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KODĖL PAVERGTOJE LIETUVOJE 
NESISEKA SĖJA?

"Tiesos" korespondentas kalba apie didelius trūkumus

JAV raketa Mariner išsilaisvino 
iš žemės traukimo

"Erdvės laivo" greitis didėja

PAVERGTA LIETUVA. — ; 
Vilniaus “Tiesoje” (rugsėjo 16 
dieną, nr. 219) Br. Omerca, 
“Tiesos” tarybos narys Kalva
rijos rajone, rašo, kad Kalvari
jos rajone vieni kolchozai jau 
baigė sėją, kiti — tik pradeda. 
Ir toliau korespondentas iškelia 
šiuos faktus:

“Tuo metu, kai šešupiečiai sė
ją baigia, o “Tarybų Lietuvos”, 
“Bangos” kolūkiai ją įpusėjo, 
“Tiesos” kolūkis iki rugsėjo 10 
d. tebuvo pasėjęs tik 117 ha. 
“Pergalės” kolūkyje dar nebu
vo išbertas į dirvą nė vienas 
grūdas. Per pastarąsias penkias 
dienas “Tiesoje” pasėjo dar 15 
ha. Sėja vėl sustojo.

— Nėra paruoštų dirvų — 
skėsčioja rankomis kolūkio (kol 
chozo) pirmininkas K. Nemura.

Ir Omerca klausia:
“O kas kaltas, kad dirvų pa

ruošimu nebuvo pasirūpinta iš 
anksto”. Žinoma jis kaltę su
verčia kitiems asmenims, o ne 
komunistinės netvarkos siste
mai.

Kad darbininkai nepatenkinti 
komunistine sistema, pats 0- 
merca pripažįsta, rašydamas:

“Padėtis privertė kolūkio va
dovus sukviesti žemdirbius pa
sitarti. Buvo sušauktas visuo
tinis susirinkimas.

— Sėją nutarėme baigti iki 
rugsėjo penkioliktos dienos, o...

— O pusė derliaus dar lauke,
•— metė kažkas repliką iš salės.

Valdyba pasiūlė; kad būtų 
paspartintas derliaus nuėmi
mas, reikia mokėti papildomą 
atlyginimą.. Tačiau rimtas po
kalbis neįvyko. Žmones nesujau 
dino žūstantis laukuose derlius, 
neapsėti hektarai. Pasiginčijo, 
pasibarė ir išsiskirstė.

Matyti, nepriėmė giliai širdin 
šio kolūkio žemdirbiai šaunio
sios ukrainietės Nadieždos Za
glados minčių, jos kvietimo gau
sinti kolūkinį aruodą. Kaip be
būtų keista, tačiau nei kolūkio 
pirmininkas K. Nemura, nei pir 
minės partinės organizacijos sek 
retorius A. Kisieliauskienė, nei 
pagaliau Kapsuko teritorinės - 
gamybinės kolūkių ir tarybinių 
ūkių valdybos inspektorius - or
ganizatorius A. Papeika nesu
gėdino tinginių ir apsileitėlių, nė 
puse lūpų neužsiminė kolūkie
čiams apie žemdirbio pareigą, 
sąžinę ir garbę. Susirinkime net 
nebuvo užsiminta apie N. Za
glados laišką žemdirbiams”.

Kokia čia gali būti pareiga 
ir sąžinė, jei komunistinis reži
mas žmogų laiko tik daiktu, o 
ne asmenybe, kuriai nepripažįs
tama nei laisvės, nei teisių, o 
tik kraunamos “darbo našumo 
pareigos”.

Trūksta sėklos
“Tiesos” korespondentas dar 

ryškesnių faktų pateikia:
“Žiemkenčių sėja smarkiai už

KALENDORIUS

Rugsėjo 21 d.: šv. Matas, a- 
paštalas, Viklintė, Metų ketver
tis.

Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas Vi- 
lanov, Metų ketvertis.,

ORAS
į

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj šilčiau.

Saulė teka 6:36, leidžias 6:52.

sitęsė “Gimtosios žemės” kolū
kyje. Šio ūkio vadovai visą va
sarą niekaip neįstengė įsigyti... 
sėjamosios, ir todėl žiemkenčiai 
sėjami iš saujos. Tiesa, dirvos 
čia šlapokos ir tuo labiausiai 
nusiskundžiama. Tačiau, pavyz
džiui, Lenino vardo kolūkyje dir 
vos irgi žemos, prisisotunisios 
vandens. Bet žmonės nesnūdu
riuoja lyjant, o vagoja dirvas, 
nuleidinėja vandenį, sėja kiek
viename sausame plotelyje. To
dėl ir sėja įpusėta.

Kalvarijiečiai sėti turi geres
nes sąlygas, negu kitų rajonų 
žemdirbiai. Sėją čia trukdo ne- 
organizuotumas, sėklos stoka. 
Delsiamas kūlimas, todėl nespė
jama laiku apsirūpinti gera, veis 
line sėkla. Labai keista, kad šim 
tai hektarų rajone, kaip nuro
doma žiniose, dar apsėjami... ne
veisline sėkla.

Per praėjusį penktadienį rajo
no kolūkiai pasėjo 1,543 ha žiem 
kenčiu. Šį penktadienį sėjos tem 
pai beveik nepaspartėjo. Sėti

TRUMPAI IŠ VISUR
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės vakar vėl pasiuntė kari
nių dalinių konvojų per Rytų 
Vokietiją, norėdamos parodyti, 
jog jos vra nutarusios palaiky
ti sąjungininkų priėjimo kelius 
į Berlyną.

— JAV ambasadorius Adlai 
Stevenson vakar Jungtinių Tau 
tų generalinėje asamblėjoje ap
žvelgė tarptautinę padėtį. Šian
dien kalbės Soviettų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko.

— Naujas JAV ambasado
rius Kohler Sovietų Sąjungoje 
jau atvyko į Maskvą.

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko susitiks se
kantį antradienį New Yorke.

— Pasak pranešimo iš Hava
nos, raudonoji Kinija pagelbės 
Kubai prieš Šiaurės Amerikos 
“agresiją”.

— Argentinos prezid. Guido 
įsakė sutriuškinti Argentinos ar 
mijos sukilėlius.

Pakistanietis ZafruRa Khan (barz
dotas), naujas 17-osios Jungtinių 
Tautų generalinės asamblėjos pir
mininkas. Šalia jo yra Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius U 
Thant. Naujas Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos pirminin
kas mėgsta ilgai pasivaikščioti 
rytais, kaip ir buvęs prezidentas 
Trumanas. (UPI)

dar liko 3,500 hektarų, bet jei
gu viskas eis sena sparta, už
klups ir spalis. Negalima pa
kęsti tokio lėtumo.”

Ir toliau tokie ir panašūs da
lykai kartosis, kol komunistai 
neatsisakys savo negyvenimiš
kos sistemos. Grąžinkite Lietu
vos žmogui žemę ir laisvę — 
visi reikalai pagerės.

Uganda gaus
nepriklausomybę

ENTEBBE. — Spalio 9 die
ną Afrikos valstybė Uganda 
taps nepriklausoma. Nepriklau
somybės paskelbimo iškilmėse 
dalyvaus ir popiežiaus atstovas.

Naujosios valstybės Ugandos 
darbo ministeris dalyvaus visuo 
tiniame Bažnyčios atidaryme, 
atstovaudamas savo tautą.

— Alžirija vakar išsirinko par 
lamentą. Buvo tik vienas kandi
datų sąrašas. Rinkimų dieną Al
žirijos kareiviai susišaudė su 
partizanais alžiriečiais.

— Pirmoji tarptautinė mugė 
Helsinkyje. Rugsėjo 21 dieną 
Helsinkyje bus atidaryta pir
moji tarptautinė mugė, kurioje 
dalyvaus 1,900 firmų iš 28 kraš
tų.

Mugėje bus surengta Pietų 
Afrikos respublikos brangakme
nių paroda, kokios dar nėra bu
vę Suomijoje ir kurios vertė 
siekianti šimtus milijonų suo
mių markių.

Lenkai komunistai 
pašalino seseles

vienuoles
BRESLAVAS, Lenkija. — 

Kaip praneša Bleslavo laikraš
tis “Slovo Polski”, lenkų komu
nistinė vyriausybė atleido visas 
katalikų vokiečių seseles vienuo
les, kurios iki šiol dirbo Bres- 
lave Švč. Trejybės ligoninėje. 
Jos visos priverstos išvykti į už 
sienį, tik nepasakyta ar Rusi
jon ar Vokietijon. Atleidimo pa 
grindų paskelbta vietos stoka 
ligoninėje, kurioje seserys iki 
šiol gyveno ir dirbo. Tai pa
sekmė tos griežtos kovos prieš 
katalikų Bažnyčią, kurią dabar 
visomis priemonėmis veda ko
munistai Lenkijoje. Jie siekia 
panaikinti katalikų mokyklas, 
vienuolynus, prieglaudas ir ki
tas institucijas.

Iš palikusių 50 vienuolynų pri 
vačių mokyklų šiandiena dar 
veikia tik 17, o iš 460 vaikų 
prieglaudų vienuolynai dar tvar 
ko tik 30.

Italas tarėsi su 
Gilpatrc

WASHINGTON, D.C. — Ita
lijos gynybos ministeris Giulio 
Andreotti šiom dienom tarėsi 
su JAV gynybos vicesekreto- 
rium Rosswell L. Gilpatric dėl 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prašymo, kad jų sąjungininkai 
pirktų šiame krašte karinių reik 
menų.

— Raudonoji Kinija prižadė
jo duoti Alžirijai 9,090 tonų 
kviečių ir 21 toną vaistų ir me
dicinos reikmenų.

Šen. B. Russell (D., Ga.), ginkluotos tarnybos komisijos pirmi
ninkas (kairėje), ir senatorius John Sparkman (D., Ala.), einąs 
užsienio reiaklų komisijos pirmininko pareigas, kalbasi su šen. 
Margaret Chase Smith (R., Maine), priėmus abiem komisijom 
rezoliuciją, suteikiančią prezidentui Kennedžiui neribotą galią, 
įskaitant karinių dalinių panaudojimą, susidūrus su komunizmu 
Kuboje. (UPI)

Trys milijonai vokiečiu pabėgo
■v
IS rojaus

BERLYNAS. — Nepaisant 
komunistų pastatytos mūro šie 
nos Berlyne, iš komunistų val
domo Rytų Berlyno į Vakarus 
šiom dienom vėl pabėgo viena 
motina su šešiais vaikais. Tą 
pačią dieną laisvus Vakarus pa 
siekė ir penki jaunuoliai.

Vakarų Vokietijos ministeris 
pabėgėlių reikalams ta proga 
pranešė, jog nuo 1945 metų iki 
dabar, dėl nepakeliamų komu-

Nauja sirų vyriausybe
DAMASKAS. — Premjeras 

Khaled el-Azm pirmadienį su
darė Sirijos vyriausybę; ji turi 
21 ministerį. Nauja vyriausybė 
pakeičia penkių mėnesių perei
namąjį ministerių kabinetą, ku
riam vadovavo Bashir al-Az- 
mah. '

Al-Azmah paskirtas viceprem 
jeru.

Kongresas patvirtino Kennedžio 
siūlymą

WASHINGTON, D.C. — JAV 
Kongresas užvakar galutinai pa 
tvirtino prezidento Kennedžio 
pasiūlymą pirkti Jungtinių Tau
tų 100 milijonų dolerių vertės 
bonų.

Įstatymo projektas pasiųstas 
į Baltuosius Rūmus.

De Gaulle pagerbė JAV 
ambasadorių

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle užvakar su
ruošė priešpiečius pasitraukian
čiam Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadoriui James Ga- 
vin.

LONDONAS. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių kelionių biu
ras užvakar pranešė, kad 65, 
604 britai vizitavo Jungtines 
Amerikos Valstybes per šių me
tų pirmuosius aštuonius mėne
sius.

Naujausios
žinios

— JAV Atstovų Rūmai, gal
būt, kada nors ir priims švie
timo įstatymo projektą, bet va
kar nepažengta pirmyn. Prezi
dentas Kennedy pateikė švieti
mo įstatymo projektą, kuriuo 
būtų teikiama pagalba statyti 
kolegijas, studentams stipendi
jos ir kt.

— JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose Adlai Stevenson, 
kalbėdamas vakar šioje tarptau 
tinėje organizacijoje, ragino, 
kad Sovietų Sąjungos blokas 
ir visi kiti nariai apmokėtų Jung 
tinių Tautų išlaidas.

nistų politinio režimo sovietų zo
noje, į laisvus Vakarus atbėgo 
3,700,000 vokiečių.

Tai aiškiausiai parodo, kaip 
melaginga yra komunistų pro
paganda apie sovietinę gerovę 
ir gyventojų pasitikėjimą ko
munistų partija!

— Prezidentas Kennedy deda 
visas pastangas, kad Kongresas 
nesumažintų pagalbą .užsieniui.

Charles .Evans stebi jau 50-tas 
golfo rungtynes Pinehurst, N. C. 
Jis pats yra 1916 ir 1920 metais 
laimėjęs čempionatus.

KASMANYTINA APIE EUROPOS 
VALSTYBIŲ SUSIJUNGIMĄ

Vokietijos kanclerio Adenauerio pareiškimas

BONNA, Vokietija. —- Po iš
kilmingo Prancūzijos prezidento 
Charles de Gaulle apsilankymo 
Vokietijoje, kur jis buvo su
tiktas didžiausiu .entuziazmu ir 
triumfu, aiškiai parodant pa
sauliui, kad abi prancūzų - vo
kiečių tautos rimtai siekia pa
miršti praeities nesutarimus ir 
karus ir sukurti vieningą Eu
ropos tautų sąjungą. Šiomis die
nomis Vokietijos kancleris Kon 
radas Adenaueris nuvyko j Ita
liją, Cadenahijos vietovėje pail
sėti ir praleisti trumpas atosto
gas. Trumpai prieš tai kancle
ris padarė viešą pareiškimą, a- 
pie vokiečių - prancūzų santy
kius, kurį atspausdino katalikų 
savaitraštis “Christ und Welt”.

Savo pareiškime kancleris A- 
denaueris aptarė, kad klaidinga 
yra nuomonė tų, kurie tvirtina, 
jog visos mažosios Europos val
stybės turėtų lyg satelitai jung 
tis prie taip vadinamos Pary
žiaus - Bonnos ašies. Tą nuomo

PASADENA, Cal. — JAV 
“erdvės laivas” Mariner II pa
galiau paspruko nuo žemės trau 
kos.

California Technologijos insti 
tuto mokslininkai rugsėjo 19 d. 
pranešė, jog 447 svarų “erdvės 
vežimas”, kurio greitis nuolat 
mažėdavo nuo jo paleidimo rug 
piūčio 27 d., dabar atgauna grei 
tį.

Raketa Mariner II, beveik 4, 
000,000 mylių nuo žemės, pasie
kė tašką, kur jau yra saulės 
trauka, apie 91,000,000 mylių 
nuotolyje, tapo pajėgesnė nei 
žemės traukime.

Automatinė įrankių platfor
ma numatyta prazvimti pro Ve
nerą gruodžio 14 dieną, nuskri
dus 180,200,000 mylių.

“Erdvės laivo” greičio pasi
keitimas įvykęs rugsėjo 18 d. 
apie 9 vai. rytą Chicagos laiku.

Iššovus iš Cape Canaveral, 
raketa Mariner II skriejo 25, 
551 mylią per valandą, bet jos 
greitis mažėjo laipsniškai iki 
mažiau nei 7,000 mylių per va
landą dėl besitęsiančios žemės 
traukos. Rugsėjo 18 d. 7 vai. 
rytą 12 pėdų “vežimo” greitis

Nauji rusų povande
niniai laivai

SAN FRANCISCO. — JAV 
laivynas rugsėjo 19 dieną išlei
do nuotraukas naujos rūšies ru 
sų povandeninių laivų, kurie e- 
są apginkluoti su balistiniais 
sviediniais.

Nauji Sovietų Sąjungos po
vandeniniai laivai su balistiniais 
sviediniais pastebėti Atlante ir 
Pacifike.

Potvynis Thailande
BANGKOK, Thailandas. — 

Tūkstančiai miestiečių užvakar 
i pabėgo ši savo namų, kilus po- 
! tvyniams šiauriniame Thailan- 
'de.

nę kancleris Adenaueris pavadi
no sena, klaidinga ir tiesiog pa
vojinga terminologija.

“Mes negalime priimti tokios 
koncepcijos, kuri iškilo visai ki
tais laikais ir nelaimingose są
lygose (turint galvoje nacių pas 
tangas sujungti Europą jų idė
jos šviesoje). Tokia klausimo 
analogija negali prisidėti nei 
prie prancūzų - vokiečių vieny
bės realizavimo, nei prie Euro
pos tautų apsijungimo — rašo 
kancleris Adenaueris. “Pary
žiaus - Bonnos ašis gali reikšti 
tik tai, jog visos Europos vals
tybės turėtų grupuotis prie pran 
cūzų - vokiečių vienybės bran
duolio, nieku būdu su juo ne- 
susiliejant. Visi Europos kraštai 
sudaro vieną, didžią uniją. At
skiros tautos yra esminė rato 
dalis, kurios gravituoja į 'bend
rą centrą. Kai kurios jų yra 
betgi taip artimai viena su kita 
surištos, kad savaimingai susid- 
ro ypatingai intymūs ir artimi

krito iki 6,448.38 myl. per va
landą. Keturioms valandoms pra 
slinkus, buvo pastebėtas mažu
tis greičio padidėjimas — iki 
6,448.41 myl. per valandą — iš 
radijo signalų, pagautų Califor
nia Technologijos institute.

Rugsėjo 19 d. 8 vai. vakare 
Mariner II skrido 6,451 mylią 
per valandą ir buvo 3,840,511 
mylių nuo žemės. Nuo dabar 
raketos greitis didės iki bus 
netoli Veneros; jos greitis išsi
vystys apie 96,000 mylias per 
valandą.

Stebėtojai II-me Vati
kano visuotiniame

susirinkime
ROMA. — Krikščionių Vieny

bės sekretoriatas, popiežiaus 
Jono XXIII specialiai įsteigtas 
(kard. Bea vadovaujamas), yra 
užmezgęs kalbą su daugelio nuo 
Romos atsiskyrusių krikščioniš 
kų bendruomenių vadovybėmis. 
Romos pakvietimą yra priėmu- 
sios ir į visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą savo stebėtojus at
siųs šios bendruomenės:

1. Iš stačiatikių: Egipto kop
tai stačiatikiai ir sirai stačiati
kiai.

2. įSenkatalikiai, priklausą Ut
rechto unijai.

