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įspūdinga demokratų konvencija 

Prezidentas Lyndon B. Johnson, demokratų partijos konvencijos nominuotas JAV prezidento pos
tui, su savo žmona (kairėje) ir dukromis Lynda Bird ir Lucy. 

Lietuvių diena New Yorko spaudoj 
N E W YORKAS. — J a u ra-; 

šėm "Drauge ' ' , kad "New York \ 
Times" plačiai aprašė Lietuvių 
dieną, suruoštą Tarptautinėje 
parodoje Ncw Yorke rugpiūčio I 
23 d. Laikraš t i s labiausiai krei- i 
pe dėmesį į lietuvių šokių et- , 
nografinį charakter į . 

"Herald Tr ibūne" atkreipė dė Į 
mesį į politinį momentą. "Ame
rikos lietuviam buvo priminta. 
kad jų k ra š t a s buvo laisvas ir 
jų paviljonas buvo 1939-40 me
tų parodoje... Bet liūdnos min
tys buvusios išblaškytos, kada 
aikštė prisipildė 800 jaunu vy
rų ir merginų tautiniais kostiu
mais ir demonst ravo lietuviškus 
šokius. 

"Daily > 'ews" įsidėjo nuotrau 
ką, kaip merga i tės duoda gėles 

Rūtai Kilmonytei. ir aprašymą, 
pradėjo nuo kryžiaus, "kuriuo 
pagerbti visi žuvę Lietuvos lais j 
vės kovotojai". Suminėjo pamal 

rie mirė dėl teisingo laisvės rei
kalo, o taip pat pademonstruoti, 
kad lietuvių laisvės troškimas 
dega nesumažėjusią jėga," Pri-

das. vysk. V. BrĖgį, Rūtą Lee-j minė. kad senatoriui K-cat 
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Nepasitenkinimas vo
kiečių tremtinių tarpe 
BONNA. Vokietija. — Iš Len 

kijai paskirtosios Vokietijos da
lies ištremtieji karingesni vo
kiečiai ruošiasi sudaryt i orga
nizaciją, kuri griežčiau pasi
sakytų savo tėvynės reikalais. : 

Jiems nerimą kelia kai kurių ; 

žinomų -vokiečių pasisakymai. 
kad Oderio - Neisės siena turi 
būti patvi r t in ta . Tokie pasisa- ' 
kymai esą su pasitenkinimu 
sutinkami Varšuvoje ir Panko-

— Danijoje kairiojo sparno 
žmonės plečia krašte sąjūdį. 
kad šis k r a š t a s pasi t rauktų iš 
Šiaurės At lanto sąjungos (Na-
to). 
M M M H >^*-»-» • • • • • • • . 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 28 d.: šv. Augus
tinas, Liūtas . Mintibutė. 

Rugpiūčio 29 d.: šv. Jono 
Krikštytojo gaivos nukirsdini
mas. 

O R A S 

Oro biuras p raneša : Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių, galimas smul
kus lietus. 

Saulė teka 6:11, leidžias 7:33. 

Kiimonytę. davė ištrauką iš at
stovo J. Kajecko kalbos: "Mes 
susirinkom čia šiandien pagerb
ti tūkstančių drąsių lietuvių, ku 

Naujausios žinios 
— Smarkus ir naikinantis u-

raganas C leo vakar smogė į Mia 
mi miestą. Fla. Yra nemažai 
sužeistų asmenų. 

— Vidurio Vietname Danang 
mieste tebevyksta religinis gin
čas. Ten budistų susikirtime su 
katalikais yra 70 aukų. įskai
tan t mažiausiai tuziną mirčių. 
Per paskutines 3 dienas budis
tai užpuldinėoj katalikus. 

— Kardinolas Wyszynski, kai 
bedamas užvakar Čenstakave 
beveik 50.000 asmenų, pasakė 
katalikų Bažnyčia laimi grum
tynes komunistų valdomoje Len 
kijoje. Kardinolas pasakė kal
bą, minint Čenstakavo švento
vės šešių šimtmečių sukaktį. 

— Apie 1,600 astronomu iš 
viso pasaulio, išskyrus Kinijos 
žemyną, rugpiūčio 27 dieną su
sirinko Hamburge. Vokietijoje, 
apsvarstyti įvairių mokslinių 
problemų, kilusių ryšium su nau 
jais atradimais. 

Atidaromoje Tarptautinės ast 
ronomų sąjungos suvažiavimo 
sesijoje Humburgo universitete 
dažnai buvo primintos mėnulio 
nuotraukos, padarytos JAV ra
ketos Ranger 7 prieš kelias sa
vaites, ir kiti panašūs išvysty
mai. 

— Luigi Longo išrinktas Ita-
lijos komunistų partijos vadu 
vieton mirusio Palmiro Togliat-
ti. 

Prezidento •Johnsono svei
kata yra gerame stovyje, pa
sakė užvakar jo keturi gydy
tojai. 

— Rumunijos komunistu par 
t i jos vadai nepritaria paruo-
šiamajai komunistų partijų kon 
ferencijai Maskvoje gruodžio 15 
dieną, o taipgi ir pilnai konfe
rencijai, kurioje būtų sprendžia 
mas Kiniečių - Sovietų ideologi
nis ginčas. 

plojo, kai jis baigė savo kalbą 
lietuviškai: "Lai gyvuoja laisva 
Lietuva". ("D.") 

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Užvakar JAV demokratų parti
jos 34-toji konvencija aklama
cija nominavo prezidentą Lyn
don Baines Johnson tam pačiam 
postui, o Minnesotos senatorių 
Hubert Humphrey vicepreziden
to postui. Buvo minimi keli as
menys į JAV viceprezidentus 
i pvz. Minnesotos senatorius Mc 
Carthy, Connecticut senatorius 
Dodd), bet prezidentas John-
sonas pasirinko senatorių Hum
phrey, kurį laiko tinkamiausiu 
šiam viceprezidento postui. 

Johnsoną demokratų konven- j 
cijai prezidento postui nomina-1 
vo Texas gubernatorius John 
Connally ir Californijos guber- j 
natorius Edmund G. (Pat) i 
Brown, Buvo ir antrinių nomi- i 
natorių, t a rp jų Chicagos me- į 
ras Daley ir New Yorko meras 
Wagner ir k t . 

Nominavus Lyndon Johnson, 
jis atvyko į konvenciją ir pasiū-
le senatorių Humphrey nomi- j 
nuoti viceprezidentu (abu iš j 
VVashingtono lėktuvu a t skr ido : 

į Atlantic City, N. J . ) . Žinoma,! 
Humphrey aklamacijos būdu bu 
vo nominuotas į JAV vicepre-1 
zidentus. Jį konvencijai prista- į 
tė Minnesotos senatorius McCar! 
thy. 

Prezidento ir viceprezidento! 
nominavimo iškilmės buvusios ] 
iškilmingos ir triukšmingos i r 
spalvingos. Salėje buvo daugiau 

I kaip 5,200 delegatų ir aiterna- J 
tų: svečių stebėtojų buvę pe r ; 
15,000. 

Vakar rytą prezidentas John 
j šonas buvo nuskridęs į Virginia 

dalyvauti sen. Harry Flood 
Bvrd laidotuvėse (iis mirė ant-I radienį), gi vakare nuskrido į 

Prezidentas Johnsonas laiko senatorių Humphrey tinkamiausiu žmogum vicepre
zidento postui. 

Atlantic City pasakyti demokra 
tų konvencijai kalbą, nominavus 
jį prezidento postui, dalyvauti 
savo gimtadienio iškilmėse, ku
rias suruošė demokratai, ir ste
bėti a. a. prezidetno Kennedžio 
pagerbimą. 

Respublikonų prezidentinis kan 
didatas Bany- Goldwater, atosto 
gaujas Californijoje, pasveiki
no prezidentą Johnsoną pasirin 
kimu kandidato viceprezidentu. 

Goldwateris norės išsiaiškinti 
kai kuriuos dalykus rinkiminė
je agitacijoje, kuri greitai bus 
pradėta. 

— JAV demokratų partijos 
konvencija Atlantic City. N. J., 
vakar vakare baigta, pasakius 
nominavimo pi |ėmimo kalbas 
prezidentui Lyndon B. Johnson 
ir senatoriui Hubert Humphrey, 
demokratų partijos nominuo
tam viceprezidento postui. 

— Demokratu vieeprezidenti-
nis kandida tas Humphrey va
kar pareiškė spaudos konferen
cijoje, jog j i s norėtų turėti de
ba tus su respublikonų vicepre-
zidentiniu kandidatu Milleriu, 
jei prezidentas Johnsonas rinki
minę agitaciją pradės pietinėse 
valstijose. 

Kas naujo trijuose frontuose? 
Pietų Vienamą valdys trys generolai. 

Kipras 
NICOSIA, Kipras. — Kiprie-

čių prezidentas Makarios anks
čiau siekė prijungti Kiprą prie 
Graikijos. Dabar nuo to sieki
mo regimai tolsta. Prijungus 
Kiprą prie Graikijos, Makarios 
liktų gubernatoriaus ar pana
šiose pareigose, bet jau nebūtų 
"nepriklausomos valstybės pre
zidentas". 

Dabar jis siekia išlaikyti Kip 
ro salos nepriklausomybę Sovie
tų Rusijos pagalba. Sakoma, 
kad pas diktatorių Chruščiovą 
jau nuvyko Makarijaus užsie
nių reikalų ministeris. 

Sovietų Rusija dabar žada 
Kiprui duoti 30 milijonų dole
rių ekonominę pagalbą, o vė
liau — karinę, bet Maskva sta
to sąlygą; Kipras turi būti neut 
raiizuotas. 

Iš Kipro salos galinti jau pa
sitraukti Jungtinių Tautų ka

riuomenė nuo rugsėjo 27 d. — 
pritrūko pinigų. 

Kongas s 
LEOPOLDVILLE, Kongas. — 

Specialus Etiopijos imperato
riaus Haile Selassie įgaliotinis 
atvyko užvakar į Leopoldvillę 
pasikalbėti su kongiečių prem
jeru Tshombe prašytos karinės 
pagalbos reikalais. Neseniai 
Tshombe prašė Etiopiją karei
vių ir ginklų, kurie pagelbėtų 
numalšinti sukilėlius, remiamus 
komunistų, Konge. Taipgi jis 
prašė pagalbos ir kitų Afrikos 
kraštų, pvz. Malagasijos (Ma
dagaskaro). Etiopijos Valsty
bės ministeris Tadesse paragi
no Tshombe savo prašymą pa
teikti Afrikos vienybės organi
zacijai. 

Afrikos vienybės organizaci
jos tarybos ministerių konfe
rencija kviečiama rugsėjo 1 d. 
Kongo situacijai apsvarstyti su 

jo kaimyninėmis valstybėmis. 
Tshombės kariniai daliniai, ga 

VC J^&U iš svetimšalių legiono, 
pradėjo malšinti sukilėlius. Va
ka r j is paskelbė, kad kongie-
čiai kareiviai jau y r a dalį Al-
bertvillės atsiėmę iš sukilėlių. 

Vie tnamas 
SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 

— Dvi dieni posėdžiavo vietna
miečių revoliucinė taryba (62 
vyra i ) , norėdami išspręsti nau
ją politinę krizę Pietų Vietna
me, k u r komunistai partizanai 
vis labiau įsigali įvairiose vie
tovėse. Nauja krizė, kaip j au 
žinoma, kilusi dėl s tudentų ir 
budistų vadų riaušių k r a š t e 
prieš gen. Khanho dikta tūrą . 

Vietnamo karinė revoliucinė 
t a ryba nutarė , kad 3 generolai 
(Khanh, Minh ir d a r vienas) 
valdys kraš tą 60 dienų. Pietų 
Vietname budistai vis dar ne
nurimsta . 

Apie gyvenimą pavergtoje Lietuvoje—8 

KAI LIETUVOS GYVENTOJAS NORI PATEKTI Į UŽSIENI 
REUTLINGENAS. Vokietija. 

— Ar lietuviai pavergtoje tė
vynėje gali laisvai keliauti ne 
tik po kraštą ir Pabaltijį, bet ir 
sovietines respublikas? Kaip su 
keliavimu į satelitinius kraštus, 
ar tokios kelionės labai varžo
mos, kokia tvarka gaunami lei
dimai? Su tais klausimais EL-
TCS atstovas kreipėsi į nese
niai iš pavergtos Lietuvos at
vykusius. 

— Taip, pavergtos Lietuvos 
gyventojai gali laisvai važinėti 
po Pabaltijo kraštus ir po "bro
liškas" respublikas. Išimtį su
daro vadinamos pasienio zonos. 
Norint į jas patekti tenka gau
ti ypatingą milicijos leidimą. 

Čia pora pavyzdžių. Juk Ni
da ir Juodkrantė laikomos ku
rortinėmis vietomis, bet... jei 
norėtum į ten nuvykti, kreipkis 
į miliciją. Žinoma, tokių pasie
nio zonų yra pavergtoje Lietu
voje daugiau. 

Manau. Vakaruose jau gir
dėjote apie vadinamas "drau
džiamas zonas" izapretnaja zo
na). Juk tokioje Palangoje pap 
iūdimio smėlis kas vakarą su-
akėjamas ir toji juosta (nuo 
kopų iki jūros) draudžiama pa
žeisti t a rp pusiaunakčio ir 0 v. 
ryto. Draudžiamos zonos yra ir 
miške — tad dažnai pasitaiko 
atvejų, kad Palangos poilsiau
tojai bevaikščiodami po mišką 
staiga atsiduria "zonoje", jie 
vedami į m:liciją aiškintis ir jų 
klausiama: ar draugas sąmo
ningai nuklydai į draudžiamą 
zoną? Tai sudaro keblumų. 0 
kas tokiose zonose slypi, tai vie 
tos gyventojams ar svečiams 
sudaro paslaptį. 

Reikia leidimų norint išvykti net į kurortines vietas. Gyventojai turi vengti draudžiamų zonų. Nepaprasti 
suinkumai gaunant leidimus aplankyti gimines Lenkijoje. Beveik neįmanoma persikelti i Vakarus. Vykti i užsienį: 
Lietuvoje „užstatu" palik žmoną ir vaikus. Draudžiama fotografuoti iš lėktuvo. 
Kelionės j satelitinius kraštus 

Dėl kelionių į satelitinius k ra 
š'us — dažniausiai pageidauja
ma vykti į Lenkiją, tačiau su
siduriama su tikruoju sovieti
niu biurokratizmu. Tekdavo ma 
tyti. kaip senutės, norėdamos 
Lenkijoje aplankyti gimines, mė 
nėšiais vaikščiodavo į miliciją, 
kol galų gale reikiamai užpil
dydavo dokumentus. Anketose 
vis susiduriama su tokiais klau 
simais: ar esi buvęs užsienyje, 
ką veikei "didžiojo tėvynės ka
ro*' metu, a r buvai teistas? Ten 
ka nurodyti giminių pavardes, 
užsiėmimą bei adresą. 

Daug formalumų tais atve
jais, kai norima, kad iš Lenki
jos atvyktų giminės. Tenka pri
statyti daugybę dokumentų, jų 
tarpe ir norinčio atvykti gimi
mo metrikų ir pan. O juk to
kiame Vilniuje karo metais 
daug dokumentų yra žuvę. tai
gi ar tenka stebėtis, kai žmo
nės dažnai nusiskundžia, kad 
dėl "kažin kokio popieriuko"' 
ištisais dešimtmečiais negali ap 
lankyti nematytų giminių. 

Dar galima pridurti, kad iš sa 
telitų tegalma kalbėti apie per
sikėlimus į Lenkiją. Masiniai 
persikėlimai į tą kraštą buvo 
įmanomi iki 1960 m. Anuomet 
buvo reikalaujama, kad norin
tieji persikelti, lenkų okupaci
jos metu būtų gyvenę Vilniaus 
krašte. Būdinga, kad troškimas 
patekti arčiau Vakarų toks di
delis, kad gyventojai sudary
davo fiktyvias santuokas ir 

jos kamuodavo iki 10,060 se
nais rubliais. O dabar tėra į-
manoma išvykti į Lenkiją apian 
kyti giminių. 

Jau kitas reikalas, tai delega 
cijų ar menininkų, sportininkų 
kelionės į satelitines valstybes. 
Tačiau ir tokiais atvejais rei
kia užpildyti ilgas bei painias 
anketas ir gauti partinių or-

ganizaeijų "charakteristikas". — Persikelti į Vakarus lai-
Oficialiai gi, vykimas į sateliti-, koma nepaprastai sunkiai įvyk-
nius kraštus laikomas "laisvu". j domu dalyku. (Žinoma, tai ne

liečia asmenų, kurie Lietuvoje 
— Vienas kitas senesnių Lie

tuvos gyventoją pasiekia Vaka
rus. Mums vis įdomu, ar Lietu
vos gyventojai bando persikelti 
į Vakarus ;ir jie susiduria su Nemažai Lietuvos gyventojų, 
kliūtimis? toliau klausinėjo j turėdami giminių užsienyje, po 

gyvendami turėjo Vokietijos pi
lietybę ar gyveno Klaipėdos 
k r a š t e ) . 

ELTOS atstovas. keletą kartų kreipiasi į įs tai
gas, prašydami juos išleisti pas 
gimines į J A V ar Australiją, 
bet... jų pareiškimai paprastai 
a tmetami . Ant rankos pirš tų 
suskaičiuotumėme atsi t ikimus, 
kai prašymai patenkinami. J a u 
visai kas kita, kai Chruščiovui 
viešint Amerikoje, j i s asmeniš
kai būdavo prašomas užtarimo 
ir pageibos žmonėms išvykti į 
Vakarus — jie būdavo išleidžia
mi per kelias savaites. Žinoma, 
buvo kelį atvejai, ka i iš Lietu
vos į Ameriką ar ki tur išleido 
kelias senutes. Tačiau tai aiški 
sovietinė t ak t ika — ar j iems 
rūpi senukams mokėti pensiją. 
Visai neįmanoma, kad leistų 
bent laikinai išvykti į vadina
mus kapitalistinius kraštus . Tai 
neliečia turistinių išvykų a r į-
vairių delegacijų bei kitų gru
pių keliavimų. 

(Nukel ta į 7 psl.) 

H D bert H. Hampllrey, Minnesotos senatorių* 
demokratų partijos konvencijos Atlantic City, N. J., 
fif#minnfit > JAV viceprezidento postui. 

— JAV ambasadorius Pi«»tu 
Vietname sen . Taylor skrenda 
į VVa.shingtoną pranešti prezi
dentui Johnsonuį apie padėti 
pietiniame Vietname 



DRAUGAS, penktadienis, 19&4 m. rugpiūčiO 28 d 

Redaguoja Jonas Šoliūnas, 5730 S. Campbell Ave, Chicago, 
Dl. 60629. Telefonas: R E 7-5096. 

AR REIKĖJO VAŽIUOTI 
AUSTRALIJON? 

TONAS SO I J T N A S 

Na ir paklausė. Aišku, kad 
mūsų sportininkų išvyka Aus
tralijon buvo prasminga. Gal
būt aišku man ir tau, tačiau at
siranda "neviernų tamošių", ku 
rie da r ir šiandien abejoja dėl 
išvykos reikalingumo. Žinoma, 
visų tokių užsispyrėlių neįtikin
sime. Pagaliau neverta ir nėra 
reikalo taip daryti. Vis dėlto, 
kelionėlė kainavo tūks tantė l ius 
ir todėl būtina bent t rumpa i pa
pasakoti apie priežastis, kurios 
išginė mūsiškius tolimon kelio
nėn. 

Apgailėtina padėt is 

Mums. gyvenantiems susis-
pietus į kupetas, tiesiog neįma
noma įsivaizduoti Austral i jos 
lietuvių padėties. J ie y ra išsi
barstę keturiuose vėjuose. Jie 
neturi tokių kolonijų kaip chi-
cagiškiai, clevelandiškiai, a r ki
ti š. Amerikos lietuviai. Aust ra
lijos lietuviai yra išklydę ne tik 
po didžiulius to k raš to plotus, 
bet net ir paskiruose miestuose 
jie mylių myliomis nubėgę nuo 
viens kito. Gyvenant tokiuose 
plotuose, sunku yra vienam an
trą prisišaukti, kar tu paben
drauti , bendrais rūpesčiais pa
sidalinti. 

Mūsų sportininkai Australi
joje suvedė vienon šeimon tūks
tančius tautiečių, kurie buvo 
dešimtis metų nesimatę. I r tie. 
kurie jau buvo visiškai benus-
kęstą svetimon jūron, griebėsi 
už mūsų rinktinės, kaip skęs
tan t i s už šiaudo. Tiesiog būda
vo neįtikėtina klausyti kaip iš-
sisklaidę lietuviai važiuodavo 
tūkstančius mylių mūsų sporti
ninkų pamatyt i . O š t a i vienas, 
geriau pasiturintis, nusisamdę 
lėktuvą ir atmovė tiesiog į 
rungtynes . 

Mūsų rinktinė buvo magne
tas ne tik australams, kurie 
kimšosi salėsna rungtynių pa
žiūrėti. Rinktinė vietos lietu
viams buvo lyg lietuTos dalis, 
kuri s taiga nukrito tolimon Aus 
tralijon ir kurią visi jie norėjo 
pamatyt i , pajusti, paliesti. 

Varganas yra l ietuviškas ry
šys Australijoje. Po ra laikraš
čių, vienur kitur lietuviški na
mai, keletas jaunimo organiza
cijų ta i stambesnieji jų tarpu
savio ryšiai. Jų permaža ir to
dėl kiekviena nauja virvė, ban
danti visus Australi jos lietu
vius aprišti yra daugiau nei 
sveikintina. 

Mūsų rinktinė savo apsilan
kymu prisidėjo prie Austral i jos 
lietuvių tarpusavio ryšio su
stiprinimo. 

Lietuviškai draudžiama 

Australai yra dideli naciona-
Mstai. Jie ne tik vaizduoja, kad 
myli neapsakomai savo kraštą. 

: bet ir visus kitus verčia tą kraš 
tą pamilti. Australai dažnai už
miršta, kad meilė per prievartą 
nėra meilė. Vis dėlto, jie nesi
drovi pasakyti praeiviui, kad 
jis turėtų angliškai kalbėti. O 
štai pasakojama, kad prieš ke
letą metų, jei būdavo lietuviai 
krepšininkai sukalbės aikštėje 
lietuviškai, tai bausdavo. Pri-
teisdavo technišką baudą! Aus
tralijoje užsienietis yra laiko
mas mažesniu už vietinį gyven
toją. Neangliška pavardė nere
tai yra kliūtis geresniam darbui 
gauti. Net ir mokslo srityje 
jaučiama, kad užsienietiška pa
vardė, arba akcentas, gali užda-

; ryti vartus tolimesniam tobu-
: Įėjimui. 

Neretai radome Australijos 
lietuviuose tam tikro kartelio ir 

: pasipiktinimo tokia australų 
laikysena. Buvo skundžiamasi, 
kad australai neteisingai užsie
niečius žemina ir nuvertina. 

