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Jau žinau, kad jis nėra popierinis tigras 

Paulius VI-sis šios dienos aktualiais klausimais 
Kokie klausimai liečiami naujoje enciklikoje? CASTELGANDOLFAS. Itali-1 

ja. — šventasis Tėvas Paulius 
VI-sis užvakar paskelbė (apie t u " m a savo pašaukimui ir kaip venimo santykiai su ekonomi 
tai vakar mūsų dienraštis pra
nešė) naują encikliką 'Eccle-
siam Suam" (Savo Bažnyčia) ir 
turi rugpiūčio 6 dienos datą — 
Kristaus Atsimainymo šventę. 
Jos turinys, pagai popiežiaus j v ^ k d > ^ Kristaus valią 
Pauliaus VI-ojo paaiškinimą, nė 
ra grynai dogmatinis-doktrini
nis, bet labiau pastoracinis - mo 
talinis. 

Mes pasiruošę svarstyti šiuos 
eriau galėtų atlikti jai Kris- niais klausimais ir Bažnyčios | bendrus idealus, 

taus pavestą misiją. Todėl pn- ryšys su kitomis krikščionių 
ciklikoje šventasis Tėvas kalba bendruomenėmis, o ypatingai 
apie Bažnyčios metodologiją. Bažnyčios santykis su pasauliu 
kurią ji turi sekti, norėdama ir su netikinčiaisiais. 

Todėl — sakė šventasis Tė
vas — mes galime šią encikli
ką užvardinti: "Bažnyčios ke-

Šventasis Tėvas Paulius VI-
sis reiškia vilt j . kad ši encik
lika, šis ganytojinis jo žodis, 
bus sutiktas palankiai visų krik 

lias!" Ir Popiežius nuiodo čia ščionių ir gal pasieks net stovin 
i tris kelius: pirmasis — dvasi- čius už Bažnyčios, kuriuos jo 

Šventasis Tėvas šioje encik- \ n i s žvelgiantis j sąžinę, kurią i meilė lygiai apima 
likoje nori pasidalinti su vys- • Bažnyčia turi ugdyti ir pašvęsti. I • • . 
kupais savo mintimis ir rūpės- Antrasis — moralinis kelias, lie i 

i • V 4 TI T\ 4 X A s; 
čiais apie tai,, kapi turi elgtis čia asketinį, praktinį ir kanoniš-
Bažnyčia šiandiena, kad liktų iš k a atsinaujinimą, kurio reikia 

Bažnyčiai, kad ji atitiktų sąži-

Vatikano dienraštis paliete 
pietryčių Azijos problemą 

nės reikalavimus ir galėtų būti 

- Čia patei
kiame svarbesnes popiežiaus 
Pauliaus VT-ojo enciklikos "Ec-
elesiam Suam" mintis: 

Pasaulio taika — Mes pasi
ruošę įsikišti, kur tik bus gali-

tyra, šventa, tvirta ir- autentiš
ka. Ir trečiasis kelias — apaš
talavimo kelias, kurį šventasis mybė. norėdami pagelbėti ne-
Tėvas vadina šių laikų termi-; sutariantiems rasti garbingą ir 
nais tariant dialogu, kuris i brolišką nesutarimų išsprendi-
yra reikalingas šių laikų Bažny- m a -

ROMA. — Rugpiūčio 7 die- kokių žygių tai gali privesti, ta- ras, apie tai turi pirmiausia čios tarnyboje. Taigi šie trys Komos kataliku Bažnyčios 
nos Va t ikano dienraštis "L'Os- čiau visus neramina nežinoma pagalvoti atsakingi tautų va- keliai ir sudaro tris enciklikos diskusijos su nekrikščionių re-
servatore Romano" pirmame pu ateitis. Trečiadienio bendroje dai ' ' — teigia savo straipsnį dalis. ligijoms Mes norime jungtis 

Reforma negali liesti esmi
nės Bažnyčios sąvokos ar jos 
pagrindinės s t ruk tū ros . 

Dialogas su moderniu j . i sau-
Ateizmas ir komunizmas — liu Bažnyčia turi dialogą su 

Tai yra rimčiausia mūsų laikų, pasauliu, kuriame J i egzistuoja 
problema... (įvairios priežastys* ir veikia... Mes viliamės, kad 
verčia mus... pasmerkti ideolo- jos (ateistinės ideologinės sis-
gines sistemas, kurios panei-1 temos, kaip pvz. komunizmas) 
gia Dievą ir persekioja Bažny- vieną dieną turės daugiau po-
čią, sistemas, kurios dažnai sie- zytyvų i teigiamą ( dialogą su 
jamos su ekonaminiais ir poli- j Bažnyčia, negu dabartinį, dėl 
tiniais režimais, tarp kurių a- kurio dabar tenka apgai les taut i 
teistinis komunizmas yra vy-1 ir liūdėti, 
raujantis. 

Krikščioniu vienybė — Me s Minint Lenkijos komu-
pabrėžiame, kad turime daug n į s t i n i o r e ž i m o S u k a k t į 
bendrų dalykų, kurie mus jun- * 
gia... bet mes turime pridėti, VARŠUVA. — Minint dvi-
kad ne mūsų galioje daryti kom ' dešimtąsias metines nuo Lenki-
promisus su tikėjimo integralu
mu. 

jos komunistinio režimo įsiga
lėjimo, buvo apdovanoti valsty-

I'opie/iaus primatas Mums biniais ordenais ir keletas ka-
skaudu, kad daugelis atsiskyru- talikų kunigų bei gr-upė įžy-
sių brolių žvelgia į Mus, kaip mių katalikų veikėjų už "dide-
į kokią kliūtį... Be popiežiaus i liūs nuopelnus" Lenkijos a t s t a -
katalikų Bažnyčia nebebūtų ka- j tyme. Jų tarpe minimi abu ka-

slapyje įsidėjo straipsnį apie audiencijoje Šventasis 
iškilusį pavojų taikai. 

Tėvas 
tūks-

"L'Osservatore Romano". 

"Iš tolimųjų pietryčių Azijos 
pakraščio — rašo Vatikano dien 
rastis — ateina liūdnos žinios 
apie kar ines operacijas, kurios 
išsaukė Jungt inių Amerikos Vai . ir pagalvot' stybių reakciją. Jungtinių Tau- ' /.' ° 

Paulius VI-sis. kartu su 
tančiais 
pasaulio 
Apvaizda pašalintų visus pavo 
jus ir suteiktų šviesos tautų 
vadams. Visi turime prisiminti 

Nors enciklika ir nenori tie- j s u jais ugdant ir ginant tikėji-

talikų atstovai seime Lubinski 
ir Stoma, komunis tams ištiki
mos katalikų organizacijos P a x 

talikiška. 
Bažnyčios reforma — Sie

kiant dvasinės ir- moralinės to-
siog nagrinėti svarbių ir aktu-1 m o laisvės bendrus idealus, žmo j bulybės... Bažnyčia negali būti! pirmininkas Piasecki ir keli ka-

ar būti indeferentiš- talikų kunigai, da lyvau jan tys 
ksta pasaulyje. tame sąjūdyje, 

čios susirinkimo tėvai, vis dėl j 

iais maldininkų, meldėsi už P r a d ė j o V e i k t i d i d ž i u l e ailU dabarties klausimų, ku-! n i š k a broliškumą, gerą kultūrą, j nepaliesta a 
ubo taiką, kad dieviškoji T •• ~ i nuos svarsto visuotinio Bažny- '< socialinį gėrį ir civilinę tvarką... ! ka. kas vyks 

Ispanijos užtvanka 
MADRIDAS, Ispanija. - Dau t o « * yra minima ir taikos pro 

giau kaip po dvejų metų užvil-
kinimo ir užslopintų gandų a-

blemos. ir krikščioniškojo gy-
kad jėga yra pa 

tų Saugumo Taryba susir inko v o f g a s P a t a r ė J a s « • * » « **n pie skandalą. Ispanijos" didžiau-
nepapras tam posėdžiui svars ty- i t y K l ų s P r e n d i m e - i sia hidroelektrinė užtvanka p ra 
ti susidariusią padėtį. Lygiai Pasaulyje nieko nėra branges dėjo veikti, 
posėdžiauja Pietryčių Azijos Su nio. kaip žmogaus gyvybė, as-j š i s projektas vadinas Me-
tart ies organizacijos (Seato) ir mens kilnybė ir jo kūrybinės quinenza užtvanka, kuri užtven 
Šiaurės At lan to Sąjungos (Na- galios... I** Ebro upės vandeni netoli 

DEL KATINO 
NUSKRIAUDĖ 
KOLCHOZO I 

MELŽĖJĄ i 
VILNIUS. Pavergtoje Lie

tuvoj vasaromis vyksta įvykiai,; 
panašūs j feljetonus. Jei spręsti 
iš "Tiesos" (Nr . 17., liepos 25) 
pykčio, kai kurie juokingi įvy-i 
kiai šių dienų Lietuvoje -eng-
vai pavirsta į karčią tikrovę. 

5,000 maldininkų iš 
Varšuvos 

į Čenstokavę 
VARŠUVA. — Rugpiūčio 6 d. 

rytą 5,000 maldininkų išvyko 
lomios šiaurės rytų regionuose, pėsti dviejų šimtų dvidešimties 
Spauda rugpiūčio 5 dieną prane kilometrų kelionei iš Varšuvos 
šė. kad 71 mylios ilgio baseinas į Censtokavą. norėdami pagar-

Naujas Turkijos premjero siūlymas 

O kokius pavojus atneštų ka- pasienio tarp Aragono ir Cata-

jau užtvindytas. 

to) vadovybės. . . 
Sunku šiandien pasakyti pr ie 

Trumpai iš visur 
— Ketur i čekai ir du lenkai 

nori gau t i politinio prieglobs
čio Stockholme, Švedijoje; Če
kai paspruko iš vienuolikos a s 
menų grupės , važiavusios ry tų 
Vokietijos keleiviniu laivu p ra 
ėjusios savai tės gale. Du lenkai 
pabėgo iš Lenkijos laivo "Ba-
tory", kai jis įplaukė į Helsin
kį praėjusią savaitę. ., , . , 

f r " Pasirodo, vieno koichozo mel-
— Sovietų Rusijos komunistų žėją Onutę atsekė katinas. Ka-

partija kviečia komunistų part i - j tina pastebėjęs kolchozo pirmi-
jų suvažiavimą Maskvoje š. m. ninkas užsipuolė melžėją, nes. 
gruodžio 15 dieną. Jau pakvies- girdi, katinas galįs papiauti kol
tą 25 užsienines komunistų par- chozo karvę. Kitą dieną melžėja „ , . . . . . . .. ,1C 

• i c m - • u -i - * 7 i u T/ Kipro prezidento Makanjaus 
tijos | konferenciją. Tai pasi- buvo iškviesta Į kolchozo valdy- v v r i a u s v b ė ketina prašyti Sovietų 
ruošimas komunistų partijų su- bos posėdį. Vaidybos nariai pr i : Rusijos lėktuvų eskadrilę, kurie NEW DELHI. — Indijos 
važiavimui, kur is numatomas ėmė nutar imą: "Už katino at- j stovėtų Kipre ir atkirstų Turkijos premjeras Shastri, jo gydytojų 
sekančių metų vasarą. i sivedimą į fermą nutraukti mel j lėktuvų užpuolimus. (UPI>| nuomone, vargu bebusiąs pilnas 

žėjai Onai P. penkis (5) darbą- » » • • » * « » • • • » • • • • • • • • • » • • * • 
Sovietų R u ^ o s d-Ktator:-; l | J 2 S ! J ^ \ " ^ T " m i H J ° n U S ^ t Ū k s t a n Č i U *** 
ščiova Pavadino "didžiausiu d a - s k n a u s t a d e l į * £ f " • * * « » «*, kovai su skurdu. 

nariai su pirmininku gavo toKi 
partinio dienraščio patarimą: — Pakistanas ir raudonoji 
negalima kur reikia ir kur ne- : K i n l » a padažnins lėKtuvų skn- d a s p a r o j e 
reikia savo teisėmis kaip vėzdu d i m u s savaitėje iki dviejų kar-

zė gali būti išspręsta, — pasa
kė EBOML 

Turkija ir toliau bombarduos 
Kiprą, jei graikai kipriečiai puls 
turkų kaimus - miestelius šioje 
Viduržemio saloje. 

binti Lenkijos karalienę Mariją 
jos Dangun Žengimo šventėje 
rugpiūčio 15 dieną. Išleisdamas 
j kelionę maldininkus, Varšu
vos kardinolas Wyszynskis sa
vo kalboje trumpai palietė są 
žinės laisvės h Dievo kulto pro 
blemas ir prar.ešė, kad jis yra 

. . , : - . . . ". . . nu pareiškė, joe ji nebebombar 
pakvietęs Į Censtokavą atvyicti, du f>s K i p r o į %ilkH} k i f ) r W m i 
Vienos kardinolą Pranciškų Koe savo karines jėgas ištrauks iš po
niją bet dar iki šio! kardino- zicijų. supančių turkų miestelius 

< UPI) 

Protestantu, anglikonu 
ir pravoslavu bažnyčių 

pasitarimai 
TUTZING. Vokietija. — Pra

eitą savaitę Tutzing, prie Starn 
Premier Ismet Inonu bergo ežero pasibaigė protes-

Turkijo^ premjeras KIIMI In<>- tantų, anglikonų ir provoslavų 

las negavo Lenkijos įvažiavimo kaimus 
vizos. Tai sutrukdo kardinolui 
Koenigui aplankyti Varšuvą, 

numatyta kelionės plane. 

Premier George Papandreon 
Graikijoj premjeras <r**or-4e Pa-

pandreou ragina Kipro preziden
tą Makarijų bendradarbiauti su 

bažnyčių visuotinos tarybos kon i ju ngtinių Tautų kariniais dali-
ferencija, kurioje buvo svars-!niais Kipro saloje c!'PI j 
tomą tikėjimo laisvės klausi-; 

Presldent Makarios 

mai ir praktiško bendradarbia-
vimo su Romos katalikų Raž-

ANKARA, Turkija. - - Kipro I nyčia formos. Hannoverio evan-
BresikVą irTaTzlgą, kaipTtrJo' I vyriausybė vakar apkaltino tur g^itaj vyskupas dr. Hans Lil-
_ « + w . J s « Z • kus kipriečius. kad jie sulaužę .V specialioje spaudos konferen 

karines paliaubas. Turkijos žval cij°Je pareiškė, kad galutinis 
gybiniai lėktuvai skraido virš krikščionių bažnyčių tarpkonfe-
Kipro. norėdami sužinoti, a r sinių santykių nustatymas pri-
turkų kipriečių neskriaudžia i klausys daug nuo Vatikano vi-
graikai kipriečiai. 

Shastri serga 

vasarą. 
Kinijos komunistu vadai 

tų Ri 
ščiovą pav 
bartinio meto revizionistu". "di 
deliu sąmokslininku, kar jer is tu 
ir veidmainiu." 

vyriausybės darbuotojas. 
Turkų premjeras Ismet Ino

nu vakar pasiūlė Graikijos mi-

suotinio katalikų Bažnyčios Su
sirinkimo trečiosios sesijos dar 
bų ir nutarimų. 

Visų pirma iki rugsėjo mėn. nisteriui George Papandreou su 
premjerui Shastri gydytojai te- daryti naują Kipro sutartį. Grai Į Prezidentui Segni susirgus, 
leido dirbti ministerio pirminin-; kija, Turkija ir Kipras turėtų dabar Italijos prezidento pa
ko darbą vos po kelias valan- susitikti Šveicarijoje salos krizei reigas eina Senato pirmininkas 

išspręsti. Per mėnesį Kipro kri- Cesare Merzagore. 

— Br i tan i jos ir Bulgarijos su - mosuoti. 
tartis. Bulgari ja ir Britanija pa
sirašė naują prekybos sutar t į . 
Britai p r i s t a tys Bulgarijai ma
šinerijos plastikai gaminti . Su
tarties objektas yra vienuolika 
milijonų 200 tūkstančių dolerių. 

Naujausios žinios 
— Popiežius Paulius VI-sis 

vakar iš vasarvietės Castelgan 

KALENDORIUS 

sv. Klara. 

šv. Jonas 
ir Kasija-

Rugpiūčio 12 d.: 
Laimutė. 

Rugpiūčio 13 d.: 
Berch, šv. Hipolitas 
nas, Ivrė . 

O R A S 

Oro biuras praneša: Chica-
gojp ir jos apylinkėje šiandien 

- apie 70 laipsnių: ry to j — 

tų, pradedant rugsėjo 13 dieną. 
Lėktuvų tarnyba tarp abiejų 

kraštų pradėta praėjusio ba
landžio 30 d. 

— JAV Gynybos departamen 
tas vakar pranešė, kad raudo-

dolfo. Italijoje, nuskrido helikop j n o J i K i n i J a pasiuntė sprausmi-
teriu į Orvietą. norėdamas vpa- Į n i 4 kovos lėktuvų į šiaurinį Viet 
tingai atžvmėti septvnių šimtų namą. Kiniečiai komunistai pa
metu sukaktį nuo Dievo Kūno s m n t ė | šiaurinį Vietnamą 10 
šventės įvedimo visame k a U B - Į ' 1 5 sprausminių kovos lėktuvų. 
kų pasaulyje. Jis skrido 70 my-j — šiaurės Vietnamo komu-
lių iš Ci'stelgandolfo į Orvie-i n i s t a i amerikietį lt. pilotą Eve-
tą ir ten atnašavo mišias ir pa-j r P t t Alvarez vakar parodė Hon 
sakė kalbą. Iš Crvieto grįžo į j G a i m i e s t o gatvėse. Jo lėktuvą 
Casteigandolfą i vietnamiečiai komunistai numu 

Orvįpte prieš 
"Transiturus 
vo Kūno švent 
hrfe. 

buvo įvesta Die-
ė visame pasau-

Saule texa D D O . leidžias ryQ. 

S**nata>« VHHZT prizmė įr 
x<t-,-:r)*(- pr-zidenUi; Johr..-:---nui 
latatymo projefitą. skinanu 947 

Moterų pažanga 
DETROIT. Mieh. — Preziden 

tas Johnsonas gavo specialią 
dovaną iš krašto moterų fede
racijos (business ir profesional 
women) už "moterų pažangos 
pagreitinimą." Mat. per pasta
ruosius metus 1,100 moterų ga
vo paskyrimus įvairiems fede-
raliniams postams, o moterų fe
deracija tai laiko "moterų pa
žangos pagreitinimu." 

kų Champagnole kasykloje bu
vo griūties atskirti nuo pasau
lio 80-ties metrų gilumoje. Po 
devynių dienų nepaprastai sun
kaus gelbėjimo dart;o. panaudo-

— Visas pasaulis su didžia jus visas moderniąsias pnemo-
da sej/.'- d r a'na. kuri vyko nes. devyni darbininkai buvo iš-
arr.prig-nri.e^ -:asvkio_;e Pra n- --:bf*,. •••• ;;K-.;s;ųjų likimas d j -

b u ; p i se rugpiūčio o dien ą. Lt. Aiva-
rez pateko komunistų vietna
miečių nelaisvėn. 

Socialiniai, ekonominiai 
reikalai ir Bažnvčia 
CASTEI / ;ANDOLFAS. I taa-

ja. šventasis Tėvas Paulius 
VI-sis specialioje audiencijoje 
priėmė rugpiūčio 6 d. Pistoia 
miesto Prekybos Rūmų a ts to
vus ir tarė j iems žodi apie Baž
nyčios socialinį-ekonominį moks 
lą. Savaime aišku, katal ikų Baž 
nyčia neduoda smulkių nurody
mų kaip dabartiniais laikais iš
vengti ekonominių sunkumų, tx*t 
moko pagrindinių dėsnių ir p n n 
cipų, kurių reikia laikytis spren 
džiant apie ekonominius ir sočia 
linius žmonių santykius . 

"Šiandiena — kalbėjo Šven
tasis Tėvas — nebėra vietos pa 
šaulyje ir egoistiniam kapita
lizmui, kuris d a r praei to šimtme 
eio metf)dais tvarkytų darbinin
kų ir darbdavių klausimus. Baž 
nyčia. kaip visų Matina ir Mo
kytoja, reikalauja teisingo ir 
harmoniško socialinių principų 
taikymo gyvenime be revoliu
cijos ar staigių persilaužimų, 
bet palaipsniui einant prie tei
singo visų klausimų sprendi
mo"... 

euzijūje. Kctur:u.ixa U U i * J i . nepavyko nustatyti. 

(traikijos a t s tmas IHrnifri 
.'.is Orhari Brslp Juagtiniq Taut 

bandoma išspręsti Kipro krizę. 

Sif^į,̂  i kairėj. > ir Turkijos atsto-
ų .Saugumo Tarybos posėdyje, kur bu-

Priex moterų emancipaciją. 
Vienas Šveicarijos fabr ikas nu
tarė nebepriimti j darbą mote
rų. Pagrindas: kai mote rys ne
gražios, vyrai nenori su jomis 

(UFfj dubti, o kai gražios, ta i negali 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1964 m. rugpiūčio 12 d. 

Redaguoja: R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS. 
Uodžiamą s iyst i : s. F Nedas, 4065 Archer Ave. , Chicago, 111. 60632 

DOiMUTĖS NETEKUS 
Clevelande po sunkios vėžio 

ligos palaidota visai skautiškai 
šeimai gerai žinoma vyr. skau
tininke, medicinos dr. Dominui 
ka Kesiūnaite. 

Su skautybe ji susipažino 
Rusijoje ir 1921 m. grįžus Lie
tuvon visą savo jaunatvišką 
energiją, visą atliekamą nuo 
medicinos studijų, vėliau nuo 
daktarės pareigų laiką pašven
tė skautiškos idėjos plėtotei. 
Skautiškų vienetų steigėja, sto
vyklų, konferencijų dalyvė, va
dovių laikraščio organizatorė, 
skautiškos spaudos bendradar
bė ir t. t. Visur kūrybinga, ne
pamainoma, labai daug pasidar 
bavusi Lietuvoje akademikėms 
ir visai Seserijai; o taip pat 
tremtyje — Hanau tunto orga
nizatorė, PLSS tarybos narė, 
vyr. skautininkės pav. ir 1952-
1954 m. vyriausioji skautininke. 

Skautybe buvo neatskiriama 
jos gyveninio dalis. Ji skauty-
bei atidavė savo gražiausias gy
venimo dienas, jos idėjomis gy
veno. 

Nepaprastai pareiginga, pa
vyzdinga, švytinti savo asmeni
niam gyvenime. Visada taktiš
ka, rami. šaltai ir teisingai 
sprendžianti visus reikalus. 

Studijuojant kurį laiką teko 
pas ją gyventi. Jo s erdvus kam 
barys nuolat buvo pilnas skau
čių. Domutės asmuo jas t raukte 
traukė. 

Skautės apie ją būrėsi ir 
tremtyje. J i buvo visoms ją pa
žinojusioms sesėms autoritetas. 

Seseriška, kiekvienu reikalu 
visoms prieinama, nors kaip 
daktare ir labai užimta. Kaip 

gydytoja j i ne vieną mūsų iš 
mirties nagų išgelbėjusi. 

Praeitą rudenį iš jos, jau ser 
ganomos, gavau laišką ir adre
są labai pagalbos reikalingos, 
tik grįžusios iš Sibiro sesės. O 
vėliau, žiemą ją aplankius, jos 
pirmieji žodžiai: "Turiu geros 
medžiagos Lietuvos sesėms, tik 
nėra jau jėgų... Išsiųskite!" 

Sesė Domutė ir ligoje švitėjo. 
Teko laimė su ja paskutines Kū 
čias valgyti. Jos mintys ir hori
zontai buvo dar tokie platūs... 

Aplankius ją pavasarį, buvo 
jau silpnutė. Tada rašiau nuo 
jos gal paskutinius laiškus idė
jos sesėms Lietuvon. Savo bui
timi Domutė nesiskundė, o at
virkščiai pridavė sesėms gyve
nimo vilties, nors buvo tokia 
silpnutė, kad bediktuodama už
snūdo. 

Tik jos gyvenimo draugės Ste 
futės Radzevičiūtės nepaprasta 
seseriška, tiesiog motiniška 
priežiūra j o s gyvenimo dienas 

: prailgino. O vietas skautinin
kės, daktarų šeimos ir kt. prie-
teliai visokiais būdais stengėsi 

; t a ; Ūkusias gyvenimo dienas 
praskaidrinti. 

