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Smunka Sovietų žemės ūkis
Sovietų javų importai Vakaruose. Nėra duomenų, kad sovietai susidorotų 

su sunkumais žemės ūkyje

Johnsonas pakvietė Sovietų mokslininkų atstovą 
stebėti Gemini —6 iššovimą

MASKVA. — Pastaruoju me
tu Vakarus vėl nustebino ži
nia: Sovietų Rusija superka di
deliu mastu Vakarų valstybėse 
kviečius ir miltus. Tik vienoje 
Kanadoje užsakyta daugiau 
kaip penki milijonai tonų, iš 
Argentinos laukiama atgabe
nant milijoną tonų javų, iš Pran 
cūzijos — 300,000 tonų kviečių 
ir t.t. Atrodo, kad Maskva pa
teiks užsakymus ir kitiems V. 
Europos kraštams.

Dabar keliamas klausimas: ar 
tie javų užsakymai Vakaruose 
reiškia menką naują derlių So
vietų Rusijoje, ar po dviejų že
mės ūkio krizės metų Sovietai 
pasiryžę užpildyti savo javų at
sargas? Vakarų ūkio žinovų nuo 
mone, į tai nelengva atsakyti, 
nes nėra žinoma, kokios atsar
gos buvo prieš 1963 m. praside
dant sovietiniams sunkumams 
žemės ūkyje. Taip pat neturima 
tikslių bei tikrų duomenų apie 
Sovietų Rusijos 1964 m. derlių. 
Jei kalbama apie 136 milijonus 
tonų, tai tokio kiekio, aišku, 
krašto gyventojams išmaitinti 
nepakanka.

Sov. Rusija 1963-64 m. rudenį 
ir žiemą Vakaruose buvo įsi
gijusi 12 milijonų tonų javų, o 
1964 m. dar papildomai nupir- 

ko3 mil. tonų kviečių ir mil. 
tų. Tuo būdu, dabar vykdomi 
sovietų pirkiniai nepasiekia 
1963-64 m. lygio. Žinoma, tų 
naujųjų užsakymų kiekis dar 
gali pakilti. Tačiau ir tuo at
veju dar per anksti kalbėti apie 
menką šiuometinį derlių Sovie- 
tijoje. Iš kitos pusės, niekas 
negali teigti, kad sovietai būtų 
susidoroję su ūkiniais sunku
mais.

Didinamos atsargos
Yra nuomonių, kad naujieji 

javų pirkimai reiškia norą, e- 
sant įtemptai politinei padėčiai, 
padidinti turimas atsargas. Pa
gal "Die Welt”, toks teigimas 
neteisingas, jis netinka net ir 
tuo atveju, jei sovietų įstaigos 
derlių nuėmus paskelbtų, jog 
visiškai išpildytas pristatymų 
valstybei planas. Juk Sov. Ru
sijos komunistų partijos CK 
plenume (kovo mėn.) javų pri
statymo valstybei planas 1965 
m. iš 65 mil. tonų buvo sumažin 
tas iki 55 mil. tonų javų. Paties 
Brežnevo žodžiais, su pristaty
mais buvę sunkumų ir jie te
buvo išpildyti tik 1956, 1958 ir 
1964 m. Sovietų spaudoje pas
kelbti laiškai liudijo, kad 1964 
m. pristatymų planas teišpildy- 
tas nuskriaudus pačius gyven
tojus — jiems pritrūko mais
to, be to, daugeliu atvejų pri
trūko javų sėklai. Todėl, su
mažinus pristatymų valstybei 
reikalavimų dydį, Maskva savo
mis priemonėmis norėtų maistu 
aprūpinti bent Sovietijos gyven 
tojus.

Maskva, pristatytiems valsty
bei javams padidinusi kainas,
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goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai saulėta, aukščiausia 
oro temperatūra 70 laipsnių.

Saulė teka 6:10, leidžias 7:36.

galimas dalykas, pakėlė kolcho
zininkų suinteresuotumą didin
ti gamybą. Tai įgalino padidin
ti ir javų atsargas. Vis dėlto 
javų gamybos sąlygos negerė
ja ir reikalauja intensyvinimo 
bei naujų priemonių kelti ga
mybai, gi tai neįmanoma pasiek 
ti greitu laiku. Dėl to Sov. Ru
sija verčiama skubėti į pasauli
nę rinką ir milijonais tonų pirk
ti vakarietiškuosius javus.

Čia turi lemiamos įtakos ir 
patys Sovietų Rusijos gyvento
jai. Nuo 1963 m. sausio 1 d., 
taigi jau prasidėjus žemės ū- 
kio krizei, iki 1965 m. liepos 
1 d. žemės ūkis Sovietuose bu
vo nusmukęs, tuo tarpu gyven
tojų skaičius nuo 223 milijonų 
pakilo iki 230.5 mil. Pagaliau, 
siekiant kelti žemės ūkio ga
mybą, tenka, be javų, impor
tuoti ir mineralines trąšas, ma
šinas, įvairius įrankius. Tačiau,

Vengrijoje suimti
katalikų kunigai

BUDAPEŠTAS. — KNA ži
niomis, kelių savaičių tarpe Ven 
grijoje buvo suimti keturi ka
talikų kunigai. Jie kaltinami a- 
gitavę prieš valstybę. Įstaiga 
bažnyčios reikalams įspėjo, kad 
gulį būti ir daugiau suėmimų 
dvaąmmkų tarpe, ypač, jei jie 
nesilaikysią įstaigos nurodytų 
veiklos gairių. Pablogėję valsty 
bės ir bažnyčios santykiai aiški
nami Vatikano tariamu nenoru 
tęsti 1964 m. buvusius pasikal
bėjimus su režimu.

— Pietų Korėja sumobilizavo 
vakar visas jėgas numalšinti stu 
dentų riaušėms ir priešvalstybi
nėms demonstracijoms. Paskelb 
tas nepaprastas stovis krašte. 
Apie 11,000 studentų demons
truoja penkta diena prieš pre
zidento Chung Hee Parko vy
riausybę ir jos draugiškumo su
tartį su Japonija.

Irako kareivių kovos prieš kurdus
BAGDADAS, Irakas. — Ira

kiečių nrmijos mėginimas pa
laužti šią vasarą kurdų sukilė
lių pasipriešinimą Irako šiaurė
je nepasisekė, kaip ir visi anks
tesni vyriausybės kariuomenės 
žygiai beveik ketverius metus 
trunkančiame kare Irako Kur
distane.

Atvykę į Kipro salą kurdų 
sukilėlių vadovo M. Barzamo at 
stovai teigia, kad padėtis Irako 
Kurdistane šiuo metu tokia pat, 
kokia ji buvo 1962 ir 1963 me
tų vasarą, kai Irako valdžios 
kariuomenė vykdė didelius puo
limus prieš kurdus. Kurdų su
kilėlių armija (pešmerga) tebesi 
laiko kalnų rajonuose, kuriuose 
gyvena apie vienas milijonas 
500 tūkstančių kurdų.

Irako karinė vadovybė kont
roliuojanti tik priekalnių rajo
ną ir Kurdistano žemumos dalis, 
Mosulo, Kirkuko, Erbilio ir Su- 
leimanijos miestus. Silpnai apsi
ginklavę kurdų daliniai negali 
sutriuškinti Irako kariuomenės 
atviroje vietovėje. Tačiau Ira
ko armijos puolimas šią vasa
rą buvo sustabdytas po to, kai 
Ranijos sektoriaus kalnyno zo
noje mūšiai vyko keturiasde
šimt dienų, šiose kovose vyriau
sybės kariuomenė, pasak kur
dų atstovų, turėjo didelių nuo
stolių: daug jų karių buvo už

jei per šių metų pirmąjį pusmetį 
sovietų užsienio prekyba pakilo 
vos 3% (ankstyvesniais metais 
tas prekybos pakilimas siekda
vo 5.5 -11%-, tai žymi ribas 
sovietiniam žemės ūkiui — jis 
negali pilnai pasikliauti preky
ba su užsienio kraštais. Visi 
sunkumai glūdi pačioje sistemo 
je ir neatlaidžiai reikalauja iš 
vadovybės toje sistemoje ieš
koti sprendimų. (E.)