Jeigu Š. Amerikoje mes di
džiuojamės esą lietuviai, tai Aus 
tralijos lietuviai skundėsi, kad 
toks jų pasididžiavimas vieti
niuose neranda pritarimo ir j -

| vertinimo. Žodžiu, ten yra dau
giau vertinama pasididžiavimas 

: "nauja tėvyne", bet ne savo k±L-
! mes išpažinimu. 

Mūsų rinktinė Australijoje 
: iškėlė lietuvio vardą. Ji aiškiai 
ir nedviprasmiškai parode, kad 

•Š. Amerikos lietuviai didžiuo
jasi savo kilme Vietiniam aus
tralui patriotui tur būt buvo 

i nesmagu matyti, šalia australų 
{vėliavos plevėsuojant ne t ik 
JAV, bet ir lietuvišką trispal
vę. O gal jam rėžė ausi ir lietu
viškas himnas? Lietuvio vardas 
skambėjo kasdien Australijoje, 
primindamas, kad ir anas kraš-

i tas tebėra gyvas ir niekuomet 
nesiruošiąs numirti. 

Australiška ambicija didelė. 
Pralaimėti rungtynes sporto 

j aikštėje nė vienam nėra sma-
! gu, tačiau australui dažnai bu-
ivo skaudu. Ypatingai jei t a s 
pralaimėjimas buvo gautas iš 
"kažkokių" lietuvių. Kad aus
tralams būdavo nesmagu prieš 
mūsiškius pralaimėti, galima 
buvo justi iš jų spaudos pusla-

; pių. Jei prieš rungtynes mūsų 
rinktinė būdavo visados prista
toma "American - Lithuanian" 
vardu, tai po rungtynių didžio-

: šiose antraštėse lietuvių vardas 
iš krisdavo. Kągi pralaimėti 
krepšinyje prieš amerikiečius 
— nieko nuostabaus, bet prieš 

; kažkokius lietuvius — nei šis, 
nei tas . 

Dabar netik vyresnysis, bet 
ir paauglys uetuviukas Austra
lijoje gali didžiuotis, kad j is 
yra lietuvis. Pasididžiavimas 
savo vardu atstatytas. 

Mūsų išvykos narius Australijon, sugrįžusius i Chicagą, pasitinka 
gen. konsulas P. Daužvardis. Iš kaires dešinėn: P. čekauskaš, V. Sed-
lickas, E. Modestavičius, E. Slomėinskas ir V. Memenąs. 

Nuotr . Z. D«*<ni<'io 

-

Chieagoje iškilmingos vakarienes metu. po sugrįžimo iš Austra
lijos, mūsų sportininkus sveikina š. Amerikos Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos pirm. latvis V. Baumanis. Toh.vj Fasko pirm. J. P. Nas-
vytis ir rinktinos kapitonas Algis Varnas. 

Nuotr. Z. Degučio 

Tik asmeniškas ryšys 

Tik asmeniškas ryšys y ra 
efektingas. Tai mano gilus įsi
tikinimas ir išvada iš viešnagės 
Australijoje. Laiškai, laikraš
čiai, sveikinimai ir atsisveikini
mai labai gražu. Tačiau niekas 
tiek naudos neatneš kiek asme
niškas susitikimas ir bendravi
mas. Esu įsitikinęs, kad tokio 
ryšio palaikymas su Australi
jos lietuviais y r a mūsų aukš
čiausia pareiga. Tik nuolatinis 
asmeniškas ryšys padės rusen
ti lietuviškai ugniai tolimoje 
Kengūrų žemėje, kurią nuolatos 
silpnina nepapras tas išsisklai
dymas ir negausios jėgos. 

KREPŠINIO RINKTINĖS 
PAGERBIMAS N E W YORKE 

Po šilto sut ikimo Los Ange
les ir puikaus priėmimo Chica-
goje pereitą savaitgalį krepši
nio rinktinė buvo labai įspū
dingai pagerbta New Yorke. 
Tas pagerbimas įpintas Lietu
vių dienos programoje pridavė 
šiam reikalui ypatingą didingu
mą. Į milžinišką Armory salę 
sugužėjo ne t 3000 žiūrovų. Tai 
rekordinis skaičius žiūrėjęs 
New Yorke mūsų krepšinio 
rungtynes. Šios programos or
ganizatorius ir Rytų sporto 
apygardos pirmininkas A. Vak-
sehs trumpu žodžiu atidarė 
vakarą. Po jo generalinis kon
sulas Budrys sveikino krepši
ninkus ir juos apdovanojo pui
kiomis trofėjomis su įrašu: 
"Su padėka už žygį Lietuvos 
garbei Australijoje." Lietuvos 
pasiuntinybė JAV" . Po dar ke-
letos trumpų kalbų ir* Fasko 
pirmininko J . Nasvyčio sveiki
nimo žaidikai pradėjo apšilimą 
ir taip jau įkaitusioje i r tvan
kioje salėje. 

Rung tynės 

Rinktinės priešininkas šį ka r 
tą buvo Rytų apygardos koman 

(da, kurią sudarė daugumoje 
Waterburk> ir New Yorko krep
šininkai. Rinktinė žaidimą pra
deda lėtai, be entuziazmo ir su 
perdėtu pasitikėjimu, galvoda
ma nesutikti didesnio pasiprie
šinimo. Žaidimas, ypač iš rink
tinės pusės, labai silpnas, joks 
derinys nesusilipdo, joks meti
mas neskrenda n e t į t ą pusę. 
Talinai to priežastis gal , kad 
krepšių aukštis nebuvo tinka
mai nureguliuotas; pradžioje 
jie buvo per aukštai , žaidimo 
metu nusileido ir buvo net ke
lis kartus reguliuojami. Nežiū
rint to, Rjytų apygardos krep
šininkai puikiai kovoja ir veda 
žaidimą. I r taip pirmasis kėli
nys baigiasi 26—19 R. a-dos 
naudai. Rinktinė gi smarkiai 
apvilia gausius žiūrovus. Vieni 
galvoja, kad trofėjas reikėjo 
duoti po žaidimo, kiti iš viso 
pradeda abejoti r inktinės pajė
gumu ir pergale. Tačiau antra
me kėlinyje vaizdas pagerėja. 
Rinktinė, pasi jutusi skolinga už 
puikų pagerbimą, pradeda geru 
tempu, netrukus pasekmę išly
gina ir nuo čia j a u demonstruo
ja savo klasę, žaibiški antpuo
liai, puikūs deriniai i r gražūs 
metimai stebina i r džiugina žiū
rovus. Pasekmė greit kyla, ir 
pagaliau r inkt ine užtikrinta; 
laimi 84- 67. Kiek pirmajame 

į kėlinyje visi blogai žaidė, tiek 
: antrajame, ypač paskutinėse 10 
nūn., visi pasirodė puikios for
mos ir parodė, kad j ie vietą 

į rinktinėje yra nusipelnę. Sąsta-
< te nebuvo A. Varno ir A. Jan
kausko, negalėjusių atvykti. 

Didinga lietuvių diena 

Sekmadienį Pasaulinės Paro-
;dos Singer Bowl patalpose ar t i 
10.000 lietuvių buvo liudininkai 
įspūdingos lietuvių jaunimo 
manifestacijos. Apie tai jau 
skaitėte ir gal dar skaitysite, 
gi šiose skiltyse trumpai kiek 
tai lietė krepšinio rinktinę. Po 
iškilmingų pamaldų virš 1000 
tautinių šokių šokėjų ir choris-

Įtų išsirikiavo paradui. Kiekvie-
'no miesto grupė žiūrovų buvo 
šiltai sutikta, tačiau didžiausias 
ovacijas pasigavo paskutinieji 
pasirodę mūsų krepšininkai. Vie 
nodai ir gražiai apsirengę, lai
kydami gražiai žingsnį, jie iš
didžiai vienas po kito žygiavo 
tribūnos link, lydimi nenusto
jančių ovacijų. New Yorko 
Detroito senatoriui Keating į-
teikus rinktinės treneriui V. 
Grybauskui didžiulę trofėją, vi
si jie buvo pakviesti į garbės 
svečių tribūną. 

Dar laukia Kanados Olimpinė 
Rinktinė 

Atrodo, kad galo nesimato. 
Vis da r rugtynės, vis priėmi
mai, bei pagerbimai. Tačiau ry
toj bus pasiektas kulminacinis 
taškas. Mūsų rinktinė stoja ko
von prieš Kanados olimpinę rink 
tinę. Žinant J^tjptdiečių puikius 
pasirodymus T r i n American i r 
pasauixnesw; Krcpoinio pirmeny
bėse, telieka tik tikėtis, kad mū
siškiai sukovos garbingai ir 
priešininkui lengvai nepasiduos. 

KUNIGAI LIGONIAI 

Liurdas. Apie 500 Italijos ku
nigų — ligonių dalyvavo mal
dingoje kelionėje į Liurdą, au
kodami savo kančias Šventojo 
Tėvo intencija. Šventasis Tėvas 
ta proga leido du kar tu laikyti 
Šventas Mišias daugeliui kuni
gų conceiebracijos būdu. Pir
mosios tokios mišios buvo atlai
kytos Pijaus X-jo požeminėje 
bazilikoje vadovaujant kardino
lui Ferre t to , o antrosios prie 
Liurdo grotos. vadovaujant 
Liurdo vyskupui Theas. Abe
jų Koncelebracijos mišių apei
gas, pagal naujus nuostatus, 
tvarkė Vatikano liturginės Ko
misijos narys Tėvas Karolis 
Braga. Naujasis šv. Mišių kon
celebracijos būdas savo kuklu
mu, paprastumu ir kar tu mis
tiniu didingumu, padarė nepa
prasto įspūdžio tūkstančiams 
maldininkų, susirinkusių is viso 
pasaulio tautų pagarbinti Die
vo Motiną Liurde. 

REIK PADAUGINTI DUONOS 

La Mendola, Venecijos Patri-
jarko kardinolo Giovanni Urba-
ni paskaita "Bado problema pa
saulyje". Italijos katalikų Stu
dijų La Mendola Kultūros Cen
tre, pabrėžė, kad bado proble
mą pasaulyje tegalima išspręsti 
tik tarptautiniu bendradarbiavi
mu pagal evangeAiškąjį artimo 

meilės įsakymą. Negalima nu
mažinti pakviestųjų prie stalo 
skaičių, bet reikia padauginti 
duonos kiekį... 

* 

SAKRAMENTAI ANGLU 
KALBA 

Washingtone paskelbta, kad 
Amerikos vyskupai nutarė pra-

įdėti naudoti anglų kalbą sakra
mentų ir sakramentalijų teiki
me rugsėjo 14 d., tą pačią die
ną, kai prasidės trečioji Vati
kano II visuotinio susirinkimo 
sesija. Nuo tos dienos anglų kai 
ba bus naudojama teikiant 
krikšto, sutvirtinimo, atgailos, 
ligonių ir moterystės sakramen 
tus. Anglų kalba bus naudoja
ma dalinant komuniją ne šv. 
mišių laiku. 
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— Italų politiko sukaktis, šių 
metų rugpiūčio 19 dieną suka
ko dešimt metų nuo garsiojo 
italų politiko Aleide de Gasparri 
mirties. Ta proga tą pačią die
ną šv. Laurencijaus bazilikoje 
Romoje, kur ilsisi jo palaikai 
atnašautos gedulingos šv. mi
šios, dalyvaujant aukštiems ita
lų vyriausybės nariams. 

Šventasis Tėvas Paulius VI, 
pagerbdamas didžiojo krikščio
nių veikėjo atminimą, pasiuntė 
savo ranka rašytą laišką de Gas 
parr i našlei Pranciškai. 

f a P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
A 5 Ortopedą*, Protezfeuas 
^ f Aparatai-Protezai. Med. ban. 

| dažai. gpec. pagalba kojom* 
(Areli Supporte; Ir t t 

ORTHOPEOUOS TECHNIKOS IAB. 
Vai 9-4 ir 6-8. flestad. t - l 

2850 W. 6Srd St, Chicago 29, DL 
TeL PRoapect 6-MS4 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS UGOS 
PRITAIKO AKLNTCS 

2858 West 63rd Street 
V*l.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—l vai. Trečfau 
di«nj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso tetefoaas: l>R 8-322*. 
Rea. telef. VVAlbroflfc 5-5076 

Rea. HE «-l«7d 

DR. K. C. BALUKAS 
IBLISEBUA £E MOTERŲ UGOS 

GHfEKOLOGLSfi CHIRURGIJA 
M © Sė. PulaaM Rd. (Crswford 
MedfcaJ BnlKKne) TeL LET 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Reeld.: S241 West 66th Piace 
TeL: REpubiic 7-786S 

DR. S BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; trec. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
«ao 7 lfti 8. 

D*. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 West «Srd Street 
Kampas 6J-«os ir CsJifornta 

Vai. kasdien nuo 6—8 ral rak. 
Sešt. 2—4 vai. 

Treč ia i tr kitu taiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048 

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

TeL 695-0533 — Hgin 
425 No. Liberty Street, 
Roote 25, Ogiu, IlKnois 

Vakndos pagal susitarimą 
TeL ofiso HE 4-5849, re*. 388-223* 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-», 
antr.. penkt. 1-6. treč. Ir š e š t tik 
susitarus. 

TeL ofiso H E 4-5758; Rea. HX 5-3225 

DR. S. fr M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. J.9 
vai. penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Llg-onius 
priima paira.1 susitarimą. 
TeL ofiso 735-4477; Rea. P R 8-«M0 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBft — 5KRVTT m 

EMOCLVftS UGOS 
CRAWFOD MEDTCAL RLDO. 

«44» So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

tttlllllHlfllllllHI||||IHJIMIIimilHM|||llll< 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Ui patarnavimą vietoje 93 
už dirbtuves darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį 

J. M I G L I N A S 
2549 W. geth S i D t . PB ft-1068 

1 mimttiiitmimttim! 

Rea. GI 8-087S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AK V SERU A Ot MOTERŲ OGOC 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-Z670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti IO 3-O001 

Ofiso HE 4-1414, Rea. R E 7-SM7 

DR. B 6AI1I0NAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akaSerljB ir motėm Hgoa 
2454 West 71st Street 

(7t-o« Ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—I Ir «—8 v a i vak. 

seSt 12—S T. p. p. 
TreČtadisaiaBi atdaryta. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Stuaą — rea. PRospect 8-S081 

DR. JANINA JAKSEYieiUS 
JOKftA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VA1KV LIGOS 

2656 W«s* 63rd Street 
Pirroad., antrad.. ketvirt- ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
3e*tad. nuo ' Iki 4 vai 
TeL ofiso PO 7-6000, rea. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. TreCiad. ir seSt uždaryta. 

Tel. GKovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIV LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Boad 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Ofiso PR 6-17S&. Rea. TR 3-0281 
DR. ALfi. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medicai Arta 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. RKliance 5-1*11 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15tfc Street, Cicero 
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDERir; IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BL'ILDING 
715S Soath Wefftern Avenne 

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

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 238-2S19. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West " l s t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO LR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

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

Val.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-S801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vldans ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-g v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniai* uždaryta 
ATOSTOGOSK NTO RrGPTCCIO 

16 D. IKI RfGSRJO S D. 

DR. JULJA MONSTAVIčIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE. 

VTOAT'S LIGOS 
10748 S. Sfichigan. Chicaeo 28, m. 

Telef. ofiso: Pl l lman 5-B7«« 
Namų: RF.verly «-3»l« 

Priem. vai.: kasdien 6-S v. v.. SeSt. 
1-4 p. p. ir treč. uždaryta. 

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600 

DR. C. K. PAULIS 
DIAGNOSTIKA IR VIDArS LIGOS 

Monroe Boilding, Saite 709 
104 Soath Michigan Avenne 

" o l f l l ^ r t * «iie4tnr-,1» *o^^fr,rfV 

TeL RE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59 th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 92.V7A9? 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPRC. VTDAT'S LIGOS 
5159 Sonth Damen Avenne 

Vaiando»: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

Šeštadieniais 10-6 v. p. p. 

Ofiso telefonas — CL, 4-2421 

DR. A L RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEMNfig LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešaia Sv. Kryžiaus ligoninę 

V-AX<.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. y. 
SetSad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu 

Telef. RKpohHe 7-Ž2»0. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 
Tikrina akis Ir pritaikė akinius 

keičia stiklus tt rėmus 
4455 S. Califonria Ave^ YA 7-7381 
1 vai. p. p. iki » v. v. kasdien: trec. 
uždaryta; šest. nuo 10 v. r. iki 1 no. 
piet. * ^ 

Rez. teL PR »-«730 
DR. L SEIBBTIS 

lakštu, pūsles ir šlapumo taku 
ciiirurjaja 

Ofisas: Xaujas adresas: 2454 West 
"lst St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michl-
gan ave. Suite 808, tel. CE 6-77«4. 

Valandos pagal susitarimą 
T " 

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

Ofiso tel. KFJiauce 5-4410 
Rez. tel. OliovehiU 6-0617 

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

Tręgjad. ir šeštad. pagal sutartj. 

Offiso telef. jCIJffside 4-28*6 
Rwski. telef. \vAlbrook 5-SOM 

DR. P, STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir 
chirurgija 

4644 So. Ashlaad A% 
Valandos kiekviena dieną 2 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 T 
iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BEM>KA PRAKTIKA ER MOTER8 
^ LJGOS "" 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S t 

Tel. PRospect 8-122S ar PR 6-&57T 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trec. Ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku-— pagal susitarimą. 

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-41H 

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

Priiminėja iisronius t ik susHarm 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 

Treč. ir šešt uždaryta 
Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: A K r S E R U A JR MOTKRM 

LJGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki g T. 4. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta 

ATOSTOGOSE IKI AUOU8T 81. 
PAVADT'O.IA:: DR. V. TAURAS. 

Tet PRospect «-»4O0 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHTRURG« 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-315* 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 We»t 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p.p. ir 7 Iki * v. T. 

Treč. ir sr.štad.pagal sutarti 

DR. P Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Soath Halsted Street 
Te*, ofiso CA «-02S7. rea. PR 

Rez. 66O0 So. A»i>i«j»d Avenue 
Vai. 11 v. ryto *ki 2 T. p. p. «-7 T. • 

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti 

file:///vAlbrook


Ko siekia 

JAV NEGRŲ REVOLIUCIJA 
Vargu ar kada yra buvusi 

taip gerai organizuota, taip 
stipriai įelektrinta ir taip ryž
tinga mažuma JAV-se, kaip 
20 milijonų negrų, ypač šiemet 
tvirtai besireiškiančių demons
tracijomis, riaušėmis, ketvir
čio milijono minia 11963.VIII. 
28) užplūdusia Washingtoną. 
praplėtusių savo radijo tink
lus, rikiuojančių savo jėgas 
naujiems laimėjimams rinki
muose. 

Ko jie siekia" Jų atsakymas 
aiškus — lygių teisių ir kai 
kurių privilegijų, kol atsiliku
sieji negrai bus paruošti būti 
lygiais. Buvusiųjų vergų ai
niai pajudėjo dėl savo teisių. 
Tiesa, JAV negrų sąjūdis nė
ra naujas. Jau žymiai anks
čiau B. T. VVashington ragino 
negrus, kiek laikas ir sąlygos 
leidžia, siekti aukščiau. Tačiau 
jo programa šių dienų neg
rams atrodo duodanti mažai 
laisvių dabar ir permažai ža
danti ateičiai. Dr. W. E. Du 
Bois šio šimtmečio sąvartoje 
skatino talentingiausius neg
rus prasiveržti pirmyn. Bet 
tai buvo lyg dalelės elito su
darymas, 9 0 ^ negrų palie
kant ten, kur jie yra. Po I Pa
saulinio karo Marcus Garvey 
organizavo negrus grįžti į Af
riką ir ten su ats ta tyta rasine 
savigarba sukurti naują gyve
nimą laisvėje. Tačiau negrai, 
per 3U2 šimtmečio įleidę šak
nis į šį kontinentą, nebuvo 
linkę į masinę išeiviją. 

Tada susidarė negrų sąjun
ga spalvotų žmonių pažangai 
(N.A.A.C.P.), kuri, remdama
si JAV konstitucija ir federa-
liniais įstatymais, siekė neg
rų teisių sulyginimo. Šios pas
tangos nešė laimėjimų, bet lė
tai. Tuo nepatenkinti kai ku
rie negrų vadai nusivylę ėmė 
skelbti, kad mišri valstybė 
jiems nieko daug nežada ir 
pradėjo siekti negrų išskyri
mo ] aiSKirą teritoriją šiame 
kontinente ir jų nepriklauso
mos valstybės sudarymo. Tai 
vadinamas juodųjų musulmo
nų sąjūdis. Šis sąjūdis išjudi
no negrus. Bet daugeliui jis 
pasirodė nerealus, ir tada juo
se subrendo mintis pasisavinti 
Gandhi metodą — taikios re
zistencijos, moralinės ofenzy
vos, kurios dėka pvz. ir pirmie 
ji krikščionys laimėjo prieš 
galingąją Romos imperiją. 

%• 
Šio sąjūdžio ryškiausias va

das ir įtakingiausioj! figūra 
dabarties negrų tarpe yra jų 
kunigas Martin Luther King, 
Jr, negrų siekius išdėstęs ne 
seniai pasirodžiusioje knygo
je : "Why We Can't Wait". 
Negrų bažnyčiose pradėta ma
siškai populiarinti neprievarti
nės rezistencijos kelius, ruošti 
minias demonstracijoms. įkvėp 
ti ryžtą masiškai eiti į kalėji
mus. King — iškalbus. J is mo
ko priešintis be kartėlio šir
dy, neatsakyti į keiksmus, pa
kelti mušimą neatsiliepiant tuo 
pačiu. "Jei gatvėse turi lietis 
kraujas, tebūnie tai mūsų krau 
jas, o ne kraujas mūsų baltų
jų brolių." Negrų rasinį, socia
linį sąjūdį jis jungia su religi
ja. Ir negrai pradėjo eiti į de
monstracijas giedodami gies
mes, reikalauti sau lygių tei
sių suklaupę gatvėse maldai. 

Jie siekia absoliučios lygy
bės įstaigose, fabrikuose, mo
kyklose, gyvenvietėse ir t.t. 
Ir to jie nori dabar. "Palauki
te" beveik visada reiškė "nie
kad", rašo King. "Azijos ir 
Afrikos tautos sprausminiu 
greičiu veržiasi laimėdamos po 
litinę nepriklausomybę, o mes 

vis d a r s l enkame arklinio veži
mo greičiu į te isę išgerti ka
vos puoduką pr ie bendro par
duo tuvės stalo.. . Perdaug il
gai uždels iamas teisingumas y-
r a pane ig imas teisingumo." 
š i a m e reikale j is primena ir 
kr ikščionių atsakingumą, tar
damas , j o g t ikrais iais krikš
čionybės amžiais Bažnyčia ne
buvo t ik t e rmomet ru , rodan
čiu daba r t i e s idėjų ir principų 
popul iarumą, o buvo termos
t a tu , perkeičiančiu visuomenės 
moralę . 

