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Barzdotas Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie ir Jungtinės Arabų 
Respublikos (Egipto) prezidentas 
Nasseris afrikiečių valstybių vy
riausybių viršūnių konferencijoje 
Kaire. (UPI)

TRUMPAI
— Senatorius Dirksen (R., 

UI.) vakar pareiškė, kad tie, 
kurie šiandien nėra su senato
rium Goldwateriu, respublikonų 
kandidatu į JAV prezidentus, 
lapkričio mėnesį bus su juo, ka 
dangi jis sušvelnins savo griež
tą poziciją.

— Ponia John F. Kennedy 
nedalyvaus JAV demokratų 
partijos konvencijoje Atlantic 
City, N. J., sekantį mėnesį, pra 
nešė jos spaudos sekretorė p-lė 
Pamela Turnure.

P-lė Turnure pasakė, kad po
nia Kennedy nedalyvaus rinki
minėje agitacijoje šį rudenį. Ji 
pareiškė, kad abu įvykiai su
tampa su ponios Kennedy vie- 
nerių metų gedulu, kurį ji pai
so.

Ponią Kennedy dabar yra 
Hyannis Port, Mass. Vėliau ji 
vyks į Newport, R. I. Pasak 
Turnure pranešimo, ponia Ken
nedy dabar neturi planų vykti 
užsienin atostogų.

— Afrikos tautų konferenci
ja užvakar Kaire, Egipto sosti
nėje, nutarė pavesti specialiam 
komitetui apsvarstyti pasiūly
mą sudaryti Afrikos sąjungą.

KAS KELIA 
NERAMUMUS 
NEW YORKE?

NEW YORKAS — Vakar 
anksti rytą rasinis smurtas ir 
plėšikavimai išsiveržė Brookly- 
ne negrų sekcijoje. Policijos 
kulkos sunkiai sužeidė du neg
rus.

Tuo tarpu Harleme buvo ra
mi naktis. Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant sekcijos policija ap
šaudė plėšikautojus. Tuzinų 
krautuvių langai buvo išdaužy
ti. i

Apie du tuzinu asmenų areš
tuota.

Įsakius prezidentui Johnso- 
nui, FBI pareigūnai pradėjo ty 
rinėti, kas kaltas už tuos ne
ramumus. Meras Robertas F. 
Wagneris, pertraukęs atostogas 
Europoje, grįžo namo, kadangi 
jo mieste siaučia neramumai.

Vakar 200 FBI pareigūnų ty
rė, kas kaltas dėl New Yorke 
ir Brooklyne sukelto smurto ir 
neramumų. Esą duomenų, jog 
už to smurto ir neramumų nu
garos stovi komunistai.

KALENDORIUS
Liepos 23 d.: šv. Apolinaras, 

Tarvydas.
Liepos 24 d.: šv. Kristina, Ži

vilė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 90 laipsn.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:19

Kuba ir
HAVANA — Kubiečių dikta

torius Fidel Castro yra pakvie
tęs keliolika JAV laikraščių at-
stovų Kubon “susipažinti” su 
jos gyvenimu. Tarp amerikie
čių laikraštininkų yra William 
R. Frye, kolumnistas ir specia
lus “Chicago Sun-Times” korės 
pondentas.

Kubiečių diktatorius Castro 
dabar dažnai pakalba apie ga
limas su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis derybas, kurių tiks 
las — normalizuoti Kubos ir A- 
merikos santykius. Jis pareiš
kė: jei norima tartis, tinkama 
forma atsiras; susitarimas pri
klauso nuo kiekvienos vyriausy 
bės tikėjimo gera kitos vyriau-

IŠ VISUR
Sekanti Afrikos tautų vadų kon 
ferencija bus Accroje, Ghanoje, 
1965 metų rugsėjo mėn.

Diallo Tell, 39 metų, Guiana 
delegatas Jungtinėse Tautose, 
paskirtas Afrikos vienybės or
ganizacijos generaliniu sekreto
rium. Jo štabas bus Addis Aba- 
ba mieste, Etiopijoje.

Pabaltijo kraštai, jų 
likimas prancūzų 

spaudoje
PARYŽIUS, Prancūzija — 

Paryžiuje leidžiamas savaitraš
tis “Democratie” 64” 215 nr. pa 
skelbė platų straipsnį apie Pa
baltijo valstybes, jų okupaciją 
ir sovietų tebevykdomą kraštų 
suliedinimą su Sovietų Rusija.

Šio laikraščio straipsnyje nu
rodyta į Pabaltijo ūkio suko
lektyvinimą, brutaliai vykdytas 
gyventojų deportacijas ir į sla
viškojo elemento gabenimą.

Straipsnio autorius Armand 
Gaspard, pasinaudojęs 1959 me 
tų Sovietijos gyventojų surašy
mo duomenimis, pažymėjo, kad

tarpamerikines organizacijos konferencija
CASTRO MULKINA LAISVAJį PASAULĮ

tremtinių užvakar demonstravo 
Washingtone prie Pan Ameri
can rūmų, kur tarpamerikines

sybės valia. Kubiečių diktato
rius kartu nurodė, kad derybų 
iniciatyvos turi imtis Jungtinės 
Amerikos Valstybės, nes JAV 
vyriausybė, girdi, esanti didžiau 
šia abiejų šalių santykiuose su
sidariusios padėties kaltininkė. 
(Ir kaip gali su tokiu žmogum 
kalbėtis, kuris pats būdamas 
kaltas žmonių pavergimu ir jų 
išnaudojimu, o kaltina kitus)

Pažymėjęs, kad jis nieko ne
turi prieš Kubos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių diplomati
nių santykių atkūrimą, diktato
rius Fidel Castro pasakė, kad, 
prieš imantis šio akto, reikia 
išspręsti kai kurias sunkias pro 
blemas, ir visų pirma turi būti 
nutraukti Amerikos lėktuvų U- 
2 skraidymai žvalgybos tikslais 
viršum Kubos teritorijos.

Atmesdamas Amerikos vy
riausybės argumentus, kad šie 
skraidymai yra vykdomi, sie
kiant užtikrinti Jungtinių Ame 
rikos Valstybių saugumą, dik

tatorius Castro nurodė, kad Ku 
ba niekada “nenaudojo” tokių 
priemonių, gindamasi nuo kont 
rarevoliucionierių “užpuolimų”, 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių teritorijos.

Sukti žodžiai
Normalizavus Kubos ir JAV 

santykiusš pažymėjo toliau dik
tatorius Castro, būtų galima 
"apsvarstyti” klausimą, susiju
sį su kompensacijos išmokėji
mu Amerikos kompanijoms už 
joms anksčiau priklausiusią Ku 
boję nuosavybę, kuri buvo su
valstybinta.

Pabrėžęs, jog Sovietų Rusija 
(kuri košės privirė) visada bu
vo sutinteresuota, kad Kubos ir 
JAV nesutarimai būtų likviduo 
ti taikiai, Castro pasakė: jei 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ketina gyventi su mumis pagal 
tarptautinės teisės normas (ku
rių diktatorius Castro ir jo mo 
kytojas Chruščiovas nesilaiko),

tai mes esame tam taip pat pa
siryžę.

Perspėjimas laisvoms 
valstybėms

Kuba, pažymėjo jis toliau, — 
esąs pavyzdys dar neišsivada
vusioms tautoms, ir todėl ji tei
kia moralinę (ir ginklo) pagal
bą sąjūdžiams už nacionalinį su 
veranumą. Kam gi čia mulkinti 
žmones. Castro režimas, pagelb 
stint Maskvai, ruošia savo agen 
tus ir juos siunčia į Lotynų 
kraštus drumsti ten ramybę ir 
pagelbėti vietos komunistams 
ten pasigrobti valdžią.

OAS konferencija
Dabar Washingtone posė

džiauja Amerikos Valstybių or
ganizacijos (OAS) kraštų užsie 
nio reikalų ministeriai, kurie 
svarsto Venecuelos skundą, pa
remtą aiškia medžiaga, kad Ku-

bos diktatoriaus režimas siun
čia ginklų Venecuelos teroris
tams, Castro šalininkams. Kai 
kurie Pietų Lotynų Amerikos 
kraštai reikalauja Kubą izoliuo
ti nuo pasaulio, kad tuo žygiu 
Castro diktatūrinis komunisti
nis režimas būtų nuverstas.

Meksika laikosi pozicijos — 
palikime Kubą ramybėje, Uru
gvajus svyruoja. Be šių dviejų 
Lotynų Amerikos kraštų diplo
matinius santykius su Castro 
režimu palaiko Čilė ir Bolivija.

Kolumbija, Costa Rica ir Pa 
narna reikalauja daug griežtes
nių sankcijų prieš Kubą negu 
buvo paruoštos konferencijai 
svarstyti. Tarp tų sankcijų yra 
numatytas įsakomasis diploma
tinių santykių nutraukimas su 
diktatoriaus Fidelio Castro re
žimu.

Daugiau kaip 2,000 kubiečių

organizacijos užsienio reikalų 
ministeriai pradėjo posėdį, rei
kalaudami jų pritaikyti griežtas 
sankcijas diktatoriaus Castro 
režimui.

Greitai paaiškės, ką nutars 
20 Amerikos Valstybių organi
zacijos (OAS) valstybių užsie
nio reikalų ministerių konferen
cija.

— Prezidentas Johnsonas ra
gina Kongresą ko greičiau pri
imti įstatymo projektą kovo
ti prieš skurdą. Tam reikalui 
prašoma skirti bilijoną dolerių.

— Joao Goulartą, buvusį 
Brazilijos prezidentą, ištikę du 
širdies smūgiai nuo to meto, 
kai jis gavo politinį prieglobstį 
Urugvajuje.

Naujosios Zelandijos ministeris pirmininkas Keith Holyoake vizitavo 
Baltuosiuose Rūmuose prezidentą Johnsoną ANZUS sutarties konfe
rencijos proga. Jų nuotrauka padaryta Baltųjų Rūmų pievelėje. AN
ZUS tarybą sudaro Jungtines Amerikos Valstybės, Australija, ir Nau- 

slaviškojo ar rusų elemento pa-, joji Zelandija. Visi šie 3 kraštai pasižadėji neleisti komunizmui įsi- 
j-hj._____ x _____ viešnntaiiti nietrvčiu Aziiniedidėjimas trijuose Pabaltijo
kraštuose iš buvusių 318,000 
pakilęs iki 1,212,000. Autoriaus 
teigimu, tie kolonistai šių dienų 
Estijoje jau sudarą 24 procen
tus, o Latvijoje 38 procentus.

Prabangus kalėjimas
CARACAS, Venezuela — Bu

vęs Venecuelos prezidentas dik
tatorius Marcos P. Jimenez, JA 
V išduotas Venecuelos teisingu
mo organams, kaip daugelio mi 
lijonų dolerių pasisavintojas, 
laukia teismo kalėjime, kuriame 
jis turi ištaigingą butą iš dvie
jų kambarių su vonia, radiju ir 
televizija.

Nuo to meto, kai Jimenez 
buvo nuvežtas į Venecuelą ir 
įkalintas, kalėjime pasunkėjo 45 
svarais, kurių buvo netekęs, 
laukdamas amerikinio teismo 
sprendimo dėl jo išdavimo Ve- 
necuelai.

County ligoninė 
pasiliks, bet prašoma 

joje pakeitimų
CHICAGO — Sklido kalbos, 

kad County ligoninė gali nusto
ti veikusi, kadangi ji neatitin
kanti kai kuriems mediciniš
kiems reikalavimams. Bet va
kar Seymour Simon, County ta
rybos pirmininkas, pranešė, kad 
ši ligoninė buvo patvirtinta 
kaip akredituota mediciniška lįs 
taiga.

Tačiau jungtinė akreditacijų 
ligoninių komisija pateikė dau
giau kaip 20 pasiūlymų, kad bū 
tų padaryti pakeitimai didžiulė
je labdaringoje institucijoje, ku 
ri turi daugiau kaip 2,700 lovų.

viešpatauti pietryčių Azijoje. (UPI)

Javits, Keating dabar 
negalį paremti 
Goldwaterio

VVASHINGTON, D.C. — New 
Yorko valstijos du respubliko
nai senatoriai — Kenneth Keat 
ing ir Jacob Javits — užvakar 
pareiškė, jog jie negali parem
ti senatorių Barry Goldwaterį 
JAV prezidento postui dabarti
nių metu. Tačiau jie paliko at
viras duris vėlesnei pagalbai.

Keating ir Javits priešinosi 
Goldwaterio nominavimui prezi 
dentu praėjusią savaitę San 
Francisco mieste. Jie buvo už 
New Yorko gubernatorių Nel
soną Rockefellerį.

— Buvęs viceprezidentas Ni- 
xnas, jo žmona ir jų dvi duk
relės dabar keliauja per Euro
pą. Vakar jie lankėsi Airijoje.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Pasikėsinto ja i. Sakoma, 

kad kaž kas kėsinasi prieš šen. 
Goldwaterio gyvybę. Jį dabar 
saugo policija.

Dr. Martin Luther King, Ameri
kos negrų vadas, numatomas kan
didatas Nobelio Taikos premijai 
gauti. (UPI)

— -Rytų Vokietija davė Ku
bai 21 milijoną dolerių paskolą. 
Apie tai užvakar kalbėjo ryti
nės Vokietijos žinių agentūra.

— Šen. Barry Goldwateris, 
respublikonų kandidatas JAV 
prezidento postui, pradės rug
pjūčio 22 d. Arizonoje rinkimi
nę agitaciją, dvi dieni prieš pra 
dedant demokratų partijos kon
venciją Atlantic City, N. J.

Jis anksčiau pradeda rinkimi
nę agitaciją, kadangi nori at
sakyti savo kritikams dar prieš 
demokratų konvenciją.

— Pietų Vietnamo aviacijos 
viršininkas paprašė JAV spraus 
minių kovos lėktuvų panaudoti 
prieš Šiaurės Vietnamo komu
nistų karines jėgas.

"Kaip mane tardė Karaliaučiuje"
REUTLINGENAS,

ja — Praėjusių metų pabaigoje 
į Vakarus iš Rytų atvykęs lietu 
vis Eltos bendradarbiui papasa

Vokieti- Karaliaučius dar vis neatstatytas, visur plytgalių krūvos — pasakoja atvykęs iš
Potjmos koncentracijos stovyklos. Turėjo vokiečių pasą, vizas, bet 

nenorėjo išleisti j Vokietiją
kojo apie pergyvenimus Kara
liaučiuje (dabar — Kaliningra
de), kai jis ten buvo tardomas 
ir kalinamas. Ta proga patirta 
būdingų žinių apie pačią Kara
liaučiaus išvaizdą. Jis žadėjo 
vėliau papasakoti apie, Kara
liaučiuje jį nuteisus, Potjmos 
stovykloje (Mordovijos autono
minėje respublikoje) praleistas 
sovietinio tremtinio — kalinio 
dienas.

Apie Karaliaučiaus vaizdus 
atvykęs į Vakarus pasakojo:

“Kaliningradskaja Pravda” ir 
kiti laikraščiai yra rašę, kad 
Karaliaučius esąs apstatytas vi 
su 100 procentų. Tai netiesa. 
Paskutinį kartą mieste teko bū
ti 1959 m. ir vis mačiau plytga
lių krūvas, kai kur nebuvo ir 
pravažiavimo. Sugriautuose pa
statuose, kur tik pažvelgi, ant
rame ir trečiame aukštuose au
ga visokie krūmai bei medeliai. 
Apgriautų namų uždengimui 
stotomos plytų sienos. Jei na
mai atstatomi, tai statybinės 
medžiagos panaudojama labai 
nedaug, nes dalį medžio ir kitos 
statybinės medžiagos darbinin
kai sunaudoja kurui ir šiaip sa
vo reikalams. Inžinieriai ir į- 
vairūs viršininkai džiaugiasi iš 
statybos “sukombinavę” sa
viems reikalams. Iš Gumbinės 
(dabar Gusievo) miesto mane 
atvežė į Karaliaučiaus kalėjimą 
Pergalės aikštėje (Ploščad Po-

biedy) — ji pačiame miesto 
centre,' kur stovėjo paminklas 
Stalinui. Kalėjimas dar vokie
čių statytas ir karo metu nepa
liestas.

Apie tardymą Karaliaučiuje 
jis pasakojo:

“Mane 1958 m. lapkričio 5 d. 
tardė papulkininkis Budilovas 
ir I kl. prokuroras Antikusino- 
vas. Jie manęs klausinėjo: kaip 
pakliuvau į vokiečių kariuome
nę, kur mano šeima, svarbiau
sia — kodėl aš norįs vykti į 
vakarų Vokietiją. Kai mane 
klausinėdavo, būdavo pakvie
čiamas vertėjas, mokąs vokie
čių ir rusų kalbas.

Mane pasodinus į kamerą, vėl 
buvau šaukiamas tardymui ir 
vėliau supratau, kad mane kal
tina dėl įvairių pasisakymų bei 
pareikštų nuomonių.

Be minėtų, tardant dar atsi
rado Karaliaučiaus srities če
kistas pulk. Bukov. Jis manęs 
klausinėjo: kodėl kitiems ru
sams girdint kalbėjai apie pra
našesnę vokiečių techniką? Juk 
grynai vokiečių traktorius - bul 
dozerius, esą jie mažiau kuro 
reikalaują negu sovietiškieji 
“Stalinicai”. Toliau kitiems aiš
kinai, kad Vokietijoje statomi 
standartiniai namai, juos gali
ma pirkti išsimokėtinai. Džiau
geis! vengrų “kontrorevoliucio- 
nierių” darbais (Vengrijos su

kilimu — E.) ir teigei, kad jie 
gali paplisti. Tai dar ne viskas. 
Draugą Chruščiovą ir draugą 
Ulbrichtą esi pavadinęs pieme
nimis.

Visiems tokiems kaltinimams 
paremti iš anksto buvo paruoš
ta 17 liudininkų, daugiausia ru
sų, kaip Lida Kariškova, 70 me 
tų senutė Pronina ir kt. Tačiau 
mano nurodytų liudininkų pa
rodymų visiškai neįrašė į kal
tinimo aktą.

Kameroje atsirado naujas gy 
ventojas, mano vadinamas “to
torius” ir tuoj supratau, kad 
jis — vad. “stukač“, taigi spe
cialiai pasiųstas žmogus mane 
išklausinėti ir kuo daugiau pa
tirti žinių iš mano gyvenimo, 
man žinomų įvykių. Kad jis 
“stukač”, man buvo aišku ir iš 
jo pasisakymų, kad jis tikįs, 
mylįs Dievą ir pan. Vėliau, kai 
supratau savo kaimyno parei
gas, jis pasisakė esąs paleidžia
mas namo.

Vėl tardymas. Savo tardyto
jų klausiu: kodėl manęs neiš- 
leidžiate į Vokietiją? Noriu 
vykti pas savuosius. Juk Vokie 
tijos ambasada Maskvoje dar 
1956 m. lapkričio 29 d. man da
vė pasą (Reisepass) bei vizas 
keliauti į Fed. Vokietiją per 
Lenkija ir Rytų Vokietija. Tas 
pasas ir kiti dokumentai yra 
Karaliaučiaus milicijos įstaigo

je. Dokumentų vietoje man da
vė pažymėjimą (spravka) su mi 
licijos antspaudu, o dabar kitos 
įstaigos to pažymėjimo nepri
pažįsta. Esą netinkamas ant
spaudas. Tad kodėl, paklausiau, 
jūsų įstaigoje išduoda netinka
mus dokumentus?

Tardytojas Panovas pateikė 
naują klausimą: kodėl norite 
vykti į vakarų Vokietiją? Juk 
galite savuosius parsikviesti ir 
sau toliau laisvai gyventi.

Atsakiau tokiais žodžiais:
— Juk esu vokietis, o savųjų 

nekviesiu, nes jie visiškai ne
moka rusų kalbos, o tai juk ap 
sunkina įsikūrimą.

Tardytojas čia atšovė:
— Juk Sovietų Sąjungoje vis 

kas veltui — ir mokslas ir ligo
ninės. Ir jis tęsė savo sovieti
nę propagandinę dainelę...

Panovas prisikabino ir prie 
mano tautybės.

— Tačiau tu gimęs ne Vo
kietijoje, bet Lietuvoje, tad čia 
tavo gimtasis kraštas.

Jam atsakiau, kad taip, esu 
gimęs Lietuvoje, joje augęs, bet 
1941 m. esu repatrijavęs į Vo
kietiją ir dabar esu Vokietijos 
pilietis. O dabar Lietuva jau 
priskirta prie Sovietų Sąjungos.

— Tad, — vėl tardė Pano
vas, — tau nepatinka Sovietų 
Sąjunga. Kodėl?

— Ne, nepatinka, — jam at-

sakiau, — nes po daugelio me
tų negaliu pasimatyti su arti
maisiais ir jūs visokiausiais bū
dais trukdote. Tenka pildyti vi
sokius blankus, teikiate įvairius 
pažadus, neatsakote į mano 
raštiškus paklausimus. O jei 
"Pravda” 1955-56 m. rašė, kad 
visi vokiečių belaisviai būsią 
grąžinti į Vokietiją, o buvo dar 
laikoma daugelis tų vokiečių, 
tad išeina — “Pravda” rašė ne
tiesą. Na ir tardytojas pradėjo 
vėl iš naujo — esą, jis sako, 
juk tu ne vokietis, tu — Lietu
vos pilietis.

Vėliau man tardytojas pareiš 
kė, kad aš esu kaltinamas įvai
riai kalbėjęs girdint kitiems as
menims. Aš esąs provokatorius, 
agitatorius, propagandininkas ir 
...už šiuos nusikaltimus baudžia 
ma 58 str. 10-ju punktu. O tai 
reiškia nuo 6 mėn. iki 10 metų 
kalėjimo. (E.)

Dean Burch, naujas JAV respubli
konų partijos centro komiteto pir
mininkas. (UPI)
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Faustas Strolia, L’etuvos Vyčių 
chpro vedėjas nuo pat jo atgaivi
nimo 1960-tais metais. Muzikos 
mokėsi pas garsų Lietuvos kom
pozitorių savo tėvą Juozą Strolią, 
o vcl’au Italijoje. Yra vadovavęs 
chorams Chicagoje ir Europoje, 
yra parašęs eilę lietuviškų dainų, 
ir nemažai kitų dainų yra pritai
kęs chorams.
Jis diriguos Vyčių chorui koncerte 
Holy Name katedros salėje rug
pjūčio mėn. 7 d.

KANADOS ŽINIOS
PRISIKELIMO^ PARAPIJOS 

AUŠROS STOVYKLA

SEIMAS
51-mas metinis Lietuvos Vy

čių seimas vyks Chicagoje, Ill
inois, nuo rugpjūčio 6 iki 9 die
nos. Ta proga bus paminėtas 
Illinois-Indiana apygardos auk
sinis jubiliejus. Seimo raštinė 
bus puikiame Sheraton-Chicago 
viešbutyje, N. Michigan Avenue, 
tačiau daug kas iš seimo pro
gramos vyks pietinėje Chicagos 
dalyje. Numatoma, kad toje dvi
guboje šventėje dalyvaus per 
200 atstovų arba juos pavaduo
jančių.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 6 
bus seimo atidarymo diena. Sel
inąs bus pradėtas šv. mišiomis 
7 vai. 30 min. yak. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 
44 gatvė. Po mišių parapijos sa
lėje bus posėdis atvykusiems 
atstovams pasveikinti. Po posė
džio Lietuvos Vyčių sodnelyje, 
2543 W. 47 gatvė, bus tradici
nis pasistiprinimas.