KUN. KLEB. ŠLIKAS 
- NAUJAS 
PRELATAS

Kun. kleb. J. Šlikas

SHEBOYGAN, Wis. — Kun. 
Jokūbas J. Šlikas, švč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonas Sheboygane, už
vakar popiežiaus Pauliaus VI-jo 
pakeltas Right Reverend — pre
latu. šios parapijos klebonu y- 
ra nuo 1931 metų gegužės 3 d. 
Jo rūpesčiu buvo nupirkti nau
ji vargonai. 1939 m. jo pastan
gomis pastatyta nauja kleboni
ja ir prieš kelerius metus pasta
tė naują bažnyčią ir mokyklą. 
Pavyzdingai darbuojasi parapi
joje ir yra nuoširdus "Draugo” 

rėmėjas.

mušta ir sužeista. Liepos mėne
sio gale kurdai kontratakavo, 
atkūrė padėtį ir sužlugdė Irako 
karinės vadovybės planą — per 
kirsti Irako Kurdistaną į dvi 
dali.

1,000 agentų seka 
Vakarų turistus

LONDONAS. — Kaip paskel 
bė Londono dienraščio "Sunday 
Telegraph” Maskvos korespon
dentas, tūkstančiui sovietinių 
agentų tenka sekti į Sovietiją 
atvykusius Vakarų kraštų tu
ristus. Be to, į sekėjų skaičių 
įeina ir įvairūs patikėtiniai ir 
jų tarpe nemaža menininkų, mo 
kslininkų bei kitų intelektualų. 
Pagaliau, KGB (Valst. saugumo 
įstaigos) agentų tinklą dar pa
pildo 25 parinkti užsieniečiai — 
tai daugiausia įvairių kelionių 
biurų savininkai ar tarnautojai. 
Sustiprintas užsieniečių sekimas 
vykdomas lygiagrečiai su sovie
tų “Inturisto” planų plėtimu. 
Ligi 1968 m. numatoma pasta
tyti 70 viešbučių, 40 motelių ir 
20 stovyklavimo vietų.

Užsienio turistų skaičius 1964 
m. buvo pasiekęs vieną milijoną 
asmenų ir tikimasi, kad 1968 
m. jis pakilsiąs dvigubai.

Vakarų turistus seką turį ke
letą uždavinių: suverbuoti gali-

VVASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Johnsonas vakar spau
dos konferencijoje papasakojo, 
kokią pažangą daro JAV toli
mose erdvėse, ypač pasidžiau
gė dabartine astronautų Coo- 
perio ir Conrado kelione kos
miniame laive Gemini-5 aplink 
Žemę. Jis pastebėjo, kad bus 
dvi erdvių tyrinėjimų įstaigos 
— civilė ir karinė, kuriai va
dovaus Pentagonas.

Amerika nori bendradarbiauti 
su visais kraštais, įskaitant ir 
Sov. Rusiją, tiriant tolimąsias 
erdves taikos reikalams, nes 
dangus priklauso visom vals
tybėm. Todėl prezidentas John
sonas ir pakvietė Sov. Rusijos 
mokslo instituto atstovą į JAV 
stebėti Gemini-6 iššovimą atei
nantį mėnesį.

Gi tuo pačiu metu Sovietų 
gynybos laikraštis "Raudonoji 
žvaigždė” (rugpiūčio 25 d.) tei
gė, kad Gemini-5 atliekąs "šni
pinėjimo” misiją virš Vietnamo, 
Kubos ir raud. Kinijos.

"Svarbiausias Gemini-5 tiks
las”, — sako laikraštis, — “y-

Filmas iš Jono XXXII 
gyvenimo

ROMA. — Neseniai buvo baig 
ta sukti filmą vaizduojanti šv. 
Tėvo Jono XXIII-jo gyvenimą 
ir darbus. Ją režisavo italų re
žisierius Hermanas Olmi ir lie
pos 30 dieną ji buvo 1-mą kar
tą parodyta visuomenei dvide- 
šimtšeštame tarptautiniame fil
mų festivalyje Venecijoje.

— Mme. Chiang Kai-shek, 67
metų, laisvosios Kinijos prezi
dento žmona, rugpiūčio 24 d. 
atskrido į San Francisco, pra
dėdama pirmąjį savo vizitą JAV 
žemyne šešerių metų bėgyje. Ji 
tik vieną dieną viešėjo San Fran 
Cisco mieste. Ji išskrido į New 
Yorką. Vėliau matysis su pre
zidentu Johnsonu Washingtone.

Baigtos Rytų Afrikos
kraštų vadovų derybos

NAIROBI, Kenija. — šiom 
dienom Nairobi mieste baigtos 
trijų Rytų Afrikos kraštų va
dovų — Kenijos prezidento Ke- 
niatos, Tanzanijos prezidento 
Niererės ir Ugandos ministeįio 
pirmininko Obotės — derybos. 
Buvo svarstomi klausimai, kaip 
plėsti trijų kraštų ekonominį 
bendradarbiavimą.

Bendrame komunikate sako
ma, kad Rytų Afrikos kraštų 
vadovai susitarė tęsti savo de
rybas ir vėl susitikti Kenijos 
sostinėje šio mėnesio gale.

POPIEŽIUS PAS ČIGONUS
Šv. Tėvas Paulius VI aplan

kys pasaulinį čigonų sąskrydį 
Pomezioj, netoli Romos. Pasau
lyje yra apie 4 mil. čigonų. Kon 
grėsė dalyvauja 3,000 atstovų. 
Karo metu naciai Vokietijoje 
išžudė daugiau 200,000 čigonų.

mus agentus, apsaugoti sovie
tinius piliečius nuo galimo “už
krėtimo Vakarų bacilomis”, pa
galiau, tiems turistams norima 
suteikti kiek galima teigiamą 
Sovietų Rusijos vaizdą.

ra ištirti galimybes dirbtiniams 
satelitams sulaikyti ir atlikti 
žvalgybą iš kosmoso (erdvės)’’.

“Raudonoji žvaigždė” sako, 
kad Gemini-5 turi galingas ka
meras, kurios “gali padaryti 
smulkmeniškas miestų, geležin
kelių, uostų laivų ir kt. nuo
traukas”,

O prezidentas Johnsonas pa
reiškė, kad JAV išsipildančios 
svajonės tolimose erdvėse tar
nauja taikos reikalams.

Prezidentas Johnsonas per
spėjo Hanoijaus komunistinį re 
žimą nedaryti iliuzijų, kad JAV 
žmonės nevieningi dėl jo politi
kos Vietname. Jo politiką Viet
name palaiko demokratų ir res
publikonų vadai, nes to reikalau 
ja šio krašto saugumas. JAV 
nori taikos. Valstybės sekreto
rius Ruskas, vicesekretorius 
Bali ir ambasadorius Jungtinė
se Tautose ieško būdų kaip ga
lėtumėm išeiti iš karo lauko ir 
sėsti prie Vietnamo taikos de
rybų stalo. “Mes norime tai
kos”, __pasakė Johnsonas spau
dos konferencijoje. Toliau jis

Nasseris ir Faisalas nutarė baigti 
pilietinį karą Jemene

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Nasseris ir Saudi Arabijos 
karalius Faisalas užvakar suti
ko tuojau paskelbti paliaubas, 
norėdami baigti trejų metų pi
lietinį karą Jemene ir laipsniš
kai išvesti 50,000 egiptiečių ka
reivių iš šios Raudonosios jūros 
valstybės.

Abu vadai Saudi Arabijos uos 
te Jiddoje pasirašė devynių 
punktų sutartį, kviesdami pas
kelbti laisvus rinkimus Jeme
ne 1966 metų lapkričio mėnesį, 
kad jemeniečiai galėtų pasirink
ti tarp tradicinės monarchijos 
ir Nasserio remiamo respubliko
nų režimo. .

Sutarties turinys buvo pas
kelbtas Kairo radijo Mecca, grį
žus Nasseriui iš pasitarimų su 
Faisalu.

Washingtonas džiaugiasi tuo 
Nasserio ir Faisalo susitarimu. 
Bet Jungtinių Tautų štabas 
New Yorke neparodė optimiz
mo, j°g tuojau bus atstatyta 
taika Jemene. Šios tarptaut nės 
organizacijos diplomatai abejo
ja ,ar Nasseriui ir Faisalui pa
vyks sutaikinti jemeniečius, ko
vojančius tarp savęs.

Egipto (Jungtinės Arabų res 
publikos) kariniai daliniai iš Je
meno bus pradėti išvesti lapkri
čio 23 d. ir šis išvedimas truks

Maldinga kelionė

MADRIDAS. — Apie 80 vys
kupų ir arkivyskupų iš Pietų 
Amerikos ir Filipinų, prieš pra
sidedant ketvirtajai visuotino 
Bažnyčios susirinkimo sesijai 
vyksta maldingai kelionei į San
tjago di Compostella Ispanijoje 
pagarbinti žymiausią ispanų 
kraštų apaštalą Jokūbą.