V 
Šį negrų sąjūdį King vadina 

revoliucija ir t v i r t ina : "Seno
ji t v a r k a turi pasibaigti, ne
paisant , kaip s t ipr ios Bastili
j o s bebūtų, kai pavergtieji sa
vyje palaidoja vergiškumo psi
chologiją. - ' J i s atskleidžia sun
kią negrų ekonominę padėtį. 
Pvz. seniau geležinkeliuose pap 
rasč iaus iems da rbams buvo 
s a m d o m a 350.000 negrų, da
bar , d a u g ką automatizavus, 
geležinkeliai besamdo 50.000 
negrų. Automat izavimas pra
monės visų p i rma išstumia 
mažiausiai pasiruošusius darbi
ninkus, o tokie y ra negrai. To 
viso akivaizdoje negrai sie
kia "absol iut inės , neatidėlio
j a m o s laisvės ir lygybės ne 
Afrikoje a r kokioje įsivaizduo
j amoje vals tybėje , o čia, šiame 
k r a š t e i r š iandien", — skelbia 
King. Kadangi negrai vergijos 
laikais d a u g padėjo šiam kraš
tu i iškilti, tai dabar jie nori 
t a ip pa t panašių lengvatų, pri
vilegijų, kokios buvo teikia
m o s J A V kar iams , duodant 
valdines paskolas namams įsi
gyt i , moks lams eiti, specialy
bei pasiekt i . 

Šios idėjos vy rau ja daugelio 
negrų galvose. J a s gabiai yra 
suformulavęs M. L. King, ku
r i am ne t J A V tretininkų są
jūd is y r a sute ikęs Taikos me
dalį, kurį jis y r a priėmęs. 

Mes lietuviai, būdami teisė
t u m o ir pažangios socialinės 
s a n t v a r k o s šalininkai, iš esmės 
t oms idėjoms tur ime pritarti. 
Tačiau, iš ki tos pusės, turime 
su daugeliu tauresnių pačių 
negrų apgai les tau t i , kad dau
gelyje vietų t as negrų taikusis 
.sąjūdis pras iveržia maištais, 
r iaušėmis . Išleidus civilinių tei 
sių į s t a tymą ir part i joms sa
vo pla t formose pasižadant jį 
d a r gilinti, negrai turi teisines 
pr iemones savo teisėtiems sie
k imams realizuoti . Brutali ko
va prieš policiją, teismo nepai
symas , k rau tuv ių plėšimas, 
gatvių muš tynes yra neleisti
nas da lykas , iš kurios pusės 
j is bekiltų — iš baltųjų ar 
juodųjų. Negrų vadai, Įsiūba
vę minias , tur i jaus t i atsako
mybę ir jų tai tar iamai re
voliucijai ras t i moralias for
m a s : s iekiant savų teisių, ne
valia mindžioti kitų žmonių tei 
sių. Juk ir p a t s King sako: 
" P r i e v a r t o s veiksmai prieš ki
tą žmogų turi t ap t i pasibaisė
t inais , ka ip kanibalizmas." 

Ant ra , p rak t i škas i s pripa
žintų teisių panaudojimas turi 
vykt i lygiagrečiai su atitinka
mu visuomenės perauklėjimu, 
ta igi — palaipsniui. Jeigu jė
ga bus sumaišy t i vaikai mo
kyklose i r gyventojai įvairiose 
kolonijose ir iš t o tik kils riau 
šės . muš tynės , ki ts kito nuo
savybės naikinimas , neneš tas 
laimės nei balt iesiems, nei juo
diesiems. Rasinių aštrumų nai
kinimas paskut in iu laikotarpiu 
palaipsniui \-yksta. Tuo reikia 
džiaugt is , tą reikia plėsti ir gi
linti, bet neįnešti naujos įtam
pos, džiungliško brutalumo, ku 
ris ab iems pusėms būtų blo
gesnis , ka ip ligšiolinė padėtis. 

4. Pr. 

Katalikų dienos Stuttgarte 
Jau devintas katalikų suvažiavimas pokario Vokietijoje. Kiekvienas suvažiavimas turi 
savo šūkį. Kelios mintys Katalikų dienų proga. Kardinolas Bea apie kirkščionių 

vienybę. 
Y. ALSEIKA, Vokietija 

Rugsėjo 2—6 dienomis Vak. 
Vokietijoje, Stuttgarte, įvyksta 
8()-sis Vokietijos katalikų suva
žiavimas, šalia katalikų — vo
kiečių — jų laukta ligi 13,000— 
15,000 - dalyvauja ir iš įvai
rių Vokietijos vietų, net ir toli
mojo Hamburgo, suplaukę lie
tuviai su paskirų telkinių kape
lionais. Daugiausia Stut tgar to 
lietuvių kapeliono kun. K. Sen
kaus rūpesčiu lietuviai turi pa
rengę atskirą programą. 

Šiais metais vykstąs Katali
kų suvažiavimas Vokietijoje 
vykdomas šūkiu 'Pasikeiskite 
iš naujo permąstę". Kiekvienas 
suvažiavimas turi savo šūkį. 
Nuo pastarojo karo pabaigos 
da'car S tu t tgar t e vykstąs bus 
devintas iš eilės. Vokietijos Ka
talikų dienos Vak. Vokietijoje 
įvyksta das dveji metai. 

Žvilgsnis i aštuonis katalikų 
suvažiavimus 

Po 15 metų pertraukos 1948 
metais Mainzo mieste įvyko 72 
Katalikų dienos. Jų šūkiu buvo 
"Kristus sunkiose dienose". Tuo 
metu, ka i Vokietijoje dar buvo 
pilna griuvėsių, siekta katalikus 
— vokiečius pritraukti prie po
litinio l x i socialinio krašto ats
tatymo darbų. Sunkaus meto 
nepaisant, anuomet į Mainzą 
buvo suplaukę net 180,000 da
lyvių. 1949 m. Bochum mieste 
vyko 73 Katalikų dienos ir jų 
šūkis buvo •'Teisingumas kuria 
taiką". Katalikai svarstė įvai
rias temas, kaip tėvynė ir dar
bas, darbininkas ir darbdavys, 
nuosavybės tvarkymas, žemės 
reforma, moterų darbas, socia
linė jaunimo apsauga ir kt. 
1950 m. 74 Kat. dienose, Passau 
ir Altoetting miestuose, svars
tyti tikėjimo klausimai ir kreip

ta daug dėmesio temoms" Pa
rama pagalbos reikalingiems" 
bei "Bažnyčia ir ištremtieji iš 
tėviškių." Dienų šūkis: "Pirmo
je eilėje Dievo karalystė". Sa
vo žodyje suvažiavimo daly
viams popiežius Pijus XII buvo 
nurodęs, kad "viso pasaulio ka
talikų uždavinys — pastatyti 
užtvanką prieš materializmą." 

Suvažiavimu temos: švietimas, 
taika, socialinis teisingumas 

75-sis Vokietijos Katalikų su
važiavimas vyko Berlyne ir jo 
šūkis buvo "Dievas gyvena". 
Išryškinta mintis, kad moder
nusis pasaulis tegali egzistuoti 
tik gyvendamas su Dievu. Kel
ti klausimai: Dievas a r amžino
ji medžiaga? Ar šiandien nega
lima krikščioniškoji santuoka ? 
Ar mūsų vaikai pasiliks krikš
čionimis? 1954 m. Fuldoje vy
ko 76 Kat. dienos šūkiu: "Jūs 
turite būti mano liudininkai". 
Kardinolas J . Wendel išaiškino, 
kad Kristaus ir jo Karalystės 
liudininkais negali būti nei kle
rikalizmas, nei laicizmas, bet 
visus apjungianti visuma ir 
Bažnyčios vienybė. 1956 m. 
Koelne vykusio suvažiavimo šū
kis buvo "Bažnyčia — Dievo 
ženklas tautų tarpe". Aiškinti 
Bažnyčios ryšiai su įvairiais 
gyvenimo klausimais: santuoka 
ir šeima, mokykla ir švietimas, 
suaugusiųjų švietimas, bažny
čia kaime, caritas, spauda, 
diaspora. Paskelbtas šūkis: Vi
so pasaulio katalikai, jei nori 
taikos ir socialinio teisingumo, 
galėtų virsti galinga pajėga. 

Gal paskutinį kartą suvažiavo 
r. Vokietijos katalikai 

1958 m. Kat. dienos ir vėl 
Berlvne. Jos vvko šūkiu: "Žmo-

. gus — visų rūpestis. Viešpats 
j — mūsų išganymas", š i ame su-
| važiavime paskutinį kartą da-
llyvavo ry*4 Vokietijos ir rytų 
! Berlyno katalikai - skubėti į 
i kitus suvažiavimus jiems sukuu 
dė 1961 m. pastatytoji "gėdos 
siena". 

1960 m. suvažiavimo nebuvo, 
nes tais metais Muenehene įvy
ko pasaulinis eucharistinis kon-

i gresas. Taigi išimties keliu tarp 
; katalikų dienų Vokietijoje įsi-
; brovė ketverių metų pertrauka. 
19-sis suvažiavimas Įvyko 1962 
m. Hannoveryje ir jo šūkis bu-

' vo "Tikėti — Dėkoti — Tar
nauti". 

Tie Katalikų suvažiavimai 
Vokietijoje kviečiami j au 106 
metai. Anksčiau jie buvo pava-

I dinti "Vokiečių katalikų ben-
\ draisiais suvažiavimais". Kaip 
; nurodė Vokietijos katalikų cen-
į trinio komiteto prezidentas prin 
: cas Kari zu Loevvenstein, visų 
i suvažiavimų ar dienų šūkiai pa-
! prastai yra atspindžiu tų pro-
I blemų, kuriomis domisi Vokie-
įtijos katalikai. Tie suvažiavi-
' mai nelaikytini parlamentais ar 
studijų savaitėmis, bet vieta, 

I kurioje pasisakoma — būkime, 
moderniajam žmogui liudinin-

, kais, jog Dievas mus visus vei-
! kia, bendraukime su kitų reli-
jgijų krikščionimis ir su bro-
, iiais, kurie "nebetiki". 
Bažnyčia ir šiu dienu jaunimas 

Ryšium su Stu t tgar to Kata
likų dienomis visa eilė žinomų 

j asmenų, pasauliečių ir dvasiš-
| kių, paskelbė savo sveikinimus 
ir ta proga iškėlė įvairių min
čių. Meisseno vyskupas Otto 
Spuelbeck nurodė reikalą susi
domėti šių dienų jaunimu, kuris 
pasižymįs ieškančia bei kritiš-

DRAUCAS, penktadienis, 1964 m. rugpiūčio 28 d. I 

SMOGIAI PIETINIAME VIETNAME 
JAV karinis sustiprinimas pietiniame Vietname ir krašto 
karinių jėgų pertvarkymas neužtikrina karo laimėjimo 

GKMM1NVS (J AI. V A 

JAV karinė taktika pietinia
me Vietname sulaukė rimtų ' 
smūgių. Karines jėgas betel-
kiant prie 17 lygiagretės š. m. 
rugpiūčio 16 d. Vietkongo dali
niai smogė Mekongo upės išta
koje ir sunaikino 126 karius 
vietnamiečius. Komunisti n i o 
Vietkongo aukos žymiai mažes
nės: 10 užmuštųjų ir 40 sužeis
tųjų. Mūšis įvyko 90 mylių nuo 
pietinio Vietnamo sostinės Sai-

šnektos apie popierinį t igrą 

Tonkino įlankoje buvusių įvy
kių metu amerikiečių spauda 
dažnai priminė kinams, kad 
JAV nesąs popierinis t ig ras . 
Šiais žodžiais bandė pateisinti 
karo lėktuvų atkirtj šiauriniame 
Vietname. JAV turėjo daugelį 
nelemtų susikirtimų su Sovie
tais, tačiau jiems apšaudžius ir 
net nušovus JAV lėktuvus ne-

irono Kituose susirėmimu,,Si.-Pasinaudojo atkirčio teise. At-
krašto kariai turėjo trauktis k i n H o t a k t l k a benaudojant Wa-
patvrę žymių nuostolių. Krašto shingtonas pateko pneš taravi -
sostinė supama geležiniu žiedu. m ^ s r o v ė J e - V l s l £ e r a i n ^ a n o , 
Vietkongo daliniai jau pasiekia k a d v " * k o n g a s yra Kinijos 
sostinės priemiesčius puola net k u m * t i s Pūtimame Vietname, 
amerikiečių dalinius ir, atlikę Siaurinis .Vietnamas JĮ suorga-
uždavinius, pasitraukia. Vidu
riniame Vietname, kuriame Viet 

nizavo ir nūnai teikia rimtą pa
ramą. Vietkongo ginklai ir di-

kongas darė puolimus praėjusį d ž i o J i . Propagandos mašina, sie-
mėnesį, gali vėl pakartoti smū
gius. Vietkongas laukinės katės 
šuoliais puola ir pasitraukia. 
Neatrodo, kad Vietnamiečiai ir 
amerikiečiai pajėgia duoti Viet- : c i a u P° mažojo 
kongui atkirtį. 

Vietkongo pajėgos 
Pietinio Vietnamo ministeris 

kianti įtikrinti pietinio Vietna
mo gyventojams, kad jų vyr iau 
sybė esanti \Vashingtono iškąru 
ša, rikiuojami iš šiaurės. Ta-

atkirčio Wa-
shingtonas sustojo prie 17 ly
giagretes, pietinio ir šiaurinio 
Vietnamo siena. Kas toliau da-
rvti? Kariniai sluoksniai bando 

pirmininkas, Khanh, kuris šiuo ^ ^ ^ ^ ^ g r a 3 i n t i > 

metu y ra krašto diktatorius, tei k a į V a l s t y h Į t a depar tamentas . 
S i a ' & Vietkongo pajėgos tie- k u r i g ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 

apie šiaurinio Vietnamo ir Ki-kia 150,000 karių. JAV karinių 
žinovų nuomone, komunistinių 
karių pajėgos tesiekia 50,000. 

Vietkongo kariai, jau naudo
j a sunkiuosius pabūklus ir ki
t a s technikos priemones karui 
vesti. Pietinio Vietnamo kariuo
menė, nekalbant apie 21,000 ge
rai ginkluotų amerikiečių, ku
rie vadovauja karinių puolimų 

nijos puolimą, nūnai s tabdo ka
rių įsisiūbavimą. 

Kariu klaida? 

Tonkino įlankos įvykiai, su
jaudinę pasaulį, greičiausia t e 
buvo eilinė šiaurinio Vietnamo 
karių klaida, nes jau anksčiau" 
eilę klaidų jie yra padarę. I r 

metu, savo skaičiumi prašoka W a s h i n g t o n o A a I t i n i a i p r i p a ž ^ 
komunistų karių skaičių. Kuo t a k a d .Q V i e t M m o k a r o 

paaiškinti tik praėjusios liepos l a i y a j a ^ d .šiaurinio Vietna-
mo Hon Me ir Hon Ngu sale
les. Galimas dalykas, kad šiau-

mėn. pietinio Vietnamo 190 ka
rių žuvimą, kai Vietkongas ne 
teko 1,590 vyrų? Nuo pilietinio 
karo pradžios j au žuvo virs 
100,000 vietnamiečių. Viet-

rinio Vietnamo kariai ir žino-
uami nepajėgė aaryti sk i r tumą 
tarp JAV ir pietinio Vietnamo 

kongui batalijonais puolant ame į £ M g. ^ n e n u _ 
r.Kirr-ių ir vietnamiečių ^ - ' š v i e č i a i v y k i u e i g o S j . ^ ^ ^ 

do, kad techniškoji klaida ver
ta dėmesio bevertinant Peipin-
go politiką. 

Po Hanojaus nelemtų įvykių 
ir amerikiečių atkirčio Vietkon-

dali-
nius, aukų skaičius turės padi
dėti. 

Nėra abejonės, kad Vietkon
gas sulaukia paramos iš šiau
rinio Vietnamo ir Kinijos, ta
čiau išorės parama negalima iš
aiškinti komunistų dalinių su- ^as -Jau S P ^ 0 pietiniame Viet

name sukelti nerimą ir paže
minti JAV, kurios giriasi tur in
čios pajėgą sunaikinti Sovie
tams ir Kinijai. Ką darys Wa-
shingtonas sunaikinti komunis-

Vietkongui, kuris j au 

stiprėjimo ir jų maaesnias au
kas už patir tas krašto kariuo
menės. 

Prez. Johnson demokratų partijos kandidatas į prezidentus, drauge su ;rezidentiniu kandidatu 
sen. Hubert Humphrey, tuoj po B0C 
dento postams. 

inavimo į demokratų partijos kandidatus j prezidento ir viceprezi-

ka dvasia. Berlyne gyvenanti 
rašytoja Hilde Herrmann pažy- ttmam 
mėjo, kad, jei kongresas vyksta rimtai graso pietiniam Vietna-
šūkiu "atsinaujinti dvasioje", m u i ° Šiuo metu JAV svyruoja, 
tai tenka sieti ir su žmogaus n es Vietkongo įsigalėjimą jos 
"pasikeitimu". Praktikoje tas laiko mažesniu blogiu už įsivė-
žmogaus "pasikeitimas" suves- iimą į karą su kinais, nes j o 
tinas į reikalą pagrindinai pa- tikruoju laimėtoju tebūtų So-

(Nukelta į 4 psl.) vietai. 

UPE Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURI 
KAZYS ALMENAS 

R o m a n a i 

KAPINIŲ VEDfiJŲ SEIMAS m e t i n i s a e i m a s ž i a i s ™*** r 
vyks spal io 20 d. Madison, Wis. 

MADISON. Wis. — Kataii- Seime da lyvaus ir šv. Kazimie-
kiškų kapinių vedėjų 12-tas ro kapinių (Chicago) vedėjai. 

Visi keleiviai, tylėdami ir su ta pačia neištarta, 
bet augančia baime apsižvalgė. Dangus buvo balzga
nas besileidžiančio sniego rūku, priekyje horizontas 
jau buvo ištirpęs, dar jiems bežiūrint, balzganumas 
tirštėjo, ir akys klaidžiojo aplink vis mažėjančiais 
matomumo ratais. Priekyje šiaip gana aštrių saulės 
šešėlių išryškinta praėjusio pieganų būrio brydė da
bar buvo matyti tik kokių dvidešimties žingsnių nuo
tolyje i r po to liejosi į preriją. Visa kolona sutarti
nai ir be jokio raginimo įtempė jėgas ir pagreitino 
savo žingsnius. Buvo svarbu, mirtinai svarbu dar 
sugauti dabar baltume nykstančią brydę. 

Šį kartą jų pastangos greitai žlugo. Po pusės va
landos bet kokia viltis, jog ir Ton-kau-pos aštrios 
vanago akys mato jų sekamą taką, pražuvo. Snigo 
tirštais, dideliais kąsniais, ir esantiems kolonos ga
le priekyje einantys arkliai ir žmonės atrodė lyg per 
pilkšvą miglą. Bal'ume pradingo ne tik jų ieškoma 
brydė. M net ir jų pačių pėdos. Pėdos buvo den
giamos, dar jiems bežiūrint, taip. kad atrodė, jog 
jie niekur neina ir iš niekur neateina. Lyg jie būtu 
nusileidę kartu su šiuo besisupančiu baltu pūkiniu 

šydu iš dabar slogiai art imo ir beveik ranka palie
čiamo dangaus. 

Prie pirmo pasiekto upelio jie sustojo. Laimei, 
vieta pasitaikė gera, upelis darė staigoką vingį ir 
prie pasisukimo buvo išgraužęs aukštą krantą. Apa
čioj skardžio augo tankus laukinių slyvų brūzgynas. 

Sniegas atrodė tolydžio vis tirštėjo. 
— Vėjas . . . Jis ateis t e n . . . — Ton-kau-pa pa

mojo ranka statmenai nuo upelio skardžio į vaka
rus. — Cia. . . reikia statyti sieną! 

Ton-kau-pa rankom pavaizdavo sniego pusnį. 
— J i s sako, jog reik suversti čia žabų sieną 

taip, kad sniegą supustytų! 
— Palei šį skardį? — Rokas jau buvo išsitrau

kęs kirvį ir ėmėsi darbo. Dabar vėjo beveik nebuvo. 
bet, jam pakilus, sušalusio upelio vaga sudarė gerą 
vietą sniegui kauptis, reikėjo tik duoti jam už ko 
nors užsikabinti. 

Su nebyliu atkaklumu buvo įrengta stovykla, šį 
kartą visi lyg nujautė, jog reikės ilgesnio negu vie
nos nakties stabtelėjimo. Po skardžiu buvo iškapo
t a stovyklai vieta, ir ant suverstos žabų sienos po 
truputį telkėsi sniegas. St iprūs kuolai buvo įkalti j 
sušalusią žemę. ir iš skardžio, sniego bei žabų sie
nos susidariusiame trikampyje buvo pririšti arkliai. 
Iš kitų apgenėtų, kad ir kreivų, slyvinių stulpų buvo 
suremta nedidelė palapin<'\ Po to visi atsidėjo s tro
piam malkų rinkimui, ir auganti malkų krūva ir da
bar sukurta ugnis pripildė jų išsikovotą trikampį. 

Naktis tą vakarą at«'-jo kažkaip keistai, š iaip 
prerijoje temsta staigiai. Vos saulei pražuvus, be ii 

gesnio prieblandos laiko, užgula naktis. Ne taip buvo 
šį kartą. Atrodė, kad ne tamsa atėjo, bet balzganu
mas palaipsniui tirštė.jr>, ir šiaip jau nedidelis jų ma
tomumo ratas pamažu traukės ir mažėjo. Paskui ma
tomumo rato centras palaipsniui persikėlė nuo žiū
rovo į laužo liepsną, kol pagaliau asmeniški ma to 
mumo laukai pražuvo, ir dabar tik stropiai kūrena
ma ugnis apibrėžė pasaulį ir pasidarė jo centru. 

Buvo keistai ramu ir šilta, kur kas šilčiau ka ip 
kad per praėjusias dvi savaites. Tyla tą minkštą šil
tumą pabrėžė dar daugiau. 

Garsai lyg susigėrė ir tirpo šitame slogiame, vis
ką dengiančiame baltume, šakos trakštelėjimas, a rk
lių prunkštimas ar žmogaus balsas įgavo neįprastą 
ir beveik nejaukų dusiumą.. 

Visi tylėjo ir kažko laukė. 
Rokas prie skardžio ir palapinės iš smulkesnių 

šakelių buvo padaręs patogesnę ir saugesnę vietą a t 
sisėsti. Dabar jis pasodino ten Raselę ir nusijuosęs 
nuo nugaros savo kardą atsisėdo pats ir paklojo j i 
skersai kelių. 

Ton-kau-pa užsiėmė savo ilgo, nuzulinto peilio 
aštrinimu. 

Kažkodėl laukti reikėjo ilgokai. Gal sniegas ir 
jiems buvo netikėtas, o gal jiems reikėjo dar laiko, 
kad galėtų visi susirinkti. 