Penktadienį, rugpjūčio 7, po
sėdžiai viešbutyje bus pertrauk
ti vidurdienio mišioms Šv. Kry
žiaus bažnyčioje, 4557 So. Wood 
gatvė.

Penktadienį, rugpjūčio 7, kul
minacija bus koncertas Holy 
Name katedros salėje, 11 E. 
Chicago Avenue. Koncertas 
prasidės 8 vai. 15 min. vakare. 
Dainuos apygardos vyčių cho
ras, diriguojamas Fausto Stro- 
lios, Jonui Byanskui akompa
nuojant Taip pat dainuos sve
čiai solistai: Prudencija Bičkie- 
nė ir Jonas Vaznelis. Koncerto 
vedamoji mintis — prisimini
mai apie Lietuvą.

šeštadienį rugpjūčio 8-tą, mi
šios bus Šv. Antano bažnyčioje, 
15115 So. Avenue, Cicero, Ill
inois. šeštadienio vakarą bus šo
kiai Sheraton-Chicago viešbuty
je. Gros du gerai žinomi orkes
trai: “Del Rene” ir “Polka 
Jams”.

Sekmadienį .rugpjūčio 9, sei
mo dalyviai ir svečiai dalyvaus 
iškilmingose mišiose Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčio
je, 69 gatvės ir S. Washtenaw 
Avenue susikirtime. Seimas 
baigsis sekmadienio vakare auk
sinio Jubiliejaus banketu Shera
ton-Chicago viešbučio Grand 
Ballroom salėje.

Vyriausia Seimo pirmininkė 
bus Eleonora H. Laurin, 6800 
So. Rockwell, sekretorė-Irena 
RAkaitis, 2511 W. 71 gatvė, ir

iždininkas — Albertas Kaselis, 
5715 So. Nordica Avenue.

Įvairių šakų pirmininkai bus 
sekantys: Algirdas Brazis, 8514 
So. Roberts Road, Martinas 
Geštautas, 7500 Oak Grove, Jus 
ticę, Illinois, Genovaitė Giedrai
tytė, 3227 So. Emerald Avenue, 
Joana Jakunas, 4357 So. Wash- 
tenaw Avenue, Ona Marija Ka
sdienė, 5715 So. Nordica Ave
nue, Loreta Kaselytė, 4049 So. 
Rockwell, Kazimiera Petrulis, 
4420 So. Talman Avenue, Alber
tas Raubiskis, 5556 So. Albany 
Avenue, Vincas Samaška, 2415 
So. Sawyer Avenue, Ričardas 
Shlaustas, 4338 So. Western 
Avenue, Teresė Strolienė, 11747 
So. Lafayette, Valteris Trenclin- 
ger, 18541 Palmer Avė., Home- 
wood III., Lorraine Wainauskis, 
2600 W. 51 gatvė, Andriejus 
Yuknis, 7254 So. Califomia 
Avenue, Dolores Yuknis, 7254 
So. Califomia Avenue, Albertas 
Zakarka, 6958 So. Rockwell ir 
Elena Zimmer, 1840 W. Waban- 
sia Avenue.

»

Jonas Byanskas, Vyčių akompo- 
natorius, didelio patyrimo muzikas 
profesionalas, besireiškiąs dauge
lyje muz'kos sričių, įskaitant dar
bą choruose ir jiems vadovavimą 
ir taip pat kompoziciją. Daug me
tų jis buvo Birutės choro Chicago
je vedėju.' Jo vadovybėje tas cho
ras yra davęs daug koncertų, ope
rečių ir kitokių pasirodymų. Jo 
orkestras dažnai linksmina žmones 
įvairiuose lietuvių susibūrimuose. 
Jis akompanuos Vyč'ų chorui kon
certe Holy Name katedros salėje 
rugpiūčio mėn. 7 d.

ILLINOIS—INDIANA

APYGARDOS GEGUŽINE

Liepos 4 dieną žmonių prisė- 
dusios mašinos lėkė iš Chicagos 
pietų vakarų kryptim. Willow 
Springs kaimelį pasiekusios su
ko iš didžiojo kelio dešinėn, pa
kalniui, per tiltą, vėl įkainiui. 
Dar sykį pasukusios į kairę at
sidūrė vyčių gegužinėj. Žmonės 
lipo iš mašinų, gražiame Kučo 
miškelyje sklaidėsi, užmiesčio 
gamtos grožiu ir grynu oru gar
džiavosi.

Vis daugiau ir daugiau žmo
nių rinkosi. Apie antrą-trečią 
valandą jau buvo jų kaip atlai
duose Lietuvoje. Vaikščiojo, pa
žįstamus susitikinėjo, kalbėjosi, 
stiprinosi, gaivinosi.

Daug subruzdimo buvo vy
čiams šitiek svečių susilaukus. 
Visuose pašaliuose darbas yirte 
virė. Jaunos šeimininkės iškai- 
tusios kepe kugelį, ruošė dešras, 
bulves, kavą. O čia pat prie lan
gelio su tuščiom lėkštėm eilėse 
stovėjo valgytojai. Gardūs bu
vo valgiai. Ir tų agurkų skanu

mėlis! Tikrai savo specialybėje 
nenukonkuruojamos virėjos!

Laįmėjimų organiz a t o r ė s 
kvietė praeivius užeiti, laimės 
pamėginti. Po medžiais lentyno
se išstatyti busimieji laimikiai. 
Ypač apstoję vaikai seilę varvi
no, į tuos gražius aksominius 
šuniukus, lėles ir milžiniškus 
sviedinius žiopsodami.

Alinėje įvairiausių spalvų ir 
rūšių gėrimai stalus puošė. Pa
tarnautojai juos šaldė, pilstė ir 
svečiams padavinėjo, priedui 
dar ir nusišypsodami. Svečiai 
gaivinosi, džiaugsmus ir rūpes
čius savo pažįstamam pasakojo
si. O iš kalnelyje esančio pavil
jono romantiškos tango ir valso 
melodijos iki jų atėjo. Jaunes
niais pasijutę ten jau ir šoka.

— Tėvai atveskit vaikus į 
Sporto aikštę. Bus jiems žaidi
mai, — per garsintuvą pasigir
do panelės Laurin balsas.

Greitai kaip žvirblių pulkas 
sukinėjosi po sporto aikštę ma-

žieji. Lorraine VVainauskis ir Irę 
na Rakaitytė pravedė jų žaidi
mus. Į maišus įsilindę jie bėgo, 
skubėjo, kiekvienas laimėtoju 
būti norėjo. Vienam pusiaukelė
je maišas nusmuko, kitas keletą 
kartų “zuikį” pagavo. Bet ku
rie be kliūčių tikslą pasiekė, ga
vo už tai dovanų. Kad ir nelai
mėjusieji nuskriausti nepasilik
tų, visiems po didelį balioną su
sprogdinti leido.

Vėl garsintuvas: Futbolo 
rungtynės!

Tai buvo rungtynės! Visi tą 
sviedinį spardyti norėjo.

Tas pats pažįstamas panelės 
E. Laurin balsas vėl šneka:

— Svečiai renkasi prie šokių 
salės. Ten klausysimės Vyčių 
choro dainų.

Choristai jau stovėjo balsus 
susistygavę ir laukė, kol jų va
dovas F. Strolia pradėti ženklą 
paduos.

Dainavo jie ten, kad grįš savo 
šalelėn, kai bus laisva tėvynė 
Lietuva. Miško aidas jiems atsi
liepė: “bus laisva tėvynė Lietu
va”. Publika plojo, šaukė valio. 
Ir vėl dainavo vyčiai, ir vėl miš
kas dainą kartojo, o vėjas nešė 
ją tolyn ir po laisvos Amerikos 
laukus sklaidė.

Diena krypo vakarop. Įtampa 
atsileido. Gegužinės šeimininkai 
vyčiai jau galėjo atsipūsti. Prie 
tpijų stalų, kurie Ibuvo vyčių 
chorui rezervuoti, bet visą die
ną tušti stovėjo, pradėjo rinktis 
vyčiai. Ant stalo atsirado gėri
mų. Užsimezgė linksmos kalbos. 
Vyčių tarpe matėsi ir jų vado
vai. Štai Illinois-Indiana apy
gardos pirmininkas Pr. švelnis 
su šypsena veide sveikina visus. 
Štai ir Vyčių choro pirmininkas 
A. Zakarka. Ir muzikas Faustas 
Strolia su visa iki vieno savo 
trijų asmenų šeima. Ir antrasis 
vyčių muzikas — ponas Byans
kas. Tik jis neilgai tegalėjo lai
mingas prie vyčių stalo būti — 
greitai jį prie didesnės laimės 
pašaukė. Vartų laimėjimuose 
jis laimėjo televizijos aparatą.

Prie kitų stalų girdėjosi lie
tuviškos dainos, juokas. Ant sū
pynių lingavo vaikai. Ir tuo mo
mentu erdvę perskrodė nuo gai
vinamos! paviljono sklindąs ba
ritonas. Tai mūsų Algirdas Bra
zis dainavo, šitaip, saviškai, jis 
sveikino svečius, nes buvo tik 
dabar atvykęs.

Saulė leidosi. Žmonės retėjo. 
Pagaliau ir paskutinė mašina 
aipleido Bučo miškelį. E. P.

TOWN OF LAKE VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Naujai atgaivintos 13-sios 
kuopos Šv. Kryžiaus parapijoje 
susirinkimas bus liepos 29 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje.

Pradžia 7 vai. 30 min. vaka
re.

MYLI VYČIŲ JAUNIMĄ

Illinois—'Indiana Apygardos 
dabartinis pirmininkas Pr. švel
nis ir buvusi pirmininkė E. Lau 
rin — abu paaukojo dolerių Vy
čių chbrp kelionės į Lietuvių 
dieną Ncw Yorke išlaidoms. 
Choristai yra už tai savo mie
liems pirmininkams labai dėkin
gi. Vyčių Choro Vadovybė

goj (apie 80 mylių nuo Toron
to) turi jaunimo stovyklavietę, 
kuri pavadinta) “^ušrpa’j-var
du. Ji yra ant ypatingai puikinis 
Georgian Bąy krauto. Nupirk
ta, berods, 25 akrai žemės. Sto
vykloje pastatyti reikiami pas-[ 
tatai ir įruošti visi kiti įrengi
mai.

Vadinamoj vėliavų aikštė jį 
kur kiekvieną rytą pakeliama 
mūsiškė trispalvė, yra įrengtas 
lietuviškas žemėlapis. Jis išlie
tas žvyro ir cemento mišinių, 
įmūrijant į skardines (dugnais 
į viršų) ir užrašant Lietuvos 
miestus. Vilnius atvaizduotas 
gražiai išmūryta miniatiūrine 
Gedimino pilimi, kurios bokšte 
nuolat plevėsuoja lietuviška tri
spalvė vėliavėlė.

Dabar gi, vykstant VHI-tajai 
iš eilės jaunimo stovyklai, joje 
atsirado dar vienas puikus auk
lėjamasis simbolis iš gimtosios 
žemės — tai lietuviškoji sody
ba. Nagingasis ir darbštusis 
berniukų vadovas P. Vyskupai- 
tis, padedamas jaunųjų ir ma
žųjų padėjėjų, šalia Lietuvos 
žemėlapio pastatydino lietuviš
ką kaimo namelį (bakūžę). Tas 
namelis pastatytas iš apvalių 
rąstelių su samanų įtarpais ir 
samanotu stogumi. šalia namo 
auga berželis, kitoj pusėj — lie
tuviškas šulinys, su svirtimi, ki
biru ir svambalu svirties gale. 
Gi šulinyje ir vanduo kasdien 
blizga, nes stovyklautojai kar
tas nuo karto jo kiekį papildo. 
Šalia bakūžės — dar įrengtas 
skiedrynas, kur plaunamos ir 
kapojamos malkos kurui. Esa
ma ten Ir medžių piuvenų, imi
tuojant neseniai, vykusį malkų 
piovimą skiedryne.

Liepos 10 ir 11 dienomis sve
čiavausi “Aušros” stovykloje, 
lankydamas sūnų Pauliuką. Te
nai parinkau duomenų, įspūdžių 
ir žinių, kuriomis ttoriu pasida
linti su “Draugo*" skaitytojais.

“Aušros” stovykla šiemet pra 
sidėjo liepos 4 4. Šįos grupės 
stovyklavimas tęsis 2 savaites.

Vadovybę sudaro kun. Pau
lius, OFM, — dvasios vadas, 
A. Juozapavičius 5— komendan
tas, P. Vyskupaitis — berniu
kų vadovas, B. Juozapavičienė 
ir E. Gudinskienė — mergaičių 
vadovės. Kultūrinę ir pedagogi
nę sritį prižiūri ir tvarko A. 
Kuolienė. Sporto vadovės — 
D. Augaitytė, A. Sapijonytė ir 
R. Bilkytė, tautinius šokius mo
ko ir prižiūri clevelandietė ato
stogautoja R. Mackevičiūtė. Sto 
vykios gail. sesuo — D. KuČins- 
kienė.

Šiais metais “Aušroje” sto
vyklauja 120 vaikų. Jų amžius 
tarp 10 ir 15 metų.

Po to — lietuviškos pamokė
lės, užsiėmimai, kurių metu dai
nuojama, . Tąšoma, nagrinėjama 
pačių stovyklautojų iškelti klau 
simai, etc. Leidžiamas ir stovyk 
lės laikraštėlis, į kurį mielai ra
šo jaunimas ir išreiškia, reikia 
pasakyti, gana originalių min
čių. Pvz. dvi temos (pasirink
tinai) buvo visieins bendros ir 
Visi jas išpildė r “Kodėl man pa
tinka stovykla?’’ ir “Kodėl ne
patinka?”

Pastatų ir palapinių aplinku- 
riią — itin gražiai papuošta tau 
tiniais raštais, šūkiais, ženklais 
ir pn. Visa tai atlikta samanų, 
akmenėlių ir kt. gamtinįų pa
puošalų vartojimo dėka. Po vė
liavos nuleidimo esti laužai sii 
dainomis, vaidinimais, insceni
zacijomis. Rašančiam šias eilu
tes dalyvaujant dviejų vakarų 
laužuose, jų prograrpas prave
dė vieną vakarą R. Mackevičiū
tė, kitą —. Augaitytė. Abi jau
tėsi labai drąsiai ir energingai. 
Jų pasirengimas savo uždavi
niui buvo pasigėrėtinas. 10:15 
vai. visiška stovyklos tyla.

Liepos 10 d. įvyko draugiš
kos lengvosios atletikos rungty
nės tarp lietuviškos “Gerojo Ga 
nytojo” ir “Aušros” stovyklų. 
Gi liepos 11 d. stovyklos vado*

yybė sužaidė •įiijklinį su vyres
niais stovyklautojais. “Senimas” 
pralošė jaunimui.

Pagalbinis stovyklos perso
nalas: J. Simonaitytė, Ivį. Ra- 
rtlafiovaitė, N. Kėkštaitė, R. Pet 
rauskas, S. Žutautas, R. Banai
tis, S. Kernius, A. Stirbys, G. 
Strumila ir A. Puteris. šie jau
nuoliai, patys stovyklaudami, 
sportuodami ir mankštindamie- 
si, daug padeda vyresniesiems 
mažesniųjų priežiūroj.

Visų gyvybes, energiją ir gė
rį nuotaiką pdlaiko darbščio
sios šeimininkės: S. Simonaitie- 
nė, ,P. Urjionienė, A. Puterie- 
nė, M. Gudelienė, M. Razgaitie- 
nė ir A. Raškauskienė. Stovyk
los ūkio vadovas — J. Raškaus
kas. Baigiant šias žinias ir da
vinius, linkėtina šio laikotar
pio stovyklautojams laimingai 
ližbaigti stovyklavimo “kadenci
ją” ir su tokiu pačiu entuziaz
mu pradėti kitiems.

Pr. Alšėnas

— Muzikai labai ilgai gyve- 
rta, nes esą jie muzikoj išlieja 
visus vidaus sunkumus. Stravin 
sky, Casals, Stokowski ir Mon 
teux yra virš 80 m. Sibelius ir 
Charpentier mirė turėdami virš 
80 m-
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Įg Ortopedas, Protezlstas

Aparatai-Protezal. Med. ban.
S dažai. Spec. pagalba kojoms 

.T— ŲArCh Supįotts) ir t t 
ORTH'OPEDf.TOS TECHNiftoS LAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

i<a. PRospect 6-5084

DR, ANNA BALIONAS 
akių, ausų, Nosies Ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vtii.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeStaffleniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Res. telef. WAIhrook 5-5076

bemiu-
Res. ptE 6-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ eigos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Prllįha ligonius pagal susitarimą.

Jei 'neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63r<l Street 
Tel.: PRos|>cct 8-1717

Resid.: 3241 West Hflth Plane 
Tel.: REnubhc 7-7868

DR. S BlEžIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čfos ir Califomia 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Qfiso telef. 476-4042

Ręz, VVAIbrook 5-3048________

DR. 0. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Mgto, Ulinbis

Valandos pagal susitarimą
*Tel. ofiso HE 4-5849, rez. ^88-2233

DR. PETER L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. .ofiso HE 4-57^8; Re*. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vb.1. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofisb 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LJGO.S 
cRAwmn medical bldg. 

6449 SO. Pulaski Ibi.
Valandos pagal susitarimą

, Rez. GI 8-0873
DR. W, M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ eigos 

6132 So. Kedzle Avė., tVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, Skambinti MI 3-0001.

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUctlt>w 5-9500
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

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

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

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. FRospeęt 8-9081 

DR. JANINA JAKSEVIčIUS 
JOKŠA

GYDYTOJA ir chirurge 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 631-d Street
Pirtnad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRoVehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SI’EITALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road__ 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą., išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KfeAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arta

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą..

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 Sp. 49th Court, Cicero

Kasdien 16-12 Ir 4-7. Treč. ir šeš
tad., tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL. BUILDING 
7156 South IVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad, nuo 
įl vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZID.)
Valandos TUMfal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Catnpbel! Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Pričm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
L 4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
bft. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS 
Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue

Valandos susitarus telefonu

$4.25
$3.75

Tel. RE 7-8818
DR. ALBllNA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 0.p. ir <5-8 p,į>. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.

Itel. Ofiso PU 6-780P; Namų 925-7697
Dft. A. PUSTELNlkAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

Šeštadieniais 10-6 v. p. p.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedziė AVenue 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Krfyžiaus ligoninę 

VAL.; Pirmad., ari t h. ketv., penkt. 
nilo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
ŠetŠad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290. 
Atostogose iki liepos 27 d.

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

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. Califomia Avė., YA 7-7381
1 Vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r. iki 1 po
piet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

cliimrgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes| 
71st St. (71-os Ir Campbell Aveliue 
k am imis), tel. 776-2S8O; 30 N. Michi
gan avė. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Offiso telef. eLiffside 4-2896 
Resld. telef. VVĄlbrouk 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
cliiruigija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
Iki 5 v. v. . >:j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1'223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v.! popiet Ir kitu lal- 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Narnų GI 8-6195

DR. V. P. TJMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West S£reet

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.

Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzle Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad.pagal sutartį

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6652 

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. P- 6-7 v. v.

2
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Dvasios reikalai atostogose ir

LIETUVIŲ SIELOVADOS 

CENTRAS

Kas laimėjo Respublikonų konvencijoje
Trys partijos kryptys ieško šalininkų

Vasaros atostogos atneša 
daug malonumų, bet sukuria 
ir kai kokių problemų bei už
davinių. Vienas iš jų — lietu
vių dvasinių reikalų aprūpini
mas vasarvietėse. Reikia pa
sidžiaugti, kad ir vasarodami 
lietuviai, apskritai imant, ga
na rūpestingai palaiko ryšį su 
bažnyčia, atlikdami sekmadie
ninę pareigą. Daug sėkmingiau 
tai vyksta, kada sudaromos 
sąlygos religinį patarnavimą 
teikti gimtąja kalba. Šis reika
las, kiek mums tenka girdėti, 
neblogai sutvarkytas Kanados 
lietuvių vasarvietėse. Tačiau 
jis beveik visiškai apleistas J 
AV-se.

O galimybių tam yra. Imki
me vieną' konkretų pavyzdį. 
Beverly Shores (netoli Chica- 
gos) Šv. Onos bažnyčion sek
madieniais susirenka daug lie 
tuvių. Kai šią vasarą ten pri
puolamai patekęs lietuvis ku
nigas tos parapijos klebonui 
užsiminė apie lietuviškas pa
maldas, tas tuojau lietuviui ga 
vo visas teises iš diecezijos 
centro (Gary), buvo galima lie 
tuviškai klausyti išpažintis, 
skaityti evangeliją ir sakyti pa 
mokslą. Lietuviai tų bendrų, 
visiems tikintiems skirtų, pa
maldų metu puikiai giedojo lie 
tuviškas giesmes. Pamaldoms 
pasibaigus, amerikietė mo
teris džiaugės: “Mano motina 
buvo lietuvė. Jau 30 m. negir
dėjau šios kalbos, ir dabar 
visgi kai ką supratau”. Kita 
Amerikos lietuvė, neseniai sa
vo tėvą palaidojusi, sakė ver
kusi girdėdama tėvų kalba 
giesmes ir žodžius. Iš kitos pu 
sės — gryni amerikiečiai ir
gi džiaugėsi, kad lietuviškos 
pamaldos “beautiful”.

¥
Nėra abejonių, kad lietuviš

kas pamaldas suorganizuoti į- 
vairių vasarviečių rajonuose 
yra galima ir reikia. Patys lie 
tuviai to labai laukia. Kai ku
rie vasarviečių savininkai 
jau patys imasi ta kryptimi ro 
dyti iniciatyvos. Kai kurie net 
siūlo lietuviui kunigui kamba
rį pas save. Iš daugybės lie
tuvių kunigų atsirastų, kurie, 
gavę savas atostogas parapi
jose, praleistų jas vasarvietė
je, patarnaudami lietuviams ir 
patys atsigaudami. Tik reikia 
kokio centro, kur galėtų ir su
tinkantieji vykti kunigai regis 
truotis ir kur vasarviečių at
stovai galėtų savo prašymus 
kreipti.

Šitoks sielovados centras tu 
retų ir platesnių uždavinių. Vo 
kietijos katalikų pavyzdys ro
do, kokiu uolumu stengiamasi 
aprūpinti išsimėčiusių katali
kų dvasinius reikalus, nutolu

sių nuo didesnių katalikų gru
pių. Ir mums svarbu lietuvių 
katalikų šeimų dvasinius rei
kalus stengtis gimtąja kalba 
aprūpinti, nors šeimos ir būtų 
labiau nutolusios nuo didžiųjų 
lietuvių kolonijų. Čia kartu 
galėtų vykti ir lietuvių reli
ginės spaudos ir periodikos 
skleidimas. Spaudoje matome 
žinių, kaip sėkmingai panašų 
uždavinį vykdo Kanadoje kun. 
Kulbis, S J. Gal mūsų vienuo
lijos galėtų bent po vieną ku
nigą tokiam reikalui skirti ir 
JAV-se.