3. Anglikonai.
4. Iš protestantų šios vado

vybės; Pasaulinė Liuteronų fe
deracija, Vokietijos Evangelikų 
Bažnyčia, Pasaulinė Presbiteri- 
jonų sandara. Kristaus Bažny
čių Pasaulinė Konvencija (vad. 
Kristaus mokiniai), Pasaulinis 
Draugų, vad. Kvakerių, Komite
tas, Kongregacionalistų Pasau
linė Taryba, Metodistų Pasauli
nė Taryba ir Bažnyčių Pasau
linė Taryba, turinti savo centrą 
Genevoje.

Tos krikščioniškos bendruome 
nės jau yra pažadėjusios atsiųs 
ti savo stebėtojus į Vatikano 
II-jį visuotinį susirinkimą.

ryšiai, kaip pvz. Belgijos Olan
dijos ir Liuksemburgo arba 
skandinavų tautų santykiai. Ar 
tokie tautų santykiai turėtų 
trukdyti visos Europos vieny
bės idėją?” — klausia Vokieti
jos kancleris ir teigia, kad tai 
būtų visai klaidingas tvirtini
mas. Tokie tautų apsijungimai 
kaip tik įrodo ir veda prie vi
sos Europos apsijungimo. Pran
cūzų - vokiečių tautų suartėji
mas yra didelis žingsnis pir
myn.

Kaip žinoma, Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle ir Vokietijos 
kancleris Konradas. Adenaueris 
yra didžiausi Europos tautų vie 
nybės šalininkai visomis jėgo
mis siekiantys apjungti visas 
Europos tautas laisvės, lygybės 
ir tikrosios demokratijos pa
grindais, nepanaikinant atskirų 
tautų savitumų, kalbos, pap
ročių bei kitų charakteringų
skirtumų.
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LENGVOSIOS ATLETIKOS SEZONO 
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tė nugalėjo Lilę Milvertaitę 6:4, 
4:6 ir 7:5.

Turnyrą organizavo ir pravedė 
LSK Neris.

L. B.

EAGLES LITUANICA 3:1

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050
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Gražina Juškaitė, XII Š. Ame
rikos lietuvių sportinių žaidynių 
lauko teniso pirmenybių klasėje 
užėmusi pirmą vietą. G. Juškaitė 
priklauso LSK Neriai ir studijuo-

Clevelando Žaibo metinės pirmenybėse matytas puikus 
lengvosios atletikos sezono už- atžalynas. Deja, šis jaunimas 
darymo varžybos įvyko rugsėjo neturėjo progos pasirodyti 
15 d., Clevelande. Varžybose bendrose pirmenybėse, 
dalyvavo daugiau 50 lengvaat- Žiūrint į ateitį, galime tikėtis 
lėtų. šiomis varžybomis baigėsi puikių lengvaatletų iš Cleve- 
1962 m. lengvosios atletikos se- lando žaibo, Toronto Aušros, 
zonas. Chicagos Neries ir Cicero Atei-

Šiemet buvo išvystytas nema- ties. Chicagiečių susidomėjimas
žas (jei ne rekordinis) lietuvių lengvoje atletikoje (jaunučių 3a fizini auklėj’.mą. 
lengvaatletų judėjimas. Mūsų kl.) yra ypatingai džiugus. Tik, Nuotr. j. Grigaičio
sportininkai dalyvavo net šešio- gaila, jog toks gausus klubas’ —--------------------------------------
se pirmenybėse: XII-jų sporto kaip ASK Lituanica nesugebė-.
Žaidynių pirmenybėse Toronte; jo nei vienose pirmenybėse pa- veikusi Gražiną Juškaitę 6:3, 
Pabaltiečių pirmenybėse Udora, sirodyti su savo gausiu atžaly- Mišriame dvejete laimėto- 
Kanadoje; Clevelando žaibo nu. jais išėjo V. Grybauskas su G.
Dariaus ir Girėno pirmenybėse Matant tokį gausų ir judrų Juškaite> nugalėję baigminėse | 
Clevelande; Vidurini, Vakarų veikim4, reiltį sveikinti FAS rungtynėse J Juodiki ir D 

Sporto apygardos pirmenybėse, K-to lengvosios atletikos komi-.
ruoštose LSK Aro Chieagoje; įetą; 0 ypač nenuilstantį Cleve- 
LSK Neries pirmenybėse Chica- lando A Bielskų. Taip pat bū- 
goje ir sezono uždarymo pirme- įįna pagįrti jr klubus, kurie 
nybėse Clevelande. aktyviai ugdo ir rūpinasi leng-

Visose pirmenybėse dalyvių vaatletais.

Daugiau apie šias varžybas 
kitą penktadienį.

MERGAIČIŲ LAUKO; TENISO 
TURNYRAS

P.-Ž.

lakUKO TENISO VARŽYBOS 
CHICAGOJE

skaičius buvo didelis ir ne vie- 
nas lietuvių rekordas krito šių 
pirmenybių metu.

Pagal atsiektas pasekmes aiš ■ 
kiii’ matomas Clevelando Žaibo
dominavimas moterų ir mergai- LSK Neries ruoštos lauko tė
čių klasėse. Vyrų klasėje stip- niso varžybos, kurios buvo pra- 
riąųsįai užsirekomendavo Chi-; vestos McKinley parko aikštėse 
cagos LSK Aras. Jaunių A ir rugsėjo 15 ir 16 d. sutraukė 12 
B kl. puikiai reiškiasi Toronto vyrų ir 2 moteris tenisininkes. 
Aušra ir Clevelando Žaibas. Vyrų vienete pirmą vietą lai- 
Jaunučių klasėse taip pat ma- mėjo nenuilstantis mūsų sporti-

Rugsėjo 7 d., Marąuette p., 
įvyko LSK Neries mergaičių A 
klasės lauko teniso turnyras.

Turnyre dalyvavo penkios 
Neries lauko tenisininkės: Ni
jolė Stončiūtė, Lilė Milvertaitė,
Ramunė Juoze vičiūtė, Elena 
Brazdžionytė ir Laima Bačins- 
kaitė.

Pasekmės: E. Brazdžionytė galiūnas yra aktyvus LSK Žai-

Praėjusį sekmadienį Lituani
ca pralaimėjo antras iš eilės 
rungtynes, susitikus su lenkų 
Eagles. Pirmąjį įvartį Lituanica 
pelnė 10 žaidimo minutėje. Už 
minutės santykis buvo išlygin
tas savižudžių įvarčiu. Dar už 
poros minučių pasekmė jau bu
vo 2:1. ši pasekmė išsilaikė iki 
pat paskutinių minučių. Litua- 
nica antrame kėlinyje turėjo 
kelias progas santykį išlyginti. 
Deja, nevyko ir prieš pat rung
tynių pabaigą Eagles įsodino 
trečią įvartį. Rezervinių koman
dų rungtynės baigėsi 5:1 Litu- 
anicos laimėjimu.

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 8-1882

• ♦ ♦ <5

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
nadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

po pietų. Parduodama. Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka h ko-

Šį sekmadienį Lituanica žais I mentarai, muzika, dainos ir Mag 
su vokiečių Hansa. Rungtynės dutgs pasaka. Programą veda 
bus Eugene Field, 3700 West Steponas J. Minhus, Biznio reika- 
„ , ' ’ . . lais kreiptis j Baltic Florists
Foster Avė. Pradžia įprastu Gėlių bei dovanų krautuvę. 502 E. 
laiku, 12.30 ir 2.30 vai. p.p. Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 

AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
MAJOR LYGOS PIRMENYBIŲ ‘Draugas”.

LENTELĖ

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Maroons
Schwaben
Eagles
Lions
Kickers
Hansa
Lituanica

Taškai
15
13
11
11
10
5
4
38. Fortūna 

SPORTO KRONIKA
— A. Grigaliūnas, žaisdamas

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

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

S

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
UŽ Pittsburgh U., pelnė 6 taš- Priima ligonius pagal susitarimą.

amerikoniško futbolo rnnfr- D§1 valandos skambinti telefonu KUS ameriKOniSKO IULUOIO rung- HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
tynėse prieš Miami U. Rungty-1 kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad. 

nės įvyko rugsėjo 15 d. ir buvo
transliuojamos per TV. A. Gri-1

įveikė L. Bačinskaitę 6:4, 7:5; 
R. Juozevičiūtė laimėjo prieš 
N. Stcnčiūtę 6:3, 6:2; L. Ba-

= Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, S 
E except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 2 
E Catholic Press Society. ~

~ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. E 
= $11.00 per year outside of Chicago and in Canada ~

% metų 3 m6n. 1 mėn. 2 
$7.00 $4.00 $1.75 =
$6.00 $3.50 $1.50 5

E Prenumerata: Metams
5 Chieagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
S JAV ir Kanadoj $11.00

e 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 = 
8:30 ~ 12:00

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

DR. A. GARUNAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
j šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.
Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2056 West 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt nuo 1 kl 4 vai

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA S-7278

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63 r d Street • 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki s vai Trečiad ir ššštJ Uždaryta

Ofiso 1 telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. OįRTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais "Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef' REpublic 7-2290.

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

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

Rez. tei. PR 9-0563, Rez. PR. 9-0731

Dr, W. Ross Dr. L. Seibuth
Inkstų, puslės ir šlapumo taku 

chirurgija
2£isf9:-Ų958 S. VVestern Avė. tel 
GR 0-0091; 392 E. 1590. St., Harvey 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 
_____Valandos pagal susitarimą

Telefonas: GRovehill 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

PRTTAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

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.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-57'] 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, I] 

Telef. FU 5-2620.
Valandos pagal susitarimą Jeic 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071, .

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

REliance 5-4410 
Rez, tei. GRovehill 6-0617

Valahdos: 1-8 p. m. ir 6-8 o. u
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartĮ,

bo (Cleveland) sportininkas. 
Pitt. U. komandoje jau žaidžia 
trečius metus.

— Australijos jachta “Gre- 
tel” ir JAV “YVeatherly’’ šiuo

tome Toronto Aušros ir Cleve- ninkas Vytautas Grybauskas,
lando Žaibo pajėgiausius at’Je- baigmėje įveikęs A. Pikeliūną činskaitė pralaimėjo prieš L. 
tus, nors netoli atsilieka ir Ci- 6:2, 7:5. Moterų varžybas lai- Milvertaitę 6:3, 6:0; ir baigmi- 
cero Ateitis. Chicagos Neries mėjo Dalia Dambrauskaitė, į- nėse rungtynėse Nijolė Stončiū- metų var^gį dėl garsios Ameri 

can Cup.i lįl metų bėgyje, J-
AV nėra pralaim ė jusios nei vie-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cranford

ną kartą: Pirmąsias lenktynes Medical Buiiding). tel. LU 5-6446 
laimėjo JAV atstovas, antrą- Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
šias “GreteU. Manoma, jog ir
šiemet “Weatherly” lengvai lai
mės American Cup. Preziden
tas Kennedy stebėjo abi pirmą- 

| šias varžybas.
— Rugsėjo 23 d. 2:30 v. p. 

j p. Marąuette Parke “Tauro” 
futbo'o komanda žaidžia rugty- 

! nes prieš “Atlas”.

atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

1LAIŠKAri1RAUGUI"

Praėjusį šeštadienį Chieagoje susituokė žinomas krepšininkas Remigijus Jonas Valaitis ir Irena 
Vytauskaitė. Nuotraukoje iš kairės: R. Kviklytė, V. Pabarčiūtė, A. Pauliūtė, R. Valaitytė, G. Pa- 
keturytė, jaunieji Irena ir Remigijus Valaičiai, D. Prapuolenis, C. Bakšys, A. Varnas. ,E. Valaitis 
'ir A. Bartkus. Nuotr. Z. Degučio

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
( Lietuvis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 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.

Tel. ofiso ir huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KDDIKIŲ IR VATKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

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

RCz. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
mtrad. ir penktad. 5-8 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 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p,

Trečiadieniais uždaryta

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. b 6-8 p.p. 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečihdieniaig uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tČlef. WAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandoj įklok vieną, dieną 2 —■ 4 i 
6 $ Trečiadieniais Ir s&k
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRĄ PRAKTIKA IR MOTERĮ
1 LIGOS

Ofisas; sijų rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. 1 
penkt. nuo- 2 iki 4 ir nuo 6 iki

v' Sešt. 2—4 v. popiet ir kit 
laiku — :)pagal susitarimą.

Ofisas: 3148 West 03rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezifl.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
OH I R U R G A S 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

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

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

Rez. \VAlhrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. 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 8-0900

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 7Ist Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DAR DĖL SUKAKTUVININ
KO ERNESTO GALVANAUS

KO BŪDO

Yra žinoma, kad žmonių tem
peramentai (ar tai būtų sang- 
vininkai, ar flegmatikai, ar cho
lerikai neturi griežtų ribų, tar
si automatai, kurie yra regu
liuojami ratuku, nustatant grei 
tį, arba pastovią temperatūrą, 
arba jėgą ir t.t.

Ponas Stebėtojas man prikišo

Tel. ofiso HĖ 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti tei.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas'-— GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm, 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

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

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč.. ir ;šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. Ofiso ČA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. ^6606 So. Artesian Avenue
Vai.. 11'(į ryto iki S v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KALENDORIAUS SUDARYMO 
ISTORIJA

klaida kliudė tiems, kurie tuo ka
lendorium naudojasi. Pagal J. C. 
kalendorių, metai buvo 11 minu-, /v._ XT. , . 
čių ir 4 sekundėmis trumpesni. <zlur- Vienybe 1962_m., rugpm- 
Tokiu būdu kas 128 metai prisi- čio 24 d.), kad apibūdinau prof. 

. Žįnom, kad žiema prasideda! darė nemalonumų Juliui Cezariui, dėjo po vieną dieną. Iš to ir atsi-Į Ernestą Galvanauską priešingai‘v.,, zirzi z-. O "I z, Y AVI O IzO 1 nn lllzi y, 11 _ vin-pr* O T711 nio 1 r I t v v»"l TY TF” '

i a;
>; ė"

gruodžio 21 dieną, kai saulė, nu
sileidi!silęidūsi toli į pietus, pradedą
grįžti -atgal. Taip pat žinom, kad 
pavasaris prasideda kovo 21 d., 
kąi, ;ąaulė grįždama atgal į šiaurę, 
atsiduria ties pusiauju.

Daug kas sako, kad nauji me
tai galėtų būti ir rudenį arba pa
vasarį, kai žemė pradeda savo me
tinį ratą. Pagaliau nauji metai tu
rėtų sutapti ir su Kristaus gimi- į*“’ 
mo data. Bet einant kalendoriaus 
tvarka, nauji metai prasideda, sa 
vaite po Kalėdų.

reformavusiam kalendorių. Ka- rado keliamieji metai 
dąngi senasis menulio kąlendo . negu p. B. K. Balutis. Į tai ga 
rius buvo atsilikę net trimis mė- k^^SuS^buvo8 jaT^škry- liu kad pr°f’ E' G^
nesiais, tai Cezaris nutarė jį pri
taikyti saulės metams. pęš, kad jį reikėjo taisyti. Po

piežius taisydamas kalendorių, 
Vadinasi. J. Cezario kalendo- i pirmiausia iš jo pašalino 10 dienų, 

rius išėjo geresnis, negu buvo į Tų laikų .matematikai ir astro- 
tik,ėtasi, nors vėliau 30 ir 31 die- narnai pagamino vadinamą Griga- 
nų sistema, išskyrus vasario mė- liaus kalendoriaus formulę, kuri
nesį, vis dėlto turėjo būti pakeis- iki šiandien naudojama. J. M.

Romos imperatorius Augustas, 
pavydėjo J. Cezariui, pavadinu- 

„ . , . 'Šiam liepos .mėnesį savo paties
^al kas ir klausia, kodėl ^au" vardu. Jis taip pat panorėjo vie- 

jus Metus švenčiama tokiu laiku. no mėnesio. Tokiu būdu .rugpiū- 
į sį klausimą galėtų atsakyti tik
senovės Romos astronomai ir ma
tematikai, kurie, naudodamiesi 
arabų idėjomis, pagamino kalen-

Bašnyčia mokslų drauge
Šventasis Tėvas Jonas XXIII 

priėmė Romoj vykusios Tarp
tautinio priešistorinių mokslų

čio mėnuo buvo pavadintas impe
ratoriaus Augusto vardu. Bet ka
dangi liepos mėnuo turėjo 31 d.. , v . . . , , . . ,
o rugpiūčio — 30 dienų, tai Au-! kslo žmonėmis, kantriu ir krop 

i gustas ir savo vardo mėnesiui pri-1 ščiu darbu besistengiančius išaiš 
Senovėje 12 mėnesių kplendo-1 dėjo vieną dieną. Tokiu būdu vie-1 kinti praėjusių amžių žmonių 

rius buvo sudarytas pagal mėnulį, na diena buvo atimta vasario mė- ,
kuris, sukdamasis apie save, ap- nėšiui ir atiduota rugpiūčio mė- u . L .. k
skrieja aplink žemę per 354 die- Į nėšiui. Bet kad visi 31 dienos me- tiesą apie žmonijos praeitį, 
nas. Bet mėnulio metai yra 1% , nėšiai nebūtų krūvoje, tai rugsė-
dienų trumpesni, negu saulės mė- jo ir spalio mėnesiams duota dar
tąi. Ir tas 1V4 dienų skirtumas po vieną. . . ... ,
tarp saulės ir mėnulio metų pa- Juliaus Cezario ' kalendoriais t kiekvienu mokslo laimėjimu

vanauską pažinau asmeniškai 
tokį, kaip buvo mano pasakyta 
“Drauge” š. m. liepos 24 d. n- 
ry. Bet atsiradus svarbiam rei
kalui, neabejoju, kad turėjo 
spręsti ir žaibo greitumu (pvz. 
Klaipėdos klausimu). Apie to
kį prof. E. G. pasisako ir p. 
Sirvydas “Tėviškės Žiburiuose”. 
Jeigu dar to neužtenka, prašau 
pažiūrėti knygutėje: “Timeless 
Lithuania”, Dr. Norem, Owen

dorių.

kongreso dalyvius, išreikšdamas 
savo džiaugsmą susitikti su mo Jeseph Hristoffer. Ten apie 

prof. E. G. (žiūr. 225 psl.) be 
ko kito pasakyta: “Mr. Galva
nauskas was a man of great 
personai charm... One of the 
most colorful of Lithuanian cha

“Bažnyčia yra mokslų draugė, i racters was E. Galvanauskas”, 
sakė popiežius, ir džiaugiasi, Taigi — trumpai, drūtai.

J. Bertulis



CENTAI IR TŪKSTANČIAI

Galėtume pasakyti, kad lie
tuvių visuomenėj visą laiką 
vyksta generalinis elgetavi
mas, nes nuolat kreipiamasi į 
visuomenę ne tik Balfo, bet ir 
įvairiais kitais reikalais, kaip 
tai paviljonų rengimui, knygų 
pirkimui, net ir sportininkų 
rėmimui. Nuolatinis aukų rin
kimas bei kreipimasis į visuo
menę nėra malonus nei pa
tiems rinkėjams, nei aukoto
jams, tačiau be to apseiti be
veik neįmanoma.