Iš pradžių sukaukė lyg iš tolo ir prislopintai. 
Tuoj buvo atsakyta iš kairės ir iš dešinės. Vi

sose pusėse kilo ir tilo staugimai, lyg vilkai keistųsi 
sutar tais signalais. 
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Mes tebegyvi skriaudžiamai 

tautai 
L ietuvos atstovo J. Kajecko kalba pasakyta Lietuvių die

ną Pasaulinėje parodoje New Yorke 
Šiandien minime šios parodos 

antrą Lietuvių dieną. Ją minė
ti savam paviljone dėl supran
tamų priežasčių neįmanoma. 
Mes džiaugiamės galį bent ki
tu būda aktyviai šioje parodo
je pasireikšti. Mes didžiuoja
mės, kad mūsų kryžius šioje 
parodoje spindi aukštai ir lais
vai. Jis laimina mūsų žodį ir 
raštą, mūsų giesmę, dainą, šokį, 
mūsų pastangas ir Lietuvių die 
nos dalyvius. 

Mums džiugu, kad Lietuvių 
dienos pasirodymas vyksta kai
mynystėje "Tremtinių Moti
nos" prie Amerikos "auksinių 
vartų". Ji laisvės statuloj iš
kaltais šiltlis žodžiais pasitiko 
mūsų tėvas ir daugelį mūsų iš 
namų nevalios: 

"Duokit man skurdžius, be 
vilties ir be turtų, kryžiaus. Prisiminėme žuvusius 

Ir nukankintus bedalius bei ! vz t e vynC-
iš namų išvytus Lietuvos kryžius ne tik kan- ! 

Kurie vien skundžiasi ty- čios, bet ir vilties bei prisikėli- ; 
liai ir jaučia būvį kartų, jmo simbolis. "Kryžius gyvatą, 

Atsiųskite man čia belaisvius į ne mirtį žadėjo". 
ir audrų blaškytus, Vietoj sunaikintų Lietuvos pa- | 

Aš jiems keliu žibintą prie kelėse kryžių, vietoj uždarytų i 
auksinių vartų." bažnyčių ir garbei žuvusių už 

(Emma Lažams: The New pamyltąją Lietuvą, mes šian-j 
Colossus. Vertė N. Rastenis) dien iškilmingai statome lais-; 
Mes dėkingi šios parodos Lie vėje kitą stulpą, kuris prilaiko 

tuvių dienos komitetui, su prof. Lietuvos namo sieną, tai ryž-
J. J. Stuku priešakyje, už nuo- tą kovoti, ištverti ir laimėti, 
pelnus Lietuvai ir lietuviams. Seks mūsų širdžiai artimi šo- j 

Mes šia proga su pagarba ir kiai bei dainos. Malda bei kul- • 
dCkingumu prisimename ir pe- tūrinis lobis lydėjo mūsų tau-
reitos Xew Yorko Pasaulinės j tos vargo ir džiaugsmo dienas. i 
parodos paviljono ir to meto į "Tautos dainele, tu gaivinai | 

KATALIKŲ DIENOS VOKIETIJOJ 
Atkelta iš 3 pusi. 

žinti Šventąjį Raštą. Tai ypa
tingai svarbu šių dienų jauni
mui — gilesnis žvilgsnis į Šven
tąjį Raštą t a m jaunimui gali 
turėt ' tiek pa t reikšmės, kiek 
savo metu kitoms kartoms tu
rėjo pažintis su liturginiu judė
jimu. 

Kardinolas Bea apie krikščioniu 
vienybe 

Kardinolas A. Bea 
"Krikščionių vienybė" nurodė 
kad vienybės labui tenka mobi
lizuoti visą Bažnyčią. Kardino
las buvo paklaustas, ar Stutt-
gar te vykstąs katalikų suvažia-

krikščionių vienybės. 
Tai tik keli klausimai, ku

riuos sprendžia bei svarsto Ka
talikų suvažiavimas Stut tgar te . 
Nemažiau svaroūs kiti aspektai, 

knygoje Apj e j u o s rašoma atskirai. 

Taip auga šv. Juozapo senelių namai Brocktone. Mass. šalia sto
vi Jėzaus Nukryžiuotojo seselių vienuolyno motina Marija Elzbieta ir 
senelių namų administratore sesele Marija Anne. 

Mūsų kolonijose 

Badeno - VVuerttembergo v i m a s
u &*" P1***li P r i e t o S 

krašto, kurio sostinėje vyksta j vienybes reikalo skėlimo. 
80-sis Katalikų suvažiavimas,. Taip, atsakė kardinolas, šiuo 
ministeris pirmininkas Kurt požiūriu gali prisidėti ir suva-
Georg Kiesingeris. pacitavęs su žiavimas ir kiekvienas krikščio-
važiavimo šūkio žodžius — jie . nūs. Ne visi gali dalyvauti reii-
priklauso apaštalui Pauliui, ra- , gijos klausimus keliančiuose 
šiušiam romėnams, — priminė susirinkimuose, tačiau kiekvie-
da r kitus šv. Pauliaus žodžius: |nas mūsų, pabrėžė kardinolas, 
"Nepritaikinkite savo gyvenimo juk gali broliams — nekatali-
šio pasaulio schemai". Pagal kams parodyti pagarbą ir mei-
Vokietijoje populiarų politiką lę, kiekvienas gali veikti paro-
tie apaštalo Pauliaus žodžiai I dydamas krikščioniškojo, kata-
ypač aktualūs šiems laikams. I likiškojo gyvenimo pavyzdį. 
Juk žmogus virsta vis labiau i kiekvienas savo maldomis bei 
priklausomu nuo jo paties su- j pasiaukojimu gali prisidėti prie 
kurtų dalykų, tad reikėtų siek- j — — — — — — — — — - ^ — — — 
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Lietuvos a t s t o v a s min. J. Kajeckas 
po uždėj imo v a i n i k o prie lietuvių kry
žiaus pasaul inės parodos aikštėje. . 

nam. Middeltown, New London 
tai Connecticuto valstija ir ki
tur . Kadangi į senąją stotį grįž 
ti negalima, tai reikia naudotis m e ttTO o r u m ^ fcei v e r t * ' 
šia. Tik klausytojai prašomi! 
įsigyti naujus F. M. radijo apa
ratus. 

Hartfordo ir apylinkės lietu
viai prašomi gausiai dalyvauti. 

J 
Lenkijos valstybinis šokių ir 

Bernotas dainų ansamblis "Sląsk" gas
troliavo Sovietų Rūmuose Mas
kvoje. 6,000 žiūrovų tarpe bu
vo bemaž visi Kremliaus digni
toriai. Ansamblis publikos bu-

!vo sutiktas labai šiltai, o Chruš 
Atžymėdama dvidešimtmetį & m m ^ k o n c e r t o nuėjo į už-

nuo prievartinio pasi traukimo k u l i s i u s padėkoti ansamblio va-
iš brangios tėvynės. LB Melrose d o v u i Stanislovui Hadynai ir 
Park apylinkė nu ta rė surengti j o pavaduotojai Elvirai Kamins 

Melrose Park, 111. 
Jaunimo diena 

Melrose 
ir vra 

kai. 
wy" 

Varšuvos "Žycie Warsza-
korespondento pranešimu 

iš Maskvos, Chruščiovas nuo-

Lietuvių dienos vadovaujančius 
asmenis: Velionį P. Žadeikį, M. , 
Avietinaitę, gen. kons. J. Bud
rį, prof. J. Žilevičių ir kitus. 

Mes giliai dėkingi šios paro
dos ir paviljono vadovybei už 
malonų leidimą lietuviams šia 

pi uga. ia.iova.i pasireiKSti su sa
va daina ir šokiais gimusiais 
Nemuno krašte. 

Per ilgus amžius mūsų sielą; ; 
Viena budėjai, kai milžinai 
Kapuos sapnavo šalį mielą." j 

(Maironis) 

Mes gėrimės pirmininko prof. 
J. J. Stuko i r jo artimųjų tal
kininkų auka Lietuvai. 

Mes džiaugiamės šios dienos 
programos vedėja, lietuvių tau-

rugsejo 12 d. 7 v. v. Jaunimo 
salėje, 1611 37 str., 
Park. Jaunimo dieną. 
pasiryžusi rengti ją kasmet širdžiai linkėjo ansambliui to-
kaip tradicinę savo jaunimo ben i i m e s n i o pasisekimo ir susijau-
dradarbiavimo ta rp savęs ir s u : d j s n ę s priėmė gražių "Sląsk'o" 

T- • . ., ,. , . . . . tos pažiba Rūtele Kilmonyte ir 
Kai Amerikos lietuvių išeivi- . 5 7 . _ . « „ . _ -

, . . v . ~ los labai vertingu inasu sią at-
ja pereitų dviejų šimtmečių J . „ • I .̂- «7,, 
I B . . . ' .. _* mintiną dieną praturtinta. Mes 
krvzKelete atstovavo pavergta ,». . _ . , „ . . T, „. „ ,: - . * džiaugiamės nos džiaugsmu ir tautą Paryz.aus Pasaulinėje pa- e J -=> 
rodoje, "vargdieniai lietuviai 

dėl močiutės išvadavimo. 
Visiems talkininkavusiems. jau dejavo nuo senų laikų . , , _ . . _ 

nu- - *n»—~* »u- „ J kad sis pasirodymas butų sek-
Chicagos Tarptautines parodos . . A . "1. -,. . 
,. + - j . 1 A O , , . . . mmgas ir atmintinas, giliai nuo 
lietuvių dieną 1933 m. paivdejo ™ ,° . , . , . ' ° 

j i J-I r\ •„„ • /-• • širdžiai dėkojame, sis pasiro-
geduJas dei Danaus ir Girėno , Z ., . . ,. L," __ , v . „ . . v , , . , _. . dymas iškilmingai liudija, kad žuvimo. Kai pnes Ketvirti simt J , . , . ,-. . . 

T . . , , X T „ mes teoegvvi skriaudžiamai tau 
Lietuva dalyvavo !Sew ' •"* 

mec.o 
Yorko Pasaulinėje parodoje, 
"Lietuvis netikėjo, kad vėl pa
vergtas bus". 

Šiandien susirenkame Lietu-

tai. Tokiais mes pasiryžę pasi
likti iki lietuvių tautos laisvės 
aušros. 

Gretimai pas ta ty tą kryžių 
vių tautos kančios ženkle. Ją aukojame t a u nemirtingoji 
simbolizuoja mūsų kryžius. Kry Lietuva! Aukojame jį tavo gar-
žiai mums artimi. Mūsų tau- bingiems sūnums. Aukojame jį 
tiečių tėvynėje ir tremtyje: j jų motinoms. 

"kryžiais nužymėti kapai. Linkime, kad tų "bežadžių 
O Viešpat/e. lai dangaus so- j ašaros pavirstų tavo garbei per 

duos lais". Rūpintojėlis telaimina ir 
Lelijomis pražysta jų vardai", mūsų sėją ir piūti. Sekanti Lie-

(Gr. S.) tuvių diena tebūnie Lietuvos 
Mes didžiuojamės šia diena, laisvės ir nepriklausomybės 

Pradėjome ją malda už tėvy- triumfo diena jos amžinojoj 
nę. Susikaupėme prie savojo sostinėj — Vilniuje. 

Racine, Wisc. 
Gegužine 

Tėvynės mylėtojų draugija, 
121 kp., Racine, Wisc., rengia 
1964 m. rugpiūčio 30 d. 2 vai. 
p. p. Pierce VVoods, prie Cle-
veland Ave. ir Pierce Blvd., ge
gužinę - pikniką. 

Kviečiami visi Racino, Keno-
shos ir Milvvaukee lietuviai gau
siai atsilankyti. Dalis pelno ski
riama Lietuvos laisvinimo reika 
lams ir naujos knygos Lietuvos 
žemių aprašymas išleidimui. 

VaMyba 

Brockton, Mass. 
Senelių namų statyba 

Senelių namai bus baigti sta
tyti anksti pavasarį. Tai bus 
moderniški namai. Dauguma 
kambarių bus vienam asmeniui, 
bet keletas bus ir dviems as
menims. Senelių namų statybą 
remia ir valdžia ir padeda tuos 
namus išlaikyti, tačiau ir pri
vati parama labai reikalinga. 

Ir mūsų lietuvių seneliams, 
kurie lieka be artimųjų globos 
ir šilumos, yra geriau ir jau-
Kiau, Kai jie yra savųjų tarpe, 
negu jie atsirastų su kitatau
čiais. 

Rugsėjo 7 — Labor Day. se
selių vienuolyno sodyboje vyks
ta piknikas. Seselių rėmėjai ir 
seselės kviečia visus lietuvius 
jų sodybon, o ten pamatysite 
ir tuos augančius namus. 

Hartford, Conn. 
Įdomios iškylos 

Šeštadienį, rugsėjo 12 d.. 
Lighthouse Grove Parke, East t a jo problemas ir yra pasiry-
Hartforde. Lietuvių Amerikos žūsi jam padėti siekti gėrio i r | 
piliečių klubo nepašalpinis sky-' lietuvybės idealų. J. diena bus 
rius rengia įdomią iškylą - pik- \ jam gera proga giliau pažvelg-
niką. Prasidės 12 vai. ir tęsis j ti į savo tautos ir valstybės nu-
iki tamsos. j eitąjį kelią amžių tėkmėje. įsi-

Hartfordo ir apylinkių lietu-i jausti ir suprasti dabart inį lie-
viai prašomi gausiai dalyvauti, i tuvių tautos tragizmą, jos ko
sėjimas 2.50 dol. vas dėl laisvės, jos pas tangas 

Gi sekmadienį, rugsėjo 13 d j išlikti ir įprasminti savo buvi-
tame pačiame parke — Ligh t - įma kultūrinėmis vertybėmis, 
house Grove Parke — East Har i [ Meninėje programoje, kurią pra 
forde Lietuvių "Tėvynės Gar-; v e s ir scenoje išpildys jaunimas. 
sų" radijo valanda rengia taip skambės visos publikos dainuo-
pat iškylą - gegužinę. : jamos mūsų gražiosios liaudies 

Šioje gegužinėje bus demons- dainos, pritariant akordeonu 
truojami F. M. radijo apara- muz. F. Stroliai. 
tai, per kuriuos girdima ir lie- Taisyklingu, gyvuoju lietu-
tuvių radijo valandos progra- višku žodžiu, pertiektu mūsų 
ma. Lietuvių radijo valandos jaunųjų lupomis, prabils į klau-
programa girdima iš stoties W. sytojus mūsų tautos poetai ir 

prozinio žodžio kūrėjai. Jaunų
jų parašyti rašinėliai liudys jau 
no proto bei vaizduotės galią 
ir lietuviško grožio nuovoką. 
Didžiai įvertindamas mūsų ne
pailstančių idealistų L F kūrėjų 
kilnius užsimojimus, triūsą ir 

ti, kad savo gyvenimo nesietu-
mėm su techniškuoju pasauliu. 
Nebūkime jo vergais, išiaikyki-

LENKŲ BALERINOS IŠBU
ČIAVO CHRUŠČIOVĄ 

SIUNTINIUS j LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA 
Llcenzijuota l ietuviu įm©n8 regis

truota C S. Depart. of Justice 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE 
3212 S. Halsted. Chlcago 8, 01. 

TeL C A 5-1864 
2439 VV. 69 st . ir 2608 W. 69 St.. 

Chlcago 29, m . 
Tel. — WA 5-2737 

DIDELIS P A S I R I N K I M A S mc 
džiag-ų Ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS. 
Akordeonai, s iuvamos mašinos, 
skalbimo mašinos , automobiliai. 
motociklai, pianinai iš Europos 
ir Sov. S a j u c j o s sandelių. 
Vedėjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaanami Ir 
dažomi J. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-aps ir Motoro Remontas 
5759 So. Western Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-95S3 

tiiillllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllll 

kitų kaimyninių apylinkių jau
nimu dieną. J. dienos rengimo 
komitetas. į kurį įeina vyres
niosios ir jaunesniosios kar tos 
atstovai, rengdamas šią dieną, 
leidžiasi į platesnius mūsų kul
tūrinės veiklos horizontus. Pa
naudodamas dar vieną veiks
mingą priemonę įprasminimui 
mūsų gyvenimo išeivijoje. Tai 
bus jaunimui proga ugdyti ir 
stiprinti dvasinius ryšius su sa
vo tėvų žeme — savo dvasine 
tėvyne — Lietuva. 

Mūsų jaunimas gyvena t a rp 
dviejų kultūrų nė vienai pilnai 
nepriklausydamas, todėl j a m ne tetą Mihvaukee 
lengva gyventi. Vyresnioji kar
ta mato savo atžalyną, supran-

merginų bučinius: merginos bu
vo jį ra tu apsupusios ir iš ei
les visos jį pabučiavo, o mer
ginos su vaikinais jo garbei su
dainavo "Šimtą metų". Kon
certas buvo transliuojamas per 
racują. 

XV AM2IAUS KOPLYČU 

Brookville, N. Y. — Chapeile 
de St. Martin, penkioliktojo am
žiaus prancūzų koplytėlė, talpi
nanti 20 žmonių, yra plyta po 
plytos išardoma. Iš čia ji bus 
perkelta į Marąuette universi-

Sakoma, kad 
šioje koplyčioje, kuri 1927 m. 
buvo atgabenta Amerikon, yra 
meldusi Šv. Joana Arkietė. 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustyta-

įvairių atstume 

A. VILIMAS 
$415 S. Lltuanica Ave 
Tel. fRontier 6-1882 

WESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. YVestern Chicago 9, 111. 
Sav. St. Ščerba LA 3-1790 

M O V I N G 
R. SERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda 
?.047W67P1 WI 5-8063 
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I Kas tik turi gėrę skonį, 
s Viską perka pas Lieponį! 

! LIETIMU PREKYBOS NAMAI 

Prfz. Johnson di 
Atlantic City daro i 
tėvą, da bart irų prez. 

dalyvaujanti jaunųjų demoki 
jinančius, kad visi • . 

' t f i [TT ! i \ 

B.M.L. banga 95.7. Meriden. 
Conn. 

Kai kas nusiskundžia, kad iš 
šios stoties negalima girdėti su 
paprastais aparatais, kaip pir
miau iš toties VV.P.O.P. Tad čia 
reikia pranešti mieliems kiaušy 
tojams, kad šis perkėlimas nė-: pastangas, komitetas yra pasi-
ra nei lietuvių radijo valandos ryžęs atžymėti šia reikšmingą 
vedėjo, nei komiteto kaltė. W. mūsų tautos tęstinumui dieną 
P.O.P. stoties vadovybe atsisa- apylinkės narių duosnumu L. 
kė visiems svetimomis kalbo- fondui. 
mis radijo valandas duoti. Ki-1 L F valdybos ats tovas neišva-
taip sakant, nutraukė. Tad rei- žiuos tuščiomis rankomis. Yra 
kejo surasti nau;'ą. būtent, ši kviečiamas mūsų gerb. genera-
VV.R.M.I.. Meriden. Conn. finis konsulas dr. P. Daužvar-

Ši stotis yra gana stipri ir dis. kuris visur ir visada nuo-
plačiai girdima, kaip štai: A- -
thol. Greenfield. Amherst. 
Northamton, VVorcester. Holy-
oke. Vvestfield. Springfield 
tai Massachusset valstija - ir 
Hartford. Torrington. Brist. »l, 
NVw Britain. VVaterbury. Put . j Jį 

TURI DVI KRAUTUVES CHICAG0JE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 

Vedėjas E. RUDAITIS 

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 

Vedėjas į. LIEPOMS 
Pirtnad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.-?. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nu^ 12 iki 5 valandos 
Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuves sekmadieniais uždarytos. 

C 1/1 D ' Q SELF O I \ l r 9 SERVICE 

Liquor Store 
5515 S0. D AMEN AVE. ALL PH0NES WA 5-8202 

AUGUST - R l G P I t Č I O 27, 28, 29 D. D. 

CHAPOLXFE 18o MONTH OLD 
IMPORTED BR.\NDY Fifth $4.79 

Prez. Johnson žmona Lidy Bird 
entuziastingai sutikta demokratų 
suvažiavime. 

CLOSE O t T POPULAR BRAND OF 

OR.ANGK CLRACAO Fifth $2-79 

širdžiai remia visų mūsų. o ypač 
liet. jaunimo pastangas stip
rinti savyjr lietuvybe; jis pasa
kys jaunimui padrąsinantį žo
di. Veiks bufetas, {ėjimas lais
vas. Komitetas maloniai kvie
čia liet. jaunimą ir senimą gau
siai atsilankyti. Pamąstysim, pa 
bendrausim. padainuosim, o gro 
jan t Antano Markausko orkest
rui smagiai pasišoksim. 
Jaunimo dienai rengti komitetas 

D F M l L L E R S IMPORTED SPANISH 

Saateme, Burgundy. Claret or Rose Fifth .98 et. 
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89 
CTNZANO VERMOTJTH. Dry or Sweet Fifth $ - | 3 9 

LTME, ORANGE, WILD CHERRY OR 

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98 
KRLTNIK (HONEY PtJNCH) Fifth ^3.29 

P I I : R R E CARTIrLR 1959 VINTAGE 

Saiiterne or Haut Santeme 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. TeleL: TA S-7252 
DIDELIS PASIRINTOMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
R A T.'TO. STEREO APARATŲ. PARDAVMA? TR T4T^Y\fA^ 

ORO Ves iNTL 'VAI — AIR CONDITIONING 

CREME DE BANANĄ UQUEL*R 

Fifth $1 .79 

$8^S Fifth 

UTRZBI-RfiER D1PORTED GERMANY 
Ga.v> o f '24—12 n7. R**tt 1,-^ R,-.-r $7 -95 



TAUTOS ŠVENTE 
CLEVELANDE 

ATEITIES KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Pasaulio Lietuvių bendruome- Rugpiūčio 30 d., sekmadieni, 
nės ir JAV Bendruomenės ives- 3 vai. Čiurlioniečių namuose 
tas tradicinis Tautos šventės šaukiamas Ateities klubo susi-
minėjimas. (kaip tai buvo da- rinkimas. Visi nariai kviečiami 
romą Lietuvoje) sekmadienj. -dalyvauti. Prie kavutės ir už-
rugsėjo 6 d. bus pravestas su kandžių bus aptarti bėgamieji 
nepaprastomis, ypatingo mis klubo reikalai ir renkama val-
apeigomis. , dyba. 

Rugsėjo 6 d. šv. Jurgio baž- ; 
nyčioje 10:30 vai. bus šventei 
prilaikytos pamaldos, kurias 
laikys pats klebonas kun. Iva
nauskas su dviem asistentais 
kunigais. Klebonas sakys šven
tei pritaikintą pamoklą. 

Jei bus gauta leidimas, baž
nytinės apeigos bus nufilmuo
tos. 

Išeinant iš bažnyčios, visi 
žmonės bus filmuojami. 

Po pamaldų visi prašomi va
žiuoti į lietuvių kultūrini darže
lį. Važiuojantiems kelią ves 
speciali policija motociklais ar
ba automobiliais. 