Skautybės simbolis — kakla-
\ raištis — įdėtas į jos karstą. 
Mes visos, kurios dar jį nešio

j a m e , geriausiai pagerbsime ve-
, lionę besistengdamos sekti jos 
pavyzdžiu, kad ir mūsų pirmo-

Įji mintis būtų apie kitus, kad 
kuo tauresnėmis vadovėmis, 
kuo geresnėmis skautėmis būti 
pajėgtume. 

Ilsėkis ramybėje, neužmiršta
ma, taurioji sese, Domutė! 

B. Kodatienė 

Vakariene skautų s t o v y k l o j Putnaane B. Kerbelienes nuotr. 

KERiNAVIEČIŲ ŠILAINĖJE 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO 

VASAROS STOVYKLA 

Akademikų skautų stovykla 
šiais metais vyks rugpiūčio 24-
30 dienomis Tuxedo, N. Y., apie 
30 myirų už New Yorko, gra
žiuose Palisades parko kalnuo
se. Tikimasi, kad ši stovykla 
bus ypatingai gausi, nes daug 
jaunimo suvažiuos į Pasaulinė
je parodoje vykstanči Lietuvių 
dieną rugpiūčio 23. o po to 
vyks į stovyklą. Stovyklos pro
gramos vedėju pakviestas senj. 
Algis Qk>das iš Worcesterio, 
Mass. Kiti stovyklos pareigūnai 
da r nepaskirti. Registraciją ve
da f. n. La ima šileikytė 86-09 
96 S t , "VVoodhaven. X. Y. Visi, 
norintieji stovykloje dalyvauti, 
prašomi nedelsiant registruotis, 
prisiunčiant 5 doi. (kurie jskai-
tomi į stovyklos mokestį), taip 
pa t nurodant savo vardą, pavar 
dę, adresą ir nurodant dienas, 
kurias numatoma praieisti sto
vykloje. Stovvklos mokestis 28 
doL 

ŠILAINĖS 
STOVYKLAITOJOS DĖKOJA 

Mieliems Kernavės tunto tė
veliams: p. Ruibiui. p. Žostau
tui, p. Petkūnun, p. Krutuliui, 
p. Vindašiui. p. Bieliūnui, p. Gu 
tauskui, p. s. Užubaliui, s. Vil
kui, p. Aleknavičiui, p. Varan-
kai ir p. p. Totoraičiams. nuo
širdžiu darbu prisidėjusiems 
prie pasiruošimo stovyklauti ir 
Šilainės stovykols įrengimo. 

Taip pat didelė šilainiečių pa
dėka priklauso dr. Kisieliui ir 
sesei Šilėnienei už medicininę 
priežiūrą, p. Kisielienei už tal
ką ir parodytą nuoširdumą. To
mui Kisieliui už apsaugą mau
dantis, tėvui Keziui už praves
tą susimąstymo dieną ir puikias 
nuotraukas, ir s. K. Cijūnėliui 
bpi Lituanicos broliams už skau 
t iška pagalbą. 

O mielai vyr. skautininkei O. 

Zailskienei, jos pavaduotojai s. 
M. Jonikienei, vid. rajono vadei-
vei F. Kurgonienei, vid rajono 
vadui s. Tallat-Kelpšai, pirmi-
jos pirm. s. Korzonui, Akade
miniam skautų sąjūdžiui ir p. 
p. Ruibiams už gausias ir ska
nias tradicijas bei lauktuves Ši
lainės sesės šaukia — ačiū, 
ačiū, ačiū! 

šilaines stovyklos viršininkė 

MIEGOK RAMIAI TU, 
PARTIZANE 

Kieme stebiu besileidžiančią 
saulę. Jau užlindo už medžių, 
namų. Atslenka vakaras ir iš
girstu iš toli atskrendančią dai
ną: 

"Veltui lauks motulė prie 
klevo vartelių 

Trys sūnūs negrįš atgalios"... 
Širdis suplaka greičiau... Tai 

mano mintys stovykloje! Ir vėl 
aš girdžiu: "Sese, kada eisime į 
"Lakeside" kapus?" "Ne į ka
pus eisime, bet partizanas atva
žiuos!" "Koks partizanas?" 
"Ar nežinai? Iš Lietuvos parti
zanas atvažiuos!" 

Ir juokinga, ir graudu... 
Tą dieną stovykloje šventėm 

partizano dieną. Vadovės kalbė
jo, pasakojo, mokė dainų apie 
partizaną. 

Vis mintys grįžta atgal. Tam 
su. Nuo kalniuko leidžiasi šim
tas žvakučių... Priekyje su dega 
lais pasitinka broliai ir tylumo
je einam prie šlamančio ąžuo
lo pavėsyje sukasto partizano 
kapo. Sesės prieina prie kapo. 
priklaupusios padeda žvakutę ir 
grįžta savo vieton. Atrodo, ka
pas lyg dega... Tėvas Kczys pri
mena žuvusj partizaną, sukal
ba maldą, trijų pastovyklių 
skautai atlieka trumpą progra
mėlę ir — "Miegok ramiai Tu, 
partizane!" 

Gęsta žvakutės... Sesčs ir bro 
iiai grįžta savo palapinėsna ra
miam nakties poilsiui. Po ošian
čiu ąžuolu lieka tik keletas se
sių ir brolių laukti, kol žvaku-

Atmenu aš kartą, o seniai t a i 
buvo. 

Kai vyresnis brolis ėjo iš 
namų, 

Kai mama šilainę 
škapleriuosna įsiuvo, 

Kai ramino guodė žodžiu 
neramiu. 

(Aistis) 

An t ąžuolinių vartų — sky
das. Šilainė — sako virvių rai
dės. Už vartų, aukštai medžių 
šakose plazda geltonas vimpi-
las. Ant jo senoviškas herbas 
ir užrašas — Kernavė, skaučių 
tunto stovykla. Apiink tvarkin
ga, išpuošta. Stovyklavietė — 
dauba. Ant jos krantų išrikiuo
tos palapinės; žemai vidury — 
laužavietė, aplink ją s to r i rąstai 
suolų vietoje. Kaip įdomiai iš
planuotas tas nedidelis Šilainės 
rajonas! Pasirašom j svečių 
knygą ir einam arčiau pasižiurę 
ti. Kas gi čia? Aitvaro Gojus 
— sako raidės ant skydo. Ait
varas spokso nuo medžio, pra
žiojęs drevės burną; švyluoja 
vėjelio taršoma jo kanapinė 
barzda. Tai sesių kernaviečių 
talismanas. Kiekvieną vasarą 
stovyklauja t a s ai tvaras su jo
mis kartu, kaip ir anas į medi 
įkeltas, dailiai išdrožtas Rūpin
tojėlis, kernaviečių sa rgas i r 
globėjas. 

Ant geltonos gairelės žydi 
saulėgrąža. Saulėgrąžos žiedas 
išdėstytas smėlyje iš akmenė- ' 
lių. Aišku, šioj palapinėj "Sau- , 
lėgrąžos". 0 toliau — "Kurap
kos". Prieš palapinę išpiešta ku ! 
rapka, o ir ant kepuraičių šitos 
sesės nešioja kurapkėles. Už 
"Kurapkų" palapinės j a u gir
dim kvarkiant. Nereikia nei 
klausti — čia "Varlių" namai. 
Jos visos nebe mažos, smark ios 
ir vikrios, o gražumu, aišku, 
pralenkia t ikras varles. Toliau 
žydi "Ramunės". Didžiuliai bal
ti žiedai prie palapinės, o pačios 
sesės šypsosi, kaip gėlės. Už 
'Ramunių žaliuoja "Egla i tės" . 
Tai pačios mažiausios kernavie-
tės, bet, girdėjom, uoliausios 
stovyklautojos: tvarkingos, pa
reigingos ir gražiai vaidinti mo
ka. O jų skiltininkė Egle Aglins 
kaitė buvo išrinkta net geriau
sia šilainės skiltininkė. 

Baigiam apeiti palapinių ratą I 
ir sustojam prie •"Toiminžiemioj 
Kamanių" būsto. "Kamanės" -Į 
šilainės vadovės. Mus pasi t inka \ 
"kamanių-kamanė" p.s. Irena j 
Vilkienė. Ji stovyklos viršinin
kė, už tat, prisisegusi didžiau
sią bitę. šypsos mum bajoriškai, 

tės užges... 
"Miegok rainiai Tu. partiza

ne"... 
B. K. 

kviesdama paviešėti. J o s dešinė 
ranka, geriau dešinys sparnas, 
išskrenda iš palapinės vyr. skau 
tė Rita Baraitė. J i ši lainės ko
mendante ir laužavedė, visad 
linksma ir sesių mylima. O čia 
mus sveikina ir p. s. Birutė 
Vindašienė, energinga Šilainės 
skaučių vadovė, ir vyr. skautė 
v.s. Valė Kliknienė, rūpestinga 
paukštyčių "mama", kuri su jo
mis ne tik žaidžia, bet i r sušu
kuoja ir naktį apklosto. Šios abi 
vadovės stovyklauja čia ne tik 
su savo dukromis, jau paukšty
tėmis, bet ir su būsimuoju skau 
tišku prieaugliu. Garbė joms! 

Švilpukas! Sesė Ri ta šaukia 
pietų, ir šilainietės kūlvirsčio
mis rikiuojasi prie savo palapi
nių. Už vikrumą — taška i ! Ne-
užsileidžia skiltys. Visą stovyk
los laiką varžysis šitos sesės dėl 
tvarkos, švaros, lietuvių kalbos, 
drausmės, pasirodymų... 

Eikime ir mes su jomis pietų. 
Iš visų pusių skuba valgyt kiti 
stovyklautojai: Aušros Vartų 
sesės ir Lituanicos broliai. Šitą 
išalkusią skautų minią maitina 
Kernavės v.s. O. Siliūnienė, ne
pavargstanti , geraširdė "marau-
nėlė", vyriausia virėja. Šypsos ji 
pro didžiausio katilo viršų: 
"Imk daugiau, valgyk, vaikeli!" 
Ir valgo visi ir kartoja vėl, nes 
baissssssiai ssskanu! 

n 
"Atvažiuoja! Atvažiuoja" — 

skamba per visas stovyklas. Sa
vaitgalio svečiai atgarmėjo, už
plūdo skautų rajonus. 

Šilainėje sujudimas. Atvyko 
Kernavės tuntininkė s.V. Alek
navičienė su s: N. Užubaliene. 
Atgūrino jos, dovanų maišelius 
atbogino... Sesė Aleknavičienė 
stovyklos viršininkei įteikė pui
kų drožinį su šilainės skydu ir 
miniatūrinėmis skilčių gairelė
mis, o sesė Užubaliene prisegė 
komendantei Ritai mažytį kir
vuką už kruopštų darbą stovyk
lą įrengiant. Visos šilainės skil
tys gavo tuntininkės dovaną — 
kernavietiškos šilumos žiburė
lius, o visos paukštytės — sal
džių lauktuvių. Be to, šilainie
tės labai sužavėjo buvusios Ker
navės tuntininkės s. L Lunec-
kienės ats iųsta dovana — išsi
šiepęs, pasišiaušęs aitvariukas. 
Jį globoti ir mylėti pasišovė ir 
mažiausios ir didžiausios Šilai
nės stovyklautojos. 

Be visų šių viešnių šilainę ap
lankė: vyr. skautininkės pava
duotoja s. Jonikienė, vyr. skaut. 
B. Jodelis. vidurio raj . vadeivė 
F. Kurgonienė. vidurio r a j . va
das s. Tallat-Kelpša, pirmijos 
pirm. s. Korzonas ir Kernavės 
kapelionas G. Kijauskas, S.J., 
kuriam šilainietės užkabino mil
žinišką medalį. Nors t a medinė 
ripka t raukė tėvą Kijauską prie 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
S240 S. H A L S T E D S T . Telef .: CA 5 - 7 2 M 

DIDELIS P A S I R I N K I M A S ĮVATRTATTSTU> TELEVIZIJOS, 
RADIO, STKREO A P A R A T U . P A R D A V M A S IR T A I S Y M A S 

ORO V Ė S I N T U V A I — AIR CONDITIONING 

žemės, bet j is nešiojo ją su 
skautiška kantrybe ir šypsena. 

Smagu, Kai svečiai atvažiuo
ja; gražios jų dovanėlės, malo
nūs komplimentai. Tačiau la
biausiai Šilainės seses pradžiu
gino tėvelių būrys, kuris, veda
mas Kernavės "tėvų-tėvo" p. 
Ruibio, atbrazdėjo į Šilainę su 
saldainiais, vyšniomis ir su glė
biais pasiilgimo. 

m 
Laužas dega, aiškiai šviečia... i 
Trys šimtai skautų, du šim-j 

tai svečių, o gal dar daugiau, į 
nutūpė laužavietės šlaitus. Va-! 
karas tyras, kaip vanduo. Pir-j 
mos žvaigždės žiūri pro šakas,! 
o didžiulis laužas dega, purkš-, 
damas ankštyn kibirkščių lietų 
ir vainikuodamas skautišką die-, 
ną jauno džiaugsmo vainiku. 

Pasirodymai seka pasirody
mus; daina seka dainą; pioji-; 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turirų neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

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

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

Jau "ateina naktis". Draugiš
ka ranka rankoje — labanak
tis! 

(Bus daugiau) 
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p. RtnyfiKAs 
4448 S. Western Ave. 

Tei 847-4829 ir YA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
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ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB. 
VaL 9-4 ir 6-8. Sestad. 9-1 

2859 W. 63rd S t , Chicago 29, UI. 
Te*. PRospect 6-5084 

DR. ANNABALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. tetef. ĮVAIbrook 5-5076 

Res. HE 8-1670 

DR. K. G. DALUKAS 
AKISERUA tB. MOTERŲ UGOS 

GIKEKOLOGDIfi CfifflKCRGlJA 
6449 So. Pateški Bd. (Crawford 
Medfcal BoiMing) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambią U MI 8-8001 

OflsM S148 Wes* 68id Street 
Tei.: PRospect 8-1717 

ReskL: 3341 West 6«th PUce 
Tei.: REpubUc 7-7868 

DR. $ RIEžIS 
C H I R U R G A S 

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

DR. VL BLAŽYS 
PLAueąj m VIDAUS LIGOS 

a s a i Weat aSrd Street 
Kampas 63-čios ir Califoroia 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
SeSt r—4 vai. 

Trečiftd. ir kitu laiku pagal sutarti 
Oflso telef. 476-4042 

Res. WAltorOOk S-3048 

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

TeL 695-0533 — Hgin 
425 No. Liberty Street, 
Roote 25, Ugin, niinois 

Vatandos pagal susitarimą 
TeL H E 4-5S4t, res. 888-2333 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Tei. ofiso H E 4-5758; Re*. ECT 5-S22S 

DR. S. ir I i . BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 West 51 st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. J-9 
vai. penktad. 11 v. r. iki 9 v. v.. 
§eSta<i. Irt v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą. 

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

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6S87 
DR. B GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
mai a i d i m i š k u . B e t kai SU s a v e Specialybe akušerija ir moterų ligos 
šūkiais ir "indėniška gimnasti-l ,„, 2454 West 7lst Street 

, . j (71-os ir Campbell Ave. kampas) 
k a p r i e laUZO S t o j a Š i la inės se - jVal . : kasdien 1—3 ir S—8 vai 
sė Rita, linksmumui nėra galo. 
Jos sugebėjimas išlaikyt minios 
dėmesį bei nuotaiką ir gausus 
laužvedybos repertuaras — pa
sigėrėtini. Ploja jai visi iš visų 
pusių, o kernavietės žydėte žy
di: juk sesė Ri ta išaugo jų 
tunte! 

Ofiso tei. PK 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-90S1 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ I-IGOS 

2650 West «3rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 

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

TeL Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6060 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ m 

KMOCTVftS TJGOR 
CRAWFOD MEDTCAL RLDO. 

6449 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pairai susitarimą 

Res. GI 8-OS73 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
ARVSKRMA TR MOTKRV I.lr.OS 

61S2 So. Kntoe Av*.. VVA 5-2G70 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-
tfcriliapii, skambinti MI 3-0001. 

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

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
A K I Ų U G U SPECIAUSTfc 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marquette Road 

VaJa-ndos: S—12 ir 7—9 v. v. pagul 
susitarimą, ižskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281 
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

V I D A U S IR KRAUJO LIGOS 
2300 West 51st Street 

Oakley Medical Arta 
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarima. 
Ofiso Ir buto tei. OLympte 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tei. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojais) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p., 6:30-8:30 
vai. vak. Šeštad. 12-4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 va!, ir 6—8 vai. vak. 
z išskyrus trečiadienis. 

Šeštadieniais 12 iki 4 "popiet 
Atostogose lisri niî >iū«"io 20 d. 

FU-ikahu esant kreiptis pas dr. F. 
Kauną. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

RCruKrr.* m VAIKTJ LIGŲ 
SPFCIALISTe 

MEDICAL HOLDING 
7156 South Western Aveime 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
$ v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofiso ML RK 7-1168. 
Rez. teL 239-2919. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal rastt»rtma 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Tei. — PRospect 8-7773 

Vai.; pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 

Ofiso RE 4-1S18, Rez. PR 0-9801 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

speotalThe — vidaus Ilgos 
2454 West 71 st Street 

(71 -oa ir Camphel] Ave. kampa.") 
Vai.: ka-sdien 9-i i ryto ir 4-8 v. v. 
.šrStad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta 

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA TR CHTRURGfi 

VTDAT-S LIGOS 
10748 S. Michigan. Chicago 28, IU. 

Telef. ofiso: r n i m a n ">-«7«6 
Jimmą: BFverly H-S94fl 

PriJm. vai.: kasdien K-8 v. v., geSt. 
1-4 p p. ir treč. nždarv'ta. 

Tei . CE 6-0720 arba 283-4600 

DR. C. K. PAULIS 
r>L*0\OSTTRA IR VIDAFS IjfGOS 

Monroe Baildinu, S a i t e "09 
104 Soath Michiean ATenn« 
Valaadoa moitarua telefonu 

TeL R E 7-8818 

DR. ALBINA PR URS KIS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ž 
Ofisas 2659 W. 59tk Stree t 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeš tadienia is 

uždaryta. 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

I R . AL NARIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(kampas Kedzie ir Arcber) 

VAL.: kasdien nuo 2 ilci 8 vai. vak. 
Tre4. ir sekruad. t i t susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kož iaus ligoninę 

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. RFpubttc 7-2200. 

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

keičia stiklas ir rėmus 
4455 S. Califoroia Ave. , Y A 7-7381 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; tr&fi. 
uždaryta; šest. nuo 10 v. r. iki 1 po
piet. 

Rez. teL PR 0-6730 

DR. L SEIRUTIS 
Inkstą, pūsles ir šlapumo taku 

cnimrgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), teL 776-2880; 30 3L Micni-
gan ave. Saite S08, teL CV. 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS OR C H I R U R G A S 
Adresas : 4255 W. 63rd Street 

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

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

Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti. 

Offiso telef. CTJffside 4-2806 
Re>id. telef. YVAlbrook 5-3009 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekviena diena 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

BE>T>RA PRAKTTKA LB MOTERT; 
LIGOS 

Ofisas i r rez. 2652 W. 59th St . 
TeL PRospect 8-1223 ar P R 6-5577 
Ofiso vai.: Pina., antr., trec. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą. 

Of. tei. HE 4-2123. Namo GI 8-0195 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

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

Treč. ir sešt. uždaryta 

... 

Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2524 W e s t 69th Stree t 
specialybė: AKIŠERT4A IR MOTKRTj 

LIGOS 
VALANDOS: 1 įkj 4 ir S lk1 S v. • . 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždarvta 

ATOSTOGOSE IKT AUGCSflC t l 
PAVADUOJA.;; DR. v. TA r RAS. 
_ ^ Tei. PRospect 6-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

( V A Š K A S ) 
GYDYTOJA m C H I R U R G Ė 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien- 2-4; 8-8 

SeStAd. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
tik sKiihiais atvejais ir susitarus. 

Tei. ofiso PR 6-6446. rez. H E 4-3150 

DR. F. & WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West-71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p.p. ir 7 iki S v. v. 

Treč. ir SeStad. pa^al sutartį 
Į . ' 1 

DR. P Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tei. ofiso CA R-02S7. rez. P R 6-66S9 

Rez. ««Oft So. Ashland Avenue 
Vai. 11 v. ryto *ki 2 v. p. p. 6-7 v. T. 

Perskaitę 'Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti 



Nuoširdžiai remtina 

SEN. DODD KANDIDATŪRA 
Demokratų partijos konven

cija prasideda rugpiūčio 24 d. 
Ji bus Atlantic City. N. J. Ji 
Įvyks tuo laiku, kai net dve
jose vietovėse — Pietrytinėj 
Azijoj ir Kipro saloj reiškia
si karo pavojai, kur būta rim
tų ginkluotų susirėmimų. Jung 
tmės Valstybės, kaip ir dau
gelis kitų kraštų, dėl to yra 
rimtai susirūpinusios. Atrodo, 
kad JAV vyriausybės atsako
mybė gesinti karo liepsneles 
kol jos dar nėra perplaėiai sa
vo rausvus ir pitkus liežuvius 
paskleidusios, yra žymiai di
desnė, negu bet kurių kitų Va
karų valstybių. Todėl, supran
tama, iš tos priežasties ir de
mokratų konvencija darosi 
svarbesnė ir įdomesnė ir ji y-
ra labiau laukiama, negu pra
eityje buvusios vienos ar ki
tos partijos konvencijos. Ši 
konvencija, svarstydama ir pri 
imdama rinkiminę ir ateities 
darbų programą, negalės užsi
merkti akių tam. kas šiuo me
tu vyksta tarptautinės politi
kos arenoje. Ji turės pasisa-
kvti , reaguoti. 

# 

Konvencija laukiam^ ir ki
ta i s požvilgiais. Jau žinoma, 
ka? bus nominuotas kandida
tu į prezidentus, tačiau ligšiol 
dar nežinoma, kas bus nomi
nuotas j kitą labai svarbų pos
tą — viceprezidentus. 

Aną dieną prezidentas John-
sonas savo ypatingu pareiški
mu eliminavo keletą populia
rių vardų jų tarpe ir Robert 
Kennedy, velionies Kennedy 
broli (jis, atrodo, s ta tys savo 
kandidatūrą į JAV s -:n? to
n u s New Yorko valstybėj). 
Tuo tarpu garsiausiai kalbama 
apie senatorius Hubert Hum-
phrey ir McCarthy, abu iš Min 
nesotos valstybės. Bet ir del 
jų prezidentas dar nėra pasi
sakęs. Tad nieks tikrai negali 
pasakyti, ką prezidentas John-
sonas pasirinks savo bendra
keleiviu ateinančiuose rinki
muose. 

Keliais atvejais spauda ga
na efektingai minėjo senato
riaus iš Connecticut Thomas 
J. Dodd kandidatūrą į vicepre
zidentus. Atrodo, kad iš visų, 
kiek jau yra minėta, sen. Dcdd 
kandidatūra yra pati remti-
niausia. Šiais netikrumų, tarp
tautinių krizių ir karų pavojų 
laikais kaip tik yra reikalin
ga prezidento dešinėn statyti 
politiką, kuris yra plačiai su
sipažinęs su tarptautinėmis 
problemomis, kuris jas giliai 
studijuoja, kuris kiekvienu at
veju senate gyvai, rimtai ir 
efektingai reaguoja ne tik sa
vo išsamiomis ir gerai paruoš
tomis kalbomis, bet ir konkre
čiais mūsų vyriausybei pasiū
lymais. 

Tarptautinės politkios klau
simais sen. Dodd gali kalbėti 
autoritetingai, nes jis tą poli
tiką gerai pažįsta. Nepaisant 
kurio pasaulio krašte kiltų kri
zė, jis apie ją žinos, nes nėra 
šioj žemėj kampelio, apie kurį 
jis nežinotų. Jis žino jų reika
lavimus, jų problemas. Jis bu
vo ir yra nuolatinis užsieninių 
reikalų studentas. Todėl jam 
yra lengviau, negu bet kam 
kitam, kalbėti ir spręsti tarp 
įvairių tautų bei valstybių ki-
lančius ginčus, spręsti eksper-
tiškai ir su atitinkamu onm.u. 

