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Mūsų krepšinio rinktinė šiandien
susitinka su Australijos rinktine
AUSTRALIJA — Lietuvių
krepšininkai jau sužaidė 18 run
gtynių Australijoje. Toli gražu
svarbiausios ir sunkiausios run
gtynės laukia mūsų vyrų šį va
karą. Lietuvių rinktinė susidu
ria su Australijos Olimpine rink
tinę!

'

mūsų

Telegrafinis pranešimas

ADELAIDE, Australija —Mū
sų krepšinio rinktinė nugalėjo
lietuvių komandą “Vytis” 84:
61. Mūsų krepšininkai liepos 29
dieną labai geroje ir kietoje ko
voje nugalėjo latvių rinktinę
97:78. Mūsiškiai jau turi 15 lai
mėjimų ir vieną pralaimėjimą. Pilni pasiryžimo lietuviai krepšininkai atsisveikino su čikagiškiais prie

J. PALECKIS VYKS

P. AMERIKON

SATURDAY, RUGPIŪČIO, AUGUST 1, 1964

Jaunimo Namų Chicagoje. Dabar jie yra tolimoje Australijoje ir šj
vakarą žaidžia lemiamąsias rungtynes prieš Australijos olimpinę
rinktinę. Pirmoje eilėje iš k. į d.: Dr. R. Gaška, V. Adamkavičius
(išvykos vadovas), P. Čekauskas, V. Bazėnas, J. Bulionis, V. Grybaus
kas (komandos vadovas), A. Motiejūnas, V. Memenąs, A. Varnas.
Antroje eilėje iš k. j d.: A. Jankauskas, E. Šilingas, E. Modestavičius,
L. Jesevičius, E. Slomčinskas, A. Adzima, J. Sedlickas, ir spaudos
Nuotrauka P. ž.
atstovai P. Petrutis ir J. šoliūnas.

SAO PAULO, Brazilija —
Sao Paulyje gautomis iš patiki
mų šaltinių žiniomis, Maskvos
patikėtinis Justas Paleckis yra
siunčiamas rugpiūčio mėnesį Pie
tų Amerikon kaip Lietuvos “pre
zidentas”. Jis lankytųsi Bra KOENIGSTEIN, Vokietija —
zilijoje, Urugvajuje, Argentino Kenčiančios Bažnyčios (Kirche
je ir Čilėje.
in Not) keturioliktasis suvažia
Labai abejotina, ar minėtų vimas šiais metais vyksta lie
kraštų vyriausybės J. Paleckį pos 31 d. — rugpiūčio 4 d. Koe
priims kaip Lietuvos “preziden nigsteine (Taunus), Vakarų Vo
tą”. Turimomis žiniomis, jis į kietijoje. Rugpiūčio 2 d. buvu
Pietų Ameriką tegalės vykti sio kanclerio dr. K. Adenauerio
paprastu turistu. O nenorėda
mas vykti kaip turistas, Palec
kis atsisakys keliauti. Žinoma,
čia savo žodį tars Kremlius.
— Socialinio draudimo reika
Kokie jo kelionės tikslai? Kai lai. Atstovų Rūmai 388 balsais
kuriuose Pietų Amerikos kraš (prieš 8) priėmė įstatymo pro
tuose veikia Lietuvos diploma jektą, pakeliantį socialinio drau
tinės ir konsularinės įstaigos. dimo išmokėjimus pensininkam
Kitur dedamos pastangos jų 5 procentais.
veikimą atstatyti. Visa tai Mas
Priimtas įstatymo projektas
kvai nepatinka. Justo Paleckio nustato, kad visiems pensinin
oficialus priėmimas Pietų Ame kams, nepaisant to, kiek jie da
rikos vyriausybių reikštų esa bar gauna, išmokėjimai pen
mos Lietuvos padėties pripaži kiais procentais turi būti padi
nimą.
dinti. Pensininkas, gavęs mėne
Brazilijos lietuviai Justo Pa siui $40, pagal naują įstatymą
leckio kelionės reikalu yra pa turėtų gauti $42, o gaunantis
darę reikalingų žygių užsienio $127 — turėtų gauti $133.40.
reikalų miniisterijoje, kad šis
Atstovų Rūmų priimtas įs
ponas, tarnaująs Maksvai, ne tatymo projektas pasiųstas JA
atstovauja Lietuvos.
V Senatui svarstyti. Prie socia

PASADENA, Cal. — Jungti
nių Amerikos Valstybių raketa
Ranger VII paleista antradienį
(liepos 28 d.) 11:50.07 vai. ry
tą (Chicagos laiku)
iš Cape
Kennedy, Fla., vakar 8:25 ry
tą pasiekė Mėnulį ir jame nu
krito, atlikusi per 68 valandas

Trumpai iš visur

Veiviržėnų parapijai
TRENTON, N. J. — UPI ži
niomis, Trentone New Jersey
valstijos antrasis vyriausias tei
amas liepos 14 d. nutarė sulai
kyti (apie tai jau rašėm vakar)
Union apskrities žinioje pinigus,
skirtus Veiviržėnų
parapijos
(pavergtoje Lietuvoje)
varg
šams, kol nesusidarys sąlygos,
garantuojančios, kad Sovietų
Rusijoje nebus tie pinigai kon
fiskuoti.

Pinigus paliko Antanas Andrejauskas, miręs prieš 20 me
tų. Suma yra $19,732.27. So
vietai norėjo pinigus išgauti,
pristatydami Veiviržėnų parapi
jos vardu įgaliojimus.
Nėra abejonės, kad tų pinigų
Veiviržėnų parapijos vargšai ne
matytų, bet jie patektų į ko
munistų ponų kišenes.

NR. 180

Kaina 10 centų

linio draudimo norima pridėti
aprūpinimą ir senesnio amžiaus
žmonių mediciniška pagalba
(medicare).
Įstatymo projektas numato,
kad jau antrą mėnesį po priė
mimo turės būti išmokamos di
desnės pensijos.
— Sovietų Rusijos diktato
rius Chruščiovas vakar Mask
voje kalbėjosi dvi valandi su
David Rockefelleriu, JAV ban
kininku, prekybiniais reikalais.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 1 d.: šv. Broliai
Makabėjai, Sūduvis.
Rugpiūčio 2 d.: XI sekm. po
Sekminių, Porciunkulė, Tautgaudas, Guoda.
Rugpiūčio 3 d.: šv. Alfonsas
Liguori, šv. Nikodemas, Mangirdas, Lengvė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien apie 80 laipsn., vakare galimas
— Tegul tik būna plojančių, mažas lietus.
o kalbančių visuomet atsiras.
Saulė teka 5:44, leidžias 8:10

paskaita tema “Rytų ir Vakaiu priešingumas”.
Kitų kalbėtojų įdomesnės te
mos: prof. G. A. Wetter iš Ro
mos apie taikos sambūvį ko
munistų sampratoje,
dr. L.
Ručs “Taikos sambūvis ir lo
tynų Bažnyčios likimas Sovietų
Sąjungoje”, P. Giovanni Giorgianni iš Romos apie komuniz
mą Italijoje.
Be to, pranešimai apie sta
čiatikių Bažnyčios kančias nuo
1917 metų Sovietijoje; Bažny
čia Vengrijoje, - Kinijoje ir ki
tur. Laukiama, kad suvažiavi
me dalyvaus ir lietuvių būrys.

Labai aiškūs Mėnulio vaizdai, nutraukti televizijos kamerų

228,500 mylių kelionę.
Prieš nukrisdama, ji pasiun
tė žemėn apie 4,000 vaizdų iš
Mėnulio paviršiaus šešiomis te
levizijos kameromis. Vaizdai ge
ri ir aiškūs.
Pradinis raketos greitis bu
vo 24,500 mylių.
Dėl žemės
— Gallupo institutas randa, traukimo sulėtėjo iki 4,946 my
kad šiuo metu prezidento John lių. Ši raketa Ranger VII kai
sono ir senatoriaus Goldwatenavo 250 milijonų dolerių.
rio šalininkų santykis esąs 7:3.
Tai buvo tryliktasis mėgini
__ Prezidentas Johnsonas lie
pos 28 dieną pasiūlė naują svei mas pasiekti Mėnulį, ir šį kartą
katos programą — 90 dienų gy labai gerai pasisekė. Tai pripadymas vyresniojo amžiaus žmo
nėms ligoninėje socialinio drau
dimo lėšom.
— Sovietų Rusija vakar at
metė Britanijos ir Jungtinių A— Sovietų Rusija nuo rugpiū
merikos Valstybių pasiūlymą,
čio 4 dienos Pacifike pradės
kad jos sutinka dalyvauti ketu
bandyti raketas. Sovietų rakėje Laoso reikalu, jei laosiečių tų bandymas užtruksiąs beveik
prokomunistinės karinės jėgos iki šių metų galo.
__ ., ,
, ,___
bus atitrauktos į senas pozici
— Prezidentas Johnsonas nejas. Maskva nepriima Britani nori, kad kas nors iš jo vyriau
jos ir JAV sąlygos.
sybės kabineto narių pasitrauk
__ Laose neutraliųjų ir deši tų dar prieš lapkričio mėn. pre
niųjų karinės jėgos
laimėjo zidentinius rinkimus. Jis taip
prieš prokomunistų dalinius kai gi nenori, kad iš jo kabineto
narių kandidatuotų į JAV vice
kuriose vietovėse.
prezidentus.

žino ir Britanijos mokslininkai.
Prezidentas Johnsonas vakar
pasveikino JAV mokslininkus
ir technikus už tokį jų nepa
prastą mokslinį tikslumą ir pa
darytą nepaprastą pažangą to
limųjų erdvių tyrinėjimo sri
tyje.
Jungtinės Amerikos Valsty
bės šiuo Ranger VII žygiu Mėnulin pralenkė Sovietų Rusiją.
Jau paruoštas kelias JAV as
tronautams skristi į Mėnulį. Gal
būt, šis kraštas žmogų išlaipins
Mėnulyje apie 1970 metus.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Kenčiančios Bažnyčios suvažiavimas

Sulaikytas palikimas

Printed In Two Parts

RANGER VII PASIEKĖ MĖNULĮ

Dar du laimėjimai

Geriausio pasisekimo
krepšinio rinktinei.
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—Buvęs prezidentas Trumanas neketina dalyvauti JAV de
mokratų partijos konvencijoje,
kuri bus atidaryta Atlantic Ci
ty, N.J., rugpiūčio 24 dieną. Ne
žinia, kodėl jis neatvažiuos į
konvenciją. Bet jis pažadėjo pa
remti Johnsoną, kad šis būtų
išrinktas kandidatu.

— Kubiečių diktatorius Cas
tro skelbiasi norįs derėtis su
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis dėl santykių pagerinimo.
Amerika prašė Maskvą, kad ji
— Rumunija vakar pareiškė,
paspaustų Castro.
jog ji nori pagerinti santykius
su Prancūzija. Tarp abiejų kraš
tų bus sudaryta kultūrinio ir
— Pats susitepęs, dažniausiai mokslinio bendradarbiavimo su
kitus ima uostyti.
tartis. Tarp Bukarešto ir Pary
žiaus bus praplėsti prekybiniai
— Amerikoje ligi 1860 m. ne santykiai.
— Sovietų Rusijos atstovai
buvo žvirblių. Jie buvo atvežti
iš Anglijos vik rams naikinti. vakar Tokio mieste išėjo iš a— Europoje pats didžiausias tomo mokslininkų konferenci
paukštis yra gulbė, o mažiau jos, kadangi joje daugiausiai vy
ravo kiniečiai komunistai.
sias nykštukas.

— Lenkijoje
tebesireiškia
prievarta. Nors Lenkija yra pir
masis satelitinis kraštas, kunam 1956 metais pasisekė ap
sidoroti su sovietine meška, tačiau jame dėl kai kurių esmi
J
nių dalykų tebesireiškia prie
varta.

Lenkų komunistų partijos va
das vėl susiaurino politines, as
menines ir kultūrines laisves,
kurias anuomet pats buvo pa
žadėjęs. Ūkį tvarko prasti va
dovai, didėja nedarbas, ir net
pati komunistų partija yra su
siskaldžiusi į daugelį grupių.
Dėl to nėra ko stebėtis, kad ei
liniai lenkai su mišriais vilties
ir pavydo jausmais žiūri į lais
vuosius ir turtinguosius Vaka
rus.

Jaunimo suvažiavimas
Bad Godesberge
BAD GODESBERG, Vokieti
ja — Liepos 18-20 d.d. Bad Go
desberge Karl-Arnold švietimo
būstinėje įvyko jaunimo suva
žiavimas, pavadintas kultūros
dienomis. Jame dalyvavo apie
40 studentų ir apie 20 įvairių
profesinių mokyklų mokinių ar
šiaip jaunimo. Suvažiavimą or
ganizavo p. A. Boehm-Krutulytė, stud. Hammerytė, V. Lenar
tas, A. Lingė ir kt.
Referatus skaitė: Stp. Vykin
tas “Lietuvos politinė raida nuo
1918 iki 1964 metų”, dr. J. Gri
nius “Pasipriešinimas kaip gy
venimo uždavinys pagal lietu
vių rašytojų mintis” ir V. Natkus “Kodėl ir kaip išlikti lietu
viu”.
Po šių paskaitų jaunimas la
bai gausiai ir gyvai dalyvavo
diskusijose. Stud. Br. Čepulevičius, Hakaitė ir G. Bauras pa
ruošė diskusijų forumą tema
“Mokslo reikšmė tremtyje”.

IfriCarih*.

5,000 operacijų

e

NEW DELHI, Indija — Šven
tojo Tėvo Pauliaus Vl-ojo ski
riamu medaliu “Pro Ecclesia et
Pontifice” buvo pagerbtas dak
taras Harry Purcell, vienintelis
katalikų klinikos chirurgas In
dijos sostinėje New Dehli. Jis
tarp indų pragarsėjo, kad per
ketverius metus padarė net 5,000 operacijų.

Rumunija ir Prancūzija sudėjo taškus
ant kultūrinių pasitarimų sutarties
PARYŽIUS — Vakarų diplo
matiniuose sluoksniuose kalba
ma, kad Rumunijos ministerio
pirmininko Maurer vizito Pary
žiuje padariniai galį būti ekono
miškas Rumunijos atitrūkimas
nuo Maksvos.
Maurer neseniai
vizitavęs
Maskvoje diktatorių Chruščio
vą ir gavęs iš jo kai kurių eko
nominių nuolaidų (koncesijų),
atvyko į Paryžių liepos 24 die
ną. Liepos 25 dieną jis lankėsi
pas prezidentą de Gaulle. Jis
taipgi vizitavo ir kitus prancū
zų valdžios pareigūnus. Laiko
ma tai nauju ženklu, kad Ru
munija siekianti artimesnių san
tykių su Vakarais. Prieš karą
Rumunija buvo kaip tik arti
miausiuose santykiuose su pran
cūzais.
Rumunijos premjeras
diskutavęs ekonomikos bendra
darbiavimo klausimus. Politi
niai komentatoriai įsitikinę, jog
tų pasitarimų pasekmės galin
čios turėti toli siekiančių poli
tikos padarinių, nes Rumunijos
komunistų partijos vadas G.
Dej (Dež) pasikalbėjimuose su
Prancūzijos ambasadorium pa
sakė, kad “tautų teisė pačioms
spręsti savo likimą sudaro pa
grindą tarptautiniam sugyveni-

pasitarimų, kad tos jų kalbos
neišmuštų Kremliaus iš pusiau
sijos valdžios pyktį prieš Ru- svyros. Todėl jie sūdė jo. taškus
•muniją, nes Maskva Prancūzi ant komercinių, mokslinių ir
ją laiko priešiškiausiu veiksniu kultūrinių pasikalbėjimų.
Vakarų valstybių bloke, ypač
Bukarešte Prancūzų Institu
Vokietijos klausimu.
tas buvo uždarytas 1949 metais
Atsižvelgiant į tai, kad da
kartu su prancūzų religinėmis
bar Paryžius yra geruose san ir aukštesniom mokyklom. Pran
tykiuose su Pekinu, o Rumuni cūzų vyriausybės remiamas kul
ja savarankiškai žaidžia Kini
tūrinis centras apima šias sri
jos sektoriuje, rumunų politika tis: skolinimas bibliotekų, da
galinti privesti prie rimto pra vimas prancūzų pamokų, pa
siveržimo Rytų bloke: Rumuni
skaitų ir rodymas kino teatro
ja gali tapti “antrąja” Jugosla
veikalų.
vija.
*
Prancūzų vyriausybė tikisi su
Rumunija sutiko leisti Pran Rumunija kultūrinę sutartį pa
cūzijai atidaryti kultūrinį cent sirašyti šių metų gale, nors kai
rą Bukarešte, rumunų sostinėj, kurie klausimai dar neišspręsti.
r *
bet jis turėtų būti atidarytas
tyliai, kad nebūtų suerzinta So
vietų Rusijos vyriausybė.
Pavilko byla
Toks buvęs rumunų delega
MIAMI, Fla. — Netrukus fe
cijos tonas Paryžiuje. Rumunai,
deralinis
teismas nustatys da
atrodo, galvoja, kad jų buvi
tą
Pavlicko
bylai. Pavlick, 76 me
mas Paryžiuje erzina savo ru
tų,
kaltinamas,
kad 1960 metų
sus kaimynus ir jie nenori dar
gruodžio
mėn.
Palm Beach,
labiau didinti jų pykčio.
Rumunijos prezidentas Mau Fla., bandęs savo automobiliu
rer antradienį turėjo su prezi įvažiuoti į prezidento Kenne
dentu de Gaulle ilgą politinį pa džio automobilį. Areštavus Pav
sikalbėjimą. Prancūzai ir rumu lieką, buvo rasta .pas jį kelios
nai sutarė nereklamuoti savo dinamito lazdelės.