Tautos Šventei atžymėti, is
torijai jamžinti ir parodyti ki-

25 M Kl"XIGYSTĖS 
SUKAKTIS 

Kun. Petras Dzegoraitis šie
met švenčia 25 kunigystės su
kakti. Sukaktuvininkas, kartu 
su kitais bendraklasiais, kuni
gais savo lėšomis išleido vertin
gą St. Žilio knygą "Gyvenimo 
šaltiniai". 

Šiai sukakčiai atžymėti, šv. 
Jurgio parapijos komitetas su 

DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. rugpiūčio 28 d. 

* Sm 

Netoli Bend. Ore., McKenzie Pass tarpukainyje. asm.n.aitai bando keliaut: uolienomis kokios nu 
noma bus rastos išsikėlus j mėnulį. Astronautui La Cunningham (kairėj) gelbsti erdvėm tirti įstaigos 
tarnautojas Willadson. 

Ligoniu ".Marijos valanda" a; gi ligonio k a s d i e n i o skau 
> '•• . :_ po piety prie Gro- smo mišios j ii B a : ž • tyčiai 

tos įvyko jspūdinga "V šventumo ir malonių v e r s r ; - " 
..ula". kūną Vatikano radi- Ligos kryžių Popiežius pava

lo stotis perdavė visos Italijos i dino "mi.šiom": ir visus I-tvietė 
ligoniams. aukoti savo kančią kaip feran-

Retkia įsivaizduoti eiseną su giausią |našą žmonijos i ž^^any-
80 kunigų vežimėliuose ar love-i mui. 

ir juos lydinčius kitus 400 
dvasiškių. Jie visi pripildė C 
tą ir prieš ją stovinčią aikšte
lę. Juos gi supo tūkstančiai ki
tų maldininkų. 

(Bus daugiau t 

DidVli dalykai visada y 
rišt: su dideliais pavojais. 

Her»xi«:>tu<. 

su-

smėm ir malda prie Apsi-
rv škimo Grotos paaukojo jie 
save. savo kančią ir kitus ligo
nius Nekalčiausiajai lf< rgeiei 
Visus perime susijaudinimo ban 
ga, kai vienas, lovelėj sugipsuo
tas kunigas ištarė: "Aukoju 
ne tik ligos skausmus, o O- gy
vybę už Bažnyčią, už popiežttt, 
už visuotiną susirinkimą." 

SIUNTINIAI 
tr kitus 

e NEBONSKJI 
Chi.ago SZ. I I I . 

! LIETU V A 
kraAtuA. 

Sb 
T* 

4065 
1. V A 

.A.x-<-he. 
T —-o9Sr 

SU LIGONIAIS 1 LIURDĄ 
Neužmirštamos dienos maldos sostinėj 

PRANAS GAVĖNAS, Italija 

"Vykti i Liurdą su maldinin-; šiais, linkėjimais, prašymais. 

dyklių būriai maldininkų laukia 
savo eilės — a čia skamba ro
žančiaus malda: skautų rikiuo
tė žygiuoja tarnybon 
kely sveikina Mariją... 

Ypač prie Grotos, sakytum 
- kvėpuojama maldos atmosfera, j jamais nuopelnais; 

Jautrūs ir perduotieji popie
žiaus žodžiai: "Norėtųsi pribūti 
prie kiekvieno šių mūsų brolių 
ir kiekvienam priminti, kad jo 
kančia, sujungta su Kristaus 
kryžiumi, nėra. kaip daug kam 
atrodo, bevertė; priešingai, ji 
Bažnyčią praturtina neįkaino-

priverstas 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M Ą . 

Vulaus !r l a u k o d a r b a i 
A L G I M A N T A S 1 ) I K 1 N 1 8 

Tel 7 S 5 - 7 S S * . 
S«l!5 W Mt*. PI.. C h t r a c u . I i i 

LUtO-

kitomis organizacijomis rengia kais ligoniais yra visuomet di- j taip iki 10 valandos vakaro, kol K a u r i^^iblašl i jaunuolis, čia 
iškilmingą vakarienę rugsėjo i dėlė malonė, gi dalyvauti kuni-j pasiekėm 
27 d. 5 vai. p. p. šv. Jurgio pa- : gų ligonių 
rapijos salėje. 

Prancūzijos suklupęs ant grynos žemės, ran 
kom užsidengęs veidą, kužda 

Bilietų jau dabar galima įsi
gyti Spaudos kioske sekmadie-

s. tiems lietuviams, visos apeigos Į niaįs. a rba skasmbinajit tel 
Lietukų darželyje bus nufil- K E UįOSL Apie sukaktuvinin 

ką ir šventę bus plačiau para 

sieną, 
ligonių pelegrinaže — tai I Sanremo stoty ir man, išlipus 

reta privilegija, kurią Marija: truputį atsikvėpti, prisistatė m a l d ^ dangiškajai Motulei; vy-
suteikia tik nedaugeliui", sėdęs dvi ponios su vyriškiu ir įteikė : 

Torine traukinin skaitau infor-1 krepšelį vaisių "kajutės kuni
gams" ir laiškutį "nuvežti Liur 
do Madonai." Vaisiais apsčiai 

] macijų lapely, kurį prisiuntė 
; Kunigų lyga iš Romos. 

rai. 
prašytum atsiklaupti, unifor-
ti angliakasiai, saulės išdeginti 
darbininkai — čia įbedę akis 

muotos. 

syta vėliau. 

AKTYVI LIETUVE 

Šiems metams. 
vyčių sendraugių iždininke, bu-

Šiais laikais, niekur kitur pa
saulyje nėra tų paminklų ko
kius mes turime savo darželyje 
Clevelande. Tą faktą I Apylin
kės valdyba pasiryžo įsukti į 
filmą su visais dalyviais. 

Taigi, kiekvienas lietuvis pri
valo atvykti į darželį apie 12 
vai. dienos ir įsijungti į būrį ki
tų, kurie visi bus filmuojami. 

Programa numatvta: Trum- i rikos **įį suvažiavimas, ji bu-
pos kalbos prie dr. Basanavi-:vo suvažiavimo rengimo sekre-

Šiemet, liepos mėn. 23-30 
dienomis, man kaip tik teko to
kia privilegija — dalyvauti 
XIII Italijos kunigų ligonių pe
legrinaže. Kančios sa'^r. ,-ių 

Clevelando \ c e n t ro suruoštas, šis pelegrina-
žas sutelkė iš visos Italiojs (net 

vo išrinkta, čia gimusi, gerai ; ^ r ^^cihjos^bei Sardimjos sa-1 ] o g B e k f i e M | į m a l d 

pasidalinau su kitais penkiais i u o l oJ baltuojančią statulą, vaiz 
bendrakeleiviais kunigais, o laiš d u o J a n ^ . Bernardetos čia rė
kutį nunešiau į Grotą prie Ma- &* l)WV(> M o t i n * n i e k o k l t o 

rijos statulos kojų. Gėles, kurio- aP1(' s a v c ' nemato, nejaučia. Cia 
mis buvo pripildvta atskira tam l a iP Jauku" Pakanka tik pa-
tikslui skirta kajutė, pirmą kar * " * * • ! Nekaltosios statulą. 
tą organizuotai lankvdami Gro- k a d ***** &** m a l d a i r P**" 
tą sudėjom prie Marijos statu- ">;< 

lietuviškai kalbanti Zosė Molie
nė. Kai prieš 3 metus Clevelan
de buvo rengiamas visos Ame-

čiaus, dr. V. Kudirkos ir Mai
ronio paminklų. Kalbas sakys 
skirtingi asmenys. Kviečiami 
lietuviai iš kitų miestų. 

Apatinėje darželio dalyje, 
prie Basanavičiaus paminklo. 
bus atlikta Čiurlionies ansamb
lio dainų programa ir tautiškų 
šokių dalis, viskas bus nufil
muota. 

Ponios ir mergaitės prašomos 
dėvėti tautinius rūbus. 

I Apylinkės valdyba žada pa
siųsti tą filmą su clevelandie-

torė ir tvarkė susisiekimo re: 
1 kalus. L>. 

VABALAI ŠAUDO 

Bet kokią dienos ir nakties 
valandą čia užtiksi bt-simeldžian 
čių žmonių. Tarp kitko, čia nuo 
4 vai. ryto iki vidurnakčio yra 
nors vienas kunigas, kuris mel
džiasi su būriu ligonių. 

Čia maldos sostinė! 

Firrnoį vietoj lkroniai! 

lų) 500 dvasiškių, tarp kurių a-, - M , . , , ! pac gi ligoniai) turėjo po gan 
pie 80 sunKiai sergančių kum- j , . , . . 
r , . didelę puokštę įvairiausių ge-
gų ir vieną ligotą vyskupą. ~ 

Iš trijų vietovių išėjęs trau- i 
kinys — iš Romos, Milano ir j Traukinys Italijos pajūry pa-1 
Torino Genuvoj susijungė į j vėlavo pusantros valandos už-' 
vieną ilgą (18 vagonų) specia-į tat Prancūzijoj naktį ir ryto; 
Įn Jįcrrvriiii traukini kuriam bu- meta '> r̂ tvrtsSlkius ir acvtuš-
vo įrengta visa. kas tokiai ke-j čias stotis traukė beveik be Betgi Liurdas — ypatingas 
lionei reikalinga (o keliauti rei- j sutojimo — ir į Tulūzą atvyko ligonių miestas. Ir kiek čia jų! 
kia • beveik pusantros paros). .numatytu laiku. Čia sustojo be- Visokiausių. Net ir jaunikaičių. 
Ten ir virtuvės, ir maisto san- j veik dviems valandoms. Piligri- ir mažų vaikų. Vieni vežimėliuo 

1 dėliai .ir vaistinė, ir gydytojų | mus maloniai sutiko vietiniai se, kiti lovelėse. O kiek ligonių 
Nuodingų dujų sviedinius ka- kajutės: įvesti ir radijo jung- j prancūzų valdžios ir Bažnyčios kunigų: Vien tik iš mūsų pele-

ro reikalams žmogus pradėjo tuvai. per kuriuos buvo galima! atstovai. Stoties saiėj kardino- grinažo vežimėlraose bei lovele-
naudoti ne taip jau seniai. Tai ' transliuoti informacijas, bend-i las atnašavo šv. mišias perso- se. suskaičiavau j'i apie aštuo-
baisi moderniojo karo žudymo j ras maldas, mąstymus. Kartu j nalui bei maldininkams. Kuni- niasd-šimt. Net ir vienas vys-
priemonė. Be abejojimo žmo- j vyko keturi vyskupai, o visą gai vieni celebravo traukiny, ki- kupas, kuriam arterioskierozė 
gus, išradęs tokią baisią ir ga- Į pelegrinažą globojo Romos ku- ti miesto bažnyčiose, o dar kiti painiojant! visus sąnarius. 

tariamas neaktyvumas nėr-i be
vaisis nedarbas, o nuolatinė gili 
pamoka, tvirta pagalba ir pa-

iiimiiiiimiiiiiiiMiiiiiiimmimiimimiiii 
TV — RADIJU TAISYMAS 

I \ KII>P..NAS 
4448 S. VVestem Ave. 

Tel. 847-4829 ir YA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažu 
lllllllltllllll||||inillllllllll!!!i!!!llllllllllll 

PELNYKITE ] 
Dividendus Ketvirčiais 

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS 

TAI I*... pa* mus .Iii* turit*' ivi.-~l-
rinkima i\:iiriii tanp\m<> •~.t-.k:tiii> 
: i t i1wik:: i i ' . ' ' i i ; J Ū . S Ų : ••• ik;i l ; n i iu.- i i i i . -- . . 

ATVYKITE TUOJ PAT 
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INVESTMENT sąskaitoms 

InciCliai ap<lraustt Iki $10.000.00 
FedoralinCa Valdžios į s ta igos 

iiiiiiiiiiiiiiiiHiaiiiiiiniiiiiiiiiiiiiti a i u i i i i i 

• ž apdramlą n u o u g n i e s i r 
iiKiiuIio pas 
F R A N K Z A P O I. I 

('hii-aso 42 . I l l i n o i s 
Tel <;A 1 - H « . V I Ir C.li <i- * : 

l l l l l l l l l l l l ( l l l l l i l l l l l ! I I I I I H ! i l l l l l l l i a 11111111 

I \K(.K ( 1 I T I V A T K I ) 
B L U K B K K R I »*- S 

WESTPHALS — Michisan City, 
Indiana. PICK or BUY. EZaat on 
US 12, l mile past Gold^n. Sands 
Restaurant to Road 100O N . at 
Sunoco station, right 2% m . TKi-
anule 4-8393. Open daily 8 to 8. 

lingą kariavimo priemonę, tuo j rijos kardinolas Giuseppe Fer- • geidė atsilaikyti mišias atvykę 
į Liurdą, vakare didžiuojasi, tuo tarpu visai pa- -• retto. Medžiaginiai maldininkus 

ciarsnet Australijos lietuviams. ; m i r š d a m a s , J 0 g ^ j d a u g ^ a p t a r n a v o Fatebenefratelli bro 
Lietmgam orui esant švente | m e s n i tvariniai pačios gamtos liai. gail seselės ir kančios sa-

~" lyra aprūpinti panašiomis prie-

Maldrrs miestas 

UETl"\'IAI AUSVBBOIB 

Pereitą sekmadienį per Cleve-

monemis gynimosi tikslams: jo
mis jie naudojasi jau. gai būt. 
daugelį tūkstančių metų. Yra 

lando televiziją buvo parodyti; t a m t i k r a r m s v abaliukų, kn-
du liet. tautiniai šokiai, kuriuos i H^ nrĄr.Zr. H7nitit4 ,K«;mnj , 

vanoriai; užtat ir visas p^legri-
nažas susidėjo iš daugiau kaip 
700 asmenų. 

Rivieroj gėles ir vaisiai 
Genovoj saulutė kepina, tvan 

Šiemet prie Italijos ligonių 

rie priešo užpulti, besigindami | ku Tik kai 4 vai. p. p. tfe m 
išpildė \ysk. M. Valančiaus lit. pradeda leisti aštrias dujas. La- j lus traukinys pajudėjo, pasida-
mokyklos tautinių šokių šokėjų baį didelis Įspūdis susidaro, ka- j rė kiek vėsiau, 
grupė, dalyvavusi ir New "ior-i^a keletas vabaliukų iš karto! Rieda jis gražiuoju Italijos 
ko pasaulinės parodos lietuvių pradeda tokią akciją, šių vaba- ; pajūriu, vingiuoja pakrantėm, 
dainų ir šokių šventėje. Trumpą liukų sprogstantieji dujiniai "šo daužosi po nesuskaitomus tu-
žodj televizijoje tarė Ingrida viniai" sudaro įspūdį, lyg sau- j nelius. Dešinėj — Apeninų kal-
Stasaitė. viena iš tautinių šokių ; dytų karių būrys. Kiekvienas ; nai, šen ten perkirsti žaliuojan-
mokytojų lituanistinėje mokyk-; toks vabaliukas vienu prade ji- čių slėnelių: kairėj — ramiai 
loję. V. K. mu gali iššauti 12 kartų 

kunigų pelegrinažo pirmą kartą 
prisidėjo ir apie 20 prancūzų 
sergančių kunigų. Prie Grotos 

Po nuobodžių pirtinės Pran-•'rfeais kunigus maldininkas pa-
cūzijos tygomiį u sHulės iške- sitiko pats Liurdo vyskupas; 
pintų tyrlauki, išlindo pagaliau j paskui vyko penkk] dienu re-
žaliuojančios kalvutės, o vėliau kolekcijos, kurias pravedė du 
ir kalnai su tuneliais. Tai Pire- vyskupai (prancūzams prieš 
nėjų pradžia. Pankui, gan Ha- kdįs mėnesius paties p< t 
čiam slėny, apsuptam kalnų iš Pa] stinoj konsekruotas vysku

pas .Martin). 
Čia ligoniai laikomi didelėj pa 

garboj. Ypač ligoniai kunigai. 
Tai Kristaus ir Marijos numylė
tiniai gyvi Kristaus kryžiaus 
n^šf'-jai! Todėl jie čia vis pir
moj vietoj ir prie Grotos, ir pa-

Wife 

Ilgo termitui paskolos pprkant 
na/rius Jokiu baudų nž prie^ 
terminą atmokėtas paskolas. 

ST. ANTHONY 
SAVINGK & LO \N 198 N 

*U1 S. 49th (t.. Cicero 50, Iii 
NKMOKAMA V1KTA AFTO-

M O l t i M A M S 

GALITE tT2SIS,\K\ 

V AISTI S SAU IK SIUX -WMUl 

Conimuruty \7aL>ti_i"i€je 

r«-l«-f'>nai: 
• rilmu Kxrc St-k' 

COMMUNiTY PHARMACY 
(Uet uvių vaistinė) 

5000 Wast iofh S t r e e i 
Ciceio 50, Iiiinois 

Telefonas: OLympie 2 - 0 9 3 1 

Kazimieras Karwka», R. P t i . . vais
tinės savininkas ir C. URisa-s-askis, 
R Ph., tiksliai išpildo dak ta . r -« re
ceptus ne tik vietinius, bet ir- gau
tus iš Lk-tuvis. 

sikišo aukštos bažnyčios bokš
tas ir pasirodė stotis su užra
šu "Lourdes". 

Išlipęs tuoj pasijunti, kad čia 
viskas alsuoja malda; visas mie 
stas atrodo didžiulė šventovė. Ir 

firdara dieną ir naktį 

W00DMAC BOm 
RAINBOW LOUNGE 

7617-29 S. Western Avenue 
CHICAG0, ILLINOIS, 60620 M 

PRADf:DANTIEM.S INSTRUKCIJOS TEIKIAMOS N'OIOKAJMAI 
Sa\in WALTER I KI.KMKA it BRUNO <i SIK)T\S 

PRospect 8 - 4 6 4 6 

maldos, ir eisenose, ir konfen D-
cijų salėse. L poniams pataraaa 
ti laikoma privilegija. Gal dėl 

meldžiamasi visur. Štai, jaunas 
spindinti jūra. smėlėti paplūdi-1 vyras, kuris autobusu iš stoties 
miai. palmių alėjos, gėlynai, tu-'lydi maldininkus į viešbutį, gar-
ristiniai miesčiukai. O tie pap- \ šiai veda rožančių: antai, dvi 
lūdimiai — kiekvienas kampe- į gailestingosios seselės taiso lo-jto ir vyskupai vis prie ligonių. 
lis kruta mirga skruzdėlynais vas — ir lūpos veria vieną po Vysk. Latiani (rekolekcijų v< -
vasarotojų... kitos "Ave Maria": arba kad j dejas italams), pastebėjau, i•:-

Kai traukinys Įvažiuoja j sto-'ir tas Limburgo angliakasys — senose nuolat, veždavo kokj li
tį (o čia jų daug, viena prie Į gatve traukia vežimėlj su gulin-i gonį. Dukart mačiati ir patj kai 
kitos), suplevėsuoja šimtai no-| čiu maldininku ir jam kužda i dinol? Ferretto gražiai sau trau 
sinaičių ir minios žmonių sutin- į "Gegruesset seist du. Maria": kiantį vežimėlį su sergančio ku
ka piligrimus su gėlėmis, vai- ' toliau, prie Liurdo vandens ma u nigti. 

^ 

National Farmor= — £rj~:7.-"~.;r-~ •:-•'-.•••_ y>,~^- Ws. -. i: =-;r,-:-
Vf-7,im\ \r. k̂ d jis nebūtŲ vartojamas gyvulii} pristatymui j f'hu^g-os 
skerdyklas. 23 valstijų ūkininkai stengiasi kaip nors pakelti parduo-

MARQUFTTE PK. BALETO 
MOKYKLA - TEATRAS 

2515 W. 69th St., Chicago, 111. 
atidaro baleto sezoną. Baleto pamo
kos pradedančioms ir paženg-usioms. 
Norinčiu mokytis baleto tėvelius pra
šome savo dukras nedelsiant regis
truoti telefonu — HEmlock 6-4480, 

Gražina Parokaite-Giedraitiene. 

: ^ 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO SPAUSTUV 
P A T A R N A V I M U 

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje s p a u s T 
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos aaoderniike3r.ės spaustuvės v i s -
Amerikoje. 

DRATJGO spauattivė spausdina gražiausias lietuviškas l<n 
?as. programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingi-
ŷv**nimo jvykiams Mažai >Ta tokių spaudos darbų, kurių <±-i*;n-

raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti. 

KvMfcoae v;:-as orgamzaci:as ir programų vadovus bei k i t u s 
lietuviškų draugijų vadus pasinauuoti dienraš'io DRAT'GO sp>^ixs 
*uves patarnavimu. Atv>-kite bent pasiteirauti. 

Remkitp DRATTGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gry-v^rr-
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei. 

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad gMett* iš
silaikyti ir daryti pažanga Kiekvirnas spaudo* darbai d u o t a i 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui. 

Visais gpaudop darbų reikalais teiraukitės s.uo adresni ; 

' D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICHGO, ILL P0629 TEL LO 5-35D0 

Jt 

mmm 



D R A U G A S , penk tad ien i s . 1064 m. rugpiūč io 2S d. 

C L A S S I F I E D G U I D E R E A L E S T A T E 

Paskolos, perkant n imas , daromos ilgiems teruiiuama 

tr ž<-.'fiai» rjuoširiK'ia-j mėnesiniais išsiraokejjmai* 

t)*l InJormacijo kreipkitės j 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentą* 

2212 W. Cermak Road, Chicago, 111.. VIrginia 7-7747 

C O N T R A C T O R S 

MISCELLANEOLS 

Barry Gokhrater buvo puošniai pasirodęs kai buvo imama jo paites, jo 
brolio Roberto ir jo sesers Carolvn (dabar Mrs. Bernard Erskine; 
nuotrauka. Barry tada teturėjo 12 metų amžiaus. 

Tel. GRovehill 6-7875 J 
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and C00LING 

Šildymu tr iMidyruų įrengimą*) 
7304 So. Rockwell Street 

CHICAOO 29, ILL. 

Illlllllllilllllllllllllllllllililllilllllllilllllll 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilga meta patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, 111 
'IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiM!!!!-!lllllll 

KEAL ESTATE 

CICERO. 3 butai. 5-4-4 kamb. 
Virš $300 per oien. pajamų. Rū
sys. Automat. karštu vand. — aly
va apšild. Modern. vonia. 220 V. 
elektros laidai. Mokesčiai tik $118 
metams. Puikiam stovy. Pilna kai
na tik $23.900. REALTOR SVO 
BODĄ. 3739 W 26th St. LA 1-7038. 