Senatorius Dodd įgijo labai 
daug patyrimo tarnaudamas 
Jungtinių Valstybių užsienio 

tarnyboje. Jis, kaip diploma
tas, buvo užsienyje, Europoje, 
kai Sovietų Rusija pradėjo 
siautėti Balkanuose ir smurto 
keliu likviduoti demokratines 
santvarkas ir pasigrobti dau
gi Jio valstybių vairą į savo ran 
kas, įvedant diktatūrinius, po
licinius režimus. Savo akimis 
jis matė komunizmą veiksmuo 
se ir praktikoje. Jis ma tė ne
kaltų žmonių kančias, trėmi
mus, matė moterų ašaras , kū
dikių verksmus. Jis pažino ko
munizmą tokiu, kokiuo jis yra. 
Tad visai netenka stebėtis, jei 
šis politikas, besidarbuodamas 
JAV Atstovų rūmuose ir se
nate, nuolat kelia balsą prieš 
didžiuosius komunizmo pavo
jus ne tik Azijai, Afrikai, bet 
Europai ir net Amerikai. Se
natorius tai daro ne be pagrin
do. J i s t ikrai žino, ką daro. 

Senatorius Thomas Dodd ge 
rai pažino ir Vokietijos na
cius. Kaip geras teisininkas ir 
tarptautinės teisės žinovas, j is 
Nuernbergo teisme, Vokieti
joj, surinko medžiagą iš baisio 
šios nacių sukurtos ka ro metu 
Dachau koncentracijos stovyk 
los, kurioje buvo nukankinta 
ir išžudyta daugybė nekaltų 
žmonių. Jis sudarė bei paruošė 
apkaltinimo aktą Goeringui ir 
kitiems nacių karo kriminalis
tams. Vienas svarbiausių teisė 
jų Nuernbergo teisme Robert 
H. Jackson ypatingai didžia
vosi sen. Dodd veikla istori
nėje byloje prieš nacių krimi
nalistus. 

Tuo būdu sen. Dodd puikiai 
susipažino su aibiem šių laikų 
blogybėm — komunizmu ir na
cizmu — atnešusioms pasau
liui kančias, baimę, netikrumą, 
nuolatinę karo grėsmę. 

Būdamas senatorium, sen. 
Dodd daugelį kar tų įspėjo sa
vo kolegas ir vyriausybes žmo 
nes, siūlė planus kiekvienai 
kilusiai tarptautinei krizei lik
viduoti, bet kad į tai nekreipė 
dėmesio atsakomingieji žmo
nės valdžioje, krizes ėjo gilyn, 
komplikavosi, nešdamos dide
lius moralinius ir medžiaginius 
nuostolius tiek krizių palies
toms pusėms, tiek pačiai Ame
rikai. J o pranašavimai dauge
lyje atvejų šimtaprocentiniai 
išsipildydavo. 

Vargu yra bent vienas mū
sų dienraščio skaitytojas, ku
ris nežinotų, kad sen. Dodd 
yra energingas kovotojas flž 
komunistų pavergtų t au tų iš
laisvinimą. Jų naudai y r a daug 
kalbų pasakęs ir senate ir ki
tur. Tuo pačiu senatorius yra 
ir lietuvių geras ir a r t imas bi
čiulis, daug stiprių pareiškimų 
padaręs už Lietuvos išlaisvini
mą. Būdamas Kersteno komi
teto nariu ir drauge su kitais 
komiteto nariais pravesdamas 
daugybės liudininkų apklausi
nėjimus apie Lietuvos paver
gimą ir ten vedamą genocidą, 
jis da r geriau pažino komu
nizmą. 

Neužmirština ir tai, kad ir 
vidaus politikos reikalus šis 
garbingas senatorius svars to 
ekspertiškai, kreipdamas didelį 
dėmesį į žmonių ekonominę 
ir socialinę gerovę ir kramto 
saugumo stiprinimą. 

Todėl, jei mes galime kuo 
prisidėti, kad demokratų kon
vencija nominuotų sen. Dodd 
kandidatu į vicepreUdentus, 
padarykime tai tuojau. 

Maskvos posūkis, jos tikslai ir satelitai 
Maskvai siekiant santykių '"sunormalizavimo" su Bonna tenka atsižvelgti į sateli
tus. Spėliojimai apie Chruščiovo būsimus pasiūlymus vak. Vokietijai. Lenkai tikisi, 
kad Kremlius jų nesuvedzios. Toliau kalba apie vokiečius — "revanšistus" ir reiš 

kia pasitenkinimą de Gaulle pareiškimais 
V. ALSEIKA. Vokietija 

Reikia manyti, kad ties Juo-i j imų. kad Maskva galėtų at- paremsianti lenkų gyvybinius 
dąja jūra atostogaudamas sisakyti jos ligšiol atkakliai gin- interesus ir kad Maskva nekei-
Kremliaus valdovas apsvarstys j t o s tezės, kad vak. Berlynas sianti savo politikos Vokietijos 
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visus busimus ėjimui, jam aiš
kiai gyvinant santykius su va
karu Vokietija. Jam teks atsi
žvelgti ne tik j Sovietų Sąjun
gos interesus, bet ir j santy
kius su sovietiniais satelitais. 

nepriklauso vak. Vokietijai, kad 
jis sudarąs atskirą politinį vie
netą. Jei ta ip įvyktų, tai sovie
tai galėtų girtis įvykdę didelį 
"kompromisą" ir tai , žinoma, 
j iems būtų naudinga pirmoje 

Tiek pasikalbėjimų su vokiečių I eilėje propagandiniu 

atžvilgiu. Tačiau, kai Lenkijoje 
buvo stebimas ligšiolinis Krem
liaus tonas Bonnos adresu, kai 
Fed. Vokietija laikyta priešu 
Nr. 1, tai dabar lenkų pelitiniai 
vadai, atrodo, turėtų viešąją 

Jie turėtu 

a r visiškai panaikinti Vakarų šachmatų ėjimą, kurio vienas 
sąjungininkų garantijas vak. : tikslų būtų dar labiau išryškinti 
Berlynui ir vakarų vokiečius priešingumus vakariečių sto-
priverstų dėl susisiekimo kelių i vykioje, 
tiesiogiai tar t is su satelitine R. 
Vokietijos vyriausybe Pankovve. 
Ta proga vakariečiai pabrėžia. 

Lenkai džiaugėsi de 
pareiškimais 

Gaullio 

atžvilgiu, nuomonę apraminti 
kancleriu temų apimtį, tiek iri Antra, tokiu mostu jie galėtų būsimą Nikitos kelionę į pareinį 
vizito terminą teks paruošti iš I pasiekti kito tikslo: sumažinti pavaizduoti kaip diplomatinį 
anksto, nes juk nebus norima 
sudaryti " ,šoko" nuotaikas ii 
partijos pareigūnams ir sateliti
niams vadams rytų bei vidurio 
Europoje. Juk gerai prisimena
ma, kokią nemalonią staigmeną 
lenkams buvo sukėlęs Adenaue
rio 1955 m. vizitas j Maskvą. 
Pagaliau, ne be reikšmės buvo 
ir Chruščiovo žento Adžubė-
jaus, jam išvykus iš dviejų sa
vaičių viešnagės Fed. Vokieti
joje, politiniai pasikalbėjimai 
rytinėje Vokietijoje, dar prieš 
raportuojant apie Vokietiją pa
čiam Nikitai Kremliuje. 

Maskva siekia konsoliduoti 
savo "nuosavybes" 

Vakarų Europos stebėtojai 
šios karštosios vasaros dieno
mis vis spėliojo: kodėl Mask
va parodė savo iniciatyvą pa
gyvinti santykius su Bonna, ko 
dėl Chruščiovas taip susidomė
jęs susitikti su prof. Erhardu'7 

Viena iš priežasčių, sekant švei 
carų korespondentų Maskvoje 
nuomones, bus Kremliaus no
ras sukonsoliduoti sovietų turi
mas '"nuosavybes". Tai ryškėjo 
ir pažvelgus į birželio mėn. Mas 
kvos ir Ulbrichto pasirašytą su
sitarimą. Rytų Vokietijos dik
tatorius Ulbricht lenkų partinio 
organo "Trybuna Ludu" pas
kelbtame pasikalbėjime buvo nu 
rodęs į "nepakeičiamas" sienas 
ne tik ties Oderio - Neisės upė
mis (siena t a rp Lenkijos ir Vo
kietijos), bet ir ties Elbės bei 
VVerros upėmis, atseit, ties abie
jų Vokietijų ribomis. Sovietai. 
atrodo, ne tik pasiryžę konsoli
duoti padėtį, bet ir toliau atsi
sakyti bet kokių užuominų Vo
kietijų apjungimo kryptimi. Ga
limas dalykas, sovietai įau at
sisako politinės ofenzyvos vi
sos Vokietijos kryptimi, o ta
tai jų akimis reikštų, kad nebe
būtų jokių kliūčių siekti santy
kių "sunormalizavimo" su Fed. 
Vokietija. 

Maskvai rūpi propagandiniai 
tikslai, kreditai... 

Ne tik Vakaruose, bet ir pa
čioje Maskvoje spėliojama, su 
kokiais pasiūlymais N. Chruščio 
vas vyks į pasitarimus su prof. 
Erhardu? Iš Maskvos gauto
mis žiniomis ten esama spėlio-

kad toks Maskvos ėjimas ar] Lenkijoje paskelbtas inter-
"kompromisas" Berlyno atžvil- ' view su Ulbrichtu. be kitų tiks-
giu tikrumoje negalėtų būti lai- lų. turėjęs dar nuraminti lenkus 
komas jokiu kompromisu. Ta- ir būti įrodymu, kad nėra įei
čiau tokių tikslų sovietai galėtų kalo baimintis, kai stebimas štai 
siekti ir jie. ta proga, bandytų gus Maskvos posūkis jos san-
susitarti ir dėl finansinių kredi-; tykiuose su Bonna. Po pasikal-
tų iš Bonnos pusės. 

Varšuva demonstruoja pasitikė
jimą Maskvos parama 

Sovietų - vokiečių susitarimas 
dėl reikalo Chruščiovui susitik
ti su Vokietijos kancleriu pra
džioje buvo sukėlęs beveik są
myšį Varšuvoje ir jo s gomulki-
niuose sluoksniuose. Visuomenei 
buvo nutylėtas Adžubėjaus lan
kymasis pas Erhardą. tačiau 
kaip Lenkijoje įprasta apie Ni
kitos žento dviejų savaičių kelio 
nę po Vokietijos miestus ; r tik 
ruosius viešnagės tikslus gyven 
tojai buvo patyru iš užsienio 
radijų, ypač gi iš Laisvosios Eu 
ropos radijo pranešimų Mucn-
chene. 

bėjimo Lenkijos spaudoje pasi
rodė pranešimai apie prekybos 
ryšius su vak. vokiečiais bei 
apie reikalą juos plėsti. Kitais 
metais laukiama naujų pasita
rimų. 

Kai pažvelgi į lenkų spaudą, 
jau kiek rėžiantį įspūdį teikia 
Lenkijoje pasireiškęs džiaugs
mas po liepos 23 d. Paryžiaus 
spaudos konferencijoje padary
tų de Gaulle pareiškimų. Len
kai džiūgavo, kad prezidentas 
ir vėl teigęs, kad dabartinė Len 
kijos Vakarų siena esanti ne
pakeičiama bei galutina. Pagal 
lenkus tai buvęs smūgis lenkų 
"revanšistams". čia esąs jau 
kitas nesutarimas t a i p Bonnos 
ir Paryžiaus ir lenkai laiko bū-

Didžiojo karo grėsmei išblėsus mažieji karai gali 
paaštrėti 

GKDIM1N M G * LVA 

Šiaurinio Vietnamo nesėkmin gus įgaliojimus pietinio Vietna-
gas JAV naikintojų Tonkino į- mo klausimu išspręsti užsienio 
lankoje užpuolimas ir amerikie politikos komisijose buvo ap-
čių atkir t is išugdė įtampą vi-į klausinėti valstybės departa-
same pasaulyje. Ji savaip slė-: mento sekretorius Rusk, krašto 
gė kiekvieną sostinę, tačiau sun gynybos — MeNamara ir ge-
kioji našta teko JAV ir Kini- neralinio štabo viršininkas 
jai, kurios tarpusavyje tariasi. VVheeler. Jų pareiškimai nepa-
tačiau lieka priešais. JAV ėmė skelbti, tačiau išėjo aikštėn, kad 
telkti savo karines jėgas pie- visų trijų JAV ateities politi-
tiniame Vietname. Jo pasienis kos aptarimai pietrytinėje Azi-
prie šiaurinio Vientmo žymiai joje buvę neryškūs ir komisijų 
sustiprintas. Amerikiečiai ir narių nepatenkino, ŠĮ kartą J 
pietų vietnamiečiai darė rimtų AV užsimojo, bet nesusigaudo. 
prielaidų, kad kinai gali paju
dėti ir prasidėti tiesioginis ka
ras. Prielaidos nepasiteisino. Pa 
vojingos įtampos dienomis Ki
nija ir šiaurinis Vietnamas gar
siai šnekėjo, kaltino ir grasino. 
bet nedarė žygių, kurie įžiebtų 
tiesioginį karą. 

Vakariniame pasaulyje dau
guma sostinių pateisino JAV 
veiksmus, nors kai kur buvo 
reikštos abejonės dėl tikslingu
mo amerikiečių atkirčio. Sovie
tai ne kartą pašovė amerikie
čių lėktuvus, tačiau JAV neda
rė jokio atkirčio. 

Komunistinių kraštų sostinės 
savaip laikėsi. Sovietai pasmer
kė JAV atkirtį , tačiau neskati
no kinų karui pradėti, ši*kartą 
Maskva gynė šiaurine Vietna
mą bet vengė Pekinui įsiparei-

dingu reiškiniu, kad tik retas 
I š Varšuvos gautų pranešimų vokiečių laikraštis išdrįsęs iškel 

galime susidaryti tokį įspūdį: ti viešumon ne tik Prancūzuos 
aukštieji gomulkinės Lenkijos prezidento pasisakymą už Ode-
partijos bei valdžios pareigūnai rio - Neisės sieną, bet ir tą ne-
neturi jokio pagrindo ypatin- sutarimą, liečianti rytu Kuro-
gaa susirūpinti prasidėjusiais pos kraštus. 
vak. vokiečių - ?ov;etų kontak
tais. Tie pareigūnai su pačiu ° 
Gomulka priešaky yra įsitikinę, — Amerikos vyriausybės ži-
kad Maskvos politika ir toliau nioje yra 9.7 mil. 

Pietų Vietnamo premjerui Khanh kaimo gyventojas įteikia arba
tai virti puodą. Premjeras lankėsi žvejų kaimelyje De! įtemptos pa
dėties krašte uždrausta streikai ir demonstracijos. 

goti. 
Sambrūzdis tVashingtone 

Prez. Lyndon B. Johnson sa
vo žodžiu į gyventojus ir stai
giu kariniu posūkiu siekė ke
lių tikslų. Prieš rinkimus jis 
bandė įrodyti, kad nėra pasi
metęs užsienio politikoje ir rei-
kiam-u metu gali parodyti ryž
to priešui sudrausminti . Pietry
tinės Azijos politikos klausi
mais respublikonai buvo nu
ginkluoti. Antrasis tikslas su-
daiyti sąlygas pietinio Vietna
mo perversmininkui tapti dik
tatorium ir drausmei įvesti 
krašte. Tretysis tikslas, galimo 
užpuolimo prielaida kariškai su
stiprinti pasienį, kad šiaurinio 
Vietnamo karių judėjimas į pie 
tinį būtų sut rukdytaas . Ketvir
tas jo tikslas gauti ypatingus 
įgaliojimus iš kongreso karu ar 
taika išspręsti pietinio Vietna
mo rimties niausimu.. Kiekvie
nas tikslas užtinka pavojus į-
strigti. Respublikonai jau šian-
rlieną skatina jį iki galo ištesė
ti. Laikinas sutar imas gaii grei 
tai tapti nesutarimu. Tarptau
tinės politikos bare net ir kong 
resas. kuris pritarė prezidento 
reikalavimams, nerado ložėmis 
klotų kelįų. 

Kongreso įgaliojimai 

Prieš pat kongrese svarsty-
J mą suteikti prezidentui ypatin-

kas toliau daryti . 
Senatas ir atstovų rūmai pre 

zidentui suteikė, veik visais bal 
sais. ypatingus įgaliojimus jau 
penktą kartą šiame pokaryje. 
Klausimą svarstant senato už
sienio politikos komisijoje, jos 
pirmininkas J. W. Fulbnght . 
kuris neseniai sukėlė nerimą sa 
vo pareiškimais dėl JAV glau
desnio bendravimo su Sovietais, 
jau ėmė nurodyti JAV galimas 
klaidas' "Būtų didelė klaida dė
ti viltis i palankią santykių rai
dą su Sovietais ir rytinės Eu
ropos kraštais dėl šiaurinio Viet 
namo priešpuolių, kuriuos re
mia Kinija. Nemažesnė klaida 
mums įsivelti pietrytinėje Azi
joje, nes tuo pat metu Sovie
tai galėtų sustiprėti ir mus iš
šaukti kovon kita proga". 

JAV atliko pasiruošimą prieš 
puoliui sutikti. Tačiau jis ne
įvyko. JAV šiuo metu nenori 
pradėti puolimo, bet vengia ir 
pasitraukimo, š is svyravimas 
nenoromis Washingtoną veda į 
nešališkumo politiką. Ją jau 
pradeda ginti net prof. Hans 
Morgenthau, nors jo negalima 
įtarti esant de Gaulle šalininku. 

Karo stovis Vietname 

Pietinio Vietnamo ministeris 
pirmininkas Ngujen Khanh pa
siekė pusiaukelę. Jis įsistiprino 
prie 17 lygiagretės, kuria eina 
šiaurinė krašto siena, tačiau 
VVashingtono sudrausmintas jis 
negalėjo pradėti karinių veiks
mų. Khanh liguistai šaukia: 
šiaurinis Vietnamas ir Kinija 
mus užpuls, kai amerikiečių šal 
tiniai ramina, kad šiuo metu ne
gresia kinų užpuolimo pavojus. 
Perversmininkas Khanh. šiau
dinis diktatorius, jau tapo tik
ru diktatorium. Paskelbtasis ka 
ro stovis apkarpė piliečių tei
ses, įtariamų asmenų butai ga
li būti patikrinti, įtariamieji su
imti, o kenkėjai Viet Kongo 
kariai sušaudyti. Vieši susirin
kimai, streikai uždrausti, o spau 
da cenzūros pažabota, šios prie 
monės yra pasiruošimas maža
jam, tarpiniam karui. 

(Nukelta į 4 psl.) 

UPE į RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ prasmenga. Aš jiems daviau paskutinį žodį. . 

KAZYS ALMENAS 

R o m a n a s 

GAVO DAUG AUKŲ 

Loyola universiteto preziden
tas , kun. James Maguire, pra
nešė, kad 1963-64 metais univer 
sitetas apturėjo rekordini skai
čių aukų. Tais metais gauta $4.- tiek sumažėjo, kad geležinkeliu 
952.971. Universitetą lanko pernai buvo didelis nuostolis. 
10,951 studento?!, o mokslo mo- Vienok jam valdžios leista ir to 
to užbaigime buvo suteikta 1.051 į Mau palaikyti prekinį pa tarna-
aukštų mokslų laipsnis. vimą. 

GELEŽINKELIS BE KELEI
VIŲ 

Chicago & VVestern Indiana 
geležinkelis nuo rugp. 28 d. su
stos vežės keleivius iš Chicagos 
j Dolton miestą, nes jų skaičius 

Don-le-rekos jurtos oras buvo sodrus rūkytos 
žuvies kvapu, zyzinčiom musėm ir bergždžio pykčio 
bei įtampos jausmu. Ką tik praėjusio pykčio įkaitu
sios scenos dalyviai dabar sėdėjo tylėdami, lyg pa
vargę, vengdami žiūrėti vienas į kitą. Daugiausia pa
vargęs, be abejo, atrodė Joachimas. Jo veidas išreiškė 
pilną sumišimą, ir jurtos sodrūs kvapai jį. matyti , 
veikė nekaip. Jis čiulpė savo viršutinę lūpą, gniaužė 

I pirštus, kelis kartus norėjo lyg vėl ką pradėti, bet 
kiekvieną kartą nervingai numojo ranka ir toliau 
kramtė lūpą. Kitoj pusėj jur tos sėdėjo pusnuogis ir 
prakaituotas Don-ie-reka. J is iš tiesų atrodė ramiau
sias i r tik retkarčiais pusiau paslapčia žvilgtelėdavo 
į šalia sėdinčią savo žmoną. Ta "bedantę ragana", 
kaip ją vadino Vasilius. ir energijos ir pykčio, atrodo, 
turėjo begales. Jos platus, riebus veidas dar virpėjo 
iš .susijaudinimo, ir ji dabar pusbalsiu sau kažką 
murmėjo. Jos juodi, riebalais ištepti plaukai drai
kėsi aplink suglamžytu apklotu apdengtus pečius, 
mažos piktos akys Inkštė nuo Joachimo prie savo pn-
syvaus vyro. Bedantė burna vapėjo kažkokius panie
kos žodžius. 

Prazdnik jurtoje nebuvo. Ji buvo išsiųsta laukan, 
vos tik atėjus Joachimui su Vasilium. 

— Sakyk, tegu jie eina no velnių!.. Tegul pra
smenga, jei galvoja kad... Oirdi?.. sakyk: — pagaliau 
pratrūko vėl Joachimas. 

Po nepilnų keturių dienų grįžo išsiųstieji šuna-
Bet... Ką darysim mes? ėdžiai. Jie jojo ir vedė su savim net dešimt neperdi-

__ Mes ' . . — Joachimas šnirpštė įtūžusiai, — O, dėlių, bet greitų ir patvarių arklių. Kazokai pamatę 
Dieve! — Jis nuleido galvą ir staigiai ją vėl pakėlė, j arkl ius įpuolė tiesiog į ekstazę ir pamiršo net moteris. 

— Sakyk tam maišui, kad Juri ves jo dukrą: D a r b u v o barnių dėl arklių pasidalinimo, bet, kai tai 
Juri. po velnių: J is mėgsta tas laukines bobas. i buvo atlikta, visi degė nekantrumu iškeliauti . 'Arkliai 

Vasilius, pamažu skiemenuodamas, tai pakarto- Joachimui atsiėjo keturis šautuvus, ir šunaedžiai 
jo rusiškai. įterpdamas keletą išmoktų činūkų žodžių.! šiais mainais buvo labai patenkinti. Nepatenkinti bu-

Don-le-reka neigiamai suniurzgė, jo žmona be- v o t l k l inukai ir. žinoma. Joachimas. Joachimas irgi 
veik isterišku balsu paleido sriautą čmūkiškų žodžių. ' . s u v į s u įkarščiu pasinėrė j savo kelionės paruošą. 

— Jis sako ne: Sako. kad vadas turi vesti j o : bet. žinoma, vis dar liko ta neišspręstoji problema. 
d u k r a - • • I Dar po keletos pastangų jis pats įsitikino, kad nieko 

neišeis. Ir kaip galėjo išeiti? Don-le-rekos žmona jau 
savo kaimynėm išpasakojo, kad tas. silpnai atrodan
tis, bet, nežiūrint tos nekokios išvaizdos, didis vadas 
ves jos dukrą ir užmokės už ją didelius tur tus . Iš
tekinti Prazdnik dabar jai pasidarė ambicijos reika
las. 

I tokią aklą sieną atsidūręs, Joachimas beveik 
nejučiomis pradėjo bandyti rasti išeičių ir tai tebuvo 
galima daryti maždaug susitaikant su situacija. 

— Kokios tos jų vestuvės0 — paklausė jis dar 
prieš šunaėdžiams atvedant arklius. 

— Tai tu veski ją: Tu vesk tą karvę: Tu esi va
das pagaliau! 