Gereja Bukarešto ir Paryžiaus santykiai
mui ir yra , pagrindinis taikin
go valstybių bendradarbiavimo
veiksnys”.
Paryžiuje nemanoma, jog Ru
munija tuoj darys kokį nors ra
dikalų žygį savajai nepriklau
somybei praplėsti ir kad ener
gingiau už kitus rytų Europos
valstybių bloko narius gins sa
vo interesus.
t
Nepaisė diktatoriaus Tito
perspėjimų

Rumunijos komunistai suma
niai išnaudoja Sovietų Rusijos
ir raudonosios Kinijos ideologi
nius ir teritorinius ginčus. Nese
niai Rumunija pasirašė su rau
donąja Kinija sutartį dėl moks
linio ir techninio bendradarbia
vimo. Toji sutartis neturi dide
lės praktinės reikšmės, nes ru
munai nedaug ko gali išmokti
iš kinų patyrimo, bet ši sutar
tis rodo, kaip apsukriai Buka
reštas moka lošti kiniečių kor
ta, ko negalima pasakyti apie
kitus Maskvos satelitus. Mau
rer atvyko į Paryžių be atodai
ros į jugoslavų diktatoriaus Ti
to perspėjimą, kad šis Maurero
vizitas užtrauksiąs Sovietų Ru

Prezidentas Johnsonn gali šen.
Humprey ar šen. McCarthy pasi
rinkti j JAV viceprezidentus. Tei-

“T/T

se,kre.torius 1,Ke“ne^y’

Valstybes sekretorius Rusk, Gy
nybos sekretorius MeNamara, Že
mės ūkio sekretorius Freemon,
JAV ambasadorius
Jungtinėse
Tautose Stevensonas ir Taikos da
linių (korpuso) direktorius Shriver išbraukti iš viceprezidento są
rašo.
-»♦♦♦♦>♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦••♦♦♦

De Gaulle atostogose
PARYŽIUS — Prancūzijos
prezidentas Charles de Gaulle
užvakar išvyko dviem savaitėm
atostogų į savo namus Colombey les Deux Eglises.

• r • <•
DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio mėn. 1 d.

•

š (’ f

KREPŠINIS IR LENCIŪGĖLIS

Tf<
TT-W UTHUANIAN WO«tX>-WDB OAIL-V

Su krepšininkais per Australiją (13)

4545 WEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

JONAS ŠOLICNAS
Mūsų specialus korespondentas

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

>. i.’-

Red. VINCENTAS LIULEVICIUS, 6540 S. Campbell ave.,
Chicago 29, IU. Telef. PR 6-1275

tyti. Tada vaikas turės ir pa
vyzdį, ne tik įpareigojimą. Čia
daug padėtų ir tinkamos am
ŽODIS TĖVAMS
Tur būt beveik visi tėvai vos žiui lietuviškos bibliotekėlės su
tik gimus kūdykiui jau kelia darymas.
klausimą: kuo tu būsi, kas iš
tavęs išeis? Tuo labiau tas PLANAI
klausimas iškyla, kai pradeda
— Sendraugių stovykla pra
leisti j mokyklą. O šiose aplin
sidės
rugpiūčio 2 d. Baigsis rug
kybėse atsiranda dar naujas
piūčio
9 d., sekmadienį. Jei ku
klausimas: ar tu išliksi sąmo
rios
kliūtys
sutrukdys vykti vi
ningu lietuviu?
sai
savaitei,
tai stenkitės patek
Jau krautuvės pasipuošė sa
vo lentynas “Back to school”. ti nors savaitgaliui, šeštadienį
Reikia jau galvoti apie naujus dr. V. Vardys svarstys pasau
mokslo metus. Jei skaitytojas liečio vaidmenį Bažnyčioje, gi
svajoji apie savąjį vaikutį, kad sekmadienį federacijos vadas
jis pasieks aukštus mokslus, dr. J. Girnius skaitys paskaitą,
bus garsus profesorius ir susi kuri bus uždaromoji sendraugių
pratęs lietuvis, tai prašau skai stovyklai ir atidaromoji bendri
tyti mano pašnekesį su Tams nei studijų savaitei. Šioj pa
ta. Jei Tamstos svajonėse ne skaitoj bus žveligama į dienos
bebūtų paskutinės dalies, ge- kultūrinius rūpesčius iš dvide
MINTYS

Philadelphijos vyresn. moksleiviai ateitininkai vaidina “Svet’mų kalGruzdienės nuotrauka
bų besimokant”.

riau malonėkite sustoti skaitęs,
nes čia keliamo reikalo Tamsta
nebesuprasi.
Reikia manyti, visiems yra
aišku, kad susipratusiu lietuviu
tegali padaryti lietuviškai susi
pratusi šeima, lietuviška mo
kykla, lietuviška parapija ir lie
tuviška spauda. Beugdant savą
jį vaikutį pilnu lietuviu, negali
ma šių veiksnių nepaisyti. Visi
jie labai svarbūs.
Kiekvieną
reikia panaudoti vaiko sufor
mavimui. Rudeniui atėjus, rei
kia rasti būdus palenkti vaiko
valią, kad jis atsirastų lituanis
tikos klasėje ar šeštadieninėje
mokykloje,
kur
mokytojai
stengsis įžiebti lietuvišką ki
birkštėlę. Panaudoti lietuviškas
pamaldas bendravimui su Die
vu sava — lietuviška kalba.
Užprenumeruok vaikui lietuviš
ką laikraštį. Kaip ateitininkui
tiktų vaiką pratinti prie ateitininkiško žurnalo — “Ateities”,
kuriuo kiekvienas ateitininkas
didžiuojasi.
Jaunesniems yra
' skyrius — Sūkurys. Tegu ban
do skaityti, nors pradžioje ir
su vargu. Vėliau įpras. Geriausfu . priemonė pamilti savąją
spaudą, tai rašyti į ją. Reiktų
bandyti privilioti premijomis
ąr- kuo kitu, kad pradėtų rašy
ti į -“Ateitį” korepondencijas ar
šiaip mažus dalykėlius, kurių
lauktų atspausdinant ir sulau
kęs naują numerį griebtų per
versti, ieškodamas savojo da
lyko. Suparntama, kad tėvai,
grįžę iš darbo, turėtų rasti lai
ko ir lietuviškai spaudai, skai

šimties metų išeivijos perspek
tyvos.
Šeštadienį bus dailiojo žodžio
■koncertas, Jcuriame dalyvaus
K. Almenas, V. Bogutaitė Keblienė, K. Bradūnas, K. Keblys, J. švabaitė - Gylienė.
Visą savaitę vyks jaunųjų
dailininkų paroda, kurioje jau
sutiko dalyvauti P. Aleksa, V.
Krikštolaitytė, S. Mercedes,
SSC, S. Smalinskienė, Z. Sodei
kienė, A. Trinkūnas, G. Žumbakienė.
Atsilankęs savaitgalį galėsi
pasigėrėti ir šia paroda. Taigi
laimingos kelionės į Dainavą.
— Studentų at-kų stovykla
įvyks rugpiūčio 26 — rugsėjo 8
d. d. Dainavoje.
Stovyklinis
mokestis $45, plius $5 registra
cijai,
$55
neužsiregistravu
siems, o $30 vienai savaitei.
Registracijos mokestį prašom
atsiųsti iki rugpiūčio 15 d. šiuo
adresu:
Jonas Šalčius,
5633 S. Maplewood,
Chicago, III. 60629.
Mokestis yra papiginamas,
jei du ar daugiau važiuoja iš
vienos šeimos.
— Visi studentai, vykstą į
studentų ateitininkų stovyklą,
yra prašomi pranešti Vaciui
Šauliui (tel. WA 5-5050 po 6
vai. vak.), ar turi susisiekimo
piremones. Neturintiems bus
parūpinta, o turintieji vietos
mašinoj taip pat prašomi pra
nešti, kiek gali paimti.
— Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė rugpiūčio 9 d.,

Laimėjimai pabiro kaip žir
niai. Mūsų rinktinė savaitgalio
metu Melbourne pelnė tris per
gales. Ji liepos 25 dieną ryte
nugalėjo Victorijos
lietuvių
rinktinę 73:16 (30:8); vėliau
vakare įveikė nepaprastai stip
rią australų Church komandą
85:63 (36:29) ir liepos 26 dieną
nubaudė Melbourno Vytį 117:43
(60:18).
Jeigu abi pergalės prieš vie
tos lietuvius ir nebuvo tokios
svarios, tai to visiškai negali
ma pasakyti apie laimėjimą
prieš australus. Mat, Church
klubas skaitomas geriausiu vi
soje Australijoje ir šį kartą
prieš mūsiškius jo sąstatą su
darė daugumas Victorijos sta
tė rinktinės žaidikų. Faktinai
tai buvo geresnis vienetas, nei
Victorijos rinktinė, prieš kurią
mūsų
rinktinė
pralaimėjo.
Church vienete matėme tuos
pačius Australijos olimpinės
komandos narius Wyatt, Gaze
ir Hackwill, komandos trenerį
amerikietį Davalos ir gerą cent
rą — Polis.

trumpo poilsio mūsų rinktinė
stoja nepapraston kovon. Ame
rikiečiai šias rungtynes paga
dintų “do-or-die game”. Mes
sakome — arba, arba, ar kaž
ką panašaus. Visiems buvo aiš
ku, kad rungtynių prieš Church
komandą pralaimėti negalima.
Tai būtų mirtinas smugią mūsų
rinktinės prestižui. Ir šitas gar
bės klausimo išsprendimas tu
rėjo laiduoti mums pergalę.
Mūsų rinktinė egzaminus išlai
kė cum Įaudė pagyrimu. Dar
niekados nematėme taip ryžtin

Išmetamas Davalos

Geri pietūs

Šeštadienio ryte mūsų vyrai
atliko tautinę pareigą. Nuvyko
į kaimyninį Geelongo miestuką,
kur gyvena apie 200 lietuviškų
dūšių ir čia jų krepšinio mėgė
jams parodė, kaip žaidžiamas
krepšinis.
Žinoma, niekas nesitikėjo,
kad Victorijos lietuvių rinktinė
bent kiek daugiau pasipriešin
tų. Vis dėlto buvo viltasi, kad
vietos lietuvių
rinktinė žais
daug geriau. Tačiau Geelongo
viešnagės geriausioji dalis bu
vo puikūs pietūs, kuriuos mums
paruošė vaišingosios šeiminin
kės.
Mūsų rinktinės vadovas V.
Grybauskas net nesivežė čekausko su Varnu, bet jų vietą
komandoje užėmė teisėjas dr.
R. Gaška ir inž. V. Memenąs.
Tai buvo abiejų pastarųjų de
biutas rinktinėje. Abu naujo
kai pasirodė labai gerai. Gaš
ka įšveitė du taškus, o Meme
nąs įmetė truputį mažiau —
nieko. Tačiau Memenąs neišnau
dojo dviejų auksinių progų ir
atrodo, kad rinktinėje toliau
nėbežais... Gaškai ir toliau bus
paliktas teisėjavimas. Čia, at
rodo, jo yra tikrasis pašauki
mas.
Kaip ten bebūtų, po rungty
nių buvo pietūs, kalbos, dova
nos ir programa, kurią atliko
Vietos jaunimas.

Mūsų jaunimo atžala Australijoje
— charakteringas Geelongo lietu
vių jaunių krepšininkas. Tai Vy
ties komandos žaidikas G. Braz
džionis. Paklaustas, ar rašąs po
eziją, atsakė neigiamai, bet prisi
pažino, kad patinka krepšinis ir...
vabzdžiai iš Anglijos.
Nuotr. J. Šoliūno

gai kovojančio vieneto. Kiekvie
no žaidiko akys žėrėjo ugnimi,
dėl kiekvieno žingsnio buvo ko
vojama su nępaprastu ryžtu ir
nepalaužiamu kietumu. Nėra
abejonės, kad tokiai kovos dva
siai įžiebti padėjo ir Church
komandos sąstatas. Juk tai bu
vo beveik tas pats, mūsų nuo
mone daug geresnis, vienetas,
prieš kurjį mūsiškiai prakišo
prieš porą dienų. Ir, štai, da
bar auksinė proga atsikeršijimui. Draugiškam kerštui.
Geriausios rungtynės
Rungtynes pradeda puolime
Pasisvečiavę Geelonge, šešta Slamčinskas, Jesevičius ir Var
dienį grįžtam Melbouman, ir po nas, o gynime Sedlickas su Če-

sekmadienį, ruošia iškylą į
Sandūnus po 11 vai. mišių tė
vų jėzuitų koplyčioje. Vykstan
tiems mašinos bus parūpintos.

kausku. šįkart žaidimo taktika
pakeičiama. Sviedinys vis dau
giau iškišUmas mūsų ilgiesiems
puolikams ir visus nustebina
nepaprasti Jesevičiaus kabliai.
Mūsų rinktinė išlaiko greitį, gi
na, kaip mirtinai sužeistos pan
teros, ir todėl likviduoja pavo
jingąjį Gaze. Australai irgi ko
voja kietai. Jiems vadovauja
gudrusis jų treneris amerikietis
Davalos. Tačiau Varnas tiesiog
sŽcli ant nugaros jų gerajam
Gaze if tik retkarčiais
prasprunka Wyatt. Esant vos 24:
23' mūšų naudai, Bazėnas pakei
čia Sedlicką ir Adzima—- Slamčinską. Šiandien Adzima nepa
žįstamas. Jei ligšiol dažnai ja
me pasigesdavome kietumo gy
nime, tai dabar pro jį nepraei
na nė vienas priešininkas.
Strykt, ir kamuolys jau pas jį.
Dar sękųndė — skrenda kraš
tais Varnas su Jęsevičium ir
mums dd taškai. Ir taip pirmą
jį kėjinį ištempia mūsiškiai

kevičiūtė iš Clevelando, Gailes
tingoji sesuo — Teresė Verbiėkaitė. Vadovų pagalbon taip
pat prisistatė 16—17 metų sto
vyklautojai, kurie už keletos
metų privalės perimti visą va
DARBAI
dovavimą.
Stovyklos programa įvairi,
Stovykla Kanadoje
Ateitininkų vasaros stovykla gerai suplanuota ir paruošta.
(Tėviškės Žiburiai)
prasidėjo sekmadienį, liepos 19
d. Nemaža stovyklautojų atvy
ko jau šeštadieno vakare, o
Birželine "Ateitis"
sekmadienį stovyklos rajonas
prisipildė naujais, besišypsan
Birželio mėn. “Ateities” nu
čiais veidais. Atrodo, kad ši meris, redaguotas R. Repšio
stovykla bus gausiausia iš visų kolektyvo, buvo šių mokslo me
buvusių ateitininkų stovyklų. tų paskutinis numeris. Jame
Sekmadienio vakare jau buvo rašo straipsnius Rimas Rudys,
atvažiavę 136 stovyklautojai. Teresė Pautieniūtė ir Saulenė
Dauguma jų iš Toronto, tačiau Venclovaitė. Keletas eilėraščių:
atvykušių buvo ir iš Clevelan J. Garsytės, Laipios Švagžda!do, Londono, Paris, Ont., Ha tės, Patrimpo ir iš Lietuvos.
miltono, Otavos, Delhi, St. Ca- Tilpo ir Antano Raucho premi
tharines ir kitų mažesnių vie juotas kūrinys “Grįžau”. O ko
tovių.
respondencijų — daugiau devy
Stovyklos vadovybę sudaro: nių puslapių. Bė to, skyrius
dvasios vadas T. G. Kijauskas, “Nuo lentynos’’ ir “Sūkurys”,
SJ, komendantas — R. Vašto- kūriame dalyvauja Raininta
kas, berniukų vadovai: Alv. Bi Rašlavičiūtė, Jurgis Bradūnas
čiūnas ir R. Laniauskas, mer ir Tiriąs Pranešėjas. Ir galaugaičių vadovės: Nijolė Beleš- siai kreivos šypsenos bei gal
kaitė,
Jūratė Juozevičiūtė, Dan. vosūkiai. Visas ntimeris gausiai
Philadelphijos jaunučiai ateitininkai vaidina “Lėlių teatrą”.
Gruzdienės nuotrauka Augaitytė. Jom talkina R. Mac iliustruotas.

