Dabar Balfo seiman tik 12 
kandidatų į direktoriatą siūlo 
Balfą įsteigusios grupės (ketu
rios grupės po 3), o 13 direkto
rių siūlo patys seimo atstovai,' 
tačiau visi direktoriai, vienaip i 
ar kitaip pasiūlyti, turi būti sei-1 
mo tvirtinami slaptu ar viešu' 
balsavimu. I

Atrodo, kad ir XI seime, ku-'

lo pakrantėje išmestą dramblio jos meilę.

Seimui rengti komiteto pirm. 
dr. E. Armanienė praneša, kad 
seimo posėdžiams pasibaigus 
bus banketas, kuris įvyks Bal- 
timorėje, seimo viešbutyje — 
Southern Hotel — spalio 13 d. 
7:30 vai. vak. Už 6 dolerius bus 
duodama vakarienė, bus meno 
programa ir šokiai iki 12 vai.,

sidėti organizacijas ir paS£ Srojant "M* Banke-
rus asmenis. ,te tlklmasl Stingų ir daug

Rašiniai kartu su Btskiruos avecių, bilietai jau gaunami pas
užlipintuos vokuos įdėtomis jų re”S«us. Banketo dalyviai tu- 

rėš tikrą malonumą ir prisidės

41'
eurrent dividend on investment bonus 

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

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

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

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

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

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

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

$2,095.00

. . $2,995.00
1960 CHEVROLET 

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

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

Vacys Šcerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

autorių pavardėmis, vardais ir 
adresais vertinimo komisijai 
siunčiami paštu pirmininko ad
resu: Petras Balčiūnas, 3092 
Euclid HTS Blvd., Cleveland 18, 
Ohio.

Rašinių išsiuntimo paskutinė
(pašto antspaudo) data nevė- 

vų komitetas ir aptariami visi Hau kaip 1962 m gpalio 6 d

suregistruoti visi vaikai. Susi
rinkimo metu bus renkamas tė-

prie šalpos lėšų sukėlimo.
Seimas baigiamas pamaldo

mis, spalio 14 d. 10 vai. r. šv. 
Alfonso bažnyčioje.

Balfo seimai ir aukos
koncertus. Jau ir ateinančiam 
sezonui turi pakvietimus kon
certuoti Chieagoje, E. Chieago
je, Pittsburghe ir Clevelande. ga į šį susirinkimą atsilankyti

' . ’&j v
Artimiausioje ateity oktetas

mokyklos reikalai. Tėvų paręi-

įdainuos lietuvių liaudies dainas 
į juostas, kuriomis galės pasi
naudoti lieuviškųjų radijų va-

JAUNIM'O STOVYKLOS 
GLOBOS KOMITETAS

Dainavos stovyklos Clevelan- 
landų vedėjai. Vėliau bus išleis- ; c|0 komitetan įsijungė 'Ona Ra
ta pramoginės muzikos plokšte- lienė kuri eig komiteto sekreto.
le. .riaus pareigas. Naujoji komi- 

Clevelando Vyrų oktetas, no- į teto narė pakviesta vieton išė-
rėdamas turėti daugiau savo re j jusios Stefanijos Stasienės, ko-
pertuare lietuvių kompozitorių 
kūrinių, skelbs tokiems kūri
niams parašyti konkursą ir pre
mijas. Apie sąlygas bus pas
kelbta vėliau.

Oktetas pereitą sekmadienį 
Čiurlioniečių namų sode savo 
nariams, jų šeimoms ir kviesti
niams spaudos bei radijo sve
čiams surengė šaunius pietus, 
kurių metu kalbėjo okteto pirm. 
P. Kudukis. Savo žody jis trum 
pai apžvelgė okteto kelią ir ar
timiausius jo siekius, padėkojo 
okteto nariams, jų šeimoms, ok
teto vadovui R. Babickui, spau
dai ir radijui. Pirmininkas įtei
kė 50 dol. auką Kavaliūno šei
mai, kur Aldona skaudžiai ap
degė gaisre ir pasidžiaugė, kad 
nukentėjusi vėl gali džiaugtis 
šeimos tarpe.

ČIURLIONIEČIAI KVIEČIA

LTM Čiurlionio ansamblis 
kviečia norinčius dainuoti an
sambly ir jaunimą, norinčius 
šokti tautinius šokius, atvykti 
į repeticijas, kurios vyksta tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
Čiurlioniečių namuose.

Čiurlionio ansamblis, kuriam

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brang-enybSs, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 2», Hl.

Tel. 434-4060

<i It A U I N S K A S
J. G. TELEVISION CO.

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

mitete išdirbusios penkerius me 
tas. Artimiausioje komiteto dar 
bų eigoje yra pietų surengimas 
stovyklos naudai. Ir šiems me
tams komitetui sutiko vadovau
ti Simonas Laniauskas, jau šeš
tus metus nuoširdžiai dirbąs Jau 
nimo stovyklos naudai.

Paskutiniame komiteto posė
dy apie stovyklos rėmėjų suva
žiavimą pranešimą padarė komi 
teto narys V. Rociūnas. Vikto
ras Palūnas, Clevelando komi
teto vicepirmininkas išrinktas 
Dainavos stovyklos Tarybos di
rektoriumi.

KONKURSINIS RAŠINYS ' 
APIE MAIRONĮ

Clevelando Maironio metų ko 
mitetas, siekdamas į Maironio 
minėjimą prasmingai įtraukti 
taip pat jaunimą, LB Clevelan
do pirmosios apylinkės valdybos 
iniciatyva bei pasiūlymu, skel
bia konkursinį rašinį apie Mai
ronį. Sąlygos: rašinys rašomas 
viena iš čia pateikiamų temų: 
Maironis — Tautos atgimimo 
dainius, Maironis tautoje ir dai
nose, gamta Maironio kūrybo
je, Maironio reikšmė Lietuvai 
ir paties rašančiojo pasirinkta 
tema.

Rašoma ranka arab mašinėle. 
Rašinio apimtis — ne mažiau 
kaip 4 mašinėle rašyti pusla
piai, praleidžiant eilutę. Pagei
dautina rašinio pabaigoje nu
rodyti panaudotąją literatūrą.

Konkurse dalyvauja studen
tai ir moksleiviai, baigę Cleve
lando aukštesniuosius lituanisti-

Premijos -įteikiamos Jaunimo i Daugiausiai aukų (22,026) bu-j 
Maironio minėjime 1962 m. spa-i vo atvežta į IX-jį Balfo seimą! 
lio 20 d. V. R. i. Newarke 1958 metais, mažiau-

£ . J ris yra absoliutus Balfo seimi- Skyrių atstovai paprastai at- . , , .... . . . , - , . mnkas, si tvarka nebus keičia -veza į seimą ir, aukų šalpai.

Didelis žemės drebėjimas sukrėtė Iraną. Griuvėsiuose ieškoma 
žmonių. Lėktuvais pirmąją medicinos pagalbą pasiuntė J.A. Val
stybės.

M ■**

ma.

Delegatai į Balfo seimą

Jau išsiuntinėtos visos infor
macijos Balfo skyriams apie XI 
seimą Baltimoreje. Kiekvienas 
skyrius turi teisę pasiusti vieną 
atstovą nuo 25 narių, šiuo me
tu JAV yra per 60 veikiančių 
Balfo skyrių. Dėl atstumo ir ki
tų kliūčių ne visi skyriai atsto
vus gali atsiųsti, tačiau jų bū- į 
na per 70 (Steigiamajame seime 
1944 m. Chieagoje buvo 23, o 
X-me Seime Chieagoje 1960 m. 
79 atstovai). Girdėti, kad į XI 
Balfo seimą vyks daug delega
tų: New Yorkas siųs net 10, 
Detroitas porą automobilių, o iš 
Chicagos laukiama viso auto
buso.

Konkretūs darbai ir silpni Balfo 
veikėjai

Vien šiais metais Balfas per 
geležinę sieną perlaipino virš 
1,500 individualinių siuntinių.

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

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIf PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

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

Jr
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AHD LOAH ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAR fSUhfiC, PIRM. Ir KETV............................... 8 v. r. Iki 8 p. p.
tMtfiiiUUd! ANTRAD. ir PENKT..................... 8 ▼. r. Iki B p. p.

ŠEŠTAD...........8 v. r, iki 13 ▼. d. Trečiad. uždaryta.
£
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Prof. Viktoras Biržiška prie karsto gedi savo a. a. brolio prof. 
Mykolo Biržiškos. (Nuotr. L. Kančausko)

Philadelphia, Pa.

Mokslo inelų pradžia

REAL ESTATE
► ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 ♦ ♦ ♦%

HANIBALAS PRIE VARTŲ

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų hutų mūro namas, 2 po 4T P muro namas, 2 po 4 , Muro rezidencija. C Kan

1-J-> oebLdtilCJline moityKia Kamb., arti parko. Naujas alyva šild. ta virtuvė, išbaigtas rūsys, 2% vo- 
fire-

Mūro rezidencija. G kamb. spalvo-
- .8,

1982 __ 1963 mokslo metus ura 6a’’a?as- $19,700. nios, gazu šildymas, karpetai1.100 mOKSlO metus prd „ fcamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 1 place”, 40 p. lotas. $24,000.
■ deda riivaėio 15 d (šeštadieni) Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gėle- 1 0 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., It.gst.jo 10 a. (scstaaicių) žin6 tvora $22 n00 saus. įrengt rūsursh garaž $22,750.