Vasilius pakartojo ir tai. nors ne taip tikru balsu. ' 
Don-le-reka purtė galvą. 
— Bet ji guli su tavim gi. Vasiliau! Su visais ji 

guli! 
Don-le-reka žvelgi į juos klausiančiai. Vasilius: 

pakartojo žodžius. 
— Jis sako. jog gulėti yra vienas dalykas, o v s f i 

kitas. 
Joachimas pašoko ir puolėsi laukan iš jurtos. 
— Tegu! prasmenga jis ir ta bedantė baidyklė' 

— šaukė jis iš angos Vasiliui. — Ii ta karvė jų tegul į (Bu* daugiau) 

• — — - - - - — -
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ONA MATULAITYTE-STULGINSKIENE 
M. KRUPAVIČIUS 

Jos tėviškė 

iš Marijampolės pasukus j 
Vilkaviškio plentą, pervažiavus 
Šešupės tiltą ir pavažiavus apie 
kilometrą kelio, atsiduri netoli 
nuo žydų kapų prie nedidelio 
Tarpučių Matulaičio 9 ha ūke
lio su gražiais ir tvarkingais 
trobesiais ir skoningai aptver
ta sodyba. J is atsikėlė j šią vie
tą iš 
ten atsivežė ir būsimąją Lietu
vos pirmąją damą respublikos 
prezidentienę dar mažą dukre
lę Onutę. Cia ji augo, brendo 

o paskui persikėlė j Jokūbavą 
netoli Kretingos, kur buvo įsi
giję dvaro centriuką. Tad Oną 
Matulaitytę pažinau, kaip pra
džios mokyklos mokytoją, kuk
lią valdininkę ir agronomienę, 
Lietuvos prezidentienę, buto 
nuomininkę ir pagaliau žemai
čių ūkininkę. Todėl deduosi ją 
gerai pažįstąs ir tur įs teisės! 

C M ~ ~ ~ I " T- u pagrindo pateikti jos vaizdą 
Skriaudžių parapijos. Is . , . . ., J *1 

ir charakteristiką. 
Ona Matulaitytė Stulginskie-

nė gimė ir augo savo tėvų šei
moj. Jos tėvai buvo šviesūs žmo 

Mūsų kolonijose 

Ona Stulginskienė su vyru 1!»57 m., sugrįžus iš Sibiro 

ir iš čia lankė Marijampolės n ė s - susipratę katalikai ir lietu-
gimnaziją. kurią baigė 1914 m. 
pradžioj. 

Onos Matulaitytės jaunystė 
slinko taip ir tokiose sąlygose, 
kaip ir visų tokios padėties mok 
sleivių ūkininkaičių. Jai teko 
ir gelsvus linelius rauti, ir šie
nelį pavartyti bei vežimus krau 
ti, ir rugelius grėbti paskui ne 
betkokį kirtiką, ir su šakelėmis 
mėšlą pakratyti, ir šeimynai pie
tus virti, ir puodus iššveisti, žo
džiu — visus darbus, kokius 
tenka kiekvienai nedidelio ūkio 
ūkininkaitei dirbti. Lepintis ne
buvo kada. Tad baigusi gimna
zija į gyvenimą išėjo užgrūdin
ta. Aukšto mokslo nesiekė. Išė
jo mokytojauti. Iš šito laiko
tarpio jos gyvenimo ir veiklos 
nežinau. Tiek žinau, kad pri
klausė ateitininkams ir krikš
čionių demokratų partijos sky
riui, kurį buvo suorganizavę , 
. _ , . . . . . v kysena ir elgsena, kuriose ne-

studentai. Kitų pasakojimu ji 
dirbusi ir tuo metu buvusiose 

viai patriotai. Tokiais išaugino 
ir savo vaikus, kurių viena bu
vo Ona ir jos 4 broliai. Vienas 
jų mirė jaunystėje, kitas tarna
vo vienoj Marijampolės valsty-
bįnėj įstaigoj, trečias, kaip sa
vanoris, gavo žemės Kretingos 
apskrityje ir dabar gyvena Že
maičiuose ir Kazimieras taip 
pat savanoris karininkas. Iš jų 
»y v u j u tarpe pasiliko tik že
maičiuose turėjęs ūkelį. Mari
jampolės tarnautojas žuvo Si
bire. Kazimieras nepriklauso
mybės pradžioj stojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę, paskui 
baigęs I laidos karo mokyklą 
karininko laipsniu, garbingai žu 
vo kautynėse su lenkais ties 

| Giedraičiais. 

Graži asmenybė 

Ona Matulaitytė buvo graži 
mergaitė ir patraukli savo lai-

katalikiškose organizacijose. 

Susitikimas Vilniuje 
Kada ir kokiose aplinkybėse 

asmeniai pažinau Oną Matulai
tytę, tikrai neprisimenu. Mėk
linu, kad Pirmo Didžiojo karo 

buvo jokio dirbtinumo nei vai
dybos. Ji Sūduvos žemės lygu
mų duktė, augusi ir brendusi 
prie pat Marijampolės gražiuo
se pašešupiuose. Jos charakte
ris buvo taip pat lygus, kaip 
lygūs jos krašto laukai, jos bū
das gražus .kaip gražios šešu-

metu Vilniuje. Buvo aišku, kad P*8 pakrantės. Mokslas ir mies-
vokiečiai užims visą Lietuvą. 
Tad Vilniuje buvo sušauktas 
platesnis krikščionių demokra
tų suvažiavimas. Suvažiavimo 
tikslas — aptarti, kas daryti 
mums krikščionims demokra
tams pasilikusiems Lietuvoj ii 
išvykusiems į Rusiją. Tame su
sirinkime, kiek prisimenu, da
lyvavo Pijus Grajauskas, Ka
zys Bizauskas. Ona Matulaity
tė, agronomas Aleksandras Stul 
ginskas. kunigas Povilas Do
gelis, kun. Kazimieras šiaulys, 
aš ir kiti, viso apie 30 žmonių. 
Pirmiausia buvo nusistatyta ne
palikti vienos lietuviškosios liau 
dies okupuotame krašte ir kas 
daugiau ar mažiau mokėjo vo
kyčių kalbą turi pasilikti Lietu
voj užtarauti ir ginti liaudies 
reikalus bei plėsti tokiai veik
lai, kokia bus įmanoma oku
pacijos metu. Tokiu būdu pasi
liko Lietuvoj kun. P. Dogelis. 
kun. K. Šiaulys, Ona Matulai-

*'tytė, A. Stulginskis. K. Bizaus
kas. P. Grajauskas ir kiti. Ki
tų pavardžių nebeprisimenu. 
Nors pasilikusiems studentams 
teko nutraukti mokslą aukšto
se Rusijos mokyklose, bei dėl 
tautos gėrio jie tai noriai pa
darė. Paskui buvo nustatyti Lie 
tuvoj ir Rusijoj veikimo tiks
lai ir jai gairės. Pasitarimai rei
kėjo vesti paskubomis, nes bu
vo gauta žinių, kad netrukus 
Kaunas pateks vokiečiams. Ži
nia buvo tikra. Bet suvažiavimo 
dalyviams da r pavyko laimingai 
pasiekti namus. 

to gyvenimas jos natūralumo 
nepakeitė ir prezidentiene bū-

OriH Stulginskienė 1921 metais 

dama pasiliko, kaip kaimo mer
gaitė. Gilus inteligentiškumas 
ir švelnus paprastumas veiks
muose ir žodžiuose bei santy
kiuose su žmonėmis ją darė pa-
traukle. Ją mėgo ir lietuviai 
kaimiečiai ir inteligentai. Kiek
vienam turėjo žodį. Jos žodžiai 
buvo svarūs ir apgalvoti. Ja 
žavėjosi ir svetimtaučiai. Vieną 
kartą Baltųjų Rūmų priėmime 
prisėdau prie stalo, prie kurio 
buvo keli įgalioti ministeriai 
Lietuvai, kurių tarpe ir Belgi
jos, su kuriuo buvau artimes
niuose santykiuose, ir kuris at
silankydamas Kaune (rezidavo 
Rygoje) paprastai aplankydavo 
IT mane. Tokiais atvejais pap
rastai bent pradžioje pasikal
bėjimui vienos temos nėra.. Ten-

191* m., sugrįžęs iš Rusijos ka šokinėti nuo vieno klausimo 
prie kito. Jie man statė klausi
mų, o aš jiems. Pagaliau pra-

Įvainose pareigose 

į Lietuvą, dar karui besitęsiant. 
Oną Matulaitytę radau Vilniuje. 
1919 m. ji dirbo Kaune Finan-1 sidėjo šokiai. Vienas tų diph 
sų ministerijoje. 1920 m ište
kėjo už agr. Aleksandro Stul
ginskio. Nuo to laiko Vilniuje 
ir Kaune gyvenom kaimynystė
je ir turėjau galimybės Oną 
Stulginskienę sekti ir geriau pa
žinti ligi jos gyvenimo Lietu
vos Baltuose Rūmuose imtinai. 
Apleidus Stulginskiui Baltuo
sius Rūmus, jie kokį laiką gy
veno Kaune nuomotame bute, 

matų pakilęs pakvietė šokti pre 
zidentienę. Sugrįžęs prie to pa
ties stalo, pradėjo apie ją kal
bėti. Jo nuomone mūsų prezi
dentienė labai gražiai reprezen
tuoja savo tautą. Ji tiktų ir di
delės valstybės būti prezidentie
ne. Jos žodžiai apgolvoti ir at
sakymai rimti. J; orientuojasi 
ne tik paprastuose gyvenimiš
kuose klausimuose, bet ir politi

kos. J i tiktų ir į diplomates. Ki
ti ten sėdėję diplomatai jam 
pri tarė, dar savo žodį pridėda
mi prie Stulginskienės palankios 
charakteristikos. 

Realistė 

Į politiką Stulginskienė nesi
kišo ne dėl to, kad ji jos nein
teresuotų a r kad jos nemėgtų, 
bet žinojo, kad tai ne jos dar
bas ir antra, nenorėjo vyrui 
kliudyti ir daryti toj srity jam 
savo įtakos. Tačiau atsiradus 
reikalui, kai to reikalavo Lie
tuvos gerovė, ji sugebėdavo ir 
politiniais klausimais visai rim
tai kalbėti, visai laisvai kal
bėdama keliomis vakarų Euro
pos kalbomis. 

Stulginskienė buvo realistė. 
Žinojo, kad šiandien čia, o ry
toj ten. Todėl be džiaugsmo ir 
entuziazmo ėjo į Baltuosius Rū
mus ir be nusiminimo juos ap
leido. 

Buvau aplankęs Stulginskius 
kelis kartu Jokūbave. Stebėjau 
Stulginskienę naujose gyvenimo 
sąlygose. Kaip Baltuose Rūmuo 
se ji buvo ideali pirmoji da
ma — prezidentienė, taip žemai 
tiškame ūkyje ji sugebėjo būti 
ideali ūkininkė. Čia žiūrėk vir
tuvėje prie puodų atsiraitojusi 
rankoves triūsia, ta i kiaulių 
tvar te pamatysi ją, prižiūrinčią 
kiaulių šėrimą, tai vėl gyvulių 
tvar te su melžėjomis besikal
bančią. Su samdinėmis ji sugy
veno gerai. Jas traktuodavo, 
kaip sau lygias. Bet jos žodis 
joms buvo autoritetas. Vieną 
kartą jų paklausiau ar šeiminin 
kė jų neapvanoja. Lyg nuste
busios mano tokiu klausimu at
sakė: ne, mums ponia labai ge
ra. 

Ištrėmimas 

Lietuvos nelaimės Stulgins
kius užtiko Jokūbave. Jokios 
abejonės nebuvo, kad Stulgins
kiai neišvengs bolševikų repre
sijų. Taip ir atsitiko. 1940 m. 
birželio mėn. 14 -16 d. Stulgins
kiai kartu su tūkstančiais kitų 
nelaimingųjų Lietuvių atsidūrė 
užkaltuose vagonuose ir išga
benti iš mylimos tėvynės į ne
žinomus nepelnytos bausmės 
kraštus. Vilniuje Stulginskius, 
kaip ir kitus tremiamuosius, iš
skyrė. Stulginskis atsidūrė dar
bo stovykloje prie miškų kirti
mo Krasiage prie geležinkelio 
stoties Rešioty septintame *ag-
punkte Nižnenaimenskame sky
riuje, o Stulginskienė Komi AS 
SR, Kortkerosskame rajone. 
Lespromchoze. Ji čia buvo vi
rėja, telefonininke, bet ilgiau
sia malkų sandėlio sarge. Sar
gės pareigas turėjo eiti nakti
mis. 

šal t is , badas, skurdas, men
kas drabužis ir nežinomas ryto
jus dilte dildė jos sveikatą. Kiek 
"pralobus" nusipirko ožkutę, ku 
ri buvo jos maitintoja ir draugė. 
Tada ji džiaugėsi turėdama die
ną laisvą prižiūrėti savo ožku
tę ir su ja niekam nekliudant 
pabendrauti. Bet ir ožkutė ne
gelbėjo. Sveikata visai pradėjo 
smukti. Ištiko pirmas smūgis 
— kraujo išsiliejimas galvoje. 
Po kurio laiko tas smūgis pasi
kartojo antru kartu. Stulgins
kis buvo paleistas iš darbo sto
vyklos su teise grįžti j Lietu
vą ir apsigyventi Kaune 1954 m 
Pasihuosavęs nuvyko į šiaurę 
pasiimti savo žmonos, bet ją 
rado visišką invalidę. J tokią 
tolimą ir sunkią kelionę jos ne-
galėio imti. Tad lis pasiliko kar 

tu su ja net dvejus metus, dirb
damas ten agronomo darbą. 
Žmonos sveikata vyro prižiūri
ma kiek sustiprėjo. 

Sugrįžus Lietuvon 

Tuomet rik 1956 m. leidosi į 
kelionę ir laimingai pasiekė Lie
tuvą. Apsigyveno Vilijampolė
je, gavę skurdžią pustrečio ant 
pustrečio metro dydžio landy-
nukę. Stulginskis gavo buv. Le
ono Račiūno ūkyje už Volfo -
Engelso bravoro ant Neries 
kranto šiltadaržių vedėjo dar
bą. Stulginskienė kaip invali
dė jokio darbo ir neieškojo. Stul 
ginskis buvo atleistas į pensiją, 
kurios gavo 70 senų rublių mė
nesiui. Stulginkienei gi buvo 
paskirta 300 tokių pai rublių 
mėnesinės pensijos. Tų abiejų 
pensijų jiems užteko pragyven
ti 10 dienų. Gera, kad siunti
nukais juos rėmė jų duktė iš 
JAV. 

Taip skurstant Stulginskienę 
ištiko tretysis kraujo išsilieji
mo smūgis, kuris nutraukė jos 
gyvenimo siūlą 1962 m. liepos 
16 d. 

Tokiu būdu ši tauri ir kilni 
moteris apleido šį t ikrai varga
ną pasaulį, eidama 68-sius am
žiaus metus (gimė 1894 m. rug
piūčio 24 d . ) . Į jos laidotuves 
susirinko didelis žmonių būrys . 
Ją lydėjo iš Vilijampolės į Pet
rašiūnų kapus per visą Kau- Į 

- ną. Gedulingoji procesija su ku- ; 
nigu priešakyje užpildė visą 
Laisvės alėją. Tai buvo didingos 
retai pasirodančios dabartiniais 
laikais laidotuvės. Buvo laido
jama lyg nepriklausomos Lietu
vos simbolis, o gausi ir tyli pro 
cesija virto protesto demons
tracija prieš maskvinį okupan
tą. 

Onos Stulginskienės mirt ies 
dviejų metų sukaktis, šiuo s t ra i 
psniu noriu priminti laisvojo 
pasaulio lietuvių išeivijai, kad 
O. Stulginskienė kentėjo ir Ba
rt dėl mūsų visų, dėl Lietuvos, 
ne dėl savo pačios kalčių. Jos 
kaltės buvo ištikimas ir są
žiningas tarnavimas laisvajai 
Lietuvai. Noriu priminti, kad 
ji buvo ir pirmose ateitininkų 
gretose. Jos kilnų atminimą tu
rim prisiminti visi laisvojo pa
saulio lietuviai išeiviai, kaip sa
vo prezidentienę, kaip taurę sa
vo tėvynės dukrą. Ji verta ne 
tik maldos ir šv. mišių, bet ir 
platesnių paminėjimų. 

Pavojui praėjus 
Atkelta iš 3 pusi. 

Ii dar labiau užsiliepsnoti. Nėra 
jokios abejonės, kad Kinija ruo 
šiasi dideliam smūgiui, atkir
čiui mažajame kare. Praėjusios 
savaitės įvykiai turės įtakos 
ateities ra:dai pietrytinėje Azi
joje, kurią kinai laiko savo įta
kos sritimi. Mes negalime tiks
liai aptarti JAV - Kinijos karo 
pasėkų, tačiau nujaučiame, kad 
mažajame kare "VVashingtono 
laimėjimas lydimas didelių abe
jonių. 

Hiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiinrniiii 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Ka«d1«n nuo p i r m a d i e n i o iki p e n k 
tadlenlo 10 lkl 11 vai r y t o 8*>*ta<11# 
nlals Ir • ekmad l^ r i l a l s n u o S:Sn Ik 
»:J0 va i r y t o V a k a r a i * p i r m a ' * 
7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS WOP/ 
1490 kil. AM ir 1027 mg F v 

Tel. HEmlook 4-241S 
Tlftt 9o. M * p t o w o o d A»* 
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Kennebunk Port, Maine 
TF:\ i; PRANCIŠKONŲ 

DARBAI 
Kas iš lietuvių nežino tėvų! 

pranciškonų vasarvietės Kenne
bunk Port, Maine? Kas ten nė
ra buvęs ir žavėjęsis jų gražią
j a erdve ir viskuo ką ten ma-1 
te ? Jei dar atsirastų kas dar ; 

nėra ten buvęs — prašau tą 
spragą užpildyti ir nuvažiuoti. 

Tėvai pranciškonai atlieka di
delį kultūrinį ir tautinį darbą, 
kuris yra varomas keliomis 
kryptimis. 

Gimnazija ra pirmoji jų dar
bo sritis. Reta kur rasti taip 
nebrangiai apmokamą ir taip 
gerai vedamą mokyklą, kaip 

[ tėvų pranciškonų vedamą vidu-
; riniojo mokslo įstaigą. Dar Lie; 
tuvoje baigę mokslus mokyto
jai, išėję papildomus kursus A-
merikoje, jie yra ypatingai ge
rai kvalifikuoti mokytojai ir 
auklėtojai. Nedidelis skaičius 
mokinių leidžia j iems skirti dau 
giau laiko kiekvienam mokiniui 
atskirai, kad daugiau neša gera 
pačiam besimokančiam. Reinia 
net stebėtis tėvų pranciškonų 
pasiryžimu išlaikyti šią mokyk
lą kaip galima lietuviškesnę, pri 
imant lietuvių ir tik lietuvių kil
mės vaikus. 

Pastoracija yra dar viena tė
vų pranciškonų sritis, kuri sie
kia už mūsų lietuviškos visuo
menės ribų, nes ji yra prieina
ma visiems, kurie tik ateina į 
Kennebunkport. Tikrai ten ra
site ir religinę nuotaiką, ir su
sikaupimą ir ramybę. 

Tėvo Gailiušio pastangomis ir 
nuopelnu Kennebunkport tapo 
lyg mažas kultūrinis centras, 
kuriame mūsų dailininkai gali 
parodyti savo visuomenei dar
bus, kurių visuomenė nebūtų 
mačiusi, jei tėvai pranciškonai 
nebūtų jų įsigyję. Tėvo Gailiu
šio nuopelnas kad yra įsteigta 
nedidelė meno galerija, kurio
je žiūrovas gali matyti Varno. 
Žoromskio, Galdiko, Vizgirdos, 
Petravičiaus. Kasiulio. Valiaus 
ir kitų dailininkų kūrinius. Tai 
daro įspūdį aukštos kultūrinės 
nuotaikos vasaros poilsio vie
tos, kur ir kultūrinės vertybės 
nėra užmirštos. 

Tėvui Gailiušiui priklauso ir 
bibliotekos įsteigimas, kurioje 
telpa didelis skaičius lietuviš
kųjų knygų, kurioms šiaip nė
ra vietos plačiame pasaulyje. 

nes privačios bibliotekos vis 
siaurėja ir mažėja. Tai yra tė
vų pranciškonų lietuviškos kul
tūros ir lietuviškojo žodžio puo 
selėjimo ir palaikymo darbas. 

Didžiausias dalykas, kurį tė
vai pranciškonai imasi daryti 
— yra koplyčios statyba, kuri 
bus tikrai viena iš vertingiau-
siųjų pastatų mūsų emigraci
jos laikotarpyje. Koplyčios pro
jektą yra padaręs dailininkas 
Jonynas, o jos statyba bus vyk
doma sutelkus lietuviškas jė
gas. 

Koplyčios negali pastatyti n e 
nas žmogus, ar viena kongrega
cija, ją paprastai stato visuome 
nė. Ir tikrai lietuviai nepagai
lės nei darbo nei dolerio, kad 
šį darbą paremtų. Mes jau tu
rime kelis lietuviškus pastatus 
— Putnam, New Yorke. Kana
doje, jei dar vieną turėsime 
Maino valstybėje, tikrai nebus 
per daug, o vis dar per mažai. 
Gi mūsų inžinieriai, dailininkai, 
kurie buvo užaugę ir išauklėti 
nepriklausomybės laikais, nie
kad negalės būti pakeisti kuo 
kitu, nes jų sugebėjimas ir jų 
žinios yra dalis mūsų nepri
klausomybės. 

Tėvui Gailiušiui, kuris jau 
nuo seniai vadovavo pranciško
nų veiklai, priklauso didelė pa
garba, pripažinimas. Už jo ty
lųjį ir nematomąjį darbą, kaip 
ir visiems pranciškonams, kas 
nors ir kada nors ištars "ačiū". 
Lietuvos žemės buvo pilna to
kių tyliųjų darbininkų, kurių 
net vardų niekas neatsimena. 
Nors vienam iš jų tegul bus 
leista padėkoti dabar. 

Ei. Vasyliūnienė 

ZKM.VK II KLAUSIMAS 

Konstanzos mieste, Šveicari
joje, prie Bodeno ežero. įvyko 
religinės bei civilinės iškilmės 
penki šimtai penkiasdešimtųjų 
metinių nuo Konstanzos Visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo pro
ga. Lietuviams ši sukaktis yra 
įdomi ir' tuo. kad jame buvo 
svarstomas žemaičių klausimas. 

Vytauto ir Jogailos delegacija 
susirinkimui pateikė ilgą ketu
riasdešimties punktų skundą, 
kuriame buvo išdėstytos Kry
žiuočių Ordino Lietuvai ir Len
kijai padarytos skriaudos. 1415 
metais į Konstanzos susirinki
mą Vytautas pasiuntė šešias
dešimt j au pakrikštytų žemai
čių, kuriems vadovavo du Vy
tauto didikai Jurgis Gedgaudas. 
Jurgis Galminas ir Vytauto sek 
retorius Nikalojus Sepienskis. 

Žemaičių delegacija buvo iš
kilmingai priimta Konstanzos 
katedroje. Konstanzos susirin
kimas Kryžiuočių Ordinui reiš
kė didelį smūgį. Krikščioniško 
pasaulio akyse buvo visiškai su 
žlugdytas Ordino prestižas. Vi
suotinis Bažnyčios susirinkimas 
Konstanzoje yra pasilikęs isto
rijoje, kaip pirmas krikščioniš
kos Lietuvos prisistatymas Va
karų Europai. 

Teisingumo sekretoriaus Robert 
Kennedy žmona laukianti jau de
vinto kūdikio, kuris turėtų gimti 
gruodžio mėnesį. 

COSMOS PARCEL EXPRESS 
CORPORATION 

PRANEŠA, kad priima maisto dovanų užsa
kymus giminėms SSSR. 

Pristatymas skubus iš maisto sandelių, es
ančių Sovietų Sąjungoje. Kainos prieinamos. 

Pageidaudami katalogų, kreipkitės į bet 
kurį mūsų skyrių arba j vyriausią įstaigą: 

45 West 45th Street 
New York, N. Y., 10036, Room 1101 
Tel. CI 5-7905 

Išleidimas poezijos knygos tai 
:yg metimas rožės lapelio į Grand 
Canyon prarają ir laukimas at
garsio. — Don Marquis 

NESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Wt-stern, Chicago 9, DL 
<*»T. ST. ŠCERBA LA S - 1 7 M 

PO PU L A R 
UTHUAHIAN RECIPES 

Surinko 
JUZE DAU2VARDEEN* 

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardiene, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų v a l g ų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je 

Gera dovana kitataučiams ar 
mgliškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina - $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais 

•uskite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 

* % 

STANDARD FEDERAL 
SAVFNGS AND LOAN ASSOCIATION 

4192 ARCHER AVE. _ CHICAGO, njLINOIS 60632 
Telef.: Ylrginia 7-1141 

TURTAS - £87,000,000 REZERVAI - £8,500,000 

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 mėnesiai 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad 9 iki 8 v. v. Penktad. 