Amerikiečiai visur gudrūs. Ir
ila. M.;)>>ourne, darbo reikalais
laikinai gyvena newyorkietis
Davalos. Jis ir treniruoja Vic
torijos krepšininkus. Priklauso
Church klubui, ir todėl nenuo
stabu, kad šis klubas yra stip
riausias visoje Australijoje. Jis
mėgsta mokyti ne tik austra
lus. šių rungtynių metu jis nuo
latos bandė teisėją Gašką “at
versti į gerą kelią”, aiškinda
mas įvairias taisykles savaip.
Šįkart vis dėlto jam nesisekė
tas mokslas. Juk kiaušinis viš
tos niekad nepamokys. Tačiau
Davalos yra ne tik ambicingas,
bet ir nachalas. Jis dr. Gašką
po vieno pamokslo pastūmė. Ži
noma, ir jis labai greit atsisvei
kino aikštę. Nėra abejonės, kad
Davalos ir vaidino, nes rungty
nės buvo jau vistiek pralaimė
tos. Mat, mūsiškiai jau nuo
pat pradžios antrame kėlinyje
spaudė, ir priešininkas pasime
tė. Tiesa, keletą minučių jis dar
kovojo ir gražiais Wyatt pra
ėjimais nedavė mūsiškiams at
siplėšti. Tačiau, įėjus šilingui,
krepšys prakiuro. Greit mūsiš
kiai užsiplėšia iki 55:37. Ir da
bar įvyksta, ko seniai mūsų
žiūrovai troško. Netikėtai ši
lingas pavagia kamuolį, persi
varo per pusę aikštės ir, pašo
kęs virš lanko, mauna kamuo
lį tiesiog žemyn. Tai pirmasis
mūsiškio “dunk-shot” per rung
tynęs. Publika įsiunta. Prieši
ninkams Šilingas įkalė paskuti
nę' vinį į jų viltis laimėti. Nuo
šio momento visi lietuvių simpatikai atsigauna ir net pasi
girsta £alsų, prašančių šimti
nės.
priešininkas per kietas,
ka.d atiduotų šimtinę, bet rink
tinė rungtynes laimi užtikrin
ta 85:63 pasekme.
Visų džiaugsmui nėra ribų.
Pavyko atsigriebti, ir vėl mūsų
vyrai įfiodė savo pranašumą
krepfeiriyje.
Šiose rungtynėse neišsiskyrė
nė vienas paskiras žaidikas. Vi
si buvo geri. Geras komandinis
žaidimas ir nuostabiai kietas
gynimas atnešė pergalę. Tai
buvo ne kurio nors paskiro žai
diko laimėjimas, bet visos ko
mandos triumfas.

Žaidė ir taškus pelnė: šilin
gas 16, Jesevičius 14, Varnas
13, čekauskas 10, Modestavi
čius 9, Adzima 8, Jankauskas
5, Sedlickas 4, Slamčinskas 4
ir Bazėnas 2.

Subscription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign
$12.00 per year outside of Chicago and in Canaaa
Prenumerata:
Metams >/2 metų 3 men. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00
$7.50
$4.25
$1. 5
$1.50
JAV ir Kanadoj
$12.00
$6.50
$3.75
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• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

kia. Sakykime, liepos 26 dieną,
Vilniuje tartasi
tiesiog per Onines, sekmadienį
buvo malonu stebėti beskrie- ultra violetinių spindulių
jančias šokėjų poras. Tačiau
klausiniais
visai kitą šnekta apie Melbour
PAVERGTA LIETUVA. —
no Vyties vyrus. Tiesa, jie ge
Birželio 1 d. Vilniuje baigėsi ke
rų norų žmonės. Jie buvo drą
turias dienas trukęs visos So
sūs ir išėjo žaisti prieš mūsų
vietų Rusijos pasitarimas ultra
rinktinę.
violetinio spinduliavimo biologi
Už Vytięs vyrų drąsą jie net nio veikimo klausimais. Be 300
pasižymėjimo ženklais buvo ap sovietų mokslininkų iš 21 Sovie
dovanoti. Buvo trumpų ir il tų Rusijos miesto dar dalyvavo
gų kalbėtojų', kurių vieni džiau atstovai iš Bulgarijos, Vengri
gėsi, kad mūsų rinktinė atvy jos, R. Vokietijos, Lenkijos, Če
ko, o kiti, jog mus gražiai pri koslovakijos, Jugoslavijos. Iš
ėmė. Asmeniškai man, tokios klausyta apie 120 pranešimų.
kalbos tai griebia tiesiog užu Buvo pažymėta, kad Sovietuose
širdies. Juk jos pasako visą ži plačiai tyrinėjamas ultraviole
nomą teisybę. Svarbu, kad mes tinių spindulių veikimas į bio
vieni kitais patenkinti.
logiškai svarbius junginius —
O, tiesa, buvo ir rungtynės baltinius, fermentus, į bakteri
tarp Vyties ir rinktinės. Vytis jas ir virusus.
bėgo priekin, metė kamuolį ir
Tas pasitarimas, nors oficia
paskum grįždavo išimti tą ap liai ir neminėta, daugiausia bu
skritą dalyką iš užribio. Ir taip vo skirtas apsvarstyti būdus,
per kokį 40 minučių šitie links kaip ultravioletinių spindulių pa
mi pasibėginėjimai tęsėsi. Įdo galba pakelti žemės ūkio, ypač
miausias momentas? Kai Šilin gyvulininkystės produktų ga
gas įmetė šimtąjį tašką. Mat, mybą. Suvažiavime rekomen
po to teko laukti tik žaidimo duota suaktyvinti naujų “dirb
pabaigos. Kiek “nelauktai” mū tinės saulės” šaltinių kūrimą.
sų rinktinė laimėjo gana aukš O Lietuvos žemės ūkio akademi
ta 117:43 (60:18) pasekme.
jos doc. D. Kukenys primygti
nai pabrėžė spindulių paslaugą
Rinktinei taškus pelnė: Če žemės ūkiui. Jo žodžiais (plg.
kauskas 24, Varnas 19, Jese- “Tiesą”, nr. 126, geg. 31) “Lie
Ančfus 18, Modestavičius J2, tuvoje rudenį ir žiemą ypač ma
Bazėnas 12, Jankauskas 12, Ši ža saulėtų dienų. Gaudami ne
lingas 8, Sedlickas 4, Slamčins daug ultravioletinės energijos,
kas 4, Motiejūnas 2 ir Adzi gyvuliai suserga rachitu ir ki
ma 2.
tomis ligomis, jų produktyvu
mas mažėja... Su ultravioleti
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiiiimiiiiimiiiiiiihi niu švitinimu buvo atlikti ban
VASAROTOJŲ dymai su 129 kiaulėmis... Nėra
abejonės, kad tai, kas dabar
DĖMESIUI
atliekama laboratorijose, greitu
Geriausia praleisti atostogas
laiku bus plačiai naudojama kol
garsiame Cape Cod, Centerville,
ūkių ir tarybinių ūkių fermo- i
Mass., kurorte, puikiame Atlan se...” (E.)
to vandenyno paplūdimy, gra
žioje ir patogioje Lietuviškoje
DR. A. GARUNAS
Vieškalnių Dubysoje.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Prašomi kreiptis šiuo adresu
2737 VVest 71st Street
— 21 Bovvdoin Av., Boston 21,
kasdien nuo 6 - 8 vai vakaro,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos
Mass. Telefonas — GE 6-5139.
Trečiadieniais uždaryta.
Z. A. Vieškalniai Ligonius priima pagal susitari
Telef. — WA 5-201“
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma Nastė Riudžiavičienė
buvusi panelė Nastė Žilinskaitė.
Prašau atsiliepti, arba žinantieji
apie ją pranešti šiuo adresu:
J. LOUTER ŽILINSKAS
1424 S. 48th Court, Cicero 50, III.
U. S. A.

Manufacturers

MOTERIMS IR
VYRAMS
Galvos odos ir plaukų
priežiūra
Speciali formula
1-25849

Rankomis išpiaustyti paveik
rema. Pritaikinti paveikslu
skelbimų rėmai, metalu apl
rėmai.
H

JIB išgydo
pleiskanas, šašus,
nležgjimų, plaukų slinkimų; grą
žina natūralių plaukų spalvų. JIB
vartodamas nenupliksi ir nepražil
si — 100% garantija. JIB 8 unicijų užtenka 16 savaičių. PPD —
$5.50, jei GOD — plius 50 c.

2400 S. Oakley Ava., Chica
VIrginia 7-7258-59

Siunčiame paštu ir j visus lais
vus kraštus: siųskite Money Order
ir apmokėkite siuntimų.

JIB LABORATORIJA,
1437 So. 49th Ave. ir
Drugstore, 5000 W. 16 St.
abu Cicero, III., 60650.

Lehciūgėils ir krepšinis
Mėlbournė visados su krep
šininkais pasirodo ir mūsų tau
tinių šokių grupė, šoko tautiš
kai pasipuošusios merginos, su
kosi liekni ir netokie liekni vy
riokai. Gražu, smagu. Kaip
tremties metuose! Malonu, kad
ir vėl lenciūgėlis vejasi krepši
nį. Kartais tai net ir pralen-

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

• 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.

'i|i||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||n||||||

televizijas
paprastas ir spalvotas nebra
baisau, už patarnavimą vieto:
už dirbtuvės darbą $10 ir c
Pritaikau 26-tą stotį

J. miglinas
2549 VV. 60th St II a. PR 6<l,iiiiiiniiiiiiiiiiiiifi|||||l|||||lll||||||

KOMERCINĖS, INDUSTRINES, PILIETYBES PORTRETINES^
VESTUVINES, NEPOZUOTOS UOTOGRaeS^
’

Kniost Stndio
9811

w

*

ERNESTAS SUTKUS

2811 VVest 55th St
Chicago, III. 60632 *
S
but,32

, m.

GRovehill 6-2336
GRovehill 6-2337

Lįetu^škoįHšeiviįa

Rimties valandėlei

PREZIDENTAS APIE RELIGIJĄ

JAUNIMO SVARSTYMUOSE

Jungtinių Amerikos Valsty dos pusryčiuose 1962 m. kovo
Dvidešimties metų laikotar deologinių ar politinių grupių
bių pirmasis pilietis — dabarti 1 d. Johnsonas pareiškė:
pis jau yra pakankamas į jį kasmet rengiamų studijų sa
__ Mes čia renkamės prie
nis prezidentas Lyndon John
žvelgti iš perspektyvos ir pa vaičių, renkasi visokių pažiū
seniausios
ribos, būtent — žmo
son aukštai vertina religiją.
stebėti teigiamas bei neigia rų ir ideologinių nuotaikų jau
gaus
bendravimo
su Dievu.
Apie tai galime įsitikinti Sklai
mas įtakas, turinčias lemia nimas bendram tikslui — pa
Kad
būtų
moraliomis,
laisvo
dydami lapus šiemet apie jį iš
mos reikšmės mūsų tautos li- žvelgti iš dvidešimties metų
sios
tautos
neprivalo
būti
silp
leistos, Booth Mooney parašy
kiminiam keliui. Lietuvių tau perspektyvos į save pačius, į
tos, knygos “The Lyndon John nos ar eiti silpnumo keliais.
tos ir valstybės tragedija, ku savo veiklą bei vedamos lais
son
Story”. Veikalo pabaigoje Aukščiausias mūsų valstybės
rios atomazgos dar pilnai ne vės kovos tikslingumą ir pa
yra
surinkta
eilė Johnsono pa moralumas yra sukurti ir iš
galime regėti, visu savo skaus mėginti
nustatyti aiškesnes
sisakymų
religijos
klausimais. laikyti jėgą, reikalingą išsaugo
mą keliančiu svoriu tebespau- gaires ateičiai, kuri jau pri
Vadinamų
prezidentinių
mal ti tai, į ką mes tikime. Mes pri
džia lietuvius, nepaisant, kur klauso tik jaunajai kartai. Šią
dos
pusryčių
metu
1961
m.
va valome melstis išminties savo
jie šiuo metu yra nublokšti.
studijų savaitę rengia ne vie
sario
1
d.
Lyndon
Johnson
kal
 galią naudoti produktingai.
Neaiški politinė raida ir dar na kuri organizacija, bet pa
Trečiuose iš eilės prezidenti
bėjo:
neaiškesnė ateitis nūnai rūpės skiri įvairių organizacijų at
niuose
maldos pusryčiuose, įvy
—
Mes
turime
atminti,
kad
čio raukšlėmis vis giliau va stovai, kuriuos globoti yra pa
kusiuose
1963 m. vasario 7 d.,
Bažnyčios
atskyrimas
nuo
vals

goja mūsų veidus, o sprendi siėmusi Lietuvių bendruome
tybės
nereiškia
religinių
verty

Johnson
pažymėjo:
mų ieškojimas mus mėto į nė. Taip pat ir svarstymai bei
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klystkelius ir net į vilties pra pagrindinių minčių pateikimas
Punsko lietuvaitės, ištekėjusios už Kanados lietuvių Toronto apylinkėse. Iš kairės I-moj eilėj M. Kniukš- bių atskyrimą nuo valstybinių
— Mūsų konstitucija atski
tienė, M. Daukšienė, B. Prakapienė, J. Liutkienė. II-oj eilėj stovi: O. Ažubalienė, A. Rickevičienė, G. tarnautojų... Jeigu mes, kurie ria valstybę nuo Bažnyčios.
radimą. Ieškojimas savo veik pavestas žinomiems paskaiti
Vaitkienė, A. Pečiulytė. V. Balaišienė ir O. Marčių kevičienė.
šiandieną tarnaujame laisviems Mes žinome, kad tas atskyri
lai ir kovai už laisvę gilesnės ninkams, kurie savo srityse
žmonėms,
norime skirtis nuo mas yra mūsų sistemos stipru
prasmės verčia mus blaškytis yra tinkami specialistai, galį
šio
amžiaus
tironų, privalome mo šaltinis. Tačiau mūsų tau
ar net į viską moti ranka, pateikti naujų gairių ir mąs
išlaikyti
pusiausvyrą
tarp jė tos sąžinė neleidžia tikėjimo į
pradedant tikėti padėties ne tymui naujų pasiūlymų.
gos,
turimos
mūsų
rankose,
ir Aukščiausią Būtybę atskirti
pakeičiamumu.
Toks bendras mūsų lietuviš
tikėjimo
į
Dievą
mūsų
širdyse.
Tačiau šis kelias nei mums, ko akademinio jaunimo susi
nuo valstybininkų. Nuo pat to
*
nei laisvės kovai nežada di būrimas turėtų įnešti šviežes
laiko, kai Jungtinės Amerikos
Taip pat prezidentiniuose mal- Valstybės atsistojo ant kojų
desnių laimėjimų. Tai būtų vii nio oro lietuviškon veiklon ir
ties praradimas ir atsižadėji kultūrinėn kūrybon. Kartu tai
tarp žemės tautų, vyrai kurie
mas, ką esam laimėje, būtent, yra taip pat tautinės vienybės
dinis skaičius. Europos kraš vadovavo mūsų krašto likimui,
Pragos valgykloje paaiškins: šiandien maistas be mėsos. Kiek uždirba čekai ir
kad mes nesame likę tik ty apraiška,
turinti galimybių
tuose. Be to, čekų moterys pir savo uždaviniams jėgos sėmė
ką jie gali įsigyti? "Socialistinėje" santvarkoje pusė dirbančių čekų - moterys.
ruose šaukiančio balsas, kad tapti nuolatiniu sanbūriu, ku
mauja ir kitose srityse: krašte suklupdami ant kelių. Ta pri
mūsų vardas nėra dar išbrauk ris, atidėjęs asmeninius įsitiki
yra pats žemiausias Europoje vati mūsų valstybės pareigūnų
Vakaruose teigiama, kad so
Vidutinis Čekoslovakijos dir gimimų ir tuo pačiu metu ne vienybė su savo Dievu yra mū
tas iš pasaulio politikos vai nimus, mėgintų duoti gyves
V. ALSEIKA, Vokietija
vietinio rytų bloko kraštuose
bančiojo mėnesinis uždarbis paprastai didelis abortų skai sų krašto ir mūsų atstovauja
ruotojų sąmonės ir kad pa nei veiklai naujų priemonių.
jau
daugiau laisvės, kad gyvėsiekia oficialiai 1,400 kronų. čius. Darbo įtampa atsiliepia mų idėjų stiprybės šaltinis.
*
vergtųjų laisvė nėra dar liku
ja
turisitų
judėjimas.
Jei
kas
Sekretorė
mažo miesto savival ir čekių moterų išvaizdai. Kai
si tik mūsų vienų vilties ki
Lietuvių išeivijos problema
*
birkštėlė. Mūsų gyvastingumas dvidešimties metų perspekty apsilanko Prahoje, viename galėti sąlygas, kaip kituose ry dybėje uždirba 1,100 kronų ir pvz. vengrų moterys sugeba
1961
m.
Kalėdų
proga Bal
gražiausių europinių miestų, ir tų bloko kraštuose. Visi įvy tai laiko “geru vienos moters meistriškai naudoti lūpų dažus
ir kovos dvasia dar nėra išblė voje yra paini ir todėl jos
tuosiuose
Rūmuose
kalbėdamas
Čekoslovakijos provincijoje ga kiai, Stalinui mirus, Čekijoje uždarbiu”, o audėjos uždarbis
susi nei kultūrinėje, nei visuo sprendimams yra įtraukti pa
ar atitinkamai tvarkyti plau taikos reikalu, Lyndon Johnson
li teigti, kad ir pačių čekų nuo riedėjo ramesne vaga kaip ki — 1,250 kronų.
meninėje, nei politinėje plot tys iškilieji mūsų kultūrinin
kus, be to, pradeda naudoti ir pabrėžė;
mėje. Mūsų išeivijos didieji pa kai bei politikai. Studijų sa mone gyvenimas esąs pagerė tur ir palaipsniui. Todėl šio me
skrybėlaites, tai jų čekių kai
Vienas
vyras
neišmaitina
— Galutinėje analizėje, mūsų
jęs. Tačiau tai daugiau liečia to Čekoslovakijoje ir teigiama,
sireiškimai, kaip kultūros kon vaitės paskaitininkų eilėje ir
mynės kosmetikai neturi nei
visos šeimos
kad
“
nelaukite
didelių
sensaci

materialią
gyvenimo
pusę,
kai
pajėgumas
glūdi ne medžiagi
gresai, dainų ir šokių šventės, randame kaip tik daugumą to
O kokios kainos? Taigi, savi noro, nei laiko, nei pinigų.
didesnių
reformų,
šiame
jų,
kuriuos
palengvėjimus
maisto
niuose
dalykuose.
Mūsų jėga ir
sportininkų laimėjimai ir dau kių, kurie į mūsų uždavinių
valdybės sekretorė už megztinį
krašte
negali
būti
didelių
šuo

aprūpinimo
srity.
Karlsbado
kurorte
lik
mūsų
ginklai,
mūsų
didieji
gelis kitų lietuviško gyvenimo sprendimą yra įdėję daug eturės sumokėti visą savo atly
lių,
bet
tik
daug
mažų
žings