Be aukų rinkimo pasaulyje 
neišsiverčia jokia valstybė, net 
ir labai turtingoji Amerika y- 
ra priversta daryti rinkliavas. 
Ir tokių rinkliavų metu Ameri
koje surenkami milijonai. Ten
ka pripažinti, kad amerikie
čiai mėgsta aukoti. Prisimena
me, kai buvo iškilęs belaisvių 
iš Kubos išpirkimo klausimas. 
Bematant buvo surinkta šim
tai tūkstančių. Net nepasira
šę aukotojai siuntė auką ligi 
keliasdešimt tūkstančių dole
rių. Chicagoj nesusitariant sim 
foninio orkestro unijai su darb 
daviais, atsirado apščiai auko
tojų, ir buvo surinkta kelias
dešimt tūkstančių dolerių, kad 
iš to fondo būtų galima pri
mokėti orkestrantams. Ir dau
gelyje kitų atvejų amerikie
čiai parodo nuoširdų norą au
koti.

Organizaciniai vienetai

Įvairūs organizaciniai viene
tai daugiausia aukų surenka 
parengimų metu. Žmogaus jau 
tokia logika, kad jis parengi
me nepagaili gana nemažų su
mų, tačiau, kai reikia aukoti 
centais ,jis pasidaro labai ne
rangus, juo labiau, tada, kai 
reikia pačiam auką ir nusiųsti 
ar išplatinti eilę bilietų.

Lietuviai turi daug daugiau 
progų aukoti negu amerikie
čiai, nes lietuviai privalo au
koti saviem ir bendriem rei
kalam, tačiau amerikiečių pa
vyzdys yra skatinantis. Norint 
išvengti nuolatinio elgetavimo, 
reikia ieškoti įvairių kitų bū
dų, ir vienas tų būdų yra kaip 
tik minėto atvejo išnaudoji
mas, t. y. parengimų. Žmogus, 
mėgdamas pramogas ir į jas 
lankydamasis, vienokiu ar ki
tokiu būdu paremia ruošiančią 
organizaciją ir jos tikslus. Vie
nos tų organizacijų yra pašal- 
pinės ir remia tik savo narius, 
kitos remia kokius nors reikš
mingus kultūrinius pasireiški
mus' ar mokyklas. Būtų gera,.• 
kad organizacijos, ruošdamos 
įvairius parengimus lėšoms su 
telkti ir jų sutelkusios, neuž
mirštų dar vieno aukų telkimo 
atvejo, tai Lietuvių Fondo, po
puliariai išėjusio milijoninio 
fondo vardu.

Spaudoje ir gyvenime

MAISTO PERTEKLIUS IR TRŪKUMAS
John Strohm, aplankęs 70 kraš

tų, buvęs Kinijoj ir Sov. Sąjun
goj, rašo apie maisto pertekliaus 
ir trūkumo klausimą. Jo žiniomis 
JAV šeima .maistui išleidžia 20%, 
Švedijoj 27%, Italijoj 38%, Pe- 
ruvijoj 40%, Sov. Sąjungoj 56%.

JAV šeimininkė 3 sykius per sa
vaitę eina į maisto krautuvę, kiek
vieną sykį ji praleidžia vidutiniš
kai 27 minutes apžvelgimui, pasi
rinkimui iš tūkstančių ten esamų 
dalykų, perkasi 21 pasirinktą Į 
maisto dalyką, užmokėdama 7.74 > 
dol. Ji nesirūpina dėl išlaidų. Jos j 
vyras maistui dirba 38 vai per ’ 
mėnesį: svarui sviesto 21 minutę; i 
Sov. Sąjungos darbininkas — 193 
minutes. Svarui ryžių JAV darbi
ninkas dirba 5 min., o Japonijoj, 
nors ten ryžių daugiau, japonas 
dirba 25 minutes. Cukraus sv. 
JAV. darb. dirba 3 minutes, Ang
lijoj — 7 min., o Sovietų Sąjun
goj net 75 min.

Vaikai gimsta didesni, žmonės 
ilgiau gyvena. Pagerintas maistas 
sumažino vaikų mirtingumą, žmo
nės 9 metus ilgiau gyvena, negu 
dvi kartos prieš tai. Tuojau ‘‘ins- 
tant” “šildyk ir valgyk” maistas 
šeimininkei sutaupo laiko nuo 5% 
iki 1% valandų, jai nereikia vir
tuvėj triūsti, nes mėsa nupiaušty- 
ta, daržovės nuvalytos, nuplautos, 
sunka išsunkta.

Kaip šis - perteklius - atsirado ? J

Kas duoda tūkstantį, duoda ir 
centą

Kaip žinoma, šis fondas 
prieš kelias dienas paskirstė 
procentus, apie tūkstantį dole
rių, ir lėšos atiteko lituanisti
niams reikalams. Surinkti tūks 
tantį dolerių nėra lengva, tai 
pareikalauja nemaža darbo iš 
organizatorių ir iš aukų rin
kimą vykdančių. Net ir laikraš 
čių skiltys užpildomos prašant 
aukų. Gi iš fondo paimtos au
kos yra procentai ir kitais me
tais vėl tokių pat procentų 
sulauksime.

Tai tėra tik pradžia, nėra 
tiksliai sutarta, kaip surink
tus pinigus investuoti, tačiau 
konkretūs dalykai matyti, nes 
tūkstantis dolerių yra pinigai. 
Nuolatinis kai kieno teigimas, 
kad lietuvių kultūra turi vers
tis tik iš procentų, neišlaiko 
jokios kritikos, nes dažniausia 
aukoja po tūkstantį tie, kurie 
aukoja ir dešimtimis. Beveik 
tos pačios pavardės, o iš ant
ros pusės, tas fondas yra am
žinas ir be jokių pastangų pro 
centų daugiau ar mažiau bus.

Asmuo ir klubai
Į Lietuvių Fondo narius įsto

jo nemaža pavienių asmenų, ne 
maža gydytojų, o taip pat ir 
LB vienetų. Asmeniui tūks
tantį dolerių duoti nėra visa
da lengva, bet šimtai tų įvai
rių organizacijų lengvai gali 
tapti Lietuvių Fondo nariais, 
nes organizacijai, ar tai būtų 
namų savininkų, Zarasiškių, 
Šakių, Suvalkiečių ar Našlių 
klubai, nėra jau taip sunku 
įnešti tūkstantinę. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių yra 
apie šimtinė, tai, jei jos įneš
tų į fondą po tūkstantį, susi
darytų graži suma.

Šimto tūkstančių dolerių 
fondas jau nebėra nereali sva
jonė. Matydami konkretų fon
do darbą, matydami, kad ski
riamos sumos iš fondo procen
tų dar daugiau asmenų ir or
ganizacijų prisidės prie to fon
do augimo. Bet, be privačių 
asmenų, būtų gera, kad ten 
įamžintų savo vardus ir eilė 
draugijų bei klubų, ką jau kai 
kurie ir padarė.

Neseniai Lietuvių Fondo idė 
ja pradėta vykdyti, tačiau jos 
darbai jau pradedami matyti, 
ir todėl reikia džiaugtis tais, 
kurie parodė entuziazmo tą 
fondą steigdami ir jam auko
dami. Kai kam atrodė nerealu, 
bet kad ir ne milijono, tai ke
liasdešimt tūkstančių fondas 
yfa 'jaū konkreti suma, kurios 
Šimetinė procentų tūkstantinė 
padės išvysti šviesą kokiam 
nors vadovėliui, o vėliau galės 
paremti ir daugelį kitų reika
lų, juo labiau, kad fondas ne
išsenkantis aukotojas ir nepa- 
vargstąs, Al. B.

Ūkių aprūpintojai, 6 milijonai dar 
bininkų padirba 16 milijonų vertės 
trąšų, gyvulių šėrimo įrankių ir 
maisto gaminimui mašinų ir ūki
ninkams įrankių. Mašina ūkinin
kas per dieną suaria 40 akrų. 5 Va 
milijonų ūkininkų naudoja naujas 
sėklas, naujas gyvulių veisles, tei
kia naują pašarą, įdėdami pinigų, 
sumanumo ir darbo, padarydami 
27 bilijonų dolerių vertės maisto 
žaliavos per vienerius metus.

JAV tik 8% darbininkų tedir
ba žemės ūkiuose, vienas žemdir
bys maitina 26 gyventojus. Rusi
joj daugiau kaip 40% dirba že
mę valstybiniuose ūkiuose ir tik 
3 asmenis teišmaitina.

Jei JAV ūkis tepagamintų tiek 
kiek Rusijos žemdirbys, tada 25 
mil. darbininkų išeitų dirbti į 
ūkius ir pablogintų pragyvenimo 
lysi-

Apie 8 mil. dėžių dirbėjų, išve
žiotųjų, urmo ir mažmenų preky
bininkų suima nuo ūkių žalias dar
žoves, vaisius, gaminius ir pateikia 
50 bil. dol. vertės gaminių į san
dėlius ir krautuvių lentynas. Me- 
sinėtojai sunaudoja visą meitėlį, 
išskyrus žviegimą. Nieko nebenu- 
meta. Ką seniau numesdavo, tą 
dabar suvartoja vaistams ir kito
kiems vertingiems dalykams 
Sprausminiais iš Maine valstybės 
veža į Iową vėžius, iš Californijos

(Nukelta į 4 psl.)

NESUTARIMAI ANGLIJOS SANDRAUGOJE
Anglija pergyvena sutemas, nes pusė gyventojų ir svarbesnieji 

sandraugos nariai nepritaria įsijungimui į Europos 
ūkinę bendruomenę.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 21

Kasdienybes kronikos

Šiuo metu, kai Europos ūkinė 
bendruomenė tarpsta ir daromi 
žygiai politiškai apsijungti, An
glija pergyvena sutemas. Su
žlugusi liberalų partija ima ro
dyti gyvybės ženklų, kurie ne
šę nerimastį konservatoriams ir 
darbiečiams. Darbiečių vadas 
Hugh Gaitskell nesenai skatino 
Harold Macmillaną: “Atsista
tydink ir skelbk naujus rinki
mus. Tik šiuo būdu galėsi tin
kamai anglų tautai patarnauti”. 
Ministeris pirmininkas Macmil
lan atkirto darbiečiui: “Mes vei 
kiame, nes turime daug ką nu
veikti. O kas jūs per vieni? Jūs 
politiškai suskilę, nes nesutaria
te Europos bendruomenės, bran 
•dūdinių sprogmenų ir kitais es 
miniais klausimais, kad galėtu
mėte ko nors gero iš rinkimų 
tikėtis”.

Šis įprastinis politinių nuo
monių pareiškimas toli nepa
vaizduoja Anglijos sutemų ny- j 
kūmos jos tvirtovėje parlamen
te ir pačioje gyvenimo tėkmė
je, kai atlyginimas didinamas, i 
pramonės gamyba mažėja, o 
krintantis išvežimas graso an
glų tautai: surask naujas rin
kas ar smilk ir sūnyk. Anglų 
tauta dar pergerai gyvena, kad , 
suprastų klausimus, kurie jau 
šiandieną slegia vyriausybės pe
čius. Pastarojo apklausinėjimo 
metu 52% anglų pasisakė prieš 
įsijungimą Europos ūkinėje ben 
druomenė je.

Į

Nepasitenkinimas sandraugos 1 
suvažiavime

Anglijos sandraugos (Com- 
momvealth) balsas tarp dviejų 
visuotinių karų buvo lemiantis. 
Nūnai jos narių skaičius padi
dėjo, bet įtaka žymiai suma
žėjo. Kai kurie jos nariai išau
go į savaimingas valstybes, 
nors atžymėtas karališkosios ka 
runos ženklu. Anksčiau jos na
riai buvo bendrai, bet šiomis 
dienomis juos riša ne Anglijos 
galybė, bet istorinis įsibėgėji
mas ir ūkiniai reikalai.

Rugsėjo 10 d. Londone sus,- 
rinko 15 sandraugos valstybių 
ministeriai pirmininkai, kai pa
tys anglai tarpusavyje nesuta
ria. Gaitskell nėra iš esmės nu
sistatęs prieš Europos ūkinę 
bendruomenę, bet jis, o ypač li-

GEDIMINAS GALVA

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

Žemiau pateikiami dokumentai byloja tą pačią 
tragišką istorinę žydų tautos dramą.

Leibos Kibarto parodymas-dokumentas D-969 iš ■ 
Niurnbergo bylos: „Aš, Leiba Kibartas, pareiškiu tai, 
kas seka:

I. Aš esu žydas ir laike vokiečių okupacijos gy
venau Šiauliuose, esančiuose maždaug 130 km. nuo 
Rygos. Aš esu odininkas.

II. Mane areštavo gatvėje ir privertė laike tri
jų metų gaminti moteriškus rankinukus. Aš gyve
nau getto. S. A. vyrai kasdien paimdavo iš getto ir 
nuvarydavo į Šiaulių apygardos komisaro įstaigos 
kieme esančias dirbtuves, kurioje aš ir kiti žydai 
atlikdavom įvairius darbus.

VI. Šiaulių getto buvo 4,500 žydų. Jis buvo 
sausakimšai pilnas. 1941 m. rugpiūčio mėn. S. A. 
vyrai staiga apsupo visą getto. Dalis jų įsiveržė į 
getto namus paėmė iš jų moteris, vaikus ir senius, 
sukrovė juos į sunkvežimius ir išvežė. Tai aš pats 
mačiau. Tai padarė išimtinai S.A. vyrai. Aš mačiau,

i kaip nutverdavo vaikus už plaukų ir mesdavo juos 
! į sunkvežimį. Aš nemačiau, kas su jais atsitiko. Bet 
į vėliau vienas lietuvis man pasakė, kad jie buvo nu
vežti 20 km. už Šiaulių ir sušaudyti. Taip pat jis 

! pasakė, kad patsai matė, kaip S. A. vyrai juos nu
rengė ir sušaudė automatiniais revolveriais.

VII. 1943 m. darbininkų grupės iš getto buvo 
siunčiamos į darbovietes už miesto ribų ir grįždamos 
kartais parsiveždavo maisto, pvz. bulvių. S. A. vy
rai juos krėsdavo ir tuos, pas kuriuos rasdavo mais
to, mušdavo.

1943 m. birželio mėn. kažkoks kepėjas Maza- 
vcckis (Mazaketzki) buvo sugautas su 4-5 cigare

tėmis ir gabaliuku dešros. Jis buvo smarkiai sumuš
tas ir atgabentas į apygardos komisaro įstaigą. Aš 
ir kiti žydai ten dirbome. Bubąs pasakė dirbantiems, 
kad nusikaltėlis turi būti pakartas, nes jis norįs 
įrodyti, jog ir jis sugebąs karti žydus. Artimiausią 
sekmadienį Bubąs pakorė Mazaveckį akivaizdoje tam 
tikslui suvarytų žydų.

VIII. Apygardos komisaras, kurio įstaigos kie
me aš dirbau, buvo Gewecke. Aš jį matydavau kas
dien. Jis buvo SA vyras.

IX. SS. perėmė getto iš SA 1943 m. rugsėjo m. 
Getto tapo dirbančiųjų vienetu (komanda). Aš pa
reiškiu, kad visa aukščiau pasakyta yra tikra.

Rugpiūčio 10, 1946 m.
Leib Kibart.

Aš pažinau L. Kibartą. Tai buvo kuklus, ne- 
augšto ūgio ir mažai iš minios išsiskyręs individas. 
Jis buvo lygaus, ramaus būdo. Tos būdo savybės ma
tomai nulėmė jo parodymų būdą ir formą. Pažino
jau ir Gcbietskomisarą Geweckę. Apie tai teks kal
bėti vėliau. Pažinau ir Bubą, kuris buvo komisaro 
štabsleiteris. Jis pasižymėjo klastingumu ir rafi
nuotu žiaurumu. Mano nuomone Bubąs yra atsakin
gas už Šiaulių apskrities Jono Noreikos, didelio pa
trioto ir rezistento, suėmimą 1943 m. kovo mėn. ir 
išvežimą į Stutthofą.

Szlomos Gol parodymas. Dokumentas D-964 iš 
Nuernbergo Bylos. The Case Against Adolf Eich- 
mann psl. 94-95).

Aš esu žydas ir gyvenau Vilniuje, Lietuvoje. 
Laike vokiečių okupacijos aš buvau Vilniaus gette.

II. Vilniaus getto administravo S. A. Vilniaus 
miesto komisaru buvo S. A. karininkas Wolf. Žydų 
reikalams patarėjas buvo S. A. karininkas Muerer.

III. 1943 m. gruodžio m. 80 getto žydų, įimant 
4 moteris, mane ir mano draugą Josif Belic, įsakymu 
S. A. sturmfuehrerio, kurio pavardę aš užmiršau, bu
vo apgyvendinti erdvioje duobėje. Ji buvo iškasta 
ankščiau, ir ten turėjo būti patalpintas požeminis

žibalo tankas. Jo diametras buvo 60 metrų ir jos 
gylis 4 metrai. Dalis jos buvo pridengta lentomis. 
Ten buvo medinėmis sienomis kambariai, virtuvė 
ir išeinamoji. Ten mes gyvenome 6 mėnesius, iki iš
bėgamo. Tą duobę saugojo S. A. vyrai, apie kuriuos 
aš pasakosiu žemiau.

IV. Vieną rytą Sturmfuehreris, šalia kurio buvo 
14 ar 15 S. A. vyrų, stovėdamas prie duobės krašto, 
mums pasakė; „Jūsų broliai, seserys ir draugai yra 
visai netoli. Elkitės su jais atitinkamai, ir, jei jūs 
atliksite' savo pareigas, mes nusiųsime jus į Vokie
tiją, kur jūs galėsite dirbti savo specialybėje.” Mes 
nesupratome tos kalbos prasmės.

V. Po to S. A. vyrai numetė į duobę grandines. 
Sturmfuehreris įsakė žydų formanui (mes sudarėme 
darbo vienetą) uždėti jas ant mūsų. Grandinėmis 
buvo apjuosti mūsų liemenys ir čiurnys. Jos svėrė 
apie du kilogramu. Būdami supančioti, mes galėjo
me eiti tik siaurais žingsniais. Mes jas nešiojome be 
pertraukos šešis mėnesius. S. A. pasakė, kad kiekvie^ 
nas, kuris nusiims grandines, bus pakartas. Keturios 
moterys, dirbusios mūsų dirbtuvėje, nebuvo supan
čiotos.

VI. Po to mes turėjome dirbti. Apkaustyti mes 
vaikščiojome 5 - 6 mėn.

VII. Mums buvo įsakyta atkasti masinius kapus, 
išimtus lavonus sukrauti ant laužo ir juos sudeginti. 
Man atiteko lavonų atkasimas. Mano draugas Belic 
piaustė rąstus ir iš jų darė laužus.