CONSTRŪCnON CO. 
REZIDENCINIAI , 

HKOMERC1N1AK 
^ M E D I C I N O S IR 

KITOKĮ P A S T A T A I ^ 

2501 W e s t S&tb S t r e e t 
H E 1-74X2 436-5151 
Jmaamsmmammmmmmmmm 

2—8 nied. po S mle« Naujo* vo
nios, spintelės, ir sidings PUnas rū
sys. Centr šild. 2 maS. gar. žemi 
taksai Kaina tik $15.400. Vieta -
Mnghtori pk 

:<-—t ir I—« pulku* mū-n.- Krlfcfi 
'.on pk Pilnai modernizuota*. Nau 

i .as Centr. šilu auzu i m*£. mūr 
<ar Geros pajamos Prašo $2ySoO 

Lttnua 5 mėty ui ar. rezidencija 
j-age pk. dideli kainb.. daug jvair 

j cri*-dŲ. garažas. Reikia pamatyt i 

Taveru* — valgykla, geroj piet 
•aKiu: 4 ::..esto daly su mūr namu. 
duodančiu $4,800 pajamų metama. 
Biznio pajamos $55.000. Viskaa 
$SV>00, Per tris n.etus pinigai 
iįrjiia. 

Maisto krautuve Brighton P g>ra! 
veikiantis bizms oer 3u tnetv. med. 
» kam b. uaina» ir ti p tusč-iaa skl 
<reta. Reikia paiuacyli. 

Maisto - gėruiiŲ dkielė krautu*? 
3agt P su : r.v-ntoriurr ir prekfimia 
Biznio ap> varta $200.000. 3kam 
• ; I R ] Į 

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

PARDAVIMUI 

• • • • • • < 

IEŠKOMAS MECENATAS K N Y G Ų 
LENTYNAI 

Draugo ska i ty to ja i , iš L B r ins , Lietuvių Encik lopedi ja 

SIUVIMO T 3 [ MAŠINOS 
Bemina • Eina • Pfaff • Necchi 
Whtte • Domestlc » Kenmore • 
New Home • Free Westinghouae • 
Vlklng • Adler • Anker • Sirger, 
stc. Ir vlaaa japoniškos gamyboa. 
Taisome, parduodame ir nuornoja-
aie prieinamomis kainomis Ir saly 
jomis 

Darbaa greita* Ir aažlnlnga*. Turi
ne dilia, pritaikome pagal skoni ka 
Dlnetus. Aptarnaujame Cblcagoj* ' 
priemiesčiuos* 

4RVYDAS M. DULTNIfr 

GREITA PAGALBA 
NENUSIMINK, gausi pagalbą. 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra... 

Tuojau siųsk šj skelbimą ir sa
vo vardą su antrašu; atsiųsime 
vaistų išbandvmui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark 4, New Jersey 

HELP W A N T E D ~ 

T e l e t - 7S7^5886 
Waoleaai« and Reta.il 

valdybos p r aneš imų apie lietu- Kapoč ius , Londono Nida , Mor- 15654 So. Hennitage, Chicago, Dl 
viškos spaudos p l a n u s 1964 me- k ū n a s . Naujienos, P u t n a m o se
tams, y r a kiek informuot i i r selės . Saleziečių I n s t i t u t a s . Ter -
apie Knyg-ų L e n t y n o s reikalus, ra - Civinskas , T o r o n t o T imes 

Dabar j a u a iškėja , kad 1964 P r e s s , Vijeikis ir k t . ) ga l pasi
ni, planų dalis dėl lėšų s tokos s e k t ų sus i ta r t i , kad iš eilės iš-
neįvykdoma. leistų po vieną Knygų L e n t y n o s 

Lietuvių Bibl iografinės t a r n y numer į . KL pren. Vdp . 
bos vedėjas A. Ružanoovas r a - j 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti dvi mažametes mergaites 5 
dienas savaitėj. Skamb.: 471-15X4 

S T A N K U S 
C0NSTRUCTI0N C0. 

Atlieka planavimo ir s ta ty 
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
s ta tų . Jūsų pasirinkimui tu
r ime virš 300 įvairių s tan
dart inių projektų. 

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 So. VVestern Ave. 
Chicago, Illinois 60636 

Heating Contractor 
į rengiu naujus ir pe rs ta tau se
nus visu rūšių namo apši ldymo 
pečius ir air condi t ioning j 
naujus ir senus namus . Stogu 
r inas (gu t t e r s ) . vandens ši ldy
mui boilerius. T u r i u le idimus 
dirbt i minate ir užmiesčiuose. 
I>arbas a t l iekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai . 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & S H E E T MKTAL 

TeieronaM VI 7-3447 
4441 S. We>tern, Chicago ». 111. 

šo: "Nepavyko m u m s šiemet 
su mūsų biule teniu . Nea t s i r ado 
mecenato, o į s t a iga , kur i norė 
jo leisti K L spaus tuvė je , su ra 
do vos ke tv i r t ą dal į re ikal ingos 
leidimui sumos , t a i ir nerizika
vo. Graž iname j u m s pinigus. 
Leidžiame tik 10 egz. Aprūpi 
name iiet. moks lo įs ta igas ir 
talkininkus, k u r i e s iunt inėja 
knygų. Ki ta tauč ių mokslo įs ta i 
goms nesiunčiame. Jei jums pa
vyktų su ra s t i mecenatą , pa ra 
šykite m u m s , b e m a t a n t išleis
tume Nr. 1 ir 2 (30 ir 38 pus i . ) . 
Paveikė mus ir gana a š t r i 
"Aleksandryno" k r i t ika , k a m , j 
girdi, 18.000 dol. bibliografijai l 
įkišta". 

Lietuvių bendruomenės ir 
Kultūros fondo iš tekl iai r iboti , I 
tad reikia ieškoti k i tų kelių. 

Ar nereiktų k re ip t i s pagal 
bos į l ietuviškų k n y g ų leidyk-
las; jos s u p r a s t ų mokslinių r a š 
tų išleidimo re ika lą ir t a r p t a u 
tinės reprezen tac i jos svarbą. 
Jas visas s u t e l k u s (Darbinin- . 
kas. Draugas . D i r v a - Viltis. ; 
Karvelis, Lie tuvių Dienos - Ski- | 

Laoso vadu pasitarimas 
Paryžiuje 

TOKIO. J apon i j a . — Pr incas 
Souphanouvong, v a d a s kair io
sios frakcijos L a o s e , iš Hanoi , 
šiaurinio V i e t n a m o , išvyko į P a 
ryžių. 

Princas Souphanouvong susi-'• 
tiks su L a o s o neu t ra l iuo ju p r em 
jeru Souvanna P h o u m a . ku r i s 
anksčiau a tvyko į Paryžių, ir 
su princu Boum, dešiniųjų f rak 
cijos vadu. kuris gyvena P r a n 
cūzijoje. 

Princas P h o u m a užvakar Pa 
ryžiuje pa sakė , j o g tr i jų susi t i 
kimas p a m o s i ą s kelią kitai ke
turiolikos va ls tybių konferenci
jai Genevoje, ku r io j bus vėl 
sprendžiama L a o s o krizė. Dai
na be galo.. . 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. 4-įy kamb. butas 1-me 
aukšte. Karštas vanduo. Gazu šil
dymas 4436 S. Califomia Av*\ 

Išuomojamas miegamasis 
kambarys. Galimybe naudo-

tflNCEULANEUUS 

- • • - • • • • • • 4 

RADI0 PROGRAMA 

•^niS-HiK i,sėtuvių Radio i*r-. 
,'raraa Naujoj Anglijoj iš Btoties-
VLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
•*, pietų. Perduodama Vėliausi!, 
asaulmių žinių santrauka ir ko

mentarai, muzika, dainos ir Mag-
iutėa pasaka. Programą ved-
Steponas J. Minkus. Biznio reik?, 
'.ia kreiptis ; Baltie Florists — 

A. ABALL R00FING 
{kurta prieš 50 metų 

STOtil I)K\«,IM \S Iii KINOS 
Mes taisom. dažom rinas. nuteka

muosius vamzdžius ir i.štepam smala 
vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
rinos įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščiu 
ir iškeltu stOKU taisymas, smalini-
ir "smok-stack" pertaisomi —"tnok-
mas ar naujai uždengimas. Kaminn: 
pointed". kfea atliekam*- lauko da
žymo, mūro užtaisymo — tuekpoin-
tir.K ir cemento darbus. 

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. At
dara, vis^. iajka. 
Skambinkite I A 1-6047—RO 2-8778 

GARBAGE DltCiMS 
W1TH COVKRS AVD HANDI.ES 

30 and 50 gal. Free Delivery 
. . . . . . . j , . 5757 S. Halsted & 5622 S. Kacine 
.eini n*, dovano krautuve, 502 E T e , 224-4362 • 434-1113 

Broadwa>. So. Bostone. Telefonas 
VN 8-0489. Ten gaunama* n 
r>rnugs.a' 

I » » • • • < H * • • • • # p t 
Remkite k4Draugą', 

HELP \V\NTED — REIKALINGI DARBLNLNKAI 

S AL ES G I R L S 
We have pieasant & permanent full time positions 

open in our Gift Shop at 0'Hare Field. 
Yon \vill enjoy tvorking in an international atmosphere. E \ -

perifnee preferred. Day and niųht positions. VVhy not Phone — 
686-7578 and permit MK. ROBLNSON to introduee our program 
to you : ! 

INTERSTATE H O S T GIFT SHOP 
0'Hare International Airport, Des Plaines, Illinois 

Gydytojai reikalinga mote
ris prie vaiko. Skambinti tel. 
HE 4-4512. 

Tin Plate Sorters 
Į 

Prefer E!xperienced Giri on Elec-1 
tric Micrometers, but will train if • 
necessary. Excellent opportunity 
for permanent employment. Please 
apply in person Mr. Kuddy. 

J & S Tin Mill Products 
3400 North Pouell 

FRANKLIN PARK, ILL. 
Telef. GL-1-3100 

G A R D E 
m E N G E R 

BANQUET CHEF 
EXECUTIVE 
STEWARD 
BUTCHER 

Cooks, Waitresses 
Salad Giri 

6 chy week. — Day or evening 
Pieasant surroundings and work-
ing conditions. Permanent posi
tions. 

Apply in person to 
ENECUTTVE CHEF 

PHEASANT RUN 
L O D G E 

B O \ So. 64, 
ST. CHARLES. ILLINOIS 

W I N E S A L E S M E N 
WITH LARGE RETAIL C0NCERN 

Mušt be familiar with domestic and imported wines. 
Sales experienee preferred — Desirahle honrs and evcellent Rm-
ployee Beneiits. Please submit brief resume of your work his ton ' 
and experience. (Including your knowledge of \vines!!). Also asf 
and saiary reqiure<j. 

Box B. L. - 624 D r a u g a s 
223 W. Washington St., Chicago, 111. 60606 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
ooe visiems preinamou 

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

Vieninteliai iš lietuvių t u r i 
me miesto leidimą dirbti n a u 
juose namuose. 

CICERO HEATING A N D 
S H E E T METAJL 

2431 So. Kedvie Avenne 
Chicago "2:?, Illinoi~ 
Oflaf tel. 277-1J42 

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

KEAl ESTATE 

P R O F E S I O N A L U I 
6 kamb. ranch kampine reziden

cija, geriausioj Marauet te Parko 
vietoje. S ta ty ta žymaus šveicaro 
architekto an t dviejų sklypų. Na
mas turi centralinį 5 T. a i r condi
tioning. termopeno langus, auto
matišką laistymo sistemą, gazo ir 
elektros virtuvę, du šaldytuvus. 
Kilimai siena nuo sienos, dviejų 
automob. pr i jungtas garažas . Skal
bimo ir džiovinimo mašinos ir daug 
daug kitų priedų. 

Savininkas išsikėlęs iš Chicagos, 
galima užimti tuoj pat su visais 
baldais ar be jų. Kaina prieina
ma mažas imokejknas. Apžiūrė
jimui skambinti nuo 9 v. r y t o iki 
6 vai. vakaro: PKospect 8-5875. 

Mūr. B kamb. priešais M. p. 3u p. 
lotas, garažas. Tik $10,50'). 

Mūr. 5 kamb. prie 72 ir WVstern. 
Garažas. $14.900. 

Mid. 3 mi<*jj. 3714 p. lotas M. p. 
Barmenas už $10.800. 

Mur. nauja-,. 4% ir 3 % . Ar t i mūsų 
įseaigoa $i'a.r<oo. 

Mūr. 7 kamb. ir butas rūsy. garaž. 
3H p. lotas. 16.500. 

Med. 4 but. M. p., mažas įmok., 
barjjerias už $17.S00. 

Mūr. 2x5. šalia mūsų įstaigos, ga-
raž.. Uk $27.500. 

Med., 3 but. ir 2 tušU lotai, sku
biai, už viską $i <i.<)i.n 

Mūr., 5 but., priešais M. p. naujas 
šildym., $44.'MiO. 

Med. 3 geri butai Ir maisto krau
tuve. Marq. pk., tik $18.900. 

Mūr. 2xtt, M. p. 2 siidvmuai. Su p. 
lotas. $25.900. 

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

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 West 69th Street, Tel. HEmlock 6-5151 

Mūr. bung. 6 kamb. 3 mieg.. skie
pas, pastoge, garažas, karštu vande
niu, gazu šildymas. Brighton Parke. 
Nebrangus. 

Mūr. 3 butai po 6 kamb., kiek
vienas butas atskirai šildomas, geri 
a lumini jaus langai, didelis sklebas, 
geros pajamos ir puikus butas savi
ninkui, skubame parduoti, laukiame 
pasiūlymo. Brighton Parke. 

Būr. 4 butai, dvi dirbtuves Ir ta
verna 65 & Western. geras invest-
mentas. Pirkti ar mainais i mažą. 
namuką.. 

Mūr. 10 butų po 3 hi kamb. kiek

vienas. Marquette Parko rajone, virš 
12.000 pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos. 

Mažas namukas su maisto krautu
ve Brighton Parke. Pigiai pirksi, ge
rai gyvensi. Paskambink šiandien. 

Kam fabrike? Maisto krautuvS. 
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje 
aplinkoje. nebrangi nuomos sutar
tis, pirkti a r būti partneriu su ati
tinkamu įnešimu. 

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

ŠIMAITIS REALTY 8c INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390 

63 ir W e s t ( m apyl. Biznis ir 3 bu
tai. Geras mūras, nauja elektra. Pirk-
site nebrangiai . 

6 ir 7 kamb. mūr. Naujas šildy
mas. Ąžuolo spintelgs. koklių ply
teles. P r i e Maria High. $27,300. 

Tik pu^e bloko nuo parko. 3 butų 
mūras, a lum langai, garažas. Kaina 
tik $2S.2'MI. 

| vakarus nuo M. p-ko Ultra mo
dernus 3-jų miegamųjų. Tik 5 m. 
mūras. Garažas, 30 p. sklypas ir 
daug priedų. Tik $21.500. 

I vakarus nuo Daincn. 6 kamb. 
ultra modernus, 12 metų mūr. 2 vo
nios, (•••ntral vėsinimas, puikiai įreng
tas rūsys, 2 maš. mūr. garažas. Įva
žiavimas iš gatves, 50 p. sklypas. 
Kaina $22,500. 

65-os ir Franctsoo apyl. tvir to mū
ro 6 kamb . bunga!ow. Naujas karš-
"u vandeniu šild. Nauja elektra, 
t lum. langai. Tik $17.900. 

Kas nor i gy\enti užmiesy an t pla-
aus sklypo? 6 kamb. 10 metu mūro 

-ezidencija. Prijungtas garažas, 2 
-•onios. židinys, ir kiti priedai. Kal
i a $21,500. 

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

Ant didelio sklypo tik 3 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 hi kar to metinių paja
mų. 

Netoli M. pko, mokyklos, fii a. 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb. ir $75 pajamų. Kaina $21,500. 

Našle skubiai parduoda apynaujį 
pajamų namą — krautuvS ir 2 dide
li butai. M. p Pirksit nebrangiai. 
. 2 po 6 kamb , de lo ie , aitramodera. 
M. pko gražiausioj vietoj. 2-jų metų 
mūras, 2 a. šoninis įvažiavimas. Tei
raukitės. 

5 miegamųjų maras . Plytelių vo
nia ir virtuvS. Kilimai. 2 auto. ga
ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18.090. 

2x5 kamb. mt)r 3u \>. sklyDag, 2 
a naudas s-aražas T.abai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28.000. 

Ant 40 p. Hkiypo o H kamb., tik 
kelių metų mūras, dideli gražūs 
kamb., kilimai, ) pietus nuo M. Dke 
Nebrangiai už $22.000 

4 butų niūras. Nauja šiluma, mflr 
i <aražas. aetoil parko. M pke Tik 
, $44/00 

14 butu l aukštu mūras. gerot 
pajamos Savininkas duoda pafkolą 
M. pke. 86.000. 

Prie pat parko 2x5 V% kamb. Tife 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alumi 
langai t a ^s-aža* M pke TU. 

m m 
NERIS REAL ESTATE 

6924 S. Western Avenue Te!. 471-0321 
Modernas, peininsas. % butai ir 

o ;znis. Mūras. Dideli butai. Mūro ga
ražas. M.pke. $6.400 nuomos. Kaina 

pig-n. Atvykite Drieš piet. 
I>i«lelis 2 butų mūras. 6 ir 5 

kamb. Gazu šildymas. Garažas. M. 
pke. $26.S(»0. 

5 k a m b . mūro namas . Gazu šil-
llj III t l Apyl. 64 ir Cicero Ave. įmo
kėti apie ii.iiiMi. Kaina Slt'i.SOO. 

S butu medinis po 4 kamb. Rei
kalingas pntaisymu. 50 p. lotas. A-
pie $4. Z 'm nuomos metams. Įmokėti 
$3.(nni: gal ima daugiau. Savininkas 
finansuoja. 

Karališkai platus. 7 kamb gelsvų 
plytų mūras . Riešuto medis. Presi-
dent Magee kilimai. Kilmingai įren
gtas rūsys. Visur air - eonditioning. 

Mūro garažas. Viską reikia matvti. 
Palikimas. Pigus. 2 butu med. 45 1 p. lotas. Naujas gazu šiidvmas. 64 ir 

, l'ulaski. $] T.i'fiO. 
Chicagoje mielam Bright pk., šva

rus 12 apart . mūr.. plat. lotas, nauj. 
gazo šildym.. virš $12.000 nuomos, 
kaina — 6 kart nuoma. 

Ir vėl... Bright. p-ke. biznio mfli. 
erdvus butas, modern frontas, 47-ta 
ir t'aiifornia, apie $14.000. 

Žiūrėkite 4 but. mūr. ; 5 ir 4 kamb. 
butai, apie $6,000 nuomos, $45,000. 

2 aukšt. med., 3 but. ir biznis, 50 
p?d. lotas, atskir. šildym., arti mūsų, 
SIS, M«X 

7 m. 5i^ kamb. mūr., 2 auto ga-
i raž. anum. langai, kilimai, vir kros
inis, arti mūsų. $20,000. 

Savininkas, Brighton parke, par
duoda veikiančią mais to k i autuve 
ir 2-jų aukštų mūr. namą. 2 ga
ražai, dvigubas sklypas. T inka su
maniai porai ar didesnei šeimai. 

Telef. — BI 7-8580 

GAR.2US MŪR. 9 BUTŲ. Ant 62 
p. sklypo. Nuomininkai p a t y s ap-
sišiido; jokių apšildymo problemų. 
2 x 5 . 5 x 4 ir 2 x 3 kamb. švari 
vieta apylinkėje 28th ir Drake. 
Pietvakariuose. $43 500. Finansa
vimą galime sutvarkyt i . SVOBO-
DA " REALTOR, 3739* VV. 26th St. 
LA 1-7038. 

HELP WA>'TED — REIKALINGI DARBININKAI 

B O N D S 
W e H a v e I m m e d i a i e 0 p e n i n n g s F o r 

S A L E S W O M E N ! 
THESE ARE FULL TIME POSITIONS IN 

Dresses - Accessories - Coats - Suits 
Applicants Mušt Be E\perienced. 

VVhy not stop in and permit us to introduee our program to you!! 
Good earnings iberal discounts, etc. Apply Personnel: 

B O N D * S — 240 South State Street 

S E C R E T A R Y - Start. saiary $375" month 
TO DIRECT0R 0F ACTIVIT1ES 

Position reąuires good steno and typing skills. 
Public contact, vacation and other benefits. This 

is where you will enjoy your position. 

BOY SCOUTS O F AMERICA 
For appointment please call Miss Kastan ST 2-3990. 

Prašome pas mus teirautis del visokių namo n> oejud<>»iio tur to. 

K. VALDI S REAL ESTATE 
2458 West 69th St., RE 7-7200 arba RE 7-8534 

tis virtuve. Tei. 376-2949, Perskaitė Mufa duokite kitiems pasiskait} (i 

R E G I S T E R E D N U R S E S 
I M M E D I A T E 0 P E N I N G S 

EMERGENCY R00M — 0. B. SUPERVIS0R 
Also other departments. Ali shifts open. 

Differential paid - Excei!ent s ta r t ing salaries. These a r e per
manent positions in fully equipped 150 bed modern hospital in 
suburban Chicago. Pieasant living area elose to hospital. (Ample 
parkingi 

Why not phone — Fl 5 -8100 
Speak v\ith MISS POCAN. Bireelor of \ u r s e s and he intrmluced 
to our program — desisned «ith your employment desire* in rnind! 

S3.800 METINIŲ PAJAMŲ — pa
žiūrėkite !!! Puikus 4 butų — 3 
po 4 kamb. ir 3 kamb. Pilnas rū
sys. Skalbimui kambarys. Apy. 
27th ir S. Sawyer. Pilna kaina tik 
S16.900: įmokėti S3.000. Tikrai 
geras pirkinys. REALTOR SVO-
BODA. 3739 W. 26th St.. Telef.: 
LA 1-7038. 

Marouet te Parke. Mūr. 2 butų 
po 6 kamb . Naujas šildymas. Mažas 
imokejirnas. $25.900. 

Marquet te Parke. Mūr. rezidencija 
5 kamb., 45 p. lotas. Garaž. $16,900. 

Marauet te Parke. Mūr., 4 butai. 
Geros pajamos. Tik $32,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W . 71s t S t B E 7-9515 

PLATUS P.4SnSINKIMAS 
NAMTJ PTRKIMri 

BUTŲ NTJOM. — ENCOME TAN 

Apdraudę Agentūra 
Pata rnau ja rišate draudimo reikalais 

B E L L REALTY 
J . P . A C E V I Č I C S 

6455 S. Kedzie A m . PR 8-2233 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
ER PARDAVIME. 

BOOKKEEPTNG NOTARUATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAX 

A. KATILIUS R. L 
2456 W. 69tb S t RE 7-8399 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMl IR BIZNIŲ PASIRINKI-

MAS • APDRAUDA * 
• NOTARUATAS 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 7 l s t St. WAlbrook 5-6015 

MARQUETTE PARKE 
i originalių butu mūrinis. Mūri
nis garažas. $5,000 metinių pa
jamų. Tik $39,000. 

A. Norkus Real Estate 
2406 W. 5 1 * S t WA 5-5030 

Cicero - Parkholme mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
$23,000. 