Kaip žinoma, šiemet Ispanija 
švenčia 19 šimtų metų sukaktį 
nuo apaštalo Jokūbo mirties, 
kurio palaikai ypatingai garbi
nami Santiago di Compostella 
Šventovėje.

Iš prezidento Johnsono spaudos konferencijos

Prezidentais L. Johnsonas
pabrėžė: “Taika yra svarbiau
sias žodis anglų kalboje”.

Paklaustas dėl gresiančio plie 
no darbininkų streiko, preziden 
tas Johnsonas galvoja, kad 
darbdaviai ir darbininkų unija 
susitars ir bus nustatytos pas
tovios plieno kainos. O dėl Do
mininkonų respublikos krizės iš
sprendimo jis pastebėjo, kad 
artėjom prie išsprendimo kri

daugiau kaip 10 mėnesių. Gi 
karalius Faisalas pažadėjo ne- 
bedueti pagalbos rojalistam, ša
lininkam pašalinto karaliaus 
Al-Badro, ir uždrausti Saudi 
teritoriją panaudoti užpuoli
mams prieš respublikonus.

Nasseriui karinė pagalba Je
meno respublikonų režimui daug 
kainuoja.

Egiptas ir Saudi Arabija su
tarė bendradarbiauti, sudarant 
50 narių laikiną tarybą iš visų 
besiginčijančių sluoksnių, ski
nant kelią pereinamajai vyriau
sybei.

Nasseris ir Faisalas taip pat 
nutarė suorganizuoti jungtinius

Trumpai iš visur
— Naujas Chicagos arkidie

cezijos arkivyskupas John Pat
rick Cody, užvakar pradėjęs o- 
ficialiai eiti šias pareigas, pa
žadėjęs kovoti prieš socialinį 
blogį. Naujas arkivyskupas dės 
pastangas sustiprinti tikėjimą 
pramoniniame centre.

— Louisvillėje, Kentucky, che 
mikalų Du Pont fabrike vakar 
įvyko sprogimai. Mažiausia 4 
asmenys žuvo sprogimo metu, 
daug sužeistų.

“Nėra meilės, kur ne
pripažįstamas Dievas”

ČEKOSLOVAKIJA. — Bra
tislavos (Slovakijos sostinės) 
dienraštis “Pravda” neseniai pa 
-skelbė prieš redaktorių nukreip 
tą studento Michailo laišką. Stu 
dentas rašo esąs ne dvasininkas 
ir norįs pabrėžti, kad jau pa
kanka nuolat “skelbti pasakas 
apie laimę bei žmoniškumą mū
sų krašte. Patys žinote, kad tos 
sąvokos pas mus neegzistuoja. 
Iš tikrųjų, jūsų ginamas ateiz
mas yra sunaikinęs žmogišką
ją bendruomenę. Nebegalima 
kalbėti apie artimo meilę, kai 
nepripažįstamas Dievas”. Stu
dentui buvo atsakyta, kad jis 
esąs aršus socializmo priešas...

zės, bet reikalai vėl įklimpo. Bet 
tikisi, kad ten bus greitai suda
ryta laikinoji vyriausybė.

Jis taip pat pranešė apie nau
jus pareigūnų paskyrimus. Kon 
gresmanas James Roosevelt pas 
kirtas ambasadoriaus teisėmis 
Jungtinių Tautų socialinėje ir 
ekonominėje komisijoje.

— Prezidentas Johnsonas va
kar spaudos konferencijoje pa
reiškė, jog jis pritaria vieno bi
lijono ir 500 milijonų dolerių 
programai pastatyti tolimose 
erdvėse 5 laboratorijas, šią, pro 
gramą vykdys JAV gynybos de
partamentas.

Jis taip pat spaudos konfe
rencijoje pasidžiaugė, kad pieti
nėse valstijose gerai vyksta neg 
rų registravimas balsavimams.

— JA V-bių astronautai Coo- 
peris ir Conradas vakar 1 vai. 
p. p. jau buvo išbuvę 100 valan
dų tolimose erdvėse, skrisdami 
kosminiu laivu Gemini-5 aplink 
Žemę. Atrodo, kad pavyks jų 
numatyta 8 dienų kelionė aplink 
žemę.

Egipto ir Saudi Arabijos sar
gybinių dalinius, kurie tikrins, 
ar neteikiama pagalba monar- 
chistų ar respublikonų jėgoms 
Jemene. Abi valstybės pažadėjo 
finansinę ir kultūrinę pagalbą 
Jtmenui.

NAUJŲ BAKTERIJŲ 
ATRADIMAS

Japonų mokslininkas dr. So- 
tomura atrada bakterijas, ku
rios su apetitu suėda įvairius 
nuodus, pvz., monofluorooct’o 
rūgštį (acid), kurios 0,6 mili
gramo užmuša žmogų.

Sovietinio chuligano
“išpažintis”

MASKVA. — "Komsomolska- 
ja Pravda”, greičiausia atbai
dymo tikslams, paskelbė Vale
rijaus Mozorino (pakeista pa
vardė) pirmąją viešąją chuliga
no "išpažintį”. Jis štai ką sa
ko: “Esu chuliganas ir didžiuo
juos juo būdamas... Kas čia blo
go? Kiti mūs bijo, ar stengiasi 
mus pažinti... Gyvenimas liūd
nas, dėl to mums patinka ri
zika... Smogiame, kada jaučia
mės esą stipresni, kai garantuo
ta pergalė... Mėgstame kultūrin 
gas pramogas, šokių salėse jau
čiamės esą ponais, todėl mūsų 
vengia milicija... Dažnai keikia
mės, dąrome įspūdį... O mergi
nos su mumis palaiko draugys
tę... net ir prieš savo valią...”

Atrodo, kad panašūs jaunuo
lių pasisakymai netrukus pasi
rodys ir Vilniuje leidžiamos 
“Komjaunimo Tiesos” skiltyse. 
Jaunimas jau ne kartą buvo 
kritikuojamas dėl triukšmavi- 
mo, džiazo pamėgimo ir pan.

MARIJOS ^KONGRESAS

Penktas tarptautinis Mariolo- 
gijos kongresas įvyks 1967 m. 
Portugalijoje.
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NAUJA CENTRO VALDYBA

52-rasis Lietuvos Vyčių sei
mas, įvykęs rugpiūčio 5, 6, 7 
ir 8 dienomis Los Angeles mies
te, išrinko Lietuvos Vyčių orga
nizacijos tokios sudėties centro 
valdybą: pirmininkas — Alek
sandras Vasiliauskas, 1 vice
pirm. — Marija Stonytė, 2 vice
pirm. — Eleonora Laurin, 3 vi- 
«epirm.—Antinas Skirius, pro
tokolų sekr. — Eleonora įSake- 
vich, finansų sekr. — Joana 
Jakūnaitė, iždininkas — Pranas 
Švelnis, prižiūrėtojai — Juozas 
Drumstas ir Valteris švėkla, 
Lietuvos reik — Jonas Andruš ■ 
ka, kultūros reik. — Juozas Ja
nulaitis, ritualo reik. — Ed. Da
niels, spaudos reik. — Pranas 
Vaškas, Marcelė Andrikytė, 
Vincas Samoška, Juozas Sadaus
kas ir Adelė Petras, sporto

Los Angeles, rugpiūčio 8 d., Vyčių konferencijos metu, prie šv. Kazi
miero bažnyčios stovi iš kairės: kun. Vikt. Krikščiunevičius iš Detroito, 
Žadvydas, Vai. Saladžius ir dr. J. Jusionis. Nuotr. L. Briedžio

52-ROJO L. V. SEIMO PRADŽIA

52-rasis Lietuvos Vyčių sei
mas Los Angeles mieste buvo 
pradėtas rugpiūčio 5 d. 8 vai. 
ryto mišiomis mažoje Švenčiau
sios Dievo Motinos koplyčioje, 
esančioje netoli viešbučio, ku
riame vyko seimas. Mišias lai
kė kun. Jonas Jutt, švento Ka
zimiero parapijos, Worcestery- 
je, klebonas ir Lietuvos reikalų 
komiteto garbės pirmininkas.

Pusę dešimtos prasidėjo pir
masis Seimo posėdis. Jį atidarė 
centro valdybos pirmininkė Ele
na šaulytė, gyvenanti Philadel
phijoje. Maldą sukalbėjo kun. 
Eduardas Abromaitis, Švento 
Kryžiaus parapijos, Chicagoje, 
klebonas. Buvo sugiedoti Lietu
vos, Amerikos ir Lietuvos vyčių 
himnai. Himnų giedojimui va
dovavo solistė Florencija Kor
sakaitė iš Los Angeles. Akom- 
ponavo Bronius Budriūnas, 
švento Kazimiero parapijos cho
ro vedėjas.