VIII. Mes iškasėme išviso 68,000 lavonų. Aš tai 
žinau, nes du mūsų žydai pagal vokiečių įsakymą tu
rėjo lavonus skaičiuoti — ta pareiga buvo jų vienin
telis darbas. Masiniai kapai buvo lavonų mišinys — 
žydų, lenkų kunigų, rusų karo belaisvių. Tarp atkas
tųjų aš užtikau savo brolio lavoną. Aš radau prie jo 

: asmens tapatybės dokumentą. Jis jau buvo negyvas
du metai, kada aš jį atkasiau, nes aš žinojau, kad jis 
buvo Vilniaus getto 10,000 žydų grupėje, kuri buvo 
sušaudyta 1941 m. rugsėjo mėn.

(Bus daugiau)

beralai, laiko nepriimtinas są
lygas tapti jos nariu. Anglų 
tarpusavio nesutarimai sudaro 
progą sandraugos nariams kal
bėti sava šnekta.

Kanados ministeris pirminin
kas Diefenbaker įspėjo Angli
ją, kad, sandraugos nariams 
užkirtus kelią laisvai prekėmis 
pasikeisti, Europos rinkose gali 
iššaukti visai nelauktus padari
nius. Jis šiuos žodžius tardamas 
žinoš kad kanadiečiai pergyvena 
nemažesnius sunkumus už an
glus. Diefenbakerio politinė at
spara nusilpo, iškilo valiutos ir 
nauji ūkiniai klausimai, kurie 
gali paskubinti nenumatytus 
“padarinius” — glaudesnį ūki
nį bendravimą su JAV.

Jo žodžiams pritarė Australi
ja ir ypač Naujoji Zelandija, ku 
ri skaudžiausiai gali būti An
glijos persitvarkymo paliesta. 
Australijos ministeris pirminin
kas Menzies jau senokai rūstau 
ja, kai Holoyoke, Naujosios Ze
landijos vyriausybės galva, de
da didžiausias pastangas ginti 
savo teises Londono rinkoje, 
kuri suvartoja 90% zelandiško 
pieno gaminių.

Nehru, Indijos ministeris pir 
mininkas, daugiau dėmesio krei 
pė ne į ūkinę, bet į politinę sri
tį. Jo artimas bendras Krišna 
Menon, Indijos krašto apsaugos 
ministeris, jau kuris metas ben

drauja su Maskva ir' pastaruoju 
metu ten užpirko nemažą skai
čių sprausminių MIG lėktuvų, 
kuriems bent pradžioje patar
naus Sovietų “žinovai”. “Neut
ralusis” Nehru nuogąstauja, 
kad Europos ūkinė bendruome
nė gali tapti Šiaurinio Atlanto 
ramščiu.

Macmillan kietai laikosi

Sandraugos ministeriai pirmi 
ninkai tik pasikeičia nuomonė
mis, bet nedaro įpareigojančių 
formalių nutarimų. Afrikos ir 
kitų sričių mažieji sandraugos 
nariai pritarė Anglijos ūkiniam 
bendravimui su Europa. Jis ne- 
sutartinis, nes kai kurie afrikie
čiai nagais ir ragais draskėsi, 
kad Londonas neieškotų kelio į 
žemyną.

Sandraugos narių nepalankus 
nusistatymas dėl Anglijos posū
kio jau prieš ministeriu pirmi
ninkų suvažiavimą buvo žino
mas Londone, tačiau jo pakar
tojimas tik pasunkino Macmil
lano padėtį. Jis laikėsi labai san 

į tūriai, kad neatstūmus sandrau 
gos narių, bet ir nepasunkinus 
derybų su Europos ūkine bend
ruomene. Jis nenorėjo bet ku
riuo mostu pakenkti Edward 
Heath, jo ministeriu kabineto 
nariui, kuris nepaprastai suma- 

: niai ir kantriai gynė Anglijos 
reikalus derybų metu Briusely
je.

į Kai sandraugos suvažiavime

Rancho Santa Fe, Calif., Margery Petretta, mokytoja, rodo savo vaikams laikraštį, kad jų tėvelis 
jūrų Įeit. Charles Conrad parinktas astronautu į planetas. Astronauto tėvas taip pat šypsosi, už
girdęs. kad sūnus parinktas astronautu. Pirmojo pasaulinio karo metu senasis Conrad buvo vie
nas pirmųjų balionistų.

Naujosios mobilizacijos šeselyje
KĘSTUTIS G AIDŽIŪNAS

Praėjus vos' tik metams nuo 
Berlyno krizės, iššauktos Ame
rikos atsarginių mobilizacijos, 
rezervistų klausimas vėl iškilo 
viešumon. JAV senatas jau pa
tvirtino, reikalui esant, preziden 
to Kennedžio prašymą pašaukti 
150,000 atsarginių aktyvion ka
rinėn tarnybon..

Jei dalinė mobilizacija įvyks, 
tai ji bus ne šiandien ir ne ry- 

į toj. Dar užtruks mažiausiai mė- 
I nesis, kol prezidentas Kennedy 
galės panaudoti pašaukimo jė
gą, nes, stebėtojų nuomone, kon 
gresas planuoja dirbti dar vie
ną mėnesį. Mobilizacija gali į- 
vykti tik po kongreso užsidary
mo Be to, pašaukimo terminas 
veiks tik iki vasario 28 dienos.

Dabartiniu laiku, pagal visą

buvo pulta Anglija, jos suda
rytos komisijos, sutelkusios ži
novus, studijuoja kiekvieną klau 
simą, kad spalio mėn. galop ban 
džius susitarti ir pasirašyti su
tartį, kuri turės būti patvirtin
ta parlamento ir tautos naujų 
rinkimų metu.

Lodonas ir Europos žemyno 
sostinės sutelkė visą dėmesį į 
dabartinių ūkinių ir politinių 
klausimų sprendimą ir užgniau 
žė jausminę gražbylystę, kad 
nepadidinus esančios įtampos.

eilę aukštų JAV Gynybos de
partamento pareigūnų pareiški
mus, mobilizacijai dar nėra su
daryta jokių planų. Tai yra tik 
atsargus žingsnis, prezidentui 
reikalingas kongreso atostogų 
metu.

Prezidento Kennedžio nuomo
ne, bus reikalinga tik 150,000 
atsarginių. Praeitų metų mobi
lizacijos metu, jis turėjo teisę 
pašaukti iki 250,000 atsarginių, 
bet 'buvo pašaukta tik apie 150, 
ooo’.

Šis 100,000 atsarginių mažes
nis skaičius aiškiai parodo, kiek 
dabar reguliari kariuomenė yra 
didesnė ir stipresnė, palyginus 
su praeitais metais. Tada buvo 
tik 11 kovai paruoštų divizijų, 
dabar jau 16.

Reguliari kariuomenė šian
dien turi apie 970,000 vyrų. Vi
sų ginkluotų pajėgų rezervai 
susideda iš apie 1,000,000 na
rių.

Sovietų laikraščiai, komentuo 
darni prezidento Kennedžio at
sarginių pašaukimo planus, tai 
pavadino “karingu nutarimu” ir 
nauja grandimi “karinių, poli
tinių ir diplomatinių prieš Ku
bą nukreiptų agresijos įvykių 
grandinėje”.

Pagal Pravdos koresponden
tą Washingtone, Jungtinės A- 
merikos Valstybės pergyvena 
antikubinį psichologinį “siautė
jimą”.

Kubos “prezidentas” Osvaldo 
Dorticos pranešė, kad Fidel Cas 
tro revoliucinis režimas pajėgs 
sumobilizuoti visą tautą atsįsr 
pyrimui prieš prezidento Ken
nedžio atsarginius.

Per Havanos radiją Dorticos 
šaukė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių “reakciniai senato
riai” reikalauja Kubos invazi
jos.

Gražuole į vienuolyną

Seattle, Wash., 1958 m. buvo 
išrinkta Jūrų Karalaitė Judita. 
Paulson. Šiemet ji įstojo į Die
vo Apvaizdos Gailestingųjų se
serų vienuoliją.
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Smuikininkas MATIulSAS
Solistė B. KEMĖŽAITĖ

Humoristas A. VALENTINAS
LIETUVIŠKI VALGIAI ir GĖRIMAI

i i Tradicin os Balių! PAKŠTO SALĖJE, 2801 W. 38th Streei
Įėjimas nemokamas nariams, o 

$2.50 kitiems, prie įėjimo.

Š. M. RUGSĖJO 22 DIILN A, 8 VALANDĄ 
ŠEŠTADIENĮ

tik

PO ĮSPŪDINGO SEKMADIENIO
« «

Žvilgsnis tikrovėn

VYSK. V. BRIZGYS

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., sylvanijoje, ir kit. Šv. Kryžiaus ir iš kaltinamojo pusės, o 
Chicagos Lithuanian Plazza bu- ligoninės pirmas projektas, ku- paskui viešai kalbėti,
vo tikrai gražus ir malonus į- riam buvo gautas leidimas, tu- Šalia fondo komiteto būtinai 
vykis. Visi jau ir anksčiau pri- , rėjo kainuoti apie 4 milijonus reikia paminėti Šv. Kryžiaus li- 
pažino, kad ši Chicagos sritis dolerių. Darbą pradedant, pro- goninės gydytojus ir Rėmėjų 
buvo graži. Skoningai atrodąs' jektas buvo keistas jį padidi- draugiją. Apie šių dviejų grupių 
Šv. Kazimiero kongregacijos se- ; nant, gautas leidimas jau ne 4, prisidėjimą ir nuoširdžią talką 
sėlių motiniškas namas su kuk- o 9 milijonams. Jų derybos su kas nors turėtų plačiau para- 

Bažnyčios hierarchija buvo la
bai panašios į anų dviejų filmos 
vienuolių. Klausiamos, kur gaus 
pinigų, jos atsakydavo: “Die
vas duos”. Šv. Kryžiaus ligoni-

laus kunigo statula priešakyje, 
Marąuette parko kampe papras
tas, bet skoningas paminklas 
Dariui ir Girėnui, Marijos Aukš 
tesnioji mokykla, didinga ir ori-

šyti. Tai gražaus solidarumo, 
pasiaukojimo, pasigerėjimo gru 
pės.

Ligoninės atidarymo dieną 
garbės svečių — draugų tarpe

Bostone demokratai nominavo į senatą prez. Kennedy brolį Ted, 30 m. 
Dešinėj matyti respublikonų kandidatas 
tinių postų.

kuris čia matyti su žmona. 
Lodge. Šios šeimos visada dalyvavo varžybose dėl poli-

ginali žmonių gausiai lankoma nė ir anksčiau pastatytas tech- buvo ne tik Lietuvos generalinis įstaigoje save vertai atžymėtų vių kultūrai. Džiaugiasi ir nau- kių atsitikimų Amerikoje esa- 
Šv. Marijos Gimimo bažnyčia, nikos centras kainuoja viso \ konsulas ir Ponia, bet taip pat lietuviai. Netrukus prie kam- ! dojasi jų darbais ir kiti. Mes ma daugybė.
tos apylinkės gyventojų kultū
ringa dvasia. Vįsa tai kartu — 
labai didinga ir labai gražu.

Sekmadienio saulėtą popietę, 
maldos, muzikos ir minios plo
jimo garsų sąmišyje atsivėrė 
puikaus fasado durys į naują 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Susirin
kusį didelė žmonių minia, spau
dėsi vidun ir taip iki sutemų ji

apie 10 milijonų. Didelę dalį' Rudžiai, Mackevičiai, Saldukai barių durų ir kitur bus sega- i lietuviai ne tik džiaukimės, nau- 
teks užmokėti su palūkanomis, ir daug kitų. Malonu paminėti, mos metalinės plokštelės su ge-! dokimės, didžiuokimės, bet ir 
Iš kur visa tai ateis ? Seselių kad Rėmėjų draugijoje yra daug radarių pavardėmis. Kam nebū- remkime mums savų pasiauko

tų malonu čia rasti savo ar vai- j jusiu žmonių iniciatyvą ir drą- 
, kams savo tėvų pavardę ? Čia ! są.
■ turėtų likti atmintis ir lietuviš- i ----------------
kų organizacijų. Nebūtų per- 

Visi pastebėjo, kad ligoninę dau? ir ne pervėlu <3^^ lie. 
atidarius, tuoj pranyko baltais,^ tarpe suorganizuoti ko_

Dievas nemėgsta būti gundo- rubais, dėvinčių seselių grupė, . mitetą gv Kryžiaus ligoninės 
mas. Kas nori jo pagalbos, tas !lko tlk 3'4- Kltos ne pabėgo ■ skolai mažin.ti. Tiesa, kad viso.

argumentas daugeliui atrodo la
bai naivus: “Iš Dievo ir artimo 
meilės aukosimės, ir Dievas pa
dės”.

Amerikiečių pagalba

lietuvių.

Pasiaukojimas ligoniams

Smarkėįa antiameri- 
kine propaganda 

PAVERGTA LIETUVA. —
čiaisP^2ilkLTdtlsatZoUUnė ! turi pats sten§tis^ir_ protauti, nuo savo prietelių, bet nuskubę- , kių komitetų į. reikalų ;mes tu- Pastaruoju metu tiek per Vii- ‘

Kas žino, o gal gyvenimas tėra 
tik mirimas, o mirimas — bus 
gyvenimas ? — E.uripidis.

“Tiesoje” dar pagausėjo ir pikti 
J. Buivydo šaržai, nukreipti ;; 
prieš Jungtines Amerikos Vals ■ 
tybes ar Fed. Vokietiją. (E.)

GALITE. UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais-

Bus gal pravartu šia proga vie- 0° Prie ligonių. Ir toliau jos vi-1 rįme daug. Kas tačiau daugelis niaus ra<bj4, tiek “Tiesoje” ir
šai paaiškinti ne vieno paklau- sos kasdien sunkiai dirbs. Jų . prieš žmogaus kančią ir mir- kitoje spaudoje padaugėjo me
simą, kodėl statybos fondo ko- draugės mokyklose ir toliau ten tieg momentą? Kas svarbesnio džia§os prieš JAV-'bes, prezi-

už vietą, kurioje žmogus kan- ^entą, amerikinį gyvenimą, įsta-
, čios ir mirties valandą galėtum tymus ir kt.

kad laiku sumokėtų milžinišką jaustis rūpestingoje fizinėje ir Kiekviena proga nurodoma į 
skolą. Pagalvojus, kad ši skola dvasinėje globoje9 JAV tariamai imperialistinius,,

srove ėjo lauk. Vieni susitelkę _ aaiškinti ne vieno pakiau.'sos kasdien sunkiai 
tylėjo, kiti garsiai reiske pasi
gerėjimą, susižavėjimą. O visi 
jie matė įstaigos tik dalį, praei
dami. Nebuvo kaip tokiai miniai 
rodyti ir aiškinti naujausius į- 
rengimus, kuriais šis pastatas 
yra moderniausias ne tik Chica 
goję. Viskam, kas prieš tai bu-

mitete buvo ne žymieji Chicagos kinsis juokingai menku atlygi, 
lietuviai, o pradžioje pirminin- n™u- Visos kartu labai taupys,
kavo buvęs meras Martynas 
Kennelly, jam mirus — Frank 

i Piane, Commomvealth Edison 
b-vės pirmininkas. Kiekvienam

ne vienintelė, kad kongregacija 
turi ne pilnus 500 darbingų se-

■ agresinius tikslus. 
Litva”

Sovietskaja 
dienraštyje paskelbtasŠioje ligoninėje bus dar viena I

aišku, kad Chicagos lietuvių tar sehb- lengva suprasti, kiek jos iškilmė _ jog paiaįminįmas. Ta Jau senokai JAV gyvenusio ra- tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
----- 1-- -x—:— r Ph., tiksliai išpildo daktaro re

ceptus ne tik vietinius, bet ir gau-
tata^vr^tik^ad^^rhAL iTt- P^" pe kelių mili0onii dolerių nesu- turi dri*sos kaip pasitiki Die- ; iškilmė atidėta. nes kardinolas | šyb K- Vairo.Račkausko straips 
įiniksZ -ktaSgarbesir^rozl° rinksi. Reikėjo asmenų, kurių ™ ir žmonėmis. Tai puiki pamo- j A Q Meyer> Chicagos arkivys. nis “Baimės atmosferoje” - 
V • ; vardas būtų tam tikras užtikri- ka visiems, ką reiškia tarpusa- kupag, turf . Romą j. bug čia pasakojama apie darbą, bui tus is Lietuvos.
Lietuviai viską gerai padaro j nimas ir Bažnyčios hierarchijos .™8 solidarumas, planinga drąsa : dį,degn’ė už rugsėj0 16-tos.. Ir ta •ti ir gyvenimą kapitalistiniuose Į COMMUNITY PHARMAGY 
Keliomis savaitėmis prieš Šv. akyse, įtakingas įvairių stam- įir pasiaukojimas. ! proga dalyvaus daug lietuvių ir .kraštllose’ VPač JAV-

Kryžiaus ligoninės atidarymą besnių bendrovių akyse, garan- šios ligoninės skolos našta i ne lietuvių. Straipsnelio apimtis j “Tiesoje” rugsėjo 6 d. atspaus- 
viename didesniame Amerikos tija bankams, kurie skolino ne joms vistiek yra didelė ir bus į neleidžia plačiau to pavaizduoti, dintas A. Laurinčiuko, JAV gy

ADUIMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINASI

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

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel r.uo $15.50

Durys (14 rūšių) ...... nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai (avvnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, st< lipai, turekliai.

vyskupų pobūvyje buvau už- ! bungalovui pasistatyti, o mili- sunki. Ne iš ko kito, o iš užuo 
klaustas, ar jau baigiama nau- 3onus dolerių- Į visokius kitus jautos jų pasiaukojimui yra a
joji ligoninė. Pokalbyje prieita 
iki pačios seselių kazimiriečių 
kongregacijos ir bendrai lietu-

priekaištus ar gandus pravartu nas ligoninės gydytojų ir Rė- 
prisiminti, kad joks išmintingas 
žmogus neteisia, išklausęs tik

tenka išsireikšti tik trumpu sa
kiniu, kad Amerikoje jokia kita 
lietuvių grupė nėra užtarnavusi 
lietuvių valdui tiek pagarbos

venančio, straipsnis apie tai, kad 
“JAV studentų nuomone, nuga
lės komunizmas”. Straipsnis tą 
pačią dieną pakartotas ir per 

d.