Tačiau,
jei
Vakarų
turistas
“
socialistiniai
”
svečiai
miestai
ir
mūsų
galingieji
pa
apraiškų, ne tik mus pačius nergijos ir jėgų, kaip Girnius,
ginimo trečdalį — apie 350
nių...
”
kurį
nors
ketvirtadienį
apsilan

statai
mums
nepadės,
jei
mums
gaivina ir skatina didesniam Vaitiekūnas, Vardys, Sabaliū
Čekai giriasi Karsbado ir ki
kronų, vyr. marškiniai kaštuo
kys Prahos valgyklose (tai ne
ryžtui, bet ir pasaulio didžiū nas, Gedvilą, Klimas,. Užgirietais
kurortais. Juk juose, pvz. truks jėgos įvairius objektus
Kiek uždirba eilinis čekų
ja 70 kr., vyriška eilutė tarp
liečia
didžiųjų
viešbučių),
jam
palenkti aukštesniam žmonijos
nams parodo mūsų troškimus nė, Skrupskelis ir kt. Užtat
pilietis?
800 ir 1,400 kronų, kitaip ta Karlsbade, savo metu gydėsi tikslui. Vienas dvasinės jėgos
bus
pasiūlyta
kiaušinienė
su
bei nuolatinius siekimus.
lauktina
ne tik svarstymų
Prahoje gyvena elektriko šei riant, darbininko ar tarnautojo Goethe, kiti rašytojai ar poli
Džiugu, kad lietuvišku gy brandumo, bet ir aiškesnių gai špinatu ir čia pat sekančių pa ma. Vyras su žmona turi kel viso mėnesio uždarbis. Kiekvie tikai ir... Kari Marksas. Neten šaltinių yra tikėjimas: tikėji
aiškinimu: šiandien ketvirtadie
mas į moralinę visatos san
venimu ir lietuvių išeivijos a- rių nusagstymo.
tis 5 vai. ryto, nes abu 6 vai. no čeko svajonė — Skoda au ka stebėtis, kad Karlsbade da
nis...
Šiandien
valgome
be
mė

tvarką,
tikėjimas į idealų rea
teitimi rūpinasi ne tik tie, ku
Tačiau reiaklinga prisimin
jau turi būti darbovietėje. Žmo to mašina kaštuoja 43,000 kro bar tik knibžda K. Markso pa
sos.
Taigi
tokiomis
dienomis
lumą,
tikėjimas,
kuris įgalina
rie su savim nešiojasi tėvynės ti, kad mūsų dabarties proble
na, prieš vykdama į skalbimo nų ir net tuo atveju, kai sumo minklinėmis lentomis, biustais,
mėsa
taupoma,
nes
jos
suvar

žmogų
gyvenimo
tuštybes au
ilgesį ir jos tragedijos dalį, ma nėra tik studijų ir svars
mašinų taisymo įmonę, maža kama visa suma, visvien dar veikia Markso muziejus.
tojimas
nepaprastai
pakilęs.
koti
aukštesniems
tikslams.
bet ir tas jaunimas, kuriam tymų problema, bet kur kas
metį vaiką dar nugabena į vai dvejus metus tenka laukti, kol
Prieš karą Karlsbadas buvo
Lietuva yra likusi tik priespau gilesnis ir išsamesnis klausi Vakaruose per greit atsiranda kų darželį. Apie pusę penkių
Tegu niekas nedaro klaidų
automobilis bus pristatytas.
pasaulinė įžymybė ir kasmet į
dos naštą nešanti tėvų žemė, mas, kuris privalo didelio įar kiek vėliau dirbančiųjų pora
dėl amerikiečių tikslų. Mūsų
iliuzijų
jį
suplaukdavo
70,000
—
80,000
Čekijoje, kaip ir kituose sa
kuris,
svetimuose kraštuose žvalgumo, praktiškų sprendi
Čekų ministeris pirmininkas jau namie, vyras atsiima iš dar
sveikatos ieškančiųjų. O dabar? kraštas, mūsų žmonės yra pa
baigęs aukštuosius mokslus, mų ir atsakingų darbų. Paskai Josef Lenart, 42 m. amžiaus, želio vaiką, o žmona vyksta ap telitiniuose kraštuose, nepai
1963 m. buvo atvykę 58,800 švęsti Kristaus siekiamai tai
jau prisitaikė naujoms gyveni tos ir diskusijos bei iš jų pa dažnai kalba televizijoje ir jau sipirkti. Jie abu uždirba 2,000 sant pigių butų nuomų, susisie
svečių, ir dabar niekas nesiste kai. Ne tai klaidingai išsisuki
mo sąlygoms. Tas lietuvių a- darytos išvados turėtų būti nimą įtaigoja: reikia viltis, kad čekų kronų (oficialiu kursu tai kimo priemonių bei knygų, vy
bi, kad jų tarpe tebuvo vos nėjimų ir atsitraukimų, o die
kademinis jaunimas rugpiūčio pritaikomos nūdieniam gyve jau ateina laikai, kai turėsime sudarytų maždaug 270 dol.). rauja tas pats dėsnis: šeimos
1,275 atvykę iš “supuvusiųjų viškai taikai, kuri ateina kaip
galva nieku būdu negalės iš
9 d. Dainavoje renkasi pastu nimui, kad jos būtų galimos
mažai reikalo su dogmatizmu. Tačiau už 2,000 kronų tegalima
Vakarų”. Jei pokario metais siekimų išsipildymas ir kaip įsi
dijuoti dabartinės politinės pa panaudoti plačioje mūsų veik O Vakarai jau daro išvadas, įsigyti du vidutinės kokybės maitinti žmonos ir dviejų vai
visų europinių kurortų ir žino pareigojimų viršūnė. Mes nie
dėties ir suderinti savo jėgas loje — kultūrinėje, visuome kad didėja laisvės ir Čekoslova vyr. kostiumus (eilutes). O gal kų, nebent jis būtų partinis pa
mų vasarviečių pajėgumas su kada nesuklupsime šių siekimų
reigūnas, meno įstaigų ar val
lietuviškame darbe. Tai pir ninėje ir politinėje. Jei būtų
kijoje. Čia pamirštama, kad atostogų jie vyks į Juodosios
ryžte.
mas toks žygis, bet, reikia ti užsisklęsta tik kurioje nors šio krašto padėtis kiek skirtin jūros pakraščius ar į Ruegen džios atstovas ar pareigūnas. traukti ir priimti svečius žy
Šitokios yra JAV prezidento
miai
didesnis kaip prieš karą,
kėti, ne vienintelis ir juoba ne vienoje srityje, būtų pavaiz ga nuo kitų sovietinių satelitų. salą? Ne, greičiausiai teks lik Jei norima išsilaikyti, tenka
Johnson
pažiūros į religinius
tai Karlsbadas su 6,000 lovų
paskutinis.
duotas nepilnas ir netikras lie Juk čia komunistų partija bu ti namie ar lankyti gimines. dirbti abiems.
idealus.
Nenuostabu
todėl, kad
tegali pasiūlyti tik pusę tiek
*
tuviškos išeivijos veidas. Bet vo stipri ir gerai organizuota Elektriko įmonėje su 85 darbi
44 čekų dirbančiųjų —
ir
apimdamas
prezidento
parei
vietos, kaip prieškariniais lai
Lietuvos kančia ir lietuviš pramatytų paskaitų eilė kaip dar nuo prieškarinių laikų. Bu ninkais pernai tebuvo vos 5
moterys
kais. O pagal planus 1980 m. gas jisai, po tragiškos Kenne
kos išeivijos gyvenimo pras tik duoda vilčių, kad čia bus vo partijos narių pramonės dar vietos — vad. kelialapiai atos
Po 15-kos “socialistinės sta ten būsią 12,000 lovų ir prieš dy mirties, prisiekė:
mė turi rūpėti kiekvienam, ku plačiu akiračiu mojama į vi bininkų tarpe. Be to, krašte togoms, o šiais metais ta lai
— Viską darysiu geriausiai
tybos” metų gyvenimas Čeko karinis lygis tegalėsiąs būti pa
ris nešioja lietuvio vardą ir su sas sritis, pradedant nuo da buvusios panslavistinės simpa me galės pasinaudoti šeši. Be
slovakijoje vis dar nėra leng siektas tik po 35 metų. Taigi kaip galiu. Tai viskas, ką galiu
jos reikalais yra susietas sa bartinės padėties kraujuojan tijos rusams sudarė palankes to, čia daug lemia ir kilmė,
vas. Dirbančiųjų tarpe moterys planas seka planą kaip ir vi padaryti. Aš prašau Jūsų ir
vo kilme. Tai yra aišku ir su čioje Lietuvoje ir baigiant jau
nes komunizmo diktatūrai įsi- partinis ištikimumas.
J. Prsudaro 44% ir tai esąs rekor- same komunistiniame pasauly. Dievo pagalbos.
prantama. Bet kasdieninė duo nosios akademikų kartos už
na kartais dalį lietuvių atjun mojais.
ir tada ketvertas apkrautų naštomis arklių. Visos ko trisdešimties gyvulių, jie buvo užtikę ir anksčiau, bet
gia nuo lietuviško kamieno ir
Bendroji
mūsų jaunosios
lonos užpakalyje, paragindamas nuolat bandančius at tai visiškai neparuošė jų dabar regimam vaizdui.
sujungia su svetimu gyvenimu, kartos studijų savaitė rengia
Priekyje, pasiekęs nuožulnios kalvos viršų, Tonsilikti naštinius arklius, jojo Rokas.
Gyvenimo eiga sukuria tokias ma tinkamu laiku. Kai prabė
kau-pa
sustabdė savo arklį. Jis nepamojo jiems su
Raselei irgi buvo ilgu šitoj neaiškioj platybėj,
sąlygas ir aplinkybes, kad net go jau dvidešimt metų nuo
KAZYS ALMENAS
stoti,
kaip
kartais darydavo, kai pamatydavo ką ne
bet Raselė savo ilgesiams užpildyti dabar turėjo Ro
patys lietuviai nesugeba susi mūsų bastymosi po pasaulį
tikėto,
tik
paprastai
sėdėjo sustingęs ant savo pilko
ką.
Ji
kiek
pasuko
arklį
iš
brydės
ir
palaukė
kolonos
kalbėti tais klausimais, kurie pradžios, pats laikas iš toli
Romanas
galo.
arklio
ir
žiūrėjo
kažkur
į horizontą. Visi kiti prijo
turi gyvybinės reikšmės toli mesnės perspektyvos svarsty
Jūra,
tiesa,
plati,
bet
jūroje
žmogus
plauki
su
sa

jo
artyn
ir
sustabdė
arklius
pusračiu. Toli, šiaurės
mesniam tautos likimui. Įvai ti, kas būtų reikalinga atitai
— Dievaž, — tarė ji, atsakydama šypsniu į Ro
vo
nuosavu,
akim
lengvai
aprėpiamu
ir
protui
su

vakarų
horizonte,
už
virtinės
vienos
į kitą įsiliejan
ko linktelėjimą, — ar mes perjosma visą šitą?
rios skirtybės taip išsklaido syti ir kas darytina, kad lietu
prantamu
pasauliu.
Akys,
kad
ir
pasimeta
kur
nors
čių
prerijos
kalvų,
prerija
nebebuvo
pilka, jos spal
— Ligi pat galo, mergyt.
mus į visus pašalius, kad pa vių išeivijos veikla susibėgtų
tolumose,
bet
jos
visada
vėl
grįžta
prie
laivo
borto
va
pasikeitė
į
tirštą
ir
kažkaip
gyvą
juodumą. Per
— Ar misliji, kad yra toks?
grindinis tikslas neretai virs į vieną pagrindinį tašką, smo
arba
sustoja
prie
viršuje
plazdančios
burės,
ir
tada
milžinišką
plotą
šis
juodumas
ištįso
ir
kažkur liejosi
— Buvo pradžia, bus ir galas. — Roko ūkiškas
ta tik antraeiliu, o antraeiliai giantį į negalias ir iškeliantį
vėl
gali
suvokti
pasaulio
ribotumą.
Bet
prerijoj
akis
su
horizontu.
Tai
nebuvo
debesies
šešėlis.
Debesuotą
būdas ir kelionėje išvystytas tikrumas savimi leido
reikalai tampa gyvenimo kel geriausias priemones savo išneturi
kur
atsiremti,
neturi
prie
ko
grįžti.
Ji
klysta
dieną
prerijoj
lengvai
galėdavai
atskirti
debesų
še
jam į viską žiūrėti be baimės ir be ypatingo susijau
rodžiais. Ir tai ne tik vyres eivišką gyvenimą įprasminti ir
tolyn,
sekdama
žolės
vilnijimą
tol,
kol
arti
prasidė

šėlių
lopus
ir
net
sekti
jų
judėjimą
prerijos
pavir

dinimo.
niųjų eilėse, bet ir jaunojoje kovą už Lietuvą bei lietuvy
jusi
žolės
banga
pasimeta
mirguliuojančioj
tolumoj,
ir
šium.
Ir
dabar
kairėje
slinko
toks
lopas,
bet
šešėlis
kartoje.
bės ugdymą padaryti tikslin
— Tai kad ir nežinia, — Raselė įsuko savo ark
tada supranti, kad dar toli, labai toli ligi horizonto,
tik pritemdė preriją, o ten priekyje prerija buvo vi
Dabar pirmą kartą, šalia i- gą.
lį į brydę, — regis, jojam jojam — ir nė iš vietos.
Pr. Gr.
kad ta pati banga dar bėga ten tolyn, jau nepastebi
sa sodriai juoda.
— Kad josma, tai ir perjosma... — visai neabe
ma, vilnija ir suka gal dešimtą kalvą, ir ją vejas jau
— Ar ten nudegė? — paklausė Erdmonas.
jodamas, patvirtino Rokas.
šimtas tokių bangų, ir visoms joms yra vietos.
Ton-kau-pa atsisuko ir šį kartą pasižiūrėjo tie
Spaudoj ir gyvenime
— Dievaži, — abejojo Raselė, bet dabar ir ji iš siai į juos su tam tikru išdidumu. Jo akys žvilgėjo.
Prerijoj žmogus esi tik taškas. Tik skruzdė, vos
tiesų
jautėsi geriau. Beveik iš po pat arklio kanopų
— Tai buivolas! — tarė jis, pamodamas sausa
vos beropojanti tarp jai visai nesuvokiamų horizon
purptelėjo
trys pilkšvi prerijų tetervinai, ir ji, rami ranka didelį lanką, — buivolas kaip žvaigždės naktį...
JOHNSONAS IR JO LINIJA
tų. Prerijos negali perkopti, kaip kalno, negali per
nančiai tapšnodama savo pasibaidžiusio arklio kaklą, Kaip žolė prerijoj... Daug buivolo.
— Darysiu viską kaip galint ge sidomintiems politika ir siekian plaukti, kaip marių. Į preriją žmogus pasineri kaip į prisimerkus sekė jų sunkių kūnų sklendimą, kol
— Buivolai? — pakartojo netikėdamas Erdmo
riau. Tai viskas, ką aš galiu. Pra tiems daugiau pažinti galingiau gyvą, vilnijantį pasaulį. Gyvą aukštos žolės šlamesiu, paukščiai vėl nusileido į preriją ir paniro joje.
nas,
— Tai jų turi būti tūkstančiai... milijonai...
gyvą
nesuskaitomu
milijonų
žiogų
ir
skėrių
plazdė