9 :ki 4 v. v. fteštad 9 iki 12 v 

IUSTLN HAC1UEWICH. J r . 
Prezidentas 



BOSTONO ŽINIOS 
LEMBKKTAl CAL1I OKMJO.N Kckiviu rtdakt. — J. Suiida m 

Poetas - teisininkas Pranas n Baltų d r " J o s — i n ž- M i c k ū n a s -
Monika Lembertai išvyksta pas- R a š t u a t s i s v e i k i n o — Ateitinin-
toviam apsigyvenimui' Cahforni kų f e d e r a c i Jos vadas dr. J. Gir-
jon. Jų laikinas adresas- 317 n i u s * bostoniškiai Irena ir dr . 
Strand St.. Santa Monica Calif B r o n i u s Baškiai. Po visų kalbų 

Neramaus pasaulio sūkuriai 
neša mus per gyvenimą kaų> 
jaunuolius, ieškančius laimės 

ir meninės dalies tęsėsi gražios 
vaišės ir visų atsisveikinimas. 

Lembertai iš Bostono vyks ta 
ar nuotykių, nors mūsų galvas i ' ^ e w Yorką, kur aplankys Pa
jau dabina sidabro varsos. \sauknę parodą, dalyvaus Lie-

Pranas ir Monika Lembertai j t U v i ų D | e n o J e > ° t a d a išvyksta 
ramiai gyveno gražiame mies-l C a l l f o r n U o n -
te. Nors daug kas nenažinojom 

YKNGKl' s O K f J A i M K M ) 
FESTIVALY 

DRAUGAS, treoi.idionis. I M I m. rugpiūčio 12 a. 

Pavergtųjų tautų savaite ir mes 

Lem'certų. bet jaunimas daina
vo — Tau. sesute, baltos gėlės,, 
o man kardas prie šalies. — po- Bostono meno festivalis jau 
puhaną Prano Lemberto dainą, peržengė savo gyvenimo an t ro- Uetuvos Vyčii seimo atstovai ir svečiai po iškilmingų pamaldų Gimimo par. bažnyčioj nusifotogra-
Karo audrų sūkuriai užtrenkė jon pusėn. Festivalį lanko dau- favo prie Marijos aukštesniosios mokyklos praėjusi sekmadienį. Sėdinčiųjų priešakyje (ketvirtas iš eilės 
Biržų notaro įstaigos duris, o j gybė žmonių. Šalia meno paro- kairėje) yra kun. dr. St. Valiušairs, kun. V. Puidokas, garbės nariai muz. A. Aleksis ir L. šimutis, 
ponai Lembertai pasileido "pa-l dos čia yra dainuojama vaidi- k u n A n t " Zakarauskas, vysk. V. Brizgys, pasakęs pamaldose prasmingą pamoksią, buvęs Vyčių dvasios 
sviečiais." namą OTipii,m, ,r i n k a m 9 ***— k u n J- W Stanevičius, mišias atnašavęs prel. V. Cernauskas, kun. E. Abromaitis, antram terav 

narna, ttnezidma ir soKdma i ^ i ž r i x i k t o j i L V y č i ų p;. rminmke Elena Saulytė-Shields. vieepirm. Marija Stonytė ir kiti centro val-
Kelioliką metų Bostono lietu- j RUgpiū<-io 3 d. vakarą pasi- ; * * • • nariai. 

vių kultūriniame ir visuomeni- r o d ė vengrų tautinės grupės šo 
niame gyvenime visur buvo Lem k ; . j a i žiūrovų buvo daug o ge-
bertų šeima. Cia. Bostone, Pra- j r e s n ė s vietos iš anksto užimtos. 
nas Lembertas vertėsi namų ; Vengrų šokėja- buvo šiltai su
pirkimo - pardavimo amatuj tikti, o amerikiečių spauda la-
zmona Monika, išmokusi naujo Dai gražiai apie juos atsiliepė 
amato, atidaro grožio salioną, n e t i r nuotraukų paįvairinimu, 
o sūnus Vitalis čia baigė inžine- j 
rijos mokslus, iš čia atliko ka- IAMAKEVICIAI 
rinę prievolę Dėdei Šamui ir čia 
sukūrė savo šeimą. Gyvenimo 
sūkuriai išnešė sūnų su šeima ž i n o m i Bostono lietuvių vei- d ė l ^ ^ k r a ž t o i a i s v ė s įr tautos 
į Connecticut, o vėliau ir į Cali- k f Jai. A ? e l ė " J u u Z a s Januške- ^ l i k i m o r eLškiama visomis gali-
forniją, o rugpiūčio 5 d. vakare, V1^ i a i š i o s vasaros a tos togas m 0 m i s priemonėmis. Prie vienos 
tautinės s-gos namuose atsisvei- P r a l e i d o keliaudami. Jie ilgesnį ! i § t o k i ų p r į e monių čia truputi 
kinom Moniką ir Praną Lem- l a i k 3 P a b " v 0 J ° Havajuose. A. staptelėsime, 
bertus, kurie irgi pasuko sū- i r J » • • * " • «iai yra Laisvės 
naus keliu Californijon i V a r P ° v a l d y b o s n a r i a i * d l < ^ J*0**1 P f ^ l b t a « * * ' * • 

Paskubomis buvo surengtos t o s kultūrinės radio programos I Tikrąją Pavergtų tautų savai 

JONAS V AICIŪNAS 

Ne vienam lietuviui šiandien I nes nereikia. Apsieis... 
nekyla abejonės, kokias pagrin- B ^ r e i k a l i n g a s s a v ę s p a c i ų gy_ 

HAVAJUOSE dmes pareigas uždeda tremties rimaa d o j e i a b a i d a ž n a i 

" : - V - v ' - - s S y ^ - ^ m a s Kova | p a k e n k i a m u m s p a l , e m s p r i e . 
šingai, teisingas įvykio nušvie
timas ne tik kad niekad nepa
kenks, bet visuomenei nurodys 
daromas klaidas, tuo pačiu įtai
godamas panašių klaidų atei
tyje vengti. 

Lembertams gražios ir kultu- r e m e J a i 

ringos išleistuvės. Išleistuvėms | 
vadovavo rašy t Ant. Gustaitis. į 
Kanauninkas Myk. Vaitkus sa-i 

PAMALDOS LIETI V U 
KALBA 

tės paskelbimo priežastį žino, 
t u r būt, tik kompetetingi val
džios ir valstybes organai. Mes 
galvojame ,kad tos savaitės pa-

. . . skelbimas būtų visoms paverg-
vo žodyje prisiminė net 1918! šv. Petro lietuvių parapijos t o m a t au toms Ivg ir padrąsini-
metus, kada jis pirmą kartą • bažnyčioje So. Bostone pamal-
susitiko Praną, o dar po keletos dos lietuvių kalba būna sekma-
metų ir Moniką Lembertus. dieniais 7, 8 ,r 10 valandomis, ! p a r o d y r n u ? ^ ^ k r a M o v y . 
Smuikininkas Izidorius Vasyliū- o angliškai — 9 ir 11:30 vai . ' 

mu, nenuleisti rankų dėl laisvės 

Tiesa, kai kuiros kitos tau
tybės šiemet pasirodė kur kas 
silpniau. Tačiau tai nėra pavyz
dys kovojančiam lietuviui. Mes 
turime būti pavyzdžiu kitiems. 
Mes, aukštos kultūros ir senos, 
gražios kalbos tauta. Gražiau-

, - , , ,- ^ šias pavyzdys butų, jeigu pra-
kovoiant, butų lyg a k i v a i z d ž i u ' . . \ , . . . . .. 

^ . ;.** , ^ i dėtume tokiam dideliam įvy
kiui ruoštis iš anksto: sudary-, ,. r iausvbė pripažįsta neteisėtai iŠ- . . . . . . . „. . 

nas, palydu* p i a n u sūnui Vyte- Vaikų mišios yra 9 vai. (anglis-; p l ė š t a s v a i s t v b i n e s pavergtųjų \ \ a t i t l f l k a m u s P l a n u s
; . £ « * * Į 

niui, pagrojo porą muzikos da- kai) . O koplyčioje prie 7-tos | teises ir nepriklausomybę Su ' a ! k s U ' s organizuota hetuvisKa 
lykėlių. Solistė Daiva Mongir 
daitė - Richardson padainavo 
dvi dainas: Meilės rytas ir poe-

gatvės — 8 vai. angliškai i r : p r a n t a m a , ir šio krašto vyriau-

Pagal šv. sosto parėdymą, da Į p a d a r v t ą žestą didesnio nuošir-
tas, žodžiai Prano Lemberto, lis mišių maldų yra skaitoma : d u m o i r ^ n l m 0 r a l i n ė s para-

cūzų dailininko pieštą paveil 
lą, prof. Prano Galinio vardu 

Adomo Mickevičiaus raštus 

rganizuotą lietuvišką 
jaunimą (skautus, ateitininkus 

vaikams, „ 9:30 lietuviška,. | s h ė B ^ u s ė s t i k i s i ^ t o k | įr k t . ) . kuris_ nestovyklauja ar-
___, ,_ .__;_ J ; j ^ x :_ ; ba lengvai iš stovyklų atveža

mas. Negalima jokiu būdu su
tikti su mintimi, kurią iš šalies 
teko nugirsti: girdi, ta ar ta 
organizacija nepolitinė, todėl 
jai ne vieta paraduoti Paverg
tų tautų savaitėje. Bet. ar ko
va už laisvę yra politika? Ar 

o muzika J u i Gaidelio, kuris 
ir akompanavo solistei. A. Gus
taitis perskaitė visų susirinku
sių pasirašytą adresą ir Įteikė 
iš meno parodos nunirkta pran „, A.. , 

, kuris nuo atvykimo į Ameriką j Neatl iekame pareigos 

tautinėmis kalbomis 

STAIGA MIRft VADEIŠA 

mos valstybei iš okupuotųjų 
valstybių mažumų, tautinių gru
pių, įsikūrusių Jungtinėse Ame-

Savanoris kūrėjas Vadeiša, n k o s valstybėse. 

turėjo savo batų taisymo dii b-1 Var t an t lietuviškosios spau- I kiekvienas lietuvis juo labiau, 
tuvėlę So. Bostone, buvo ras tas | dos puslapius ir pačiam savo organizacija neprivalo už laisvę 

(anglų kalbai ir Goethės r a š t u s i f 1 ' ^ A i r d i e . s s m ū g i u - J « P a l a i " akimis matant Pavergtų tautų ; kovoti? 
(vokiečių kalba). Be to. prof 
Galinis dar atsisveikino ir žo> 

kai buvo lėktuvu pervežti lai- savai tės demonstracijas, piršte 
J dojimui Chieagon. nes ten gy- peršasi skaudi išvada: primyg

tinai esame raginami aukštųjų 

Antras klausimas — kad ir 
kitos tautybės gausiau parody-

, : pareigūnų kuo gausiausiai daly-
V'VRl* REKOLEKCIJOS vauti demonstracijose, patys va 

Vyru rekolekcijos įvyks Ma- r o m e P ^ P a ? a n d ^ spaudoje ir 
, . . radiio oangomis tačiau... tik da 

rnanopoly pas tėvus man ionus J ^ , 
„,„„•-.;• " oo -JO A- ~,- i s paklusta pareigai, vieną kar-
rugpiucio 29-JO durnomis. * * 

-o— 

tų savo pasipriešinimą okupan-kad žinotų. j - - , ^ • . g, .. ., . 0 vena IO žmona ir sunūs. 
dzm. Taip pat buvo įteikta Bos-i J 

tono mišraus choro plokštelė, 
kurioje yra įdainuota ir Prano 
Lemberto daina. Dar žodžiu at
sisveikino L. B. Bostono apl. 
pirm. St. Griežė - Jurgelevičius, . , „ . . . . . . _ , . . , , , i.,:ill.-. , . . , « , . . . . 
Dramos sambūrio - Jurgis Ja-! ' ** ^ m e t u s l s t i e s t l d r a u š l s k a P h o e i l l X , A n z . 
šinskas Biržiečiu - Jonas Va- ^ i r a n k a - k i t o m s ^ ž g r o b t o m s ^ u " 
siliauskas. - B-nės apvg. - - JAV vėžio instituto direk- t o m s l r ******* i P a t j e s **"*- P H O E N K ' E , ARIZONA GY 
Jus tas Vaičaitis. Kultūros klu- 'torius dr. Endicott skelbia, kad ^ i * ™ ^ ! . , i l t T . i ^TJifA DAUG LIETEVIV 
bo — pirm. Zigmas Gavelis, Artimoje ateityje bus galima nu 

tui. Tik reikia geros organiza
cijos. Kodėl mes, lietuviai,nesi-1 
imtume tart is su kitų pavergtų : 
tautų atstovais dėl geresnio 
ir įspūdingesnio pasirodymo?, 
Kad eisena atrodytų ne kaip 
palaida minia, bet drausminga 
ir atsakominga pasiryžusių ko-
loaa. 

Visų, bolševikų užgrobtų, tau-
tyhiij laikraščiai jau iš anksto 
privalo savo žmones priruošti, 
0 tų tautybių vadovaujami a.r 
reprezentaciniai organai nuo
lat kontaktuoti su organizaci
jomis ir atskirais asmenimis. 
Nes toks įvykis vyksta tik kar
tą per metus. 

Pabaigai 

Jeigu ne trys, o trisdešimt 
tūkstančių kitąmet susirinktu
me, tada čikagiškiai valdžios 
atstovai būtų priversti pripa
žinti, kad ir po dvidešimties 
okupacijos metų laisvės troški
mas gyvas ir nemažėiantis. Ta-
da ir mūsų reikalavimai galės 
būti drąsesni ir tikrai pagrįsti 
ne dalies, bet visumos. 

O kas būtų, jeigu šiandien 
kiltų koks svarbus reikalas, ir 
mums tektų kreiptis į miesto 
ar valstybės organus? Jeigu 
gautume atsakymą: ką jūs kal
bate — Chieagoje visų paverg
tų tautų mažumų, tokių, kurie 
reikalauja laisvės savo kraš
tams, tėra tik trys tūkstančiai.. 
O kiti9 Taip. jie jūsų tautiečiai,j 
bet mes jų nematome ir jų nu- į 
sistatymo nežinome... 

Mes, vis dėlto, padarysime. 

tas ir virtuvė, todėl nei alkti 
nei brokšti svečiams neteks. 
Programoje numatoma visokių 
pramogų. 

Gegužine rengia senieji, tai 
yra, senųjų ateivių veikėjai, o 
jie parengimus moka suruošti. 
Dirba visas būrys žmonių, gra
žiai darbus pasiskirstydami, ir, 
žinoma, suvažiavimas tikrai bus 
didebs. nes oras nesutrukdys, 
kadangi yra didžiulė salė su vi
somis kitomis patalpomis. 

Dar prie naujųjų ateivių Wa 
terburio apylinkės lietuviai tu
rėjo dvi nuosavas vietas lietu
viškiems suvažiavimams. Dabar 
vieną komunistuojantieji parda 
vė. o kitą Naugatucke anais 
metais buvęs du kartus didysis 
potvynis nunešė. Dabar per tą 
jų buvusi lauką eina modernus 
didžiulis kelias, kuris vedamas 
per VV'aterbury Kanados link. 
Tuo pačiu NVaterbury vyksta 
didžiuliai kelių vedimo darbai, 
nes čia susikryžiuos vedami iš 
New Yorko į šiaurę ir kelio nu
meris 84. kuris eis per Visą A-
meriką. Dėl to upių vagos pa
keičiamos kitomis kryptimis, 
griaunami kalnai ir ant aukštų 
betono stulpų keliami autostra
dos sujungiamieji keliai. 

Tolimų kolonijų lietuviai turi 
dabar gražią progą aplankyti 
didžiulį pikniką ir pamatyti, 
kaip ant išgriautų fabrikų ir 
miesto dalių kyla didžiulių ke
lių betoninės pynės. Todėl rug
piūčio 30 d. visi į VV'aterbury. 
Piknikas prasidės 1 vai. 

koresp. 

DfllIlP ELECTPCmK 
' • I A 0 I 3 A I -0UOS1. Kt 
rrcnco rtjNomAnu-p 

MTTCMOS- BATCMISOS 
r t į - V I R T . PftICTAiSAI 
133211 H Į * , < l S t - C L , f m » 4 - M « 

V A L Y i M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami lr 
dažomi. J. KtOIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

D A R G I S 
DRUG 

STORE 
2425 W. Marquette 

Road 

L A I K E 
A T O S T O G Ų 

nuo rugpiūčio men. 
15-tos dienos 

Y R A 
U Ž D A R Y T A 
Sugrįšim rugsėjo men. 

3-čia dieną 

Prašome patikrinti savo 
receptus del pakartotinu iš
pildymų. 

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą. 

CHARLES P. DARGIS 
Reg. Pharmadst 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrauato baldu* 
lr kitu* daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda. 
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 

miiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiMmii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai. Sankabott, Transmisijos, 

Tune-upa Ir Motoro Remontas 
5759 So. Western Avenut 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-96S3 

IIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIII 

ililillllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllli 

TE LEVI Z 11 A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį. 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. II a. PB 6-1068 
IIIIMIIMIIIIIIIIIHIM'MIIIMUIIIIIIIIINlfNIMt 

SIUNTINIUS Į LIETUVA 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA 
Licenztjuota !!*>tuviij į inonS regis

truota t ".S. [>-part. of Just ice 
COS.MOS PARCELS EXPRESS 

Corp. 
MARQLTETTE GIFT PARCELS 

SERVICE 
3212 N. Habted. Ctilcago S, m. 

M ( A 5-1H64 
2439 W. «S st. Ir 2BOH W. S t 8 t . 

('hlcaffO 29. U!. 
Tf l . — WA .V2737 

M O K U S PASIRINKIMAS m«-
ilžlxMfų ir visij kitų IJetuvoJ* pa-
pSMa^tSSM pr<-kiij HAHIOINTO-
MIS KAINOM!H. 
Akordeonai. s iuvamos nia^lnoa, 
skalbimo mašinos. automobil iai . 
motoclkial , pianinai H K u ropos 
ir Sov. Hąjm »os sandelių. 
V'dejai: h'Alv. Ir Vyt. Žukauskai 

M O V I N G 
Apdraustas perkrauatymas 

Įvairių atstumų 

A. V IL IMAS 
8415 8. Lttaaolca Avs, 
Tel rRoatJer 6-1882 

spaudos bendradarbis P. Žičkus. galėti kraujo vėžj — laukemiją. 

Kiek yra tautybių Chieagoje, 
ir kiek susirinktų Pavergtų tau 
tų savaitės eisenoje žmonių, jei
gu iš kiekvienos mažumos daly
vautų bent dešimtadalis? Žino
ma, Gran t Parke tikrai netilptų, 
o pati eisena išsiplėstų gal per 
dvidešimtį ar daugiau kvartalų. 
įspūdis susidarytų visai kitas. 
Ne tik šio kraš to nuolatiniams 
gyventojams, mielai stebintiems 
su vėliavomis ir plak ataus žy
giuojančius, bet, ypač, tiems, 
nuo kurių daug priklauso mūsų 
vieta kitų tarpe šiame krašte. 

Kas dary t ina? 
Jeigu mes norime ko nors 

reikaJauli, kad ir teisėčiausio 
dalyko, būtinai privalome paro
dyti , kad to pageidauja ne tik 
maža dalis, bet visi. Tad, jeigu 
teikaiaujame savo kraštui ne
priklausomybės, reikalaukime 
ne wo<j. kaip buvo galima spręs
ti i-. Alų meti] demonstracijos 
f "bif-agoje, bei nors 8,000 čiai. 
Kas i.' to kad visame Hrant 
Pfcrke susispaudė vos trejetas 
• rirr.--tap.CIii vi- ; *;i!itvr.ių ^ Tie-
,-a. v:, nas korespondentas skel

tu ' stanč M h»>t 
i l i ^ t I 

yra dvi didelės observatorijos 
dangaus kūnams tirti. Tas ob
servatorijas kasmet aplanko) 
alkstančiai turistų ir mokslinta 

Kaip žiemos metu. - " i k s t a n - ^ * ***** k r a A t l ^ n P t i r H 
čiai turistų skuba } Phoenix pa r j U r o P ° s -
sigėrėti visada šiltais saulės Stasiūnai aplankė ir kitus lie-
spinduliais, taip vasarą, karš- t u v , u s kunigus, dirbančius mi-j 
čiams prasidėjus, net Phoembc s i J u d a r b ^ E 1 P a s o vyskupijoje: 
gyvenantieji išvažiuoja kur ki- k u n - Stanislovą Aleksiejų, kun. I 
tur. naujų vietų pamatyti ir * • « Burkų. kun. Pranciškų Jo-; 
kiek atsivėsinti kubaitj ir kun. Romaną Klum-I 

Tarp daugelio lietuvių Phoe- bJ- K e l e t ą savaičių pailsėję, 9 te | 
nix gyvena, anksčiau buvę či- s i u n a i S r i ž t a Ht^] I s a v o p n o P - : 

kagiečiai Ocilija ir Romualdas n i x - O r i z - •* 
Stasiūnai. Jų adresas — 3428 
North 17 Ave. Šiais metais W a t e r b u r y , C o n n . 
švęwdami savo 40 metų jungtu-
vių sukaktuves, Stasiūnai nuta-; 
rė nuvažiuoti j Texas ir aplan- ; 

kyti savo giminaitį kun. Anta- Viso Connecticut trijų orga
ną Bertašių, kuriam daug pade- nizacijų apskritys kaip kasmet 
davo dar tebegyvenant Volde- ir šjmet rengia didžiulį pikni-
tijoj ir sudarė dokumentus at- ką - gegužinę. Rengėjai yra 
važiuoti į šį kraštą. | Darbininkų sąjunga. Moterų są-

Kun. Antanas Bertašius da- junga ir Katalikų susivieniji-
bar gyvena St. Joseph's church. mas. Šios organizacijos yra gau 
Fort Davis, Texas. Fort Davis šios savo nariais ir iždu, ir jų 
yra vakarinėje Texas dalyje, piknikai visuomet sutraukia ne 
nedidelis, bet su gražiomis apy tik iš viso Connecticut, bet ir 
linkėmis, miestelis. Praeito šimt tolimų kolonijų svečius. Pikni-
mečio vidury čia buvo kariuo- kas įvyksta rugpiūčio 30 d. Bei 
menės dalinys apsaugoti kėlei- !eview parke, Lakewood, VVater 
vius nuo indėnų užpuldinėjimų būry, kur ir visi didieji pikni-
Fort Davis - puikiausia vieta kai būna rengiami. Tam pikni-

jau organizacijų darbinin-

CIRCUIT T V . £ RADIO (LIETUVIAI)Į 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TAISYMAS yra mOmj S P F r i A I.YRP. VIST," OA.MTPOS • 
ORETTAS patarnavimas • GARANTIJA • K R E D I T A S 

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

ĄX% 5% 
DID2ILXIS TRILYPIS 

PIKNIKAS 

oarrent dfrtdend o n (STMCnicm b o n o t 
I U % D I T I D K N D V MOKAM PAGAL, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
f ' i 1 m«tq taiTcsta-rtmo b o n u s m o t u u n e 4 H % dividendo kas pajungti tr 

dar i šmokame p o Vi% o i k i e k v i e n o s metna, 4 m e t a m s praAjna, 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

4011 AR< H U t A V E N U K , CHICAGO »a. I I X I N O I 8 
Valandos Ptrmad . sntrad . P s n k t a d lr ftestad » v r — 4:«6 p. p, 

Trsčlad uždaryta: ke tv lr tad » v r * v v 

pozici aa. 
N*J Khanh stebi kom-;n:8* 

bė n. 
k n k: n k.i 
ram reikalui. C?,, tik tiek. jog kada nėra p e r k a r t o s , o nak- kai smarkiai rengiasi. Turėjo ke 
tautiet is , pasiskaitę;; laikrašty- ty-- — vėsios. Žmonės eįa nie- lis susirinkimus, padarė visus 

sau ramia; pagalvotų: aha. kad nenaudoja šaldytuvų, nes paruošiamuosius darbus Bus 

r/a.»-'' ;.,:!»-• r,*--.:- roilsiui. Dienos vasarą čia nie- kui 

"!f 

jeigu tif-K daug ouvo. tai ma- lereiKia. Prie Fort Davis orkestras ir .šokiai. Veiks bufe-

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

Linum PREKYBOS .NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAG0JE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PKH 62 M S. VVestern, PRosp. 8-5875 

j Vedėjas J. LIRPONIS 
• 
j Pirmad. w ketvirt., nuo 9 iki 9 30 kitotn dienom nuo 9 iki 6 v.? 
* Penktadieniais vakare iki y:30 vai vakaro. Sekmadieniais atdara 
! r»ijr 12 iki .*> valandos 
j Liepoj ir rujrp m^oeaiaJfl abi krautuvės sekmadieniais uždarytos. 
sassssj , " " - - ' * - * * - * * * " V T W » S 

,• 

http://rirr.--tap.CIii
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DRAUGAS, trečiadienis, 1964 m. rugpiūčio 12 d. f 

t L A SS I f I E D G U I D E R E A L E S T A T 
NAMAI IR 2 E M £ PARDAVIMUI 

Paskolos. rf rk.-int namas, daromos ilgiems terminams 

ir žemai* nnošhnčialj mėnesiniais tfsimokejlmal*. 