L I N A R T A S REALTY 
1437 S. 49 AT„ Cicero 652-4343 

SALES B M 0 R T G 4 G E $ B MANAGEMENT 

4W« * E « ISth Strnt CiC»TO 50, IliitTOi* 

CICERO PARKHOLME 
2 butų mūr. 2 auto garažas. 

2 atskiros gazo šildymo sistemos 
Bargen&a ui $23,500. 

OWk« 0 1 S-2233 » « d r a Ot 2-W0T 

i VACJAS MfnTMS 
2 bnfai r>o 3 mieg.. spalvotos vo
nios, plytelėm išklotas rūsys, karš-
t vandens - gazo šilima. Tuoj pat 
galima uiamti. 

http://Reta.il
file:///V/NTED
file:///vill
file:///vines


KAI LIETUVOS GYVENTOJAS 
NORI PATEKTI į UŽSIENĮ 
(Atkelta iš 1 psl.) i 

Pažymėtina, kad norint išvyk i 
ti į satelitinę valstybę ar j "ka
pitalistinį" kraštą iš piliečio rei 
kalaujama daugybės įvairių do
kumentų. Jie turi būti rašomi 
tik rusų kalba. Lietuviu tarpe 
gali išgirsti tokį juoką: anke
tose tiek daug visokių klausimų, 
kad lengvai gali rasti ir klausi-: 
mą: "ar jūsų bobutė dažnai tu- ; 

ri slogą?" 

— Priminėte grupines kelio
nes j Vakarus. Kokiomis aplin
kybėmis į Vakarus keliauja me 
nininkai, sportininkai ar jauni
mo festivalių dalyviai? Ar rei
kalaujama, kad jie Lietuvoje 
paliktų šeimas, ar kreipiamus! 

dėmesys j jų gimines Vakaruo
se? 

— Taip. jie visi išleidžiami, 
nes juk. reikia "apginti tarybi
nio meno ar sporto garbe."' Ta
čiau prieš jiems išvykstant a-
pie juos. jų patikimumą ir kt. 
surenkamos įvairiausios žinios, i 
Tokius delegatus išleidžiant į už 
sienį, daromas skirtumas tarp j 
satelitinių ir "kapitalistinių" 
kraštų. Prisimenu tokį atsiti
kimą: viena sportininkė lankė
si Lenkijoje ir Čekoslovakijoje, 
tačiau j "supuvusius Vakarus'" 
jai buvo uždrausta vykti. Mo
tyvas? Vakaruose ji turinti gi
minių. 

Oficialiai, norint keliauti į Va 
karus (net ir į "kapitalistinius" 
kraštus) galima gauti vadina
mus kelialapius. Juos darbovie
tė gauna per profesine sąjun
gą. Pranešama, kad kelionei į 
Čekoslovakiją, Prancūziją ar 
JAV gauta tiek ir tiek keliala
pių ir jų kaina dažniausiai di
delė. Kelialapis į Čekoslovakiją 
kainuoja 600 rb. (čia įeina ke
lionė, maistas ir kt.). Leidžiama 
išsikeisti labai ribotą pinigų su
mą. Aišku, norinčių vykti at
siranda, bet viskas priklauso 
ar turi pinigų, ar partinė orga
nizacija rekomenduos tave kaip 
patikimą. Be to,-jei turi užsie
ny giminių, ar kas iš tavo šei
mos ouvo teistas, tai ir neban
dai įsigyti kelialapio, nes juk 
vistiek neišleis. 

Būna ir kitokių kliūčių pa
tekti į užsienį. Štai, vienas spau 
dos žmogus Vilniuje panorėjo 
su turistų grupe išvykti į Pran
cūziją. Jis jau gavo visus rei
kiamus leidimus, tačiau porą 
dienų prieš išvykstant, jo vir
šininkas, nugirdęs, kad pareigū
nas "gali pabėgti", sukliudė iš
vykti. Pasirodo, viršininkas pa
būgęs kompromitacijos, nes ga
limo pabėgimo atvejais būtų 
pakaltintas ir jis ir kolektyvas, 
jiems būtų buvę prikišama, ko
dėl jie nepastebėję, kad vienas 
narys esąs "nesąmoningas" ir 
pan. Būtų neišvengiamas papei
kimas. 

Dėl Lietuvoje paliekamų gimi
nių — taip. į Vakarus išvyks
tantieji turistai ar įvairių de
legacijų nariai kaip "užstatą" 
Lietuvoje palieka žmoną ar tė
vus. Vykstant į satelitinius kraš 
tus tokio "užstato'" nereikalau
jama. 

-jau žinoma, kati iš Vaka
ru at\vkr- Mr'.Į ai ^kami. Kaip 
su tais $į\\mlojais, kuri- susi
tinka su at\ \ kusiaiN \akaru Tu-
ristais, ar milicija tuos %}\ en-
tojus apklausinė ja'.' Kaip žiūri 
ma į "pažangiuosius" ' 

— Teisingai, visi atvykę se
kami. Okupantas nepageidauja. 
kad su tais užsieniečiais susitik 
tų vietos gyventojai. Jau buvo 
atsitikimų .kad dėl pasikalbėji
mų su tokiais Vakarų užsienie
čiais lietuviams teko smarkiai 
nukentėti. Užsieniečius susitikę 
vietos gyventojai vėliau apklau 
sinėjami. svarbiausiai, apie tai, 
kokiomis temomis buvo kalbė
ta su tais iš Vakarų atvyku
siais svečiais. Atvykusius pasis 
veeiuoti vadinamuosius pažan
giuosius lietuvius vietos gyven
tojai laike aiškiais komunistais 

— Ar galima tikėtis, kad bū
tu leidžiamas grupinis Vakaruo
se gyvenančių ne "pažangiu jų" 
keliavimas j Lietuvą? Ar gali
ma, kad Vakarų turistai galėtu 
lankyti ne tik Vihiių bei kitas 
vietas, bet visą kraštą? 

— Neatrodo, nebent komu
nizmas tiek patobuletų, kad bū
tų išdrįstama rodyti ne tik Vil
nių. Trakus, kai kuriais atve
jais Kauną bei pavyzdinius kol
chozus. Tačiau gyvenimas juk 
nesrerėja. tad ir neturima daug 
vilčių. 

— Dar viena. Mask\-oje akre
dituoti Vakaru žurnalistai, ne
seniai keliavę j Pabaltijį, pami
nėjo, jog sovietai dė! strategi
nių priežasčių varžo keliavimą 
lėktuvais. Pvz. užsieniečius iš 
Maskvos i Ta'iną, Estijoje ga
bena traukiniais. 

— Suvaržymų esama. Pvz. 
skrendant iš Vilniaus i Maskvą 
stiuardesė visus keleivius ir so
vietinių neišskiriant įspėja: 
draugai, prašome nefotografuo
ti. (Elta) 

J«>hn McCormaek iš Mass.. At
stovų Rūmų pirmininkas, pareiš
kė demokratų konvencijoje, kad 
respublikonų prezidentinis kandi
datas siūląs .netikrumą, painavą 
ir chaosą'*. McCcrmack pirminin
kavo demokratų partijos konvenci
jai Atlantic City. X. J., kuri baig 
ta vakar. (L'PI) 

KLEMENSĄ ARMINA PRISIMINUS 

Gautomis žinkHnis š. m. d. jį ištiico trečias ir mirtina-* 
pradžioje, Kaune, nuo širdies i širdies smūgis. 
priepuolio mirė vienas žymes-> A. a. Klemensas, kaip teisi
mųjų nepriklausomos Lietuvos: ninkas, pasižymėjo savo darbš-
teismų darbuotojų teisininkas tumu. kruopštumu ir sąžiningu-

I Klemensas Arminas. mu. Buvo savo kolegų gerbia
mas ir vertinamas. Šiaip, kaip 
žmogus, jau nuo jaunų dienų, 
buvo susipratęs lietuvis patrio
tas, mylėjo savo kraštą, jos 
gamtą. Kad ir tylus ir santū
rus bei užsidaręs, buvo maio-

įr aukštuosius teisės 4 , - M , - , 0 „ . . . „ „ : naus ir taktiško budo. Buvo 
mokslus ejo Rusijoj. 1918 m., i , . • , 
. . . -L. J J i pavyzdingas šeimos galva ir 
oaigianus Pirmam pasauliniam į 1 ~ T> • * 
, . . . , . r kartu su savo žmona Bronisla-
Karui, grižo Lietuvon ir cia. . -., ., . , 
T ** . . _ va užaugino ir išleido i moks-Lietuvos universitete, Kaune, , , , D- , , : - . - , . . , . . , , . . , lus dukrą Birutę, kuri dabar 
užbaigė teises mokslus, įs.gvda-! • • . i J Tr 

• . . . , ,. , • &-y -duba kaip dantų gydytoja Kau 
mas teisininko diplomą. 0 - „• ", , 

i ne. Sunūs R.mvydas, kuris 

DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. rugpiūčio 28 d. 

A. a. Klemensas buvo gimęs1;, 
1S94 metų pabaigoj ūkininko^' 
šeimoje Moliniškių kaime, Lan-: 
keliškių vaisė., Vilkaviškio aps.! 
Buvo baigęs Vilkaviškio gim
naziją 

lington. Į šią kompaniją Įeitų 
sekančios linijos: Chicago. Bur
lington & Qu:ney. Great North
ern, Northern Pacific, Pacifk; 
Coast ir Spokane, Portland i 
Seattle. 

KARDINOLAS MEKSIKOJE 
Meksika: Šiomis dienomis 

Meksikoje lankėsi kaitiinola.s 

I Eugenijus Tisserant, kuris pa
šventino nauj. katedrą Meksikos 

•nės priemiestyje. Ta proga 
kardinolas aplankė žymiausias 
Meksikos katalikų šventoves ir 

i turėjo daugelį pasikalbėjimų su 
Meksikos Kataliku Bažnyčios 
vadovas. 

Cepelinai... už pinigėlį... O dienrai-
ais garsina, triūbina tas •"kultū
rines šeštadienių popietes." 

Ir dar negana to. Kai vyko 
"Draugo" gegužinė, kur susirinko 
ne vienas tūkstantis dienraščio rė
mėjų, anos organizacijos šulų nei 
su žiburiu negalėjai pamatyti. Mat. 
tą dieną jų vadas suorganizavo 
ekskursiją j uogas. Va tau. už ge
rą ir parodė špygą. Nors ir plačiai 
skelbiasi, kad "auklėja pilnutinį 
žmogų". 

Tuo tarpu "Naujienų" piknike, 
anot to dienraščio korespondenci
jos, anos organizacijos vadas "'įne
šė ne tik daug margumo bei įvai
rumo, bet ir didelį tautinės kultū
ros darbą atliko." O šaunus tame 
piknike buvo margumas, kai, anot 
to paties "Naujienų" korespondento 
Aklas nematė, "iš meilės bespaus
damas, vieną mano šonkaulį jau 
ilaužes ir dabar viena ranka "šim 
to prūfų" Kanados klubo kleboniš
ką laikydamas, kita ranka mane 
už guziko prilaikydamas, kalbėjo 
senas stiklo bičiulis Bračiulis." 

Skaitytojas 

194S m. buvo ištremtas į Sibi
rą, buvo baigęs aukštuosius miš 

Nuo pat Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo pradžios a.a. 
Arminas pradėjo dirbti teisin-1kininkystės mokslus, bet. de-
gumo žinyboje. 1919 m. pradžio ja, 195Š m. gegužės mėn., pa-
je jis buvo paskirtas Kauno a-i keliui į Lietuvą, neišaiškinto-
apygardos teismo Valstybės gy-imis aplinkybėmis, žuvo Ka-
aėjo padėjėju. Vėliau ėjo Ypa- j zachstane. Sūnaus mirtį a a. 
tingai svarbioms byloms tardy- > Klemensas iabai pergyveno, nes 
tojo pareigas. Įsikūrus Panevė- per . paskutinius dvylika metų 
žio apygardos teismui buvo pa-'jiems neteko pasimatyti, 
skirtas to teismo teisėju. 1947. Jauniausias Klemenso brolis 
m. buvo paskirtas apeliacinių Antanas Arminas, baigęs auk-
rūmj prokuroru, o vėliau Paėstuosius ekonomijos mokslus, 
nevėžio Apygardos teismo pir-lbuvo jau 1941 m. kartu su šei
mininku, kur pareigose išbuvo i ma ištremtas į Sibirą ir ten, 
iki rusų okupacijos, kada iš dirbdamas sunkų fizinį darbą, 
tarnybos buvo atleistas. Per rnirė nuo kraujo išsiliejimo 

, pirmąją rusų okupaciją išsi-1 smegenyse. 

Petkus 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRIS MODERNIOS KOrLlCK* 

2533 West 71 s. St. Telef. GRovenm d-2345-6 
U10 S, 50th Ave., Cicero, T0wnfra»i 3-2 J 08-09 

AIKSTft AUTOMOBILIAMS STATYT* 

Šie visi skaudūs pergyveni
mai ir sunki kibiro tremtis pa
vaikė jautrią a. a. Klemenso 
širaį ir prieš laiką nutraukė jo 
gyvenimo siūlą. V. Bulota 

Uogos ir šonkauliai 
"Draugas" iš visos lietuvių iš

eivijos spaudos turi plačiausią 
kronikos skyrių, kur trumpose ži
nutėse šmaikščiai pro skaityto.ru 
akis prabėga ypatingai Chicagos 

: lietuvių visuomeninis. socialinis 
ir kultūrinis gyvenimas. 

Tos žinios, kur garsinami paren 
ganai ar iki nuobodumo kartoja
mi kurios nors organizacijos žyg
darbiai, visai teisingai yra apdeda-
mos mokesčiais, nes ir dienraš-
čiui nėra taip lengva finansiška:. 

Bet ne vienam iš skaitytojų ne 
kartą yra kilęs klausimas, kod î 
taip dažnai ir, atrodo visai neap
mokamai j kronikos ar Chicagoj-
ir apylinkėse skyrius pralenda ži
nios apie vienos organizacijos veik 
lą. kuri. kaip pati skelbiasi, "auk
lėjanti visapusiškai pilnutinį žmo
gų", kuri "įsteigusi pirmutinį ir 
vienintelį vaikų teatrą Chicagoje 
sorengrisi "pirmąją vaikų dailės 
parodą" ir t. t. 

Šios dažnos kronikos žinios ir 
mane kartą nutraukė į Marquette 
Parko aikštę, kur minimoji orga
nizacija turėjo kultūrinę šeštadie
nio popietę. Na ir ką? Ogi biznis 
Vardan auklėjamo pilnutinio žrr.o-

'- gaus... Garsioji gira už pinig'lį... 

VIENUOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

1 

A. + A. 
LEONARDAS 

ŽVIRBLIS 
Jau suėjo vienuolika metų. 

kSi negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
sūnų, kurio netekau 1953 m. 
rugpiūčio 31 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet jo 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios sekmadienį rugpiūčio 
mėn. 30 d. 10 vai. ryto Švč. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviečiu visus — 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu pasimelsti už a. 
a. Leooardo Žvirblio sielą. 

1 slapstė savo svainio ūkelyje. Ru 
j sus išvarius iš Lietuvos, vėl 
i grįžo į savo senąsias — Pane-
I vėžio apygardos teismo parm
ini riko — pareigas, jas eidamas 
i iki antrosios rusų. okupacijos. 
19*46 m. Arminas oKUpantų bu-

; vo ištremtas į Sibirą — Vorkutą SUSIJUNGS GKLKŽINKKLIA1 
! ir iš ten sugrįžo tik 1961 m. j 
I vasarą. Grįžęs jis galėjo apsi-l Tarpvalstybinės pramonės ko 
gyventi Kaune, nes ten jo žmo-'misija \Vashingtone rekomen-
nos brolis iš senų laikų turėjo davo, kad būtų užgirtas pasiū-
mažą namelį. Tačiau neilgai te-;lytas susijungimas penkių ge-
ko a. a. Klemensui džiaugtis j ležinkelių, taip sudarant di-
numylėtos tėvynės dangumi, džiausią šio krašto geležinkelio 
Jau 1962 m. pradėjo negaluoti kompaniją, kurios vardas būtų 
jo širdis ir 1964 m. sausio 25 Great Northern Pacific & Bur-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
š. m, rugpiūčio 26 dieną Elizabeth, N. j . , ap
rūpintas Šv. Sakramentais, po ilgos ligos, mi
rė mūsų mylimas vyras ir tėvas. 

EUDEiKIS 
«i>0TUV;Ų DIREKTOm^ 

« V V « M O O R K . V U R u « . K U P L V C i O H 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tet YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas IR ?-0440 r LĄ. 3-9852 

A, 
• 

J U O Z A S J U Š K A 
Laidojamas Elizabethe, N. J. iš Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčios rugpiūčio 29 dieną, šešta
dienį, 9:30 valandą ryto. 

Lietuvoje liko motina ir sesuo. 
Liūdedami praneša žmona Elena Marija 

Bagdanavičiūti - Juškienė, dukterys: Kristina, 
Vince ir Egle ir sūnus Juozas, 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 B 

-<A VfNTNK-' 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West I l l t h Street 
fMdilaa.sUafl Paminklam* Phuig 

Pasirinkimą* Vlaame Mante 
Telef, — CEdarcrest 3-6335 

VVmaa bloką* nuo kapini? 

Rugpiūčio 28 dieną sueina vieneri metai, kai 
mirė mano vyras 

A. f A. 
PRANAS GIRDVAINIS 
Maloniai prašau gimines ir pažįstamus daly

vauti šv. Mišiose ir pasimelsti už jo sielą. Šv. Mi
šios bus atnašaujamos Švč. Paneles Marijos Gimimo 
bažnyčioje 7:30 vai. ryto, dvejos šv. Mišios Šv, 
Andriejaus bažnyčioje 9:00 ir 9:30 vai. ryto ir tre
jos šv. Mišios Tėvu Jėzuitų bažnyčioje. 

Iš anksto dėkoju visiems, kurie atsilankysite 
Apolionija Girdvainiene 

GUŽAUSKŲ SEVERLY HILLS GELINYČIA 

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų 

2443 WEST 63nJ STRKFT 
Telef. PR 8-0833 PR 8-0831 i*** ?~f 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetavtų Laidotuvių Direfctoriq AaocUcijoa Nariai 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2434 W. 89tb STRKPT r«t EEpabttc 7-1213 
•SI 4 W « « PT,A(1 ^r*fcri» 7-6672 

PETRAS BIEUOHA* 
iim 8. CALĮTOPĮM AVĘ. Tel^ LAfayette 8-3,̂ 72 

ANTANAS M, PHILLIPS 
SS07 LTTLANICA AVB. TBI TArd. 7-3461 

CIRCUIT T V & RADIO 'LrF7nTV7Ar> 
Sav. DAN LIUTIKAS 

T A I S Y M A S yra mO*ij SPECIAI^TBe. V7STJ OAMTROS • 
G R E I T A S x^lArnnv\m»g • GARANTIJA • K H K I J I T A S . 

2412 WEST 71ST ST. CH1CAG0, IIX, 6f*29. TEL.: 471-2446 

POVILAS I. RIDIKAS 
HM S. H*L8TF.r> STRECT TH. TAHs 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
!6*2J S. %fTf*HFG4V \VT, TM fOmmodor*. 1-2228 

•MITMt < f l T M r a d 

5 % 

JURGIS F, RUDMiN 
3319 8 LrTTAVICA AVE. Tnl. YArd» 7-1138—113© 

Teisingumo s^'s 

1>*% D m D K . V P V MOKAM PAtiM. FTSAH T A I P Y M O HĄHKATTA* 
f i 1 m e t ę toTeMtn-rlmo hornn mnktm* 4 H T , r|i*l«J*-ndij ka* pm»ni«t| Ir 

•l*r lAmokamr p o ^ % už kt̂ k>1<-niu> m*^u>. • trt*ULm* praėjo* 
BRIGHTO.V SAVINOS AJSD 1/)\S ASSfKTATION 

4 0 7 1 AJW H K R AVK.Vtf . , CHJCAOO S2, IIXI.NOI8 
Va.lando«: P lra iad . antrad . P»nkW(! Ir A*»*fA<1 I W. T. • • < 10 p. B. 

uždaryta: k«tvtrta4. 9 T. r. Tr*č\aA. 
r. 

I y. T 

YASAITIS — BUTKUS 
•446 S 50th l VE CICERO FIA Tti Ol.ympk- 2-1003 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 

mu m m k*A< 

file:///akaru
http://skaityto.ru
file:///Vashingtone
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X Marija Pėteraitienė, da
lyvavusi Lietuvių dienoj New 
Yorke. džiaugiasi, kad šventė 
labai pavyko. Esą "viso laisvo
jo pasaulio žiūrovams mes bu
vome gyvas tautos paviljonas, 
į kurį dideliu respektu buvo 
kreipiamas visų dėmesys". 

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla pradeda mokslo 
metus rugsėjo 12 d., šeštadie
nį, 9 vai. pamaldomis tėvų jė
zuitų koplyčioj, o 10 vai. mo
kinių registracija ir pamokos 
Gage parko patalpose, 2411 W. 

X Aleksandras Žalpys para- 55 St. Susidarius reikiamam mo 
šė prez. Johnsonui laišką, ku- : kinių skaičiui, mokykla persi-
riame prašo rūpintis, kad būtų kels j normalias mokyklines pa 
išlaisvintas Pabaltijis. Į savo talpas. 
laišką A. žalpys gavo atsaky- x K l u u ^ta** Sabaliaus-
mą, pasirašytą asistento Dun- j ^ aaiaktįBt t r i m s savaitėms 
gan. kuriame rašoma, kad Zal-' n u v v k o j het. parapiją Dayton, 
pio pareikštos mmtys bus pri- Ohio, k u r p a v a d u o s a t o s t o g ų 
imamos dėmesin. Į išvykusį kleboną Titą Narbutą. 