šau Jūsų ir Dievo pagalbos, — sios pasaulyje valstybės aukščiau
—
Daug buivolo... — patvirtino Ton-kau-pa.
pasakė Lyndon B. Johnson 1963 sią pilietį — rekomenduotina pa jimu, šmėkščiojimu prerijos žiurkių, skardžiu lojimu
« * #
m. lapkričio 22 d. apimdamas pre skaityti. šis veikalas nėra moksli prerijos šunų ir švilpimu prerijos tetervino spainų,
Įtempę akis, jie bandė įsižiūrėti į detales tos mil
nė istorinė biografija, bet nėra ir
zidento pareigas.
žiniškos juodos dėmės, bandė užčiuopti jos kraštus,
dundėjimu buivolų kanopų.
Dabar mes Johnsoną jau dau propagandinė panegirika. Daugiau
Sekančią dieną jie pamatė pirmą tikrai didelę bet nesisekė. Dėmės ribos neaiškiai tirpo į pačią pre
giau pažįstame ir iš jo darbų, ir iš sia kalba faktais, nors gal ir prie
Erdmonas dar vis, kaip pasimetęs, žiūrėjo į tą buivolų kaimenę, kaimenę, kuri iš tiesų buvo verta
riją ir gal net nepastebimai judėjo... Akys raibo nuo
raštų apie jį. Šiemet iš spaudos lankiau aprašomajam parinktais. pilką ir tuo pačiu subtiliai margaspalvę žolės jūrą.
prerijos platumo, ir į kurią pažiūrėjus, prerijos šiaip įtampos, ir Raselė stipriai užsimerkė ir nulenkė gal
Johnsono gyvenime buvo nema
išėjo ištisa knyga apie Johnsoną,
Pvz. rinkimuose į Toliau priekyje per žolę skynė brydę pilkšvas Ton- nesuvokiama beribė įgavo apčiuopiamą prasmę. Nedi vą.
pavadinta “The Lyndon Johnson žai kuriozų.
kau-pa arklys, už indėno jojo Raselė, už jos jis pats delių buivolų bandų, susidedančių iš dvidešimties ar
(Nukelta j 4 psl.)
Story”, parašyta B. Mooney. Be
(Bus daugiau)

RYT(J BLOKO KRAŠTE TEBĖRA SUNKUS
PRAGYVENIMAS

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ

. _________ DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio mėn. 1 d.

Spaudoje ir gyvenime
Atkelta iš 3 pusi.

MISCELLANKOUS

SIUVIMO

MAŠINOS

n

Bemina • Eina • Pfaff • Necchl
Whlte • Domestlc ’ Kenmore •
New Home • Free Westlnghouse •
Vlklng • Adler • Anker • Slnger,
etc.
Ir visas Japoniškos gamybos.
Taisome, parduodame Ir nuomoja
me prieinamomis kainomis Ir sąly
gomis.
Darbas greitas Ir sąžininga*. Tari
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje tr
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS
5654 So. Hermitage, Chicago, IU.

Telef. — 787-6886
Wholeeale and Retai!

Tel. GRovehiil 6-7875

ALF. STANČIAUSKAS —
HEATING and COOLING
Šildymų

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

KERELIS BROS. Construction Co.

LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA
Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2801 VVEST 69TH STREET, CHICAGO
TEL. RE 7-8949
REAL ESTATE

Pard. taverna ir pastatas 2-jų
aukštų, 3 butų plūs 2 auto gara
žas, 4358 S. California Avė., VI7
-8289, šalia dviejų lietuviškų lai
dojimo biurų.

4 butai — 2 po 0 ir 2 po 4 kamb.
Kampinis didelis mūr. pastatas, šil
dymas alyva.
Gražūs, šviesūs, mo
dern. butai, 4 auto garažas. Pajamų
apie $400 J mėnesį. Netoli .Marąuette
pk. rajono.
Prašo $30,000. Galima
duoti pasiūlymų. įmokėti tik $3.000.
Kreiptis RE 7-2040.

GELEŽIES IR DAŽŲ
KRAUTUVĖ

Parduodamas lotas — 31^ x 125
p., ant 69-tos arti Claremont Avė.
Skambinti 925-2009.

parduodama Marąuette
jone. Įsteigta prieš 18
proga budriam žmogui.
prekės. Sekmad. uždara.
delės maisto krautuvės.
$200, arba galima pirkti
2612 VV. 71st St.

pko. ra
m. Puiki
švarios
Šalia di
Nuoma
su namu.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 1 kamb. su virtuvės
privilegijomis vienai moteriai ar
vyrui, 5 minutės nuo Antioch, III.
ir kitų vasarviečių. Skambinti po
DRUMS 6 vai. vak. Antioch, III. 395-3911.

CHICAGO 29. ILL.

WITH COVLRS AND HANDLES
30 and 50 gal.
Free Dellvery

Cicero geriausia pajamų nuosav., 4
būt. po 4 kamb., pajamų $293,
nuomininkai moka už šilimą. Tak
sų $120; $21.900 ar ger. pasiūly
mas.
SVOBODA 6013 Cermak
Rd., Cicero. OLympic 2-6710.
BIshop 2-2162
Dėl žmonos mirties ir mano senat
vės esu priverstas skubiai parduoti
gerą. vasarvietę. Yra 21 pastatas: 16
’cottages”, 7 kamb. hotel, 6 kamb.
gyv. namas, restoranas, šokių salė,
daržinė ir 39 akrai žemės.
Parduosiu arba mainysiu į nuosa
vybę Chicagoje. Įmokėti $15,000, li
kusiai sumai duosiu morgičiu.
Rt. 3, Box 214, Basa Lake, Knot,
Indiana. Paradise Resort, telefonas
Knot, Indiana, 772-235$.

IŠNUOM. 4 kamb. butas antram
aukšte ant 42-tos ir So. Maple
5757 S. Haisted & 5622 S. Racine vvood. Suaugusiems.
Arti Chicagos parduod. 7 kamb.
Skambinti
Tel. 224-4362
•
434-1113 247-3867.
namas. Porčius, 2 maš. garažas,
2x/2 akrų žemės, sodas. 257-5551.
MAŽAS BUTELIS, 3 kambariai
Cicero apyl., 55-ta ir 24-ta g. 2x4
Bridgeport.
kamb. dujų šild., turim parduoti.
Tel. FR 6-0036
MANOR PERSONNEL
Pasiūlinkit. Galima tuojau užimt’.
Moterims: Įstaigose Ir profesinėse srityse.
IŠNUOM. 4 KAMBARIŲ BUTAS $18.900. SVOBODA, 6013 Cermak
Vyrams: fabrikuose, įstaigose Ir profesinėse srityse.
931 W. 32 St.,
Rd., Cicero. OLympic 2-6710.
DARBAI:
Telefonas LA 3-7367
BI 2-2162
MISS STONE
Tel. GRovehiil 6-6000
LEONAS J. DEMERECKIS,
2356 VVEST 63rd STREET Marąuette parke išnuom. gražus, Cicero, $500 įmokėti, 7 kamti.
mūr. “bungalow”, 1 blokas nuo
šviesus miegamas kambarys.
HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI
Cermak, modern. galima tuoj už
Skambinti PR 6-5464
imti, mokėti kaip nuomą. BI 2-2162
Išnuom. butas 4 kambarių su vo
Atidarą apžiūrėjimui sekmadienį
TELEVISION SERVICE MEN nia, 4610 S. Wood str.
nuo 1 iki 5 vai. 5413 W. 24 St.,
Tel.
YA
7-3953.
FULL TIME
Cicero. 2 būt. 4 ir 4 kamb. dujų
This is an excellent opportunity for ąualified
šild. turi parduoti.
HELP
VVANTED
men in our Montgomery Ward Service Dept.
Liuksusinis 2 būt. mūr., 5 ir 5
Located in Rosemont.
kamb., 3 mieg. kiekvienam. Karšt,
—BRAKE PRESS OPERATORS— vandens dujų šildym., pilnas rūsys
— SPOT VVELDERS —
NEW AIR-CONDITIONED BUILDING
ir pastogė, 2 auto garaž. Apyl.
With 2 years min. recent experience. 26-os ir S. Drake Avė. Lenkiškas
PLEASANT SURROUNDINGS
Local reference are reąųired.
ir lietuviškas rajonas.
Moderni
Apply in person:
BENEFITS INCLUDE: PAID VACATIONS, DISCOUNTS,
struktūra.
$17.900.
SVOBODA
REFLECTOR. HVBDVVARF, CORP.
RETIREMENT PLAN, PRiOFIT PLAN.
1300 N. 25th Avenue
3739 W. 26,
LA-1-7038.
MELROSE PARK,

Interviewing Daily At

MONTGOMERY WARD
618 West Chicago Avenue
Intervievv EVE’S. By app’t only. Call MR. JOHNSON — 467-7425

MACHINISTS
FOR ENGINEERING LABORATORIES
We have numerous openings for fully ąualified and experienced
machinists vvith at least 5 years of continuous work in the fabricat’on of experimental parts for both electrical and mechanical devices.
All applicants mušt be capable of setting-up and operating all
Standard model shop machines and work elose tollerances. working
from prints or sketehes.
In addition, vve have opening for experienced

Sheet Metai Model Makers
Steady employment — excellent starting salary.
Liberal company benefits — fine working cond’tions. .
Call 967-6600 or SPring 4-2200
or apply in person at Personnel Office

TECH-CENTER DIVISION COOK ELECTRIC CO.
6401 VV. Oakton Street. Morton Grove, Illinois
— An Equal Opportunity Employer —

MACHINISTS
$3.66 PER HOUR
We have TOP OPPORTUNITIES to fully ąualified MEN to vvork
with leading eleetronies manufacturing firm. Applicants MUŠT BE
experienced with automatic machinery. TOP WAGES — and a full
program of empl. benefits. Apply N0W

CINCH MANUFACTURING CO.

1026 So. Homan Avė., Chicago, Illinois
(An Eąual opportunity Employer.)

ILIJNOTS

Žavus mūr. 6 kambar. “cottage”.
reikalinga moteris Uždara veranda. Ekstra aptvertas,
Skambinkite HEm šildomas priestatas (den) gali bū
ti 4 miegam. Pilnas rūsys. Gerojo
Ganytojo parapijoj — apyl. 28-ta
MACHINISTS ir Keeler. $13.700. SVOBODA
Semi-retired — PART TIME 3729 W. 26, LA 1-7038.

Gydytojai
prie vaiko.
lock 4-4512.

Retired — FULL TIME,
Skills & experience needed by
'manufacturing company in con
struction of specialized machinery
and components to eąuip produetion facility in new plant.
(Located Franklin Park area)
Kindly Phone — Mr. C. Doyle
VVabash 2-5840

ENGINEER
We have an excellent opening for
a mechanical design engineer on
a diversified project level. The
man vve are seeking should have a
proven background of Creative
ability in the mechanical eąuipment
field and the ability to follovv
project thru their full design and
development phases;
including
field trial.

Marąuette
duoda gelt.
5^2 kamb.
gazo-karšt.
to garaž.,
Skambinti

parke savininkas par
plytų mūr. 2 butų, po
namą. 2 mieg. autom,
vand. šildymas, 2 au
prie 72-tos ir Talman.
PR 6-5464.

3 mieg. mūr. “raneh”, kieto me
džio grindys ir kitos dalys, 220
elektra, kilimai, užuolaidos ir
daug ekstra. Išsikelia. $15.900.
McKittrick Real Estate
Telef — RE 7-1551
Marąuette parke 2 sklypai (lotai)
po 20 p., vienas šalia kito. Savi
ninkas. 778-2858.

įOURNEYMEN
Permanent job for work on 2nd shift. Modern plant. Good pay
rate. Excellent benefit program including life insurance, hospitalization, and siek benefits. Write, or aply.
PERSONNEL OFFICE

AMERICAN

CAN

COMPANY

6000 N. Teutonia.
MIIAVAUKEE, WIS.
Telephone HO 2-2000
An eąual opportunity employer

2501 VVest 69th Street
HE 4-7482
4S6-5151

STAN KUS
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:
PRospeet 8-2013
7203 S. VVestern Avė.
Chicago, Illinois. 60636

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL
Telefonas VI 7-3447
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111.

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

Juozas Žemaitis
Victor Skade

OL 6-0412
ST 8-9272

REAL ESTATE

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

Savininkas parduoda 2 aukštų mū
rinį namą; 3x4 ir 1 būt. 2 kamb.
bei veikianti taverna, 1 auto ga
ražas, viskas išnuomuota. $22,500
ar geriausias pasiūlymas. Skamb.
po 6 vai. vak. telef. 522-1599.

By ovvner 2519 W. 71st St. open
evenings 5 p.m. to 6:30 p.,m. Store
with 3 rooms in rear and large
5!/2 rm. apt. 2nd floor: all bldg.
imm. posession.
Sale, rent or
exchange. PR 8-3222 Mr. Gerlik,
res. 636-7754 aff. 8 D.im.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., kiek
vienas butas atskirai šildomas, geri
aluminijaus langai, didelis skietais,
geros pajamos ir puikus butas savi
ninkui, skubame parduoti, laukiame
pasiūlymo. Brighton Parke.
Brtr. 4 butai, dvi dirbtuvės ir ta
verna 65 & Western, geras investmentas.
Pirkti ar mainais j mažą
namu ką.
Mūr. 10 butų po 3% kamb. kiek

SIMAITIS

vienas, Ąfarąiiette Parko rajone, ivirš
12,000 pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos.
Mažas namukas su maisto krautu
ve Brighton Parke. Pigiai pirksi, ge

rai gyvensi. Paskambink šiandien.
Kam fabrike?
Maisto
krautuvė,
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje
aplinkoje.
nebrangi nuomos sutar
tis. pirkti ar būti partneriu su ati
tinkamu įnešimu.
Turime visokio dydžio vieno buto,
2 butų ir kitokių namų ir biznių,
parūpiname visų rūšių draudimus,
turime notaro teises.

REALTY

&

2737 West 43rd Street

INSURANCE

Tel. CL 4-2390

3 bnt. med., apie $2,000 nuomos,
smagus pirkinys už $12,700.
Kaip dvaras platus, modern. 7
kamb. mūr. artt Mara. pk. $26,000.
Ir vėl... Briglit. p-ke, biznio mūr.
7 m. 5% kamb. mūr., 2 auto ga
erdvus butas, modern frontas, 47-ta
raž. anum. langai, kilimai, vir. kros
ii- California, apie $14,000.
nis,
arti mūsų. $20,000.
žiūrėkite 4 būt. mūr.; 6 ir 4 kamb.
butai, apie $6,000 nuomos, $45,000.
2
būt. med. 6 ir 4 kamb., 2 auto
Biznio lotas, apie 30 pėd. Marąuette garažas,
namas kaip seklyčia. $21.000
Pk., 2654 W. 69 St. Yra garažas.
2 aukšt, med., 3 būt. ir biznis, 50
Arti ‘‘Draugo”, 18 m., 5 kamb. gra
pėd. lotas, atskir. šildym., arti mūsų, žus
mūr., gazo šildym., įmokėti
$19,000.
$2,000. Kaina 11,400.
Chicagoje mielam Bright. pk., šva
rus 12 apart, mūr., plat. lotas, nauj.
gazo šildym., virš $12,000 nuomos,
kaina — 6 kart nuoma.

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų tr nejudo«no turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
1458 West 69th Street, BE 7-7200 ar BE 7-8584
2— fl med. po 3 mieg. Naujos vo
nios, spintelės, ir sidings. Pilnas rū
sys. Centr. šild. 2 maš. . gar. žemi
taksai. Kaina tik $15,400. Vieta —
Brighton pk.
3— 4 Ir 1—fl pulkus mūras Brigh
ton pk. Pilnai modernizuotas. Naulas Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr.
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.
Lutus 5 metų mūr. rezidencija
Gage pk. dideli kamb., daug Įvair.
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly su mūr. namų,
duodančiu $4,800 pajamų metams.
Biznio
pajamos
$56,000.
Viskas
$37,000,
Per tris metus pinigai
grįžta.
Maisto krautuvė Brighton P. gerai
veikiantis biznis per 30 metų, med.
6 kamb. namas ir 36 p. tuščias skl.
greta. Reikia pamatyti.
Maisto - gėrimų didelė krautuvė
Gage P. su Inventorium Ir prekėmis.
Biznio
apyvarta $200,000. SkamDlnk.