¥

Su laiku gali iškilti ir kitų 
dvasinio gyvenimo reikalų. 
Kiekvienoje valstybėje, kur 
yra daugiau lietuvių, reikalin
gas lietuvių sielovados cent
ras, tokia planavimo, koordi
navimo institucija, kuri kon
takte su vietos vyskupų vado
vais galėtų atlikti labai nau
dingą darbą Gal tokį centrą 
galėtume prašyti sudaryti mū
sų vysk. V. Brizgį, o gal jis, 
pasilikdamas vadovu viso pa
saulio lietuvių sielovados cen
tro, galėtų padėti tokiems cen
trams atskirose valstybėse su 
sidaryti. Gal čia ir Lietuvių ku 
nigų vienybės centro vadovy
bė ar Lietuvių katalikų religi
nės šalpos centras galėtų sa
vo iniciatyvą ta kryptimi iš
vystyti?

¥
Dar vienas reikalas. Tenka 

pastebėti, kaip didelės reikš
mės yra bendra tikinčiųjų lie
tuviškoji giesmė bažnyčiose, 
kur susirenka daugiau lietu
vių. Dažnai įvairiose vietose 
ar neatkreipiamas į tai reikia
mas dėmesys, ar nėra pradi
ninkų ir giedotojų, ir tas rei
kalas apleidžiamas. Tikėda
miesi šia kryptimi daugiau i- 
niciatyvos iš parapijų vadovų 
ir iš vargonininkų, manytume, 
kad būtų svarbu, jog susidary 
tų pajėgesnių dainininkų-gies- 
mininkų grupės, kurios su me
lodinga lietuviška giesme pa
sisiūlytų atvykti į įvairias pa
rapijas ir vadovautų bendram 
visų tikinčiųjų giedojimui. Mi
nėtoje šv. Onos bažnyčioje vie 
nos lietuvės solistės ir kele- 
tos balsingesnių lietuvių dėka 
be jokios repeticijos buvo pa
siekta darnaus grupinio gie
dojimo, kuris įnešė daug gai
vios lietuviškos religinės dva
sios. O jeigu tas reikalas bū
tų nors kiek organizuotas, bū
tų dar daugiau laimima. Šito
kių atvykėlių sukeltas entu
ziazmas būtų paskata vieti
nėms jėgoms tą patį suorga
nizuoti, ir tai būtų didelė kaip 
religinė, taip ir tautinė misija.

J. Pr.

Respublikonų partijos konven 
cijos metu rytinio Washingtono 
dienraščio Washington Post ka
rikatūristas — kartūnistas Her- 
block išspausdino piešinį, kuria
me pavaizdavo, kaip konserva
tyvusis respublikonas joja ant 
liberaliojo respublikono, jį paža
bojęs. Ta karikatūra Herblock 
norėjo pavaizduoti. — tegu ir 
ne visai mandagiai bei estetiš
kai, — kaip konservatyvusis res 
publikonų partijos sparnas paė
mė visos respublikonų partijos 
vadovybę, nutildydamas libera
liuosius.

“Liberalieji”, žinoma, nebuvo 
“nutildyti”, tačiau iš tikrųjų 
konservatyvieji laimėjo respub
likonų konvencijoje pirmą kartą 
po keturiasdešimties metų. Ne
nuostabu todėl, kad jie savo lai
mėjimą atšventė džiūgavimais 
ir net savo “liberaliųjų” partijos 
draugų įžeidinėjimais.

Liberalieji ir konservatoriai

Kas tie “liberalieji” ir “kon
servatyvieji” šiandieninėje res
publikonų partijoj ? Apibendrini
mas nėra lengvas, kadangi yra 
nemaža išimčių ir kadangi abi 
srovės palaiko nemaža tų pačių 
pažiūrų. Galima tačiau sakyti, 
kad “liberalieji” — tai rytinių 
"industrinių valstijų, kaip New 
Yorko irPennsilvanijos, respubli 
konų atstovai; tai žmonės, su
renka balsus industrinėse rytų 
(ir vid. vakarų ,kaip Michiga- 
no) valstybėse, pajėgių laimėti 
miestus. “Konservatyvieji” — 
tai vid. vakarų, pietvakarių ir va 
kar. valstijų (Iowa, Ndbraska), 
Arizona, California ir kt.) res
publikonai, kurie balsus suren
ka ne tiek miestuose, kiek prie
miesčiuose ir iš ūkininkų.

“Liberaliuosius”, kurie save 
vadina “tikraisiais” konservato-

Didieji ežerai, kurių vandenis planuojama stabilizuoti. Tam reikalui apsvarstyti liepos 28 d. Michigano 
valst. universitete Lansinge susirenka specialistų komisija. Norima išvengti nuostolingų potvynių, ko
kie buvo 1952 m. ir didelio vandens paviršiaus nukritimo, kaip tai yra šiemet.

VYTALTAS VARDYS

riais atskirsi taiji pat ir iš jų 
pažiūrų. Jie nėra tiek nacionališ 
ki, kiek “konservatyvieji”, jie 
nori veikti per Jungtines Tau
tas, nenori perdaug Amerikos 
valios užmesti Amerikos alian- 
tams, taip pat nenori imtis la
bai griežtų priemonių prieš 
Maskvą,, tikėdami komunizmą 
nugalėti ilgesniame laiko išėji
me. Jie palaiko nuosaikią so
cialinę reformą Amerikoje; jie 
taip pat palaiko pilietinių teisių 
garantavimą federalinės val
džios priemonėmis.

“Konservatyvieji”, bendrai 
šnekant, nori, kad Washingtono 
valdžia daugiau negu ligi šiol 
savo jėgų vartotų užsienių rei
kaluose, bet daug mažiau vi
daus dalykuose. Tarptautinėje 
politikoje todėl jie daugiau linkę 
remtis Amerikos jėga ir mažiau 
kolektyvinio saugumo instituci
jomis ir norėtų Amerikos valią 
primesti ir savo alijantams, ma
žiau j tuos alijantus atsižvel
giant. Jie taip pat galvoja, kad 
reikia griežčiau elgtis su komu
nistais. Jų manymu, vienintelė 
pasaulio blogybė yra komuniz
mas; jį sunaikina, ir beveik vi
sos blogybės išnykę. Jie tačiau 
nenori mokėti didelių mokesčių; 
nenori valdžios kontrolės ir pla
navimo nei žemės ūky, nei in
dustrijoj; norėtų, kad ekonomi
nių ir politinių — piliečių teisių 
klausimus tvarkytų valstijos, ne 
federalinė valdžia ir ne federa
linės valdžios pagalba. Dėl to 
nemaža konservatorių pasisako 
prieš ką tik priimtą pilietinių 
teisių įstatymą.

Šie “konservatoriai” laimėjo 
konvencijoje

Tokie tad “konservatoriai" 

nugalėjo San Francisco konven
cijoje. Tačiau tai dar ne visa 
istorija. Joje yra elementų nau
jumo, ko pirma pas respubliko
nus yra buvę labai maža. Bū
tent, šalia tradicinių — klasiki
nių konservatyviųjų, San Fran
cisco laimėjo ir konservatyvieji 
ekstremistai, kuriuos apibūdin
ti labai nelengva, bet kurie yra 
totalūs nacionalistai, netikį nei 
į socialinę apsaugą, nei pilieti
nių teisių lygybę ir mano, kad 
gen. Eisenhoweris, jei pats ir 
nėra komunistas, tai komunistų 
įrankis ir t. t. Su jais laimėjo 
ir pietiečiai respublikonai, kurie 
laibai konservatyvūs ne tik eko
nominiai ir sovietiniu atžvilgiu, 
bet taip pat ir labai priešiški pi
lietinių teisių lygybei JAV ir 
kovoja prieš federalinės val
džios kontrolės augimą.

Jeigu paskutiniu metu dau
giau buvo girdimas ir matomas 
susirūpinimas San Francisco 
konvencijų rezultatais, tai pa
grindinai dėl šių elementų —eks 
tremistų ir pietiečių respubliko
nų — išaugusios įtakos, ypač 
šiuo metu, kada tarptautinės 
politikos liniją praktiškai de
terminuoja atominio karo bai
mė, o vidaus politiką sprogdina 
pilietinės visų rasių lygybės įve
dimas.

Senatorius Goldwateris yra 
visų trijų “konservatyviųjų” res 
publikonų frakcijų: tradicinės, 
ekstremistinės ir pietinės atsto
vas. Respublikonų partijos ir 
pačios Amerikos ateitis daug 
priklausys nuo to, kuri “konser
vatyviųjų” grupė turės Goldwa- 
teriui labiausiai įtakos, kurios 
politiką respublikoniškasis pre
zidentinis kandidatas pasirinks.

— Amerikoje šešios iš de
šimties šeimų gyvena nuosavuo 
se namuose.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1964 m. liepos mėn. 23 d.

VAKARU IDĖJOS NUGALĖS 
KOMUNIZMĄ

Sov. Rusijos gyvenimas iš arti

DR. V.

Mėgstama knygų kategorija 
yra klasikų veikalai: šitie vei
kalai aprašo priešpartinį Rusi
jos gyvenimą, kurio tada nedi
rigavo partija. Klasikų veikalai 
išperkami labai greitai. Dosto
jevskio “Demonai” yra aukso 
verta knyga. Traukinių ir au
tobusų keleiviai šitą knygą 
skaito visu godumu. Rusijos 
gyvenimas yra nuolatinis bėgi
mas iš partiškumo ir iš žmo
giško ankštumo. Užsienietis, 
kuris nėra gyvenęs kartu su 
penkiomis šeimomis viename 
bute, Rusijos gyvenimo supras
ti negali. Gal būt, po dešimties 
metų kiekviena Rusijos šeima 
turės atskirą butą.

Negalėjimas išsakyti visa to, 
kas guli “ant širdies”, yra di
delė mokslininkų ir menininkų 
nelaimė. Rusijos menininkų, po
etų, rašytojų, architektų gyve
nimo kelias yra tikras skausmo 
kelias. Fadejev, Majekovski, Jes 
senin ir kt. savo gyvenimą bai
gė nusižudymu. Kūrybinis žmo
gus nieko kito nemato, kaip tik 
konformizmą. Uniforminis nuo
bodulys siekia iki gyvo kaulo. 
Keli universiteto studentai vo
kiečių žurnalistui pasakė: “No
rim būti krikščionys”, šitie stu
dentai, be abejo, krikščionybės 
nepažįsta. Bet kažkoks ilgesys 
prie to traukia, žemdirbiai yra 
dideli komunizmo priešai. Skur
das juos padarė komunizmo 
priešais. Bet didžiausią nepasi
tenkinimą komunizmu rodo in
telektualai ir menininkai, šita 
opozicija yra be susiorganizavi- 
mo; ji tik rodo tam tikrą Ru
sijos gyventojų rūgimą. Išimtį 
be abejo sudaro ištikimi komu
nizmo tarnai. Šitie naudojasi 
didelėmis privilegijomis.

Jaunimas į miestus
Rusijos žemdirbiai daugiau

sia yra moterys ir seni Vyrai. 
Jauni vyrai masiškai bėga į 
miestus, šitie yra dideli komu
nizmo priešai. Klausimas, ar re
zistencijos dvasia kada nors 
prasimuš į viešumą? Tur būt, 
dar toli tas laikas. Tarp Ru
sijos gyventojų didelį prestižą 
turi Amerika, Anglija ir Skan
dinavų kraštai. Bet vis dėlto 
galingas skersvėjis turi kilti iš 
pačios Rusijos. Intelektualų ir 
menininkų nukrypimas nuo “ta
rybinės linijos” sudaro didelį 
pavojų, šitas nukrypimas kelia 
antikomunistinius vėjus. Bet 
kol kas tikresnio liberalizmo 
dar nėra.

Komunizmas nėra atleidęs pa
grindinių varžtų. Šiuo laiku gali
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vykti tik laipsninis kitimas. Re
voliucijos galas — chaosas ir 
badas. Rusai yra pergyvenę 
daug bado katastrofų ir žino, 
ką tas reiškia. Revoliucija reikš 
Rusijos galybės galą, šitą ga
limybę supranta kiekvienas ru
sas. Tada pasilieka tik dabarti
nės padėties pakentimas.
Žvilgsnis nukreiptas į Ameriką

Amerika yra Rusijos gyveni
mo švyturys. Rusija šito švy
turio vis neprisiveja. Komunis
tams pavyko rusų tautą įstum
ti į inerciją. Inertiška rusų ma
sė vieną dieną gali netekti kont
rolės. Komunistinė rusų revo
liucija kilo ne iš liaudies. Di
džiausi šitos revoliucijos inicia
toriai — Rusijos kilmingieji, žy
diškoji buržuazija ir buvę moks 
leiviai kaip Cernyševskij ir Sta
linas.

Rusiškasis perversmas vyko 
be ūkinių interesų. Tas pats 
vyksta ir dabar. Rusų pervers
mui ne proletarai vadovavo. 
Proletarai ir prie komunistinės 
sistemos pasiliko proletarais. 
Tiesa, darbininkų uždarbis yra 
kiek didesnis kaip gydytojų. 
Bet akademinio išsilavinimo 
žmonių prestižas Rusijoje yra 
net aukštesnis kaip Vakaruose. 
Didžiausias algas gauna tarybi
niai rašytojai ir mokslų akade
mijos nariai.

Leninas dabar pasidarė ko
munizmo pusdievis: yra Leni
no ordenai, muziejai, aikštės, 
gatvės, Statulos, paveikslai, 
fabrikai, institutai, universite
tai, miestai, bibliotekos, mokyk
los ir t. t. Po Stalino nuverti
mo Leninas liko be konkuren
tų. Leniniškas asmenybės kul
tas pasiekė aukščiausias for
mas. Bet šitas pusdievis yra 
karste. Tik jo šmėkla skraido 
po visą komunistinį pasaulį. 
Lenino kultas kalba prieš ma
terializmą.

Vidutinis Vakarų Europos 
gyventojas Ameriką šitaip įsi
vaizduoja : besielis, pragmatiš
kas, modernus, be sentimentų, 
pažangus, materialistiškas, be 
istorijos ir be tradicijų kraš
tas. Tikrovė, gal būt, kitaip sa
ko. Tarp europiečių yra prapli- 
tusi nuomonė: Ameriką reikia 
tik raudonai nudažyti, privatinį 
kapitalizmą paversti valstybiniu 
kapitalizmu, — ir turėsime 
Naujo Pasaulio komunistinį 
kraštą, šitas mitas Rusijoje 
yra dar daugiau praplitęs, kaip 
pas mus. Tam tikra Rusijos 
meno kryptis prieš keliolika me
tų buvo vadinama “chicagiz-

Nukelta į 4 psl.

Spaudoj ir gyvenime

NUOŠIRDAUS DĖMESIO VERTA 
KNYGA

Dr. Antanas Maceina yra gilus 
mintytojas ir visada verta yra 
perskaityti jo veikalus. Kartais jis 
nustebina mus kuria perdrąsia 
mintimi ar vienu kitu išsireiškimo 
zigzagu, tačiau apskritai jis visa
da pasilieka įdomiu mintytoju.

Savo naujoje knygoje “Niekšy
bės paslaptis”, pagal filosofo V. 
Solovjovo pasakojimą svarstančio
je antikristo pasireiškimą istorijo
je, dr. Maceina iškalbingai spren
džia žmogaus laisvės problemą:

— Būdamas laisvas, žmogus ga
li pasirinkti arba meilę ir auką, 
arba neapykantą ir žmogžudystę. 
Pirmasis kelias veda į Kristaus 
vienybę, antrasis — į maišatį. Pir
muoju keliu eidamas, žmogus gul
do savo gyvybę už brolius, kaip 
ir Kristus: antruoju keliu pasu
kęs, jis reikalauja kito gyvybės už 
save. Pirmuoju atveju jis yra au
ka, antruoju — budelis. Tačiau 
pats žmogus čia laisvai apsisptėn- 
džia ir laisvai pasirenka: aukos 
būseną ar budelio būseną. Je'gu 
istorijoje vis dėlto dauguma yra 
apspręsta budelio būsenos, tai yra 
ne Kristaus vienybės silpnumo, 
bet žmogaus laisvės pagerbimo

ženklas, kadangi Viešpats gerbia 
laisvę net ir tada, kai ji atsigrįžta 
prieš Jį patį. (203 p.)

Prof. Maceina perteikia aukštą 
pažiūrą į Bažnyčią:

— Bažnyčia yra pilnutinis Kris
tus: kenčiąs ir triumfuojąs, pri
imamas ir atmetamas, mirštąs ir 
prisikeliąs. Kristaus gyvenimo bei 
veikimo pilnybė skleidžiasi isto
rijoje Bažnyčios pavidalu. (251 p.)

Tyrasis žmonijos džiaugsmas ri- 
šasi su tikėjimu, nes “antikristo 
linksmybės yra ne būties tobulu
mo prasiveržimas, bet tik priemo
nės šiam netobulumui pamiršti”. 
(224 p.) J. Daugi.

Didžiausia pasaulyje klaida yra 
mintis, kad pinigai žmogų gali pa
daryti laimingą. Aš niekad netu
rėjau pasitenkinimo iš savo pini
gų, kol nepradėjau jais daryti 
gera.

— C. Pratt
Pinigai ir turtai gobšo nenura- 

tnina, bet dar labiau jį suerzina.
— Šv. Ambroziejus

UPĖ | RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS

Romanas

Tada jis apsisuko, tystelėjo tris gražiai taisyk
lingus ir lygius šuolius į tą pusę, kur nubėgo jo kai
menė, ir sukrito. Pirma trenkė į žemę jo didelė gau
ruota galva, raumeningos, trumpaplaukės užpakali
nės kojos dar pakilo, lyg norėdamos bėgti tolyn pa
čios, malė beviltiškai orą ir susmuko vėl. Buivolas 
daugiau net nesispardė. Kaip paąiškėjo.jį praskrodus, 
Ton-kau-pa pataikė jam tiesiai širdin ir didžioji širdis 
minkštašvinės kulipkos buvo perplėšta beveik per 
pusę.

Tą vakarą jie toliau nekeliavo. Iš buivolų sauso 
mėšlo buvo sukurta ugnis, ir čia pat pradėta virti 
dar gyvybės šiluma garuojanti buivolo mėsa. Raselė 
iš pradžių protestavo prieš tokį kurą, bet pasirodė, 
kad šiose aplinkybėse jis buvo patš tinkamiausias. 
Žabai, kurių vargais negalais galėjai pririnkti lauki
nių slyvų krūmuose, perdegdavo greitai ir palikdavo 
tik sauja vėjo greit išdraikomų pelehų. Kitokio gi 
kuro kaip ir nebuvo, bet užtai sausas mėšlas degė ly
giai, pamažu ir palikdavo po truputį trupančių ir 
karštų žarijų, virš kurių kaip tik paranku buvo virti 
mėsą.

— Anokia ir bėda, — nutildė Raselės protestus 
Rokas, — čionais gi ta pati žolė,. tik kad per buivolą 
kartą praėjus.

Jis rankom prilaužė krūvą žvoklių, atsargiai su
krovė virš įdegtos sausos žolės ir pritūpęs pūtė kurį 
Idiką, kad įsidegtų.

— A ta mėsa kas? — tęsė jis savo argumentą, 
— vis ta pati žolė, tik kad ana nepraėjo.

— Na jau... Tauzyk čia man, — nutęsė pavargus, 
o taipgi kaip ir visi kiti išalkus Raselė. — Ale kad 
puodas niekaip nesilaikys.

Čia tai buvo teisybė. Puodo nei pakabinti, nei 
ant ko nedegamo pastatyti nebuvo kaip. Aplink už 
kumštį didesnių akmenų nesimatė.

— Teks bemaž valgyt kaip ans, — Rokas pamo
jo į Ton-kaų-pa pusę.

Raselė nusipurtė:
■— Aš jau veikiau alkana liksiu.
Indėnas kalbos nesuprato ir nekreipė į juos dė

mesio. Jis savo medžiokliniu peiliu atsirėžė iš tie
siai prieš jį paguldytų, dar krauju garuojančių kepe
nų pailgą gabalą ir, vieną galą įsikišęs į burną, ra
miai ir lyg apgalvotai kramtė. Tamsaus kraujo lašai 
varvėjo per jo sausą smakrą ir krito ant ir šiaip be
veik neatpažįstamai suskretusio buivolo kailio ap
siausto. Ypač šviežią mėsą indėnai mėgdavo valgyti 
žalią, o tokį lengvai kramtomą skanėstą kaip kepe
nis kokios nors rūšies deginimu gadinti jiems atrodė 
grynas neišmanymas. Išvertęs iš buivolo kepenis, 
Ton-kau-pa, rodydamas draugiškumą, pirmą gabalą 
atrėžęs, pasiūlė Raselei, bet ta taip energingai pa
purtė galvą, kad indėnas net kiek sumišo. Manė, kad 
gal ji nesupranta, tai pademonstravo, ką reikia da
ryti: atvertė galvą ir pamažu į atvirą burną nuleido 
kepenų riekę, Sukramtė ir šyptelėjo, Raselei parody

damas savo į priekį pasistūmusius dantis. Raselė dar 
smarkiau purtė galvą. Ton-kau-pa nutarė, jog šių 
baltųjų, matyt, jau toks burtas. Kiekvienu atveju rei
kalų buvo daug svarbesnių, ir Ton-kau-pa nieko prieš 
neturėjo, jeigu kepenys tenka suvalgyti ir jam vie
nam. Rimtu reikalu jis, pavyzdžiui, skaitė šią aplin
kybę, jog šitie baltieji negalėjo naktimis apsieiti be 
ugnies. Keliaudami nedidelėm grupėm, indėnai be
veik niekada nekurdavo ugnies, nebent didelio šalčio 
verčiami. Ugnis gamtoje, ištiesų, neapsaugo, bet iš
duoda. Apsaugoti buvo tie, kurie buvo už ugnies ap
šviesto rato, o iš tolo pastebimi ir nedengiami buvo 
tie, kurie spietės apie ugnį. Užtai vykdant Ton-kau- 
pa tylius, bet griežtus nurodymus, ugnis buvo kūre
nama kuo trumpiausiai.

Katilo problemą pagaliau išsprendė Erdmonas. 
Jo pasiūlymu, Rokas nusijuosė savo kardą, pritūpė 
vienoj ugnies pusėj, laikydamas rankeną? Erdmonas 
pritūpė kitoj ir laikė ašmenis. Puodas buvo pakabin
tas viduryje ir, kadangi buvo laikomas tiesiai virš 
ugnies, greitai pradėjo kunkuliuoti. Riebi buivolo pa
pilvės mėsa netruko išvirti, ir tą vakarą visi į apklo
tus susisupo gerai pasisotinę.