4 bl"'! mūras. Apie $5 000 nuo-! aukšt., i0 m. mūr. B tr 3
mos. Garažas. Rinktinė vieta. Ikatnb._ gazu šil(j.. garaž.. sausas rū

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

Vieta, kur judėjim. ir 
kamb. but. Prašo $34,900.

t aukst. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

Prieš parką maisto prekyb. duoda

10 vai. pamaldomis Šv. Andrie
jaus bažnyčioje, po kurių para
pijos salėje bus mokinių (tiek 
jau pernai mokyklą lankiusių, 
tiek naujai jon stojančių) re-

; gistracija, pasitarimas su tė
vais dėl sekmingesnio mokinių 
darbo, vadovėlių užsakymas ir 
tt. Labai prašome, mokinių už
registravimo neatidėlioti, kad 
nebūtų nereikalingai trukdomas 
ir gaišinamas mokyklos darbas. 
Pranešimą apie mokyklos rei
kalus ir savo numatomus dar-

$37,800.
5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie

nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb.
Marąuette Pke. $47.800.

<1 butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos.
Kaina $52,000.

(i kamb. mūras ant kampo, mūro
gair^«n;„g?«,n^ln^maS- r ir $80.000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.I ujamų l>ungalow — mūras, C lr tn.-.r 9 oro an^ald £38 5003 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. į mur” 2 but” oro apsala'
$19,000. I Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir.

Aukštas palocius. Prie parko mū- : šild., geros nuomos. $22,900. 
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 I Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildyrn,, garaž. 
mūr. garažas. Įmokėti. $12,000. 1 $355 nuom., kaina $27,000.

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

didelė. 
biznis, 4

REAL ESTATE

Mū rinis 2x5%, garažas, aukšta i Mūrinis, naujas. 1% a., šalia mfl- 
pastogė. rūsys, gražus kaip lėle,’ G» j sų ištaigos. Garažas. $30,900. 
ir Talman. $28,500. Mūrinis (i kainb. 3 mieg. arti Ma

tūrinis 2x5%, platus lotas, alyva ria Migli, naujas gazo šid., garažas, 
šild., GI ir Talman. $2G,S0O. 130 p. lotas, $17,700.

.Mūriu. 10 k. rezidencija ant tri- Meilinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
gubo loto, 5 mieg., 3 auto. garažas, p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
naujas šild., 3% vonios, prie M. p.. Svarus, $10.300.
įmokėti $10.000. .Mūrinis 1% a. 5 ir '4 viršuj, gara-

M odinis 2x1 su tuščiu 25 p. lotų žas, geras šild., M. parke. $22,900. 
šalia, Brighton arba Gage p. $17,500. Į Mūrinis 1 % a. 5 ir 3 viršuj, 2 hl.

Medinis 4 kamb. $10,800 su rusiu, nuo M. parko, $1 7.800. 
arba $10.000 be rūsio, abu M. p. Mūrinis 2x4 tr 2 rūsys, 30 p. lotas.

Du namai ant vieno loto arti mū- naujos vonios, garažas, 65 — Camp. 
sų Įstaigos, $21,500. I bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 694h Si., HE 6-5151
2-jų butų po G kamb. mūr. Alyva 

šildymas. Arti 57-os ir Troy. Savi 
ninkas verčiamas parduoti $26,800.

13 butų mūrinis, Marąuette 'Parke. 
Naujai atremontuotas. $13.000 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymą.

6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,000.

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

« kamb. mūrin., arti 6G ir Rock- 
weli, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

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

2 aukšt. mūr. 6—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildyrn., 
garažas, arti G4 ir Pauline. Tik 
$17,900,

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

bus padarys tėvams taip pat n£į
ir naujasis tėvų komitetas.

Pamokos prasidės rugsėjo išjsoltf vamzdžiai. Alum, langai, nau- 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
jf & J ja šiluma gazu. Gražus narnas, ge- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose,

22 d. 10 Vai. ŠV. Andriejaus pa- ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500. .platus sklypas, M. Parke. $36,000.
Bevelk naujas mūr. 4% kamb., j 3 butų mūras, šildymas gazu, ply- 

alum. langai, karšto vand. šiluma telių vonios, garažas, $28,400. 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug- prie- Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla-

po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 1% a. mūras. 2 įėjimai, naujas
iki $22,500. šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, $22,700.

AI.MIS DRUUA

Lauryno Kapočiaus įpėdinių dyti. Tai bus didelis ir amži- 
ir užverbuotų agentų veikla tę- i nas darbas, 
siama toliau. Jau esąs tikras ' Šiuo metu Banaičio operą ga- 
dalykas, kad 1964 m. į Pasauli- Įima orkestruoti ir jau ruoštis

rapijos salėje, kur kleb. kun. J. 
čepukaičio rūpesčiu rengiamos 
šeštadieninei mokyklai specia
liai skirtos patalpos.

Mokykloje, kaip ir pernai, 
i veiks vaikų darželis (arba pa

rengiamasis skyrius), pradinės 
mokyklos skyriai ir aukštes
niosios mokyklos klasė. Be to, 
jei susidarys pakankamas lan
kančiųjų skaičius, tęs darbą ir 
specialioji grupė, skirta tiems, 
kuriems normalioji aukštesnio
sios lietuviškos mokyklos pro
grama būtų persunki.

Mokyklos vedėja

50 METŲ ARKIVYSKUPU

dų, M. parke. Tik $22,500. taus sklypo, naujas šildymas gazu.
1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 

karšto vand. šildymas. $23,900.
8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 

vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23.000. ---------- . ----- „------

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki- j sys, alum. langai.
Urnai, karšto vand. šildymas gazu, sklypas. $21,600.
2 auto. garažas, M. parke. $18,600. i 3 mieg., tik kelių metų mūras, ki-

2 butų mūras. Naujas šildymas llimai, šildymas gazu. alum. langai, 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 'garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par- 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 'ke. $23,750.

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

naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas, švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū- 

garažas, platus

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Drandiuao Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

CICERO—BERYVYH
2-Jų butų namas 4 ir 4 švle-

MQr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. na t*k $9.500.
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir <i kamb, Brighton Parke. 

$22,500.

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-

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

1’virtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

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

{DOMUI — PIGU!
Prie 72-os ir VVestern 54 pėdų 

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

geras INVESTAVIMAS 
3x5 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

Ir Morgdn. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum.

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

Say. Beina pensijon lr parauoaa 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAIj ESTATE NOTAKV PUBLIC mgn- Pajamų._ $27,500

4259 So. Maalewood Avė.' 4x5 .. .... — __ ______ — _ ,
Telef. CL 4-1450 arba VA 7-2046 į™0’“t 2“™ )£££ IM -„„v.-bs s.ta.f S

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

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

Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter SL, Lemont, IU., CL 7-6675

Melbourno arkivyskupas Da
niel Mannix daibar jau turi 98 
m. amžiaus ir spalio mėnesio 6 
d. švęs 50 m. sukaktį, kai yra

jos pastatymui. Juoba, JAV LB 
Kultūros taryba, beplanuodama 

talpas, iš okupuotos Lietuvos j kultūrinę veiklą, pasiūlė ir šią 
atvyksta muz. švedo vadovau- operat pastatyti. Į tai ir į bendrą arkivyskupas. Iškilmes ruošia 
jamas Liaudies ansamblis ir j politinę padėtį atsižvelgda- įvairių tikybų visuomenės va- 
kartu atvežama Klovos opera
“Pilėnai”.

nę parodą New Yorke, kur so
vietai išnuomavo didžiules pa-

Paskutiniame. “Mūsų Vyties” 
nr. J. Baškys, kaip JAV dele
gacijos narys dalyvavęs Jauni
mo festivalyje Helsinkyje, ra
šo, kad Lietuva esanti toliau
siai nustumta tarybinių respub
likų šeimoje. Helsinkio festiva-

langai. 3 auto mūr. garažas. $360jalamu 827 500 garaŽ’ $20>®00- , G«*e p«rk«j Jaunimo Centro,
n.i.MTT Mūrin. 2 po 5 ir 4 k„ garaž.. 326,900. parko, mokyklų ir bažnyčių už ge-

ir 4x4 _N2 aukštu mūr Ci I Medln- 2 po 6 k„ garažas. $13,900. įlausi4 Pasiūlymą turi būt parduotas
lrL... 2 aukštų mur. ci- np.._, „„„„ __ ____7 kainb, mūr. rezidencija. Didelis

mestas! BUDRECKASPRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 13742 VV. 43rd Str 

bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga
mi, operos žmonės kreipėsi į dai. Arkivyskupas yra labai de- ' Qam^3 priX™nyčlų^vaikų “arženo zo šiluma‘ *18-500-
LB CV prašydami finansinės mokratiškas, prieinamas, paro- £nf'™^no£ Varnų‘mUste^r^pKe-
naramos “Jūratės ir Kastyčio” |dęs daug prielankumo ten dir- miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.Md.±d.u.us ouidLuo U LAdsc^u i r b f _ . . Pasirinkimas komercinių, apartmen-
eperai orkestruoti. Bet Bendruo bantiems lietuviams kunigams, .tinių ir rezidenciniu sklypų. Sau- 

L I ' gam investavimui farmos, žemės
menė prašymą aTmetė. Jos pa- i---------------- ,--------------------------- sklypai su medžiais. Patogus susi-

Bleklmas.