(Lietuvių vaistine)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

mėjų draugijos joms pritari
mas. Didelė tų geradarių dalis kitų tarpe, kaip Šv. Kazimiero Vilniaus radiją. Rugsėjo 6

vių. Vienas Chicagoje gimęs ir vienos pusės. Jeigu manoma, 1 yra ne lietuviai. Reikia iš šir- . kongregacijos seselės. Iki šiol paskelbta ir apie tai, kaip JAV
augęs vyskupas išsitarė • “Ži- ka<^ kuris gandas yra vertas dė dies linkėti, kad. šioje nelaimin- Į jos daugiausiai yra pasidarba- policija Denverio mieste užsiė-
nau iš patyrimo kad lietuviai mesl°>---pirma reikia jį patikrinti go žmogaus nuoširdžios globos ! vusios ir pačių Amerikos lietu- minėjusi plėšikavimu. Girdi, fo
ką daro, gerai padaro”. Ligoni- > '*---------------
nės atidarymo dieną, jos dalį 
perėjęs būrelis gydytojų ir Chi
cagos miesto valdžios narių pri
siminė praėjusį šeštadienio va
karą TV rodytą filmą “Come 
to the Stable”. Dvi vienuolės, į 
turėdamos tik kelis šv. Judo 
medalikėlius ir daugiau nieko, Į 
pasiryžo gauti vietą, pinigų, vys i 
kupo leidimą kurti vienuolyną! 
ihjstatyti ligoninę ne kur kitur, 
o jųdviejų pasirinktoje vieto
je. Pasiryžimu ir pasiaukojimu 
jos savo pasiekė.

ė Anos filmos pasakč-lei labai 
panaši yra Šv. Kazimiero kon
gregacijos seselių įstaigų isto
rija. Ši ligoninė nėra pirmas jų 
daugelio protams ir akims per 
drąsus užsimojimas. Atsiminki
me Loretto, Marijos mokyklą, 
milžinišką įstaigą Newtown, Pen

Spaudoj ir gyvenime i

(Atkelta iš 3 pusi.) 
įį Bostoną per vieną parą atveža 
šviežias daržoves, šeimininke no
riai moka nustatytą kainą.

Stebėtina maisto gamyboj pažan
ga. Greit toliau pažengsim. Numa- i 
tomi džiovinti vaisiai ir daržovės, 
džiovintos vaisių sunkos, perspin- 
duliuota mėsa, nereikalaujanti šal
dymo, galima dėt ant lentynos ar i 
spintoj virtuvėj laikyt.

Maisto gamintojai kasmet skiria i 
po 120 mil. dol. tyrimui, suradi
mui, išvystymui naujų mitybos ga 
mininų, — sako P. S. Willis Gro
cery manufacturers of America 
pirmininkas. Po 10 metų didesnės, 
maisto krautuvės turės 12,000 
žmogaus maistui tinkamų dalykų, i 
Jų pusė bus nauji, kiti pagerinti.

A Rūkas L

Between Now and October iOth it’s

BLUE CROSS 
BLUE SHIELD

Join-Up Tint®
Jūs tikitės, kad niekad rimtai nesirgsit ar neturėsit nelai
mingo atsitikimo.. . bet šie dalykai atsitinka kiekvieną die
ną daugeliui žmonių. Jei jūs būtumėt sužeistas pakeliui į 
darbą. . . jei kas nors jūsų šeimoje nukristų nuo laiptų ir 
susilaužytų klubus... kur jūs gautumėt pinigų apmokėti 
sąskaitas.

Prisiminkit. .. Blue Cross ir Blue Sbield yra vieninteliai 
planai laiduojami ligoninių ir daktarų su tikslu padėti jums 
apmokėti ligoninės ir daktarų sąskaitas.

Šiuo metu yra du būdai kaip jūs galit įsijungti į šiuos du planus. Pirma, jėi jūs dirbat vie
noj iš 16,000 firmų Illinois... kurios remia Blue Cross ir Blue Shield... prisijunkit ten, kur 
dirbat. Arba, jei jūs esat mažiau 65 ir geros sveikatos. .. jūs galit įsijungti į negrupinį planą. 
Jei jūs esat virš 65, klauskit specialaus vyresniųjų piliečių plano. Taigi, jei jūs neturit Blue 
Cross—Blue Shield. .. būkit tikri prisijungti dabar prieš pasibaigiant šiam specialiam pasiū
lymui spalio 10 d. -Pasirūpinkit aplikacija savo artimiausioj ligoninėj ar Blue Cross įstaigoj ir 
pasiuskit ją prieš spalio 10 d.

BLUE CROSS plan of hospital Service Corporation

BLUE SHIELD plan of Illinois medical Service 

Headąuarters: 425 N. Michigan Avė., Chicago 

21 Branch Offices throughout Illinois

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

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas 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

//-........... ■ —........ .. ....... ............... .................A
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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 men. 1 r.
Viii A&inflC. PIRM. ir KETV............................... » v. r. Iki 8 p. D.THLHnUUOi ANTRAD. ir PENKT................ » ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. v ,-. r. iki M - 4 Trečiad. uždaryta.



I Clevelando lietuvius
Šie metai Lietuvių Bendruo

menės paskelbti Maironio me
tais. Jų tikslas — duoti mūsų 
gyvenimui Maironio dvasios ir 
entuziazmo.

Pavergtos ir prispaustos lie
tuvių tautos gyvenimą dengė 
tamsi naktis ir kaustė žiemos 
ledai. Maironis rado žodį ir bū
dą prakalbėti į lietuvio sąmonę 
ir širdį. Ir atsibudo didžią pra
eitį atminę tėvynės vaikai, var
gai gimdė galiūnus, jaunimas 
užtraukėnaują giesmę. Pabudu
si tauta paėmė arklą, knygą, 
lyrą ir nuėjo Lietuvos keliu.

Naujos nelaimės vėl spaudžia 
Lietuvą.

Maironis vėl kyla mūsų tau
tos ateities pranašu: “O tačiau 
Lietuva tik atbus gi kada: ne 
veltui ji tiek iškentėjo!” Štai 
kodėl vėl mums reikia Maironio 
tikėjimo, ryžto ir entuziazmo.

Kartu su visais laisvojo pa
saulio lietuviais Maironio gimi
mo šimtmetį taip pat minime 
ir mes, Clevelando lietuvės ir 
lietuviai. Tad padarykime vis
ką, kad Maironis iš naujo bū
tų išgirstas, suprastas ir pasek 
tas. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti minėjimuose, kurie Mai
roniui prisiminti bei pagerbti 
rengiami:

1. rugsėjo 29 LB Clevelando 
I apyl. Vaidilos teatro Maironio 
dramos “Kęstučio mirties” vai

dinime, globojamame Dirvos 
slovėnų salėje,

2. rugsėjo 30 jaunimo fakelų 
lauže kultūriniame lietuvių dar
želyje prie Maironio paminklo.

3. spalio 20 mokyklinio jau
nimo Maironio kūrybos vakare 
Šv. Jurgio parapijos salėje,

4. spalio 21 iškilmingose pa
maldose Maironio intencija Šv. 
Jurgio bažnyčioj,

5. gruodžio 2 iškilmingojoj 
akademijoj naujosios parapijos 
salėj, kurios programoj paskai
ta, Čiurlionio ansamblio bei so
listų Maironio dainos ir jo kū
rinių deklamacijos.

Mūsų jaunimas prašomas 
taip pat gausiai dalyvauti kon
kursiniuose rašiniuose, kurie 
paskelbti Maironio raštų temo
mis.

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai!

Maironio Metų Komitetas: 
Pirm. St. Barzdukas. Na
riai: klebonas kun. B. Iva
nauskas, Pr. Ambrazas, M. 
Aukštuolis, A. Balašaitienė, 
P. Balčiūnas, Vyt. Braziu
lis, F. Eidimtas, K. S. Kar
pius, P. Mikšys, Alf. Mi
kulskis, J. Miščikas, Z. Pec- 
kus, J. Stempužis, J. Žilio
nis. Sekr. Pr. Karalius.

Alto Clevelando sk. pirmininkas Kazys Žiedonis atostogų metu 
su savo žmona be kitų vietovių aplankė ir Bostoną. Bostone susi
tiko su Juozu Vincą, Pabaltijo imtynių čempionu, kurį 1951—1952 
m. dažnai matydavome televizijoje imtynėse. Iš k. j d. Povilas 
Plėkšnys, sunkaus svorio kilnotojas, Žiedonienė, Kazys Žiedonis, 
Juozas Vincą ir jo žmona.

dainomis keturi Dautartų sū- tis maloniai kviečia visus lietu- 
nūs, akordeonistai (Šarūnas vius dalyvauti susikaupimo, at-

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 21

Pripažinta: ūkio darbai vyko nepatenkinamai 'id^kŠauro£.i
! no idėjų istorija.

PAVERGTA LIETUVA. — | mėn. pabaigos daugelis Lietuvos I 
Rugpiūčio 28 d. įvykusiame Lie 
tuvos komunistų partijos cent
ro komiteto ir ministerių tary-

kolchozų ir sovchozų nebuvo j 
pradėję kūlimo darbų. Esą, ne- į 
buvo išnaudoti ir visi pašarų i

rybos posėdyje buvo apsvarsty- kaupimo rezervai. Buvę nušie-
ta, kaip Lietuvos kolchozuose, 
sovehozuose vyko javapiūtė, kū
limas, pašarų paruošimas. Pri
imtame nutarime pažymėta, kad 
žemės ūkio darbai atliekami ne 
patenkiniamai. Dėl blogų oro są 
lygų atkreipta dėmesys, kad 
darbai nebuvo atliekami laiku.

Posėdyje pripažinta, kad dau 
gelis kolchozų ir sovchozų ūkių 
vadovų nepakankamai vertina 
derliaus nuėmimą kombainais. 
Šios mašinos Lietuvoje naudo
jamos nepakankamai (tačiau 
partija visai nemini, kad tų kom 
bainų Lietuvoje trūksta. Jei 
pgl. statistikos duomenis 1961

nauta tik 83% natūralių pievų 
ir 89% sėtinių žolių, šieno pa
ruošų planas buvęs įvykdytas 
54%, o siloso raugimo — tik 
8%. (E.)

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

toks ypatingas 
kokio neži-

—Carlo Antoni

HAVEN OF RĘST
NURSING HOME
Convalescent and Eldery People 

Ambulatory and Bedridden
24 HOUR NURSING SERVICE 

Liscensed
Rates $150, $160, $175, $200 Per 
Month. References. Rev. J. R. Too- 
lian, C.S.V., Pastor of St. Mary’s 
church, Beaverville, Illinois.
Beaverville, Illinois Phone 31

ELECTROniCS
TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STKREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
|ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 

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

13321 S, Halsted St- CLIFFSIDE4-S665

KALBFS INŽ. J. MIKLOVAS

Rugsėjo 23 d. 5 vai. p. p. Lie
tuvių salėje, 6835 Superior Avė,. 
Clevelando Alto sk. pakviestas, 
neseniai pasišalinęs iš Lietuvos, 
inž. Juozas Miklovas darys pra
nešimą apie padėtį pavergtoje 
Lietuvoje.

Inž. J. Miklovas yra kilęs iš 
Žemaitijos ir yra apvažinėjęs 
daug Lietuvos vietovių ir susi
pažinęs su krašto gyvenimu, 
net ir tolimesnėmis vietovėmis 
už Lietuvos ribų.

Clevelando lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti ir ne
praleisti progos išklaustyti žinių 
apie pavergtos Lietuvos padė
tį, kurią inž. Miklovas gerai ži
no. Prašoma nesivėlinti.

Valdyba

“VIENO PASAULIO DIENA”

Clevelando tautinių kultūrinių 
darželių sąjunga šį sekmadienį, 
rugsėjo 23 d. rengia tradicinę 
metinę šventę. Kiekviena tau
ta, turinti savo kultūrinį dar
želį, dalyvaus programoje. Mū
sų čiurlioniečiai šokėjai išpildys 
kelis tautinius šokius.

Programos dalyviai susiren
ka 1 vai. prie Superior ir E. 99 
gatvių, iš kur organizuotai vyks

prie Shakespearo darželio, kur 
bus išpildyta programa.

Šiemet bus renkama tautinių 
darželių gražuolė iš tautiniais 
drabužiais apsirengusių mergai
čių (amžius 19—25 metai). Čiur 
lionio ansamblis turi pareiški- 
mų ir rekomendacijų blankų. ( 

Kiekviena tauta savo daržely j 
priiminės ir svečius.

Programa prasidės 2 vai. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti 
programoje, sekti spalvingą 
tautybių paradą ir Kultūrinių 
darželių gražuolės vainikavimą. 
1962 metams. Įėjimas nemoka
mas.

KONGRESO ATSTOVE 
FRANCES P. ROLTON

Pereitą šeštadienį savo gra
žiame sode, kurio centre stovi 
Dievo motinos statula, Zigmas 
ir Magdelena Dautartai suren
gė JAV kongreso atstovės Fran
ces P. Bolton (Rcsp.) pagerbi
mo pobūvį. Pabūvin buvo su
kviesti kaimynai amerikiečiai, 
amerikiečių spaudos atstovas, 
lietuviškosios spaudos ir radi
jo atstovai, ALB Tarybos pirm. 
St. Barzdukas ir kiti. Dalyvavo 
arti 100 žmonių.

Po trumpos, bet simpatingos 
programos, kurioje pasirodė su

PADĖKA
š. «n. rugp. 14 d. Cleveland, Ohio, mirus mūsų brangiai

a. + a. BRONISLAVAI ŽUKIENEI
nuoširdžiai dėkojame kun. A. Miciūnui, sukalbėjusiam ro
žančių koplyčioje ir palydėjusiam velionę j kapines.

Nuoširdžiai dėkojame ir reiškiame pagarbą dr. A. Čei- 
čiui, su dideliu pasišventimu slaugusiam velionę ir suteiku- 
šiam jai kiekvieną žmogui įmanomą patarnavimą.

Dėkojame p. J. Daugėlienei, giesme palydėjusiai velionę 
J jos paskutinę kelionę. Dėkojame muzikui Pr. Ambrazui, 
vargonavusiam gedulingų pamaldų metu.

Širdingai dėkojame p. Danutei Mikoliūnienei ir p. Ka
ziui Gaižučiui už jų didelį geraširdiškumą velionei jos ilgos 
ligos metu.

Dėkojame D.L.K. Birutės Dr-jos Skyriui Clevelande už 
velionei prisiųstas gėles.

Reiškiame nuoširdžią padėką už gausiai suaukotas šv. 
Mišias už-velionės sielą ir prisiųstas gėles jos karstui papuošti.

širdingai dėkojame visiems, visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą, lankiusiems velionę koplyčioje ir palydėjusiems ją
į jos amžino poilsio vietą.

Nuliūdę GIMINES
Dėkojame laidotuves tvarkiusiems Della Jakubs & Son.

Stempužis ir Vytautas Dautar
tas) ir jaunutė šokėja, žodį ta
rė kongreso atstovė Bolton. At
stovė plačiau stabtelėjo ties 
milžinišku darbu, kurį atlieka 
JAV atstovų rūmai, ties prob
lemomis, kurios krenta ant rep
rezentantų pečių. Kalboje pa
lietė Kubą, Barlyną, komuniz
mo grėsmę laisvajam pasauliui, 
Amerikos vidaus reikalus.

Zigmas Dautartas, St. Barz
dukas ir V. Rociūnas įteikė Ku
chel ir Lipscomb rezoliuciją at
stovei, prašydami ją paremti 
JAV kongrese. Atstovė Fran
ces P. Bolton pasisakė, kad ši 
rezoliucija jai yra žinoma, ji 
pasisakanti už ją ir ateity dės 
pastangų, kad Lietuvos byla 
būtų perduota spręsti Jungti
nėms Tautoms.

Kongreso atstovė vėliau kal
bėjosi su Lietuvių radijo pro
gramos vadovu J. Stempužiu ir 
kitais lietuviais.

Į pobūvį vėliau atsilankė ir 
respublikonų kandidatas į mies
to merus Mr. Brown su žmona. 
Lietuviai svetingose Dautartų 
namuose turėjo progos plačiau 
su kandidatu išsikalbėti ir pa
sisakyti tautybių rūpimais klau
simais.

Kongreso atstovė Bolton jau 
dvidešimt metų, kaip atstovau
ja 22 distriktą, kuriame gyvena 
ir daug lietuvių.

Z. ir M. Dautartų atliktas 
darbas Lietuvos bylos reikalu 
yra sveikintinas ir didelės reikš
mės. Ir čia parodyta, kad pri
vati iniciatyva dažnai padaro 
daug gero.

LIT. MOKYKLOS PRADĖJO 
DARBĄ

Rugsėjo 15 d. abi lituanisti
nės mokyklos pradėjo darbą. 
Vysk. Motiejaus Valančiaus mo
kyklai vadovauja Petras Bal
čiūnas, o Šv. Kazimiero lit. mo
kyklai — Juozas Žilionis.

Abu vedėjai yra patyrę peda
gogai, dirbę ir vadovavę litua
nistinėms mokykloms.

Jau sukomplektuoti ir moky
tojai, kurie dirba su jaunaisiais 
lietuviais. Pilnas mokytojų są
rašas bus paskelbtas vėliau.

Norį leisti savo vaikus į mo- 
| kyklas, prašome kreiptis į ve- 
Į dėjus ir šį šeštadienį atvežti sa
vo vaikus į Šv. Jurgio parapi
jos mokyklą 9:30 vai. -r. ir 10 
vai. ryto į naujosios parapijos 
mokyklą.

40 VAL. ATLAIDAI

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
lietuviškąja suma Šv. Jurgio 
bažnyčioje prasideda Šv. Sak
ramento adoracijos atlaidai. 
Pamokslus sakys kun. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC, buvęs 
“Naujojo Gyvenimo” Vokietijo
je redaktorius ir buvęs “Drau
go” redaktorius ir moderato
rius.

Kleb. kun. Ivanauskas ir jo 
pagelbininkas kun. P. Dzegorai-

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miestogailos ir maldų dienose ir pa

prašyti Aukščiausiojo palaimos m- Lietuvoje buvo 958,000 ha leidimai ir pilna apdrauda. 
mūsų kasdieniniams reikalams,

SPAUDOS KIOSKAS

vėl veikia Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Galima gauti naujausios 
knygos, vadovėliai, užsisakyti I turų kūlimą. Blogai organizuo- 
liet. laikraščius ir žurnalus, Lie- tas grūdų džiovinimas, jų ap- 
tuvių Enciklopediją ir sutvar- dorojimas. Nors atėjo metas 
kvti kitus spaudos reikalus, j sėti žiemkenčius, ūkiai dar ne- 

' buvo paruošę dirvų sėjai. Visi 
MUZ. PRANAS AMBRAZAS,' ūkiai teturi 25% reikiamos sėk

los kiekio. O sėklos kokybė blo-
Šv. Jurgio parapijos vargoni
ninkas, maloniai kviečia balsin
gus lietuvius jungtis į parapi
jos chorą. Dėl repeticijų laiko 
kreiptis į vargonininką. Tegu 
ir toliau Šv. Jurgio parapijos 
choras gražiai gyvuoja. V. R.

grūdinių kultūrų plotų, o kom- ( 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 
bainų 1,800, tai vienam kom-; 
bainui tenka 530 ha, kurių nie-' 
ku būdu negali apdoroti vienas 
kombainas — E.). Be to, ūkiai 
blogai organizuoja grūdinių kul

tikrinama 
ratorijoje.
gai kontrolės labo-

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
Suž apdraudą. nuo ugnies lr auto-’ 
Įįraobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208^ VVest 95th Street fe 

Chicago 42. Illinois 
GA. 1-8054 i: GR. O-43SB.*

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, DI.