ŠIMKUS Real Estate — Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Mūr. 7 kamb. ir butas rūsy, garaž.
30 p. lotas, 16.500.
Med. 4 būt. M. p., mažas įmok.,

Med. 3 geri butai ir maisto krau
tuvė. Marą. pk., tik $19,900.
Mūr. pajamų namas Marą.
Pk.
bargenas už $17.800.
$12,000 metams, kaina $74,000.
Mūr. 2x5, šalia mūstj įstaigos, ga
Mūr. 2xfl, M. p. 2 šildymuai, 30 p.
raž., tik $27,500.
lotas. $25,900.
Med., 3 būt. ir 2 tušti lotai, sku
Med. 2x4, prie 44 ir Mozart Mo
biai, už viską $19,000.
dernizuotas. Baregnas už $14.900.
Mūr., 5 būt., priešais M. p. naujas
Med. lįį a. (4 ir 4), rūsys, graži
šildym., $44.000.
M. p. vieta. Tik $12.900.
Mūr. 3 mieg., šalia mūsų įstaigos,
Mūr. 5 komu. rezidencija, M. p.
garaž., tik $17,500
Garažas, 40 p. lotas. $16,800.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6-5151
Netoli mūsų įstaigos gražiai mo
dernizuotas 5 kamb. bungalotv, nau
jas šildymas, 220 V. elektra, 2 auto.
garažas. Oro vėsintuvas įrengtas rū
sy. Tik $13.000.
85-os Ir Francisco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalow. Naujas karš
tu vandeniu šild.
Nauja
elektra,
alum. langai. Tik $17,900.
Kas nori gyventi užmiesy 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. Apynaujis 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 )4 karto metinių paja
mų.
Netoli M. pko, mokyklos, 1)4 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 metams.
Kaina $71,000.
. 2 po fl 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

auto. garažas. 33 p. sklypas. M. d.
$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 5)4 kamb. mūr. tik 5 m.
Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys, alum. langai,
garažas, 37)4 P. sklypas, į pietus nuo
M. pk. $24,500.
rūsys, 2 a- garažas, daug priedų. M.
pke. $24,000.
2x5 kamb. mūr., 80 p. sklypas, 2
a naujas garažas. Labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,000.
Ant 40 p. sklypo 5 % kamb,, tik
kelių metų mūras,
dideli
gražūs
kamb., kilimai, J pietus nuo M. pke.
Nebrangiai už $22.000.
4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr.
garažas, netoli parko, M. pke.
Tik
$44,000.
Shopping Center — 5 krautuvės, 4
metų modernus mūro pastatas ant
100x285 p. sklypo, metinių pajamų
$9,780. Mažos išlaidos. Tik $69,000.
14 butų. 2 aukštų mūras, geros
pajamos. Savininkas duoda paskolą.
M. pke. $90,000.
Prie pat parko 2x5)4 kamb. Tik
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum.
langai, 2 a. garažas. M. pke.
Tik
$89,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue

Telef. 471-0321

Brigliton pk. didele biznio patal
pa, tinkanti bet kuriam bizniui, ar
ini iš jos lengvai padaromi 2 modern.
bulai. Planai jau padaryti. Leidimas
lengvai duodamas. Be to, dar 2 mo
dern. Imtai, fl ir 3)4 kamb. Kampi
nis didel. graž. mur. pastatas, šalia
dar atskiras sklypas, 2-auto mūr.
garažas. Tik .$31,500. ItE 7-2B40,

Parduodamas ar išnuomuojamas DIDŽIAUSIAS DB GERIAUSIAS
namas 5Y2 kambarių. Yra virimo NAMŲ DB BIZNIŲ PASIRINKI
krosnis. Telef. HE 4-6436.
MAS • APDRAUDA
PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME
• NOTARIJATAS
IR PARDAVIME.
LEONAS REAL ESTATE
Savininkas parduoda iy2 akr.. 365 BOOKKEEPENG NOTARIJATAS
pėd. priekyje pr’e plento, 7 kamb. CAR LICENSES. INCOME TAX 2735 W. 71«t St. IVAlbrook 5-6015
med. ištisiems metams gyventi na
A. KATILIUS R. E.
9 metų, 3 mieg. mūr. bungalotv
mas, geram stovy, žemi mokesė., 2456 W. 69th St
RE 7-8399 prie 50-toa ir Maplevvood. Platus
netoli Michigan ežero. $18,500
sklypas;
savininkas
priverstas
Prie 71-os ir Western medinis, 6 ir
grynais. Rašyti R. Ruzek, R.R.l
kamb. butai. Geras namas.
Tik parduoti. Tik $17,500.
Bridgman, Mich.. arba skambinti 5$16,500.
Hopk’ns 5-3712.
Marąuette Parke. Mūro 4 butai,
A. Norkus Real Estate
geras investavimui.

Nebrangus. Ma

įmokėjimas. $35,900.
2405 VV. 51st SL
VVA 5-5033
Atidarąs apžiūrėjimui — namas žasBrighton
Parke. 3 vienetų namas.
Round Lake Beach. kaina $6.700 Atskiri šildymai. Skubiai parduoda
Cicero - Parkholme mūrinis na
— šeštadienį ir sekmadienį, rug mas. $13,500.
mas
— 2 po 5 kamb. su geriau
piūčio 1 ir 2 d.d., 31 Ferndale Dr.,
VAINA REALTY siais įrengimais ir apšildymu, tik
Round Lake. III.
2617 W. 71st St
RE 7-9515 $25,000.
4 kamb. “cottage”. netoli 107 ir
PLATUS PASIRINKIMAS
LINARTAS REALTY
Pulaski. Kaina $6.500. Skambinti
NAMŲ PIRKIMUI
rytais 233-4362. šeštad. po 6 vai.
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
vakaro.
BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
7914 S. VVinchester — 2 butų
KELLEY CO. INC. Come North of the Tension Zone... Apart, namas, 2 po 5, 2 po 4 ir 1
po 6 kamb. mūr., 12 m. senumo,
To Central VVisconsin.
Apdraudę Agentūra ąžuolo medis, atskir. “radiant”
- 3 kamb. _ Puikiame stovyje, neto
6720 N. Teutonia-Av.
3% hours from Chicago on I 90-94. li 62 ir California.
Savininkas. Patarnauja visais draudimo reikalais šildymai, 2 auto mūr. garaž. Gali
Write Por Free Listings:
Homes- PR 6-0984 ar GR 6-2575.
ma pakeisti į 4 butus (zoned R-4).
Milwatikee, Wis, 53209 Businesses-Farms-Lake Properties.
BELL REALTY Galima
tuojau užimti abu butus.
1 )4 AUKŠTO BUNGALOVV. 6 Ir 5
Send Coupon Now!
J. BACEVIČIUS
Savininkas. VI 6-8465.
kamb.. “recreation”
kambarys,
2
THE VALSPAR CORPORATION
auto garaž., apyl. 60th ir Campbell. 6455 S. Kedzie Avė..
PR 8-2233
has immediate openings for
Name

44-ta ir VVashtenavv,
3
butai
puikiame 2 aukštų mūr., pilnas rū
sys ir pastogė, 2 dideli 4 kamb.
butai, plūs 2V2 kamb. butas. Di
dėt uždar. verandos, modern. vir
tu v. su spintelėm, nepaprastas
pirkinys įmokėjus $4.000. Skam
Salary
open, liberal company binkit dabar Michaels Real Estate
benefits. Send resume to:
254-8500.

(2) LAB. TECHNICIANS

machinists

=
REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
s KITOKĮ PASTATAI E

CONSTRUCTION C0.

PROGOS — OPPORTUNITIES

7304 So. Rockwell Street

GARBAGE

S T A T

Nebrangus.

Paskolos, perkant namas, daromos ilgiems terminams

InnglmM)

ir Saldymų

REAL
Mūr. bung. 6 kamh. 3 mieg., skie
pas, pastogė, garažas, karštu vande
niu, gazu šildymas, Brighton Parke.

IIIIIIIII

kongresą 1948 m. Johnsonag prieš
buvusį Texas gubernatorių Ste
vensoną laimėjo tik 87 balsų per
svara, iš beveik milijono už abudu
balsavusių rinkikų.
Knyga nusako kaip iš mokytis
nebenorėjusio, iš namų išnėrusio
jaunuolio, Johnsonas tapo uoliu
studiozu, tarnautoju Washingtono
politikų raštinėje, pagaliau kong
reso nariu ir prezidentu.
Johnsonas turi daug simpatingų
bruožų. Jis 1963 m. gegužės 30 d.
Kap.’nių dienoje, Gettysburge, Pa
pasakytoje kalboje pabrėžė:
— Kol neateis laikai, kada pa
saulis nebežinos agresorių, kol ti
ronijos ginklai nebus padėti, kol
laisvė neįsiviešpataus visose šaly
se, nes budės'me, kad garantuotu
me, jog mūsų sūnūs, kritusieji ko
vų laukuose, mirė ne veltui.
Kalbėdamas MacMurray kolegi
joje Jacksonvillėje, III. Johnso
nas 1963 m. birž. 2 d. patikino:
— Amerikiečiai nebus nei ko
munistų sutriuškinti, nei ekstre
mistų demoralizuoti. Amerika te
begyvuos ir tada, kai paskutinieji
komunizmo pančiai bus surūdiję
į dulkes.
Johnsonas
ilgisi dar didesnio
kraštų kultūrėjimo, nes tamsumos
dirvoje plinta ligos, rasiniai ir re
liginiai nesutarimai, auga komuniz
mo tironija.
Johnsonas ilgisi visų laisvės,
bet drauge pabrėžia
(1963. III
23):
— Laisvė yra atsparus auga
las, bet ji negali augti ir žydėti
žemėje, jeigu ją supanti visata
yra tironijos užnuodyta ir užterš
ta.
Johnsonas giliai tiki demokrati
ją:
— Didž'ausia laisvųjų žmonių
stiprybe kovoje su komunizmu yra
jų neprilygstamas galėjimas ir
tradicinis noras daryti pakeiti
mus, pris’taikyti naujai padėčiai,
surasti naujus atsakymus senoms
problemoms. Tas dalykas ir ski

ria demokratines
sistemas nuo
totalitarinių. Mūsų laisvė apima
ir te’sę bei sugebėjimą daryti pa
keitimus.
Toje pačioje kalboje Johnsonas
priminė, kad komunizmas, paver
gęs šimtus milijonų žmonių, re
miasi neapykanta: nedaug tėra
žmonių, kurie, paragavę komunis
tų botago, nedega noru juo nusi
kratyti. “Net ir komunistų užgrob
tose ir išnaudojamose tautose ne
priklausomybės dvasia tebėra gy
va ir negali būti visiškai už
gniaužta”, — kelbia Johnsonas.
J. Daugi.

CLASSIFIED G U I D E

Susitarimui skambinti po 5 vai. vak.

2 years college with chemistry or Street
eąuivalent exp. in paints or relat- City ............................ State
ed line. Excellent opp. for advancement. — Rapidly expanding labora
Robert Dippen, Real Estate
tory. — Top benefits. — Plūs profit
sharing.
Gaii Theatre Bldg.
I’lease contact — Hovvard Purk —
7701 \V. 47th st.,
Lyons, Illinois.
447-8790

Mauston, VVisconsin

Gerą nuosavybę —
pirkit per Mr. Svobodą, 3739
W. 26th St., Cicero — 6013, W.
Apsimoka skelbtis DRAUGE,
Cermak Rd. Aš galiu jį rekomen
nes jis plačiausiai skaitomas lie
duoti kiekvienam. Aš esu labai
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
patenkinta.
nos visiems pr einamos.
Mr. ir Mrs. Edvvard Smithy
2821 S. Tripp Avė.

PR 6-8228.

Gera proga. Skubiai parduoda
mas 6 butų mūr. namas, gerai iš
laikytas, stiprus, lietuvių koloni
joj. Pajamų į metus $4,200. Iš
laidos mažos. Šildymai atskiri. —
Kaina tik $23,800. Tel. 254-5219.
11 butų gelt, plytų apartam. La
bai geroje Gage pk. vietoje: 2 po 5
ir 7 po 4 ir 2 i« 3 kambar. Dideli
švies, kambariai, reto didumo mie
gamieji. Naujai pertvarkytas šildy
mas. $13,560 pajamų. Savininkas Kalifornijoj

pinko biznį

ir turi skubiai

apartamet. parduoti. Tik $84,500 arba
gili net pasiūlymas. RE 7-2040.

SALES = MŪRTGAGES = MANAGEMENT

S.5.TAS REALTY
4936 West 15th Street

Cicero 50, Illinois

Office: OL 6-2233

CICERO PARKHOLME
2 butų mūr. 2 auto garažas,
2 atskiros gazo šildymo sistemos.
Bargenas už $23,500.

Residence OL 2-8907

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

Programoj dalyvaus: AL. BRAZIS, ONA SKEVER, JONAS BYANSKAS, Mayor RICHARD DALEY ir kiti.

|

.. \ $

51-MOS

KONVENCIJOS

UŽBAIGTUVĖS

ČIKAGOJE

Sekmadienį, rugpiūčio 9-tą dieną, CHICAGO-SHERATON VIEŠBUTYJE, 4:00 valandą.
BILIETAI — $10.00
PAS:

JOHN EVANS (RE 7-8600)
BALYS TV
ST. ANTHONY SAVINGS
DAINA TV
ŠIMAITIS REALTY
6845 S. VVestern Avė.
2646 W. 71st Str.
Cicero 50, Illinois
3321 So. Halsted .2737 W. 43rd Street

BENDRAM DARBUI
Ketvirtosios A.L.B. tarybos pirmoji sesija (1)
V. ROCIŪNAS

Darbo bus daug
Nuskambėjus Tautos himnui,
tarybos sesiją atidarė LB Cle
velando pirmosios apylinkės vai
dybos jauniausias narys
inž.
Vytautas Zorska, palinkėdamas
sėkmingos sesijos darbu. Kun.
P. Dzegoraitis, šv. Jurgio para
pijos vikaras, ir kun. A. Trakis,
liuteronų klebonas,
sukalbėjo
prasmingas invokacijas. St. Bar
zdukas, buv. JAV LB tarybos
pirmininkas, sveikindamas sesi
ją, pasidžiaugęs, kad tarybos
nariai, išrinkti pusaštunto tūks
tančio balsuotojų, galį didžiuotis
ir privalą kalbėti ir rūpintis lie
tuvių reikalais. Nė viena lietu
vių organizacija šiame krašte
neturi tokio balsuotojų skai
čiaus. Darbo bus daug ir jis ne
bus lengvas. Jei pasisektų or
ganizacijoje nugalėti individua

laus veikimo polinkį, lengviau
būtų atliekami kiti darbai.
Savo sveikinimo žody PLB
pirm. J. Bačiūnas prašę Ameri
kos lietuvių bendruomenės pade
ti Pasaulio bendruomenei finan
siniai. Patarė eiti prie tikslo be
didelių filosofijų, be didelių kal
bų ir daugiau dirbti.
Raštu sveikinimus perskaitė
buvęs tarybos prez. sekretorius
inž. Vyt. kamantas. Sveikino
vysk. V. Brizgys, Lietuvos atsto
vas J. KajeckaB, gen. konsulas
New Yorke J. Budrys, gen. kon.
dr. P. Daužvardis, Vliko vardu
J. Audėnas, Alto vardu L. Šimu
tis, Balfas, Kanados Lietuvių
bendruomenė, Valstiečių liaudi
ninkų sąjunga — J.. Daugėla,
Rezoliucijoms remti komitetas
— L.. Valiukas, FASKo vardu
J. Nasvytis, V. Adamkavičius,
Chicagos lietuvių opera.
Vyriausieji amžiumi tarybos
nariai dr. Stp. Biežis ir Vaclo
vas Sidzikauskas pakviesti se
sijai pirmininkauti ir sekreto
riauti jauniausias amžiumi To
mas Leonas, prieš ketverius me
tus atvykęs iš Lietuvos.
Tuo būdu senoji taryba, va
dovaujama Stasio Barzduko, už
baigė savo darbą ir naujoji pil
na energijos pradėjo naują erą lietuvių gyvenime Amerikoj.
Amerikos lietuviškojo gyve
nimo veteranas dr. Stp. Biežis
dėkojo už pasitikėjimą ir pra
šė naująją tarybą dirbti, bet ne
iliuzijomis gyventi.
Sudarytos mandatų, nomina
cijų ir nutarimų komisijos. Man
datų komisijon išrinkti: Dilys,
Januška ir Balčiūnas; nomina
cijų: Sidzikauskas, dr. Kriau
čeliūnas, dr. Kisielius, dr. Bo
belis, dr. Vileišis, dr. Razma ir
inž. V. Volertas. Nutarimų ko
misijon išrinkti: T. Blinstrubas,
Nainys, dr. Klimas, dr. Nemickas ir dr. Armanienė.

mm

m

Tel. GA 4-S654 ir GR <1-4330

(Bus daugiau)
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Penkiolika Metų Mirties
Sukaktis
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A. ABALL ROOFING
įkurta prie* 60 metu