Buvo daug sveikinimų raštu 
ir žodžiu. Gražią kalbą pasakė 
garbės konsulas dr. J. Bielskis. 
Ponia Bielskienė su visais sei
mo dalyviais susipažino asme
niškai. Pirmame seimo posėdyje 
dalyvavo ir visiems gerai pažįs
tamas J. Bachunas, PLB pirm., 
su ponia iš Michigano.

Kandidatų parinkimo komisi
ja, kuriai vadovavo Illinois-In-

IŠ DAYTONO

Metinė Lietuvių Dienos gegu
žinė Daytone, Ohio, piniginiu 
atžvilgiu tiek pasisekė, kad to
kios nebuvo dar buvę per pa
skutinius 20 metų. Dėkingi už 
tai daytoniškiai yra pirmininkui 
Mykolui Petkui ir visiems savo 
nariams kurie dirbo sunkiai, il
gai ir ištikimai. Jų pastangos 
davė gerų vaisių.

reik. — Pranas Zager ir Andrie
jus Rozger.

Juozas Janulaitis ir Valteris 
Švėkla priklauso 3 kuopai, Eleo
nora Laurin — 13, Andriejus 
Rozger — 19, Ed. Daniels ir 
Juozas Drumstas — 26, Eleono
ra Sakevich ir Marija Stonytė 
-t- 29, Joana Jakūnaitė ir Pra
nas švelnis — 36, Pranas Za
ger — 79, Jonas Andruška — 
116, Antanas Skirius — 133. 
Spaudos reikalais rūpinsis: Pra
nas Vaškas New York — New 
Jersey apygardoje, Marcelė An
drikytė Naujosios Anglijos apy
gardoje, Vincas Samoška Illi
nois — Indiana apygardoje, 
Juozas Sadauskas Mid Central 
apygardoje ir Adelė Petras Ka
lifornijoje.

Seimo korespondentas

diana apygardos pirmininkas 
Vincas Samoška, pataikė seimo 
darbui reikalingų komisijų sąs
tatą. Komisijos buvo patvirtin
tos.

Po to sekė trumpas centro 
valdybos pranešimas. Tuo pra
nešimu baigėsi pirmasis seimo 
posėdis, ir visi išsiskirstė pietų. 
Sekantis posėdis prasidėjo tą 
pačią dieną 2-rą valandą po pie
tų. Seimo korespondentas

MCSŲ SERGANTIEJI 
CHICAGOJE

Dr. Aleksandras Račkus, “Vy
ties” žurnalo buvęs pirmasis re
daktorius, Chicagos sendraugių 
kuopos narys, prieš mėnesį lai
ko buvo sunegalavęs ir buvo pa
tekęs į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kurioje pabu/ęs kelias savaites 
grįžo į namus ir taiso sveikatą.

Ignas Sakalas. Vyčių istori
jos autorius ir Chicagos sen
draugių kuopos pirmininkas, 
buvo sunegalavęs ir pabaigoje 
liepos mn. patekęs į Šv. Kry
žiaus ligoninę, kurioje pasigy
dęs dr. Onos Vaškevičiūtės prie
žiūroje grįžo į namus ir iš lėto 
taisosi prižiūrimas ir globoja
mas žmonos ir dukters.

Stasys Šimulis, Vyčių garbės 
narys ir Chicagos sendraugių 
kuopos steigėjas bei vienas iš 
pirmųjų Chicagoje vyčių, daug 
darbo ir sielos įdėjęs Vyčių veik 
lai bei lėšų Chicagos apskrities 
choro išlaikymui, jau ištisi me
tai serga ir gydosi tuberkuliozi
nėje ligoninėje.

Teklė Narbutienė, labai veikli 
sendraugių kuopos narė ir pa
reigūnė, šiais metais buvo iš
tikta nelaimių: du mėnesius iš
gulėjo Humunste ligoninėje dėl 
kojos, o dabar buvo nusiplikinu- 
si ranką ir išbuvo toje pačioje 
ligoninėje kelias savaites. Daibar

Lietuvos vyčių seimo proga, 1965 metų rugpiūčio 5-8 dienomis 
Statler Hilton viešbutyje, Los Angeles, Calif. Iš kairės dešinėn: seimui 
rengti komiteto pirm. L. Valiukas, Vyčių centro vaid. vicepirm. Ele- 
anore Laurin (Chicago), centro valdybos kontrolės kom. narys J. B. 
Drumstas (Worcester, Mass.), kleb. prel. J. A. Kučingis, kardinolas 
J. F. Mclntyre, Lietuvos vyčių centro vaid. pirm. Al Wesey( Great 
Neck, N. Y.), centro vaid. fin. sekr. Johanna Jakūnas (Chicago) ir 
centro vaid. vicepirm. Mary Stonis (East Grange, N.J.).

The Tidings nuotrauka

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

RINKLIAVA LIETUVIŲ 
KATALIKŲ RELIGINEI 

ŠALPAI

Šį sekmadienį, rugpiūčio 29 
d., Šv. Kazimiero bažnyčioje 
bus rinkliava Lietuvių katalikų 
religinei šalpai, kuri rūpinasi 
pavergtos mūsų tėvynės bro
liams pasiųsti būtinai reikalin
gų devocionalų, breviorų, bažny
tinių rūbų ir kt. reikalingų re
liginiams reikalams dalykų. Ki
tose lietuvių parapijose jau ke
linti metai kai renkamos au
kos Lietuvių religinei šalpai, tuo 
tarpu Šv. Kazimiero bažnyčioje 
tokia rinkliava tik pirmą kartą. 
Todėl prašomi visi parapiečiai 
būti dosnūs ir paremti persekio
jamus brolius lietuvius paverg
toje tėvynėje. Lietuvių katalikų

grįžo į namus, ir žaizduota ran
ka baigė gyti. Kuopos vadovy
bė labai pasigedo veiklios na
rės ir jai siunčia užuojautą.

Elena Širvinskienė, taip pat 
sendraugių vyčių kuopos narė, 
susirgo ir pateko į Šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur yra dr. Šimkaus 
priežiūroje ir eina geryn, šir
vinskienė, šalia Vyčių organiza
cijos, dirba ir kitose: moterų, 
labdarybėje ir Balfe. Ligonę, be 
gulinčią ligoninėje aplankė duk
tė vienuolė Colleta iš Pittsbur- 
gho, Pa.

Visiems sergantiems vyčių 
sendraugių kuopos vadovybės 
vardu linkiu kuo greičiau pa
sveikti ir vėl uoliai dirbti vyčių 
tarpe. P. Erdvys

i 6 PAŽ A N G A”
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas:

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 - 9663

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

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Kas tik turi gerą skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

IIETUVIV PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. 

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
' Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

religinės šalpos pirmininku yra 
vysk. V. Brizgys.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖ

Norint paminėti tautos šven
tę (rugsėjo 8 d.) Lietuvių ben
druomenės vietos apylinkė rug
sėjo 12 d. Maironio parke ren
gia su įvairia programa geguži
nę (pikniką): kalbos, dainos, šo
kiai, įvairūs laimėjimai ir ska
nūs lietuviški užkandžiai.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką bei susitikti su 
savo bičiuliais. Atsilankę tikrai 
nesigailėsite. Patys atvykite ir 
savo kaimynus pakvieskite..

Gegužinės pradžia 2 vai. p. p.

ORGANIZACIJŲ TARYBOS 
POSĖDIS

Įvyksiančios Maironio parke 
gegužinės ptaga rugsėjo 12 d. 
7 vai. Maironio parke kviečia
mas Worcesterio Lietuvių orga
nizacijų tarybos susirinkimas, 
kuriame bus svarstomi šie klau 
simai: pranešimas apie įvykusią 
birželio 13 d. protesto eiseną, 
lietuvių veikėjų pagerbimo va
karienės klausimas ir organi
zuojamas žygis į Jungtines tau
tas lapkričio 13 d.

Į susirinkimą kviečiami at
vykti visų organizacijų pirmi
ninkai su dviem atstovais ir ta
rybos komisijų pirmininkai.

ANKSTYVOS MIRTIES
PAKIRSTA JAUNA GĖLĖ
Rugpiūčio 13 d. negailestinga 

mirtis pakirto keturiolikos me
tų amžiaus Danutę Pumerytę,

palikdama giliame liūdesyje ma
mytę Viktoriją ir sesutes Ireną 
su Viktorija bei brolį Juozą. 
Danutė priklausė ateitininkams, 
Lietuvos Vyčiams ir skautams, 
paskutiniais metais Šv. Kazimie 
ro parapijos mokyklos sodalie- 
čių pirmininkė.