* I*' *
Anksti rytą, vos prieblandai besisklaidant, juos 

pažadino šūvio trenksmas. Rokas, dar vos Atitokęs iš 
miego, pašoko, griebė savo visada parankiai šalimais 
laikomą kardą ir pritūpęs apsižvalgė. Prieš tik brėkš
tantį rytų pusės raudonį Ton-kau-pa tyliai kaip šešė
lis bėgo tolyn į preriją. Priekyje jo kažkas vilkosi 
per žolę ir blaškėsi į visas puses.

(Bus daugiau)
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ŽEMAS SPAUDOS LYGIS
Su krepšininkas per Australija (6)

JONAS ŠOLIŪNAS, mūsų specialus korespondentas

Ketvirtame susitikime nugali 
ttie išdidų ir kietai žaidžiantį 

■'Nevvcastle krepšinio penketu
ką 61:46 (27:15). šis mūsų 

■ rinktinės laimėjimas buvo skai 
tomas vienu svarbiausių, nes 
Newcastle klubas yra laiko
mas viena pajėgiausių Australi
jos krepšinio komandų.

> I į
šnipai ir bauginimas

Jau prieš šias rungtynes dau 
gumas Nevvcastle pasekėjų ir 
nemažai Sidnėjaus krepšinio en 
tuziastų mums aiškino, kad mū 
sų sekantis priešininkas yra y- 
patingo stiprumo. Jis, girdi, su- 
sižaidęs, niekada nepralaimėjęs 
namuose, ir mūsų kelionė tan 
miestan gali baigtis tragiškai.

Keletas Nevvcastle klubo va
dovų mūsų rinktinę stebėjo Syd 
nėjuje ir po to pareiškė, kad 
mes — lietuviai — turėsime

pat ir naujų rekordų savininkai. 
Mus jų naujai iškepti rekordai 
nedomino ir kentėjome visą pus 
valandį, kol šis jų pasirody
mas pasibaigė. Tiesa, žiūrovams 
jie patiko ir buvo sukeltos mil
žiniškos ovacijos. Iš publikos di 
dėlių gerklių sprendėme, kad 
mūsų rinktinės laukia sunki ko
va. Neapsirikome.

Po trumpo abiejų vienetų pri
statymo išnyra teisėjai. Širdy
je neramu, nes vienas jų — 
Sid Taylor iš Sydnėjaus. Mes 
jį jau pažįstame ir gerai prisi
mename jo pastangas išfauluo- 
ti Cekauską. Tiesa, kitas teisė
jas — mūsų dr. R. Gaška. Ta
čiau pastarasis visada teisėjau
ja objektyviai ir jis mums te
bus tik atsispyrimas, bet ne pa
rama.

Karti pradžia

Algis Varnas

mui, australietis pavagia ka
muolį ir laisvas. Nė mūsų grei
tasis Bazėnas nebegali jo su
stabdyti, bet... jį sustabdo tei
sėjas. Mūsų laimei ir didžiam 
žiūrovų nusiminimui australie
tis kamuolį varėsi užribyje ir 
todėl metimas neužskaitomas.

Atrodo, kad to tik ir tereikė 
jo mūsiškiams. Keletas staigių 
Varno praėjimų, puikūs iš po 
lentos Šilingo bei Jesevičiaus 
pakartojimai ir mūsų rinktinė 
atsiplėšia iki 44:34. Nors liko 
žaisti dar dešimt minučių, bet 
toks mūsų vyrų išbudimas mū
sų sekėjus suramina. Be to,

VAKARŲ IDĖJOS NUGALĖS 
KOMUNIZMĄ
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mas”. Tarp eilinio ruso ir ame
rikiečio yra tam tikras panašu
mas: abiem yra bendras naivu
mas.

Komunistinė propaganda ame
rikonišką “monopolkapitaįizmą” 
laiko visų blogybių priežastimi. 
Bet iš tikro Amerika nėra mo
nopolių kraštas. Rusijos did
miesčiuose yra šviesesnės pro
pagandos reklamos: “Tegyvuo
ja mūsų tėvynė ir komunistų 
partija”, “Komunizmas yra ta
rybų jėga ir elektrifikacija”. 
Propagandiniai šūkiai yra iš 
paties Lenino lūpų. Mužikai 
prie propagandos neprisideda.

Amerika yra bet kokių Rusi
jos statistikų palyginimo bazė. 
Rusų karikatūros rodo rusų 
ūkinės pažangos išsigandusią 
Ameriką.

Keikia Ameriką, bet ragina 
ją sekti

Dabartinė rusų propaganda 
yra antiamerikonizmo ir pro- 
amerikonizmo mišinys: propa
ganda varo koliojimų tiradą 
prieš Amerikos “monopolkapi- 
talizmą” ir tuo pačiu ragina

ką jazzo muziką, amerikoniškus 
šokius, apsirengimą, šaldytuvus 
ir t. t. Gatvėse yra amerikoniš
ko stiliaus automobilių. Rusiš
ki automobiliai yra tikslios ame
rikietiškų automobilių kopijos. 
Rusiško jaunimo svajonė yra 
amerikietiška kramtomoji guma 
ir rašalinis pieštukas.

Vakarų radijo stotys yra 
klausomos dideliu susidomėji
mu. Vidurio Europos tautų gy
venimo standartas yra laiko
mas aukštu. Rusai pripažįsta 
Baltijos kraštų aukštesnį gyve
nimo lygį.

Eilinis šių laikų rusas sun
kiai gali suprasti, kokiu būdu 
veikia laisvas, neplanuojamas 
Vakarų ūkis. Rusas dabar sun
kiai įsivaizduoja Vakaruose 
esančią kelionių laisvę. Užsie
niečio keliavimas po Rusiją yra 
labai suvaržytas. Bet ir rusas 
po savo kraštą negali laisvai 
keliauti. Rusijos didmiesčiai, 
kaip Maskva, Leningradas, Ki
jevas, Tiflisas ir kt., neturi te
lefonų knygų. Miestų planai 
taip pat yra valstybinė paslap
tis.

vargd Ikaip niekad... Jie, be jo
kio kuklumo gyrėsi ir mums 
nurodinėjo silpnąsias mūsų rin
ktinės vietas. Žinoma, toks sa
votiškas mūsų supažindinimas 
su mūsų klaidomis mums tega
lėjo tik padėti.

i
O vis dėlto vykdami į New- 

castle autobusu liepos 15 dieną 
buvome šiek tiek nugąsdinti, ir 
ne vienas mūsų išreiškė abejo
nes mūsų rinktinės laimėjimu.

Nedrąsu Newcastle važiuoti 
buvo ne tik dėl priešininko sa
votiško išdidumo ir pasitikėji
mo savimi, bet taip pat viena
šališkumo teisėjavime ir vieti
nės publikos. Žinojome, kad ten 
nebėra daug lietuvių ir tikėjo
mės, kad visos simpatijos iš žiū 

, forų bus reiškiamos mūsų prie- 
Mminkams.

Neapsirikome nė už centą. 
.'Jau nuo pat pirmosios atvyki
mo minutės pajutome, kad šį 
kartą esame ne tik svetimoje, 

. bet ir nesvetingoje vietoje. Tai 
bylojo keletas ženklų.

Valdžios perspėjimai ir maldos

Po keletos valandų kelionės 
vingiuotais ir vaizdingais ke
liais atsidūrėme aprūkusiame 
plieno mieste. Newcastle labai 
primena Gary, Chicagos kaimy
ną. Skirtumas — Amerikoje 
žmonės draugiškesni, ir, žino
ma, darbininkai dvigubai geriau 
atlyginami.

Vidurdienyje priėmė miesto 
burmistras Purdue, kuris ne tik 
džiaugėsi mūsų atvykimu, bet 
taip pat ir atpasakojo, kas nu
tiko Lietuvą. Be to, sveikino į- 
vairių organizacijų atstovai ir 
vietos anglikonų klebonas. Jis 
pareiškė, kad mels Aukščiausią
jį, jog j*8 siųstų pergalę New- 
castle vyrams. Mes tokių jo 
maldų nelabai bijojome, nes... 
iš Sydney atsivežėme net tris 
lietuvius kunigus ir tikėjomės, 
kad Dievas dar neužmiršo ir lie 
tuvių kalbos.

Turėdami tiek maldingų vy- 
• rų savo tarpe, nenusigandome 

nė rinktinės rugby klubo at
stovo gąsdinimo, kad Newcast- 
!e ' ligšiol buvo kapinės visiems 
besilankantiems sportininkams, 
nes visi čia pralaimėdavo. Be 
to, jeigu kai kas mūsų ir bu
vo suabejojęs mūsų sekančio su 
sitikimo pasekmėmis, tai to ne- 
buyo jaučiama mūsų krepšinin
kuose. Visa, ką jie turėjo, tai 
MMivo nepaprastas pasiryžimas 
laimėti ir pasitikėjimas savimi.

Krenta svarai ir svoriai

Vietos lietuvių pavaišinti ir 
jų vadovo muziko Žuko apdo
vanoti, vakare rinkomės į Wick 

1 ham krepšinio salę kovai.
Priežaismiuose matėme žai

džiant jaunučius ir paskiau sun 
kūmų kilnotojus. Jų buvo du ir 
abu ne tik yra australų olimpi
nės "komandos nariai, bet taip

Švilpukas. Kamuolys ore, 
australų rankose, o keletą se
kundžių vėliau — mūsų krep
šyje. Newcastle veda 2:0 ir žiū 
rovai turi laimės patikrinti sa
vo balsų galybę. O toji galybė 
nebloga. Mus atvykėlius ji net

šįkart Varnas nesustabdomas. 
Jis visur: ima kamuolius nuo 
lentos gynime ir savo švelniais 
tolimais metimais mus tiesiog 
verčia jį čia pat įsimylėti. Mū
sų rinktinė vadovavimą išlaiko 
savo rankose ir pirmąjį kartą

imti pavyzdį iš Amerikos ūki
nio gyvenimo.

Proletariato kultūros idėja 
Rusijoje yra seniai atmesta. 
Moderniškesni Rusijos didmies
čių restoranai turi amerikietiš-

Turistai gali gauti tik kelio
nės škicą. Tiltų fotografavimas 
yra uždraustas. Užsienietis be 
“specialaus parengimo” negali 
užeiti į bet kurio Rusijos laik
raščio redakciją. Bet ir rusas

be leidimo negali įeiti į spaus
tuvę ar redakciją. Vakarų už
sieniečiams Rusijoje rodoma 
tam tikra pagarba. Šita pagar
ba yra politikos dalis. Rusijos 
turizmo vadovai nustemba, kai 
užsienietis nori fotografuoti se
ną medinį kolchozo namą: ši
tas namas, esą, nerodąs šio 
krašto pažangos.

Eilinis Sovietų Sąjungos pi
lietis bijo karo. Bet kokį jis bal
są turi? Viską nulems vadai. 
Tur būt, visi dabar pastebi, kad 
šiuo laiku Sovietų Sąjungoje 
yra daugiau laisvių, kaip prieš 
33 metus. Kalbėti su užsienie
čiu dabar nėra savižudybė. 
Spauda dabar paskelbia tokių 
straipsnių, kurie Stalino laikais 
nebūtų pasirodę. Proletarizmas 
yra tik praeities įvykis. Revo
liucijos dvasia yra išgaravusi. 
Maži piliečiai užvaldo sceną. 
Bet tas nereiškia grįžimo į pri
vatinę nuosavybę ar religijos, 
persekiojimų sumažėjimo. Prie
šingai. Dabartinė generacija, 
kuri valdo kraštą, negali su
prasti pagrindinių komunizmo 
principų. Busimoji generacija 
bus elastiškesnė.

Ar Vakarų politikai sugebės 
išnaudoti rusų ir kinų ginčą? 
Tur būt, vargiai. Vakarai turi 
išnaudoti visus kontaktus, šių 
laikų geležinė uždanga, kiek ji 
policijos beturėtų, neįstengia 
ątskirti Rytų nuo Vakarų. Tą 
Vakarai turi išnaudoti.

KENNEDY BAŽNYČIOS 
LANGUOSE

Naujoje Liurdo bažnyčioje’ 
West Orange, N. J., yra devyni 
spalvoti langai vaizduoją istoj 
rinius Amerikos įvykius. Tarp 
jų yra du apie mirusį prez. Ken- 
nedy: vienas vaizduoja jo pri
saikdinimą prezidentu, gi ant
ras jo laidojimo vietą.

Neturtingiausias žmogus pasau
lyje yra tas, kuris nieko kito ne* 
turi tik pinigus.

.— Anonimas ■

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKUS

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Western, Chicago 9, III. 
Bav. ST. SCERBA LA t-lIM

PELNYKITE '
Dividendus Ketvirčiais

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS
TAIP... pa» mus Jūs turite pasi
rinkimu įvairių taupymo sąskaitų 
atitinkančių Jūsų reikalavimams.,,

ATVYKITE TUOJ PAT
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INVESTMENT sąskaitoms.

Indėliai apdrausti iki $10.000.00, 
Federalinės Valdžios Įstaigos.

Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių baudų už prieš 

terminą atmokėtas paskolas.baugina. Baimės dar daugiau 
atsiranda kai australai ženkli
na 4:0 ir netrukus 6:2. Betgi 
tai tik pradžia ir nei mūsų vy
rai aikštėje, nei vadovas visiš
kai nesijaudina.

Priešininkai — greita, gero 
ūgio, nepaprastai susižaidusi ko 
manda. Jie neria kombinacijas, 
lyg geroji bobulė nertinius, grei 
tai ir be jokios atvangos. Mūsų 
vyrai jiems atsako kamuolių 
nuėmimu ir žaibiškais Varno 
su Cekausku prasiveržimais. 
Puikūs priešininko deriniai bai
giasi dažniausiai kamuoliu Ad- 
zimos ar Varno rankose. Mūsų 
puolimui, kaip jau įprasta, va
dovauja mūsų didieji ginklai — 
Varnas ir Cekauskas. Nors nie
kam nepatinka, o ypatingai 
Nevvcastle pasekėjams, bet mū
sų rinktinė pirmąjį puslaikį bai 
gia neblogu skirtumu — 27:15. 
Ši pasekmė mus atgaivina. Ta
čiau dar daugiau suramina tai 
Sid Taylor elgesys. Jo teisėja
vimas nebeatpažįstamas. Jis vi
siškai geras. Teisėjauja objek
tyviai, ir todėl Nevvcastle jau 
pirmame kėlinyje turi net 14 
baudų. Mūsiškiai buvo nubaus
ti

šio miesto istorijoje įsega pra
laimėjimą.

Laimėjimas nepaprastas. Mū 
sų laimėjimu ypatingai džiū
gauja visi Australijos lietuviai. 
Nevvcastle miestelėnai jokiu bū
du negali tikėti, kad jie pralai
mėjo.

Nėra abejonės, kad šiose run
gtynėse geriausieji buvo Var
nas ir Cekauskas. Pirmasis — 
iškilus gynime ir metimuose, o 
antrasis apsuko pusei prieši
ninkų žaidėjų galvas, ir jo ne
paprasti driblingai versdavo 
priešininkus daryti baudas. Ge
rai 
bei

sužaidė ir Bazėnas, Adzima 
Šilingas su Jesevičium.

Purvas spaudoje

vos keletą kartų.

Nuolatinis nepasisekimas
Mūsų rinktinei blogiausias lai 

kotarpis pirmose ketveriose 
rungtynėse buvo antrojo kėlinio 
pradžia. Nebuvo išimtis šiuo at
žvilgiu ir šis susitikimas. Ir vėl 
mūsiškiai nusigando, priešinin
kas paspaudžia — pasekmė 34: 
32. Salėje vaizdas neapsako
mas: skrybėlės ir kitokie apran 
gos atributai kyla kaip raketos 
palubėn, o balsingieji žiūrovai 
be vargo išpildo visus muziki
nius reikalavimus fortissimo. 
Esant tik dvitaškiniam skirtu-

Kad Nevvcastle miestas nega
lėjo suvirškinti šio pralaimėji
mo, liudija jų rašeivos. Tiesiog 
neįtikėtina, kad vadinamieji an
glų džentelmenų palikuonys ga
lėtų absoliučiai užmiršti teisy
bę ir viską aprašyti priešingai.

Kitą rytą Nevvcastle spaudo
je paskelbtasis rungtynių ap
rašymas liks kaip didžiausia 
gėda šio miesto spaudai ir, ben
drai, visai žurnalistikai. Buvo 
parašyta, kad mūsų rinktine tai 
būrys mušeikų (teisybė — mū
sų vyrai buvo nubausti tik 15 
kartų, o Nevvcastle 22). Buvo 
pasakyta, kad Jesevičius yra 
“hatchet
mušeika). Teisybė — jis tega 
''O tik tris baudas, o 
liečiai po penketą.

Toks chamiškas 
spaudos atsiliepimas
visos rinktinės nuotaiką, bet pa 
kėlė pasiryžimą neboti tolimes
nių spaudos atsiliepimų. Charak 
teringa, kad ligšioliniai mūsų 
pasirodymai buvo gerai prista-

man” (chuliganas,

du autra-

vietinės 
apkartino

JAV kulkosvaidininkas budi kai JAV karinis patarėjas ir Pietų Viet
namo karys įtraukia j helikopterį sužeistą, vietnamietį. Vaizdas iš kovų 
ties My Hung, užtrukusių dvi dieni. Jų metu sugauti 44 raudonųjų 
partizanai ir nukauti 5.

DAINUOJANTI JŪRATE NAUSĖDAITĖ 
— ANN JILLIANN

Be Rūtos Kilmonytės - Lee, Taip pat Desilu studijos 
Hollyvvoode garsėja Jūratė Nau 
sėdaitė -Ann Jillian, pradėjusi 
penktoliktuosius savo tviskan
čio gyvenimo metus.

Jūratė Nausėdaitė gerai kal
ba lietuviškai. Lietuvos, aišku, 
nėra mačiusi. Lietuviškumo tę
stinumas yra jos tėvelių nuo
pelnas, kurie su ja namuose 
kalbasi lietuviškai. Ji lietuviš
kai skaito, rašo. Daugelį sykių 
amerikiečiams yra garsinusi Lie 
tuvą.

Chicagos Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinei atvykus į 
Los Angeles, iš kur jie vyko į 
Australiją reikšmingoms krep
šinio rungtynėms, Nausėdai at
vyko su Jūrate mūsų sporto at
stovų pasitikti ir išlydėti. Krep
šininkų kelionės vadovas Val
das Adamkavioius Juraitei Nau 
sėdaitei pastebėjo, kad matęs 
filmose ir puikų įspūdį palikusi 
“Gypsy”. Taip pat labai gerą 
nuomonę tebeturi iš jos televi
zijos filmų. Pristačiau Jūratę 
Nausėdaitę lietuvių krepšininkų 
rinktinei, kurią trumpai ir šir
dingai pasveikino, gryna lietu
vių kalba ir Jūratė.

Be didžiųjų Hollywoodo filmų 
“Babes in Toyland” ir “Gypsy”, 
Jūratė Nausėdaitė sėkmingai 
vaidino televizijoje: “Twilight 
Zone” turėjo įspūdingai atliktą 
nebylės mergąitės vaidmenį. 
“Ben Casey” vaidinime “It is 
getting dark and we are lošt”.

My 
three Sons”. Vieną svarbiųjų 
vaidmenų pasigėrėtinai atliko 
garsiajame Pasadena Playhou- 
se teatre, muzikaliniame veika
le “Sukaktuvinis valsas”, kar
totas kitame Los Angeles prie
miesčio teatre: Anaheim Melo- 
dyland. Ten gyvai scenoje vai
dino “Gypsy”. Jūratės Nausė
daitės nuotraukos talpintos Hol 
lywoodo pramogų, vaidinimų 
spaudoje garsiesiems artistams 
skirtose vietose.

iiiiiiillllllilllililllllliillliiiiiiiiniiliiiiiin

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III
riiiiiliiilllllllllllliiiiiiiiiiiiiililillliiiiiiiiii

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N 

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III.
NEMOKAMA VIETA AUTO

MOBILIAMS
telefonai: «S«-<I33O ir 242-4395
Josepli F. Gribauskas, Exec. Sek- 

V-----

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI Į 

valomi. Kambariai plaunami Ir . 
dažomi. J. RUDIS j

Tel. CLiffside 4-1050

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDENAS
4448 S. Westem Avė.

Tel. 847-4829 Ir YA 7-1020
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jūratė jau baigė pradinę mo
kyklą, labai gerai išlaikė egza
minus į gimnaziją. Be to, lan
ko pamokas klasikinio baleto, 
modernaus baleto, piano, gita
ros. Vaidybos pamokų niekad 
nelankė. Niekas jai nepataria 
tokių imti, nes ji turi įgimtą 
vaidybos talentą, pamokos gali 
sugadinti, naujo neduoti, pada
ryti standartine.

Lietuviams malonu, turint ne 
abejotinai dar daugiau pagarsė
siančią Hollyvvoodo aktorę. Ji 
su lietuviais mielai bendrauja, 
skambiai šnekėdama gražiąja 

(lietuvių kalba
—Algirdas Gustaitis.

tomi prieš rungtynes, bet po 
rungtynių — viskas dažniau
siai aprašoma tik apie neigia
mybes.

Prieš akis dar daug dienų 
Australijoje. Grįšime ir į New- 
castle kaimyninį miestą Sydney.

Techniškos pasekmės: Var
nas 23, Cekauskas 15, Jesevi
čius 6, Bazėnas 5, Adzima 4, 
'Šilingas 4, Modestavičius 2, 
Slamčinskas 2 ir Sedlickas 0. 
Nevvcastle krepšinio klubo va
dovybė siūlė žaisti atsigriebimo 
rungtynes. Tačiau to malonumo 
ji niekada nesulauks. Dėl to
kio atsigriebimo rungtynių pra
radimo vietiniai sportininkai ga 
Ii padėkoti savo rašeivoms.

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrauto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai Ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

eurrent dlvideod <>n Inveetment bonus
4U% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAI, 
Už 1 metų investavimo bonus mokame 4$į% dividendų kas pusmeti Ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 83. ILLINOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir SeStad. 9 v. r. — 4:10 p, p, 

Trsėlad. uždaryta: ketvlrtad 9 v r — s v v

Barry Goldwater kai jis buvo 
Staunton karo akademijos plauki
kų komandos kapitonas 1920 m.

SKIP’S
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

LIEPOS — JULY 23, 24, 25 D. D.

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full ųuart $4.98

POPULAR BRAND OF IMPORTED FRENCH
COGNAC Fifth $4.98

BARON VON KLUEG V.S O P. GEKMAN
BRANDY Fifth $3.88

GRAEN ALOOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89
RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame Cape Cod, Centerville, 
Mass., kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, gra
žioje ir patogioje Lietuviškoje 
Vieškalnių Dubysoje.

Prašomi kreiptis šiuo adresu 
— 21 Bowdoin Av., Boston 21, 
Mass. Telefonas — GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll*

CANADIAN HOST KARE
CANAD1AN WHISKY Fifth $3.29

ST. CROIN IMPORTED LITE OR 
DARK RITVI Fifth $2,98

ESCORIAL GELB IMPORTED GERMAN
LIQUEUR Fifth $<į.69

ASSORTED IMPORTED 1961 VINTAGE
GERMAN WINES Fifth ,98?