MUhilIiilliillillllillllililiiiiiiiliniilllllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. n a. PB 6-1003

'iiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiin

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, Di.

'ii

Pagaliau, partija su vyriau
sybe pareiškė savo didelį nepa
sitenkinimą, kad ligi rugpiūčio 4P; 5

SKIP’S 
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
SEPTEMBER-RUGSEJO 13, 14 ir 15 D.D.

S E L F
SERVICE

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $3-89

LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof Fifth $3-79
LIEBFRAUMILCH, SCIIWARZE KATZ, MOSEL- 

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
WINES Fifth $“|.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 
WHISKEY Fifth $3-59

PIERRE CARTIER IMP. FRENCH VVINES 
BARSAC or GRA VES (Close out) Fifth .98c

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

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDWEISER, 
MTLLFJR, SCIILITZ, Case of 24-12 oz. cans $3.89

current dividend on lnvestment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL/ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Lz 4 metų investmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po %% už kiekvienus metus, 4 metams pračjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

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

111 Valandos:

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

Dėl inftrmaeijų, kreipkitės į
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4iyį%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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Satelitas Tiros VI virš Egipto. Satelitas Tiros, skriejąs aplink 
žemę, atsiuntė nuotraukas, padarytas virš Egipto. Sis satelitas 
tiria oro sąlygas. (UPI)

MOKYKLA IR VAIKAI

JONAS MIŠKINIS

Mokyklinio amžiaus jaunuo
liuose gana dažnai pasitaiko į- 
vairių nervų sistemos suirimų. 
Jei čia ne visada esti kalta mo
kykla, tai vis dėlto ji padeda 
kartais nervų ligoms įsigalėti. 
Mokyklinio amžiaus vaiko sme
genys dar ne visai būna suau
gusios, labai jautrios įvairios 
rūišes įtakoms. Jau vien tik 
perėjimas prie mokyklos reži
mo duoda vaiko nervų sistemai 
sunkų ir nepaprastą darbą. Ka
dangi šio pikto pašalinti negali
ma, tai bent reikia, kiek galint, 
jį lengvinti. Įmanomas pamokų 
suskirstymas šitą negerumą žy 
miai švelnina. Reikia pripažin
ti, kad daugely atsitikimų ner
vų sistemos ligomis sergantieji 
vaikai turi paveldėtą prie ner
vų ligų palinkimą. Tokiais at
sitikimais nepatogios sąlygos 
tik padeda paveldėtam palinki
mu! pereiti į ligą.

Sunkus, alsinąs proto darbas 
apsunkina vaiką, jei tuo pat lai 
ku neduodama vaikui pakanka
mai poilsio ir neišmiegama. Į 
nervus veikia dažnai pasikarto- 
jąs baimingumo stovis. O visos 
šitos sąlygos mokyklos gyveni
me labai dažnai pasitaiko.

Iš nervų ligų mokyklinio am
žiaus vaikų tarpe dažnai pasi
taiko choreja arba, kaip Lietu
voj vadinome, šv. Vito šokis, 
histerija ir bendras nervų sis
temos suirimas. Tokius vaikus 
vieni vadina nervų ligoniais, ki
ti — nenormaliais.

Šv. Vito šokis

Ši liga pasireiškia rankų, ko
jų ir veido raumenų trūkčioji
mais. Šita liga sergančių vaikų 
atmintis susilpnėja, kalba palie 
ka netvarkinga.. Dažnai atsitin
ka, kad mokytojas, nenumaty- 
damas, kad tai yra ligos pra
džia, daro vaikui pastebėjimų, 
o kartais dargi baudžia už nėra 
mų sėdėjimą klasėje. Tas mo
kinį jaudina ir dar labiau pablo 
gina jo sveikatą. Šia liga ser
gą vaikai turi būti atleisti iš 
mokyklos iki visiškai pasveiks, 
nes mokyklos gyvenimo sąly
gos tik padeda vystytis ir didi
na vaiko kentėjimą.

Histerija
Histerija pasireiškia įvairio

mis formomis: mėšlungiu, para 
ližių, kartais didžiausio juoko 
ar verksmo antpuoliu. Mažiau
sios priežastys, pvz., nubaudi
mas, susijaudinimas palįnku- 
siems prie to vaikams gali iš
šaukti histerijos priepuolį.

'Suaugę žmonės dažnai histe- 
rijos priepuolį laiko apsimeti
mu, kartais baudžia už tai, o 
taip elgdamiesi tik sunkina li

gonį. Histerijos priepuoliai ga
li kartais užkrėsti ir kitus. 
Nors mokykla nėra tiesioginė 
histerijos kaltininkė, bet ji savo 
režimu sudaro patogias sąlygas 
turintiems prie tos ligos palinki
mą susirgti.

Bendras nervų sistemos pa- 
irimas tarp mokinių pasitaiko 
gana dažnai. Jis pareina nuo į- 
tempto smegenų darbo ir pasi
reiškia dažnais galvos skaudė
jimais, taip pat nemiga, apati
ja, nenoru dirbti fizinį ir proto 

| darbą, nekantrumu. Daugelis 
'gydytojų šių reiškinių priežas
timi laiko persidirbimą. Šį spė
jimą patvirtina ta aplinkybė, 

!kad tos rūšies nervų ligos daž
niausiai pasitaiko per egzami
nus ir, apskritai, prie įtempto 
protinio darbo. Negalima, žino
ma, visos kaltės suversti mo
kyklai. Bet savaime aišku, kad 
tais atsitikimais, kada mokyklo 
je pastebimi masiniai bendro 
nervų sistemos suirimo atsi
tikimai, mokykla turi ieškoti jų 
priežasčių pirmiausia pas save. 
Neretai priežastys yra neapgal
votame pamokų suskirstyme. 
Dėlto mokykla, išdirbdama pro 
gramas ir suskirstydama pa
mokas, turi atsižvelgti į vaikų 
organizmo ypatybes ir neuždėti 
jų nervų sistemai nebepakelia
mo darbo.

Galvos skaudėjimai

Mokyklos amžiaus vaikams

gana dažnai pasitaiko maža- 
kraujingumo arba anemijos 
reiškiniai. Kai kada anemija 
vaikuose pasirodo drauge su 
mokyklos lankymo pradžia. Jei 
ji dažniau pasikartoja, tai rei
kia ieškoti šitos ligos priežas
ties mokyklos gyvenimo sąly
gose. Mažakraujystė, tai krau
jo liga, kuri pasireiškia raudo
nųjų kraujo rutulėlių stoka, ar
ba stoka raudonai dažančios 
medžiagos kraujo rutulėliuose.

Mes žinome, kad svarbiausiu 
kraujo uždavinių yra pristaty
ti audiniams deguonies. Plau- 
Jis laikinai susiriša su raudo- 
čiuose kraujas paima deguonį, 
nųjų kraujo rutulėlių dažančia 
medžiaga — hemoglobinu. Ka
dangi iš visų kraujo sudėties 
dalių tik vienas hemoglobinas 
tegali paimti deguonį ir paskui 
atiduoti jį audiniams, tai sako 
medicinos mokslas, kad, trūks
tant hemoglobino, audiniai gau 
na nepakankamai deguonies. 
Tokiu būdu anemija pasireiškia 
nepakankamu deguonies tieki
mu audiniams.

Jei vaikas suserga anemija 
pradėjęs lankyti mokyklą, tai 
jo nereikit apsunkinti pamoko
mis.

Mokiniai dažnai skundžiasi 
galvos skaudėjimu. Dažniausiai 
šį skaudėjimą suteikia kraujo 
į galvą puolimas, kurį padaro 
įtemptas smegenų darbas. Be 
to, kraujui į galvą pulti pade
da galvos palenkimas, ir dėlto 
kai kuriems vaikams dažnai 
kraujas bėga iš nosies.

Dažniausia anemijos priežas
tis yra stoka maisto, šviesos, 
gryno oro. Bet yra atsitikimų, 
kad anemija atsiranda ir gero
se sąlygose. Pastebėjus mokyk 
loję tokius vaikus, tuojau rei
kia juos siųsti pas gydytoją.

ESTABLISHED 28 YEARS!
A proven nroney maker from owncr 
who wants to retlre, $15,000 offer si 
reąuired for building, business and 
living ąuarters. — Cheese market, 
restaurant and tavern, can easily ac- 
co-modate a 2 family set-up. 7 miles 
North of SUte line on highway 41. 
Act ąuick, deal mith ownw. Phone, 
y rite or oome out to

BADGER CHEESE MARKET 
Route 1, Bristo!, Wisconsin

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnuom. 4 kamb. butas su apšil
dymu, gazu ir elektra. Gražioj 
ir ramioj gatvėje. 1818 S. 49 Ct., 
Cicero, OL 6-0412, po 6 v. v.

Išnuom. 3 k. butas 3-čiaim aukš
te. “Shower”. Gazu apšild. Kreip
tis 2-me aukšte. 2617 W. 40 Place

Išnuom. 5 kamb. butas, be vo
nios, pečiais šildomas. Kreiptis — 
4508 S. Honore St. (2-me aukšte 
iš šono).

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiin

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
rinkinys

Čia galima susipažinti su daugy*
| be asmenų ir pasigerėti jų charak- 
' terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Draugas”, 4545 Vi ėst 63rd Street 

Chicago 29. HL
Platintojams duodame nuolaidas
luiiiiiiiiiiiininniiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
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STASYS DŽIUGAS 
Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana musų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29. III. 
iiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuuiiii

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. HL

HELP WANTED — MOTERYS.

LABORATORY 
TECH N ICI A N

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
service area pop. of 25,000. Mid
vvay betvveen Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excei- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

Reikalinga moteris vaikams pri
žiūrėti. Skambinti vakare po 6 
vai. 778-4085.

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui vienai dienai savaitėj, 
Parūpinisme susisiekimą. Telef. 
PA 4-8388,

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butų 7 metų mūras arti parko, 

dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

3 butų mūras arti Maria High, 
naujas gazu šildymas, garažas. 
$34,500.

Pajamų būngalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas'stogas, garažas, $18,800.

Moderni reziedncija 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parkų — tinka 
žmogui, kurs matė ir lygino gerus 
namus. $35,800.

Naujas gražus biznio niūras — li
kerio prekyba, taverna ii’ didelis lu- 
xus butas, kaina numušta, matysite 
patys.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 

! šild., mūro garažas. $27,700. 
i Didelis 0 kamb. mūras, garažas, 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybą.. 2 aukštų

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

7 visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, 
Iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge
ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.

Beveik naujas mūr. 4% kamb., 
alum. langai, karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų, M. parke. Tik $22,500.

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
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

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

3—-4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

Brighton Parke parduodamas 
2-jų aukštų mūr. namas, geram 
stovy. 2 po 5 kamb. Atskiros cen- 
tralinės šildymo sistemos gazu. 
4432 S. Talman Avenue. Tel. CL 
4-0511 arba LA 3-3758.

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

CICEROJE turi būti parduota 
7 kamb. rezidencija, % bloko nuo 
22nd St. 4 miegamieji, dideli kam
bariai, švarūs. Nupiginta nuo 
$20,000 iki $17,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. OLympic 2-6710 
arba Bishop 2-2162.

HELP VVANTED — VYRAI

PUIKI PROGA, 
Galima pasinaudoti tuojau, 

KIRPĖJUI 
PLAUKU ŠUKUOTOJAMS

Europoje treniruotam, kirpti, nudai
linti plaukus žirklėmis ir skustuvu. 
Išmokins garbanuoti plaukus džio
vintuvų. Tinkamas vyras gali už
dirbti $300 ir daugiau į savaitę. Tu
ri kalbėti ir suprasti angliškai.

BIS M ARK H O T E Ii 
NEW CONTINENTAL BARBER

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

Reikalingi vyrai fabriko dar
bams. Turi būti blaivūs, pastovūs 
ir patikimi. Kreiptis —

2524 S, Blue Island Avė.

FIRST OFFERING • DlRECTLY FROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND SUCCESSFUL 

restaurant
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Havc four other thriving 
ventures. Wil sėli RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1959 Ford Vanettes, generators, Iee Cream Freezers, all neces- 
sary eąuipment. Four bicycle carts, freezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be responsible party to transfer 
contracts,

TOTAU CASH PRICE $43,975.
Include land and buildings. — Write, Wire or Call pwncr

ROBERT MATUOKI!. BOX 3A, Gtvinn. Michigan 
Phone Area Code 906 — Di 6-5746

Perskaitė dien. “Dranga”, duokite jį kitiems

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BEAL ESTATE REAL ESTATE

mūrą, du butai — didelis ir mažas, 
j labai gera vieta ir didele klientūra.
| Savininkas užaugino šeimą ir pada
rė atsargai pinigų.

Ne palocių, bet gavome puikų mū
ro namą. fi kamb, air cond., karpe- 
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia ir virtuvė, garažas, daug 
priedų. $18,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ligai ieškote? Kai prie mu
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kamb., 4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara
žas, sodas, kaina pavydėtina.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

parke. Tik $26,900.
1% a. mūras. 2 įėjimai, naujas 

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
$22,700.

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

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

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

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

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

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mur. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $10,500
6 kamb. mur. rezidencija Mar

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metų 5% kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis Įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdij 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Marųuctte Parke, mūr. 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butu. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 VV. 71st St. RE 7-9515

Našlė išvyksta į Florida, par
duoda labai modernišką 2-jų aukš
tų, 3-jų butų mūr. namą, &—5—6 
kamb. ir krautuvė. Gazu apšild. 
Alum. langai, veneciškos užuolai
dos, apsauga nuo potvynio. Geros 
pajamos. Kreiptis 2-me aukšte iš 
priekio, 5124 S. Kedzie Avė.

PR 6-6502

Arti 47-os ir VVestern parduoda
mas 2-jų aukštų (medinis namas, 
3 ir 4 kamb. Geram stovy. Gazu 
apšild., komb. žiem. langai ir sie
teliai. Priimsime geriausią pasių- 
lymą. BE 8-0989 arba PR 6-9354

D E M E S I O !
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Gražių vizitinių kortelių
reikia

DRA UGAS 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9509 
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiii

Perskaitę "Draugą", duoki
te ij kitiems pasirkaityti.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1 % a„ 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21.900.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

Mūrinis 3 butai, šalia mūsų Įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas. 
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
Įrengtas grožio salionas. $34,500.

Mūrinis 2x3, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai, už $27,900,

KAIRYS REALTY, 2501 W, 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas, Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtonaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone" priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L - VARPAS 
REAL ESTATE - IHSURANCE - 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. PRospecf 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 lr 6 kamb. Brighton Parke. 

$22.500.

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

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 Įmokėti, už $16,600.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Leinont, Ui., CL 7-6675

Marų. P. 1 % mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mur. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime fferų bargenę, patikrinkite,

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI CIN0 8 ir PREKY B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas 1*sto
vių dienraštis. Gi skelbimų kainor 
insiema prieinamos

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo Western, $ 16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Murins naujas 2x5% su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39,800.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
papk,o apylinkės, $11,900. 

i Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800. 

i Mūrinis 6 kainb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid,, garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios Įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis,_ 4 ir 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

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

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

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

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

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną. ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Vlenintėlial iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
243] So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272*

CONSTRUCTION C0.ils =
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMA,
ST S-0703 CL 7-2094 Chicago. III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!
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Vokietijos lietuviai svarstė bendruomenės, 
gimnazijos reikalus

Trys svarbios dienos Vasario 16 gimnazijoje. Tarybos 
sesijoje išrinkta nauja PLB Vokietijos kr. valdyba. Gim
nazija lieka dėmesio centre. Ji reikalinga ir toliau para

mos. Vokiečiai reiškia palankumą lietuvių 
tautiniam auklėjimui.

V. ALSEIKA, Vokietija

Rugsėjo 8 - 9 dienos buvo svar ryšiai su visa eile lietuvių or- mai išskirti ūkio reikalus ir kt.
bios Vokietijos lietuvių bendruo1 ganizaeijų.
meniniame gyvenime. Tomis die 
nomis Vasario 16-sios gimna
zijoje įvyko liepos m- naujai iš
rinktos PLR Vokietijos krašto

Žinoma, vienas didžiausių vai 
dybos rūpesčių tai jos žinioje 
esanti Vasario 16 gimnazija, jos 
išlaikymas, būtinas reikalas dar

tarybos sesija ir išrinkta nau- šiais metais pradėti , priestato
ja bendruomenės valdyba. Pla
čiai aptarta tiek valdybos, tiek 
Vasario 16 gimnazijos veikla.

Vietoje moksleiviu, suplaukę 
lietuvių veikėjai

C ė
Tuo metu dar atostogaujant 

gimnazijos moksleivijai, į jos 
patalpas suplaukė keliasdešimt 
visoje Vokietijoje lietuvybės dar 
bo baruose triūsiančių veikėjų. 
Jų tarpe 'buvo ne tik PLB Vo
kietijos kr. tarybos nariai (ke
turiolika asmenų — vienas šiuo 
metu išvykęs į JAV), ibet ir 
dauguma gimnazijos mokytojų 
su direktorium kun. dr. L. Gro- 
niu priešaky ir keliolikos bend
ruomenės apylinkių pirmininkai 
bei kelių vargo mokyklų vado-

statybą.

Gimnazija vis reikalinga 
paramos, ji dėmesio centre

Kad gimnazija vis reikalinga 
paramos, tai aiškėjo ir iš iždi
ninko Jono Stankaičio praneši
mo. Teks kreiptis su paramos 
prašymu į BALFo valdyąb, ibe 
to, tikimasi, kad būreliai JAV 
ir kitur ir toliau energingai pa
rems gimnazijos reikalus. Vis 
dar opus klausimas, tai nepa-

Statutams derinti sudaryta ko
misija iš Muenchene gyvenan
čių. Tartasi ir dėl kitais metais 
Kanadoje šaukiamo PLB sei
mo. Nutarta iš Fed. Vokietijos 
siųsti du asmenis: Krašto val
dybos pirmininką su Vasario 
16 gimnazijos direktorium, o ki
ti delegacijos nariai galėtų būti 
iš š. Amerikoje gyvenančių bu
vusios valdybos ar gimnazijos 
pareigūnų.