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai

A. Norkus Real Estate
LA 3-338412405 W. 51st SL WA 5-5030

dalinio, Kultūros Tarybos, pla- \ 
nai ir lieka tik planais.

Tuo tarpu ir iš sovietų atsto 
vybės Washington.e ir iš Vii

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

lyje su latviškomis dainomis pa niaus atkeliauja įvairūs laiškai, 
sirodė latvių choras, estų ok- ] kviečią ne tik pavienius meninin 
tetas dainavo estiškas dainas. , kus, bet ir žymiuosius mūsų 
Tuo tarpu iš tarybinės Lietuvos meno kolektyvus vykti į oku- 
jokio meninio vieneto ten nebu-, puotą Lietuvą gastrolėms. Jie 
vo. Atrodo, jog lietuviai komu-' tyli ir nieko nesako, o ką mes 
nistai yra per bailūs ir nedrįsta darom, kad vieningomis ranko- 
paspausti Maskvą, kad lietuvių mis ir galinga jėga galėtum su- 
tautinį meną būtų galima pa- žlugdyti sovietų kultūrinį ver- 
rodyti tarptautinėje plotmėje, žimąsi į Vakarus?
O Maskvai iškišti lietuvius Hel- 1 
sinkyje nebuvo propagandinio 
tikslo.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

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

WIEBOLDTS 
63rd ii* Green Sfs.

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

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

VYRAI IR MOTERYS

Kas kita New Yorke ar Chi-

Jei mes šio rudenio ir žiemos 
laikotarpyje įstengtumėm sutelk 
ti keletą tūkstančių dolerių “Jū

EXPANDING PRODUCTION
NEED TATT.OR SHOP HET.P 

ADE SKCCTIONS

• Pocket Makers
• Sleeve Makers
• Ijining Makers

ratės ir Kąstyčio” pastatymui, I • Sęamers

• Joiners
• Handworkcrs
• Pressers
• l-Aaininers

Apylinkėje 59-os ir Richmond, 
6 kamb. kamp. namas. Kaina 
$20,900. Karštu vand. alyva apšil. 
Keramikos plytelių vonia, dalinai 
plytelių virtuvė, grįsta pastogė, 
rūsys, 2 auto mūr. garažas. Pil
nai dekoruota. Susitarimui apžiū
rėti skamb. PR 8-5163.

MARQUETTE PARKE — de 
luxe iy2 aukšto mūr. na,mas, 4 
ir 3'/j kamb. Potvynio kontrolė, 
2 auto. garažas, kiti priedai. Ga
lime keisti ir j kitą nuosavybę. 
7217 So. Sacramento. PR 8-9083 
arba PO 7-8494.

Savininkas Brighton Parke par- 
1 duoda 2-jų aukštų med. namą, 5 
[ ir 4 kamb., pilnos vonios, 1 maš. 
garažas. $15,800. 2521 W. 46th 
Place.

cagoje, kur tiek daug lietuvių , tikėkime, mes turėtumėm savo
rankose didelį ginklą prieš kom 
partijos atvežamą “Pilėnų” ope
rą ar švedo ansamblį.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dmii- 
traukiai Pataisomi, Išsmalinami sr- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS , ba dedame naujus. Stogai atnaujina-
M E D i C I N O S ir P B P v V n ne (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5MtuiviNOS IR PREKY B 03 m. garantija. Dedame naujas "cop- 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. per-ąjloy" rinas — “gutters”; niekad 

i nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ I Dažymas iš lauko,
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

liA t-'6047, RO 2-8778

gyvena. Štai kodėl jie čia siun
čia Švedo ansamblį ir “Pilėnus”.
Girdėti balsų, kad nemaža da
lis išeivijos lietuvių šios šven- ’ . . . . v

. i Čia norisi .pacituoti inž. J.tęs laukia.- . 1Miklovo žodžius: Tauta per

Union Shop. Paid holidays and 
vacation.

Apply — Mr. Calek

NEMECEK TAILORS 
2700 S. Drake, Chicago

Lai yia laiko šią L. Kapo- partjzanų sąjūdį, t. y. žymiai 
čiaus, jo įpėdinių ir agentų ruo priemonėmis tu_
šiamą šventę; sustabdyti. Ar tai 
ne ALTo, ar ne Lietuvos diplo 
matų uždavinys apipilti Wash 
ingtoną laiškais, kad tokios gast riškame kal.“e 
rolės iš okup. Lietuvos ne tik 
nereikalingos, bet net žalingos.

PRJOGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas 11 vienetų Mote-
rėjo atpirkti politikų klaidas, lį ,su M’I

. v. . ... Įkainuotas pardavimui. Savipm-;
Partizanų kančia ir kova įspėjo kas išvyksta ,iš valstybės.
okupantą, lyg Suomija didvy-

Nepadarykime klaidų ir kul-

SIDE. MOTEL, Lakeside, Mich.

PARDAVIMUI
Jos gali suardyti stiprų išeivijos Į tūros dirvonuose, kuriuose mes,, 2.jųdalių sofa $25; Wlimas 
lietuvių antikomunistinį frontą, laisvi čia gyvendami, turime 9x12, $15; didelis fotelia $30; 3 
O hanibalas jau prie vartų! jėgą ir galią. gab. mieg. kompl. $75. LU 5-0433

Jei mūsų politinis frontas ne
veiksmingas, šiuo svarbiu ir le
miamu momentu kreipkime vi- Marus
są dėmesį į kultūrines išeivijos
lietuvių jėgas. Mes galim “Pi- Duisburg, Vokietijoj, keista ' 
lenams” užbėgti už akių. Mes nelaimė ištiko vieną vokietį, ku 4. -
galim kitais metais grandiozi- rjs suvalgė sumuštinį su sūriu, Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
niai pastatyti K. V. Banaičio į panašiu į Emmenthalerio, bet grama Naujoj Anglijoj, iš stotiea

DĖMESIO I

suris
RADIO PROGRAMA

nemarų tremties kūrinį — ope
rą “Jūratė ir Kastytis”. Vienafs 
Lietuvių operos kolektyvas jos 
negali pastatyti dėl lėšų stokos. 
Tiesa, yra' tos operos fondas.

tai buvo dirbtinis, Japonijoje j WL'YN; ,1360 8el^. . ,, madiemaib nuo 1:00 iki 1:30 vai.“juokui” pagamintas ‘suris . - - - - ■ —— -
Jis atrodo kaip tikras sūris ir

po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika-

yra tokios sudėties, jog jį ga
lima sukramtyti, o skilvyje jis

Bet fondo uždavinys — išpildy-, virsta nevirškinamu akmeniu. |aįs' kreiptis J Baltic Florists 
ti kompozitoriaus norą — at- i Gydytojai rado tos aukos skran i Gėlių bei dovanų^ krautuvę, 502 E. 
spausdinti operą ir išsiuntinėti dyje plastikos gabalus iš to va
viso pasaulio bibliotekoms. Tą
uždavinį fondas jau baigia įvyk

Broadivay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 

dinamo “sūrio”. Policija ieško ‘Draugas”.
to maraus <lsūrio” kaltininkų,

HELP WANTED — MOTERYS

CREDIT CASHIER 
(2) — PART TIME

Permanent 
Company benefits

VVIEBOLDTS
63rd and Green SL

Vietos, galima tuojau 
užimti,

MOTERIMS
— antroms

VIRĖJOMS i Parduodamas pajamų narnas — 
VAL.: 12 dienos iki 8 v. popiet. Į ^amb.^plius 2-jų k^butas viršuj 

Puikus atlyginimas.
Rekomendacijos reikalaujamos.

KREIPKITĖS DABAR.

EDEN VIEW
Convalescent 

and Geriatric Center
222 FRONTAGE ROAD 

NORTHBROOK, ILLINOIS 
Telephone: 835-3700

gazu apšild., 60 x 180 p. sklypas,
'garažas, miesto vanduo. $18,000.
Skambinti sav. — GA 3-3281.

STANKUS! 
CONSTRUCTION CO. I

Atlieka planavimo ir staty- B 
bos darbus, gydytojų ofisų, 9 
gyvenamųjų ir prekybos pa o 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- S 
darttnių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: a 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vienintėlial Iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirpti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozai žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

ĮSIGYKITE DABAR!

»>O<><K><KK><XXXXX><KXXXX><X>a<XX>

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

Iš spaudos knyga, kurioje iengvu sti
liumi visiems metų Bekmadleniais 1, 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų ia 
pasaulio lr Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai" patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius to meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, Bkaitoma po skyrelį kas 
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.“

Knygos autorius — KTJN. DR. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas. Apšil
dymas ir karštas vanduo. $65 
mėn. CL 4-1940.

Išnuom. gražus kambarys ne
brangiai rimtam, dirbančiam vy
rui. VVA 5-8311.

Išnuom. kambarys vyrui ar mo
teriai su teise naudotis virtuve.

LA 3-1237

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

||[r ĮSIGYKITE JIABAR !