WURZBURGER OR IA)WENBRAU IMPORTED 
GERMAN BEER Case of 24—12 oz.
Bottles Case J7.95

4
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DETROITIECIAI PAMINĖJO 
DARIAUS IR GIRĖNO 

ŠVENTĘ

šeštadenį, liepos 18-ta, Lietu
viškų meliodijų radijo valanda 
(iš WJLB stoties 1400 k. 4:30 
— 5:30 p. p.) davė apžvalgą 
mūsų garsiųjų lakūnų didvyrių 
gyvenimo ir jų palikto pavyz
džio lietuviams, ypač jaunimui. 
Sekmadienio Lithuanian Voice 
programa (WQRS-FM 102 mg. 
8:30 ryte) taipgi paminėjo šven 
tę. Dariaus ir Girėno klubo ini
ciatyva sekmadienio rytą 10:30
atlaikytos pamaldos šv. Antano 
lietuvių bažnyčioje, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis. 
Įspūdingą pamokslą pasakė pa
rapijos klebonas kun. V. Stan- 
cevičius. Detroitas kas metai pri 
simena šį mūsų didvyrių žygį.

Juozas Kazlauskas, Dainavos 
stovyklos vandeninės apsaugos 
vedėjas, mini gimtadienį ir ta 
proga jo artimieji susirinko jį 
specialiai pagerbti. Juozas ir 
žmona Marija yra veiklūs Lietu
vos vyčiuose ir remia visus lie
tuviškus reikalus, bet jiems Dai
nava artimiausia prie širdies. 
Juozas šiemet padirbo daugelį 
naujų medinių kėdžių, kurios 
naudojamos Dainavos lankyto
jų. Jo pastangomis pagerintas 
paplūdimys. Jisai turi Raudono
jo Kryžiaus pažymėjimą ir mo
kino mūsų jaunimą plaukti ir 
gyvybes gelbėti.

Jonas ir Elena Gedmin (Ged- 
vygai), gyveną Gladstone gat
vėje, susilaukė svečių giminių: 
seserėčios Josephine Murphy iš 
Euclid, Ohio, seserėno Edward 
Adams su žmona iš Schenecta- 
dy, N. Y., seserėčios Annie iš 
Hoosick Falls, N. Y., seserėčios 
Edna iš Bennington, Vt. ir gimi
naičio Edward iš Tampa, Fla. 
Gedvygai šį mėn. mini 36 metų 
vedyitos sukaktį.

Marylin ir Don Guss . (Gu- 
zauskai), savininkai New Cam- 
pau Bar užeigos, susilaukė nau
jagimį 9 svarų 2 unicijų sūnų, 
kuriam bus duodamas krikšto 
vardas Mykolas Juozapas. Do
naldo tėvai — Juozas ir Juzė 
Guzauskai — atvyko iš Miami, 
Floridos pamatyti savo naują 
anūką.

A. a. Paul Ralis, 82 m., gyve
nęs 1213 Botsford, Hamtrami- 
ke, viengungis mirė liepos 10 d. 
Laidotuvių reikalus tvarkė drau 
gai Alekas ir Suzanna Brazevi- 
čiai.

Detroito burmistras Jerome 
P. Cavanaugh paskelbė liepos 
19—26 d. d. Pavergtų tautų sa
vaitę. Ta proga pavergtų tautų 
komiteto nariai aplankė Cava
naugh ir dalyvavo proklamaci
jos pasirašyme, šiais metais lie
tuvius Pavergtų tautų komitete 
atstovauja Algis Zaparackas ir 
dr. Justinas Pikūnas.

Detroito Lietuvių klubas ruo
šia Onų pagerbimą klubo patal
pose, West Vemor prie Scotten, 
šeštadienį, rugp. 1 d., 6 vai. 
vak. Bus pietūs ir balius. Ta pa
čia proga klubas atsisveikins su 
savo ilgamete iždo globėja Eli-

zabeth Cheply (Darnusis), kuri 
išvyksta apsigyventi Kaliforni
joje. Vakarienės kaina $1.50, 
bilietai įsigijami klubo valdyto
je arba klube pas būdantį.

Annabelle Adams (Root) at
vyko Detroitan iš Fort Lauder- 
dale, Florida dalyvauti brolvai
kio vestuvėse ir kiek laiko bus 
Detroite. Po to vyks į savo va
sarnamį prie Michigano ežero, 
netoli, Hart, Michigan.

Moterų sąjungos 54 kuopos 
narės turėjo išvyką prie Moterų 
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkės Elžbietos Paurazienės
vasarnamio. Netik maloniai pra
leido dieną, bet turėjo progos 
pasitarti sąjungos ir kitais lie
tuviškais reikalais. Ponios Pau- 
razienė ir Molienė pasakoja apie 
savo įspūdžius, parsivežtus iš 
Washingtone įvykusio Lietuvių 
kongreso. —rv—
PAPILDOMAI APIE SKAUTŲ 

STOVYKLĄ
Ateinantį šeštadienį, liepos 

25 d., Detroito skautai išvyksta 
dviejų savaičių stovyklon į 
East Harbour State Park, Port 
Clinton, Ohio. Stovyklaus kartu 
ir Clevelando skautai. Skautų 
vadovybė papildomai praneša, 
kad tuoj reikia registruotis ir 
sumokėti registracijos mokestį 
pas draugininkus s. Algirdą 
Vaitiekaitį, tel. LU 40937 buvo 
v. si. Saulių Kaunelį, TA 67187. 
Į stovyklą imti tik tuos daiktus, 
kurie buvo išvardinti Baltijos 
tunto biuletenyje.

Ten pat stovyklaus ir Detroi
to skautės, vadovaujamos s. Jū
ratės Pečiūrienės ir ps. Albinos 
Atkočaitienės. (sln.)

LEISKITE VAIKUS 
DAINAVON

Gal norite pasilsėti šią vasarą 
nuo karščio, triūso, vaikučių 
riksmo ir nuo vaikelių prašymo 
“kada važiuosime prie vandenų” 
ir .t t. Tai leiskite savo vaike-

ŪTHUANIAENSLAVED 
W HA- F FREE'

LITHU ANIAN5 IN A FRE E HOR' D 
'THIS I4DRL.D EANNOT EX!ST ’

New Haveno, Conn., lietuvių tautinių šokių grupė, vadovaujama Linos Mikalavičiūtės, pasiruošusi P. T.
Barnutn festivalio paradui Bridgeport, Conn. Nuotr. Algio Mitkaus

Gi rugpiūčio 1 d. 3 vai. p. p. į- 
vyks šimtininkų rėmėjų ir tary
bos atstovų susirinkimas, kuria
me bus apžvelgti nuveikti dar
bai ir renkama atstovai į valdy
bą. Atvažiavę pamatys naująjį 
pastatą ir koplyčią. Be to kaip 
paprastai bus stovyklaujančių 
mergaičių programa ir po to 
poilsis ir pietūs.

Neseniai įsikūrusi Dainava 
yra populiari. Dainavos jauni
mo stovyklos organizacijos ir 
tarybos pirmininkas dr. Adolfas 
Damušis spaudos atstovams pa
brėžė, kad stovyklos šeiminin
kas yra Dainavos jaunimo sto
vyklos organizacijos taryba, su
sidedanti iš Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacijos or
ganizacijų 7 atstovų ir rėmėjų- 
šimtininkų 6 atstovų, kurie ren
kami metiniame susirinkime. 
Dainava buvo ir bus lietuviška. 
Ji liks mūsų rankose tol, kol 
mes norėsime. Stovyklą įren
giant Detroitas yra davęs ne
mažai, tačiau reikia ištesėti iki 
galo. Negalima laikyti neįreng
tos koplyčios. Reikia užbaigti ir 
didysis pastatas. Todėl prieš 
metinę šventę Dainavos vadovy
bė laukia konkrečios pagalbos. 
Jeigu visi, kurie žadėjo išties 
ranką, netik pastatai, bet ir eže
ras su paplūdymais šiais metais 
bus sutvarkyta. S. G-kas

Naujasis Jaunimo Dainavos stovyklos koplyčios - adnfnistracijos pa
statas žiūrint iš ežero Spyglio pusės. Nuotr. Al. Plečkaičio

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1964 m. liepos mėn. 23 d.

tadienį, stov. naujojo pastato | doti kambariais vasarojimui, 
H aukšte, posėdžių kambaryje, i Ypatingai pageidaujami savaiti- 
Dienotvarkėje: globos komitetų, niai vasarotojai. Kambariai už
valdytos ir revizijos komisijos . sakomi pas seselę Palmirą arba 
pranšimai, naujų darbų apžval-: pas stovyklavietės ūkvedį Juozą 
ga, stovyklavietės naudojimo ~ ’
mokesčiai, einamieji reikalai. 
Po to įvyks tarytos posėdis,

Gruzdą, Dainavoje, tel.: 428-
4237. (Jdv.)

kurio metu bus sudaroma nau
joji valdyba. Po posėdžių įvyks 
rėmėjų metinis susirinkimas, 
dalyvių vakarienė Dainavos už
kandinėje.

— Naujam^ Dainavos stovyk
los pastate šeimos gali pasinau-

— Amerikoje Motinos diena 
įvesta 1914 m. prez. Wilsono.

— Amerikoje moterų dantų 
gydytojų tėra tik 2%.

— Kokosinės palmės duoda 
valgomus vaisius 10-tais savo 
gyvenimo metais.

NEPRALEISKIT MŪSŲ DIDŽIULIO
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ii : H DETROIT, MICH 
SKELBIMAI

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruota — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
(deda "Plaster" Board”. Visų rūšių 
grindų Ir sienų plvtelee.
12737 Grandmont Rd. Detroit 27.

Mich. Tel.: VE 8-4004
'TMT't'Įr.

Detroito ir apylinkių 
lietuviai klauso 

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO PROGRAMA 

iš Detroito WJLB stoties
— Banga 1400 

šeštadieniais nuo 4:30 iki 5:30 p.p, 
Pranešėjai: ALGIS ZAPARACKAS

ir PATR1OIA BANDŽA 
Vedėjas: RALPH VALATKA

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BRoadway 3-2224

liūs važiuoti į Dainavą su Lietu
vos vyčiais rugpiūčio 16—22 die 
nomis. ši graži lietuviška vasa
ros stovykla tiktai trumpa va
landėle kelio iš Detroito — prie 
Manchester, Mich.

Vyčių kuopos iš Detroito, 
Daytono, Clevelando ir Pittsbur- 
gho kviečia ir ne narių vaikus. 
Tenai vaikučiai praleis laiką 
tarp katalikiškų savo amžiaus 
draugų. Priimami nuo 8 iki 16 
metų amžiaus. Tėvams nereiks 
rūpintis, nes stovykla yra tvar
koma seselių iš Putnam, Conn. 
ir turi reikiamą personalą, kaip 
maudymo sargus, slauges, ka
pelionus ir patarėjų, vadovau
jant A. Damušienei.

Kainuos tiktai $25 už vieną, o 
dar mažiau už du ar tris vaikus. 
Dėl pilnesnių informacijų sku
biai kreiptis pas Frank Kazlaus
ką, 19183 Trinity, Detroit 19, 
Mich. Ke. 5-8455 ir Mrs. Sophie 
Zager, 14414 Mansfield, Detroit 
27, Mich. Ve. 5-2280.

A. Dainius 
GANDAI IR TEISYBĖ APIE 

DAINAVĄ
Dainava auga ir gražėja. Gar 

sas apie šį puikųjį jaunimo židi
nį plačiai sklinda per Ameriką, 
Kanadą ir tolimesnius kraštus. 
Kiekvienais metais per šią jau
nimo stovyklą pereina šimtai 
jaunimo, karštus savaitgalius 
praleidžia senimas ir apsilanko 
daugybė svečių iš toli. Ypatin
gai daug jų suvažiuoja metinės 
šventės metu. Šiais metais me
tinė šventė įvyks rugpiūčio 2 d.

ATEITININKU SENDRAUGIU 
VASAROS STOVYKLA

At-kų sendraugių Vasaros Sto 
vykia Dainavoje įvyks rugpiū
čio mėn. 2—9 dienomis. Kas me- 

i tai stovyklautojų skaičius au
ga, jaunųjų sendraugių ir jų 
prieauglio gretos didėja. Jauni- 

, mas čia būna rūpestingai globo
jamas patyrusių jaunų vadovių, 
kurios savaitės bėgyje paruošia 
tėvelių malonumui jaunųjų pa
sirodymo vakarą. Šio vakaro 
metu išryškėja daug priaugan
čių talentų ir globėjų sugebėji
mas taip trumpu laiku paruošti 
gražią programą. Taigi, sendrau 

Į gių stovykloje bepoilsiaujant, 
Spyglyje nuo karščio atsigaivi- 

. nant, laikas prabėga maloniai ir 
I prasmingai visiems, tiek dide
liems, tiek mažiems.

Šios vasaros At-kų sendrau
gių stovyklos programa yra se
kanti :

i
Sekmadienis, rugpiūčio mėn. 2 

d. 4 vai. 30 min.
Stovyklos atidarymas ir pa

skaita “Bažnytinio suvažiavimo 
tikslas ir esmė” — dr. kun. V. 
Liuima.

I
Pirmadienis, rugpiūčio 3 d. 11 v.

“Liturginis atsinaujinimas ir 
mes” — dr. A. Liulevičius
Antradienis, rugpiūčio 4 d. 11 v.

“Moteris visuomenėje ir Baž
nyčioje” — Gintra Ivaškienė. 

į Trečiadienis, rugpiūčio 5 d. 11 v.
“Lietuviai, vietinė politika ir

laisvės kova" — Algis Vedec- 
kas.
Ketvirtadienis, rugpiūčio 6 d. 

11 vai.
“Kaip mes naudojame savo 

turtą analizė, išvados ir recep
tai.” — dr. Feliksas Palubins
kas.
Penktadienis ,rugpiūčio 7 d. 7 v. 

vakare
“Lietuviška katalikiška spau

da šių laikų perspektyvoje” — 
Skirmuntas Radvila.
šeštadienis, rugpiūčio 8 d. 4 vai 

po pietų.
“Pasauliečio vaidmuo Bažny

čioje” — dr. V. Vygantas.
Vakare 8 vai. — Literatūros 

vakaras, — programoje daly
vauja: Kazys Bradūnas, Julija 
švabaitė-Gylienė, Vitalija Bago- 
taitė-Keblienė, Kęstutis Keblys, 
Kazys Alminas ir Dalia Kolbai- 
tė.

Detroito ir apylinkių lietuvių 
visuomenę maloniai prašome są
lygoms leidžiant paskaitose ir 
literatūros vakare gausiai atsi
lankyti.

Dar nevėlu stovyklon užsire
gistruoti ir dabar adresu: J. Mi
kaila, 16870 Stoepel Avė., De
troit, Michigan 48221.

Ateitininkų Sendraugių 
Centro Valdyba

DARIAUS-GIRĖNO KLUBO 
GEGUŽINĖ

Liepos 25 d.,' šeštadienį, Da
riaus-Girėno klubas ruošia savo 
tradicinę gegužinę — pikniką, 
Beechnut Grove (Middle Beit 
Rd). Važiuoti 112 keliu, pasie
kus Middle Beit Rd. sukti deši
nėn, netoliese kairėje bus Beech 
nut Grove sodas.

Svečiams linksminti ir šo
kiams gros orkestras, be to, pa
kaitomis su orkestru bus groja
mos plokštelėmis lietuviškos me 
lodijos. Tuoj po pietų atidaromi 
sodo vartai ir priimami svečiai.

Rengėjai pasirūpino, kad sve
čiai nenuobodžiautų, kad nebūtų 
alkani ir ištroškę. Tam pakvies
tos geriausios šeimininkės val
giams gaminti. Įvairių gėrimų 
bufetas tarnaus troškuliui ra
minti. Yra paskirta stambi su
ma pinigų laimės šuliniui. Bus 
jaunimo lenktynės maišuose, 
kiaušinio nešimas šaukšte, vai
kams saldžiųjų arbūzų valgymo 
lenktynės, vyrams—virvės tem
pimas, moterims batukų spyri- 
mas j tolį.

Už I-IH vietas laimėjusiems 
bus skirtos dovanos.

Jaunimui įėjimas nemokamai. 
Mažamečiams vaikams prie įva
žiavimo vartų bus išduodami 
nemokami bilietėliai limonadui 
(papsui) ir keptų bulvių drož
lėms gauti.

Jeigu būtų blogas oras — 
pasilinksminimą tęsime Lietuvių 
namuose. Rengėjai

BENDRUOMENĖS ŽINIOS

LB Detroito apylinkės posė
dyje prieita sutarimo daugiau 
atkreipti dėmesį į mūsų jauni
mą, sudarant jam kuo geriau
sias sąlygas reikštis lietuviško
je veikloje. Nusistatyta kelti 
visuomenėje teisingą dirban
čių kultūrininkų įvertinimą.

Bendruomenės valdyba finan 
siškai remia ir LB Detroito ir 
Dr. Vinco Kudirkos lituanisti
nes mokyklas. Tėvai prašomi

parodyti daugiau aktyvumo, 
kai valdyba į juos kreipiasi.

Mokslo metams prasidėjus, 
bus stengiamasi jaunimą užimt 
literatūriniais vakarais. Nepa
mirštas ir jaunųjų talentų pa
sirodymas. Bus bandomas jau
nimo meno ansamblio organiza 
vimas.

Naujuosius metus valdyba 
pasiruošusi sutikti Lietuvių Na
muose.

Bendruomenės vald. pirm. 
Vladas Pauža, prieš išvykda
mas į JAV Lietuvių bendruome 
nės tarybos sesiją, kreipėsi į 
valdybos narius, prašydamas 
patiekti konkrečių pasiūlymų, 
kad lietuvybės išlaikymo dar
bas būtų sėkmingesnis ir siste- 
matingesnis Susilaukė pasiū
lymų kultūros ir švietimo rei
kalais.

JAV LB tarybos sesijoje, įvy 
kusioje Clevelande, iš Detroito 
dalyvavo bendruomenės pirm. 
Vladas Pauža.

— Metinė Dainavos jaunimo 
stovyklos šventė įvyksta rug- 
pįūčio 2 d., Dainavoje, Manches
ter, Mich. Programoje: 11 vai. 
šv. mišios intencija mirusiųjų 
ir gyvųjų Dainavos rėmėjų, šv. 
mišias atnašaus svečias iš Ro
mos prel. V. Balčiūnas. 12 s. 
sporto aikštėje mergaičių 30 
min. meninė programa. Po to 
kitoje ežero pusėje piknikavi- 
mas, šeimininkių paruoštų val
gių išbandymas ir individualus 
laiko praleidimas.

— Sekmadienį Dainavos sto
vyklos valdyba turėjo savo po
sėdį jau naujame pastato konfe
rencijų kambary. Vadovavo pir 
mininkas dr. A. Damušis. Be ' 
valdybos narių Jurgio Idzelio, i 
Vaciaus Lėlio, Leono Matvecko. I 
Jono Ratniko, Vlado Bajalio 
dalyvavo ir Chicagos globos ko- i 
miteto atstovas Br. Polikaitis 
Ibei Clevelando komiteto nariai 
V. Palūnas ir V. Ročiūnas.

Dr. A. Damušis nušvietė vyk
domus darbus, artimiausius už
davinius, finansinę podėtį. Apta 
rti metinės šventės reikalai, 
švenčiant 10 metų sukatį, nu
matyta surengti iškilmes, kurių 
metu bus pašventintas koply
čios — administracijos pasta
tas.

— Jaunimo stovyklos Daina
vos rėmėjų susirinkimas įvyk
sta rugp. 1 d. 3 vai. p. p. šeš-
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LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups Ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9583 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIH

SIUNTINIUS Į LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTU 

SIUNČIA
Licenzijuota lietuvių Įmone regis

truota U.S. Depart. of Justlce 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
3212 S. Hatsted, Chicago 8, UI. 

Tel. CA 5-1864
.2432 W. «» st. Ir 2008 W. 6# 8t., 

Clilcago 2#, III.
Tel. — WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų Ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, 
skalbimo mašinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai iš Europos 
ir Sov. Sąjungos sandelių.
VedBJat: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

Galutinio vasaros išpardavimo
NUO LIEPOS MEN. 23 DIENOS

Atvykite anksti — pirmieji atvykę bus pirmieji aptarnauti!

iki 20°° nuolaidos nuo gerai žinom, rūšių

• KOSTIUMŲ su 2 porom kelnių
• SPORTINIŲ ŠVARKŲ
• SPORTINIŲ PALTŲ
• VISOKIAM ORUI PALTŲ
• KELNIŲ
• MARŠKINIŲ

UŽ KREDITĄ NESKAITOME 
PROCENTŲ.

Kainos sumažintos visų vasarinių 
prekių.

MUMS REIKIA VIETOS RUDENS 
PREKĖMS.

Didelės sutaupos perkant vasarinius daiktus. Turime 
didelį pasirinkimą.

Kostiumų — Švarkų — Banlon Marškinių — Kelnių —- 
Berniukams rūbų, įskaitant storulius jaunuolius.

Nemokamai mašinai pastatyti vieta, Miesto sklype, už
pakaly mūsų krautuvės. Uždara sekmad. liep, ir rugp. mėn.

SEIGANS, So. Ashland

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, ro- 
• Ilginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 

dovanoms. ,
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941

transmisijų

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 West 47th Street, Telef. LA 3-9663
C H I C A G 0 32, ILLINOIS

riDPI IIT T V * RADIO (LIETUVIAI) 
vlnUUI I I -v. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINY6IA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WE8T «M STUMTI

Talef PR 8-MSS P®

.'■■••■■■■■■■■■■■■■••••■■■■••■■■■■•■•s.—••••••■••••••••••••■••••..sss.ssesssssa

Kas tik turi gėrę skonį, 
i Viską perka pas Lieponį!

| LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
E H r f ' 1

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
Į BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226

Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
: MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
• Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
; Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
■ nuo 12 iki 5 valandos
! Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos. 
LassaasMsssM.ssssBSBssssMSMaasassaMBsaBsasssasasassaassussMaMMaaaaMa
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Mūsų kolonijose
C L A S S / F / E D G UI D E R E A L E S T A T E

Rochester, N. Y.

ANTANU ŽIEMĮ 
PRISIMENANT

A. a. Antanas Žiemys

P.rieš metus iš Rochesterio lie 
tuvių tarpo išsiskyrė Antanas 
Žiemys. Visą gyvenimą, išski
riant kelis paskutinius metus, 
velionis pasižymėjo aktyvia, e- 
nerginga lietuviška kultūrine 
veikla.

Gimęs 1885 m. vasario 23 d., 
mirė 1963 liepos 5 d. Sūnus 
Jurgio ir Pranės Krakauskaitės 
Zlimnickų, kilęs iš Burokų kai
mo, Punsko parapijos. Į JAV 
atvyko 1909 m. Nuo atvažiavi
mo dienos iki mirtis A. Žiemys 
išlaikė kristaliniai aiškų lietuvio 
charakterį. Jis aktyviai kovojo 
senais laikais prieš tuos, kurie 
skąldė lietuvių koloniją ir pa
rapiją. Rochesterio lietuviams 
/eikalaujant laisvės Lietuvai ir 

I monstruojant mieste, eisenos 
tekyje ant balto žirgo jojo A. 
■mys, kas sudarė ročesterie- 
ms labai patrauklų vaizdą, 
veiklos sritis buvo: parapi- 

į organizacijos, aukos remti 
i._—ttuvos laisvę, Vilniui Vad.