Iz. Rugienius — naujas 
pirmininkas

Į naują Vokietijos kr. Val
dybą išrinkti ir pareigomis dar 
tą pačią dieną pasiskirstė: pirm. 
— Iz. Rugienius (ligšiolinis

Rytų Vokietijos sargybinis stovi ant komunistinės Vokietijos mi
nisterijos stogo Rytų Berlyne, stebėdamas ar kas nors nebėga 
per sieną iš bolševikinio rojaus.

I DRAUGAS, penktadienis, 1962 jų. rugsėjo mėn. 21 7

Kolegoms inžinieriams ir visuomenei pranešanie, 
kad mirė

A. -Į- A.
Inž. PIJUS Ž9ŪRYS 

Pas. Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos Centro Valdybos 
narys. _ ,

Velionis buvo taurus ir veiklus patriotas.
Jo žmonai poniai Hipatijai, kolegų vardu, gilią 

užuojautą reiškia
P.L.LA. S-goB Centro Valdyba

J^ai3SBEiaiSE3S~7E®7S:CSffiBBaSM8HH8aSaHEa8aBHBat®ESK3a

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams • Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

kankami atlyginimai gimnazijos EALFo įgaliotinis Muenchene)
mokytojams, administracijos vicepirm. kun. Br. Liubinas
personalui. Esama ir kitų trū- (ligšiolinis valdybos pirm.), sek

retor. — mok. Fr. Skėrys, ižd, 
— A. Mariūnas ir narys — inž. 
J. Valiūnas. Kandidatai į val
dybą: kun. dr. J. Aviža ir J. 
Venckus, abu iš Muencheno.

dr. P.
Karvelis ir nariai J. Venckus ir

kūmų, pvz. per daug pasenę vir
tuvės įrengimai.

Gimnazijos direktorius kun. 
dr. L. Gronis (beje, jis savo

va, - tie pirmininkai su vado- Rašymu galutinai iš pareigai lrm
vais tarybos sesijos išvakarėse! Pas,trauk,a rugsėjo 30 d. (pla- 
turėjo ir savo suvažiavimą. 1 nušvietęs glumas,jos pade- s,mkpv...|c 
Huettenfeldo kaime tuo metu 9. nurodęs į padidėjusią draus- 

mę moksleivių tarpe, į žymiaibuvo matyti lietuviški veidai 
nuo Vokietijos šiaurės ligi Muen 
cheno, įvairių įstaigų veikėjai, 
buvo svečių atvykusių ir iš ki-
tur (dr. J. Deveikė iš Paryžiaus, i Iininkas A. Krivickas), savo in- 

1 formačiniame pranešime išreiš
kė nuoširdžią padėką visiems 
gimnazijos rėmėjams. Ji pirmo
je eilėje priklauso būreliams, 
BALFui, 'įvairioms organizaci
joms, PLB Vokietijos kr. val
dybai. Per šią pastarąją gauta 
paramos ir iš vokiečių valdžios 
įstaigų, tačiau gimnazija vis

Bajorinas iš D. Britanijos).

teigįama prasme pasikeitusią ] Tarasas, O. Boehm - Krutulytė 
bendrabučio kambarių išvaizdą i J- Kriščiūnas, o švietimo kO' 
(čia daug prisidėjo insptkt. dai-

Centre bendruomenės ir 
gimnazijos veikla

Tarybos sesijai prasidėjus, 
gimnazijos parke įvyko mažos 
iškilmės — buvo pakelta lietu
viška trispalvė. O sesijos posė
džiai įtemptai vyko dvi dienas.
Pirmąją dieną jiems vadovavo 
inž. J. Valiūnas, antrąją —
BALFo įgaliotinis Vokietijoje,
Iz. Rugienius. Pagrindiniai se
sijos pranešimai----- . ...... .

, ,, , . , -Dv. ke, vienas Chicagoje, vienas Fėjos kr. valdybos pirm. kun. Br. . . ,6 J ’ - . .der. Vokietijoje). Moksleivių

misijon išrinktas dr. J. Norkai
tis.

Sveikinimai ir vokiečių 
palankumas

Tarybos sesiją — svarbų įvy
kį Vokietijos lietuvių gyvenime, 
pasveikino VLIKo V. Tarybos 
pirm. J. Glemža, BALFo vardu 
— Iz. Rugienius, LRK Vokieti
jos valdybos vardu — J. Nor-

su Anglijos lietuviais. Siekiant 
sutraukti daugiau mokinių į Va
sario 16 gimnaziją, pasiūlyta iš
leisti specialius leidinėlius apie 
gimnaziją ir apie vargo mokyk
las. Iškeltas reikalas, rengiant 
įvairius minėjimus, juos orga
nizuoti behdromis kelių apybn- 
kių jėgomis, kviesti vokiečių vi
suomenės, valdžios atstovus. Su 
sirinkę pirmininkai papasakojo 
apie veiklą vietoje, buvo ir dis
kusijos. Suvažiavime paskaitas 
turėjo Erdm. Simonaitis ( lietu
vių tremtinių bendruomenė) ir 
J. Stankaitis, kalbėjęs tautinio 
auklėjimo reikalais. Tiek šis su
važiavimas, tiek ir tarybos se
sija baigti sugiedojus tautos 
himną, nutarus pasiųsti sveiki
nimus lietuvių centrinėms or-

viršininkų laikomi Rakosi reži
mo simpatikais.

Neprisimenama apie areštus, 
l Paprastai aukos pasiunčiamos 
| “pensijon” ir pakeičiami, kaip
• padaryta su Molotovu.

— Turkijos pareigūnai užva
kar uždarė du laikraščius Istan- 
bule ir du Ankaroje ir areštavo 
Ankaros laikraščio redaktorių. 
Laikraščiai įsidėjo nuotraukas 
ir straipsnius apie Adnan Men-

* deres, buvusio ministerio pir
mininko ir dviejų jo ministerių 
nubaudimo mirtimi metines.

Blogo žmogaus mirtis yra bai
senybė, tačiau gerasis — iš dul
kių pakyla j garbę.

E. Hubbard
ganizacijoms.

“Valymai” Vengrijoje i

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PK 8-6834

F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

dar reikalinga paramos. Iš 112 įkaitis; dr. J. Deveikė iš Pary- 
gimnazijos rėmimo būrelių (jų į žiaus (atvykusi su sužeista ko- 
112 JAV-se) labai gerai veikia ja), dar sesiją pasveikino ir jos 
ligi 90 būrelių, gerai — 17. Pas- ■ išvakarėse vykusio apylinkių 
taruoju metu įsteigti dar ketu-1 pirmininkų suvažiavimui vado- 

buviT vokieti-1 f1 nauji geliai (du Nėw Yor- vavęs mokyt. Sai. Antanaitis.
Vasario 16 gimnazijai įteikė do
vaną — savo paties sukurtą 

gimnazijoje skaičius paprastai! Vytį, Vechtos senelių prieglau-

LONDONAS. — Vengrijoje 
tebevyksta “valymasis” nuo sta 
linistų, išmetant iš partijos žy
mius narius, įskaitant “stalinis
tų bosus” Matyas Rakosi ir 
Erno Gero.

Į

A. A. 
ANNA SPOGIS

PAGAL TĖVUS VINCĖS

Liubino, iždininko J< Stankai
čio ir Vasario 16 gimnazijos , . .
direkt. kun. dr. L. Sronio. Jie a ap,e^ 105,. mokytoją esą
ir sukėlė daugiausia diskusijų,! 
minčių, pasiūlymų. Iš bendruo
menės valdybos veiklos reikia 
išskirti gana plačią kultūrinę 
veiklą. Pvz. Stuttgar.te šiemet 
buvo surengtas platus vasario 
16-sios minėjimas, sutraukęs 
per 500 žmonių, toliau minėti
nos kultūros dienos Duesseldor- 
fe ir valdybos globota rugpiū
čio m. Koenigsteine (Taunus) 
įvykusi plati studijų savaitė. 
Valdyba per metus yra išleidu
si ir vienuolika savo Informaci
jų biuletenio n.-rių. Palaikyti ry
šiai su apylinkėmis (dabar vei
kia — 59) įvairiose Vokietijos 
vietose, buvo išlaikomos vargo 
mokyklos. Pažymėtini vis gėrė
ją ryšiai su Fed. Vokietijos val
džios įstaigomis ir iš jų gauna

ma 16, tačiau vis trūksta kva
rtoje gyvenąs St. Motuzas. Visą 
eilę sumanymų pateikė dr. P.

lifikuotų pajėgų ir jų laukiama. Karvelis, iškėlęs vokiečių val- 
iš užjūrių, pvz. reikalingi mo
kytojai anglų kalbai, biologi
jai, chemijai. Dir. L. Gronis se
sijoje dar perskaitė ir ilgą gim
nazijai aukojusių sąrašą.

Patvirtintos sąmatos, balansai, 
buvo sumanymų

Huettenfelde įvykusioje Vo
kietijos kr. arybos sesijoje pat
virtinti kr. valdybos ir 'gimna
zijos balansai liepos m. 1 dienai 
ir sąmatos 1962-63 metams. Kr. 
valdybos sąmata siekia 80,000 
DM., o Vasario 16 gimnazijos 
— 339,500 DM.

Sesijoje plačiau tartasi gim
nazijos statybų reikalais, rei
kalu suderinti įvairių bendruo-

Pasak vengrų diplomatų Va
karuose pranešimo, šeši vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai, 
šeši aukščiausio teismo nariai, 
armijos generolai ir 60 policijos

Gvv. 8146 S. Merrill Avė.

TĖVAS IR SŪNUS 
MfiRQi)ETTE FUNERAL HOME 1 '-U...

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2100-0 !

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

džios sluoksnių palankumą lie
tuviams, nurodęs ir jų pasaky
mą, kad “mums, vokiečių tau
tai, būtų gėda, jei lietuvių moks 
leivija gyventų lūšnose.” Jis dar 
pažymėjo ir vokiečių nusistaty
mą, kad lietuviai būtų auklėja
mi tautinėje dvasioje.

Posėdžiavo ir apylinkių 
pirmininkai

Rugsėjo 7 d. toje pačioje gim 
nazijoje dar savo posėdžius tu
rėjo ir bendruomenės penkioli
kos apylinkių pirmininkai ir' 
penkių vargo mokyklų vadovai. į 
Suvažiavimui vadovavo mok. j 
Sai. Antanaitis. Nutarta apylin
kių pirmininkams apsilankyti 
D. Britanijoje, užmegsti ryšius

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
S2S7 W. 63rd St., Cliicaso 29, III. 

Tel. 434-4660

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GBAIIIVSkAS
J. G. TELEVISION CO.

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

Mirė rugsėjo 19 d., 1962,
9:05 v. ryto, sulaukus 62 m.

Gimė Baltimorę, Maryland.
Basiliko. dideliame nuliūdime 

vyras Peter, 2 dukterys: Lili ian 
Siegler, žentas John; Cecilia 
Goss, žentas Chester; 2 sūnūs: 
Peter, Jr., ir Leonard, marti 
Sandra, 9. anūkai, 2 broliai 
William, broliene lidith ir Jo
seph, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Tcws kop
lyčioje, 7 9th ir Phillips Av.e. 
(2434 Ki _79th St.).
Laidotuves įvyks šeštad., rūgs. 

22 d., iš koplyčios 9 v. ryto 
bus atlydėta j Our Lady of 
l’eace parapijos bažnyčią, 79- 
ta ir Jeffe.ry Avė., kurioje 9.30 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės, sielą. Po. pamaldų bus 
n ii lydėta j Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sū
nūs, .marti, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. Tews FuneraI 
Home. Tel. SO 8-6959,

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

A. + A.
PETRONĖLĖ MISŪNAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

(BUTKEVIČICTE)
Gyveno 6528 S. Roekw.ell St. STEPONAS C. LAGKAW|CZ

ma piniginė parama. Palaikyti i menės organų statutus, reikia-

atei-Sonny Liston rungsis su pasaulio sunkaus svario bokso 
nantį antradienį, rugsėjo 25 d., Cominskey Park stadione,

Mirė rugsėjo 19 d., 1962, 9:10 vai. vak., sulaukus 69 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskr., Varėnos parapijos Pa- 

nočių kaimo. Amerikoje išgyveio 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, 2 dukterys: Vc- 

ronica Molis, žentas John ir Nellie Zoipel, žentas Peter. sūnus All- 
Ved, marti Ch.eryle, 3 anūkai: Jolm Molis, J r., Peter Zopel, Jr., ir 
Alfred Misų,nas, Jr., sesuo He.lėn Kaledo, kiti gaminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis.

Kūnas bus pašarvotas penktad. G v. v. L&čKawlėz' koplyčioje, 
2424 W. 69th St.

Laidotu vės įvyks pirmad., rugsėjo 24 . 'cl., iš ’• koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švenč P. Marijos' Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvylks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines...

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, marti, žentai ir anūkai.
Laidot. direkt. Steponas Lackatvicz. Tel. RE 7-1213.

" GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI '1

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

Floyd Patterson (kairėje)

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Ohicago 29, Illinois 

...... ... ................... ............. ...............?

2424 VV. 69th STREET 
2314 VV 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-8401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tek COnunodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F, RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CTCERO, ILL. Tel OLympie 2-1003
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X Dr. inž. R. Viskanta buvo 
pakviestas dėstyti Purdue uni
versitete, mechanikos inžineri
jos fakultete ir išsikėlė su šei
ma iš Chicagos į W. Lafayette,
Ind. Dr. R. Viskanta gavo' eks
traordinarinio profesoriaus (as- 
sociate professor) paskyrimą.
Re skaitymo paskaitų jis prižiū 
rėš ir patars magistro bei dak
taro laipsnio siekiantiems stu
dentams, o taip pat ir tęs tyri
nėjimo darbą. Jo dabartinis ad
resas yra: 1034 Happy Hollow 
Road, West Lafayette, India
na.

X Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Seserų Rėmėjų 4 sk. rengia 
parengimą su daugybe dovanų 
penktadienį, rugsėjo 21 d. 7 v. 
v. J. Stačkienės namuose, 12449 
S. Emerald Avė., West Pull-
man- ; Parapijos mokyklos 5 kl. kam-

Kad viskas gerai pavyktų dau bary. Kviečiami tėvai gausiai
giausia dirba mūsų ilgametė dalyvauti, 
pirm. Eva Meteisienė, rast.

X Šiluvos Marijos vertingas 
dail. A. Varno kūrinys Cedar 
Lake, Ind., ankščiau projektuo
jamai statyti saleziečių koply
čiai, šiomis dienomis buvo pa
siųstas kun. M. Tamošiūnui į 
Medelliž, Kolumbiją (Pietų A- 
merikoj), kur jis bus patalpin
tas naujai įruoštoj lietuvių na
mų koplyčioje.

X Prof. Jonas Kuprionis, ku- , 
ris gydėsi Šv. Antano ligoninėj i 
Chicagoj, dr. Tumasonio prie-' 
žiūroj, gerokai sustiprėjo ir iš 
ligoninės išėjo. Iki sekančios sa 
vaitės vidurio jis bus dar pas 
dukterį Chicagoje: 6556 So. 
Fairfield avė., telef. 434-9853.

X Lietuvių Fondo adresas 
yra 7243 S. Albany avė., Chica
go 29, III. Trečiadienio Drau
go laidoje straipsny “Apie vie
ną milijoną” paduotam Lietu
vių Fondo adrese pasitaikė kiai 
da.

X Brighton Parko mokslei
vių Tėviškėlės ansamblio visuo
tinas tėvų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 23 d. 2 v. p. p. Nekal
to Švč. P. Marijos Prasidėjimo

Ona ir Juozas Jusevičiai, Rockford, III., šiais metais atšventė 50 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį — auksinį jubiliejų. Jie remia 
lietuvių vienuolynus, misijas ir labdaringas įstaigas, ypatingai 
yra pasižymėję, gelbėdami lietuvius tremtyje — Vokietijoje. Tėvų 
pėdomis pasekė ir jų dukrelė Sofija. Ištekėjusi už Antano Da- 
rneikos, ji padėjo naujai atvykusiems į šį kraštą įsikurti ir gauti 
darbus.

Chicagoj ir apylinkėse
JAUNIMO SU VISUOMENE 

SUSIARTINIMO ŠVENTE

Ig ARTI IR TOLI

Eva
Vanda Radavičienė, Agota Ba- 
ravykienė, Paulina Gudzunienė,
J. SStočkus ir kt. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti, būsite malo
niai priimti ir pavaišinti. Lau
ksime rėmėjų ir iš kitų skyrių. Prašomi atVyktL

X
11 v

Į Kristijono Donelaičio Litua 
nistikos mokyklą šį rudenį nau 
jiems mokslo metams užsiregi
stravo 250 jaunų lietuviukų, šis 
mokyklinio jaunimo susitelki-

Roselande rugsėjo 23 d. mas tampa reikšmingu veiksniu 
.r. senojoje parapijos sa- Cicagos lietuviškame horizonte.

parinktų fotografijų, žemėlapių, 
planų. Atrodo, ji turėtų būti į- 
domi ne tik panevėžiečiams, 
bet ir kitų Lietuvos vietų gyven 
tojams.

Posėdyje buvo peržvelgtas 
monografijos platinimas ir jo 
rezultatai. Monografija pradėta 
platinti š. m. vasario mėn.., iš-

... v , T ., siunčiant žinomiems panevėžie-
leje, sauk,amas Rolando Litu Sį sekmadieni, rugsėjo 23 d., 51ams atitinkamus atsišaukimus 
amstikos mokyklos tėvų susi- §js mokyklinis jaunimas išeina
rinkimas. Visi mokinių tėvai į visuomenę su kvietimu daly-

Visas pelnas bus seimo pasvei
kinimui, kuris įvyks spalio 14 
d. 2 v. p. p. šv. Jurgio para
pijos salėje.

X Antanas Bruveris, gimęs 
1897 m. vasario 28 d., kun. B.
Suginto pastangomis atkviestas , su atitinkamu užrašu. To pa
į JAV iš Vokietijos, mirė stai
ga rugsėjo 13 d., palikęs Lie
tuvoje žmoną ir dukterį. Dėl 
lėšų stokos buvo pašarvotas 
Blake - Lamb koplyčioje, 712 
W. 31 St. ir rugsėjo 17 d. buvo 
miesto lėšomis palaidotas Be- 
verly kapinėse.