JAV L’etuvių bendruomenės IV tarybos sesijos dalyviai Clevelande liepos 25-26 dienomis. Iš kairės
(sėdi): T. Blinstrubas. O. Ivaškienė. V. Sidzikauskas, dr. B. Nemickas, dr. E. Armanienė. inž. V. Vo
lertas, PLB pirm. J. Bachunas, J. Jasa;tis ir dr. S. Biežis; antroj eilėj — dr. K. Bobelis, inž. dr. A.
Nasvytis, dr. L. Kriaučeliūnas, J. Januška, V. Pauža, rašyt. J. Jankus, dail. V. Vijeikis, inž. V. Dilis;
trečioj eilėj — P. Balčiūnas, T. Leonas, inž. V. Bra žėnas, inž. B. Nainys, S. Ingaunis, dr. B. Matulionis
ir J. Šlepetys.
Nuotr. V. Pliodzinsko

Spaudai ir informacijai buvo studijų savaitei pirmininkauja
sudaryta informacinė komisija. Rimvydas Šliažas.
Amerikiečių spaudai informuoti
1963 m. buvo suorganizuota
ALB CV buvo išleidusi du spe
lietuvių ekskursija į Europą.
cialius biuletenius.
Ekskursijoje dalyvavęs dr. P.
CV kadencijos metu surengta Vileišis atstovavo Amerikos LB
antroji JAV ir Kanados lietu Europoje ir specialioje audien
vių tautinių šokių šventė. Nors cijoje buvo priimtas Šventojo
oficialiai šventės rengėjas buvo Tėvo.
ir LB Chicagos apygardos val
CV palaiko tamprius santy
dyba, bet jos sprendimuose da
kius
su organizacijomis ir švie
lyvavo ir CV atstovai. 1962 m.
timo
institucijomis. Ir kultūri
įvykęs kultūros kongresas, lie
niams
reikalams skirta daug dė
tuvių simfoninės muzikos kon
mesio.
CV ragino apylinkių val
certas ir dailės paroda nepraėjo
dybas
kviestis
programos išpilbe CV narių dalyvavimo ir jos
dytojus
iš
kitų
vietovių, rengti
finansinės atsakomybės.
dailės
parodas
ir
literatūros va
Buvo surengti vienos savai
karus.
Clevelando
pirmoji apy
tės sporto vadovų kursai, susi
linkė
buvo
pastatyta
kaip pa
tarus su Fasku, paremta krep
vyzdys
tokio
kultūrinio
judėji
šininkų išvyka į Australiją. Vi
mo,
suorganizuojant
Los
Ange
siems vykstantiems krepšinin
les
baleto
gastroles
po
Ameri

kams į Australiją CV nupirko
ką
ir
Kanadą.
uniformas. Išvykoms vadovau
ja CV vicepirm. V. Adamkavi
čius.

CV, norėdama paskatinti kū
rėjus duoti tinkamos literatū
ros jaunimui, nutarė kasmet
skirti 500 dol. premiją. Pirmo
sios premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

Visos JAV paskirstytos į še
šias apygardas. Amerikoje vei
kia 67 apylinkės ir viena centri
nė apylinkė, kuriai priklauso lie
tuviai, dėl gyvenimo sąlygų ne
galį priklausyti teritorinei LB
apylinkei.
Šios CV kadencijos metu įsi
steigė 7 naujos apylinkės. CV
palaikė tvirtus ryšius su apylin
kėmis. Buvo sušaukti sritiniai
suvažiavimai Los Angeles, Chi
cagoje ir New Yorke.
CV,
neturėdama galimybių
dažnai lankytis ir palaikyti as
meninį kontaktą su apygardų
bei apylinkių valdybomis, pa

Studijų savaitė

Lietuvi^ Istorijos Draugijos narį

Rugpiūčio 9-16 d. Dainavos
stovykloje įvyks pirmoji Ame
rikos lietuvių studijų savaitė,
kurioje susitelks Amerikoje
mokslus baigę jaunieji akademi
kai. Studijų savaitė vyksta šū
kiu “Idėjos ir darbai 20-ties me
tų išeivijos perspektyvoje, šiai

BRONIŲ KLIORĘ,

A.-j-A.
JOSEPHINE GERUKAS
Pagal tėvus Smrcka

Gyveno 2522 So. Sawyer
Avė.
Mirė liepos 30 d., 1964,
10:45 ryto, sulaukus 63 m.
amž’aus.
Gimė Westfield, Mass.
Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras
Juozapas, sūnus
Edward Wisnaski, marti Ma
ry; 3 broliai: William, Steve
ir Robert; 3 seserys: Blanche Shoop, Mary Michalatta
ir Bertha Neitzel, švogeris
Jonas Gerlikas su šeima ir
kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips kopi., 3307 So. Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks
pirm., rugp. 3 d. iš kopi. 8:30
vai. ryto bus atlydėta į šv.
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.
Nuliūdę: vyras, sūnus,
marti, broliai ir seserys.
Laid, dir. A. M. Phillips,
Tel. YA 7-3401.

STOGŲ DENGIMAS IR

A.

Ą.

ONA BUBLIENE
pay/il

tėvns

Serbentutė

RINOS

Mes talsom, dažom rinas, nuteka
muosius vamzdžius lr ištepam smala
vidų ilgesniam
naudojimui; naujos
rinos Įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių
ir iškeltų stogų taisymas, perdažy
tu as, smalinlmas ar naujai uždengi
mas. Kaminai lr “smokestack” per
taisomi—'’tuckpolnted” Mes atliekam
lauko dažymo,
mūro užtaisymo—
tuckpointing lr cemento darbus.

Gyveno Calumet City, Illinois
ir Hamond, Indiana.

Pilnai apsidraudė. ' Darbas garan
tuotas. Nemokamas jkalnavlmas, Ati
tars visą laiką.

Jau suėjo penkiolika metų,
kai negrailesting'a mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmo
ną ir motinėlę, kurios neteko
me 1949 m., rugpiūčio 1 d.

Skambinkite LA 1-6047 — RO >-8778

Nors laikas tęsiasi, bet mes
jos niekados negalėsime užmirš
ti. Ji apleido tą vargingą šio
pasaulio gyvenimą ir nukeliavo
.) amžino poisio vietą.
Kūnas
ilsisi šv. K&afmfero
kapinėse,
2S-tame bloke. J^ai gailestingas
Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs,
marčios, anūkai, seserys, bro
liai, švogeriai, pusbroliai, pusesei-ės, ir kitos giminės.
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DAŽYMAS IR
DEKORAVIMAS
Vidaus lr lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKINIS
Tel. 735-7338.
*616 W. OOth PI., Chicago, IU.

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

A#* 4

REGINAI

IR NAPOLEONUI

sabąliOnams,
Reginos Sabaliunienės motinai Lietuvoje mi
rus, gilią užuojautą reiškia

Stase ir Antanas
Kazlauskai

Jo tėvui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čia ir drauge liūdi

LietuviŲ Istorijos
Draugija

“Tautinei gyvybei išlaikyti”
JAV LB centro
valdybos
pirm. Jonas Jasaitis, kuris pas
kutiniu metu buvo ir Kultūros
fondo valdybos pirmininkas, pa
darė du plačius ir išsamius pra
nešimus. Senoji valdyba dirbo
vadovaudamasi šūkiu: “Sutelki
me visus lietuvius tautinei gy
vybei išlaikyti ir Lietuvai lais
vės siekti”.
Pagal pirmininko pranešimą,
centro valdybai nemaža finansi
nė našta buvo Pasaulio Lietu
vių archyvo išlaikymas. Iškraus
čius iš seselių kazimieriečių pa
talpų, susitarta su tėvais jė
zuitais, kurie duos patalpas. C.
valdyba perkėlė savo lėšomis ir
a.a. prof. K. Pakšto biblioteką
į archyvą.
Valdyba jau ruošiasi trečia
jai JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventei, kuri įvyks 1966 m.
Chicagoje. Sudaryta komisija iš
muz. Jono Zdaniaus, muz. Algio
Šimkaus, Vytauto Radžiaiis ir
Jono Paštuko.
Ir tarptautinės parodos New
Yorke dalyvavimo klausimu CV
nestovėjo nuošaliai. Tam reika
lui sudarytas komitetas, vado
vaujamas Jokūbo Stuko. C. Vai
dyba čia
yra atstovaujama
New Yorko LB apygardos pir
mininko J. Šlepečio.

mmm

kvietę A. Regį, dažnai vykstan
tį tarnybos reikalais į įvairias
SIUNTINIAI I LIETUVA
vietoves, aplankyti įvairias apy
linkės bei apygardas.
Ir kitus kraštus.
CV pirm. savo pranešimą bąi P. NEDZINSKAS. 4065 Archer
gė: Permažai mūsų yra, kad Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980
galėtumėm tarpusavy skaldy
tis. Todėl sudėkime savo protus •llllllllllllllllllllllllllllllliiiiimiiiiiiiiliiĮ
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
ir sujunkime savo širdis, nuo už
apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio
pas
širdžiai sutelkime savo rankas
E
R
A
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bendram darbui dėl tautos išli
320»)(, West 05 Street,
kimo ir Lietuvos laisvės”.
Chicago 42, Illinois

SUTELKIME SAVO RANKAS

Š. m. liepos 25-26 dienomis tu
rėjau progos iš arčiau sekti nau
jai išrinktosios Amerikos Lie
tuvių bendruomenės tarybos po
sėdžius Clevelande. Kaip žiūro
vas iš šalies, turiu prisipažinti,
kad bendrasis įspūdis paliko tei
giamas. Atrodo, kad pagaliau
išmokome suvažiavimus organi
zuoti, juos vesti, išmokome at
sisakyti nereikalingos gražbylys
tės, duoti konkrečius siūlymus,
juos rimtai svarstyti ir paga
liau laiku pradėti ir laiku pa
baigti posėdžius. Ir šios sesijos
rengėjai suteikė ir geras sąly
gas atstovams — vėsinamą sa
lę ir jaukią aplinką.
Visi apyskaitiniai pranešimai:
CV pirm.
ir Kultūros fondo
pirm. J. Jasaičio, švietimo tary
bos pirm. J. Ignatonio ir CV iž
dininko Z. Dailidkos buvo at
stovams pateikti raštu. Ne “iš
kepurių” pranešimus apie tary
bos kadencijos darbus ateity pa
teikė V. Sidzikauskas, J. Jasai
tis, P. Balčiūnas, V. Volertas ir
Br. Nainys.
Tiek referatai, tiek pačios dis
kusijos buvo gan aukšto lygio.
Buvo jaučiama ir sesijos daly
vių didelė erudicija, bendrųjų
lietuvių problemų pažinimas ir
mėginimas rasti joms sprendi
mus. Daugumai bendruomeni
niai reikalai, atrodė, tartum įėję i jy kraują ir pavergę jų
galvosenas.
Šioje taryboje sutelpa taip
pat beveik visų svarbiausiųjų
profesijų žmonės:
gydytojai,
profesoriai, inžinieriai, mokyto
jai, menininkai, ekonomistai ir
t.t. Tarybos nariai atstovauja
net tris lietuvių emigracijas Amerikoje: senąją, naujųjų atei
vių kartą ir naujausiąją, prieš
kelis metus palikusią gimtąją
Lietuvą.
Bendras vaizdas buvo, kad čia
ši taryba tikrai atstovauja vi
siems lietuviams su savo religi
niais, politiniais, kultūriniais ir
etniniais įvairumais.
Tokios įvairios sudėties tary
bos posėdžiai buvo gyvi ir įdo
mūs.
Nors buvo paliesti ir jautrūs
politiniai, kultūriniai bei švieti
mo reikalai, bet diskusijose ne
išeita iš ribų, neatsisakyta eti
kos ir padorumo taisyklių. Iš
laikyta rimtis ir pagarba kito
nuomonei.

E. ROGERS, VVA 5-3948
6758 S. Rockwell St.

PADĖKA
A. -f- A.
PETRAS RIBOKAS
Mūsų mylimas, nepamirštamas vyras - tėvelis mirė 1964 m.
liepos 4 d. ir buvo palaidotas liepos 7 d. iš šv. Antano bažnyčios į
Šv. Marijos kapines, Omahoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. dekanui J. Tautkui už atnašavimą
mirimo ir laidojimo dienomis šv. Mišias, už prasmingą pamokslą
bažnyčioje, rožančiaus sukalbėjimą koplyčioje, už palydėjimą velio
nies į kapines, maldas pietų metu ir paguodos žodžius mudviem.
Dėkojame kun. J. Musteikiui už šv. Mišias, palydėjimą j kapines,
pravedimą lietuviškai “Viešpaties Angelas”. Iš visų palydėjusių
krūtinių sklido susikaupimo ir prašymo mirusiam “Amžiną atilsį...”
Tarytum šios kapinės tapo lietuviškos.
Ypatinga padėka priklauso kun. L. Musteikiui už mano vyro
Petro vežiojimą pas daktarus, lankymą šv. Juozapo ligoninėje tyrimų
metu, o ypač už paskutinę išpažintį.
Dr. kun. F. Gureckui už šv. Mišias laidojimo dienoje.
Visiems gausiai aukojusiems šv. Mišių auką už mirusį, dalyvavu
siems šv. rožančiaus maldose, bažnyčioje ir palydėjusiems į amžino
poilsio vietą. Buvo darbo diena i— antradienis. Jūs pasiliuosavote,
mus raminote, guodėte paskutinėje velionies kelionėje...
Dėkojame grabnešiams: J. Damui, Pr. Kazlauskui. J. Kuncaičiui,
P. Mikalauskui, A. Pocevičiui, J. Sakalui.
Nerandu padėkai žodžių p.p. Skaudžiams ir Kazlauskams už
greitą atvykimą pačiam vidurnaktyje; a. a. mano mylimo vyro mir
ties valandoje. ... Už taip didelę paramą baisioje atsiskyrimo va
landoje. Tegul Jums Dievas atlygina, aš melsiu Visagalį.
Ponų Damų šeimai dėkojame už nuolatinę paramą kiekviename
žingsnyje, o p. Onai ačiū už nuoširdų lankymą mano vyro ligoninėje,
jo prašymų vykdymą.
Mudviejų nuoširdi padėka p.p. Sužiedėliu šeimoms už gausiai
užrašytas šv. Mišias, karštas maldas už mirusį, paguodą mums ir
dalyvavimą laidotuvėse.
Ponams Skaudžiams ačiū už pakvietimą mūsų ir artimųjų pas
save pietums. Ačiū ponioms, kuribs prisidėjo ir padėjo suruošti pietus.
Visiems dėkojame, kurie užprašė šv. Mišias už mano vyro sielą,
prisiuntė gėlių, pareiškė užuojautą spaudoje ir raštu gyv. Omahoje,
visoje Amerikoje, Kanadoje, Lietuvoje ir kit. Visų negaliu išvardinti,
meldžiamės už visus mus užjautusius.
Liūdinčios: ŽMONA ELZBIETA IR DUKTĖ VIDA

A. -f- A. ALICE TOLVAIS
pagal tėvus Radavičiūtė
Gyveno 4444 So. Troy, Chicago, III. Mirė liepos 31 d.,
1964, 6:45 vai. ryto. G;mė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr.,
Kaltinėnų parap., Radiškės kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Velionė buvo motina mirusios dukters a. a. Helen Giusti.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Adela Razbidauskas su šeima ir Sophie Radavicz su šeima: dvi pusseserės:
Stella Mažeika ir Stefanija, Stukas; žentas Bruno Giusti ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys.
Buvo amžina narė Šv. Kazimiero seserų rėmėjų ir narė
Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų. Priklausė Chic. Lietuvių d-jai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 So.
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., rugp, 3 d. iš kopi.
9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: seserys ir kiti giminės.
Laid. direkt. A. M. Phillips,

Tel. YA 7-3401.
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LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintelis toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas.
Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina _ $12.00.
Užsakydami, siųskit kartu ir pinigus

DRAUGAS
4545 West 63rd Str., Chicago 29, III.

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.

8

gan malonus ir visi patenkinti kurso uždarymą, užtikau juos
gaivinančiu Michigano vande tarp užrašų besiruošiant egzami
nui; nematyti kurį laiką, jie
niu.
man jau daugiau patiko, taip
kad sėdau greitomis ir išsiun
AUSTRALIJOJ
— Rūta Kavaliauskaitė, lai čiau projektą. Visą laiką jaučiu
komunistų daromą žalą ir skriau
mėjusi konkursą ženkelio lietu
dą mūsų tautai ir esu laiminga,
vių dienai Pasaulinėje parodo
kad šis konkursas davė man pro
je, viename laiške rašo, kaip ji
gos savo mažu darbu prie Lie
tą ženklelį sukūrė: “Susidomė
jau mikrologija ir, užsidirbusi tuvos laisvinimo idėjos prisi
gana pinigų, perėjau į gamtos dėti...

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio mėn. 1 d.

X Inž. dr. Algimantas V. Pabarčius, aštuonerius metus iš
dirbęs Illinois Navy Pier uni
versitete, šį pavasarį išsikėlė į
Washington, D. C., ir pradėjo
dirbti kaip dalininkas architek
tūros kompanijoje. Ten jis iš
vyko su visa šeima — žmona ir
trimis vaikučiais. Chicagoje liko
jo motina ir sesuo. Inž. Pabarčiaus tėvas buvo žiauriai bolše
vikų nukankintas Rainių miške
lyje.