,j., šaulfĘį sąj., Lietuvos vals- 
ybės paskolos lakštai, po II 
tas. karo lietuviams pabėgė- 

i liams parama. Buvo nuolatinis 
' katalikiškų laikraščių korespon- 
| dentas. Visur čia Žiemys reiš

kėsi pirmas ir kitus skatino 
šiems darbams.

Nors mokslų nėjęs — buvo 
siuvėjas, bet intuityviai nujau
tė didžiųjų vertybių svarbą. 
Mokslas, menas, kultūra turėjo 
iškelti Lietuvą didžiųjų tautų 
tarpan. Kariai turėjo išsaugoti 
Lietuvai lėisvę. Todėl gyvenime 
nepaprastai gerbė lietuvius in
teligentus ir karius. Visą gyve
nimą labai troško Lietuvai lais- 
vėš jos etnografinėse ribose, su 
sirašinėjo su prof. R. Pakštu ir 
daugeliu aktyvių lietuvių veikė
jų, reaguodamas į jų straips
nius. Mirė neturtingas, sąmonin 
gai likęs Lietuvos piliečiu. Eko
nominės krizės laikotarpiu jam 
teko sunkiai verstis. B. K.

PASKAITA

Nors užpuolė vasaros karš
čiai ir atostogų sezonas, vienok 
Rochesterio lietuviuose kultūri
nė veikla reiškiasi pilnu tempu.

Bendruomenės valdyba, va
dovaujama energingo pirminin
ko K. Sabalio, ruošiasi šventei 
— paminėti 15 metų bendruo
menės veiklos sukaktį, šventė 
su plačia programa įvyks rug
sėjo 26 d. Rugsėjo 13 d. įvyks 
bendruomenės susirinkimas su 
paskaita: “Aštuntoji rugsėjo ir 
mūsų uždaviniai, šia tema pa
skaitai yra kviečiamas Jonas 
Miškinis.

CHORAS IR ŠOKĖJAI

Lietuvių bendruomenės cho
ras, kurio valdybos pirmininkas 
yra A. Dziekonas, energingai 
ruošiasi Lietuvių dienai pasau
linėje parodoje. Choro dirigen
tas yra muz. JOpas Adomaitis.

Sustiprėjusi ir paikiai išlavin 
ta tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Reginienės, 
ruošiasi taip pat Lietuvių die
nai Pasaulinėje parodoje. Nors 
didžiausi karščiau bet jaunimas 

su malonumu lieja prakaitą tau 
tinių šokių repeticijose. Pačios 
p. Reginienės vaikai, studentai 
Gintutis ir Violeta, šoka tauti
nių šokių grupėje. Tautinių šo
kių muzikantas — nepavargs
tantis akordeonistas yra Zigmas 
Šipaila.

STOVYKLAUTOJAI

Iš Dainavos stovyklos grį
žo stovyklavę 6 jaun. moks
leiviai ateitininkai. Vytautas 
Vasiliauskas liko vadovybėje ir 
išvyko į Wasagos moksl. sto
vyklą. Jaunimas labai patenkin 
ti buvusia moksleivių stovykla. 
Tėvai atostogavę Dainavos va
sarojimo namuose yra taip pat 
patenkinti visais atžvilgiais ir 
kitais metais žada vykti dviems 
savaitėms.

VEDYBOS
Rugpiūčio 8 d. išteka Marytė 

Poškutė. Marytė tik šiais me
tais baigė Šv. Agnės katalikų 
gimnaziją. Jos busimasis vyras 
Jonas uoliai mokosi lietuvių kai 
bos. Kadangi labai gabus kal
boms, žada 6 mėn. laikotarpyje 
išmokti daug lietuviškai.

Beverly Shores, Ind.

MALONI STAIGMENA 
SANDCNUOSE

Jau senokai čia gyvendami 
gėrimės gražia gamta, maloniu 
oru ir darniu visų sugyvenimu. 
Dauguma čia gyvenančių san- 
dūniečių dirba Chicagoje arba 
artimesnėse apylinkėse, bet su
randa laiko ir noro dalyvauti 
vietinio gyvenimo lietuviškoje 
raidoje. Čia turime ir tokių šu
lų, kurie laikas nuo laiko mūsų 
susirinkimuose sugeba sumaniai 
užpilti naujos alyvos lietuvy
bės klausimus benagrinėjant, 
kaip antai: Washingtono kong
resui besirengiant ar rezoliuci
jų reikalų Lietuvos klausimo 
besvarstant ir t.t.

Pasigendame vieno dalyko. 
Mūsų lietuviškų Sandūnų nema
žoje bendruomenėje norėtume 
nors retkarčiais susilaukti mū
sų bažnytėlėje lietuvio kunigo 
su lietuvišku žodžiu dvasiniams 

(reikalams aprūpinti. Sekmadie- 
inį, liepos 19 d., to žodžio susi
laukėme. Savo ausimis iš karto 
nepatikėjau, išgirdusi “Pulkim 
ant kelių” išėjus kunigui prie 
altoriaus. Tai buvo mielasis ku
nigas J. Prunskis, kurio kny
gas ir “Drauge” rašinius skaito
me. Galingi giesmės žodžiai, 
plaukdami iš giedančių širdžių, 
sukaupė besimeldžiančius ir iš
spaudė kai kam ašarą iš akių. 
Pirmą kartą šitoje bažnytėlėje 
kunigas paskaitė lietuviškai ir 
angliškai evangeliją ir abiem 
kalbom pasakė po pamokslėlį, 
supažindindamas vietinius šios 
apylinkės klausytojus amerikie
čius su barbarišku okupantų el
gesiu Lietuvoje, iš kurios jis 
pats yra atvykęs, žmonės dide
liu dėmesiu išklausė ir priėmė 
širdin kunigo žodžius. Tatai ir 
buvo mums taip miela staigme
na.

Mūsų prašymas lietuviams ku 
nigams: šventą dieną būdami 
Sandūnuose pašvęskite kokią va 
landėlę mums lietuviams mūsų 
bažnytėlėje. K. M.

ŠV. TERESELES TĖVAI 
Į ŠVENTUOSIUS

Romoje pradėta Apeigų kon
gregacijoje byla, norint paskelb 
ti palaimintaisiais abu Kūdikėlio 
Jėzaus ,Teresės tėvai — Liudvi
kas ir Azalija Martin. Tai pir
mą kartą istorijoje, kad vienoje 
ir toje pačioje byloje būtų spren 
džiama kartu dviejų šeimos tė
vų dorybių klausimas. Šios by
los promotorius yra kardino
las Confalonieri, ir reikia tikė
tis, kad greitu laiku ir abu Kū
dikėlio Jėzaus Teresės tėvai 
bus paskelbti palaimintaisiais.

Paskolos, perkant namas, daromos ilgiems terminam* 
Ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl Informacijų kreipkitės I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road, Chicago, III., VIrginia 7-7747

PAJLESKOJIMAS
Ieškoma Antanina Adams (po 

pirmu vyru Kasčiukienė), Juozo 
Sėvelio duktė, gyv. Chicagoje nuo 
1914 m. Ieško sesers M'kalinos 
vaikas Aleksandras Baradas, at
vykęs iš Venecuelos. Žinantieji 
apie ją prašom pranešti jonui Sta
nevičiui, 3751 So. Wallace St„ 
Chicago, III. 60009, Tel. BO8-8319.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama krautuvė, butas 5 
kamb. ir tuščias sklypas, 3402 So. 
Leavitt St. Kaina prieinama, savi
ninkas vietoje.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. KAMBARYS vyrui su 
atskiru įėjimu ir visais patogu
mais. Tel. GR 6-3069.

MTSCELLANEOUR
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TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai Ir pigiai 

J & T RADIO-TV
1832 W. 14th St. Cicero. UI

Tel. 86S-4B08 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll

A. ABALL ROOFING
įkurta prieš 50 metu

■(TOGC DENGIMAS IK RINOB
Mea talsom. dažom rinaz, nuteka

muosius vamzdžius ir Ištepam smala 
vidų Ilgesniam naudojimui; naujos 
rlnos Įtaisomos Iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
Ir įskeltų stogų taisymas, perdažy
tas, smallnlmas ar naujai uždengi
mas. Kaminai Ir "emokestack” per
taisomi—•’tuckpointad" Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpofntlng ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudė Darbas garau 
luotas. Nemokamas Įkainavimas. ati
tarė visų laikų.
Skambinkite I-A 1-6047 —KO 2-8778 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madienials nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baitic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadw»y, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaur-amas U 
“Draugas”.

HELP 1VANTED — REIKALINGI DARBININKAI

MANOR PERSONNEL
Moterims: Įstaigose tr profesinėse srityse.
Vyrams: fabrikuose, Įstaigose ir profesinėse srityse.

DARBAI:
MISS STONE Tel. GRovehill 6-6000

LEONAS J. DEMERECKIS, 2356 WEST 63rd STREET

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

MALĖ AND FEMALE
Excellent opportunity for men and women in our MONTGOMERY 
WARD SERVICE DEPT. located in Rosemont.
New Air-Conditioned Building—pleasant surroundings.

T.V. Service Men — full time
APPLIANCE SERVICE MEN — full tune

Service operafor (Female — full or part time) 
GENERAL CLERICAL HELP — Full tįme

Mušt be alert, for diversified duties. You will enjoy working con- 
ditions, plūs—discounts, profit sharing, paid vacations and re- 
tirement plan. Why not apply or pilone 467-7425 and permit us to 
introduce our progratn to you. Ask for Mr. Johnson.

618 W. Chicago Avė., Chicago, Illinois 
Interviews evenings by appt. only.

MACH INISTS
$3.66 PER HOUR

We have TOP OPPORTUNITIES to fully ąualified MEN to work 
with leading electronics manufacturing firm. Appl’cants MUŠT BE 
experienced with automatic machinery. TOP WAGES — and a full 
program of empl. benefits. Apply NOW —

CINCH MANUFACTURING CO.
1026 So. Homan Avė., Chicago, Illinois

(An Equal opportunity Employer.)

MISCELLANEUUS

SIUVIMO MASINOS
Bemina • Eina • Pfatf • Necchl 
Whlte • Domeetlc ’ Kenmore • 
New Home • Free Westlnghouse • 
Vlking • Adler • Anker * Slnger, 
etc. Ir visas japoniškos gamybos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir sąly
gomis.

Darbas greitas ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje tr 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. BIKINIS
5654 So. Hermitage, Chicago, 111.

Teief. — 737-5886
tVboleaale and Retall

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Vidaus ir lauko darbai 
ALGIMANTAS DIKINIB 

Tel 735-7338.
8613 W. Bfltk Pi.. Chicago, III

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Arche, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5981'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiim

SOPHIE DARGUS RADIO
. ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
, tadlenlo 10 Iki 11 vai. ryto Seštadie 
. nlals tr sekmadieniais nuo 8:80 iki 

9:80 vai. ryto. Vakarais plrmad. 
1 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

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

1152 So. Maplewood Avė. 
Chicago 22, III.

Illlllllllllllllllllllli.jltlllllllllllllllllllliill
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10%, 20%. 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208 'Ą West 95 Street, 
Chicago 42, Illinois

Tel. GA 4-8854 Ir GR 6-4332 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiii

M O V I N G
Apdraustas perkrauBtymaa 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

Perskaitę “Draugą", duo
kitę ji kitiems pasiskaityti

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

CONSTRUCTION C0

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 486-5151

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;
PKospect 8-2013

7203 S. Western Avė.
Chicago, Illinois. 60636

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M ET A D 

Telefonas VI 7-3447
4444 S. IVestcrn, Chicago 9, 111.

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAL

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

OL 6-0412
ST 8-9272

Juozas Žemaitis 
Ylctor Skade

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANČIAU5KAS —
HEATING and COOLING

* Šildymų Ir šaldymų įrengimas)
• 7804 So, Rockwell Street

CHICAGO 29, ILL.

PADAVIMUI

IŠNUOM. mažas, 5 kamb. butas, 
2 gazo pečiai sienoje, Marųuette 
pk. apylinkėje. WA 5-1061.

i 3iūr* biing.
M senumo

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free Delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Ratine
Tel. 224-4362 • 434-1113

Med. 2 po 4, rūsys, garažas, Brigh
ton Pk. Tik $13,900.

Mur. 2 po 4 Ir 2 kamb. rūsyje, 
centr. šildymas, geras. Brighton Pk.

Mūr. 6 ir 5. Nauj. atskiros šlldy- 
' mo sistemos. Netoli mūsų Įstalgoa 

' 5 kamb.—Smleg., 8
metų senumo. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Gage pr-ke.

Mūr. 2 po 0 ir 1 kamb. rūsyje. 
Naujai atremonuotl butai. Brighton 
Parke

Mūr. 1U aukšto, 2 butai platus 
sklypas. Arti Marąuette Pr-ko.

HELP VVANTED uaasoaai
IEŠKOMAS VIRĖJAS naktims, 

pilnam laikui ar dalims.
Diamond Head Restaurant 
3321 Wcst Columbus Avė.

netoli 79-tos ir Kedzie.

MACHINISTS — Job Shop 
Mušt be fully ąualified. Top wages 
— steady work — frood working 
conditions. Apply: (irorge or Steve. 
MIDVVEST MACHINE COMPANY 
2826 W. VValnut St, Chicago, UI. 

or Phone — 722-1258

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti dvi mažametes mergaites 5 
dienas savaitėje. Skambinti po 7 
vai. vakaro 471-1584.

REAL ESTATE

7 kamb. mūr. namas, 2 auto 
garažas, galimybė įruošti pajamų 
butą. 63-čios ir Damen apyl. — 
Skaimb'nti po 6 vai. v. 238-5646.

4 BUTŲ NAMAS. SPECIALIAI 
PAJAMOMS. Virš $3,800 pajamų 
per metus. Pilnas rūsys. Modern. 
vonia. Naujas stogas. Nauja rau
donmedžio tvora. 2 maš. garažas. 
Puikiam stovy. Žemi mokesčiai. 3 
po 4 kaimb. ir 3 kamb. Lenkų ra
jone. Pietvakarių miesto daly. — 
$16,900. Tik $3.000 įmokėti. Pir
kite iš “Realtoriaus“ — Skambin
kite REALTOR SVOBODA, 3739 
W. 26th St., Tel. LA 1-7038.

5 kamb. mūr. švarus bungalow, 
1 didelis kamb. viršuj, porč’us iš- 
plasteruotas, rūsys apsaugotas nuo 
vandens, 2-jų auto garažas, auto- 
mat. šild. dujomis. Apžiūrėti kiek, 
dieną po 5 v. v., sekm. ir šešt. po 
12 v., 7220 So. Claremont Avė.

^4
Chicagoje mielam Bright. pk., šva- 

rus 12 apart, mūr., plat. lotas, nauj. 
gazo dildym., virš $12,000 nuomos, 
kaina — 6 kart nuoma.

IR VjfcL Bright. pke, biznio mūr. 
erdvus butas, modet-n frontas, 47-ta 
ir CaUfornia, apie $14,000.

žiūrėkite 4 būt. mūr.; 5 ir 4 kamb. 
butai, apie $6,000 nuomos, $45,000.

Biznio lotas, apie 30 pčd. Marąuette 
Pk., 2654 W. 69 St. Yra garažas.

2 aukšt. med., 8 būt. ir biznis, 50 
pSd. lotas, atskir. fiildym., arti mūšų, 
$19,000.

Prašome paa mus teirautis dėl

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar BE 7-8534

2— 8 med. po 3 mieg. Naujos vo
nios, spinteles, ir sidlngs. Pilnas rū- 
<ys. Centr. šild. 2 mafi. gar. Žemi 
taksai. Kaina tik 815.400. Vieta — 
Brighton pk

3— 1 Ir I—6 pulkus mūras Brigh
ton pk Pilnai modernizuotas. Kau
las Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr. 
gar. Geros pajamos. Prašo 828.000.

Luxus 5 metų mūr. rezidencija 
Gage pk. dideli kamb., daug Įvair. 
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

ŠIMKUS Real Estate — Notary Public
4259 S. Maplewood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

2x4, plat. lotas, Marų, pk., 
už $24,800.
micg. ir butas rūsy, garaž.
$17.000.

Mūr. 3 mieg.. šalia mūsų Įstaigos, 
garaž., tik $17,500.

Mūr. f
bargenas,

Mūr. 4
Gage pk.

Med. 3 geri butai ir maisto krau
tuvė. Marą, pk., tik $19,900.

Mūr. pajamų namas Marą. 
$12,000 metams, kaina $74,000.

Mūr. 2x0, M. p. 2 šildymuai. 30 p. 
lotas. $25,900.

Pk.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 6$th Strsst, Tel. HE 6-5151

Netoli mūšų Įstaigos gražiai mo
dernizuotas 5 kamb. bungalow. nau
jas šildymas, 220 V. elektra. 2 auto, 
garažas. Oro vėsintuvas Įrengtas rū
sy. Tik $13,000.

05-os Ir Franclsco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalotv. Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum, langai. Tik $17.900.

Kas nori gyventi užnilcsy ant pla- 
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 2 
vonios, židinys, ir kiti priedai, Kai
na $21,500.

Pirmą kartą skelbiamas, Apynau- 
jis namas (expandable), mūr. 2 a. 
garažas, šoninis Įvažiavimas, daug 
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.

Ant didelio sklypo tik 3 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 H karto metinių paja
mų.

Netoli M. pko, mokyklos, 1H a. 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb. Ir $75 pajamų. Kaina $21,500.

Našlė skubiai parduoda apynaujĮ 
pajamų namą — krautuvė Ir 2 dide
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai.

20 apartmentų. šildomi atskirais 
pečiais, pajamų virš $15,000 metama 
Kaina $71,000.
. 2 po 6 kamb. de luxe, ultramodern.
M. pko gražiausioj vietoj, 2-jų metų 
mūras, 2 a. šoninis Įvažiavimas. Tei
raukitės.

2 po 4 mūras. Nauja karšto vand. 
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2

NERIS REAL ESTATE
Telef. 471-01216924 S. Westem Avenue

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390
PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 

IR PARDAVIME.
BOOKKEEPING NOTARIJATAS
CAR LICENSES INCOME TAX

A. KATILIUS R. L
2456 VV. 69th St RE 7-8399

Prie 71-os tr Western medinis, 6 ir 
5 kamb. butai. Geras namas. Tik 
$16,500.

Marąuette Parke. Mūro 4 butai, 
geras investavimui. Nebrangus. Ma
žas ĮmokSjimas. $35,900.

Brighton Parke. 3 vienetų namas. 
Atskiri šildymai. Skubiai parduoda
mas. $13,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st 8t. BE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BAOEVI6IU8

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2233

Platinkite “Draugę”

SALES " MŪRTGAGES » MANAGEMENT

SJLTJLS REALTY
ATM W,,t 1 Sth StrMt CIcAro S0. llllnolA

CICERO PARKHOLME
2 butų mūr. 2 auto garažas, 

2 atskiros gazo šildymo sistemos 
Bargenas už $23,500.

3 but. med., apie $2,000 nuomos, 
smagus pirkinys už $12,700.

Kaip dvaras platus, modom. 7 
kamb. mūr. arti Marą. pk. $26,000.

Jfejfaila mokėti už 6 kamb. gražų, 
modern. mūrų sil mūr. garažu $19,000.

2 but. med. 6 ir 4 kamb., 2 auto 
garažas, namas kaip seklyčia. $21,000

Kad gaištimi dar nuderėti gerų ge
riausių, naujų 7 kamb. rezid. Marą, 
pk., turėtumei oro vėsintuvų, puošnų 
barų, 2 vonias, kilim., riešut. medis, 
garaž. ir t. t. $40,000.
visokių namų ir nejudomo turto.

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly su mūr. namų, 
duodančiu $4,800 pajamų metams. 
Biznio pajamos 8^5.000. Viskas 
$37,000, Per tris metus pinigai 
grĮžta.

Maisto krautuve Brighton P. gerai 
veikiantis biznis per 30 metų, med. 
6 kamb. narnas ir 36 p. tuščias skl. 
greta. Reikia pamatyti.

Maisto - gėrimų didele krautuve 
Gage P. su Inventorium Ir prekėmis. 
Biznio apyvarta $200,000. Skam
bink.

Med. 4 butai. M. p. Mažas Įmokejl- 
mas. Kaina tik $18,500.

Mūr. l‘A a. (5 ir 3), garažas. Prie 
pat mūsų Įstaigos. $22,500.

Meti. 2x4, prie 44 Ir Mozart. Mo
dernizuotas. Baregnas už $14,900.

Med. IH a. (4 Ir 4), rūsys, graži 
M. p. vieta. Tik $12.900.

Med. 5 kamb. ir tuščias lotas Salia, 
65 ir Mozart. $12,500.

Mūr. 5 karnų, rezidencija, M. p.
Garažas, 40 p. lotas. $16,800.

auto, garažas. 88 p. sklypas. M. p. $24,500.
5 miegamųjų mūras. Plytelių vo

nia Ir virtuvė. Kilimai. 2 auto, ga
ražas. Netoli mūsų Įstaigos. $18,000.

8 butai ir 2 krautuvės. Nauji ši
luma gazu. Alum, langai. Pajamų 
virš $10,000 metams. M. pk. Prašo 
$69.000.

Gražus B M kamb. mūr. tik 5 m. 
Kilimai, Šiluma gazu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys, alum, langai, 
garažas, 37 H p. sklypas, Į pietus nuo 
M pk. $24,500.
rūsys, 2 a. garažas, daug priedu. M 
pke. $24,000.

2x5 kamb. mūr., 30 p. sklypas, 2 
a naujas garažas. Tjibai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,000.

Ant 40 p. sklypo 5 H kamb., tik 
kelių metų mūras. dideli gražūs 
kamb., kilimai, Į pietus nuo M. nke. 
Nebrangiai už $22.000.

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
fa ražas, netoli parko, 

44.000
Khopping Center — 

metų modernus mūro _______ __
100x285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9,780. Mažos Išlaidos. Tik $69.000.

14 butų, t aukštų mūras, geroe 
pajamos. Savininkas duoda paskola 
M. pke. $90,000.

Prie pat parko 2x5H kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum 
langai. 2 a. garažas. M. pke. Tik 
$89,000.

M. pke Tik

5 krautuves. 4 
pastatas ant

Mūr. bung. 5% kamb. [rengtas rū- 
lys, Alum, langai, kilimai.

Mūr. 9 butai, gerai užlaikytas, ge
ros pajamos, patogūs butai: labai ge
ra vieta.

Mūr. 4 butai, 2 ofisai ir taverna, 
Marąuette pr-ke Pirkti ar mainais j 
mažą namuką.

Mūr 3 po 4 kamb. švarūs butai, 
atstkri šildymo Įrengimai, Proga in
vestavimui.