Ot\ informacija kreipkitės | 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentą* 

2212 W. Cermak Road. Chicago. OL. VIrginia 7-7747 

C O N ' T B A C I O R S 

V A C Y S 
\ CONSTRŪCTION CO. 

KiJL-
Graikijos armijos tankai rieda Turkijos sienos link. 

A P I E V I R U S U S 
Mažiausi padarėliai — ligų sukėlėjai 

Tūksantinės milimetro dalies 
didumo kūneliai — bakterijos — 
daugeliui žmonių atrodo esą patys 
mažieji gyvūnėliai; bet kad yra 
dar ištisa kariuomene mažutėlai
čių gyvūnėlių, kurių kūno dydis 
prieš bacilos dydį yra kaip bacila 
(mikrobas) pr ieš žmogaus dyd;. 
tai mažiau apie tokius težinoma. 
Jau ištisi dešimtmečiai, kai Pa-
steuro (mokslo apie bakterijos 
įkūrėjo) ir Kocho [džiovos bacilų 
atradėjo) atradimai žmonijai pra
nešė, kad visą eilę pikčiausių pa
saulio rykščių, baisiausių epidemi
jų ir klastingiausių užkrečiamųjų 
ligų sukelia įvairaus pavidalo maž? 
gyvūnėliai, tematomi tik pro mik
roskopą. 

Po tų atradimų beveik visos 
žmonių, gyvulių ir augalų ligos bu
vo ištirtos. Paaiškėjo, kad sergant 
kai kuriomis ligomis, kurios ne
abejotinai yra užkrečiamosios rū
šies, vis dėlto nieku būdu negali
ma buvo nustatyti ligos suk'"lėjo. 
Buvo daroma išvada, kad ligos su-
kčlėjas turi būt i toks mažutėlaitis, 
jog ir stipriaus ; naujųjų laikų 
mikroskopai nepadidina tiek. kad 
galima būtų pamatyti. 

Augalų liga mozaika 
Ši spėjimą patvirtino 1890 m. 

darytieji bandymai norint susekt ; 

augalų ligos '".mozaikos" priežastį. 
Tai yra ūkininkus gą»sd'r.~nti 
bulvių, pamidorų. tabako ir kitų 
augalų liga, gavusi tokį vardą to
dėl, kad ja sergą augalai atrodo 
moza'ki^kai. nes vietomis atsiran
da lapuose šviesiai žalsvų, gelsvų 
arba balsvų dėmių, kurios panai
kina prigimtą lapo žalumą. Bulvių 
mozaikos liga padaro ūkininkui 
labai didelių nuostol'ų: dėl jos 
mažėja bulvių derlius. 

Dirvose šią ligą išnešioja lapų 
utėles, kurios čiulpia mozaikos li
ga sergančio augalo lapų sultis, 
pris ;geria ligos nuodų ir, nurop-
liojusios ant ki to augalo apkrečia. 

Šią ligą. ypač kiek ji pasireiškia 
tabake, 1892 m. studijavo rusų ty
rinėtojas Ivanovas. Ir visgi jam 
nepavyko surasti gyvo padaro, ga
limo la ;kyti apkr'timo nešėju. Ta 
da jam kilo mintis, kad už mozai
kos ligą turi būti atsakingi mažu
tėlaičiai padsreliai. kurių anuomet 
negalima buvo pastebėti pro st p-
riausius mikijoskopus. J is darė 
bandymus su atskirais egzemplio
riais ir leido per koštuvinius vamz
džius "mozaikos" liga sunk'ai ser
gančių augalų celių sunką, kuri, 
be abejo, turėjo daug nuodų. Koš-
tuvai buvo tokie tankūs, jog su
laikydavo ir pačius mažiausius 
mikrobus. Bet perleistas ir per to
kius bakterijas pagaunančius filt
rus (koštuvus). skystimas pasiro
dydavo tebesąs stipriai užkrečia
mas... Tais praktiniais bandymais 
pirmą kartą buvo įrodytas nema 
tomų užkrečiamųjų nuodų buvi
mas. Jie vėliau buvo praminti ui-
travizibiliu (neregiacvuoju) virusu. 

I 
Virusai 

Nuo šių pagrindus padėjusių 
bandymų, virusų tyrinėjimas iš
augo į plačią mokslo sritį. Ir. 
vą. XX šimtmeoio viduryje buvo 
jau žinoma per 200 virusų rūšių, 
sukeliančių ligas žmoguje, gyvu
ly j.:* ir augale. Pačios didžiausios 
žmogaus rykštės yra juodosios 
rauplės, vaikų nugaros paraližuis, 
pasiutimas, tymai, vejinės rauplės, 
smegenų uždegimas. Įvairios slogos 
ir kitos ligos. 

I š gyvulių virusų ligų yra snu
kio ir ligų epidemija, kiaulių ma
ras, o augalų kenksmingiausia 
virų liga - "mozaika". Prancūzų 
tyrinėtojas d'Herelle surado, kad 
esama tokių virusų, kurie ėda ir 
bakterijas. 

Betyrinėjant mozaikos ligą. gau
ta nuostabių rezultatų. Jit> tokie 
žymūs, jog gali paknsti tBMgstn 
nuomonę ne t ik apie virusų tyri
nėjimą, bet iš pagrindu pakeisti 
pažiūrą j gyvenimo esmę Prince-
tono mieste, J A V Rockfellerio ins
titute chemikui W. JI. Stanley pa-

Gražiajam jaunimėliui " 
Vasaros atostogos, laiko daug j j 

nepalikime atostogaujantį jaunimą 
be gražios lietuviškos knygos: 
1. Vincas Krėve: Rytų pasakos, 

žymaus mūsų literatūros klasi
ko puikių pasakų knyga vyres
niesiems §2.50 

HTSCELLANEOLS 

2. Grimo pasakos, stambi ir įdomi 
rinktinių brolių Grimų pasakų 
knvga 8-12 m. berniukams šr 
mergaiUms $3.00 į S I U V I M O 

Tel GRovehill 6-7875 
ALF, STANčItUSKAS ~ 
HEATING and C00LINC 

Šildymų ir šaldymŲ lr»-r>jci/na», 
7S04 So. EockweU Street 

CHICAGO 29, II^L. 

i vyko is mozaikos liga sergančių 
; tabako augalų atskir t i virusų kri-
(stalo forma. Reikėjo sumalti ne 
mažiau kaip 5 tonas "mozaika" 
sergančių sušaldytų tabako lapų 

(ir veikti įvairiausiais cheminiais 
' būdais, kol gau t a virusą grvno 
kristalo forma, ir j is buvo stipriai 
užkrečiamas. Dėl tikrumo tie kris
talai dešimt kar tų 'štirpdyti, o jų 
tirpinys vel sukristalizuotas. Per 
visą bandymų eilę kristalai ne- j 
ke'tė nei savo fizinių bei chemi- j 
nių ypatumų, nei neteko apkreči -
mojo stiprumo. Kitų augalų pa- 6- Jūrininko Sindbado nuotykiai, : 

MAŠINOS 
3. Jurgis Jankus; Senas kareivis j 

Matatutis, linksma ir įdomi apv- j Bemina • Eina • pfaff • Neccni 
saka api e didžius kareivio Ma- ' ^ i t e „ * D%m^ * Kenmore • Z . . . . - . ~ * * , , • New Hon.- • Free Westinghou8e • 
t a t u c i o n u o t y k i u s .%3.0» • Viklng • Adler • Anker • Sipger, 

; etc. I r visas JaponiAkos gamybos 
4. Liudas Dovydėnas: Naktvs Ka- Taisome, parduodam* ir nuomoja-

rališkiuose, apysaka 10 - 14 m. i ^p r i e inamomis kainomia ir saly 
jaunimui apie dviejų berniukų I 
išdaigas vienos auksines šieną- : Daro** greitas ir **žinlnsaa Turi 
n i ū t ^ m^tu <59 rtO • cne ' lal lB- pritaikome patral BKOD! ka 
piutes metu »4.0« t>inetu». Aptarnaujame Chicagoje u 
_, _, _ srtemleačluoee. 

o. Aloyzas Baronas; Mėlyni kar- ARVYDAS M DIKINI8 
vėliai, nuotaikingos apysakaitės j 5 6 ^ S o Hermitage. Chicago, 111. 
jaunesniems berniukams ir mer- j Telef 737-5886 
gaitems $1.50 . . 

Wkolasals and RetaU našių ligų virus tyrinėjimai pa
tvirtina W. M. Stanley atradimą. 
Nūdien nėra abejojimo, kad ligas 
keliančiuos'us virusus galima at
vaizduoti kristaline baltyminių 
kūnelių forma. 

pasakų cikla s iš garsiosios 
arabų pasakų knygos "1001 
nakt is" §2.00 

Užsisakykite adresu 

D r a u g a s 
4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629 

Gyvybe kristale 
Šis patyr imas išeina toli už vi

rusų tyrinėjimo ribų. Kad ehenr-
niai kūneliai y ra gyvi padarėliai, 
rodo kropštus jų dauginimosi _ _ 
vyksmo tyrinėjimai. Bet tie kūne- \ ,||nm,||Mlinillllll!imillllinilimiHIIIIIII 
hai tam t 'kromis sąlygomis galiį • » - • • • > 
pavirsti kristalais. Tačiau, nors j D E M E S I 0 
ir kristalo formos būdami, jie ne- j g j j ^ j ^ g r e i k i a 
nustojo savo gyvybės, gyvo or- GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
gamzmo pažymių. O kad gyvybe kreipkitės j "Drangą", kuris spaus-
galėtų būti kristale, yra ligi šiol ahm tekins rfi.ir^im. o^™. ; dina tokius dalykėlius gražiai, 

greitai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 W. 63 S t , Chicago, UI. 60629 
ifiiftiinifiiiiiiitiiiiimiiimimmiifimmii 

0HVKHJ1VOKB 

negirdėtas dalykas.. Ta;gi, nauji 
tyrinėjimų duomenys verčia iš pa
grindų patikrinti pažiūras j gyvy
bės esmę. Mat. pagal lig' šiol ga
liojančią pažiūrą, gyvybė reiškia
si ten. kame y r a ceF (narvelis), 
jos pažymvai yra medžiagos apy
kaita a r dauginimasis, riorr šie 
reiškiniai vyksta paprasčiausia 
forma. Kristalinių kūnų negalima 
buvo skirti j šią s r i t į Ir vis dėlto Taverna ir namas, šalia dviejų 
tyrinėjimai iškėlė aikštėn tašam lietuviškų laidotuvių koplyčių. 2 
medžiagas, kurios dėl krista'iza- aukštai <3 butai). 2 mašinom ga

ražas. 4358 So. California A ve. 
Telef. — VI 7-8289. vimosi turėtų būti laikomos be gy

vybės krislel ;o. tačiau jos gyvame 
organizmą dauginasi. milžiniškai 
įsiskverbia, apima įvairiausius or
ganus, ten sukelia tam tikrus li-
gūstumo veiksmus, o perkėlus i j 
k ' tas tos pat rūšies būtybes, jose; 
c a ii sukelti vėl tuos pačius ligov; \ 
reiškinius! 

Neįmanydamas ką besakyti, dr. j 
A. W. Buranso žodžiais tariant, j 
žmogus stovi prie vartų, skirian- į 
čių gyva nuo negyvo. Perspekty- j 
va yra didžiulė: ar gyva medž'?.- j 
ga gali virsti kristalo forma, o j 
tačiau tą mintį tęsiant , kyla klau
simas: gal gyvybė gali ilgiausius 
laikotarpius ištūnoti "kristaTnia-: 
me miege" ir iš vieno pasaulio i 
patekti į kitą erdvės kūną" Arbn j 
tokios medžiagos, kaip kristalinio- : 

me viruse pas rodžiu šios, gal t e n 
gyvos substancijos pirmr.takai. i 
Tačiau, kuria gi akimirka iš mo- i 
lekulių krūvos pasidaro kvėpuojąs; 
organizmas, kuris savyje jungia 
būtiniausius savumus — rnedžia-; 
gos apykaitą ir celių dalymąsi?; 
0 gal žmogaus akyse nuolat vyks-1 
t a gyvybės atsiradimo stebuklas, I 
kai virusas kristalus "pabudina" 
celių surtkn. paskiau gi tie krista-
lai elementinių "kūnelio" prvida-, 
lu gauna gyvybės forma0 

Šie klausimai tebėra dar neat
sakyti. Bet viruso tyrinėjimo pa
žanga y ra labai didelė ir įnešc 

1 žmogui šviesos ir duoda vi'čių. 
! kad medicinos mokslas suteiks 
rėksmingus ginklus kovai su visa 
eile žmogui pragaištingų ep:demi-
nių ligų. — sako dr. A. \V. Buran-
sas. 

r Mkus 

iiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiHiiiniiiiiimii 
Šiais metais Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas įvyksta 
. Bombe uj . INDIJOJ Plačiau pa-
j žinsi Indiją, jos gyventojus bei 
' papročius paskaitęs knygą 

NUO IMSRĖS IKI 0RINOK0 

• • • • • • • 
PARDAVIMUI 

PELNYKITE 
Dividendus Ketvirčiais 

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS 
TAIP... pas mus Jū- tur i te pasi
rinkimą įvairiu taupvmo saskaitn 
atitinkam n; Jūsų reikalavimams... 

ATVYKITE TUOJ PAT 
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INVL>,rMENT sąskaitoms 

Indeliai apdrausti iki $10.000.00 
Federalinis Valdžios įstaigos. 

R E Z I D E N C I N i A i , 
K O M E R C I N I A I , 

i M E D I C I N O S IR 
KITOKĮ PASTATAi ! 

Mūr. r•;.::«. 6 kamb. 3 mieg.. skle-
pa.v. pa^toįf«- garažas , karš tu vande-

. mu, guzu šildymas. Brighton Parke. 
j Nebrangus. 

Mūr. .: butai po 6 kamb., ki^k-
v;.-nas butas a tski ra i šildomas. g*-r\ 

! a lumini jaus langai, didelis sklebas, 
| gero1.- pajamos ir puikus butas savi-

niakui . skubame parduoti , laukiame 
\ pa.siūlyrno. Brighton Parke . 

Būr. 4 butai, dvi dirbtuves ir ta-
1 verna 65 & \\'est<-rn. geras invest-
i m-n tas . Pirkti a r mainais j maža 
] namuką.. 

Mur. butų po 3 Vi kamb. kiek-

vi-n;u^. Marųu-tte Pavko rajone. virS 
12, i pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos. 

Maišas namukas su maisto krautu
ve Krighton l'arkt. Pigiai pirksi, ge
rai gyvensi. Pa^kambinK šiandien. 

Kam fabrike? Maisto krautuvf. 
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje 
aplinkoje. nebrangf nuomos sutar
tis, pirkti ar būti partneriu su ati
t inkamu įnešimu. 

Turime visokio dydžio vieno buto, 
2 butų ir kitokių namų ir biznių. 
parūpiname visų rūšių draudimus, 
turime notaro teises. 

2501 West «9 tb S t r e e t 
H E t -7482 43C-5151 

ŠIMAITIS REALTY 
L7M West 43rd Street 

& INSURANCE 
Tel. CL 4-2 390 

S T A N K U S 
COMSTRUCTiOM C0. 

&ii*k£ planavime ir *tat> 
bos darbus, gydytojų ofiaų 
gyvenamųjų ir prekybos pa-
•tatų. Jūsų rjasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų. 

Ofiso Lr namo telefoną* 
PSospect £-2013 

.'208 S. West*rn \ v e 
' I t icago, ūlinoia. 60636 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir pers tatau se
nus visų rūšių n a m o apši ldymo 
pečius ir air condit ioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gut ters) , vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
I>arbas a t l iekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING & S H E t T MKTAL 

Tt,-l«f«ria.> VI 7-:J447 
4411 s. Western. Chicago 9. 111. 

fi:{ ir n e š i n u apyl . Biznis- ir 3 bu
tui. G e n a niūrus, nauja elektra. Pirk-
.-;!.- nebrangiai. 

K ir 7 kamb. mūr . Naujas šildy
mas. Ąžuolo spinteles, koklių ply-
teUa PHe Mariu High. $:."7.S"'i. 

Tik. iHist- bloko nuo pa rko . 3 butų 
mūras. alum. langai, garažas. Kaina 
tik $28.2i><>. 

| vakaru.- nuo M. p-ko Ultra mo
dernus 3-jų miegamųjų. Tik 5 m. 
mūras . Garažas. 30 p. sklypas ir 
daug priedų. Tik $21.5^0. 

i vakarus nuo Damen. 6 kamb. 
ultra modernus. 12 metų mūr. 2 vo
nios, o-ntral vėsinimas, puikiai įreng
tas rūsys. 2 maš. mūr. garažas. Įva
žiavimas iš gatves, 50 p. sklypas. 
Kaina $22.5"0. 

65-os ir Franeisco apyl. tvirto mu
ro 6 kamb. bungalow Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum. langai. Tik $17,900. 

Kas nori gyventi uimiesy ant pla
taus sklypo? 6 kamb . 10 metų mūro 
rezidencija. Pr i jungtas garažas, 2 
vonios, židinys, ir kiti priedai. Kai
na. $21.500. 

P i rmą kartą skelbiamas. Apynau-
jis n a m a s (expandable) , mūr. 2 a_ 
garazas, šoninis įvažiavimas. daug 
priedų. M. P- Pirks i t nebrangiai. 

Ant did<ik> sklypo tik 3 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6^5 karto metiniu paja
mų. 

Netoli M. pko, mokyklos, 1^4 a. 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb ir $75 pajamų. Kama $21.500. 

-Našle skubiai parduoda apynaujj 
pajamų narna — krautuvS ir 2 dide
li butai. M. p Pirksit nebrangiai 
. X po S kamb. de ioxe, ultramodern. 
M. pko gražiausioj vietoj, 2-jų metų 
mūras, 2 a. šoninis įvažiavimas. Tei
raukitės. 

nia ir virtuv-5. Kilimai. 2 auto. ga
ražas. Netoli mūsų jstaigros. $18,000. 

2x5 kamb. mflr.. 80 p. sklypas. 2 
a naudas garažas. I^abal geroje vie
toje. M. pke. Tik $2S,006. 

Am 40 p. nklypo 5 h* kamo.. tik 
kelių metų mūras. dideli gražūs 
kamb., kilimai, j pietus nuo M pke. 
Nebrangiai už $22.000 

4 butų mūras. N'auja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko. M pke. Tik 
$44.000 

14 butq . 2 aukštų mūras, gerot 
pajamos. Savininkas duoda paskola 
M. pĮtaa M 

Prte pat parko 2x5 H kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum 
langai. 2 a *araža» M pke Tik 
$39,000 

N E R I S REAL ESTATfe 
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321 

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

Vieninteliai iš lietuvių tur i
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATESG AND 
SHEET META L 

2431 So. Ketlzie AvOnue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-11*2 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

I 'al ikimar. Pigus. 2 butų med. 45 
p. lotas. Naujas gazu šildymas. 64 ir 
Pulaski. $17,"oo. 

Chit-agoje mielam Bright. pk., šva
rus 12 apart . mūr. . plat. lotas, nauj. 
cazo šildyrn., virš $12,000 nuomos, 
kaina — 6 kar t nuoma. 

Ir vel... Bright. p-ke. biznio mut. 
erdvus V>utas. modern frontas, 47-ta 
ir California, apie $14,000. 

Žiūrėkite 4 b u t mūr. ; 5 Ir 4 kamb. 
butai, apie $6.000 nuomos, $45,000. 

Biznio lotas, apie 30 pgd. Marquette 
Pk., 2S54 W. 6 9 St. Yra garažas. 

2 aukšt . med., 3 but. ir biznis. 50 
pSd. lotas, atskir. šildym., arti mūsų, 
$19,000. 

S btit. med.. apie $2.000 nuomos, 
smagus pirkinys už $12.700. 

7 m. 5"4 kamb. mūr.. 2 auto ga-
raž. anum. langai, kilimai, vir. kros
nis, ar t i mūsų. $20,000. 

2 but. med. 6 ir 4 kamb, 2 auto 
garažas, namas kaip seklyčia. $21.000 

Arti "Draugo". 18 m.. 5 kamb. gra
žus mūr.. gazo šildym, įmokėti 
$2.000. Kaina 11,400. 

Prašome pas mus teirautis del visokių namu tr nejodento tur to . 

K. V A L D I S REAL ESTATE 
2458 West 89th Street, BE 7-7200 u BE 7-8584 

Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių bandų nž prie^ 

terminą atmokėtas paskolas. 

ST. ANTHONY 
SAVINGS t LOAN ASSN 

1447 S. 49th Ct.. Ckero 50, ID. 
NEMOKAMA VIKTA AUTO

MOBILIAMS 
Telefonai: 656-6330 b- 242-4395 
.loseph F, Gribauskas, E iec . Sekr 

*fIS€EIJLANEUl> 

2—6 med. po 3 mieg. Naujos vo-
: įios, spintelSs. ir sidings. Pilnas rū-
I ?ys. Centr. šild. 2 maš. gar. žemi 
: taksai. Kaina tik $15,400. Vieta — 
; Brighton pk 

3—4 ir 1—6 pu ikus m ū r a s Brigh-
-on pk. Pilnai modernizuotas. Nau 
įas Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr 
?ar. Geros pajamos. Prašo $28,600. 

Luxas 5 meta mūr. rezidencija 
Sage pk. dideli k a m b , daug jvair 
priedų, gara*as. Reikia pamatyti . 

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly 3u mūr. namų, 
duodančiu $4.800 pajamų metams. 
Biznio pajamos $55,000. Viskas 
$37,000. Per tris metus pinigai 
grįžta. 

Maisto krautuve Brigbton P. gerai 
veikiantis biznis oer 30 metų, med. 
6 kamb. namas ir 36 p. tuščias skl 
greta. Reikia pamatyti. 

Maisto - gėrimų didele krautav£ 
Gage P- su inventorium ir prekėmis 
Biznio apyvarta $200.000. Skam 
olnk 

«£S 
GARBAGE DRUMS •miiitKUitituiiumiiimiitinuiiiiiiiiiii:-

M o v i N G 
•2US5 'SL'SSS' „' «S2!S 

Ds^i metą patvnmas 
5757 S. Halsted & 5622 S. Radnt Apdraustas perkraustvmas 
Tel. 224-4362 • 434-1113 WA 5.9209 Chicago, Jh 

•? :> riHimiiiiiiiiHililiiiiHiiiHililiiilliiiiiiiiii 

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
t r kitaę krsš tns . 

P. NEDZINSKAS. 406) \ rohe 
rhioago 32 111 Tel VA 7-5ftK« 

Š I M K U S Real Estate — Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

r 
HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI 

P L A N T D E S I G N 
E N G I N E E R S A N D 

D R A F T S M E N 
Imsnediatc, permanent openings. m follovving categories. i t sala-
ries of $10.000 to S15.000 per yrar for experienced. qualified per-
sons having 4-6 years ' minimum experience: 

D ES I G N ER S 
0 E S I G N ER S 

M E C H A N I C A L 
S T R U C T U R A L 

E L E C T R I C A L D E S I G N E R S 
MINERALS BENEFICATI0N ENGINEERS 

I N D U S T R I A L E N G I N E E R S 
C^ntralized Engineering Department of Muitiplant produecr of 
industrial s;lica sand is locatod iri Ottawa. Illinois. Open pit mi-
nmg oporations employ erushing. slurry pumping. hulk materi-ils. 
eiectro-static and magn^tic separation. and fine sixing. 