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................ $2.0i

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ..................... $3.51)

Parašė Dr. A. Šapoka/

THE STORY OP ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.01

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................ $1.26

Išleido Marlborough 

Užsakymus su ninigats prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
MXXXKXXXX>O<><XKXH><KKXHXXXX>1

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus ir Senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI/ 

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. IU.

MI

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkiniul 

GA 5-5867

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

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



HOT SPRINGS - PENSININKŲ 

MESTAS

BRONE MARTIN

Mano straipsnis “Kas ar- , Per metus Hot. Springs ar
čiau širdies”, daugeliui buvo lanko virš -1,000,000 turistų bei 
naudingas, nes gavau daug pa- svečių, kurių didžioji dauguma 
dėkos laiškų ir klausimų. Ban- čia išgyvena 3—6 mėn. Vieni 
džiau, išsamiau atsakinėti, ta- čia ieško poilsio gerame ir svei 
čiau, nuo’at kartojantis tiem pa kame klimate, kiti pramogų 
tiem klausimam, nutariau pla- naktiniuose klubuose, žiemos 
čiau painformuoti apie Hot arklių lenktynėse, golfo laukuo 
Springs, paimdama davinių iš se, vandens sporte ar žvejybo-
oficialių katalogų ir papildyda
ma juos asmeniškais įspūdžiais. 
Jei iškiltų kokių čia nepaminė
tų klausimų, mielai atsakysiu, kų, kurie kukliai pragyvena iš 
rašant: 333 Ouachita Av., Hot savų pensijų, nes čia yra .galį-
Springs, Ark. i mybių prągyventi kiekvienam ‘ krautuvė, motelis ir didesni na- vieta ligoniams, pensininkams

Bendras vaizdas Į^!?al .SJV'° ! mėliai. Bendras vaizdas liūdnas ir verslininkams, sugebantiems Tikiu, kad skaitytojai, o ypač I
1 dziantv daugumos atžvilgiu, Hot jr neįdomus. Lietuviams įiefe- verstis su kurorto reikalais su- verslininkai galėtų pasiūlyti) 

Hot Springs yra grynai ku- Springs yra senų žmonių ir li-. komenduočiau. j rištu bizniu, bet bloga darbinin-, dar geresnių planų, jei tokia
rortinis miestas, vadinamas Na gomų miestas,, bet yra ir m.o- pietuose 4—5 mylių atstume j kui darbo atžvilgiu, nes nėra bendrovė Hot Springse ar kur
tional Park ir globojamas vai- kyklmio amžiaus jaunimo ku- nuo Hot gprings hiridasi nepa-) darbų ir žemi atlyginimai. Taip kitur būtų įsteigta, todėl čia
džios nuo oro užteršimo, todėl ns savo gražiu elgesiu ir dailiu prasto grožio su aukštais kran- gi labai patartina, prieš ką nors pareikštas mintis priimkite tik,

kaipo pabiras iš daugelio gali- 
mybių, nes mano tikslas buvo ! 
atsakyti į suinteresuotųjų laiš-

jokios pramonės čia nėra. Mies , svariu apsirengimu galėtų būti tais, giliais pusįasaliais ir salo-1 įsigyjant, gerai apsižvalgyti, 
tas paskendęs medžiuose ir žy- pavyzdžiu kitiem miestam. mis 25 myHų Jr 24Q my. |
dinčiuose krūmuose. Pradedant Tstaio-ns lių pakrantėmis Hamiltono eže- Į Sugestijos
vasario mėn., baigiąnt lapkričiu' 
kuo ne kas savaitę čia pamaty-
si skirtingų žiedų ir spalvų. Kai kalingas tokiam didejiam gy- Maljti" sklypai ir"‘"pristatyta „nri5M ftA a_rin„ isievti Slankysite Hot Springse, at 
kūne medeliai žyd, ame 3 mėn. ventojų skatjin, i.r kurr/ui. Ir daugybė gražhf „ųderniškų gy. j’jį “Tį “r inv^tu^ i Mzni lankykite ir mane, nes kiekvie- 
te pertraukos. Svarbiausias, ka, svarbiausia, ms, sąžiningai, ve„amųjų namų, vilų, motelių 25 S kankalą Pa nas Ife^is taip man taip ki-
Hot Springs medis — pušis, va-, atlieka savo pareigas. su nrivačiom nrienlaukom ir Kapitalą, ra x. _ ___  —
dinama Hot Springs augmeni-) Sanitarija kasdien anksti ry-) maudyklėm. Tai nepaprastai slkalbeJus su kaikunais Juli
jos karaliene. Pušimis su prie-1 tą be jokio triukšmo išveža greit augantįs kurortas su šuo- ninkais’ Paeita išvados kad ge 
maiša. lapuočių apaugę visi kai- šiukš'es o naktimis mašinomis Ha:g kvlančiomis nuosavvbiu nausias kapitalo investavimas 
nai iki pačių viršūnių. Plikų uo-1 nušluoja ir nuplauna gatves. kainoniis, išaugęs per 4 metus, i sukuru®_ akcinę bendrovę,
lų čia nematyti. Visas kalny-) Nepaprastu greitumu prisistato Yra dar tuščiu sklvnu ir nlotu 1S kurios turetų V1S1 tos ben‘

„„„„„ Yra • r tuščių Sklypų ir plotų, drovgg rfai didfile nauda. na.nas, supąs Hot Springs, mirgu
liuoja žaliomis ir mėlynomis 
spalvomis, o oras kvepia puši
mis. Hot Springs kalnynas va
dinamas Ouachita kalnais, nors 
atskiri kalnai turi savo pavadi
nimus. Jų aukšt’s 600—1450 pė 
dų, o prie Ouachita ežero žymiai 
aukštesni. Du kalnai skiria 
miestą į dvi dali. Į kalnus pra-

ję,, o didžioji dauguma. — svei
katos. Ypač gausu nuolat čia 
žiemą praleidžiančių pensinin-

nei policija, nei gaisrininkai ne- neišvesti keliai, tačiau ir jų kai 
elgetauja pas verslininkus, pra-!

gus.
Paštas taip gi puikiai veikia

issaukti ugniagesiai ai greitoji bet dauguma kitoje ežero nusė- , v. ,v . , . .
nae-alha Tsidėmėtina kad čia • • T ,• ' • f , 1 f einančiai iš investuoto kapitalo į koma. pabučiavimo ir manomapagalba. Įsidėmėtina, kad čia Je ir toliau nuo miesto, kur dar tav wn. kad mylima, bet širdis pasilieksdydžio, nes šiandie JAV ma- 

v . žieji verslininkai skursta arba
šydam! aukų. Hot Springs po- b°t tohau ^rvandens^kaSS yra ti6Si°g sunaikinami didžili-
liciia tikrai vra verta naearbos - • * ? nu° _vandens kainos . konkurencijos. Svarbiausia
r nazSkė imo Ir kietai n°re "T1" P«astis, kad maži verslinių-

b .. 1 kiekvien s teisę naudotiS ezero privilegi- kai neturį priemonių nei grožiusvečias čia gali jaustis labai sau; -jomįs Kai neturi Priem(Jnių nei gioziu,
i J nei modernizmu, nei prekių pa-

Lietuviams, kurie norėtų čia girinkimUj neį kainų žemumu>

vesta geri asfaltuoti keliai au- ir aptarnauja du kartu dienoje, p kuo ’a-reičiau čia isievti sldv- Hei imPonuoJančiu didumu pa-
__ ________  i______ ’ t uo Sreiciau cia s y- į.rauk|.į pįrkėja) o sukūrus dide-tomobiliams ir takai pėstie- išnešiodami laiškus į namus, 

siems. Taip gi įrengtos stebėji
mo, poilsio ir iškilų,., aikštelės.
Ant vieno jų įrengtas metalinis

Gydomieji šaltiniai 

Hot Springs gavo vardą dėl
stebėjimo bokštas su keltuvu ir karštų vandens šaltinių, trykš- 
suvenirų krautuve, iš kurio ma- įtančių iš kalnų gelmių, kurių 
tyti miestas, paskendęs žalumy- temperatūra +147° F. Tame 
nuošė ir iš trijų šonų apjuostas vandenyje randasi daugybė gy- 
mėlynų ežerų juosta. Minėtame j domų jų chemikalų ir radio ak- 
kabie Velykų rytą susirenka Tyrios medžiagos. Ligonys, 
veik visi miesto gyventojai, įs- maudydamiesi tame vandenyje
pūdingoms Kristaus prisikėlimo ir vartodami jį gėrimui, dažnai gįs ežeras ir apylinkė yra vai- ^a’s; leskite man pasiūlyti, jei 

pasveiksta ar gerokai sustiprė- džios globoje, nors šiaurinė da- akcinė bendrovė mums būtų 
ja, žiūrint kiek įsisenėjusi liga ns jau pradeda patekti į priva- Per jauna idėja, dar kitą, per 