Pašarvota buvo pas Dirsą, vi
są laiką skautai, skautės ir atei
tininkai ėjo garbės sargybą, iš 
laidojimo namų palydėta skautų 
garbės sargybos. Pr.

KUNIGŲ ŠVENTIMAI RU- 
MUNIJOJJE

Penkiolika diakonų dviejose 
— Alba Julia ir Jessy — semi
narijose, Rumunijoje, šiomis die 
nomis buvo įšventinti kunigais. 
Kunigystės šventimus suteikė 
kė Alba Julia vyskupas Marton. 
Šiose dviejose Rumunijos kuni
gų seminarijose šiuo metu stu
dijuoja 188 klierikai. Deja, tik 
dalis Rumunijos jaunuolių, ku
rie jaučiasi pašaukti būti kuni
gais, gali atsiekti savo tikslo, 
nes komunistinė valdžia yra 
griežtai apribojusi seminarijose 
auklėtinių skaičių.

Alba Julia vyskupas Aaron 
Marton yra vienintelis katalikų 
vyskupas Rumunijoje, kuris dar 
gali eiti savo ganytojiškas pa
reigas. Su Roma susivienijusios 
Rytų apeigų Bažnyčios hierar
chiją Rumunijoje komunistai iš 
blaškė pirmaisiais pokario me
tais. Visa eilė vyskupų mirė ka 
Įėjimuose. Du rytų apeigų vys
kupai — vysKupas Rusų ir vys
kupas Hossu — abu jau virš 
80 metų amžiaus, dar yra gyvi 
ir tebekalinami...

Vyskupas Marton iki šiol ne
buvo išleistas į Visuotinį Baž
nyčios Susirinkimą. Dedamos 
pastangos išgauti jam leidimą 
atvykti bent į ketvirt,ją susi
rinkimo sesiją.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

tuo P. ŠILEIKIS, 0. P.Ifd Ortopedas, ftulezlstiu
Aparatai-Protezai, Med. ban-1 dažai, Spec. pagalba kolonus 

(Arch Supports) lr t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W, 63rd St., Chicago 29. UI. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 lr 8-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest SSrd Street • 
Vai.: kasdien 18—12 vai. lr 7—9 v. 
valt. šeštadieniais 16—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Res. telef. WAlbrook 5-5078

Res. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 6148 IVest 68rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 IVest OOth Plaoe 
Tel.: REpublic 1-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ ĮR VIDAUS LIGOS 

2801 We»t SSrd Street 
Kampas 68-Člos lr California

Vai.: kasdien nuo 8-8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-8048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tei ofiso HE 4-584S, res. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; te*. HI 5-8225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 1-9. 
vai.. penktad. 19 v. r. lkl 9 v. v., 
šeštad. iš v. r. Iki 1 v. popiet U ■
sonlus priima pagal susitarimą.
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DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6448 So. Pulalsld Road 
Valandos nagai .ualtarlms

Rm. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTt’RC LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

‘Jflao HE 4.1414, Rea. re 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ilgo*
2454 VVest 71st Street

(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak 

Sešt. 12—8 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tei. pr 8-2220
Namu — re®. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

Jt#( « «»rd Surast
rilrm., antrad., ketvirt. lr penkt. 

nuo 11 lkl ’ vai. «- nno 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo l Iki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVeat 68 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8 
lkl 8 vai. Trečiad lr Sešt. uždaryta.

Tel. GRovehIU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuelte Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susltarlma. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-138)

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 So. 49th Court, Cicero
VAL: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
tr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
5540 So. Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt.. lr penkt nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susltarlma

Tel. RElianoe 5-181)
DR. WALTER J. KIRSTUK

___ (Lietuvis gydytojas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Olymplc 8-4158

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

Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet
(Atostogose iki rugpiūčio 15 d.)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KODIKIŲ lr VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad., aatrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tei. £38-2818.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir residencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso PR 8-7713, Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(7los lr Campbell Avė. kampas) 
Atostogose iki rugsėjo 6 <L

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Tel.ef. ofiso: PUlIman 5-A7SS 
Namq: BEverly 8-3846 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt
1-t P p. Ir treč uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namq 825-7687

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS II! CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais lr ketvirtadieniais 

VAL.. nuo 2 lkl 7 vai vaa.
Aptarnauja tik senuotšiis pacientus 

_____ Naujų nebepriima.

TEL. 423-2060

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.
/‘""ad., antrad., ketvirtad. 

8 V' r' lkl 9 v- v- Treč
Sešt. 8 v. r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEf: ORTROPEDINftS LIGOS 

2745 Wef»„ $9th Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine

,u,1^?5,ad'• antr- ketv-. Peni r kl 11 V ryto lr nuo «-« v.šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu: 
______ Telet, REpublio 7-22SO.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-73)
tredfadlenlads “ už^te; ^ŠUdVenia 
nuo 16 v. r. iki i v. popiet.

Re,, tel. PR 8-6788.

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūslės lr šlapumo taku 

ohlrurglja
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wa lįst. St. (71-os ir fkSmplrall Averu 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410

Res. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 11 

2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. y.; ant 
lr penkt. nuo 12 lkl 2 y. p. n 
vakarais pagal susitarimą.

Offiso telef., ČLiffside 4-28M 
Resid. telef. IVAlbrook 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika lr specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenne
Valandos kiekvienų dienų 2__ 4 h

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sėt 
madieniais uždaryta, priimama parn 
susitarimų. Sekmad.: 2 v. __ 5 y 1

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5571
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1 
penkt.. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 lkl I 
V. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai 
ku — pagal susitarimų.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-618C
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priimt n8 ja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—-4 p. p, ir 6—8 p. p. 

Treč. lr šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 lkl 8 y. t 

Šeštadieniais 1 tkl 4 vai. 
Trečlaldlenlals uždaryta

Tel. PRuspeot 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 6-8.

Tik svarbiais atsitikimais susitariu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31»

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 tkl 4 y. p. p. lr 7 lkl 8 v. v

Treč. ir tačtad. pagal sntartt



Knygų degintojų

TRIUMFAS IR GALAS
Vieni tironai žmones mari

no Sibiro šaltyje, kiti degino 
krematoriumuose, tačiau isto
rijoj beveik visi neturėjo kitų 
priemonių naikinti spausdintai 
tiesai, kaip ugnį. Dar 1923 m. 
Berlyne buvo sukrautas kny
gų laužas, kur naciai su pra
kalbomis sudegino daugybę 
knygų. Ten pat prie laužo bu
vęs rašytojas Kaestneris buvo 
atpažintas ir turėjo bėgti, kad 
nebūtų nulinčiuotas. Po to 
spektaklinio knygų deginimo 
prasidėjo vis didėjantis auto
rių ir mokslininkų persekioji
mas, o su jais kartu ir visuo
menės. Koncentracijos stovyk
los pilnėjo ir, kai naciai drauge 
su komunistais pradėjo Euro
pos dalinimą, tos koncentraci
ja s stovyklos dar papilnėjo. 
Ir kur tik žengė naciai ir ko
munistai, ten buvo kraunami 
knygų ir lavonų kalnai, ten 
smilko knygų ir kaulų laužai.

Komunistai minėdami Lietu
vos pavergimo sukaktį skel
biasi išleidžią įvairių leidinių, 
ypač gi daug tokių leidinių, ku 
i e yra ne kultūros, bet prie
spaudos liudytojai ir garbinto
jai. Kai bolševikai atėjo į Lie- 
1 \ą, jie surinko eibes knygų, 
draskė iš vadovėlių puslapius, 
mėtė } ugnį istorijos ir moks
lo veikalus, nes barbarui ne
buvo svarbu nei mokslas, nei 
kultūra, barbarui buvo svar
bu kuo daugiau grobti mate
rialinių gėrybių. Buvo krau
nami knygų laužai, ir komu
nistai, kaip ir naciai, degino 
ta:, ką žmonės rinko ir kūrė. 
Bolševikai papylė milijonus me 
lo puslapių, bandydami užpil
dyti barbaro paliktas tuštu
mas bibliotekose. Komunistai 
pasitraukdami paliko krūvas 
nepakastų lavonų Pravieniškė
se ir pusiau apnaikintų knygų 
krūvas popierio fabriko kie
muose. Gi šiandien komunis
tai jau vis bando kalbėti apie 
kultūrą, ypač vergijos dvide
šimt penkerių metų sukakties 
proga. Tačiau tai yra komu
nistinis melas, komunizmas y- 
ra bet kokios kultūros priešas, 
nes kultūra yra tiesa, gi ko
munistai, kaip ir naciai, bijo
dami tiesos, degina mokslo vei 
kalus ir naikina jų kūrėjus.