Excellent vorking conditions. limited travrl to plants. company 
paid deferred compensation plan. health and iife insuranee, moving 
expenses paid. 

Send cnmpleto, confidential resume with first contact t o : 
E. A. KEHR. CHIEF ENGINEER 

OTTAWA SILICA COMPANY 
P. 0. B0X 577, 0TTAWA, ILLINOIS 

~PER F A K , R y Ž E M ^ Romkito tuos. kurio skelbiasi dienr. Drancr. 
parašyta buvusio Indijos M'sijo-1 
nierians kun Sabaliausko. 

per šią knygą galima įsigvti 
DRAUGĄ — kaina S2.00. 
IIIIIIMIIIIIIIIIilIlIilllIlIlIlIimillllUIIllIlIM 

Pcrskaitf ftrancą. duokit!1 klljcms nastka=l\ll. 

D A Ž T M A S I R 
O E l C O R A V f N I f t S 

Vidaus Ir l auko l a r b a i 
' ' ( J I J I . A N T A S ofKtNIP 

Tel 7:{5-73S8, 
l?.i.-! W f̂ Ktfc H! (TiU-agt.. ii; 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHflIlIMlItlIlIlIlIHIlUIIII 
10%. 2 0 % . 30^- pl«riau mokėsite 
už apdratida nuo ugnies ir auto
mobilio pas 
F R A N K Z A P O L I S 

3208% Wesl 9.". Street . 
C'rtî -̂ irA 42. Illinois 

Tel. OA 1-HB54 ir GH 9-4X39 
IIHHIIIIIICIIiHIlIlMIiUIHIlMIMiiniiliillII 

iiiHHiiiiiMiiiiiiiifiiiiiiiiiiii:;iiiiiiiiiiin 

A. ABALL R00FING 
[ k n r t s p r t e i &o metq 

^T<X!t' DENGIMAS IK R I Š O S 

M"s taisom. dažom -Inas. nuteka-
uuosius vam^džltis ir istepam smala 
idij liĮcesniam naudoj imui : naujos 
inos itaijioniOB iŠ nerūdijančio me-
alo. kurio nereikia dažyti. Plokščių 

ir ĮSkeltŲ MOKU taisymas, perdažy-
; t>as, smalinimaa a r uaujal užden«l-
I Tiaa. Kaminai Ir "srDOk«*staok" per-
: alsoml—"turKpoint^d" Mes atliekam 
' auko dažymo, m Oro užtaisymo— 
I jckpointlng Ir cemento darbus . 

Pilnai apsidraudė. Darbas saran-
i lotas. Nemokama* Įkainavimas. Atl 
i i r a visa laika 
1 karabinUtt IJ1 1-«MM7 — RO S-8778 

IIIHiHIUilIlIilIlIKIIIinilllinillllllUIflHi 

RAOiO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro-
i ^rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
j <VLYN, 1360 bangos, veikia sek-
| aadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
: o piety. Perduodam:- Vėliausių 
; ^asaulmių žinių san t rauka ir ko

mentarai, muzika, dainos ir Mag-
iutes pasaka. Programą veda 
St^ponaa J. Vįnkns. Biznio reika-

! .ais kreiptis į Baitir- KĮori>-t«< 
(rfliij b^i dovano kranrnvp. 5<i*? F 
'lro.v?vrav. So JV>*tonr T H K n n 

O'. H^įįti.-

Mūr. 7 kamb. ir butas rūsy. garaž. 
M p. lotas, 16.500. 

>fed. 4 but. M. p., mažas įmok., 
b a r o n a s už $17.s,ofi. 

^lūr. 2x5. Salia mūsų įstaigos, gra-
raž.. tik $27.500. 

M«l. . 3 but. ir 2 tušti lotai, sku
biai, už viską $19.000. 

Mūr.. i but.. priešais M. p. naujas 
šildym.. $44.000. 

Mūr. 3 mieg.. šalia mūsų įstaigos, 
g-araž., tik $17,500 

Med. 3 geri butai ir maisto krau
tuve. Marq. pk.. tik $19.900. 

Mūr. pajamų namas Marą. Pk. 
$12,0<KP mptams, kaina $74.0f'r>. 

Mūr. 2x6, M. p. 2 šildymai* 30 p. 
lotas. $25.900. 

Med. 2x4, prie 44 ir Mozart Mo
dernizuotas. Baregnas už $14.900. 

Med. 1>4 a. (4 ir 4), rusva, graži 
M p. vieta. Tik $12.900. 

Mūr. 5 kamo. rezidencija. M p 
Garažas, 40 p. lotas $16.800 

Ą KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69th Street, Tel. NE 6-5151 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES LNCOME TAX 

A. KATILIUS R. L 
2456 W. 69tn St . B E 7-8899 

Prfe 71-os ir Western medinis. 6 !r 
5 kamb. butai. Geraa narnas. Tik 
$16.500. 

Marquet te Pa rke . Mūro 4 butai, 
geras investavimui. Nebrangia . Ma
žas įmokejimas. $35,900. 

Br iehton Pa rke . 3 vienetu namas. 
Atskiri š i ldymai Skubiai parduoda
mas. $13,500. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W . 71st S t E E 7-0516 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — ESrCOME TAX 

Apdraudy Agentūra 
Pa ta rnau ja visais d raud imo reikalais 

B E L L REALTY 
J B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedrie Avtv. PR 8-2233 

Skelbkites "Drauge" 

DIDŽIAUSIAS IS GERIA i SI A.* 
NAMU DR BIZNIU PASIRINK* 

MAS • APDRACDA 
• NOTABUATAS 

L E O N A S REALESTAU 
2736 W 7 U t St WAIbroob M M f 

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

A. Norkus Real Estate 
2406 W. 51a* S t WA 5-5030 

Cicero - Parkholme mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
S23.0OO. 

L I N A R T A S R E I L T Y 
1487 S. 49 Av., Cicero 652-4343 

CICERO. Mūrinis bungalov? su pa
jamom. 1 blokas nuo Cermak. 56th 
Ave. 4- 3 —2 kamb.. karštu vand.-
alyva apšild.. spintelės virtuvėje, 
spsauga nuo potvynio. $21.200 
SVOBODA. 6013 Cermak Rd.. Ci
cero. OLympir 2-6710 arba BIshop 
2-2162. 

SALES s MORTGAGES«a MANAGEMEN" 

« 3 6 * t ! ( St« St'tm C « W 0 50, !Mino»« ofn c« OL 6-2233 

CICERO PARKHOLME 
2 hutų mūr 2 auto garažas. 

2 atskiros ?azo šildymo sistemos 
Bargenae ui $23,500 

»*li'Ww» Oi 2-M07 

I NAUJAS MCRIMS 
i 2 butai po 3 mieg., spalvoto? vo-
j nioa, plytelėm išklotas rūsvs. kars-
i U: vandens - įiZv šilima Tuoj pat 
' galima užimti 

file:///rohe
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Lietuves moko amerikiečius 

mokytojus 
Vaikų psichologijos specialistas — apie mūsiškes 

Dvi lietuvės, nėjusios moks-1 zuitus ir pamačiau, kad jos pel
ių šio krašto mokyklose ir d a r I no didelį pasitikėjimą. Vaikų 
nenugalėjusios VĮBU anglų kai-! psichologijos ir auklėjimo srity 
'DOS sunkumų, yra pakviestos t dirbu 27 metus. Pažįstu teorijjį. 
padėti paruošti amerikiečius m o ' bet mažiau esu susidūręs su 
kytojus, ir t a i ne eilinius, o j a u praktika, o jos mus kaip tik 
baigusius kolegijas, po keletą: šioje srityje papildo. Jos pasi
metu mokytojavusius; kai ku- žymi kantrybe, supranta vaiko: 
rie iš jų jau tur i magistro laips psichologiją, pažįsta Montesso- į 
• j , o viena — net daktarės laip- j ri darbo metodus. Modernieji 
snį. Visuose juose y ra vienas! tyrinėjimai universitetuose a t - j 
bruožas — jie aukštai vertina j randa tai, ką Montessori suse- name San Jose. Calif.. sužinojusi apie savo vyro (dešinėje) dingima 
Montessori auklėjimo metodą. : kė savo jžvamimu Tik moder- • S i a u r i n i o Vietnamo bazių bombardavimo metu. Jo lėktuvą numuši 
nori pasiruošti patys dirbti š iuo, nūs tyrinėjime padeda l faatea I S ^ g Ž i S į g ^ Ą f 8 - S a k C m a - p a t e k ę s I š i a u r 5 s V a r n i e č i ų 
metodu, lanko tam suorganizuo šori metodą išplėsti. D. Petru-

taprocentinj prezidento pasifikė f 
^juuą ir prezidentas jį vadinąs 

faktišku viceprezidentu". i 

DRAUGAS, trečiadienis, 1964 m. rugpiūčio 12 d. 

Nepykti, kai reikia —nuodėme, 
bet pykti, kai nereikia ar daugiau 
kaip reikia — dviguba nuodėmė. 

— S\. Bernarda* 

Mn% iNerett Alvurez jr., ištekėjusi prieš 7 mėnesius, sėd' savo 

tus specialius kursus, veikian-1 tytė mūsų mokykloje yra vie-
čius The Alcuin School. 9651 na pagrindinių asmenų. Mes pa 
Lake St.. Oak P; 

Labiausiai patyrusios gal net 
visose JAV-se 

Čia ir pakviestos dirbti mū
sų lietuvaitės: Marija Varnie
nė ir Domutė Petrutytė. Jos va 
dovauja vienai vaikučių klasei. 

sikvietėme ją padėti mums va
dovauti praktikos darbams. 

Amerikietės mokytojos apie 
lietuves 

BALTI "J V K I M I "PILKOJI 
EMINENCIJA" 

Savaitraščio "Week" prane-

: . i ' ; ia j am laikraščius, kuriuose 
būna jo paties sukomponuotų 
straipsnių, j is priima ir atlie
ka visokius tarnybinius, pusiau 

. , . i t a rnvbimus ir visai privačius rei į 
šimu. šiuo metu į takingiausia; , , - „ . r . . Į 

, . „ ,. „ - ! kalus. v alenti neatsitraukia 
asmenyDe Baltuosiuose Rumuo 

*',",, ~, ," i nuo savo boso net per j o kas-
se, neKalbant apie prezidentą' . . , , 
T , T r T , »- j dienini maudvmąsi baseine. 
Lyndon Johnson, y ra Jack va- ' ' J 

Valenti, neseniai baigęs 42 
metus, y r a italų kilmės, j o se- į nelis imigravo j JAV 19 šimt
mečio gale, o jo pažintis su 
L. Johnsonu prasidėjo nuo 1956 

Besikalbant su prof. Fleege. 
atėjo pertrauka. Iš klasių pra
dėjo eiti mokytojos, tapusios I lenti, 42 metų. Oficialios jo pa-

praktikoje demonstruodamas I studentėmis, kad pasisavintų! reigos — specialus patarėjas su 
darbą montesoriniu metodu, o i Montessori metodą. Sustojame: 20,000 dolerių metinės algos, 
taip pa t duoda teorines paskai-! būrelin su jomis: Mary Ann j bet praktiškai jis yra preziden
tas. Joms čia dar talkina jauna : Mitchell — jau 3 metai moky-fto šešėlis, patikėtinis sekreto-
lietuvaitė Marija Norušytė. . toja, Gvven Mollison — negrė, rius ir net kambarinis. Net ne- j metų. Asmeninis prezidento 

Mokyklos administratorius ' 10 metų mokytojavusi. Lu W.i žinoma tikrai, kada jis miega, draugas senator ius Albert Tho-
Charles E. Munat, baigęs Lojo- Pillar — ruošiasi būti mokyto- j nes dirba iki vėlaus vidurnak- J m a s sako, kad Valenti turi šim-
los universitetą, atsilankiusiam ja. Mary C. Henneberry — ruoi čio ir 6 vai. ry te jau žadina j - ^ -
"Draugo" redakcijos nariui pa- i šiasi magistrės laipsniui, sesuo; prezidentą keltis. Į jo pareigas 
šakojo, kad šioje mokytojams Cynthia. domininkone. Jos pasą: įeina ir patiekalų prezidento 
ruošti mokykloje dabar turima j koja, kokį gilų įspūdį joms da-, pusryčiams sudarymas; jis pus-
35 auklėtiniai, jau su aukštuo-! r<> tų lietuvių darbas : moka iš-1 ryčiauja kartu su prezidentu, j -
ju išsilavinimu. Paklaustas, kaip šaukti vaikuose savęs kontro-
jie ryžosi tų mokytojų paruoši- Ię. D. Petrutytė savo paskaito-
mui pakviesti ir dvi minėtas lie i se visada pasiruošusi, jos dės-
tuves, Ch. Munat pasakoja: j tymas paremtas praktika, turi 

— M. Varnienės ir D. Pet- savo metodą ir jį perteikdama 
rutytės reputacija aukšta . Tai pagrindžia, kodėl taip reikėtų 
labiausiai patyrusios Montesso-; laikytis. Ji su pašaukimu vado-
ri sistemoje mokytojos visuose , vauja vaikų grupei. Iš jos darbo 
vidurvakariuose, o gal net viso- Į matyti pagarba vaikui, gilus 
se JAV-se. D. Petrutytė mūsų i vaiko pažinimas. Jos dirba ty-

\ . A 
MICHAEL 

D l X S K I S, SK. 
Gyvoao 1329 S. H<-: muain- Av. 

M ne niKrp. 14 u.. I'.t04. . 
v. v., sulaukus til ta. umž. 

Giinč Lii-tmoje. Kiio i.š Šiau
lių apskr.. ŽatruKs j>;, :-a ĮVIJOS. 

A i M T I I M I J I ' tįgj \ emc , ; " i t ' . 
Pasiliko di.leluiini' nuliūdinu' 

žmona Joacyhtoe (Bretn*r), 
sūoūs: Miihaii. .Ir., ir Thomas. 
4 dukti-rys: Ąjatoinette, Cmthe-
rint'. Christino ii Joannc. Iiro-
!is Bi-n. jo h M M H«'lon<\ kiti 
Kiminfs. ili-auerai ir pažįstami. 

Kūnas pa-šai-votas Jo;-n F. 
Kudeikio kopl\ >'IO.IO. 4tio5 So. 
Hei-initaf-'f A v- . 

lJaidotu\r-s įvyks kct.. rusT. 
13 d., iš koplyčios y vai. ryto 
Ims atl\'ir*.is j St. Huso o f Li
ma parapijos bažnyčią, 48th 
ir Justino St.. kurtoje įvyks ge-
<iiilinK<>s pamaldos už v Honi«s 
sulą. Po pa'iialiiij Ims nulyilP-
tas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvifčiame visus: 
gimines 'iraugrus ir pažjstamus 
dalyvauti Sioso laidotuvSsf 

Nuliūdo: Žmona, sūnus ir 
(UlUHTJS. 

T^aidotuvitj direktorius J. P. 
Kudeikis. Y A 7-1741 

VITALIJAI BALEISYTEI 
jos tėvui 

A. f A. JONUI BALEIŠIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia 

Chicagcs Lietaviu Fronto 
Bičiuliai 

šioje mokykloje laikoma svar
biausia mokytoja. Studentės, 
stebėdamos jos darbą, priėjo 
šios išvados. Taip pat ir M. Va r 
nienė, ir dail. Ad. Varnas da
vė mūsų mokykloje paskaitų. 
Jos buvo geros. Šiuos kursus 
lankančios mokytojos žavisi, 
kaip M. Varnienė, nevartodama 
angių kalbos, taip puikiai dirba 
su vaikais. Turime M. Varnienę 
ir D. Pet ru ty tę šią vasarą, tiki
mės turėti j a s ir toliau. Stebė
jimas j as sėkmingai dirbant įti-

liai, seka vaikus, vaikų neverčia 
ką nors daryti, o sugestijuoja 
ir kartu su jais dirba. Pažįsta 
ir myli vaikus. 

Šiltas jausmas kuteno širdį, 
girdint amerikietes mokytojas 
kalbant taip apie mūsų lietuves. 
Dar mieliau buvo išgirsti, kad 
dėl jų užangažavimo dabar var
žosi ši Alcuin mokykla Oak 
Parke ir kita tokia VViimette. 

Tuose rūmuose sutikta Ame
rikos lietuvė Evelyn Oželienė 

kino jų sugebėjimais. D. Petru- Į gėrėjosi, kad kai jos mažasis 
tytė į savo klasę, su kuria kur- i Kaziukas šeštadieniais lankė M. 
santėms stebint atlieka darbą j Varnienės - D. Petrutytės veda-
pagai Montessori sistemą, jįrifc- "•* darželį, jame išaugo suside-
mė bet kokius vaikus, kokius sė j imas mokslu, pamėgimas lie 
tik davėm. T a r p 20 jos globo- tuviškos kalbos. Vienu kartu 
jamų vaikų y r a ir peraugusių \ susėdus prie stalo jis pats su-
reikiamą amžių. 2 su sužaloto- ; galvojo sukalbėti maldą ir tė 
mis smegenimis. Tačiau Petru
tytė su jais d i rba nuostabiai ge 
rai, ir tai parodo, kokios joeĮ**> nuvažiavus prie dr. Oželio 
geros mokytojos. Jų paskaitos ; fca™ hp™i, , t« n ™ ^ v v i , , ! ^ ; 

vai džiaugėsi jame bręstančia 
rimtesne dvasine mintimi. O kar 

kursų lankytojų tarpe taip po
puliarios, kad studentės pasi
rūpino, jog jos būtų išspaus
dintos. Kursų vidury mes an
ketos būdu paklausėme savo 
studenčių, nepasisakant savo 
vardo, konfidencialiai pareikšti 
savo nuomonę. Ir D. Petrutytė 
susilaukė labai aukšto įvertini
mo. 
Vaiku psicholoeijos specialisto 

žodis 

Vyriausiu šios. sakykime, 
Montessorinės mokytojų semi-j 
narijos vadovu yra De Paul u-'• 
niversiteto pedagogikos prof e- ; 
šorius Urban H. Fleege. dauge-! 
lio studijų ir knyga autorius, 
vidurvakarių televizijos (iš lėk-; 
tuvo) mokymo programos koor 
dinatorius. daugelio mokslo žur
nalų bendradarbis, studijas gili
nęs Europos universitetuose. 

Paklaustas apie lietuvių dar
bą jo toje Montesoriniu moky
tojų paruošimo įstaigoje, prof. 
dr. Fleege aiškino: 

— Mes pažinome, kad D. Pet
rutytė ir M. Varnienė yra la-

sios Montessori 
trejų pas-

kapo. o°rmukas pradėjo kalbėti 
"Sveika Marija". Tėvams tai be
veik ašaras spaudė. J. Pr. 

VINCENTAS 
G I R S K I S 

Gyveno 7530 VVhite Oak Are., 
Hammond. Ind. Anksčiau gy

venęs Easl Chicago. Ind. 
Mirė riisrp. 10 d.. 1SC4. 8:05 

v. p.p., sulaukęs 76 m. amž. 
Gimė Uetnvoje. Kiio iš Kau

no vals.. Vilkijos parapijos, 
Girnikų kaimo. 

Amerikoje išgyveno F.5 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Sofija CT tmf *mVili t? ). 
duktė Stella Rurton, žentas 
Raymond. 2 sūnūs: Stanley, 
marti Ona. ir Jonas 5 anūkai . 
1 proanūkas, sesuo Cecilija 
RririETor (FV-troito>, jos vyras 
Marcei ir jn š<-ima. brolių vai
kai ir ju šeimos, ir kiti gimi
nės, o rausai ir pažįstami. 

Kūnas pa-ša-rvota-s Dziar!owir?; 
koplyčioj*1. I.irtth St. ir North-
rote Ave.. Kast Chieaso. Ind. 
Koplyčia atdara trec. ir k»-tv. 
nuo 2 iki 5 v popiet ir nuo 
7 iki K> vai. vak. 

T-aidotuvFs įvyks penktad.. 
rtig-p. 14 d., iš koplyčios S:3'> 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčia, 
kurioje 9 vai. įvyks gfdulingros 
pama.!dos ož velionies sici.t. T'o 
pamaldų tnis nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
pim.ines. drau.eus ir pažįstamus 
jalvvauti 5io=f ]aidott:vPsp 

Nuliūdę: Žmona, dukič tąj-
nūs. marti , žentas, anūkai ir 
pr<>anūkai. 

Laidotuvių direktorius Flo-
rian Dziadowicz. Tel. EX 7-
09:»4. 

VIENERIV METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. + A. 
FRANK B U L A W 

šiandien, rugp. 12 d., su
kanka vieneri metai , kai ne
gailestingoji mirt is paėmė mū
sų vyrą ir tėvą savo globon. 

Tuščios ir neskaisčios liko 
mūsų. dienos be brangaus vy- W f c # 
ro ir mylimo tėvo, kuris da
bar fmžinai ilsis. 

į.** 

Mielam bičiuliui 
A. f A. J. B A L E I Š I U I mirus, 

žmoną Amaliją, dukrą Vitaliją ir sūny Al
fonsą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Irena ir Algis Regiai. 

Atminčiai šios liūdnos su
kakties vakar. rugp. 1 1 d . , už 
jo sielą buvo atlaikytos šv. mi
šios Šv. Jurgio par. bažnyčioj. 

Nors m e s tur ime daug gra
žių atminimų mūsų brangiau
sio tu r to . Frank Buiaw. ta
čiau n iekas nebegali užimti jo vietos mūsų mintyse ir širdyse. 

Ilsėkis amžinoj ramybėj brangus vyre ir vaikų tėveli. 
Nuliūdę: žmona .Vlarie, vaikai >Ian»ha ir Dorian, 

A. f A. JONAS KUČAS 
K ū C H I S 

Gyveno Schneider. Indiana. Mirė rugp. 9 d., 1964 m., 3 
vai. popiet, sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kiio iš Panevėžio apskrities, Smilgių pa
rapijos, Gilbonių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Jonas Andrešiū-
nas. pusseserės Elzbietos vaikai su šeimom; giminė Irene Ma
šiotas su šeima. gyv. Cleveland, Ohio. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Pr iklausė Chicagos Lietuvių Draugijai ir S.L.A. 284 kuo
pai. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 
So. Li tuanica Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rug
piūčio 13 dieną. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Ju rg io parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę l ieka: firmines. 

Laid. direktorius Jurgis P'. Rudminas, Tel. Y A 7 1138. 

Jiausiai -at f U1 t»i i c; 

metode . Paž inau ;as t n 
kutinių metų bėgyje ir j auč iu 
jomis didelį pas i t ikė j imą. Mano 
specialybe — vaikų psichologi
ja. Stebėjau minėtų lietuvių d a r 

su ruoš tą Kiases bą. sek iau 
demonstraciją pas lietuvius jė-

23 M. MIRTIES SUKAKTIS 

1 f A. 
Domininkas Balis 

Gyv. 6558 So. Morgan Street 
Gimė Lietuvoj, kilo :š šaulių 

apskr.. La'žuvos par.. Purplių k. 
Jau suėjo dvidešimt tren m*~ 

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vy
tai, ka; negailestinga mirtis at-
rą ir tėvą. kurio netekomt- 1911 
metų rugpiūčio 10 dieną. 

Palaidotas Šv. Kazimk-ro ka
pinėse rugpjūčio 13 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užm;rš*i. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv 
vai. ryto &v Jurgio parap. baž 
B^TTiardine bažnyčioje. Eve 

Maloni;] k'.'ii'f iamr visi;'-; 
mi;;; dalyvauti šsosr pamaldos.-
už a a. Domininko Balio siela 

' & & & ' • 

b . y i 
. . f -m Pr-.r'r 

ir pažįsta-
5 pasimelsti 

A, | A. 
J O H N C . J A K A I T I S 

Gyveno 4936 West 14th Street, Cicero, Illinois. 
Mirė rugp. 10 d.. 1964 m., 9:20 valandą vakaro. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Amerikoje 

išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice f Johnson). 

sūnus Bernard, marti Alfreda, 2 seserys: Paulina R. Zaura ir 
Ona Narsut i s , ir jų šeimos, brolis Juozapas, pusseserė Anta
nina Lucas , svogeris P e t e r Johnson, jo žmona Grace 3 švo-
gerkos: Ann Yatskis, Ju lė Gargano, jos vyras Joseph ir An-
toma MeGovern, jos vyras Bernard ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažystami. 