X Kan. V. Zakarauskas išvy
ko į Europą. Aplankys Vokieti
ją ir Romą. Kelionėje išbus 5
savaites.
X LSB vyr. skaut. Br. Juo
delis šį savaitgalį vyksta į Cle
veland- — Detroito skautų-čių
stovyklą, kurioje šiuo metu sto
vyklauja per 100 skautų. Sto
vykloms vadovauja skautininkai-ės: Juratė Pečiūrienė, Vyt.
Jokūbaitis, Ant. Banionis.
X Vincas Kačergis, svečias
iš Montrealio, Kanados, lydi
mas savo giminių Marijos ir
Edvardo Mackevičių, aplankė
Draugą ir susipažino su šiuo
spaudos centru. Chicagoje sve
čias žada pabūti iki ateinančios
savaitės vidurio.
X “Draugo” gegužinės metu
rugp. 9 d. ir šiais metais vaiku
čiai nebus pamiršti, nes ir jiems
bus pasilinksminimui priemo
nių.
X Algis Norvilas, SAS CV
narys, eis programos vadovo
pareigas SAS stovykloj (rugp.
26—rūgs. 8 d.) Dainavoje.
X Mergaitės iš Dainavos sto
vyklos autubusu grįžta sekma
dienį, rugpiūčio 2 d. 9—9:30 v.
vak. Tėvai prašomi dukras pa
siimti iš Jaunimo centro, (pr.)
X Dr. Z. Danilevičiaus straip
sniu apie moralinės įtampos, ky
lančos iš negrynos sąžinės, ža
lingą įtaką į žmogaus sveikatą,
kilo platesnis susidomėjimas.
Straipsnis buvo išspausdintas
“The Marian” žurnale bal. nu
mery ir dabar net šio žurnalo
neskaitantieji to numerio ieško.
X Viktoras ir Antanina Galeckai birželio 13 d. iš Argenti
nos persikėlė gyventi į JAV-es
ir kuriam laikui buvo apsistoję
pas savo gimines Vinco Galecko šeimą, Bayertown( Pa. Trum
pai darbavosi Brauklio gėlinin
kystėje. šiomis dienomis V. Galeckas persikėlė į Chicagą ir ap
sistojo pas giminę Albiną Pap
lauską, 6045 S. Nonmendy, Chi
cago 38, III. žmona dar liko
Bayertowne, kol vyras susiras
darbą Chicagoje.
X Ona Ivinskaitė su kitomis
pagelbininkėmis “Draugo” ge
gužinės metu aprūpins saldžiaisiais gėrimais svečius.
X Irena Railienė vadovaus
dovanų skirstymui “Draugo”
gegužinėje rugp. 9 d. Slovakų
aikštėje.
X E. Markūnienė gavo daug
sveikinimų ir linkėjimų savo
gimtadienio proga. Kiti šeimos
nariai atostogauja: vyras Justi
nas — Beverly Shores, Indiana,
o sūnus Raimundas yra išvykęs
į Meksiką.
X Vasaros vaikų aikštelės
Marąuette parke Onos vardu,
vadovaujama dr. Onos Vaškevičiūtės, ir Marijos Pečkauskai
tės vardu McKinley parke, va
dovaujama mokyt. Magd. Šulaitienės, atlieka naudingą darbą.
Tose aikštelėse viskas vyksta
lietuvių kalba: malda, žaidimai
ir dainos. Vaikučiai atitraukia
mi nuo žalingos gatvės įtakos
ir nuo nutautėjimo. Dar tėveliai
gali įjungti vaikučius, kreipian
tis j vedėjas.
X Dantų gyd. Elena Repšie
nė, turinti dantų gydymo kabi
netą 1601 West Garfield Blvd.,
Chicago 36, III., telef. WA 54478, išvyko atostogų nuo rug
piūčio mėn. 1 iki 15 dienos.
Pacientus vėl pradės priiminėti
rugpiūčio 17 dieną, (pr.)
X Važiuoju rugpiūčio mėn.
16 d. į Los Angeles, galiu paim
ti vieną ar du žmones. Skambin
ti 778-1570. (sk.)

X Chicagos konsulai pavyz
diniame ūkyje netoli Springfieldo. HI., vaišių metu buvo pavai
šinti kugeliu, kurį pagamino iš
lietuviškos šeimos kilusi maisto
gamintoja, apsirūpinusi “Popular Lithuanian Recipees” kny
ga.
X Didžiulis mokyklos remon
tas vykdomas Gimimo švč. P.
Marijos parapijoje. Įvedami nau
ji šildymo įtaisymai, naujas ele
ktros tinklas, nauji langai ir kt.
Remontas kainuos apie 100,000
dol. Remontu rūpinasi parapi
jos administratorius prel. V.
Černiauskas.
X Trynukai, gimę Šv. Kry
žiaus ligoninėje ir ilgesnį laiką
auginti ligoninės inkubatoriuje,
jau pargabenti pas tėvus De
rančius, 4406 'So. Campbell avė.
(tel. YA 7-0999). Ligoninės iš
laidos ir trynukų auginimas tė
vams sudaro nemažą rūpestį.
X Al. Pecilūnas, gyvenąs 7219
S. Washtenaw, sėkmingai pasi
rodė Chicagos parkų distrikto
suorganizuotame teniso turny
re, tik baigmėje lošiant poro
mis, Pecilūno dvejetukas buvo
nugalėtas Bob Goltono ir Rogerio Gruggett.
X Marcelei Vyšniauskienei,
kun. Jono Vyšniausko motinai,
ketvirtadienį padaryta operaci
ja taisant sulaužytą klubo kau
lą. Ligonė guli 503 kambaryje,
Šv. Kryžiaus ligoninėje.
X Rezoliucijoms remti komi
tetui aukojo: po $10 L. šaulių
s-gos temtyje c-ro v-ba ir inž.
Juozas Arštikys iš Cicero; K.
Žilėnas iš Cicero — $5, VI. Ži
lėnas iš Cicero ir “Paramos”
krautuvė Chicagoje. Kiti aukojo
po mažiau. Iš viso per L.Š.S.C.
c. valdybos admin. Kazį Žilėną
gauta aukų $45..
X Lietuvių demokratų lygos
direktorių susirinkimas įvyks
antradienį, rugpiūčio 4 d. 7:30
v. v. adv. Charles P. Kai patal
pose, 6322 So. Westem Avė.
Kviečiama kartu dalyvauti ir
vakarienės rengimo komisija.
X Gen. konsulas dr. Petras
Daužvardis pažadėjo atvykti į
bendrosios lietuvių studijų sa
vaitės atidarymo iškilmes rug
piūčio 9 d. Dainavos stovykloj.
Studijų savaitė rengiama mi
nint iš tėvynės pasitraukimo 20
metų sukaktį. Studijų savaitė
susilaukė gražiausio atgarsio Amerikos ir Kanados lietuvių tar
pe. (pr.)
X Madų paroda, ruošiama,M.N.
Pr. Seserų Rėmėjų Senelių na
mų statybai paremti rugsėjo 27
d. 4 v. p. p. Jaunimo centre,
sutelkė gražų būrį siuvančių
moterų. Jų tarpe: E. ir O. Blandytės, E. Kučiūnienė, J. Ma
čiulienė, M. Meškauskaitė, M.
Remienė ir P. Vaitaitienė. Kar
tu su jomis, kitų joms pasiu
tus rūbus parodys: G. BaliūX Tikrai nepaprastas tas
naitė, Brazienė, V. Janulevičiūnaujasis nešiojamas Telefunken
tė, N. Vengrienė ir detroitiškės
AM-FM radijas. Medžio kabine
— A. Leitienė ir V. Vaitienė.
tas. Puikus tonas. Tinka auto
X 1961 m. Faleon 4 durų au mobily. Gradinsko vėsintuvų,
tomatinė transmisija, labai ma TV ir stereo krautuvė, 2512 W.
žai važiuotas. Nebrangiai. 1961 47 Str., FR 6-1998. (sk.)
m. Folkswagen, geram stovyje.
Tel. 925-5121. (sk.)
X GINTARO vasarvietėj jū
sų laukia nerūpestingos ir ma
lonios vasaros atostogos. At
vykite ir pasidžiaukite jomis.
Dėl informacijų ir rezervacijų
prašom kreiptis A. Karaitis, P.
O. 74, Union Pier, Mich., tel.
Lake Side 8155. (sk.)

Šiurpi medžioklė
— Na, kaip sekėsi medžioklėje
su varovais?
— Širpulinga medžioklė buvo!
Pataikiau ant dviejų pažįstamų:
Petro ir Martyno.
— Kaip pataikei?
— Petrui į kelį, o Martynui į
petį.

mokslų fakultetą. Kaip ir visuo
met, egzaminus ruošti labai var
gina, taip kad dėl pailsėjimo
pradėjau galvoti apie ženkliuko
Žaismingai nusiteikę Visų šventų parapijos vyrai šv. Vardo draugi konkursą. Kelis projektus pašjos suruoštame šeimų piknike šv. šeimos viloje. Klūpi (iš ka’rės): kicavau, draugai pakritikavo—
J. Schultz, Ed. Miazga, Ed. Richkus, M. Martin. Stovi: J. Jawoz, ir padėjau. Bet prieš pat kon
Ch. Jerkins, T. Zansitis, J. Reamma, Quin Ostrowski, Ed Fandel.
Draugijos prezidentu yra Petras Rubinas, o dvas'os vadas — kun.
St. Gaucas.
B. Stachmaus nuotrauka

— A. a. kun. Vincentas Vėžis, Temaąua, Pa., Šv. Petro ir
Povilo parapijos klebonas, mi
rė liepos 27 d. Jį, liepos 19 d.
beatnašaujant šv. mišias, ištiko
širdies smūgis. Nugabentas į li
goninę, po 8 dienų mirė. Šiemet
buvo minėjęs sidabrinę savo ku
nigystės sukaktį. Palaidotas
rugp. 1 d. Liko dvi jo sesutės
vienuolės, brolis ir dar viena se
suo.
— Juozas Jurkus, Rochester,
N. Y., parašė laišką rezoliucijų
pravedimo reikalu savo miesto
dienraščiui “The Time-Union”.
Dienraštis laišką įdėjo, duoda
mas jam antraštę — “Urges
action to free red captive sta
tės”. Rašte visi skaitytojai ra
ginami rašyti laiškus senato
riui J. William Fulbright ir kon
gresmanui Thomas E. Morgan,
prašant juos duoti eigą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvini
mo reikalu rezoliucijoms, įneš
toms į JAV kongresą. Tai pui
kus būdas pasiekti amerikiečių
mases mūsų bylos reikalu.
— JAV-bių LB IV-toji tary
ba savų sesijoj, įvykusioje 1964
m. liepos 25—26 d. Clevelande,
priėmė rezoliuciją, kurioje pasi
sako už rezoliucijų žygio rėmi

— Vasario 16 gimnazijos di
rektorius kun. Br. Liubino at
liktos vajaus kelionės pasėkoje
gimnazijos statybai iki šiol gau
ta iki šiol $14,503 ir kanadiškų
$2,548. Balfo centro valdyba pa
skyrė gimnazijos duonai $3,000,
kurie mokami 'dalimis per 10
mėnesių po $300. Įvairiose vie
tovėse rinkliavos dar nesibaigu
sios ir jų daviniai paaiškės tik
vėliau. Taip pat gauta visa eilė
asmeniškų pažadų, pvz. iš Bo
stono arkivyskupo kardinolo
Cushing $5,000, iš Balfo centro
valdybos pirmininko prel. J. B.
Končiaus $1,000 ir kitų.
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IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

“Būtų labai malonu pamatyti
Ameriką. New Yorką, aplanky
ti Amerikos lietuvius, bet jūs
suprasite, kad studijuojant, de
ja, ilgos kelionės yra neįmano
mos”.

VOKIETIJOJ

i

mą ir ragina visus geros valios
lietuvius šį darbą remti.
=
— Br. Užemis, J. Jurkus (abu
iš Rochester, N. Y.) ir J. Jodelė
ir A. Markevičius (abu iš Los
Angeles) parėmė rezoliucijų pra |
vedimo žygį didesnėmis pinigi
nėmis aukomis. Visos aukos siųstinos komiteto kasininkui: Mr.
G. A. Petrauskas, 2442 Madera
Av., Los Angeles, Calif., 90039.
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— Dr. Vladas Juodeika, Port |
lando un-to pasiųstas Europon
mokslo reikalais, ilgesniam lai
kui dirbti buvo pasirinkęs Ro
mą. Dabar su atvykusia iš Amerikos žmona Gražina ir duk
teria Ingrida pajudėjo įdomion kelionėn. Numatyta ap
lankyti šiaurės Italiją, Ausriją,
Šveicariją, Liurdą.Fatimą ir Is į
paniją. Po to ilgesniam laikui
mano nutūpti Madride. Apie
rugsėjo vidurį, grįždamas atgal
profesoriauti į Portlandą, dr. V.
Juodeika planuoja trumpam sta
I
ptelėti ir Chicagoje.
— Vasarvietėje prie Sandusky, Ohio., kur yra Detroito —
Clevelando skautų-čių stovyk
la, atostogauti buvo atvykę klevelandiečiai: E. Varekojis, T.
Baranauskas, vargonininkas P.
Ambrazas su žmona, Gudėnas
su mama, V. Bacevičius. Oras
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Sekmad., rugp. 9 d., 1 vai. popiet I
|

SLOVAK GROVE
prie 119th Street ir Archer Avenue,

Lemont,

Illinois

Iškylos viela lengvai pasiekiama Archer Ava. (4A keliu).
Pikniko metu veiks lietuviškų valgių virtuvė ir turtingas bu-

fetas su importuotais gėrimais.
Malonu bus su draugais praleisti laikę miško kavinėje prie

skanios kavos ir kitų gėrimų bei saldumynų.
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Be to, mėgėjai ga

lės smagiai pasišokti.

Gegužinės-pikniko tikslas: sudaryti sęlygas Chicagos ir apy
linkės miestų lietuviams šeimyniškai pabendrauti ir ta proga su
telkti finansų Draugę pagerinti ir lietuviškę knygę palaikyti.
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
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niuosius metus. Šių metų birže
lio 30 d. buvo pasiekta rekor
dinė suma $29,262,000.
Šitie skaičiai rodo mums, jog
ši įstaiga yra paaugusi 13%
daugiau negu per ankstybesnius
1962-1963 metus, praneša ben
drovės vedėjas Juozas F. Gri
bauskas. Ua šį bendrovės turto
paaugimą galime būti dėkingi
šios apylinkės gyventojų suge
bėjimui ekonomiškai tvarkytis.

Juozas F. Gribauskas,
Bendrovės vedėjas

PUIKIAI VEIKIA ŠV. ANTA
NO TAUPYMO IR SKOLINIMO
BENDROVE
Šv. Antano taupymo ir skoli
nimo bendrovė, 1447 So. 49th
Court Cicere, didžiuojasi pa
siekusi $3,300,000 per paskuti

|

1) Nuo Šv. Jurgio bažnyčios — 88rd ir Lituanica Avė. 12:80 vai. Bilietus galima gauti pas

Mrs. Samienę Elzbietą, 8442 So. Union St. Telephone: VI 7-5078.

2) Nuo šv. Kryžiaus bažnyčios — 46th ir Hermitage, 12:40 vai. Bilietus galima gauti pas
Mrs. Petronėlę Turskienę, 4629 So. Hermitage Avė., Telephone: Y Artis 7-6053.

8) Nuo šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenaw, 12:80 vai. Bilietus galima gauti

pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Maplevvood St.
4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44th ir Fairfield, 12:80 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. širvinskienę, 4541 Sc. Rockvvell. Telephone: LA 8-4841.

Per paskutiniųjų metų laiko
tarpį, šv. Antano taupymo ir sko
linimo bendrovė išmokėjo per
milijoną dolerių procentais savo
taupytojams.
Gribauskas aiškina, kad nuo
stipraus santaupų padidėjimo
šioje bendrovėje priklauso ir
didesnis paskolų išdavimas na
mų pirkėjams šioje apylinkėje.
Jis numato, kad ir ateinantieji
metai šiai bendrovei bus sėk
mingi ir namų pirkimo finansa
vimas didės.

AUTOBUSAI į "DRAUGO" PIKNIKU IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:

PASTABA: Autobusai iš pikniko aikštės išvažiuoja į Chicagą 6:30 vai. Šiais autobusais gali
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis.
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Alvudo surengtame trečiame Vaikų festivalyje Marąuette Parke,
Chicagoje, dalis vaikų žaidžia lietuviškai dainuodami, vadovaujami
mokytojos Konstancijos Čepienės, ir Magdalenos šulaitienės. Prie
mikrofono Alfas Brinką.
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VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9887
Julija O. Bičiūnienė
Chicago 8, IlUnois
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