Hot Springs turi sveiką ir *.r ^0^ taiko at- čias rankas ir išplanuojami Metą ™et, mano P^amonėjė
švelnu klimatą, ir yra vadina- ir vonų ska.cmm. Daz- sklypai 50x200 pėdų pardavi-, į“ Eski
mas oro ventiliacijos miestu. "Mus'a’ reuma’ da!yJC kuo Jūriuose iidualiai su

nrarriia !tizmo, artncio, paTalyzio, polio kuriasi jaunimo stovyklos, zve-!iuose SKynuose maiviauanai su
padarinių, nervų, kepenų, inkš- jų uostas, keletą motelių ir res-, savu kapitalu be kitų kontrolės, 
tų ir kaikurių kitų vidurių ligų. toranų. Bet bendrai paėmus, tai j1ms^u konkrečiai. Sklypas ir 
Tai vienintelė JAV vieta, kur ; grynai laukinis, nesugadintas namas §a^atU būti nupirktas ir

apeigoms ir pamaldoms.
Klimatas

Šalčiausia, 
kelių dienų temperatūra žemiau 
nulio. Praeitą žiemą snigo tik 
vieną rytą, o sniegas išsilaikė 
3—-6 dienas — ne visur vieno
dai. Karščiausia, kaip ir visur, 

ir rugpiūčio mėnesiais su

grožis ir aplinka. Norint čia pastatytas bendrovės narių šė-
, kurtis, reikia kreiptis į federa-i rais- 0 vėliau nuomojamas ats- 

kainos žemos. Šaltinių vanduo)line valdžią Washingtone, kuri k^ril biznio šakų savininkams, į
4—10 dimų1““tėmZarara'lig” s”“kamaa ! »azciną ir išdūli-, duodą daug privilegją ir a»j T""* p“ta1'

namas i 20 vietų, kur įrengtos , džia nuo mokesčių, ypač versli-' Pos ayQl-

gydomų šaltinių vanduo yra 
valdžios žinioje, todėl ir vonių

100° ar virš, tačiau paūksmėje 
to nesijaučia, nes ore retai pa
sitaiko didesne drėgmė, nuo ku-
ridą liptų drabužiai, todėl savi-<Iaisvai.t™““8•,‘f “ '"P“"*™!-
. -tr v no atviro šaltinio laisvai parsi-jauta pavėsyje labai gera. Ypač „ , ... i z « •, . , , nesamas i namus be jokio mo-1 Hot Springsmalonios valandos po šaulely- , -t. '■ ■ L. ; - u.-,v. . , kescio, tačiau tų atvirųjų salti-1dzio, nes oro sroves, slenkam ■. - , , \v. .v , a. • • x jai nių vanduo ne visur yra vieno- Kas jaučiasi per senas, palie-eios įs kalnų, atvėsina, todėl , ■,das, ir ne kiekvienam tas pats gęs ir nernėgsta >per didelės ty- 

vanduo tinka: vienur jis yra be los, o svarbiausia, jei negali 
skonio ir švarus lyg krištalas, naudotis nuosavu automobiliu 
bet skirtingas nes vienur kieti- ir mėgsta judresnį gyvenimą,

.. . ............................ .na, o kitur laisvina vidurius, turėtų apsigyventi mieste ar
nų .r didelių vejų Hera: saugo es jr artlmanle užmiestyje, kur taip
1V I-V X V | '*

skonį, o ant stiklų atsiranda f gi galima gauti įvairių nuosavy 
bių už 40—50% žemesnę kainą,

vakarais ir naktimis ilsėtis kie
me ar miegoti prie atvirų lan
gų malonu, ries uodų nėra. Lie
tūs smarkūs, bet trumpi. Uraga-

kalnai.
1981 metų oficMtais davl- rausyo lcžies nuos5dos. Kam

tuate vidutinė metine tempera<kurio .altMo yandu<) g5.
tūra +61.9F. Vandens kritulių! 
46.9 coliai. Saulės spindulių) rimui, dažniausiai nustato pats

v . . , vartotojas iš gaunamų gertojo
65% ? Dažniausia oro drėgmė vandens rezultat 
43—60%, tik prieš lietų ar tuoj
po lietaus oro drėgmė, kaip ir 
visur, sutirštėja.

Gyventojai
Nuolatinių gyventojų arti 

47,000. Dauguma pensininkai— 
gražių vilų savininkai arba bo- 
telių, motelių, didesnių ir ma
žesnių apartmentinių namų sa
vininkai — verslininkai ir dar
bininkai, turį ryšio su kurorto 
svečių maitinimu, aptarnavimu, 
pramogomis ir t. t.

Ežerai
Į rytus 6 m. atstume nuo 

Hot Springs, slėnyje tarp la
puočių miškų ir krūmų randasi 
žuvingas su 3 užtvankomis
Katharirie ežeras, ši vieta dar Į kai lengvai verčiasi, išnuomo- 
mažai apgyventa, neišplanuota! darni kambarius ir patarnauda- 
ir nėra riešų kelių. Sklypai la- mi svečiams. Sunkiau nuomoja-
bai pigūs, nameliai daugiausia 
mažiukai ir mediniai, Dauguma 
šios apylinkės gyventojų dviejų 
nedidelių dirbtuvėlių darbinin-

mi kambariai nuo miesto centro į 
ir vonių, todėl ir jų kainos la- ! 
bai žemos.

Šia proga dar sykį noriu įspė

Itai, vaistinė, viršutiniai moteris 
ki ar vyriški drabužiai, balti
niai, patalynė', avalynė, smul
kios prekės, baldai ir t. t. Tų 
šakų yra tiek daug, jog nėra 
reikalo čia visų išvardyti. Bet, 
bendrai paėmus, kiekviena šaka 

■ galėtų turėti visiškai nuo nieko 
nepriklausantį savininką, kuris 
turėtų savus tarnautojus, savo 
kasą ir pats vestų visą savo 
srities atskaitomybę bei atsa
komybę, tašiau tuo pačiu būtų 

i didelės bendrovės narys ir tu
rėtų didelį pasisekimą, kaip ir 
visos didžiosios bendrovės, ku
rios lengvai pritraukia pirkėją. 
Tuo būdu, mano manymu, iš
vengtume nesusipratimų ir ' 
svarbiausia lengvai pritrauktu- j 
me klijentūrą ir išvengtume di- į 
džių jų konkurencijos ir sūnyki- !

kai, o arčiau highway randasi ti, kad Hot Springs yra gera mo taei biznio susmukdymo.

Tai ne atsiprašymas — Maskvos gyventojas skaito laikraščio 
pranešimus apie naujausią U-2 incidentą. Jungtinės Amerikos 
Valstybės paaiškino, kad U-2 skridimas i Sovietų teritoriją buvo 
“visiškai atsitiktinis”. Tačiau Amerikos pareigūnai paaiškino, jog 
ir toliau jos sargybiniai budės tarptautiniuose vandenyse netoli 
Rusijos, žinoma, vengiant iškrypti iš kelio. (UPI)

pą ar namą, nes karnos čia ky- ję akcinę bendrovę tą visą tu
la ne metais, o savaitėm. retume be didesnių išlaidų ir

„ vargo. Kol kas ' didelės impo-Ouachita ežeras ... , , . . ...nuojancios prekybines įstaigos,
. , . , . . kuri apimtų kad ir kelias biznioApsuptas kalnų ir pilnas kai- -z- „ , Z • -, sritis Hot Springs dar nėra. nuotų pušimis apaugusių salų.

Tai visų Hot Springs ežerų ka-' Kadangi mes, lietuviai prie 
ralienė su gražiausiais vaizdais akcinių bendrovių dar nepripra- 
ir daugybe žuvies. Yra čia ir ir mums dažnais atvejais 
mineralinių gydomų šaltinių. trūksta Pasitikėjimo vieni ki-

Įstaigos
Čia rasite visas ištaigas rei visas aPa^gę® ir pa^VlPę.® Sprendžiant iš gautų laiškų, kus ir asmeniškus vizitus, kurie

visas įstaigas, rei- pušimis. čia išvedžioti keliai, atrodo> Rad apie QQ% interesan buvo ir kurie dar bus. Kas at-

tiem šio miesto lietuviams yra 
mielas ir brangus, nes mūsų čia 
dar labai maža.

Meilės tikslas yra Dievas; kla- 
jojarna iš jausmo į jausmą, jieš-

kad mylima, bet širdis pasilieka 
nerami, nes ją tik vienas Dievas 
tegali patenkinti. — Tarchetti

JGNAS MATONIS
Gyv. 6217 So. Rockvvell St

Mi.i-5 rugp. 5 d., 1962, 5:30 
va.!, ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tra
kų apskr., Kruonio parapijos, 
Anglininkij kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys: Konstancija Ūsas, 
jos duktė Anne Ardseck su šei
ma, ir liclma Bakas su šeima, 
brolvaikiai: Isabel Januška ir 
Antanas Matonis ir ju šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ro. 
Utiuanica Avė.

Laidotuves įvyks šešt,., rūgs. 
8 d., iš koplyčios S:3 0 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldi! bus nu
lydėtas į. Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę.: Seserys ir kiti gimi
nes.