Med. bung. 5 kamb. su valgomu, 
centr. šildymas, rūsys ir pastog* 
$15,500, Marąuette Pr-ke.

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI 

MAS • APDRAUDA
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 7Urt St VVAlbrook 5-6015 

9 metų, 3 mieg. mūr. bungalow 
prie 50-tos ir Maplevvood, Platus 
sklypas; savininkas priverstas 
parduoti. Tik $17,500.

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

Cicero - Parkholme mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
$25,000.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

Atidarą apžiūrėjimui sekmadie
nį nuo 12-6 vai. Columbus Manor, 
9000 So. Ridgeland Avė., 2 but. 
mūr. “ranch” stiliaus, neužimtas, 
1 but. 6 kamb., 1 but. 3 kamb., 
garažas, uždaras “pat'o”, dujų šil
dymas, sklypas 100x200, 9 metų 
senumo, $29,900. WA 5-1678.

OMIcA: OL S-2233 RMldAnc, OL 8-A907

NAUJAS MCRINIS
2 butai po 3 mieg., spalvotos vo
nios, plytelėm išklotas rūsys, karš
to vandens - gazo Šilima. Tuoj pat 
galima užimti.

6
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A. A. KAVALERIJOS PULKININKAS 
KRAUNAITIS

PETRAS JURGĖLA
Philadelphia, Pa.

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1964 m. liepos mėn. 23 d. 7

Izidorius Edvardas Kraunan
tis buvo gimęs 1899. X. 7 šeš- 
tolkių dvare, Širvintų apylinkėj. 
Lankė gimnaziją Maskvoje ir 
Vytauto D. gimnaziją Vilniuje. 
Buvo skautas nuo 1915 m. ir 
skautininkas nuo 1917 m., Vil
niaus lietuvių skautų tuntinin- 
ko padėjėjas 1918—1919 m., 
Lietuvos Skautų sąjungos Kau
no rajono vadas 1938—1940 m. 
Buvo šalmus skautas ir karinin 
kas tikra šių žodžių prasme.

1919. III. 17 Kraunantis sa
vanoriu įstojo j 2-jį gusarų es
kadroną. Baigė Karo mokyklą 
1920 m., Aukštuosius karininkų 
kursus, o Prancūzijoje karo mo 
kyklą, aukštąją kavalerijos ka
rininkų mokyklą ir karo akade
miją. Visas šias 5 karo mokyk
las baigė pirmuoju. Buvo gusa- 
rų pulko kulkosvydžių eskadro
nų vadas, kavalerijos štabo Vir
šininkas 1927—1934 m. ir 1937 
— 1939 m., ulonij pulko vadas 
1934-5 m. ir gusarų pulko va
das 1939—1940 m. Tuo pat me
tu buvo Karo mokyklos ir Vy
tauto D. Aukštosios karo mo
kyklos lektorius. i F

Dalyvavo ištisoje eilėje kau
tynių, tšbloškiant iš Lietuvos 
krašto rtisus, bermontininkus ir 
lenkus. 1919—1920 m. t>ar eili- 
niti gusaru būdamas, už šaunų 
vadovavimą žvalgų jojoms ir 
skyriui buvo pakeltas į jaun. pu 
skarininkio laipsnį, o už narsu
mą apdovanotas Vyčio kryžium 
1919 m. Savanoriu dalyvavo 
Klaipėdos krašto išlaisvinimo 
kovose ir vadovavo sukilėlių rai 
tininkų būriui.

Karinėje spaudoje uoliai reiš
kėsi nuo 1926 m., rašydamas 
daugiausia apie žirgo ir raiti
ninko parengimą, kavalerijos 
uždavinius ir kt. Paruošė pirmą 
jį kavalerijos vadovėlį 1927 m. 
ir kavalerijos statuto n dalį 
(apie kantines) 1938 m. Būda
mas kavalerijos štabo Viršinin
ku, paruošė mokymo programas 
ir instrukcijas kavalerijos pul
kams, šaulių sąjungos raitinin
kams ir teritoriniams dragū
nams. 1928 m. parašė nepr. Lie
tuvos kavalerijos istoriją.

Be to, 1933 m. suorganizavo 
civilių raitininkų sąjungą Vyžti- 
ją (apie 20,000) ir buvo jos va
das 1933—‘1935 m. Vyriją pa
naikinus, buvo Žirginio sporto 
sąjungos pirmininkas nuo 1937 
m. Organizavo žirginio sporto 
šventes ir vadovaudavo raitųjų 
rungtynėms.

Kraunaitis buvo didelis pat
riotas, narsus ir veržlus karys, 
puikus raitininkas, darbštus ir 
sumanus ir kūrybingas vadas— 
nepaprasta karinė asmenybė. 
Labai daug nusipelne Lietuvos 
kavalerijos auklėjimui, išlavini
mui, parengimui ir žirginio spor 
to populiarinimui. Apdovanotas 
Vyčio kryžium su kardais, DLK 
Gedimino ir Vytauto D. ordi
nais, skautų Lelijos ordinu, ka
riuomenės kūrėjų - savanorių, 
Nepriklausomybės ir M. Lietu
vos savanorių medaliais ir lat
vių nepriklausomybės medaliu 
su kardais.

II d. karo metu pik. Kraunai
tis buvb Lietuvos Apsaugos da
linių Vilniaus apygardos vadas. 
Šią apygardą sudarė 12 lietuvių 
batalionų, apie 10,000 vyrų, šie 
daliniai buvo pasiryžę tinkama 
proga iškovoti Lietuvai neprik
lausomybę.

Šis Lietuvai daug nusipelnęs 
generalinio štabo pulkininkas ii 
gal sirgo vėžio liga ir mirė bir
želio 30 d. mažam miestely An- 
des, N. Y. Ten pat palaidotas 
per Amerikos nepriklausomybės 
šventę liepos 4 d.

Velionis buvo Amerikos Lie
tuvių legiono Dariaus - Girėno 
posto narys ir LVS “Ramovės” 
Tvew Yorko skyriaus narys, pir
mininkas bei garbės pirminin
kas. Abi veteranų or-jos suren
gė iškilmingas laidotuves. Ne
paisant tolumų ir blogo oro, 
didįjį karį į amžinybę palydėjo 
kelios dešimtys Lietuvos kari
ninkų. Ramdvėnų N. Y. sky-

Pulk. Izidorius Kraunaitis

riaus p-kas V. Alksninis suor
ganizavo ramovėnus, kurie ke
lis kvartalus nešė karstą iš lai
dojimo įstaigos į bažnyčią ir 
pamainom ėjo garbės sargybą 
per gedulingas pamaldas bažny
čioje. Lietuvos karžygio karstą 
lydėjo Amerikos, Lietuvos ir 
Am. Lietuvių Legiono vėliavos, 
kurias nešė uniformuoti legio
nininkai posto vadas A. Kau
nas, prof. K. Kepalas ir J. Kun
drotas. Prieš uždarant kartą ve- 
lionies darbus ir nuopelnus Lie
tuvai nušvietė, gedulo eisenai ir 
atsisveikinimui prie kapo vado
vavo velionies mokslo ir veiklos 
draugas P. jurgėla.

Jautrius atsisveikinimo žo
džius prie kapo tarė V. Alks
ninis, gusarų karininkų vardu 
Kirkyla, Vyčio Kryžiaus kava
lierių vardu L. Virbickas, LB 
vardu J. Šlepetys, F. Kepalas, 
dr. Plechavičius, Balčiūnienė, K. 
Kalendra iš Kanados, Kario re
daktorius Z. Raulinaitis. Atsi
sveikinimo kalbų metu karstas 
buvo uždengtas Lietuvos vėlia
va, kuriai velionis buvo visą sa
vo gyvenimą ištikimas ir už ku
rios idealus jis nuo jaunatvės 
troško mirti karo lauke.

Ilsėkis, mielas skautininke ir 
pulkininke, svetimos žemės kal
nuose, palikęs liet, tautos jau
nimui šviesaus patriotizmo, dar 
bštumo, pasišventimo švenčiau
siam tautos reikalui — Laisvei 
ir kovingumo pavyzdį! Lietuvos 
jaunimui — skautijai ir karinei 
vyrijai tavo įkvėptoji meilė ir 
kovingumo dvasia neišblės. Ta
vo auklėtiniai - mokiniai, ben
dradarbiai ir draugai karininkai 
tebešauks Lietuvai laisvės ir iš 
tavo veiklos semsis dvasinės sti 
prybės. Amžiną atilsį tesuteikia 
tau Galybių Viešpats!

DU NAUJI VYSKUPAI

Šv. Tėvas paskyrė kun. Pijų 
Benincasa dirbusį Vatikane nuo 
1954 m., ir kun. Stanislovą 
Brzana, Taikos Karalienės pa- 
rap. kleboną, naujais Būffalo 
vyskupijos augziliarais vysku
pais.

Šen. Barry Goldwater, respublikonų nom'nuotas kandidatu į preziden
tus, kalba trumpųjų bangų radiju. Phoenixe, Ariz. Jis kalba su kitu 
trumpų bangų radijo mėgėju Australijoje. Jis mėgsta pasikalbėti is
paniškai.

LIETUVIŲ DIENA

Neseniai čia turėta Lietuvių 
diena paliko prisimintiną įspū
dį: gražiame užmiestyj, lietu
vio Čepo sodyboje, šimtmečių 
lapuočių pavėsyje, prie tvirtų 
žaliųjų stalų susispietė paben
drauti, pasivaišinti ir grynu o- 

. ru pakvėpuoti per pustrečio šim 
I to vyresniųjų ir per šimtą mū- 
| sų mažųjų ir jaunųjų tautiečių.
Tą šiltą paskutiniųjų birželio 

j dienų popietę, švelnaus vėjelio 
glostomų svečių tarpe, matėrųe 
puošniuose vežimėliuose ar tam 
tikruose kūdikiams gardeliuose 
atokiau paguldytus, jauniausios 
kartos atstovus tik kelių mė
nesių amžiaus. Prie plauto smė 
lio krūvos matėme būrį vyres- 
hiųjų jį žarstant ir kažką iš jo 
formuojant. Matėme prie su
glaustų stalų žilagalvius, atvy
kusius į šį kraštą šimtmečio 
pradžioje, džiaugsmingai prita
riančius savo jaunų dienų dai
nai, stebinčius jaunimo šokius 
ir, pagal lietuvišką vaišingumą, 
siūlančius — “pateistik mano 
porkčiapą”. Visur vyravo paki
li nuotaika ir buvo girdimi žo
džiai: gražus lietuvių susibūri
mas, puiki programa. Pasipuošę 
tautiniais rūbais. Tautinio an
samblio dainininkai, vadovauja
mi muz. L. Kaulinio, padainavo 
— Už jūrelių už marelių, Oi, 
žiba žiburėliai ir Pradės aušre
lė aušti...

Tas pats choro dirigentas pa
sirodė ir su mažamečių būreliu 
iš šeštadieninės Vinco Krėvės 
mokyklos, kuriai vadovauja pri
tyrusi ir veikli mokytoja G. 
Mačiūnienė. Choras vykusiai su 
dainavo: Leiskit į tėvynę, At- 
skrend sakalėlis ir Šėriau, šė
riau sau žirgelį. Gražiai pasi
rodė Tautinių šokių grupė, ku
rios vedėja yra I. Bendžiūtė, 
davusi porą šokių: gyvatarą ir 
malūną. Ji parodė, ką tame šo
kių mene yra atsiekusi su ma
žaisiais V. Krėvės mokyklos 
auklėtiniais. Šoko: kalvelį, suk
tinį, vėdarą ir k. Programą se
kė ir ja grožėjosi ne tik Lietu
vių dienos svečiai, bet ir už tvo
ros atsišlieję kaimynai ameri
kiečiai.

Teko pasidžiaugti, kai savo 
tarpe matėme Šv Andriejaus pa 
rapijos kleboną kun. J. Čepu- 
kaitį, Vikarą kūn. Vasiliauską 
ir Šv. Kazimiero par. kleb. kun. 
K. Batutį, kurie savo atsilanky
mu prisidėjo prie Lietuvių die
nos iškilmingumo pakėlimo. 
Taip pat turėjome žymų svetį 
iš Elizabeth: muziką, kompozi
torių prof. Žilevičių, kuris čia 
dairėsi pagelbininkų, galinčių 
jam padėti rinkti senas lietuvių 
dainas ir jų meliodijas užra
šant į magnetinę juostą.

Tokiai Lietuvių dienai pra
vesti talkininkavo apylinkės 
bendruomenei: Liet, tautinė s- 
ga, Jifo'te'rų atst. Philadėlphijos 
klubas, Lietuvos vyčiai, ateiti
ninkai, Lietuvių tautinis ansam 
blis, Taut. šokių grupė “Žilvi
nas”, Lit. V. Krėvės mokykla, 

ramovėnai ir Inžinierių-archi- 
tektų s-ga.

Tai buvo nemažas kultūrinis 
įnašas tautiniam reikalui, o taip 
pat ir mūsų vieningumo įrody
mo ženklas.

Gražu, kad praėjusioje LB 
Tarybos sesijoje buvo nutarta 
kiekvienų metų rugsėjį skelbti 
Bendruomenės idėjos skleidimo 
ir organizacinio stiprinimo mė
nesiu ir, iš to išeinant LC cv 
jau paragino visas LB apylin
kių ir apygardų v-bas tą mėne
sį rengti Lietuvių dieną. Idėja 
sveikintina. J. B-is

daugiau atkreipti dėmesio ir į 
lietuviškosios radijo programos 
turinį, daboti, kad ji ne tik to
je padėtyje laikytųsi, bet kad 
po truputį net tobulėtų, gerėtų.

Šios kolonijos pirmūnai savo 
radijo valandėle privalo dau
giau susirūpinti. Bendruomenės 
Balsas visą rugpiūtį pritils — 
ima vasaros atostogas, tad bus 
gera proga susitikus visus Čia 
rūpimus dalykus apsvarstyti ir 
išdiskutuoti, neužmirštant ir iš 
kolektyvo anksčiau pabėgusias 
veiklias pajėgas darban sugrą
žinti.

LIETUVIŠKOJI RADIJO 
VALANDA

Jei iš radijo stoties vadovy
bės pusės nebus naujų mokes
tinių pakeitimų, tai į metus jo 
išlaikymui reikalinga sukaupti 
per keturis tūkstančius dolerių 
sumą. Sėkmės tokį darbą pasi- 
ėmusiems atlikti.

Bendruomenės Balsas yra pil 
noje vietos apylinkės lietuvių
— bendruomenės priklausomy
bėje. Nuo 1963 m. kovo 2 d. kas 
šeštadienį vieną valandą sklin
da lietuviškasis žodis ir tokia 
pat muzika ar daina. 1964 m. 
balandžio 25 d. susidaręs Ben
druomenės Balsui remti komite 
tas jau ima pamažu įsijudinti į 
darbą. Jį sudaro: J. Stikliorius
— pirm., S. Melnikas — vice- 
pirm., P. Didelis — sekr., G. 
Dragunevičius — ižd., A. Jonys
— reik, vedėjas. Nariai: H. Sa
vickas ir Alg. Gečiauskas.

Plačiosios vietos lietuviško-

Liepos 1 d. lietuvių banko 
patalpoje posėdžiavo neseniai 
sudarytasis Bendruomenės Bal 
sui — lietuviškosios radijo va
landos transliacijai — paremti 
lėšomis komitetas. Svarstė bū
dus ir priemones kaip to siekti. 
Be kita ko buvo nutarta rugsė-| 
jo 13 d. surengti gegužinę ir 
bandyti jos gražiu pasisekimu 
daugiau praturtinti nuolat lie-> 
sėjančią šios institucijos kasą. Į 
Kol kas, atrodo, visi tie Ben- \ 
druomenės Balso reikalai pusė
tinai gerai rieda, tačiau su ten
dencija sunkėti. Iki šiol radijo 
valandėlės gyvavimą palaikė 
skelbimai (jų labai maža) ir ne 
didutės tautiečių aukos. Pati 
Vietos lietuvių apylinkės v-ba 
Irgi ne ką tegali padėti, nes ir 
jos kasoje vėjužėliai švilpia.

Sveikesnė išeitis būtų — sū- 
daryti pastovių Bendruomenės 
Balso rėmėjų ratelį, apsidedant 
atitinkamu mokesčiu, o taip pat 
ryžtis surengti nors kartą me
tuose šaunesnį kultūrinį pobū
vį ar koncertą, nes aukštesnio 
lygio kultūriniams parengi
mams netrūksta lankytojų.

Besirūpinant kasa, pravartu 

Harlemo maištininką, sužeistą į 
koją, suima policininkas.

A. -f- A.
PETRUI VAIČAIČIUI

mirus, velionies žmoną Stefaniją, dukrą Ja
niną su šeima ir sūnų nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Gyliu ir Minialgu 
šeimos

A. A.
VERONIKAI KAILIUNIENEI

mirus, jos vyrui ir dr. J. Bakšiui su visa šeima 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Dr. J. žemaitis su šeima

Ponai VALERIJAI BALTUŠIENEI 

su šeima, jos tėveliui Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

B. ir E. Vaišvilų šeimos

sios visuomenės būtų besąlygi
nė pareiga ateitį į visokeriopą 
paramą ir auka ar talka tam 
komitetui jos besišaukiant

J. B-nis

KUNIGAS GAUS MEDALĮ
Kun. Theodore Hesburgh, 

Notre Dame universiteto prezi

dentas, yra vienas iš 30 asme
nų, kuriems prezidentas Johnso- 
nas suteiks aukščiausią civi
liams teikiamą garbę — Free- 
dom medalį. Pernai toks meda
lis buvo įteiktas jau įnirusiems 
popiežiui Jonui XXIII ir prez. 
Kennedžiui.

—j-t.

PETRUI VAIČAIČIUI
mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame 
jo žmonai STEFANIJAI, dukrai JANINAI ir žentui 
VLADUI JŪKNEVIČIAMS, sūnui JONUI, anūkams AU
DRIUI ir SVAJŪNUI.

* Viktorija ir Stasys Orentai,
Paulina ir Edvardas Dambrauskai

Petkus
TĖVAS IR ŠONUS

MARQUETTE FUHERAL HOME
TBY8 MODERNIOS KOPLYOUM

2533 We$t 7lst St. Telef. GRovehlll 6-2345*6
i 410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
u.. ZL'Jo <1 , Aižu U JU >4 UKotiRb < Iki..: 71 f. ‘u ‘J 'i' .. -

L A.
Juozas Jucikas

Gyveno 4624 S. Mozart Avenue.
Mirė liepos 21 d.. 1964, 10:30 

v. r.-,- sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žigaičių parapi
jos, TrurnpišklŲ kaimo.

Amerikoje išgyveno 6-4 m.
Pasilikę dideliame nuliūdime 

Žmona Antanina, po tėvais No
reikaitė, 2 sūnūs: Vincentas |r 
Pranciškus, marti Ona, anūkė 
Patricia Smith. jos vyras Bob 
ir proanflkas Frank; duktė Sfel- 
)a Troy, žentas Napoleon, anū
kai: Kenneth ir Mary; švoger- 
ka Ona TrėPnauskas, gi minai- 
ėiai: Gendruolių ir Leanes šei- 
fnos ir daug kiti/ giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės j vyks šeštad., lie
pos 25 d. iŠ koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas j Švč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už veli6- 
nies sielą.. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame Visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Zūiona, sūnūs, duk
tė ir kiti giminūs.

Lald. direkt Petras Bieliū
nas. Tel. LA 8-3572.

EUbEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4 TRY8 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue

M Tel. YA 7-1741-2
4330*34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL Tel OLympIc 2-1003

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LFTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-11S3—1139

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

---------- . lAA-ma-i ................ .............. ■ _ . a ■

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Teist. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpnbllc 7-1213
2314 W. 23rd PLAOE TeL Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.__________Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANIOA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1964 m. liepos mėn. 23 d.

X Elzbieta Samienė, visuome
nininke, atostogavusi Califomi 
joje, pas savo sūnus ir dukteris, 
liepos 23 d. mano grįžti į Chi
cagą.

X Inž. Z. H. Lapas, Canadian 
Comstock Ltd. Co. užsienio sky
riaus viršinininkas, iš Toronto, 
lankėsi pereitą pirmadienį Chi- 
cągoje. Aplankė savo tėvus Ci- 
ceroje, brolio šeimą Melrose 
Parke, sesers šeimą Chicagoje 
ir sergantį švogerį ligoninėje. 
Antradienį išskrido per San 
Francisco į Havajus, Japoniją, 
Siamą, Pakistaną, Indiją, Liba
ną. Per Romą, Paryžių ir Lon
doną sugrįš į Kanadą. Neseniai 
tarnybos reikalais jis lankėsi 
Puerto Racoje. Savo milžiniškos 
firmos jis yra siunčiamas į Pa
kistaną ryšium su milijoninio 
viešbučio statyba.

X Balys Brazdžionis nuo lie
pos 26 d. išvyksta į Kanadą ir 
jo radijo - TV prekyba, pašto 
agentūra ir kitos įstaigos bus 
uždarytos iki rugpiūčio 3 d. 
Rugpiūčio mėn. 9 d. dalyvaus 
didžiuliame “Draugo” metinia
me piknike - gegužinėje su sti
printuvais ir linksmins įvairia 
muzika bei lietuviška daina ge
gužinės svečius.

X Kazys Veikutis, Vilniaus 
Krašto lietuvių sąjungos centro 
valdybos pirmininkas, iš Detroi
to, Mich., porai dienų buvo at
vykęs į Chicagą pasitarti suvie 
tiniais vilniečių vadovais sąjun
gos reikalais. Be kitų dalykų, 
buvo susitikęs su dail. Kuraus- 
ku pasiaiškinti apie kuriamą 
vilniečių s-gos ženklelį. Porą va 
karų posėdžiavo su kitais val
dybos nariais, gyvenančiais Chi
cagoje. K. Veikutis, lydimas są
jungos vicepirmininko V. Šim
kaus, lankė lietuvių įstaigas, 
taip pat turėjo pasikalbėjimą su 
Alto pirm. L. šimučiu. K. Vei
kutis savaitę vasarojo Union 
Pier ir šia lietuvių vasarviete 
patenkintas.

X Nuovargis ir kova su juo, 
— tai 144 Alvudo paskaita šį 
ketvirtadienį, liepos 23 d. 10 v. 
r. Sophie Barčus radijo šeimos 
valandoj. Paskaitą skaitys dr. 
J. Adomavičius.

X Algis Vedeckas skaitys pa
skaitą “Lietuviai, vietinė politi
ka ir laisvės kova” sendraugių 
ateitininkų studijinėje savaitėje 
“.Dainavoje”, kuri įvyksta VIII. 
2—9 d. (pr.)