*
Komunistai tačiau puikiai 

žino, kad reikia žmonėms kal
bėti, jog komunizmas rūpinasi 
kultūra, todėl paskleidžia įvai
rių planų, pranešimų, apgau
lingų pažadų. Prieš keletą me
tų jau buvo pradėję kalbėti 
apie Lietuvoj leidžiamą encik
lopediją ir, kada mes rašėme, 
jog bolševikai tokios enciklo
pedijos neleis, jie protestavo, 
tačiau šiandien “vyresnysis bro 
lis” rusas, uždėjęs savo leteną, 
pareiškė, kad pavergtai Lietu
vai jokia enciklopedija nerei
kalinga, nes kolonizuotas kraš
tas gali naudotis kolonistų ru
sų enciklopedija. Dar 1959 m. 
pavergtos Lietuvos enciklope
dijos vyr. redaktorius J. Ma
tulis tvirtino, kad per metus 
bus išleidžiama 1-2 enciklope
dijos tomai, kiekvieno tomo ap 
imtis 600 - 700 puslapių. Iš vi

Spaudoj ir gyvenime

Neseniai Maskvos “Pravda” už- 
atakavo tuos Sovietų žurnalistus, 
kurie žiūri j gyvenimą per perdaug 
rūžavus akinius”. Vedamajame 
straipsnyje tas svarbiausias kom
partijos organas iš žurnalistų rei
kalauja dalykiškumo žurnalistiš
kuose įvertinimuose ir įspėja, kad 
plokščias plepėjimas straipsniuose 
ir informacijose veda į paviršuti
niškumą ir svaiginamas! žodžiais”. 
Tiedu priekaištai buvo anksčiau ke
liami Chruščiovui tuoj po jo pasi
traukimo.

Kalbamasis straipsnis eina anks
čiau žurnalo “Komunist” nubrėž
ta “ideologine” linija. "Komunist” 
reikalavo laikraštinių informacijų 
ribą išplėtimo ir skubesnio jų ko

“PRAVDA” KRITIKUOJA SOVIETINIUS 
ŽURNALISTUS

so bus dvidešimt tomų, esą, 
enciklopedija turi 15,000 anke
tų kartoteką su svarbiomis ži
niomis apie Lietuvos mieste
lius ir kaimus. Bet kas kad 
turi kartoteką, tie miesteliai 
ir tie žmonės neturi laisvės, 
pagrindinio enciklopedijos lei
dimui reikalingo dalyko. Be 
laisvės enciklopedijos ir šian
dien nėra, gi laisvojo pasaulio 
lietuviai be kartotekų baigia 
enciklopediją leisti, nes jie y- 
ra laisvi. O taip pat apie tuos 
miestelius jau išėjo du tomai 
knygos “Mūsų Lietuva”. En
giami Lietuvos mokslininkai 
turi nusileisti kultūros naikin
tojui, knygų degintojui komu
nizmui. Nenuostahu, kad į lais
vojo pasaulio Lietuvių enciklo
pediją veržėsi visi komunistai, 
nes jie žinojo, kad ji tikrai iš
eis ir kad iš jos niekas nedras
kys lapų, kaip iš komunistinės, 
kokiam nors diktatoriui pasu
kus kita žmonių engimo kryp
timi.

Vienas komunistinių varovų 
A. Venclova, rašydamas apie 
pirmuosius Lietuvos vergijos 
metus, “Pergalės” nr. 7 giria
si: “Vieną pirmųjų įsakymų 
daviau nurodymą iš bibliote
kų pašalinti “tautos vado” 
raštus ir brošiūras”. Žodžiu, 
nuo deginimo pradėjo savo vai 
džią, gi J. Baltušis savo no
velėje “Kur parbėga šuva” ra
šo: “Jos vyras kulto laikais 
buvo suimtas vien už Dž. Ri- 
do knygos “Dešimt dienų, su
krėtusių pasaulį” skaitymą”. 
Bet juk ir dabar tas kultas te
bėra, nes kompartija naikina 
knygas, kaip Venclova rašo, 
ir jei kuri lieka nesunaikinta, 
tai už jos skaitymą baudžia, 
kaip patvirtina Baltušis.

*
Tūkstančius metų žmonija 

kūrė kultūrą, ir tie, kurie ją 
naikina anksčiau ar vėliau tu
rės žlugti, nepaisant, kiek prieš 
tai būtų turėję triumfo dienų 
ar padarę kitiems skausmo. Ko 
munizmas yra vienas didžiau
sių kultūros priešų ir kaip toks 
jis negali išsilaikyti.

Visi tironai, nesvarbu, ko- 
kiuo vardu jie bebūtų vadina
mi, sulaukia galo, tačiau tokio 
galo greičiau sulaukia tie, ku
rie nusiaubė ne miestus ar kai
mus, bet tie, kurie stengiasi 
sunaikinti kultūrines vertybes. 
Naciai ir bolševikai sudegino 
Pirčiupį, naciai ir bolševikai 
sukrovė knygų ir kūnų lau
žus, tačiau dvasinių turtų ne
sudeginsi ir laisvės ilgam ne
užsmaugsi. Gali bolševikai dau 
giau ar mažiau ekonomiškai 
prasimušti, tačiau tai komuniz 
mo neišgelbės, kol jis bus lais
vo žodžio, laisvo rašto ir lais
vos kūrybos priešas. Pančiai 
ant rankų naikina suimtąjį, ta
čiau pančiai ant kultūrinių ver 
tybių naikina diktatorių. Re
žimai, kurie bijo objektyvaus 
istorijos vadovėlio, maldakny
gės, platesnių poetinių, bele
tristinių ar meninių polėkių, 
nepajungtų diktatoriaus tarny 
bai, grius, ir tai gal įvyks grei
čiau, negu mes galvojame.

Al. B.

Rooseveltas karo metu, o Tru 
manas pokario metais padarė 
politinių klaidų, kurių laikas 
dar neatitaisė, bet kaip tik jas 
sukomplikavo. Rooseveltui mir
tis neleido “sudemokratinti” Ki
nijos. Tą veiksmą atliko Tru- 
manas. Pamatęs “sudemokrati- 
nimo ’ vaisius Kinijos metropo
lijoje, Trumanas šoko gelbėti 
bent Kinijai priklausančią For- 
mozos salą, kurios apsaugai ten 
ka laikyti stiprias 7 laivyno ka
rines jėgas nuo Kinijos grės
mės. Korėją jie pasidalino su 
Stalinu, sutardami sujungti lais
vais rinkimais, šiaurės Korėja 
remiama Kinijos ir Maskvos, 
1950 metais paleido divizijas 
pravesti Korėjos “suvieniji
mui”. Trumanas įsakė ginti P. 
Korėją karine jėga. Karas už
truko 3 metus, baigėsi karinė
mis paliaubomis, kurios kiekvie
nu metu gali užsibaigti nauju, 
komunistų žygiu.

Eisenhoweris stebi Indokinijos 
kovas

Laimėję kovą, Kinijoje komu
nistai 1949 m. tvarkėsi krašte, 
kartu savanoriais ir ginklais ko
vojo Indokinijoje prieš Prancū
ziją. Kinai kovojo ne savo var
du, bet Pathet Lao komunistų, 
siekiančių išvyti Prancūziją iš 
Indokinijos, kuriai priklausė 
trys valstybės — Vietnamas, 
Kambodija ir Laosas. Kovos už
truko 8 metus. 400,000 prancū
zų svetimšalių legijono karių 
rimtai kovėsi džiunglėse. 1954. 
V. 7. prie Ben Phu tvirtovės j- 
vyko paskutinis Pathet Lao par 
tizanų mūšis su Prancūzijos ka 
rinėmis jėgomis. Laimėjo parti
zanai, vadovaujami gen. Giap 
(buvusio mokytojo).

Indokinijos kovas sekė JAV 
vyriausybė su prez. Eisenhowe- 
riu priešakyje. Turėjo patiki
mas žinias, kad prie Ben Phu 
komunistams atėjo į pagalbą ki
niečiai, atsigabeno sunkiosios 
artilerijos, bet nė piršto nepa
judino, nors Amerikos laivyno 
jėgos plaukiojo Vietnamo pak
raščiuose. Užteko prezidentui 
duoti įsakymą ir laivyno bei 
aviacijos jėgos būtų nulėmusios 
kapituliacijos mūšį prancūzų 
naudai.