Laid. dirėkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-340]

negu Chicagoje ar kitur. Hot 
Springs yra senoviškas, nemo
derniškas miestas, su senais 
neimponuojančiais pastatais ir 
reikalingas didelių remontų, ta
čiau čia, o ypač centre įsigyti 
nuosavybes išsimoka, nes visi 
ligoniai grupuojasi miesto cen
tre, kur įsteigtos visos vonios, 
todėl daugumos namų savinin-

A. -j- A. JIEVA LIUBINAS
(PO TĖVAIS VAITKUS)

Gyveno 3933 Fir St., E. Chicago, ind. Tel. Export 7-0220.
Mirė rugsėjo 5 d., 1962, 8:15 vai. vak., sulaukus 36 m. amž.
Gimė Am.er.i/koje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, švogeris .Stove 

Do.rcih su šeima, teta Marija Kučinskienc; Vokietijoj švogeris kun. 
Bronius Tųiubihas; Lietuvoje uošviene Marcelė Liubiniene bei daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Lietuv. Susivien. Amerikoj 185 Kuops, kur 
buvo sekretorė ir Liet. Bemokr. Lygai.

Kūnas pašarvotas Oleska koplyčioje, 3934 Elm SI., E. Chi
cago, Ind.

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo S d., iš koplyčios 8:30 vai, 
ryto bus atlydėta i šv. Pranciškaus parapijos bažnyčių, E. Chi
cago, Ind., kurioje įvylks gedulingos pamaldos už velionės, sielą. 
Po pamaldų b.us nulydėta į Šv. Kazimiei-o kapines.

Nuoširdžiai kyiečiąme visus: gimines; draugus ir pažįstamus 
dalj-vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras ir kiti giminės.
Dėl informacijų skambinti tel. Ex S-093S.

Garbingam lietuviui ir didžiajam Vilniaus gynė
jui, Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos garbės nariui

A. “Į“ A.
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

visi vilniečiai jungiasi bendram liūdesy su velionies 
giminėmis ir artimaisiais.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ S-GOS 
CENTRO VALDYBA

DJtĄUGAS,.penktadienis,.1962 m. rugsėjo..men. 7 d.

A. -f A.

ANTANUI OLŠAUSKUI mirus, 
jo dukroms dr. Felicijai ir dr. Antaninai bei 
sūnui Norbertui gilią ir nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Jonas, Antanas ir Juozas
_ .1_ _ ■ _ ■ ■ ■ . . V _ 5

PIRKITE DABAR TIESIO® NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planu
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Gėrio usios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. Fl ltFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7 1741-2jiyEo 4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASrNOMJ VIETA

REpublic 7-8600 REpublic T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET 
23X4 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

+348 S. CALIFORNIA AVĖ,
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-S40J

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

8319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003
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X DRAUGO VADOVYBE 
nuoširdžiai dėkoja visiems pik
niko talkininkams su dideliu 
pasiaukojimu dirbusiems prie 
automobilių pastatymo, virtu
vėje, kavinėje, prie baro, prie 
vaisinių gėrimų pardavinėjimo, 
prie loterijos, tvarkiusiems ka
sas, garsiakalbių operatoriams, 
pranešėjams ir visiems kitiems 
kokiu nors būdu talkininkavu
siems. Gerųjų talkininkų dėka 
piknikas praėjo labai gražiai ir 
sėkmingai.

X švč. Panelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje Chicagoj Šilu
vos atlaidai prasidės rugsėjo 7 
d. vakare ir tęsis iki 15 d. rug
sėjo.

Per šiuos atlaidus rytais, po 
8 v. mišių, bus sakomi pamoks
lai, o 7 v. v. mišparai ir pa
mokslai.

Visus parapiečlus prašome da 
lyvauti ir pasiklausyti gražių 
pamokslų, k v riuos sakys iškal
bingas kun. Butkus, pranciško
nas. Prel. Jurgis Paškauskas 
visus kviečia pasinaudoti Dievo 
malonėmis.

X Nekalto švč. P. Marijos 
Prasidėjimo parapijos šv. Var
do d-ja bendrai prie šv. Komu
nijos eis šj sekmadienį S v. r. 
Po pamaldų parapijos salėj bus 
susirinkimas.

X Akt. Zita Kevalaitytė da
lyvaus Cicero LB apylinkės 
ruošiamam rugsėjo 8 d. minė
jime. Paskaitą skaitys B.. Bab- 
rauskas, meninėje programos 
dalyje be Kevalaitytės dainuos 
sol. J. Vaznelis. Įėjimas nemo
kamas. Po programos pasilink
sminimas. Minėjimas įvyksta šį 
šeštadienį, 7 v. v.

X Cliicagos kotnsularinis kor 
pusas pradėjo rudeninį sezoną 
praeitą sekmadienį su šiaurės 
Illinois dvarininkais, Mettawa i 
kaime, kur turi ūkius ambasa- į 
dorius Adlai E. Stevenson ir ki
ti panašūs “ūkininkai”. Kon-, 
sulams ir jų žmonoms priėmi-' 
mą suruošė ponia C. Hovvard j 
Requa, konsularinio baliaus ko-' 
miteto pirmininkė. Priėmimo 
tikslas — susipažinti su baliaus 
rengėjais ir šeimininkais. Pri
ėmime buvo apie 200 žmonių. 
Jų tarpe amb. Adlai Stevenson 
su sūnum ir marčia, gen. Mar- i 
tin, admirolas Forrestel ir kiti 
Liibertyvillė bei Lake Forest gy 
ventojai ir kaimynai.

X Prof. dr. A. Liaugminas 
skaitys paskaitą apie tėvų įta
ką vaiko ugdymui Alvudo mė
nesiniam susirinkime rūgs. 7 d., 
7 v. v. J. ir M. Bosų sode-na- 
muose, 6751 S. Claremont ave.

X Vilniaus K. Lietuvių S-gos 
Šalpos Sekcija kviečia savo bi
čiulius, svečius ir narius neuž
miršti dalyvauti išvykoje - pasi
linksminime, Union Pier, Mich., 
Koronskio svetainėj (prie Ven
tos) šeštad., rūgs. S d., 6 v. v. 
Pigios nakvynės vietoje. (Pr.)

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

X Prudencija Bičkienė, Chi
cagos Lyric Operos solistė, yra 
pasirašiusi oficialią sutartį su 
operos vadovybe, dainuoti Jero- 
slavnos partiją Borodino “Prin
ce Igoryje’, jei numatyta pa
saulinio mąs^o dainininkė Con 
suelo Rubio susirgtų ar neat
vyktų. Tai yra didelis mūsų ar
tistės pripažinimas, nes toki pa 
siūlymai op-.ros vadovybės yra 
rimtai apsvarstomi ir solistų 
priimami kaip jų sugebėjimų ir 
atsiektų laimėjimų įvertinimas.

Šių metų operos sezone Pr. 
Bičkienė dainuos dvylikoj spėk 
taklių. Ją išgirsti galėsime 
“Prince Igory”, “Rigoletto” ir 
“Figaro Vestuvėse”. Dėl šių įsi
pareigojimų ji yra priversta at
sisakyti daugelio kvietimų da
lyvauti lietuviškų kolonijų ruo- j 
šiamuose koncertuose. Solistė | 
bus mažiau užimta gruodžio mė ! 
nesyje. Solistė rugsėjo 2 d. su 
pasisekimu dainavo kontrakto- i 
rių konvencijoje — Glendale 
Country Club.

X Lietuvių Bendruomenės E. 
Chicagos apylinkė rugsėjo 9 d. 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje, 3905 Fir st., E. Chicago, 
Ind., rengia Maironio 100 metų 
gimimo minėjimą - akademiją. 
Programą išpildys N. Aukštuo- 
lienė, E. Blandytė, St. Pilka, K. 
Bradūnas, prof. VI. Jakubėnas 
ir A. Rimkus. Pradžia 6 v. v.

X Estelle Kaminskas, 6721 
So. Maplevvood av., įstojo į AL- 
RK Moterų są-gos 4 kuopą. Es
telle ir jos mamytė yra gerų 
darbų rėmėjos. 46 kp. narės 
bus šeimininkės Moterų są-gos 
Chicagos apskrities susirinki
me, kuris įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 9 d., 2 v. p. p. Jauni
mo Centre.

X “Mūsų Vaikas” yra nau
jas Montessori d-jos leidinys, 
skirtas Maironio metams pami
nėti. Leidinys neperiodinis, su
sidedąs iš 44 pusi., viršelis da
rytas dail. A. Varno, redaguo
ja S. Vaišvilienė. Leidinį galima 
užsisakyti: “Mūsų Vaikas”,
7724 So. Aibany, Chicago, III., 
prisiunčiant auką $1.00.

X Ped. Lituanistikos Institu 
to išlaikymui čikagiškė Lietu
vių Dantų Gydytojų s-ga per 
savo iždininkę gyd. A. Mačiui- 
kienę atsiuntė 25 dol. čekį.

X Aldona Krikščiūnaite - 
šmulkštienė, baigusi Illinois uni 
versitetą Urbanoje magistro lai 
psniu ir 6 metus dėsčiusi vokie
čių kalbą aukštesniojoje mo
kykloje Elmhurste, gavusi sti
pendiją iš mokyklos, išvyko vie 
neriems metams į Vokietiją, pa 
gilinti studijų svetimose kalbo
se. Johannes Gutenberg univer
sitete Mainze studijuos vokie
čių ir rusų kalbas. Jinai su savo 
vyru dr. Vincu Šmulkščiu jau 
4ti metai iš eilės 3 mėnesių va
saros atostogas praleidžia Eu
ropoje, lankydami svarbesnes 
vietoves. Anksčiau jie apkelia
vo Belgiją, Vokietiją, Prancū
ziją, Šveicariją, Ispaniją, Por
tugaliją, Austriją, Ciciliją. O 
šiais metais jie aplankė dar 
šias Italijos vietoves: Padua, 
Loretą, San Giovanni, Agrigen- 
tą, Sirakūzus, Mesiną, Romą, 
Pizą ir Paviją.