P r ik laus - Red Rr,sw- įr Li/-t. Ūkininkų Klubams ir fiv. 
Vardo draugijai . Velionis taipgi buvo amžinas narvs: Sv. Ka-
7,irr.:<rr, Akad. Remčjų. T. Marijonų RtVr.čj^ .r L a ^ - . r . , ;-; -- lS 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus kopi.. 1410 So. 
50*h Ave. . Cicero. Ulinois. la idotuvės į\yks penktad., rugp. 
14 d. Iš kopi. 8:30 vai ry to bus atlydėtas į Šv. Antano parap. 
oaznyčią. kurioje įvyks ged- pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta-
mus dalvvaiit; šiose 'a •iV< - e 

Nuliūdę: Žmona, šonus, marti, anūkai ir kiti gimines. 

Nuliūdę: Žmona, sūnų*, mart i ir 
La;d direktoriai A. Petkus ir Hūn 

kitį armini s 
"elef. TO 3-2108. 

Petkus 
TGVAS IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
ItJYS MODEBNI08 BOMUl 

2533 West 7lst St. Tetef. GRovehlh 0-2345-6 
MIO S. 50th AveM Cicero, r0wnhaU 3 2108-09 

AEKSTS ACTOMOBILlAMi; STATiTI 

EUDElKIS 
UUDOTŪVIŲ DIREKTOfclO. 

TEYS MODERNIŠKOS KOFLJfCaO« 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfl 7-1741-2 
4330-34 South Caiifornia Avenue 
Telefonai U 3-0440 ii LA 3-9852 

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS &£LiM¥ci* 
Gvteaios gKta 4S vtutartų, banketų, laidotuvių 

ir kitų papnoatam 
^ £ ^ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetav\ų Laidotuvių Direktorių Aaociacijo* Nartai 

STEPONAS C. LACKAW!CZ 
2424 W. 69th STREET TeL REpubllo 7-1213 
2SU W. 28rd PLAGE TH VTrgbila 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CAIJFORN1A AVE. TeL LAfayettę 3-3.T72 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 LITL'ANTCA AVE. tu TArd. 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3S54 S RAI-STED STREET Te, k Arda fHMU 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10X21 S. MICHIOAN AVE. T*l. COmmodorr 4-2228 

JURGIS F. RUDMiN 
3819 S- MTUABTICA AVE. Tel YArda 7-1188—11S» 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50tb *VE. nCERO, ELI. Tel OLympfc 2-1008 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1961 m. rugpjūčio 12 

X Kun. Vincas Parulis- MIC, 
(Niagara Falls) . kun. Jonas Sa
vukynas, MIC, (Aušros Vartų 
par. klebonas) ir kun. Stasys 
Saplys, MIC (Marijonų semina
rijos viršininko pavaduotojas) 
rugp. 13 d. švenčia 20 metų ku
nigystės sukaktį. 

X Mokytoja Kena ta Makštu-
tytė, dr. Juozo ir Irenos Makš-
tučių, gyvenančių Oak Lavvn. 
111., duktė, kar tu su savo ke
lionės drauge, mokytoja Don na 
Finnucan, buvo Sv. Tėvo priim
ta audiencijoje šiomis dienomis 
Castelgandolfo, Popiežiaus va
sarinėje rezidencijoje netoli Ro
mos. Tęsdama savo kelionę po 
Europą automobiiium, išvyko 
dabar j Austriją, Vokietiją ir 
Prancūziją. Žada į Chicagą par
skristi rugsėjo 5 d. 

X Krepšinio rinktinės išvy
kos vadovas Valdas Adamkavi-
čius. svarbių tarnybinių pareigų 
verčiamas, grįžo iš Australijos 
keletą dienų anksčiau. Prieš iš
skrisdamas į J A V V. Adamka-
vičius aptarė ir sustatė drauge 
su vietiniais lietuvių sporto va
dovais rinktinės paskutinių vie
šėjimų Sydnėjuje programą. 
Grįžęs į JAV rinktinės vadovas 
nutarė su priėmimo komiteto 
pirmininku L. Griniumi rinkti
nės pasitikimo Los Angeles mie 
ste programą. 

Krepšinio rinktinė, po 1 die
nos poilsio Havajuose, atskren-

i da į .Los Angeles rugpiūčio 14 
I d. 5 v. p. p. Į Chicagos O'Hare 

aerodromą rinktinė atskrenda 
rugpiūčio 15 d., šeštadienį, 3 

; v. p. p. Po pagerbimo vakarie-
i nės, kuri įvyks tos pa t dienos 

vakare, rinktinės nariai išsi
skirstys į namus. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sfc. 
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave„ Chicago 60636, 01. 

SUVALKIJA (Sūduva) 
Lietuvos plotai i vakarus nuo I lių vaidmuo lietuvių t au tos są-

Nemuno vadinasi Suvalkija a r - ' monės kėlime yra labai didelis. 
ba Sūduva. Visa šiaurinė Su- ' Nepriklausomybės laikais Mari-
valkijos dalis yra lyguma. Ze- \ jampolė pasiliko žymus švieti
me čia derlinga. Suvalkija dar ! mo centras ir lietuviškos kultū-

"vasarinio/ 

X Alice Staseliūnaitė-Lopez, 
Miami - Dade Junior kolegijos 
profesorė, t r ims savaitėms yra 
atvykusi į Chicagą ir lanko Il
linois universiteto psichoterapi
jos kursus. Iš visų JAV suva
žiavusios kursus lanko 24 stu
dentės; atrodo, kad ji y ra vie
nintelė lietuvė. Dėstytojai yra 
ne tik iš Chicagos, bet ir Rut-
gers universiteto. Apsigyvenusi 
Illinois universiteto bendrabuty. 
Alicija yra Amerikos lietuvaitė, 
kilusi iš VVaterburio, Conn. Auk 
štuosius mokslus ėjo Connecti-
cut universitete ir baigė Colum-
bia universitetą, New Yorke. 
Jau treji metai kai dėsto ligo
nių slaugymo dalykus Miami -
Dade kolegijoje. Alicija yra naš 
lė, bet rūpestingai auklėja savo 
vaikus. Sūnus Pilypas mokosi 
Marianapoly, duktė Loretta bu
vo pas Putnamo seseles, o da
bar lanko Madonna akademiją 
Hollywood, Fla, o antra duktė 
— Julijona lanko Barry ko
legiją (dominikonių) Miami, 
Fla. ' 

X Knygai "Nepriklausomai 
Lietuvai" paremti nauji mece
nata i : D. L. K. Kęstučio kuopa 
"VVisconsine — S100. Martyno 
Jankaus šaulių kuopa Brockto-
ne, Mass. — S50 ir St. Jakubic-
kas — $25. 

X Šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo d-jos golfo diena įvyksta 
rugpiūčio 16 d. Acacia Count-
ry klube. 

X Califomijos universiteto 
biblioteka "Draugo" dienraščio 
prašė siųsti visus naujus groži
nės literatūros leidinius. 

X "Tėvynės Žvaigždutės" re
daktorius J. Plačas išvyksta 3 
savaitėm atostogų. Aplankys 
Kanadą ir New Yorką. Medžia
gą "Tėvynės Žvaigždutei" siųs
kite ir atostogų metu, bus kas 
priima. Redaktorius grįš rugsė
jo 1 d. 

X Tik paklausyk ir tamsta 
sutiksi, kad nėra geresnio ne
šiojimo FM radijo, kaip Tele-
funken. Pasiklausykit Gradins-
ko radijų, stereo Hi Fi ir TV 
krautuvėje, 2512 W. 47th St., 
tel. FR 6-1998. (sk.) 

X Union Pier art i prie ežero 
Lšnuom. butai vasarojimui 2 
rnieg. su virtuve ir salionu. $45 
sal. Telef. Chicagoj. VI 7-7457, 
po 6 v. vak. (ak.) 

X Alice Stephens 
mokiniu rečitalis įvyksta šį pen 
ktadienį, rugp. 14 d. 7:45 vai. 
v. Nelson Hall; 7 aukšte, Chica
go Conservatory kolegijoj, 64 
East Van Buren St. Klasėje da
lyvavo 44 dainininkės ir 24 iš 
jų pasirodys rečitaly kaip soli
stės ar duetuose, trio ir chore, 
publikai, susidančiai iš tėvelių ir 
draugų. Kviečiami visi, kurie do 
misi jaunų solisčių daina. Įėji
mas nemokamas. Lietuvaitės, 
kurios dalyvaus programoj yra 
šios: Leonilia Makutis, Diana 
Grisus, Lucija Buivydas, Mary 
Clark, Alma Liudžius, Dolores 
Stulga, Linda Lange, Alice Va-
saitis, Margaret Venckus, Gra-

! žiną Grybas, Joyce Norbuth. 
: Paulą Ruibis ir Celeste Rymas. 

X Moterų sąjungos 50 m. ju-
! biliejaus knygos komisija dar-
; buojasi, kad viską tvarkingai 
sudarytų. Komisijos pirm. yra 

: Danna Žilis, jai padeda Dale 
' Murray, Victorija Leone, Ma-
: rie Kasė, Uršule Daukantas, 

Matilda Pauliukonis, Antonia 
Wackellf Nellie Sinkovich. Džiu
gu, kad mūsų sesės sąjungietės, 
jaunosios kartos veikėjos, taip 
vieningai darbuojasi. 

Sprin;,'field, Illinois, įvyko agrikultūros eksporto patariamojo ko
miteto surengta konferencija, kurioje dalyvavo iš 38 kraštų atstovai, 
tarp jų 51 konsulas ar vicekonsulas. Suvažiavimo dalyviai buvo sve
čiai gub. Otto Kernt-r ir agrikultūros direktoriaus Schneider. Su U.i 
nois agrikultūros departamento direktorium Scimeidčr Lietuvos gen. 
kons. dr P. Daužvardi.-. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ŽVAIGŽDĖS DANGUJE 

Šią savaitę kas vakarą dan
gaus stebėtojai galės pamatyti 
eibę švystančių žvaigždžių, lie
kanų iš kometos> kuri praskrie
jo žemę 1962 metais. Jos vadi
namos Persėjidos meteoritais. 
Jeigu nebus apsiniaukę, gero
mis akimis bus galima pamatyti 
apie 50 tokių švystančių ir skrie 
jančių žvaigždžių kas valandą. 

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI 

Koncertai, prasideda 8 v. v., 
; kur įėjimas nemokamas, šią sa
vaitę įvyks Grant Parke trimis 
dienomis. Trečiadienį bus gali-

\ ma išgirsti Mendelsono Itališką 
, simfoniją, Strausso Burleske, 
Rachmaninoffo Rapsodiją, ir Cai 

• kovskio Capriccio Italien. Penk
tadienį programoje bus Beetho-
veno Concerto nr. 3, Čaikovskio 
Simfonija nr. 5, ir ištraukos iš 
Berliozo Benvenuto Cellini. Sve
čias solistas bus pianistas Jero-
me Lowenthal. šeštadienį nebus 
koncerto, šiom dienom ir sekma
dienį, kada įvyks baleto vaka
ras, dirigentas bus Kenneth 
Schermerhorn. šokėjais bus Ma
rina Svetlovą, ir Oleg Briansky. 
Šeštadienį apie 50,000 žmonių 
dalyvaus 35-ame metiniame mu-

X Elena Kučiūnienė ir P . Vai-
taitienė jau treti metai parodys 
savo siuvinius Matulaičio Sene
lių Namų statybai paremti ruo-

I šiamoje Madų parodoje, rugsė-' 
j jo 27 d. (pr.) 

X Dr. V. Balčiūnas, krepši
ninkų išvykai paremti paaukojo1 

10 dol. 
X Aurelija Stengvilienė, gyv. 

Elizabeth. N. J., pora savaičių , 
: svečiavosi pas dukrą Vandą 
Gusarienę Brighton Parke. Ji 

l y r a "Draugo" ilgametė skaity-
I toja, ypač domisi Socialinio 
• draudimo ir darbo skyriaus ra-
, šiniais. 

X Monika ir Antanas Balčy
čiai savo trijų savaičių atosto
gas praleido Californijoje. Pa-

• matė daug įdomių vietų, sutiko 
i seniai matytus draugus. Ypač 
, negali pamiršti ir su dėkingu
mu mini patirtą didelį nouširdu-
mą bei vaišingumą Janinos ir 
Jono Puškorių šeimos, taip pat 
Antaninos Liudžiuvienės ir A-
dos ir Viktoro Rozenblatų. ku
rie gyvena Los Anu'fls :t apy
linkėje. Buvo nuvykę į San 
Francisco ir San Jose mieste ag) 
lankė P,.,:ia U-';-;: • ~:»h:i: rr.a-
loniai laiką praleido jo Seimofl 
globai R*. [Jii'iru sugrįžo į Chic»-
gą prie savo pareigų. 

X Lietuvii; demokratų lygos 
vardu jos pirm. adv. Charles P. 
Kai, vicepirm. dr. K. Šidlaus
kas, vykd. sekr. arch. A. Ke
relis ir Vidurinių valstijų pirm. 
K. Žirgulis parašė raštą - rezo
liuciją demokratų partijos va
dovybei, kurioj prašo, kad jų 
partijos platformoje būtų prisi
minta Lietuva ir kiti pavergti 
kraštai; kad būtų įgyvendinta 

1 prez. W. "VVilsono paskelbta dek
laracija — tautų apsiprendimo 
teisė, didelės ar mažos tautos 

i turi būti nepriklausomos. Tokio 
turinio raštai išsiųsti prez. 
Johnsonui. Senatoriui Paul Dou-
glas. Chicagos merui R. Daley 
ir kitiems aukštiems demokratų 
pareigūnams. 

X Katalikų gydytojų korp. 
Gaja. per pirm. dr. K. Pemkų. 
paaukojo Dainavos stovyklai 
100 dol. 

zikos festivalyje Soldiers' sta-
dijone. 

ĮKRITO STOGAS 

Buhai Mfg. kompanijos pasta-
jtas, 3743 W. Belmont av., už
sidegė ir gaisro metu įkrito sto
gas. Ugniagesiams nebuvo leis-

; t a įeiti į vidų, nes bijota, kad ir 
: sienos galėtų an t jų užgriūti. 
, Nuostolių padaryta apie S50 
tūkstančių. 

SESUO AK BROLIS? 

IVilliam Butterfield, 36 metų, 
iš Princeton, H!., yra pirmutinis 
vyras baigęs Illinois Masonic 
ligoninės gailestingų seserų ir 
rentgeno technologijos mokyk -

įlų skyrius. Mokslus baigė Chi-
| cagoje. 

VIEŠNIA IŠ KANADOS 
I 

Regina Povyliūtė - Šepetienė 
j iš Red Deer, Albertos (vakarų 
i Kanados) atvyko į Chicagą pas 
i savo gimnazijos svolo ir univer-
'sitetinių studijų draugę Stasę 
<Semėnienę; dalyvavo 'Draugo" 
piknike, susitiko su kitomis sa
vo mokslo draugėmis ir- išvyko 
į Cincinnati, p a s savo pusse-

; rę dr. Danutę Bieliauskienę. 
Regina Šepetienė yra Šv. To

mo Akviniečio aukšt . mokyklos 
mokytoja ir vicedirektorė Red 
Deer mieste. Pasakoja, kad Al
bertoje katalikų mokyklos yra 
vyriausybės subsidijuojamos. 
Katalikų mokyklos yra globoja
mos taip pat, ka ip ir vaidinės. 

Pasakoja, kad Albertoje lietu 
vių nėra daug, be t Edmontone 
kun. Jurkšo pastangomis buvo 
pastatyti bendruomenės namai 
i r įrengta koplyčia. Dabar visą 
parapiją perėmė kun. Iz. Gri
gaitis. 

Regina Povyliūtė - šepetienė 
y ra kilusi iš Kėdainių ir ten 
baigusi gimnaziją. Jos tėvelis 
buvo Kėdainių (burmistras. Stu
dijavo Kauno universitete, o bai 
gė Vilniuje humanitarinius mok 
sius. Albertos universitetas jai 
pripažino bakalaures laipsnį. 
Vasarinėmis studijomis pasiekė 
antro pedagogikos bakalaures 
laipsnio. 

vadinama Lietuvos aruodu. Pie
tinė dalis vadinama Dzūkija. Čia 
žemė ne tokia derlinga. Smėly
nų lygumos, kalneliai ir ežerai. 
Platūs upių slėniai. Dzūkų kraš
tas pasižymi gražia gamta. Žmo
nės y ra žinomi savo uždarumu, 
neatvirumu. J ie labai mėgsta 
pasakas ir dainas. Tur i daug 
gabumų menui. Garsiausias lie
tuvių dailininkas, t a ip pat ir 
kompozitorius, M. K. Čiurlionis 
yra kilęs iš Dzūkijos. Žymus 
muzikas V. Sasnauskas gimė 
Kapčiamiestyje. Poetas J. Ais
tis, rašytojas V. Krėvė Micke
vičius yra gimę Dzūkijoje. Dau
giausia, jų yra kilę nuo Mari
jampolės apylinkių, bet nemažai 
ir iš kitų apskričių, kaip Vilka
viškio, šakių. Lietuvių tautos 
atgimimo patriarchas J. Basa-

ros tvirtovė. Ten yra Rygiškių 
Jono gimnazija, mokytojų semi
narija, marijonų vienuolynas ir 
gimnazija. Tame vienuolyne bu
vo didžiausias Lietuvoje knygy
nas, kame buvo 30,000 knygų. 
Marijampolė didžiavosi pirmuo
ju cukraus fabriku. Gražūs bu
vo geležinkelio stoties rūmai . 

Suvalkų miestas mūsų istori
joje labiausiai žinomas todėl, 
nes 1920 metais spalių mėn. bu
vo pasirašyta lietuvių — lenkų 
sutartis, kuria buvo sustabdyti 
karo veiksmai ir nus ta ty ta lai
kinoji demarkacinė linija, šią 
sutartį po poros dienų lenkai su
laužė ir pagrobė mūsų sostinę 
Vilnių su plačiomis apylinkė
mis. 

Seinuose buvo dvasinė semi
narija, moderni spaustuvė. Sei
nų katedroje palaidotas yra 
vysk. A. Baranauskas. 

Kapčiamiestis įkur tas kara
liaus Zigmanto II dar X V I am
žiuje, š i s miestelis pasižymi 
tuo, kad čia yra palaidota 1831 
metų sukilimo karžygė Emilija 
Platerytė. Antkapyje y r a toks 
į rašas: "Sielą Dievui, o gyveni
mą tėvynei". 

Alytus turi garbingą praeitį. 
Pasižymi gamtos gražumu. Ties 
Alytumi Nemunas sudaro dailų 
vingį. Čia 1918 metais organiza
vosi pirmasis Lietuvos kariuo
menės pulkas ir kautynėse ant 
medinio tilto žuvo pirmasis ka
rininkas A. Juozapavičius. Aly
tus yra didžiausias plentų maz
gas. 

Vilkaviškis nepriklausomybės 
Piešė Gintaras I M S M ] m e t u Duvo g r a į į a i susi tvarkęs. 

Čia stovėjo artilerijos pulkas. 
Kudirkos Naumiestis randasi 

, prie Šešupės ir Širvintos santa-
autorius V. Kudirka; lietuvių . k o g S p a u d o s d r a u d i m o metu 
rašomosios kalbos tėvas J. Jab-

Baigiasi atostogos, reikia sku 
bėti pažuvauti! 

navičius yra kilęs iš šiaurinės 
Sūduvos. Taip pa t tautos himno 

lonskis (Rygiškių Jonas) , rašy
tojai A. Vaičaitis, M. Gustaitis. 
V. Pietaris, vysk. A. Matulevi
čius ir daug kitų mūsų garsių 
asmenų yra kilę iš Suvalkijos. 

Marijampolė y ra žymiausias 
Suvalkijos kultūros, ūkio, reli
ginio gyvenimo ir švietimo ži
dinys. Marijampoliečių šviesuo-

čia vyko gyvas taut inis judėji
mas. Pavadinimas paimtas pa
gerbimui dr. V. Kudirkos. J is 
čia ir palaidotas yra . 

Kalvarija žinoma yra, nes bu
vo vienintelė Lietuvoje psichiat
rinė ligoninė. 

Janina Kolytė, 
"K. Donelaičio" Lit. mokykla 

LIETUVOS SOSTINĖ riausiai patinka šuniukas, kuri 
į vadinam "Frisky". Mes su juo 

Vilnius yra Lietuvos sostinė. Į žaidėm prieš valgant. Kai val-
Sostinė yra tai miestas kuriame gėme — jis užmigo. Kada jis 
y ra viso krašto valdžia. Tai di- j išmiegojo, tada vėl žaidėm, šeš -
džiausias miestas visoj Lietuvoj ; tą valandą norėjom žiūrėti te-
ir gražiausias. Mieste y ra daug • levizijos. Žiūrėjom "Lessie" ir 
gražių bažnyčių ir katedra. Skai "Walt Disney", 
tėm apie Aušros Vartus. Šv. 
Onos ir Bernardinų bažnyčias, j V ž l i a u a t < iJ° ku™?as- ^ su-
Gedimino kalne yra pilies g r iu -> v a l S ė gabaliuką pyrago ir iš

gėrė puoduką kavos. P o kiek 

fcuuse b^men.enė su viešnia iš Kanados Regina Sepeuene 

vėsiai. Lietuva yra rusų užim
ta. 

MAŽA NELAIMĖ 

Atvažiuojanti mašina staiga 
sustojo prie minios žmonių. Iš
lipo moteris ir klausia: 

— Kas atsitiko. 
— Čia tik ką buvo žemės 

drebėjimas. 
— O, ačiū Dievui, aš maniau, 

kad padanga sprogo! 
Vytautas Mikaitis. 

"K. Donelaičio" Lit. mokykla 

Dalia SMmokailė, 
£v. Jurgio lit. m-los 

IV" *x. mok. 

PAS TETĄ 

Vieną sekmadienį nuvažiavo
me pas tetą Rožę J; daug ką 

tur i . bet mums. vaikams, ge-

laiko išvažiavom namo. Skubė
jom į lovą, nes buvom išvargę. 

Rasa Grigaraviciutė, 
"K. Donelaičio'* Lit. mokykla 

Jonas Minelga 

KATINAS IR PELES 
Slenka peles 
Frie pupeles, 
Pusryteliai — reik užkąsti! 
Nesukrimto 
Ju nei šimto. 
Kai Kainiukas atsibastė. 

— Ką sugausiu, 
Tuo pietausiu! — 
Gal juokaudama* sušuko, 
O pelytės 
Greitulytes 
Kur suskubo, ten paspruko. 

Susiraukęs, 
Nusibraukęs 
Ašarėlę, Rainius mąsto: 
"Fiu, t o s peles 
Prie pupeles, 
J Ų nei vilkas nejkastų!"' 

Meksikos meškutis. Molio skulp
tūrėlė Ras'utės Arbaitės, 8 m. 

MANO ŽUVYTĖS 

Vieną kartą, a š ir mano drau
gas, nuėjom į žuvų krautuvę. 
Mes apžiūrėjom visas žuvytes ir 
aš išsirinkau dvi. Pardavėja iš
ėmė žuvytes ir sudėjo į plasti
kinį maišelį, kur buvo pripilta 
vandens. Žuvytes parsinešiau 
namo, atsinešiau žuvų indą, pri
pyliau vandens ir suleidau sa
vo žuvytes. Dabar aš j a s maiti
nu kiekvieną dieną. Žuvytės 
linksmos nardo vandeny, o kai 
pasiekia indo dugną, akmenys 
skamba. 

Rimas Genčius 
Šv. Jurgio Lit. mokyklas 

V skyr. mok. 

S A L D A I M A I IR LAIKAS 

f saldainių krautuvę įeina 5 
metų vyras. 

— Du - duok mman saldainį, 
kad užtektų čiulpti ligi vakaro, 
—pareikalavo dėdamas ant s ta
lo t r i s centus. 

Ilgai paieškojęs pardavėjas 
jam paduoda. 

— Ar negalėjai duoti dides
nį? 

— Dabar dienos trumpesnės, 
užteks ir to čiulpti iki vakaro, 
— pasakė šypsodamasis parda
vėjas. 

Priežodžiai yra trumpos mintys 
sutelktos iš ilgo patyrimo. 

— Servantes 

Dabar visur karšta , kaip ii dykumoje. Piešt- Ra»a Matulaityte 
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