X Tauragės klubas ir žuvau- 
tojai “Žuvėdra” rengia linksmą 
subatvarakį - gegužinę š. m. lie
pos 25 d., šeštadienį, Spaičio 
darže, 8933 Archer Rd., Willow 
Springs, III. Bus linksma prog
rama, žuvautojų krikštas, meš
keriotojų rungtynės ir daug ki
tų paįvairinimų, šokiams gros 
du orkestrai: A. Ramonio džia
zas ir Šilalės kapela. Pradžia 6 
vai. vak. Įėjimas ir įvažiavimas 
nemokamas. Visus maloniai 
kviečia Rengėjai

(pr.)
x NAUJAUSIAS modelis su 

lietuvių ir kt. kalbų raidynais, jau 
GAUTAS. Pirmą kartą tokios pui
kios rašomos mašinėlės. Taip pat 
skaičiavimo, pinigams priimti, če
kiams rašyti ir kt. mašinos. Kata
logai ir informacijos siunčiama 
dykai tik pranešus adresą; J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N. Y., 11731. (»k.)

X Prel. Mykolas Kemėšis, 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
Elizabethe klebonas, atostogų 
kelionėje drauge su savo sese
rimi Veronika Kemežyte bei 
draugais Henriku Maslauskiu 
ir Adele Yuknalis, visi iš New 
Jersey valstybės, aplankė Pitts- 
burghą ir keletai dienj atvyko 
į Chicagą pas giminaitę Geno
vaitę (Kemėžytę) ir Stasį Bud
raičius, 7135 S. Albany. Aplan
kė “Draugą” ir kitas lietuviškas 
įstaigas bei savo pažįstamus. 
Iš Chicagos penktadienį išvyk
sta į Maustan, Wisc., ir Mil- 
waukee aplankyti savo draugų. 
Persikėlę per Michigano ežerą, 
vyks į Torontą, Niagarą ’Falls ir 
per Buffalo atgal į namus.

X Inž. Iz. Bartkus jau trečią 
savaitę lankosi Aliaskoje. Bū
damas Juneau Harbor, Aliaskos 
sostinėje, įsitikino, kad apelsi
nai ten neauga... Už stiklą sul
čių sumokėjo 67 c. Temperatū
ra 52°F, 8 vai. ryto potvynis 
19 pėdų, o 3 v. p. p. atoslūgis 

4,7 pėdos. Ten jam atsitiko 
“nelaimė” — naktį “pavogė" 
kalną, kuris buvo % mylios at
stume prieš langą. Ir liko tik 
pilkas debesuotas dangus. Esą, 
taip dažnai atsitinka. Fairbank- 
se, pačioje Mt. McKilney paūks
mėje temperatūra pasiekė 87°F. 
Žiemą būna —75°F. Saulė te
ka 2 vai., o leidžiasi 10 vai., 
bet ir pačiame vidurnakty švie
su, kaip dieną. Jam teko pa
čiam pasikasti aukso. Sumoki 
dolerį ir gali pasikasti aukso 
už penkis centus.

X East Chicagos, Indiana, 
Lietuvių bendruomenės valdyba 
liepos 2 v. p. p. ruošia geguži
nę Jonyno ūkyje. Valdyba nuo
širdžiai kviečia E. Chicagos ir 
apylinkių lietuvius gausiai da- 
lyvuti.

X Perkūnas pritrenkė du 
Rainbow paplūdimio sargu, kai 
jie audros metu buvo palindę 
po laiveliu. Nelaimingieji buvo 
nugabenti į ligoninę, bet jų gy
vybei pavojus negresia.

X Kas pasiilgote lietuviško 
kaimo aplinkos, važiuokite ato
stogauti į A. E. Mikučių ūkį. 
Hkrrisville, Wisc. Ten prie žu
vingojo ežerėlio, po šimtame
čiais klevais galėsite ramiai pa
ilsėti, pameškerioti ir pasi
džiaugti kvapiais pušynais. A. 
E. Mikučiai dar turi vietų rug- 
piūčio mėnesiui. Skambinti te
lefonu: Westfield, Wisc., 296- 
2065. (pr.)

X Bendroji lietuvių studijų 
savaitė Dainavos stovykloj pra
sideda rugpiūčio 9 d. ir tęsis li
gi rugpiūčio 16 d. Keliolika jau
nosios ir vyresnės kartos pas
kaitininkų nagrinės darbus ir 
idėjas emigracijos 20 metų per
spektyvoje. Bus vaizdžiai išryš
kinta dabartinė padėtis paverg
toje Lietuvoje. Studijų savaitė 
pradedama dr. Juozo Girniaus 
paskaita “Dvidešimt metų išei
vijoje”.

Norintieji pirmojoje visų lie
tuvių jungtinėje studijų savai
tėje dalyvauti, pasiklausyti 
brandžių paskaitų ir pasigerėti 
įdomiomis meninėmis progra
momis, kviečiami tuojau regi
struotis adresu: Mr. Jonas Buit- 
kus, 8025 Logan Street, Detroit 
9, Mich. (pr.)

X Už žuvusius ir Ištremtus j 
Sibirą joniškiečius ir šiaurės 
Lietuvos gyventojus šv. mišios 
bus atnašautos tėvų jėzuitų kop
lyčioje 2345 W. 56 St., liepos 25 
d. 8 vai. ryto, šeštadienį. Tų 
apylinkių lietuviai prašomi mal
doje jungtis, (pr.)

X Odinų vasarvietėje “Ven
ta” Union Pier, laisvų butų yra 
tik rugpiūčio mėnesiui. Norin
tieji užsisakyti prašomi skam
binti bet kuriuo laiku telef. 
Lakeside (Mioh.) 8510. Chica
goje telefonu prisiskambinti ne
bus galima, nes savininkai dvi 
savaites praleis Union Pier.

(pr.)

Prel. Mykolas Kemėž's su palydovais Chicagoje: (iš kairės) Genovaitė 
Budraitienė, Veronika Kemėžytė, Henrikas Maslauskis, Adelė Yuknalis.

IŠ ART! IR TOL!
J, A. VALSTYBĖSE

— Susiartinimo šventėje lie
pos 26 d. Putname, Conn., šv. 
mišias atnašaus kun. dr. B. Gau 
ronskas, New Britaino lietuvių 
parapijos klebonas. Pamokslą 
pasakys svečias iš Romos Mari
jonų kongregacijos vicegenero- 
las kun. Pr. Brazys, MIC. Palai
minimą teiks seserų kongrega
cijos rėmėjų centro valdybos 
pirmininkas prel. Pr. Juras. Se
serų rėmėjų rūpesčiu vienuoly
no sodyboje pastatydintas nau
jas lietuviško stiliaus kryžius, 
kurio projektą paruošė V. Žu- 
bas iš Kanados, o patį kryžių 
padarė ir išdrožinėjo J. Andre- 
jauskas.

Po pamaldų įvyks organizuo
ta eisena prie kryžiaus ir nau
jojo kryžiaus šventinimas. Šven 
tins vienuolyno kapelionas kun. 
St. Yla.

Muziejaus - archyvo ALKA 
įkūrėjas prel. Pr. Juras, nese
niai Putname pastatydinęs tai 
įstaigai namą ir perkėlęs visą 
muziejų į jį, mielai aprodys A- 
LKĄ šventės dalyviams.

Po visų bažnytinių iškilmių 
bus vaišės, pramogos ir vėliau 
mergaičių stovyklos užbaigimo 
programa.

Bus proga susipažinti su ark. 
J. Matulaičio vardo senelių bei 
paliegėlių namų projektais bei 
vieta.

Į šventę kviečiami visi lietu
viai. (Rm.)

KANADOJ
— Adv. Geraldas Balčiūnas, 

šiais metais baigęs Toronto uni
versitete teisių mokslus, buvo 
pagerbtas savo bičiulių Wasa- 
goje. Adv. Balčiūnas jau antru 
kartu baigia teisių mokslus: an 
ksčiau, gyvendamas Naujojoje 
Zelandijoje, buvo gavęs teises 
verstis advokatūra, o vėliau, 
emigravęs į Kanadą, turėjo pa
kartoti porą metų vėl lankyda
mas Toronto universitetą. Adv. 
Balčiūnas lietuviams yra gerai 
žinomas kaip aktyvus visuome
nininkas; darbuojasi L. K. K. 
r-joje, kuri leidžia savaitraštį 
“Tėviškės Žiburiai”.

— Toronte net trys stovyk
los veikia šiuo metu: skautų 
stovykla Romuva prie Hunsvil- 
le, Maskokoje, šv. Jono Kr. pa
rapijos stovykla žinoma Gerojo 
Ganytojo vardu ir Prisikėlimo 
parapijos stovykla Aušra. Šiuo 
metu stovyklauja penki šimtai 
stovyklautojų, kurių du trečda
liai yra iš Kanados, o kiti — 
iš JA(V.

— Tėvas Stasys Kulbis, S. J., 
išvyko į Kanados liet, skautų 
stovyklą kapeliono pareigoms. 
T. Kulbis, žinomas kaip “skra
jojantis kapelionas”, aplanko į- 
vairias, ypač mažesnes Kana
dos lietuvių kolonijas, kur lie
tuvis kunigas yra taip retas sve 
čias. Tėv. Kulbis, be to, yra vy
riausias lietuvių sielovadoje Ka
nadoje, turįs didelį pasitikėji
mą dėl savo gero charakterio 
lietuvių kunigų ir kanadiečių 
aukštųjų dvasiškių tarpe.

— Kanados vaikų kongresas 
yra laikomas gerai pavykusiu 
tiek vietos parinkimu, tiek pro
grama, o taip pat ir dalyvių 
skaičiumi. Po oficialiosios pro
gramos vykusi iškyla Wood- 
bridge parko aikštėje vaikams 

paliko gražiausius įspūdžius. 
Kun. L. Jankus kongreso daly
viams pasakytas pamokslas bu
vo mokyklinio amžiaus vaikams 
suprantamas.

— Antanas Rinktinas, žino
mas vaikų literatūros autorius 
ir visuomenininkas, mokytojau
ja Šv. Pranciškaus kanadiečių 
mokykloje. Vasaros atostogų 
metu mok. Rinkūnas pavaduoja 
kun. dr. Pr. Gaidą, “Tėv. Žibu
rių” redaktorių, išvykusį vasa
ros atostogų į Putnamą.

PERU
— Marija širdies Jėzaus, lie

tuvaitė misijonierė Requenoje, 
Peru valstybėje, rašo, kad jų 
misijas aplankė šv. Tėvo atsto
vas nuncijus Romolo Carboni. 
Buvo priimtas su didžiausiomis 
iškilmėmis ir buvo miesto apdo
vanotas garbės ordinu. Lietuvai 
tė rašo, kad dabar jų mieste 
ėmė veikti protestantai ir lėlių 
dovanomis vilioja vaikus į savo 
pamaldas ir tikybą. Misijonie- 
rės, su kuriomis dirba mūsų lie 
tuvaitė, tokių dovanų negali 
duoti dėl lėšų stokos. Lietuvai
tės misijoftierės adresas: Mari
ja širdies Jėzaus, Colegio “Ma
ria Inmaculada”, Requena, Pe
ru, S. A. Jai aukas galima sių
sti ir per kun. J. Prunskį “Drau 
go” adresu.

Aleksandras (iš dešinės) ir Genovaitė Baradai ir Juozas Korsakas

EVANSTONE PAMINĖJO 
PAVERGTĄSIAS TAUTAS

Š. m. liepos 17 d. vakare Evan- 
stone viešosios bibliotekos salė
je buvo suruoštas jaukus ir šil
tas pavergtųjų tautų savaitės 
užbaigimas, suruoštas šio mie
sto “Citizens for American Se- 
eurity” organizacijos, kurios 
pirm, yra Jay Klopfenstein. 
Paminėtina, kad salėje buvo iš
statyta parodai keliolika sky
dų su grafine ir fotografine 
medžiaga iš pavergtųjų kraštų, 
pabrėžiant komunistinio gyve
nimo tikrovės baisumą ir pavo
jus kiekvieno laisvei. Taip pat 
buvo parodytas filmas “Komu
nistinis imperializmas”, susuk
tas iš įvairių kraštų bolševiki
nio antplūdžio kronikų ir pačios 
Maskvos raudonojo gyvatyno. 
Šiame filme pasigendama lietu
viškos medžiagos.

Paminėjimo garbės prezidiu
mą sudarė gen. kons. dr. P. 
Daužvardis, Kinijos gen. kons. 
Frank Šia, Ganos studentas 
Kwadwo Akwawuah, estas V.

CIHCAGI)J IR APYLINKĖSE
SVEČIAS Iš VENECUELOS

Genovaitė ir Aleksandras Ba- 
radai iš Caracas miesto, Vene- 
cuelos, liepos 10 d. yra atvykę 
į Chicagą aplankyti savo pažį
stamų ir praleisti bent trijų mė 
nėšių atostogas. Jie yra apsis
toję pas Stanevičius, 375 So. 
Wallace St. Venecueloj jie jau 
gyvena nuo 1948 m. ir 12 metų 
verčiasi mėsos pardavimu.

G. ir A. Baradai, lydimi Juo
zo Korsako, iš Venecuelos per- 
sikėlusio į Chicagą prieš 8 mė
nesius, apsilankė Draugo redak
cijoje, apžiūrėjo spaustuvės į- 
rengimus, įsigijo naujausių lei
dinių ir paliko $33 aukų spau
dos palaikymui. Be to, jie pa
pasakojo apie dabartinį Vene
cuelos gyvenimą ir komunizmo 
grėsmę. Komunizmas labiausiai 
pradėjo grėsti, kai Castro paė
mė valdžią Kuboje ir pradėjo 
pogrindinę veiklą P. Amerikos 
valstybėse. Ypač tai jaučiama 
Venecueloje. Nors Venecueloje 
komunistų nėra daug, bet, Cas- 
trui siunčiant partizanus ir kur 
etant vietinius nepatenkintuo
sius, jie gana aktyviai reiškiasi. 
Dėlto yra labai dažni neramu
mai ir riaušės. Nors Venecue
los gyventojai yra prieš komu
nizmą nusistatę, bet jo įtaka la
bai jaučiama jaunime, nes mo
kyklose ir universitetuose dir
bantieji dažniausiai yra komu
nistai arba Ibent jų simpatikai. 
Net lietuvių jaunuolių už ko
munizmą yra pakliuvusių į ka
lėjimą. Užtat šio krašto ateitis 
nėra labai žavi.

Lietuvių Caracase yra apie 
200 asmenų. Dalis persikėlė į 
JAV. Ir jie taip pat žada vė
liau keltis į šį kraštą, kur atei
tis ir gyvenimas yra labiau už
tikrinti. šiuo metu G. ir A. Ba
radai žada keletą savaičių pail
sėti kur nors Chicagos apylin
kėse.

PROF. L. ALILUNAS CHI
CAGOJE

Prof. Leonas Alilunas, gyve
nąs Fridonia, N. Y., su savo se
serimi Sonia Sorensen, gyve-

Minneste, vokietis W. Kollaks, 
ukrainietė U. Clewych, ir ku
biečiai A. Pedraja ir D. Bethen- 
court. Visi garbės prezidiumo 
nariai trumpai palietė temą — 
“Ar galima pasitikėti komunis
tais”. šią temą lietė visi kalbė
tojai, gi Lietuvos gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis savo konden
suotoj kalboj, paliesdamas kla
stas ir apgaules tarptautinių 
santykių plotmėje, buvo pirma
sis ir įvardintas kalbėtojas.

Nepaprastai šiltai buvo su
tiktos prie lietuviškos vėliavos 
stovėjusios su tautiniais dra
bužiais L. Buivydaitė, J. Barz- 
dukaitė ir R. Sakadolskis.

Šiame paminėjime iš Chica
gos dalyvavo L. Prapuolenis, S. 
Buivydas su žmona, ir vienas 
kitas Evanstone gyevnančių 
lietuvių.

Paminėjimą kultūringai ir 
gražiai pravedė John Doremus.

A. Rytys 

nančia Oak Parke, III., buvo at
silankę į mūsų redakciją. Leo
nas Alilunas yra istorijos ir so
ciologijos profesorius New Yor 
ko valst. universitete. Jis ypač 
yra susidomėjęs rasinėmis ir 
etninėmis grupėmis ir jau daug 
metų renka medžiagą apie lie
tuvius. Prieš eilę metų parašė 
studiją apie lietuvių sodybas Cu 
ster, Mich., apylinkėse. Studija 
įbuvo išspausdinta žurnale “Mi- 
chigan Magazine”. Chicagoj jis 
aplankė Šv. Kazimiero vienuoly
no knygyną, Lietuvių archyvą, 
stengdamasis susipažinti su ten 
esama medžiaga apie Amerikos 
lietuvius. Prof. L. Alilunas yra 
baigęs žurnalistikos kursą Mis-

Prof. Leonas Alilunas su savo seserimi Sonia.

souri universitete, kur taip pat 
gavo istorijos ir sociologijos 
magistro laipsnį, o filosofijos 
daktaro laipsnį gavo Michigan 
valst. universitete. Jis yra pa
rašęs vadovėlį aukšt. mokyk
loms: “Youth Face American 
Citizenship”.

TARP DAINAVOS—DETROI
TO — KANADOS VASAR

VIEČIŲ

visus 
kop- 

kuni- 
visų

Iš Chicagos su Ale ir Alfonu 
Murauskais, jų dvejais vaikais, 
drauge su savo Poviliuku vy
kome atostogų į Detroitą pas 
dr. Birutę ir Bronių Girnius, 
kad kartu atšvęstume dr. Biru
tės ir Bronio vedybinę sukaktį 
ir Povilines. Ten dalyvavo daug 
svečių, kurių tarpe buvo muzi
kas Stasys ir Natalija Sližiai, 
dr. Jadv. Maziliauskienė ir kt.

Po kelių dienų nuvykome į 
lietuvišką kurortą Dainavą, 
kur mokyt. A. Rudytė su 100 
vaikų mus pasitiko su dainomis, 
parodė kultūringai vedamą sto
vyklą, ir papasakojo, kaip kas 
rytą vaikučiai eina į koplyčią 
šv. mišių klausyti ir giedoti, ei
na šv. komunijos, esą it tikri 
angeliukai. Tas pasakojimas tiek 
mus sujaudina, kad per veidus 
kai kurioms jautresnėms vieš-, 
nioms ašaros nuriedėjo. Adv. 
P. Gruzdąs, vienas iš administ
ratorių, parodė mums 
naujus pastatus, kur bus 
lyčia, kur mišias laikantį 
gą galima bus matyti iš 
pusių. Dr. J. Maziliauskienė pa
vadino šią vietą lietuviška šven 
tove. Suaugusiems labai patiko 
Dainava, o vaikų, tai negalėjo
me iš ten išvežti. Su širdgėla pa
likome Dainavos vasarvietę.

Iš ten vykome pas Juzę ir Jo
ną Vitkauskus, kurie laibai pa
siilgę lietuvių. “Draugą” skai
to visą, net ir reklamas per
žiūri. J. Vitkauskas yra staty
bos rangovas, pastatęs daug na
mų Woodstocke, Ont. Jiedu iš
augino ir išmokslino dukrą Ni
jolę, kuri dabar yra gailestin
ga sesuo Toronte, o sūnus Vik
toras studijuoja inžineriją. Vi
sa šeima yra be galo religinga 
Pas juos gyvena pensininkas J. 
Vaitkus, kuris irgi “Draugą” 
mėgsta.

Iš čia nuvykome automobiliu 
į Torontą pas Oną ir Tomą 
Trečiokus, kurie mūsų su pasiil
gimu laukė. Jie pasistatė kele
tą namų ir įsigijo Žibutės vilą 
Wasagoje, kur irgi apsilankėme. 
Čia pasimaudėme, o orui atša
lus turėjome gražiąją Wasagą 
apleisti, nors ji ir primena Pa
langos vasarvietę su aukštomis 

kopomis. Parvažiavę į Chicagą 
baigiame iškepti. Parsivežėme 
iš Detroito V. Mingėlos išleistą 
laidinėlį “Tau, Jaunoji Lietuva”.

Marija Rabašauskienė

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LY
GA ŠAUKIA SUVAŽIAVIMĄ

Jis vyks Chicagoje, šių metų 
rudenį. Tiksli data ir vieta bus 
paskelbta atskirai. Lietuvių de
mokratų skyrių atstovų suva
žiavimas bus pirmasis lietuvių 
demokratų gyvenime. Tai rodo, 
kad demokratai rimtai susirū
pino savo veiklą pavyginti, iš
plėsti, koordinuoti, apjungti vi
sus skyrius ne tiktai esančius 
Chicagoje ir apylinkėse, bet pa

siekti visą Ameriką., išsirinkti 
centro valdybą, kuri galėtų pla
čiau veikti, turėti svaresnį bal
są ir atstovauti visą lietuvių 
demokratų partijos vienetą 
Tai daroma ne tiktai rinkimi
niais metais išlyginti balsuoto
jų nuomonėms ir gauti geresnių 
valdinių darbų ar pažadų iš 
kandiatų, kurie bus nominuoti 
į valdinius postus rudens rinki
muose, bet norint labiau išju
dinti lietuvius įsijungti į poli
tinį darbą, labiau susiorgani
zuoti, plačiau atstovauti precin- 
ktuose, įsijungti į aktyvesnę ko 
vą už lietuviškas teises, kad ki
tataučiai galėtų pajusti, jog lie
tuviai moka organizuotis ir gin
ti savo pilietines teises savo gy
venamose vietovėse.

Lietuviai sugeba ir gali užim
ti visokias vietas miesto tvar
kyme ir adminstracijoje, tik rei 
kia būti vieningiems ir plačiau* 
organizuotiems.

Be to, Lietuvių demokratų ly
ga nutarė rugsėjo 19 d., šešta
dienį, Chicagoje, Vyčių salėi“ 
prie 47 ir Westem gatvių, su
rengti viešą lietuvių demokratų 
ir prijaučiančių bei kitų svečių 
vakarienę su menine programa. 
Parengimu rūpinasi komisija su 
pirm. H. Samanas. Pakvietimai 
jau spausdinami ir tuojau bus 
platinami. Nutarta pakviesti so
listų ir rašytoją Alb. ‘Valentiną 
su komiška programa — demo
kratiškais kupletais ar feljeto
nu. Vakarienė rengiama plačiau, 
supažindinti su Lietuvių demo
kratų lygos uždaviniais ir( 
kultūriniai pralesti rudens dar
bo sezono atidarymą. Vakarie
nėje bus pakviesti dalyvauti 
200 asmenų.

Dr. K. Šidlauskas padarė pra
nešimą apie Washingtone buvu-* 
sį Amerikos Lietuvių kongresą 
ir pasitarimus su keletą demok
ratų veikėjų. Tų pasitarimų re
zultatai — nutarta šaukti de
mokratų skyrių atstovų suva
žiavimą.

Tame posėdyje paaiškėjo, kad 
Lietuvių demokratų lyga kai ku
rių demokratų išstatytų kandi
datų neindorsuos. Lietuviai tu
ri daug įbalsų Chicagoje!

Nutarta surašyti Lietuvių de 
mokratų lygos trumpą istoriją 
ir ją patalpinti A. Ambrozės lei 
džiamoje knygoje “Chicagos lie* 
tuvių istorija”.

Demokratų atstovų suvažia
vime bus išrinktas centro pir
mininkas ir visa centro valdy
ba, kurios skaičių, gyv. vietą ir 
kitas institucijas sudarys pats 
suvažiavimas, pagal rengiamą 
statutą ir atstovų nutarimus.

Antanas Gintneris
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