Aldona šmulkštienė sekan
tiems mokslo metams grįžta į 
Elmhurstą toliau tęsti pedago
ginio darbo.

X Kun. B. Sugintas per Bal- 
fą pasiuntė Vasario 16 d., sale
ziečių ir Punsko gimnazijoms 
už rugpiūčio mėnesį 1,180 dol.

X Vida Stirbytė, vidaus de-

Chicagoj ir apylinkėse

Kun. Antanas Jonušas, lydimas Martyno Jurkšo (Cicero, III.) 
pirmą kartą aplankė Draugo įstaigą. Kun. Jonušas pastoviai gy
vena Romoje ir eina ekonomo pareigas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kolegijoj. Vasaros metu kurį laiką darbavosi lietuvių parapijoj 
Daytone, Ohio, o rugsėjo 14 d. lėktuvu grįžta atgal į Romą.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Detroito šeštadieninė Litu 
anistinė mokykla savo mokslo 
metus pradeda rugsėjo 8 d. Ry- 

koratorė, dr. Stirbio duktė, iš- Įšium su šia švente įvyks pamal
dos 10 vai. Šv. Antano bažny
čioje, kur tai dienai pritaikintą 
pamokslą pasakys kun. Kazi
mieras Simanavičius. Kviečiami 
tėvai ir visi lietuviai su moky-

vyko dviem mėnesiam Europon, 
susipažinti su Europos vidaus 
dekoravimu. Numato aplankyti 
dešimtį valstybių ir daugelį svar 
blausių miestų. Ilgiausia mano 
sustoti Romoje ir Paryžiuje.

X Cicero Aukšt. Lituanisti
kos mokykla pradeda mokslo 
metus rugsėjo 8 d. 9 v. r.

X Barbara Pepper, 6925 S.

KANADOJ
— Kun. Augustinas Sabas,

salezietis, naujiems mokslo me
tams yra paskirtas tėvų sale
ziečių vienuolyno dvasios vado
vu Sherbrooke. Jo naujas ad
resas yra: St. Patrick’s Sichool, 
Sherbrooke, P. Q., Canada.

— Arkivysk. T. Matulionis ir 
prof. M. Biržiška šv. Jono Kr.

kliniu jaunimu atžymėti šią die- liet. bažnyčioje Toronte šventės

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
RĖMĖJOS

Town of Lake Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų I sk. poatostogi- 
nis gausus susirinkimas įvyko 
rugsėjo 2 d. Šv. Kryžiaus pa
rap. svetainėje. Rėmėjos svei
kino ir džiaugėsi, kad po sun
kios operacijos pasveiko ir at
silankė susirinkiman sk. ilga
metė pirm. Jadvyga Kuzmic
kienė. Visos rėmėjos įsigijo bi
lietus į centro v-bos rengiamą 
bunco parengimą spalio 21 d. 
2:30 v. p. p. Marijos Aukšt. 
mok. svetainėje. Pirm. J. Kuz
mickienė kvietė visas rėmėjas 
ir jų draugus gausiai dalyvauti. 
Susirinkime pranešta, kad ser
ga K. Matkevičienė. Pirm. J. 
Kuzmickienė pranešė, kad buvo 
užprašyta maldų novena už ser 

Įgančios seseles M. Lukrecijos 
i sveikatą. Taip pat buvo užpra
šytos šv. mišios už pirm. J. Kuz 
mickienės sveikatą.

Rėmėjų I sk. paaukojo šv. 
mišias už mirusį didelį seselių 
geradarį kun. a. a. Linkų ir už 
mirusius amžinus narius a. a. 
Petrą Saliuką, Petrą Doršą 
ir a. a. Anelę Pauštienę.

Pirm. J. Kuzmickienė dėkoja 
rėmėjoms už lankymą ir šv. mi
šias. Po susirinkimo rėmėjos 
pasimeldė už visus mirusius.

Rėmėja
ną dalyvaujant pamaldose.

— Dr. Jonas Grinius, svetys
iš Vokietijos atvykęs į Kultū
ros kongresą, rugsėjo 9 d. 11 v.

Talman jau pora savaičių kaip ! r. buv. lietuvių svetainės patal- 
serga ir yra dr. Winskūno prie I pose, prie 25 gatvės, skaitys 
žiūroje. Ligonę lankė jos dūk- 1 paskaitą tema: “Lietuvių rezi- 
relė vienuolė Mikala, o taip pat j stencija vokiečių akimis”, 
buvo atvažiavusi iš Floridos ! —■ šv. Antano parapijos Det-

pamaldų metu, rūgs. 9 d., sek
madienį, bus prisiminti maldo
se, meldžiant Viešpatį šių švie
siųjų Lietuvos vyrų sieloms am 
žinojo susitaikinimo amžiny
bėje. Pamaldos bus baigiamos 
Lietuvos himnu.

— Dr. Rūta Ciplijauskienė, 
gyvenanti Toronte, prie Kana-

BAIGĖ GAIL. SESERŲ MO
KYKLA

duktė Juozapina. Barbara yra i roite gegužinė - piknikas įvyks ^os un’versTet° išlaikė gydyto-
sena Draugo skaitytoja ir gerų 
darbų rėmėja.

X Roselando lituanistikos mo
kykla registruoja mokinius rug 
sėjo 8 d. 10 v. r. Prašo tėvus 
atvykti į parapijos senąją salę.

X Kun. dr. J. Pruinskis šiuo , sesers M. Bernardos, 
metu yra atostogose. Į redakci- redaktorės, motina, 
ją grįš rugsėjo 24 d. New Britain, Conn.

šį sekmadienį, rugsėjo 9 d. ^"° Praktikai verstis egzaminus 
New Liberty parke. Tai bus pa- ir šiuo metu verčiasi medicinos 
skutinis parapijos piknikas. (moterų ligoninėje College gat- 

— A. a. Julija Meškauskienė I V^e Toronte..
(Kavaliauskaitė) po sunkios Ii- I Lietuvių Bendruomenės
gos mirė rugsėjo 1 d. Ji yra Krašto Tarybos sesija šiais me- 

Eglutės i įvyksta Ottavoje, Kanados 
Gyveno sostinėje rugsėjo 15-16 d. Be 

1 kitų lietuvybės išlaikymo

CHICAGOS ŽINIOS

X Aleksandras Kasperavi
čius, New Yorko gyventojas, 1 
šiuo metu turi atostogas ir at- Į 
vyko į Chicagą aplankyti bičių- i 
lių, ta proga apsilankė ir Drau- ; 
ge. Chicagoj pabus ligi antradie- i 
nio, apsistojęs pas inž. P. Kaz- j 
lauską, 3101 V/abash av., aprt. i 
902, telef. CA 5-4982.

X Akademikų Skautų sąjū
džio vasaros stovykla vyksta j 
šiuo metu Morputh, Ont., Ka
nadoje, ant Erie ežero kranto 
ir tęsis iki rugsėjo 9 d. Stovyk
loj dalyvauja gražus būrys aka 
deminio jaunimo. Programoje 
pravedamas lituanistinis semi-i 
naras, kuriame savo paskaito
mis dalyvauja fil. Dalia Bulga- 
rauskaitė, dr. Jonas Grinius, 
Rimvydas Šilbajoris ir fil. Bro
nius Vaškelis.

X Nuo mažiausio kišeninio 
just. rekorderio iki studijinio 
didžiausias nupiginimas dabar 
vyksta DAINA CO., 3321 So. 
Halsted, CL 4-5665. (Sk.) i

IŠ CHICAGOS I MEKSIKA
American Airlines sprausmi

nis lėktuvas iš Chicagos nuskri 
do į Mexieo City per pusketvir
tos valandos.

BAUSMĖS UŽ UGNIAGESIŲ 
ŠAUKIMĄ

Chicagos įstatymas yra numa 
tęs $200 piniginę pa.baudą ir 
vienerius metus kalėjimo už ne
reikalingą ugniagesių iššauki
mą netikru aliarmu.

SEKĖ SPUTNIKO IV MIRTĮ
Chicagos rajono radijo mėgė

jai, paprašyti krašto apsaugos 
komandos, savo aparatais ir 
matavimo įrankiais daug padė
jo sekti sovietų 1960 metais pa
leisto į erdves Sputniko IV-o 
paskutines valandas. Siputnikas

X Siuvimo kursai prasidės 
š. m. rugsėjo mėn: 14 d., 7:30 
v. v. Jaunimo Centro namuose. 
Siuvimo pamokos bus vykdo
mos taip, kad kursantės įsigy-. 
tų galimai daugiau praktiško 
patyrimo. Mokestis—už 12 pa
mokų $20. Į šiuos kursus užsi
rašyti ar norint gauti platesnių 
šiuo reikalu informacijų prašom 
skambinti GA 4-9442, nuo 9 iki 
10 v. ryte ir nuo 9 iki 10 v. v. 
Kursų instruktorė Irena Ber- 
notavičienė. Kursus organizuo
ja ir globoja Vyrės. Giedrinin- 
kės. (Pr.)

sudegė patekęs 
ferą.