X Muz. J . Bertulis grįžo iš į X *v- P e t r o i r P o v 1 1 ° P a r a P -
Europos, kur aplankė Vokieti-!5 0 m - auksinio jubiliejaus iš-

Lietuvių diena pasaulinėj parodoj 

F-> r ^ l * | f*?f 

X Dr. Antanas Masiulis, ve
terinarijos gydytojas, prieš po
rą metų atvykęs į JAV iš Ar
gentinos, išlaikė nustatytus eg
zaminus ir gavo teisę dirbti sa
vo specialybėje. 

ją, Prancūziją, Ispaniją, Italiją, 
Šveicariją. Visur radęs daug 
kultūrinio lobio. Kompozitorius I 

kilmės pradedamos šį sekma
dienį, rugp. 30 d. Šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčioje. Yra 

pasakoja: "Romoje teko būti | p a s . i r e . n ^ t a „ šauniai mokyklos 
moterų choro repeticijoje. Ve
necijoje stebėjau vasaros kursų 
studentų simfoninio orkestro 

vaikučių, Kolumbo vyčių ir pa-
rapiečių procesijai, kuri pasitiks 
Chicagos kardinolą Albert Me-

| Šv. Kazimiero Seserų vienuolijos nau.jų kandidačių jvilktuvės. Iš k. į deš.: M. A. Katauskaite (ses. Peter 
j Marie). M. Bunczak (ses. M. Jacąueline), Ch. Stulgaitytė (ses. M. Miguel), R. Wiesel (ses. M. Anne) , 
i M. Banzen (ses. M. Carol) M. Lischer (ses. Bnan M a n e ) . V. Gapsytė" (ses. Francis Marie) ir M. Gregg 
I (ses. Mitą Marie). Prieky stovi palydovės — "gelių merga i tės" — Pamela Ziman. Linda Savickaitė, Ma-
1 -y Varanauskaitė ir Diane Petrošiūtė. 

repeticiją. Dirigavo (jau gana !yer- Kardinolas bažnyčioje pa-
gerai) jaunas studentas. bet h * * " P a m o k s 1 ^ Iškilmingos 
profesorius nuolat iam davė nu ;Pad ė k°s šv. mišios prasidės 12: 
rodymų kaip diriguoumt iš or- i 1 5 v- P-P- T i* * " * ^ e s ™ 
kestro išgauti ekspresijos. Mi- ]*&& jubiliejinę parapijos kny 
nėtų kraštų miestuose apžiūrė- £*• 
jau beveik visus esamus mu-! X J A V l ietuvių bendruome-

1 $ A R T I I R T O L I 

ziejus, parodas, galerijas. Gir
dėjau operas: "Aida", "Mergi
na iš auksinių vakarų", "Caval-

nės naująją centro valdybą su
daro: pirm. J. Jasaitis, vice-
pirm. M. Rudienė, J. Jurkūnas, 

leria rusticana", "Lohengrin", | Z Dailidka, J. Ignatonis, M. 
operetę "Die lustige Witwe". | Šimkus, J. Paštukas, V. Ra-
Operą "Mefisto" mačiau didžiau &Aus i r V K 1 ^ -
šioje pasaulinėje estradoje Ve- x &**"> Pra™i»kieČiŲ re-
ronoje. Taipgi ir "Gulbių eže- m e W 5-tas skyrius rugpiūčio 30 
rą", baletą d- 2 vai. p.p. rengia bunko žai-

Iš Romos ministeris St. Lo- d i n ^ fvč . M. Marijos Gimimo 
zo^aitis siunčia daug gražių lin- i bažnyčios salėje, 
kėjimų. Taipgi prašė perduoti j x Teofilė Pranchunas, gyve-
linkėjimų Lš Miuncheno dr. J. nanti Bridgeporte, susirgo ir 
Sakalauskas (darbuojasi radijo Į ištyrimui nugabenta į Šv.°Kry 
stoty Voice of America) , ir B. ' ž ; a u s ligoninę, kambarys 533. 
Venckuvienė iš Paryžiaus, LB | j ą rūpestingai globoja jos vai

kai, ypač ar t i ligoninės gyve-pirmminkė" 
X Lietuvos gen konsulas dr. I n a n t i 0 n a Inchura. Ligonei 

P. Daužvardis ir kiti konsulai, I d a u g V^odos atnešė atsilan-
kurie dalvvavo praeitą mėnesį i ^ 7 ^ s ū n a u s ^žinieriaae Jo-
g-abernatoriaus Otto Kerner s u - | n o r™<*v™> **™ Kanaliza-
šauktoje konferencijoje Snring- I ^ darbams pravesti buvo 
fielde. Springfieldo Miesto t a - ! k a i k u r i a m l a i k u i * ? * » * N l ' 
rybos paskelbti (rugpiūčio 10 ? e r i : j o s v a l s t y b ę M r i k o j e -
d.; miesto garbės piliečiais ir į x Nauji choristai, kurie ga-
išsiuntinėti jiems atitinkami tuo j lėtų šį sezoną dalyvauti repe-
reikaiu pažymėjimai, pasirašy-; ticijose ruošiant Verdi "Re
ti mero Nelson Hovvarth ir še- ąuiem" ir Markaičio kantatą 
šių tarybos narių bei miesto; "Vilniaus varpai", kviečiami at-
sekretoriaus (Clerk). vykti į Jaunimo centrą rugsė-

X Kun. prof. Pijus Dam- j 0 n ±_ 7;30 vai. vak, regis-
brauskas, ilgą laiką dirbęs pe-jtracijai ir pirmajai repeticijai, 
dagogo čhrbą Marijampolės j Reikalinga visų balsų moterų 
gimnazijoje ir mokytojų semi-!įr vyrų. 
narijoje, būdamas jos direkto- j 
rium. sutiko paruošti Marijam- i X $°l ° n u t ė s B 1 * * ^ * 
polės gimnazijos ruošiamai mo- : m o k - v t " SanBana Jameikio su-
nografijai rašinį apie gimnazi- tuoktuvės įvyko rugpiūčio 22 
jos direktorius, ypač A. Dani- d- **• Kryžiaus bažnyčioje kun. 
liauską, davusį gimnazijai t o - ! S t a š > ' s a t I a i k ė P a m a l d a s i r J u o " 
na ir liniją. Prof. Dambraus- į d u P^aimino. Mišių metu gie-
kas buvo art imas dir. A. Dani- ;d oJ° Jaunosios sesutes Elena ir 
liausko bičiulis 'Stasė. Vakare Nielsen's resto-

X Juozas Gribauskas, š v . j r a n e b u v o suruoštos šaunios 
Antano taupvmo ir skolinimo <vaišės- D^yvavo kun. Stasys, 
bendrovės vedėjas, visų lietu- j Ja.mavedžių gimines ir gausus 
viškų kultūrinių reikalų rėmė-! b ū r>' s draugų. Prie stalų ves-
jss, paaukojo 100 dol. Lietuvių įtuvhunkai linksmai trauke lie-
Istorijos draugijos leidžiamam : **** vestuvines ir kitokias 
II tomui -Tautos Praeities" i l i a u d i e s d a m a s P n c P a t c f o n o 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Juozapas H'elikis su savo 

I žmona, išbuvę Los Angeles, Ca-
jlif,. apie porą metų, išvyko gy-
įventi į Miami, Fla. 

— Jonas ir Rasa Vazbiai, 
įgyv. Los Angeles, Calif., susi
laukė dukros, kuriai duotas Ga
lės Loretos vardas. 

-— Kardinolas patarė. Bosto
no vyčiai turėjo gana sėkmin
gą Lietuvos vyčių seimą Bos
tone 1963 m. Pelno likutį, 500 
dolerių, vyčiai skyrė šalpos rei
kalams Bostono kardinolo nuo
žiūra Kardinolas R. Cushing, 
Balfo globėjas ir garbes narys 
jau daugeli metų. patarė vy
čiams pinigus nusiųsti Balfui 
bendriesiems lietuvių šalpos rei 
kalams. Balfas 500 dol. šiomis 
dienomis iš Bostono vyčių jau 
gavo. Pinigus atsiuntė John J. 
Olevitz, Vyčių seimo pirminin-
kas. 

— Bostone vyksta šio krašto 
atviros šachmatų pirmenybės. 
Pirmenybėms įpusėjus vyravo 
didmeisteriai Lombardy, Ben-

iko, R. Byrne (Tndianapolis) ir 
(meisteris Levy (N.J.). turėda-
imi po 5 * tš. Septintame rate 
Robert Byrne. įveikęs Levy. at
sistojo pirmuoju su 6'- tš., 

;Lombardy su Benko sužaidė 
i lygiomis, buvo su 6 tš., prie jų 
; prisijungė dar meistras Coliins 
Įsu 6 t. Dklmeisteris Bisguier 
j buvo grupėje su 5 ' - tš. 

Pirmenybės vyksta Sheraton 
Plaza viešbuty. Dalyvių 234 iš 

j 31 JAV steito ir 5 svetimų 
;valstybių (Kanados, Anglijos, 
i Jugoslavijos, Porto Rico ir Ma
laju). Lietuvių šiose pirmeny-

ibėse nedaug, tačiau varosi ga-
Ina gerai. Gaila, kad negalėjo 
| pasirodyti mūsų meisteriai 
Tautvaišas. Vaitonis. Škėma su 
daug žadančiais: Palčiausku. 

i Jakštu , Jankausku ir kt. 

Po 7 ratų Ignas Žalys iš 
Montrealio ir Kazys Merkis iš 
Bostono buvo su 4% tš . , Algis 
Makaitis 4 tš. ir Algirdas Leo-

> navičius 2 tš. 

Žalys prarado t a škus N. Yor-
ko žymūnui Shenvinui ir meist
rui Krausei. Merkiui nuskabi-
no taškus meisteriai H . Lyman 

;ir E. Marchand, tačiau Merkis 
\ atsigriebė, iveikęs meister į dr. 
P. Lapiken iš Manitobos ir Por 
to Rico meisterį M. Conon. Al
gis Makaitis nugalėjo Montrea
lio ekspertą dr. J. Rauch . 

— A. a. Juozas J u š k a , gyv. 
Elizaceth. N.J., po i lgos ligos 
mirė rugpiūčio 26 d. 3 vai. p. 
p. Velionis buvo kilęs iš Zara
sų apskr. Gimnaziją baigė 19.33 
m. Zarasuose ir s tudi javo Vy
tauto Didž. universitete Kau
ne bei Švedijoje. Kaip etnolo
gas dirbo Vilniaus muziejuje. 

; Vokietijoje gyveno Muenchene 
1 ir dirbo "Naujojo gyvenimo" 
i žurnalo administratorium. Bu
vo vedęs Mariją Bagdanavičiū-
tę , su kuria turi t r i s dukter is 
ir sūnų. Amerikon emigravęs. 

I su šeima visą laiką gyveno 
; Elizabethe. N.J. A. a. Juozo 
: Juškos laidotuvės bus rugpiū-
Į čio 29 d., šeštadieni, iš Šv. Pet-

penktai knyga:. muzikos jaunavedžiai ir sve-

KAIK) §60,000 NETIKRAIS 
PINIGAIS 

X KazyV Žilėnas, 1920 So. ' č i a i mik l in<> s a v o koi^ š ( > k d a -
51 Ave.. Cicero 50. 111. prašo ! m i Jv a ir ius šokius, 
paskubinti prenumeratos kny
gai užsakymus, kurią leidžia 
šaulių Sąjungos CV. Jos var- j 
das "Nepriklausomai Lietuvai". 
Knyga bus daugiau 300 pusi. i r ; 
gausiai paveiksluota. Šauliai tu- Ižde departamento slaptosios 
ri mecenatų ir garbės prenu- policijos agentai rado $60.000 
meratų. bet jiems t rūks ta dar vertės netikrų penkinių tuščio 
apie 100 paprastų prenumera- namo rūsyje prie Crooked La-
tų po $4.00. Tokių asmenų pa- ke road ir vieškelio nr. 132 La-
vardės taip gi bus Įrašytos kny kc Vilią priemiestyje, 
gos prenumeratorių sąrašuose, 
kaip prisidėjusių prie jos iš- NOKI PIRKTI llhlSBOIA) 
leidimo. (Pr.) 

X Operos tradicinis balius, 
kurio pelnas bus skiriamas Lie-

RINKTINK 

Chicagos advokatai David 
Rosner ir Harvev VValncr su-

tuvos partizanų ir kitų žuvusių-i interesuotųjų vardu pasiūlė 
jų pagerbimo koncerto išlai- Chicago Cubs beisbolo rinkti-
doms padengti. įvyks lapkričio; nės savininkui Philip Wrig]ey 
21 d. Keymens klubo ealėse. $4.30*»,f>oo. jeigu jįy nort tų 
t^r ) ruiktmę parduotL 

Giedre Statkutė) ir Zenor; Ifereddai 
vilką ieim^ Abu haJsse ankSta.u *'' ^?'a i-ir-

ro ir Povilo bažnyčios, Eliza-
I beth, N.J. Laidotuvėms išvyko 
I ir Marijos Juškienės brolis kun. 
Į V y t Bagdanavičius, MIC. 

— Praplėstas Batfo XII-jo 
į seimo komitetas. Rugpiūčio 19 
d. posėdyje buvo praplėstas Bai 

Ifo XII seimui rengti komitetas. 
Į jį dabar įeina A. Trečiokas 

Į ir L. Virbickas — spaudos rei-
į kalams, St. Lūšys, A. Senikas, 
; kun. L. Jankus, A. Radzivanie-
!nė — banketo reik., A. Kau
nas — finansų. J. Jankus ir J. 
Zarauskas — registracijos, T. 

• Dzikienė — meno programai, 
i J. Trečiokienė — kokteilių šei
mininkė, M. Virbickienė — vai
šių šeimininkė. 

Balfo seimas įvyksta spalio 
17-18 d. New Yorke, banketas 
cvr-.oK^-. 1 T A T „ ^ 1 , 1 . XS---''• 
isĮjtij.i\j j . i \JL. i vao. vau . riuLtri 
New Yorker. Pamaldos Angelų 
Karalienės bažnyčioje spalio 18 
d. 11 vai. Laukiama per 100 at
stovų ir kita tiek svečių. 

ITALIJOJ 
— Prel. J. Končius, Balfo 

p :rm., atvyko į Romą ir apsi
stojo šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos svečių namuose. Prel. 
Končius mėnesį lankėsi Vokie
tijoje, kur rūpinosi įvairiais lie 
tuvių šalpos reikalais ir gydė
si vienoje sanatorijoje. Dabar 
Romoje prel. Končius ketina pa 
sūikti ilgesnį laiką Vatikano ir 
kitose bibliotekose ir archyvuo
se, ruošdamas istorinę medžia
gą Lietuvos istorijos dokumen
tų leidiniams. Šiais metais prel. 
Končius yra išleidęs JAV-se 
anglų kalba platų veikalą apie 
Vytautą Didįjį Lietuvos kuni
gaikštį, skirtą supažindinti ang
lų kalba kalbančią visuomenę 
su garbinga Lietuvos istorija. 

AUSTRALIJOJ 
— Australijoj Adelaidės lie

tuvių katalikų parapija per sa
vo kleb. kun. Antaną Kazlauską. 
MIC. oficialaus priėmimo me
tu įteikė gražų sveikinimo ad
resą naujam Adelaidės arkivys
kupui koadjutoriui James Glee-
sonui jo pakėlimo į arkivysku
pus proga. Dabar arkivyskupas 
Gieeson. kuris yra didelis lie
tuvių draugas, atsiuntė klebo-
nui Kazlauskui padėkos laišką, 
kuria-mc sako: "Jums. jūsų 
bažnytiniam komitetui, jūsų 
katalikų moterų draugijai ir vi
siems jūsų žmonėms noriu pa
dėkoti už tokį jūsų malonų ir 
gražų sveikinimų ir gerų linkė
jimų išreiškimą, mano pakeli-
w • Ii | 

mo i arkivyskupus proga. Jūsų 
maidų užtikrinimas, kad Die
vą? iaimintų mano darbus, man 
yra didelė paguoda. Aš esu 
tikras, kad Bažnvčios gerovės 

Rugp j . 22 d.. Lietuvių dienos 
išvakarėse, New Yorke. 69 Re-
giment Armony salėj įvyko 

' programos dalyvių susipažini
mo vakaras . Ten pat buvo 
krepšinio rungtynės , kurias lai
mėjo iš Austral i jos grįžusi lie-

I tuvių krepšinio rinktinė, nors 
ĮI kėliny pirmavo Rytų sporto 
apygardos rinktinė. Publikos 
buvo daug. kalbos nebuvo gir
dimos, nes prastai veikė mikro-

I fonai. 
Rugpj. 23 d. 12 vai. įvyko 

pagerbimas žuvusių už Lietu
vos laisvę, padedant vainiką 
prie lietuviško kryžiaus. Nors 
kaitino saulutė, prie koplytstul
pio prisirinko virš poros tūks
tančių. Čia jokių prakalbų ne
buvo, tyliai padėtas vainikas. 

. o publika — susikaupusi ir nu
leidus gaivas, atrodo, it maldos 
žodžiais žuvusius prisiminė. 

Apie 1:30 vai. didžiuliame 
Singer Bovvl stadione vysk. V. 
Brizgys atnašavo šv. mišias, gi 
prasmingą pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas. pasisakyda
mas prieš Lietuvos okupaciją. 

Šiame stadijone dalyvaujant 
apie 16,000 tautiečių prasidėjo 
gražus tautinių šokių grupių 
paradas, g ro jan t šv. Petro par., 
So. Bostono, Mass., orkestrui. 
Programą spalvingai išpildė 800 
šokėjų ir 1,400 dainininkų, nors 
buvo karš tas , drėgnas oras, be
pradedąs lynoti. 

At idarydamas šventę pirm. 
J. Stukas t a r ė : "šiandien mūsų 
sieloj šventė", norime įrodyti 
pasauliui, kad mes dalyvauja-

įme Pasaulinėj parodoj kaip 
i tauta , nors ne kaip valstybė, 
į ir j i s tikįs, kad netrukus daly
vausime kaip laisva Lietuva. Vė 
liau pr i s ta ty tas sen. Keating, 
kuris lietuviškai t a rė "Labą 
dieną lietuviai" ir palinkėjo, 
kad ir vėl būtų laisva Lietuva 
ir užbaigė (lietuviškai) — "Te
gyvuoja laisva Lietuva". Už tai 
susilaukė gausių dalyvių ova
cijų. Po to kalbėjo min. J. Ka-
jeckas. angliškai ir lietuviškai. 

J. Stuko pristatyta aktore 
P u t a Kilmonytė. susirinkusių 
šiltai priimta, gražiai ir įdomiai 
pravedė programą. Pagiedoti 
abu himnai ir A. Kačanausko 

specialiai sukurtas Himnas už 
tėvynę, diriguojant Algirdui Ka 
čanauskui. Šustą ir subatėlę 

' gražiai išpildė vyr. jungtinės 
grupės, gi subatėlę palydėjo 
jungtinis mišrus choras, dir. A. 
Kačanausko. Toliau sekė dainos 
Verkia mergelė (J. Štarkos), 
Už jūrelių, už marelių (J. Ben-
doriaus). Ko hūdi putinėli? (J. 
Naujalio), dir. V. Verikaitis. 
Po to — oželis, rugučiai (A. Mi 
kulskio, J. Stankūno), Po aukš
tus kalnus (K. V. Banaičio), 
Pasakyk, mergele (J. Žilevi
čiaus). Dirigavo A. Mikulskis, 
susilaukęs gražių aplodismentų. 

Po to įspūdingai pašokti šo
kiai: audėjėlė ir aštuonytis, 
pastarąjį palydėjo jungt. mote
rų choras, dirig. A. Kačanaus
ko. Dir. J. Kačinskas meniškai 
pravedė tris dainas: Kur giria 
žaliuoja (J. Gudavičiaus), Pio-
vėją (J. Kačinsko) ir Daininin
kų maršą (J. Gaidelio). 

Du šokius — voveraitę ir kai 
; veli — gražiai sušoko lit. mo
kyklų vyr. grupės. 

Pats gražiausias ir įspūdin
giausias mergaičių šokis sadutė 
su raudonai geltonom gėlėm 
sulaukė entuziastingų ovacijų. 

Einant programai prie pabai
gos muz. Mikulskis pasveikino 
prof. J. Žilevičių, I dainų šven
t ė s organizatorių. įteikdamas 
gėlių vainiką. Rūta Kilmonytė 
pabaigoj pastebėjo, kad jai ma
lonu būti kartu, šią lietuvių 
dieną teišgirsta pavergti lietu-

| viai. Pažadėjo darysianti vis
ką, kad Lietuvos vardas gar
sėtų pasauly. "Su Dievo pagal-

I ba išlaikysime lietuvybę" ir 
I angliškai baigė Vaičaičio žo-
I džiais "Tegu skamba mūsų dai-
I nos po šalis plačiausias". 

K-to pirm. J. Stukas paskai-
i t ė sveikinimus Rockefellerio, 
VVagnerio. viceprez. kandidato 
Milierio, sol. Kaskas. Pr. Lu
bino, V. Volerto, L. Šimučio ir 

j kt . Buvo iššaukti scenon kiti 
: komiteto nariai, vadovai f Jd. 
Matulaitienė) ir kt. Įteiktos gė-

: lių puokštės. Dirig. A. Kača-
\ nauskui įteiktas Pas. parodos 
i ordinas. Lietuvių diena daly-
:viams paliko neišdildomą įspū
dį. P . šulas 

I Grupė kunigų Lietuvių dienoje. N*ew Yorke. Iš kairės pirmoj eilėj tev. Ambro-
! zijus Prakapas. OFM. kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC, tėvų marijonų gen. 
; prokuratorius, kun. dr. Titas Narbutas. Daytono. Ohio lietuvių klebonas, ir 
į kun. J. Kulbis, SJ. Antroj eilėj — tėvų marijonų vicegenerolas kun. dr. Pranas 

Brazys. MIC, ir Draugo administratorius kun. Albinas Spurgis, MIC. 

CHICAGOS ŽINIOS 
TAI NE MCSU 
AUTOMOBUJAI 

Lavvrence Smalley su žmona 
13 Oak Lavvn priemiesčio išsi
gando, kai iš Illinois valstijos 
seKretoriaus raštinės jiems bu
vo pranešta, jog jų vardu yra 

t užrašyti 13 Chevrolet automo-
ibilių. Jip tu r i t ik ta : vienintelį 
Btfeką. Klaida buvo ištaisyta 

į susekus, kad 13 Chevroletų pri-
i k'auso Wilson automobilių nuo
mavimo kompanijai. 3550 Pe-
terson a v. 
Chicagos žinios 

GAVO P I I J K T Y B C PO 18 
MKTl 
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numat'> 
kei'.rrif* šv 
•Ą.Š visados 
tuviais!'" 

Frederick Thompson, kilęs iš 
Kanados, pagaliau po 18-kos 
metų bylinėjimosi gavo Chica
gos federaliniame teisme Ame
rikos pilietybe. Jis sieke tapti 

alėsiu remtis lie- piliečiu nuo 1046 m., bet jam 
'oje arkivyskupijoje. 

bu .-•) J ' ; - d K ^ T d . 

kad jis priklausė prie socialis
tų partijos. 

BUS UNIJOS KLYKIMAI 

Chicagos taksi vairuotojų D 
UOC unijos rinkimai įvyks 
rūgs. 2 d. Unijai priklauso apie 
6,000 narių. Dabartinis prezi
dentas Dominic Abatą yra dau
gelio narių nepageidaujamas. 
Pr ieš j} ifema keturi kandida
tai , kurių rimčiausias yra Ha-
rold Ray. turįs geriausią pro
gramą ir siekiąs, kad unija vi
siems Ūmautų ir kad ji nebū
tų visų pavergėja. 

NUGRU REGISTRĄVUMAS 

Chicagcje iš 500,000 galin
čių balsuoti negrų tiktai apie 
300,000 yra užsiregistravę, šio
mis dienomis nepartinė komisi
j a pradės raginti negras užsi
registruoti iki spalio 7 d., kad 
galėtų balsuot! lapkr. 3 d. pre-

z:dfntmiuose rinkimuose. 