Tų pat metų Genevos derybo
se, kur Prancūzijos min. pirm. 
Mendes France priėmė Maskvos 
ir Pekino padiktuotas kapitulia
cijos sąlygas, Amerikos delega
cija vaidino stebėtojo vaidmenį. 
1954 m. Genevos sutartimi In
dokinijoje buvo deklaruotos trys 
laisvos valstybės: Laoso karali
ja, Kambodija ir Vietnamas. 
Pastarasis buvo padalintas pu
siau: šiaurinę sritį gavo komu

mentavimo, kad tuo būdu sėkmin
giau būtų oponuojama Vakarų 
propagandai.

Sovietinės žinių agentūros, pa
gal “Komunistą”, kai kuriuos įvy
kius nutyli, o kai kuriuos per vė
lai paskelbia. Tuo atžvilgiu Vakarų 
agentūros muša Sovietines.

UŽDARE
SLAPTAS SPAUSTUVES

Iš Maskvos gautomis žinio
mis, Berlyne pranešta, kad so
vietų policija uždarė Maskvoje 
dvi slaptas katalikų ir pravosla
vų vedamas spaustuves ir kny
gų leidyklas.

Politinės klaidos atsiliepia dabar
Johnsonas priverstas atitaisyti praeities klaidas 

KAZYS DUBYSA

LITURGINĖS PROBLEMOS
Bažnyčios liturgija nepakankamai suprantama 

DR. P. VARNAITIS

nistai, pietinę dalį — demokra
tijos šalininkai. Sutartyje buvo 
pasakyta, kad Vietnamas atei
tyje turi būti sujungtas laisvais 
rinkimais. Konferencija įsteigė 
sutarties vykdymo priežiūros 
komisiją, kurios pirmininku pa
rinktas indas, vicepirmininkais 
— rusas ir anglas, nariais — 
lenkas ir kanadietis.

Eisenhowerio įsipareigojimai 
ginti pietrytinę Aziją

Maskvos ir Pekino padiktuo
tos Prancūzijai kapitul. sąlygos 
parodė, ko siekia komunistai 
pietrytinėje Azijoje. Ginti piet
rytinės Azijos tautų laisvės, ap
saugoti savo interesus Ramiojo 
vandenyno srityje sekr. John F. 
Dulles suorganizavo Seato pak
tą, kurį 1954. IX. 8 pasirašė 8 
valstybės. Paktui priklausė 3 
didžiosios (JAV, Britanija, 
Prancūzija) ir penkios mažesnės 
valstybės. SEATo tikslas — su
laikyti komunizmo slinkimą į 
pietrytinę Aziją, ginti laisvas 
tautas. Tai pirmasis oficialus 
Amerikos įsipareigojimas piet
rytinės Azijos tautoms.

Paktui nepriklausė Vietna
mas, Kambodija ir Laosas, bet 
buvo suprantama, kad ir tų tau
tų laisvės apsaugojimas įpintas 
ir apdraustas. Kada 1961 m. 
Pateh Lao komunistai pradėjo 
“laisvinti” Laoso karaliją, atėjo 
laikas SEATo pakto valstybėms 
parodyti vieningumą ir įsiparei
gojimų realumą veiksmais. Kas 
atsitiko — žinome ir be paaiš
kinimų. 1962 m. Laosas buvo 
sutarta paskelbti neutraliu. Ge
nevos konferencijoje vėl buvo 
pakartotas neutralumas, krašte 
priversta sudaryti vyriausybė, 
kurion įėjo ir komunistų atsto
vai. Ir kas atsitiko? Kovos nė
ra pasibaigusios ir šiandien. Tik 
jas nuslopino P, Vietnamo ko
vos, kuriose ryštingai dalyvau
ja Amerika, jai padeda maža 
dalis SEATO pakto valstybių.

Pažadai ir karinės jėgos

Eisenhoweris, pradėjęs oficia 
Ii ai P. Vietnamo gynybos įsi
pareigojimus. daugiau padėjo 
ginklais ir karinėmis medžiago
mis. Kennedy įvedė į Vietnamą 

I Amerikos patarėjus, sustiprino 
I Vietnamo karių apginklavimą. 
Johnsonui atiteko sunkioji įsi
pareigojimų dalis: įvedimas ka
rinių jėgų, oro ir jūrų laivyno, 
kurie jau nepataria, bet veda 
kovas.

Netikslu, kad Amerika neturi 
interesų Vietname. Jeigu nėra 
išnaudojimo ar pelno interesų, 
tai yra rimti interesai karinės 
strategijos, krašto saugumo, -ki

PRANAS DAILIDĖ

TREMTIES KELIAIS

Taip galvodamas, aš ramiai palikdavau per aliar
mus savo lovoje, kai visi kaimynai bėgo slėptis į rūsius.

— Vistiek nereikia žaisti su likimu, — patarė 
man šeimininkė, kai aš jai išdėsčiau savo pažiūras. 
— O ir policijos yra įsakyta per aliarmus eiti į slėp
tuves, — parėmė ji savo nuomonę.

Apie spalio mėn. vidurį aliarmai taip padažnėjo, 
kad tekdavo eiti į slėptuves ir dienos metu. Buvo ma
tyt, kad vakarų alijantų aviacija pradeda visiškai do
minuoti Vokietijos oro erdvę. Kai kada ties Berlynu 
jau galėjau matyti oro mūšių vaizdus, prie kurių bu
vau pripratęs Kuodžiuose. Tik čia jie buvo didesnio 
masto ir vyko su didesniu triukšmu. Tačiau reiškė jie 
tą patį, būtent, kad ir vakarų frontas prie Berlyno 
artėjo.

Tai ir laukiant eilės įvairiose įstaigose, teko ne
kartą drauge su įstaigų pareigūnais, dideliais ir ma
žais, leistis į rūsius ir ten laukti oro pavojaus pabaigos. 
Gal būt, kad tokiomis aplinkybėmis ir tarnybiniai pa
reigūnų žygiai buvo užantspauduoti nuolaidumu, kuris 
yra įprastas galvojantiems apie mirtį. Tik principinių 
kliūčių gauti reikalingiems raštams aš beveik niekur 
nesutikau. Vargino labiausia neįprastas man nacių 
įstaigų biurokratiškumas.

Pavyzdžiui, tarp reikalingų dokumentų turėjo bū
ti pristatytas policijos liudymas, kad nesi teismo baus
tas ir kad nėra iškeltų prieš tave teisme bylų. Tikru

tų įsipareigojimų. Prie Eisenho- 
werio ir Kennedžio nekalbėjo, 
kad P. Vietname kovoja Šiaurės 
Vietnamo ir Kinijos “savano
riai”. Nesiryžo bombarduoti Š. 
Vietnamo teritorijos. Šiandien 
ne tik kalba, bet ir skelbia, kad 
P. Vietnamo kovose dalyvauja 
šiauriečiai ir kinai. Klaidos pa
darytos Roosevelto ir Trumano, 
tenka atitaisyti su skaudžiomis 
aukomis Johnsonui. Kas liktų iš 
Amerikos galybės, jeigu įvyktų 
Vietname kapituliacija? Tačiau, 
kada Vietname Amerika vykdo 
savo įsipareigojimus, kada ne- 
paslepimai matyti jos pačios 
saugumo interesai, negali būti 
kitos išeities, kaip tik kovoti 
ryštingai. Tą patvirtina ir vis 
kartoja prezidentas, jo užsienio 
reikalų sekretorius, gynybos mi
nisteris, senato ir kongreso žy
mesnieji abiejų partijų vyrai. 
Jeigu Amerikos saugumui nebū
tų pavojaus, Amerika nesiųstų 
savo karių džiunglių kovai. Ir 
Amerikos liberalai, kurie spau
džia prezidentą daryti nuolai
das, derėtis su Vietkongo žudi
kais, surimtėjo, nes prezidento 
ir jo vyriausybės vadų buvo įti
kinti, kad nuolaidomis komunis 
tų nepasotinsi, bet padidinsi ape 
titą siekti daugiau.

Kovosime ryštingai — 
derėsimės garbingai

Prezidentas paskelbė savo 
sprendimą Vietnamo reikalu ir 
pasakė, kodėl Amerikos kariuo
menė yra Vietname. Tai padarė 
po ilgo pasitarimo su kabinetu, 
saugumo taryba, senato ir kon
greso abiejų partijų vadais, iš
klausęs savo ambasadoriaus 
Vietname, gen. Tayloro, ir spe
cialiai pasiųsto padėtį vietoje iš 
tirti gynybos sekr. McNamaros. (Nukelta į 4 psl.)