į žemės atmos-

ČIUPS UŽ VIENA LENTELĘ

ben-
druomeninių problemų numaty
ta pareikšti Kanados ministe- 

Įriui pirmininkui John G. Die- 
fenbakeriui nuoširdi padėka už 
Lietuvos konsulato Kanadoje į- 

: rašymą į pilną diplomatinį sta
tusą. Be to, Kanados min. pir
mininkas yra viešai pažadėjęs

Rugpiūčio 26 d. Šv. Bernardo 
ligoninės koplyčioje, pritaikin
tų pamaldų metu Eglė Vincen

ta Simanavičiūtė gavo gailestin
gų seserų mokyklos baigimo 
diplomą — 3 metų studijų ir 
praktikos atžymėjimą.

Eglė gimė Kaune. Kartu su 
tėvais paliko tėvynę ir po var
gingos kelionės ir tremties Vo
kietijoje (Wehnen stovykloje) 
1950 m. pasiekė Chicagą, kur 
baigė Brighton Parko ir Mari
jos Aukštesnę mokyklą.

Dabar ji pasirinko Michael 
Reese ligoninę, kur rugsėjo' 10 
pradeda gailestingosios seselės 
darbą.

Eglutės tėvai Vanda ir Vin
cas Simanavičiai gyvena Brigh
ton Parke, augindami dar kitas 
2 dukreles Nijolę ir Aldoną. Ni
jolė šiais metais baigė Brighton 
parko parapijos mokyklą ir da
bar lanko Marijos aukštesnę 
bei šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą tėvų Jėzuitų namuose.

Giminės ir draugai prisiųsda- 
mi Eglutei sveikinimus šia pro
ga linki geros sėkmės jos pasi
rinktoje profesijoje, kuri nėra 
lengva, bet žinant jos švelnų 
būdą ir pasišventimą šiam dar
bui visi tikisi, kad ji neapvils 
visų jos pagalbos laukiančių.

CICERO NAMŲ SAVININKŲ 
VEIKLA

Lietuvių Namų Savininkų Pa 
gerinimo Politikos klubas, po 
vasaros dvejų mėnesių atosto
gų, pradės Vėl gvildent nuosa
vybių reikalus. Pirmasis po ato
stogų susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 11 d. vakare, Lie
tuvių Liuosybės svetainėje. 
Kiekvieno nario pareiga atsilan 
kyti.

Klubas rengia pikniką taipgi 
Liuosybės Svetainėje su įvai
riausiom vertingom dovanom, 
kurias paaukojo Cicero biznie
riai. Piknikas įvyks sekmadie
nį, spalio 7 d. po pietų. Bus 
smagi muzika, vaišės ir vertin
gų dovanų. Klubo nariai, namų 
savininkai bei nuomininkai ir 
visa gausi publika kviečiama 
praleist smagią popietę su na
mų savininkais. J. Tarulis

|UN rudens ansamblėjoj iškelti 
Illinois valstybės sekretorius pavergtų tautų klausimą. Iš So-

Charles Carpentier praneša vi-1 
siems automobilių savininkams, 
kad jie turi iškabinti ne vieną, 
bet dvi lenteles. Jeigu viena

vietų pasiekiančiomis žiniomis 
per spaudą, atrodo, kad Kana
dos min. pirmininkas šiuo metu 
yra vienas iš labiausiai ten ne

lentelė yra dingus, reikia pasi- kenčiamų vakarų pasaulio vadų.
rūpinti išgauti kitą. Greitu lai
ku už turėjimą tik vienos len
telės bus baudžiama.

ATRADO 6 EŽERE PO 43 VA
LANDŲ

Pakraščių sargyba kelias die
nas laivais ir vienu lėktuvu ieš
kojo 28 pėdų motorinės valties, 
kurioje buvo šeši čikagiečiai. 
Gerald Williams, 10831 S. Hoy
ne, laivo savininkas, su kitais 
išplaukė iš South Haven, Mich,.

— Klierikas J. Staškevičius, 
Romoje lankąs šv. Kazimiero 
liet. kolegiją, rugsėjo 22 d. Ro
moje įšventinamas diakonu. 
Stud. Staškevičiaus tėvai gyve
na Toronte, Kanadoje. Galimas 
dalykas, kad jis kunigystės šven 
timus gaus prieš pat Kalėdas. 
J. Staškevičius teologijos stu
dijas tęsiąs Gregoriano univer
sitete Romoje. Busimasis kuni
gas pasižymi gabumais moksle, 
o taip pat dailiajame mene:

pakeliui į Chicagą. Jie rasti po Į piešime ir rašyme.
43 valandų plūduriavimo arti j —Kun. Audrys Račkys, prieš 
Chicagos. pusantrų metų Romoj įšventin-

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos lietuvių Kęstučio 

pašalpos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, rugsėjo 
7 d. 7 v. p. p. Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43 gatvė.

Valdyba

Vilkaviškiečių būrys su palydovais, aplankęs Draugą. Iš kaires į 
deš.: Irena Švarcaitė Makštutienė, red. Kazys Bradūnas, Julija 
Cijūnėlienė, Julija švabaitė Gylienė, Irena Kriaučeliūnienė, Gai
lutė Petruškevičiūtė Kazlauskienė ir Aldona Maurutytė-Rauga- 
liene.

tas kunigu, savaitei lankėsi To
ronte, kur sekmadienį atnašavo 
šv. mišias ir pasakė pamokslą. 
Šiuo metu jis lanko Romos dip
lomatų mokyklą. Jaunasis kuni
gas puikiai naudoja lietuvių 
kalbą, nors Lietuvą apleido tu
rėdamas vienerius metus am
žiaus, ir, kas svarbiausia, turi 
labai sveikas pažiūras lietuvy
bės klausimais. Jaunajam kuni
gui, kalbantis su juo, atrodo į- 
vairios Lietuvos vietovės taip 
artimos ir pažįstamos, tarsi jis 
jose ištisus metus būtų gyve
nęs. Savaime aišku, didelis nuo
pelnas šiame reikale tenka dip
lomatų Bačkių šeimai, kuri sa
vo abu sūnus, kunigą ir ekono
mistą, gyvenantį Prancūzijoje, 
taip puikiai išauklėjo lietuviš
koj dvasioj.

— Antanas Baikauskas, ilga
metis Toronto lietuvis, mirė 
širdies ataka. Velionis palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Toronte. Jojo vienintelė dukra 
Aldona yra bebaigianti Šv. My
kolo ligoninėje gailestingųjų se
serų mokyklą.

VOKIETIJOJE

j Simonaitis, R. Spalis, J. Stan
kaitis, dr. K. Vidzgiris. Savai- 

I tės metu paminėtas Maironis, 
be to, buvo Europos Liet. Fron 
to Bičiulių, Vakarų Vokieti- 

' jos Ateitininkų sendraugių ir 
studentų metinės konferencijos, 
evangelikų jaunimo susirinki
mas ir skautų bei skaučių ben
drijos sueigas.

— Vokiečių spauda teigiamai
, iškėlė vieno pirmaujančių šių 
dienų Amerikoje dailininkų — 
Ben Shahn — kūrybą, pažymė
dama, kad dailininkas yra gi
męs 1898 m. Lietuvoje, Kaune 
ir 1906 m. su šeima emigravęs 
į JAV. Ligi rūgs. 9 d. Shahn 

i paveikslai yra eksponuoti val
stybinėj meno galerijoj Baden- 
Baden mieste. (E.)

— Lietuvaitė laimėjo premi
ją. Komitetas remti tremtiniams 
(Adoption Committee for aid to 
displaced persons) praė j. Kalė
dų proga buvo paskelbęs kon
kursą parengti projektą kalėdi
nei kortelei. Konkurso dalyvių 
tarpe buvo ir Birutė Girdvainy- 
tė iš Memmingeno, Vokietijoje, 
neseniai laimėjusi antrąją pre
miją.

— Lietuvių Studijų savaitė į- 
vyko rugpiūčio 21-28 d. d. Koe
nigsteine (Taunus), Fed. Vokie 

i tijoj, įvyko Lietuvių Studijų sa
vaitė, sutraukusi per 100 daly- į 
vių. Savaitėje paskaitas, prane- ! 
Šimus skaitė V. Banaitis, tėvas 
A. Bernatonis, prof. dr. Z. Ivin- i 
skis, kun. Br. Liubinas, prof. 
A. Maceina (jis buvo ir savai
tės moderatorium), dr. J. Nor- 1 
kaitis, jr., dr. P. Rėklaitis, E.

PAVOGTA $100,000 VERTĖS 
KAILIŲ

Prekiniu lėktuvu atvežti kai
liniai į O’Hare aerodromą buvo 
perkrauti į sunkvežimį. Dalis 
siuntos, $25,000 vertės, buvo iš 
krauta prie Lytton krautuvės 
Chicagos centre. Vėliau sunkve 
žirniui laukiant eilės iškrovimui 
prie 36 S. State gt., nežinomi 
asmenys jį pavogė. Jame dar 
buvo $100,000 vertės kailinių.

Į krr
įĮsi !