X Kultūrinis Alvudo vaka
ras įvyko rugsėjo 15 d. Mar
ąuette Parke, kuriame dalyva
vo 200 suaugusių ir 60 vaikų. 
Mažieji, vadovaujami akt. A. 
Brinkos, atliko programą. Į va
karą buvo atvykę iš Akron, 
Ohio, dr. Veronika Adomavičie 
nė, ir jos vyras dr. Vladas Ado
mavičius ir sesuo dr. Rožė Šom- 
kaitė. Adomavičiai Alvudui jau 
yra paaukoję 3,000 dol. poros 
metų bėgyje. Šis Alvudo vaka
rojimas buvo iš eilės tryliktas. 
Tolimesnė Alvudo veikla perke
liama į Garfield Park sales — 
Western Avė. ir Garfield Blvd. 
kampas: sekmadieniais ( nuo 2 
iki 4 vai. p. p. ten vyks Vaikų 
teatro pratybos. Pradedama šį 
sekmadienį, rugsėjo 23 d. Visi 
lietuviukai ateina su tėveliais 
ar su palydovais. V. teatro me
ninis ir administracinis perso
nalas užims vaikus: jie moky
sis šokt, dainuot, deklamuot,1 
žaist, inscenizuot ir vaidint.

X Už a. a. prel. Praną Stra- 
kauską, buvusį Brocktono lie
tuvių parap. kleboną, atlaiktos 
gedulingos pamaldos, šeštadie
nį, rugsėjo 22 d., tėvų marijo
nų koplyčioje, 8 v. r. (Pr.)

X Staliukai į Liet. GailestSn- 
gųjų Seserų s-gos balių reikia 
iš anksto rezervuotis pas E. 
Endrijonienę, tel. WA 5-2221, 
L. Stasiūnienę, tel. GR 6-2984, 
O. Karpuškienę, tel. LU 5-2337. 
Balius įvyks spalio 13 d. 8 vai. 
v. Westem Ballroom salėje.

(Pr.)

X Stasiui Valiukaičiui, 2655 
W. 69 St., už 56-ą men., sugaiš
tą namuose dėl ligos, Leonar
das Jankauskas įteikė $200.00 
čekį. Iš viso iki šiol jam jau 
įteikta $11,200.00. Kaip ilgai jū
sų draudimas jums mokėtų: 3 
mėn., pusmetį, ar tik metus? 
L. Jankausko telef. LU 5-2094. 
(Sk.)

vauti “Atsisveikinimo su vasa- 
X Šauliai kviečiami. L. V. S. ra” šventėje, kuri įvyks tėvų 

“Ramovė” Chicagos sk. rūpės- marijonų ūky Clarendon Hills, 
čiu ir darbu International Frien Illinois (prie 83 kelio iir 63 gat- 
dship Gardens parke, Michigan vės sankryžos). Pradžia 1 v. 
City, Ind., prie pasodinto res- p. p. Programoje numatoma 
publikos prez. A. Smetonos me- tautiniai šokiai, žaidimai, dai- 
delio įmūrytas granito akmuo nos ir muzika. Bufetas bus pa

siruošęs patarnauti svečiams šil
tais užkandžiais ir gėrimais. 

Įvertinkime šią lietuviškos
minklinio akmens oficialus ati
darymas įvyks rugsėjo 23 d.,
sekmadienį, 12 v. Ta pačia pro- moksleivijos pastangą savo at- 
ga Lietuvos gen. kons. dr. P. į silankymu suteikdami galimy- 
Daužvardis įteiks Lietuvos tau- • bės sukurti gražią jaunimo su 
tinę vėliavą parko administra- j visuomene susiartinimo tradi
cijai. Ramovėnų Chicagos sk. ’ ciją. A. R.
valdyba nuoširdžiai Pakviete svarstyti PANEVĖŽIO MO-
EeV ad°Vybę3,rUS T' NOGRAFIJOS LEIDIMO REI

KALAIliūs ir šaules šiose iškilmėse da
lyvauti.

X Onos ir Edvardo šulaičių Rugsėjo 16 d. Panevėžiečių

ir prašant būti knygos leidimo 
mecenatais (10 dol. ir daugiau) 
arba prenumeratoriais (5 dol.). 
Tokių atsišaukimų buvo išsiųs
ta keli šimtai, o atsiliepė ma
žiau kaip pusė. Informacijos bu 
vo duodamos ir spaudoje, kad 
atsilieptų tie, kurių adresų ne
žinota. Atsiliepė vos keli.

Monografija buvo platinama 
ir 35 platintojų, kurie asmeniš
kai rinko prenumeratas, išduo
dami užsisakantiem atitinkamus 
kvitus. Kai kurie rinkėjai su
rinko net ligi. šimto dol., kiti vi
sai mažai. Laukiama, kad arti
miausiu laiku visi jie atsiskai
tys.

Surinktieji pinigai yra laiko
mi Mutual Savings and Loan 
Association, kuriai vadovauja 
Panevėžiečių klubo vicepirm. J. 
J. Kazanauskas. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad posėdžio dieną

J. A. VALSTYBĖSE
— Kan. J. Končius Pittsbur- 

ghe. Balfo pirmininkas kan. J. 
B. Končius, grįžęs iš Europos, 
apsistojo Pittsburghe, kur visą 
mėnesį pavaduos atostogų išvy 
kusį kun. kleboną W. Karavec- 
ką; po to dalyvaus Balfo XI 
seimo Baltimorėje.

— Balfo XI seimo garbės ko
mitetas. Centro valdybos pa-' 
kviesti, Balfo XI-jį seimą mie- i 
lai sutiko globoti ir seime akty
viai dalyvauti Lietuvos atsto
vas Kajeckas Šv. Alfonso pa
rapijos Baltimorėje klebonas į 
prelatas L. J. Mendelis, Balti-1 
morės paštų viršininkas W. Lau j 
kaitis bei Balfo veteranas Na- 
das Rastenis.

'Seimą atsilankymu taip pat 
pagerbs Marylando gubernato
rius ir Baltimorės meras. Sei
mas vyksta Baltimorėje spalio 
12—14 d.

— O. Panfilovienė - Žičkutė, 
mokytoja, į JAV atplaukė rug
sėjo 5 d. iš Škotijos, į kur bu
vo atvykusi iš Lietuvos. Ji gi
musi Škotijoje, grįžusi į Lietu
vą apie 25 metus išbuvo joje. 
Sovietams okupavus Lietuvą 
daug pergyveno. Jos vyras bu
vo ištremtas į Sibirą, po 8-rių 

i metų grįžęs, prieš 3-jus metus 
staiga mirė. Likusi viena, kaip 
gimusi Didžioje Britonijoje, pra 
dėjo rūpintis išvykti į gimtąjį 
kraštą. Galų gale vargais nega 
lais pasisekė gauti leidimą ir 
pasiekti Škotiją ir laisvę.

Sovietų okupacijos metu apie 
10 metų ir mokyklose dėstė an

gių kalbą. Vėlia, turėdama pa
sirinkti — likti mokykloje ar 
verstis privačiomis pamokomis,
— pasirinko pastarąjį būdą ir ; 
per visą laiką anglų k albos m o- j 
kė daugiausia profesijų žmones
— gydytojus, mokytojus ir p.

Beveik visą laiką buvo Kaune 
ar jo artimose apylinkėse. To
dėl gerai pažįsta visas tenykš- 
čias sąlygas, nuotaikas ir gyve
nimą. Būdama giliai religinga, 
gyvai pergyvenusi persekioji
mus ir turi daug faktų bei ži
nių apie tikybinį gyvenimą ok. 
Lietuvoje.

Škotijoje tą laiką dirbo irgi 
mokykloje. Čia dabar laikinai 
prisiglaudusi Nek. Pr. M. M. | 
seserų vienuolyno sodyboj Put- 
name, Conn. Labai negaišdama 
tuoj pat pradėjo anglų kalba 
rašyti savo pergyvenimų atsi
minimus iš sovietų okupuotos 
Lietuvos ir jau turi gerą rank
raščių puoštą. Nebūtų buvę 
prasmės veržtis iš ten, jei na- 
pasakyčiau laisvėje esantiems 
kas ten dedasi” — sako naujoji 
Lietuvos laisvės šauklė. (B. J.)

tonies Jono ir Anastazijos jaun. 
sūnus, antras iš šeimos baigęs 
tą pat aukštąją mokyklą. Vyr. 
sūnus Arvydas W. pol. instit. 
baigė 1954 metais mech. inžin. 
bakalauro laipsniu ir, atlikęs J- 
AV karinę tarnybą, 1960 me
tais Conn. valstybin. universite
te gavo magistro laipsnį.

namuose Ciceroj praėjusį sek- klubo valdyba, redakcinė ir fi- 
madienį įvyko jų dukrelės Lai- nansų komisijos Jaunimo Cent
ruos - Marijos krikštynų poky- re turėjo posėdį, kuriame buvo ! knygos leidimo sąskaitoje buvo 
lis. Kun. Petrui Patlabai šutei- svarstyti Panevėžio monografi-'" ocrir -1-1Petrui Patlabai sutei
kus naujagimei krikšto sakra
mentą Šv. Antano bažnyčioje, 
apie 50 svečių susirinko vai
šėms. Svečių buvo iš įvairių 
Chicagos bei apylinkių vietovių: 
akt. St. Pilka, dr. P. Kisielius,

X Tauragės Klubas kviečia 
visus į savo metinį pikniką, ku
ris įvyks š. m. rugsėjo 23 d. 
Bruzgulienės darže, 8274 Kean 
Avė. Gros Ramonio orkestras, 
bus valgių ir gėrimų bufetas. 
Pradžia tuoj po pietų. (Pr.)

X 3 aukso medalius laimėju
sieji Saba radijai, fonografai ir 
juost, rekarderiai pigiausiomis* 
kainomis parduodami ir garan
tuojami DAINA CO., 3321 So. 
Halsted, CL 4-5665. (Sk.)

1,855.98 dol. Į šią sumą dar ne 
įeina A. Valonio pasižadėti 100 
dol. ir Bal. Brazdžionio 50 dol.

Posėdy nutarta tuoj pat tar
tis su Chicagoje esančiomis lie
tuvių spaustuvėmis dėl galuti
nės kainos ir sekančiame posė- 

mokyt. Z. Jurėnaitė, skautų vei , dy svarstyti jų pasiūlymus. Į 
kėjai A. ir V. Namikai, V. Ko- l panevėžiečius kreipiamasi šiuo 
Žukauskaitė, R. ir P. Dūdai, A. j šūkiu: Panevėžieti, jei dar ne- 
Zailskas, R. ir J. šarauskai, A. I atsiliepei, atsiliepk pats, nes, 
Martinkus, E. Gailevičiūtė, krik'jei nepasiuntėm atsišaukimo,

jos leidimo reikalai. Jau geras 
pusmetis, kaip monografija su
redaguota, turi apie 430 maši
nėle rašytų puslapių ir apie 60

što tėvai — D. ir F. Kasparai 
ir daug artimų giminių, kurių 
tarpe buvo ir naujagimės pus
seserė — šių metų “Miss Lit
huania” Dalia Šulaitytė. Pasi
vaišinus, filmuotojas A. Mar
tinkus parodė šeimininkų vestu
vinį filmą ir lietuviškos kroni
kos vaizdų.

nežinojom tavo adreso. Būk 
knygos leidimo mecenatu arba 
prenumeratorium, rašydamas 
šiuo adresu: A. Vadopalas, 
1647 So. California Avė., Chi
cago 8, III. Nuo tavo skubaus 
atsiliepimo priklausys knygos 
apie Panevėžį išleidimo greitu
mas ir gražumas. P.

New Yorke įvyko General Electric kepimo konkursas, kuriame laimėjo' Julia Smogor, South Bend, 
Ind., 25,000 dol. už obuolių kepsnį, kurį čia ragauja buv. prez. Eisensower žmona. Dešinėje matyti 
Ričardas Klecka, 12 m., iš Tinley Park, III., kuris už kepimą laimėjo 3,000 dol. premiją.

CHICAGOJE
NORI PARDAVINĖTI REZ. 

GATVĖSE
Aldermanas J. Hoellen pradė

jo akciją prieš miesto valdy
bos potvarkį, draudžiantį pre
kybą rezidencinėse gatvėse. Da
bar galima pardavinėti tik le
dus nustatytomis valandomis ir 
grojant nustatytai muzikai. To
kios prekybos nori ir kitokių 
prekių išvedžiotojai ir išnešio
tojai. Bet bent jau rezidencinė
se gatvėse turėtų žmonės turė- 

j ti šiek tiek daugiau ramybės 
; nuo visokių vertelgų.

PAKILS SKALBIMO KAINOS
Pereitą antradienį buvo pa

skelbta, kad skalbyklų darbi
ninkams pakelti atlyginimai po 
20 ct. į Valandą. Todėl ir už 

; baltinių skalbimą dabar, jau rei-' 
kės mokėti 3 ar 4% daugiau, 
negu iki šiol buvo mokama.
UŽTENKA VIETOS SLĖPTU

VĖSE
Stewart L. Pittman, civilinės i 

gynybos vadovas, praneša, kad! 
Illiois valstybė savo slėp
tuvėse turi vietos trims ketvir
tadaliams savo gyventojų. Jis 
taip pat pridėjo, kad dauguma 
slėptuvių yra sukoncentuota 
Chicagoje.
PASKAITOS KATALIKAMS I

Pasauliečių tomistų draugija 
pradeda rudens paskaitų seriją 
trijuose centruose. Paskaitos I! 
bus sekmadienių rytais ir tęsis 
12 sekm. Prasidės rugsėjo 30 I į 
d. Notre Dame aukšt. mokyk
loj 3000 N. Mango, Mercy High 
School, 8100 S. Prairie, ir spa
lio 7 d., sekm., švč. Širdies vie- 
nuolyne, 6250 Sheridan Rd.

VAKARINĖS PAMOKOS 
SUAUGUSIEMS 

St. Xavier kolegija, 103rd St. 
ir Central, rugsėjo 25 d. 8:30 
v. r. prasidės rudens vakariniai 
kursai suaugusiems. Pamokos 
bus kas antrą antradienį, šia
me kurse bus dėstoma: Įvadas 
į kinų meną, Katalikas ameri
kietis, Sąžinė ir branduolinis ka 
ras, ir t. t.

— Kazimieras Matonis baigė 
elektr. inžin. studijas Worceste- 
rio politechnikos institute ir ga 
vo bakalauro laipsnį, be to, in
stitute išėjo JAV armijos ka
rininkams nustatytą 4-rių metų 
kursą, kaip ROTC kadetas ir 
pakeltas į leitenanto laipsnį. Stu 
dijuodamas 4-rių metų laikotar 
py gaudavo stipendijas moksla- 
pinigiams apmokėti 1,350 dol. 
metams. Šiuo metu Kazimieras 
dirba armijos ryšių centrinėj 
laboratorijoj (U. S. Army Sig- 
nal Corps Research & Develop- 
ment Laboratory) ir kartu to
bulinasi įgytoj elektronikos spe 
cialybėj; nusistatęs Newarko 
univ. siekti magistro laipsnio.

Kazimieras gimęs 1940 me
tais Kaune, pradžios mokslą iš
ėjo Vokietijoj, gimnaziją baigė 
JAV. Studijų metu priklausė 
lietuvių skautų Nevėžio tuntui 
Worcestery, kur kaip Veiklus 
skautas ėjo įvairias pareigas ir 
priklausė skautų studentų są
jūdžiui Bostone, be to, dirbo 
amerikiečių skautų stovykl. 
kaip instruktorius, dalyvavo 
kaip . liet. skautas Amerikos 
skautų jamboree ir t.t.

Kazimieras yra pik. inž. Ma-

Šv. Tėvo žodis vokiečių1 
katalikams

Vokietijoj, Hanoveryje, rug
piūčio 26 d., baigėsi 79-tas iš
kilmingas Vokietijos katalikų 
suvažaivimas, vad. Katholiken- 
tag, kuriame dalyvavo per 200,- 
000 atstovų. Baigiamąją kalbą 
suvažiavimui per radiją pasakė 
popiežius Jonas XXIII, tarda
mas: “šiandieninėse sąlygose 
norime išreikšti Mūsų padėką 
už gausią paramą, kurią vokie
čiai katalikai per savo šalpos 
draugijos “Misereor” ir “Ad- 
veniat’’ teikia pasaulio kan
čioms sumažinti... Ypač tuomet, 
kai egoizmai gresia tapti gyve
nimo taisykle, krikščionis turi 
praktikuoti nesavanaudišką mei 
lę, kuri tarp žmonių išsisklei
džia su kilnumu, duosnumu ir 
orumu... Kadangi ‘vargšų visuo 
met turėsite savo tarpe’ — kar
tojo popiežius Kristaus žodžius, 
— “turėsite kenčiančių, ligonių 
ir apleistų žmonių, kurie nuola
tos prašo broliškos pagalbos,— 
ir jos neturėtų laukti veltui. 
Nepamirškite — sakė Jonas 
XXIH, — ką yra pasakęs Kris 
tus: Ką padarėte mano mažiau
siam broliui, man padarėte”.

, STOKHOLMAS, Švedija. — 
' Septyni lenkai, atplaukę žvejų 
laivu Oebando salon, paprašė 
politinio prieglobsčio teisių (a- 
zylio) Švedijoje.

šeši iš jų Gdynės uoste pa
sislėpė laive ir atviroje jūroje 
privertė įgulą pakeisti kryptį. 
Po pusantros paros plaukimo 
neramia jūra, jie atsidūrė Šve
dijos vandenyse.

Iš keturių asmenų įgulos trys 
pareiškė norą grįžti Lenkijon.

KAS KĄ IR KUR
Chicagos Šaulių žiniai

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, Jau
nimo Centro Čiurlionies Galerijos 
patalpose, Chicagos Vytauto Di
džiojo Šaulių kuopos vardu ren
giama dail. Antano Tamošaičio 
paveikslų paroda. Iškilmingas 
atidarymas įvyks ' 7 v. v. Unifor
muotiems šauliams ir tautiniais 
rūbais ' apsirengusioms šaulėms 
įėjimas nemokamas. Atidaryme 
dalyvaus Lietuvos gen. kons. dr. 
P. Daužvardis ir dail. M. Šileikis. 
Po trumpos oficialios dalies visi da 
lyviai kviečiami prie kuklios kavu
tės. Po to seka parodos apžiūrė- 

I jimas. Tai bus pirmas toks žymus 
ir vertingas mūsų šaulių kuopos ir 

i Čiurlionies galerijos kultūrinio 
bendradarbiavimo pasireiškimas. 
Todėl visi broliai ir sesės kviečia
mi šią parodą aplankyti ir atsi
vesti draugus, gimines ir pažįsta
mus. Taip pat kviečiami apsilan
kyti buv. nepriklausomos Lietu
vos šauliai ir šaules.

Valdyba

PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI

pagerbiant
ALFONSE F. WELLS

Demokratų kandidatą į 
Aukštesniojo teismo 

teisėjus,
(Judge of the Superior Court)

kuris Įvyks
SKYLINE TERRACE,

SHERMAN HOTEL 
Trečiadienį, 1962 m. rug* 
sėjo 26 d., 4 iki 7 vai. p. p.
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Iždininkas JOHN PAKEL, Sr., 6245 South Western Avenue, 
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