Komunistiniai partizanai Vietname bombarduojami prie Ban Me Thuot. 
JAV sprausminis lėktuvas F-100 išmeta bombas.

moje tai buvo politinės ištikimybės liūdimas, kurio 
nacių policija nenorėjo duoti, bijodama prisiimti atsa
komybę už mažai jai žinomą asmenį.

Kai aš tuo reikalu kreipiausi į savo nuovadą, man 
buvo pasakyta ateiti po savaitės. Per tą laiką aš suži
nojau, kad apie mane buvo klausinėjama mano šei
mininkė: kaip aš laikausi, ką veikiu namie, su kuo 
susitinku ir t.t. Kai šeimininkė atestavo mane iš ge
riausios pusės, man buvo duotas pažymėjimas į rajo
no policijos viršininką. Po papildomo tardymo ir žinių 
rinkimo rajone, buvau pagaliau pasiųstas į pažįstamą 
man policijos prezidento įstaigą, svetimšalių skyrių. 
Tik iš Čia man buvo duotas reikalingas raštas.

Panašiais laiptais teko užlipti į vidaus reikalų 
ministerijos ir darbo bei medžiagų mobilizacijos įstai
gos raštines. Tik užsienių reikalų ministerijoje apsiė
jo be žemesnių įstaigų pagalbos. Ir tik dėlto, kad jų 
iš viso Berlyne nebuvo.

Goebelso vadovaujamoje totalinės mobilizacijos ži
nyboje gauti sutikimą išvykimui į užsienius buvo ne 
taip lengva. Bet aš turėjau Kauno gydytojų komisijos 
duotą man 1944 m. kovo mėn. pažymėjimą, kad dėl 
išijo ligos aš esu nustojęs 70% darbingumo. Tuo pa
grindu man buvo paskirta ir kurį laiką iki mano pa
sitraukimo iš Kauno mokama invalidumo pensija. Ma
no pristatytų dokumentų Goebelso pareigūnai nesiry
žo nuneigti. Tuo keliu ir šioji sunkiausia kliūtis buvo 
pašalinta.

Kai po šešių savaičių vaikščiojimo po įstaigas su 
visais pareikalautais dokumentais nuvykau lapkričio 
12 d. į policijos prezidento svetimšalių skyrių, pažįsta
mas man pareigūnas net akis išvertė: jis, matyt, ne
sitikėjo mane kada nors vėl pamatyti. Bet drauge aš

Liturginės reformos komisi
jos pirmininkas kard. Jokūbas 
Lercaro su paties popiežiaus 
Pauliaus VI pritarimu ir net 
paskatinimu išsiuntinėjo visiems 
vyskupams platų raštą, kuriuo, 
iš vienos pusės, siekiama nura
minti nepasitenkinimus dėl nau
jų liturginių pakeitimų, iš kitos 
pusės, įspėti dėl pasitaikomų 
iškrypimų, vykdant liturginių 
pakeitimų nuostatus.

Kard. J. Lercaro savo rašte 
primena, kad įvedamieji pakeiti
mai nenusigręžia ir negriauna 
praeities palikimo, bet jį atnau
jina ir tiksliau pritaiko dabar
ties sąlygoms ir reikalavimams. 
Tai nėra jokia revoliucija, o y- 
ra tik santūri evoliucija.

Liturgijos esmė pagal naujus 
nuostatus lieka ta pati. Jos cent 
re yra Eucharistija. Todėl bet 
kokie pakeitimai, kurie nustel
bia liturginėse apeigose ir baž-

“Mes nesitrauksime iš Vietna
mo, bet derybomis durų neuž
darome ir remsime visų inicia
tyvą kovas perkelti prie derybų 
stalo. Sutinkame derėtis be są
lygų, bet mažos tautos turi būti 
užtikrintos, kad jų laisvė nebus 
pažeista, kad gyventojams nie
kas nevers prievarta priimti rė
žimo. Sustiprinsime savo kari
nes jėgas reikalui esant pasiųsi
me daugiau, bet lauksime ir vil- 
simės, kad priešas, kuris jėga 
kėsinasi pavergti P. Vietnamą, 
apsigalvos ir priims mūsų pasiū 
lymą”.

Vietkongo partizanai lietaus 
sezono metu (gegužės — rug
piūčio mėn.) Vietname vykdo 
spaudimą. Bet turi ir didelių 
nuostolių. Gynybos sekr. MeNa
mara spaudos konferencijoje

pastebėjau, kad jis pajuto man savotiškos pagarbos.
— Dabar tai jau viskas tvarkoje, — pareiškė jis. 

— Aš pristatysiu jūsų bylą skyriaus viršininkui ir ne
manau, kad atsirastų kokios kliūtys... Tai po poros die
nų pasą galėsite paimti.

Tuo pačiu metu laimė man nusišypsojo ir kita 
linkme. Užėjęs vieną dieną į Hilfsstellę, iš vieno pa
žįstamo gavau savo žmonos adresą. Ji buvo gyva ir 
gyveno su giminėmis Tuebingene, kaip kad rengėsi 
prieš išvykstant iš Lietuvos.

Nereikia ir aiškinti, kad kuriam laikui aš pamir
šau savo pasą ir vizas. Man terūpėjo dabar tik pa
sprukti iš Berlyno ir nuvykti į tą gražų miestą Tue- 
bingeną. Bet kaip tai padaryti? Kaip gauti tam leidi
mą?

Aš pagalvojau, kad Hilfsstelle galėtų čia man pa
dėti. Kai aš išdėsčiau savo susirūpinimą dr. Paukščiui, 
tas tik pasijuokė iš manęs:

— Nieko lengvesnio... Tamsta gausi tarnybinę ko
mandiruotę ir savo žmoną parsiveši. Kitiems tai esu 
padaręs, tai kodėl tamstai negalėčiau padaryti? Tik, 
žinoma, važiuoti teks savo lėšomis.

Tuojau po to pradėjau rengtis į kelionę. Tuo me
tu tai buvo ne visai paprastas daiktas. Nekalbant jau 
apie tai, kad traukinius dažnai subombarduodavo ir 
apšaudydavo iš lėktuvų, pats patekimas į traukinį bu
vo labai problematiškas. Nuo Berlyno iki Tuebingeno 
buvo gana ilgas ruožas kelio, pakeliui visa eilė didelių 
miestų — ir keleivių, karių ir civilių — buvo daugybė. 
Bet kai aš vykau be daiktų, tai pasisekė šiaip taip į 
civiliokų vagoną įlipti, nors ir teko pusę kelio ant ko
jų išstovėtu

XBiu daugiau)

nyčiose Eucharistiją, yra atmes 
tini. Šios rūšies iškrypimų yra 
daug. Prieš juos aiškiai pasi
sako minimoji kardinolo J. Ler
caro instrukcija.

Neleistina yra Švč. Sakramen 
to laikyti bažnyčioje kur nors 
nuošalioje vietoje. Jis turi būti 
laikomas gražiausioje vietoje, į 
kur visų akys savaime kryp
tų. Nevalia laikyti švenčiausiojo 
kur nors šalia altoriaus. Neleis
tina jį paslėpti kur nors alto
riaus mensoje arba mensos a- 
pačioje.

Apeigų metu kunigas neturi 
stovėti ar sėdėti nugręžęs nu
garą į Švenčiausiąjį, kaip tai 
atsitinka, kur prieš didįjį alto
rių yra pastatytas altorėlis - 
mensa, ant kurio kunigas laiko 
šv. mišias atsigręžęs veidu į žmo 
nes. šios rūšies iškrypimų yra 
labai daug. Jie turi būti paša
linti.

Laikyti šv. mišias veidu į žmo 
nes nėra įsakymas, o tik lei
dimas, tik privilegija, kuria ga
lima pasinaudoti arba nepasi- 
naudeti. Kas nori šia privilegi
ja pasinaudoti, tas turi žiūrėti, 
kad šios rūšies šv mišių laiky
mui būtų deramos sąlygos, t. y. 
kad būtų tinkamas ir deramai 
pastatytas altorius. Neleistina 
yra griauti esamų meniškų al
torių, kad jų vietoje būtų gali
ma pastatyti paprastas altorėlis 
celebravimui veidu į žmones. Ne 
užmirština yra, kad šv. mišių 
laikymas iki šiol įprastu būdu 
turi savo prasmę ir savo grožį.

Tradiciniai bažnyčių puošimai 
— šv. paveikslai, statulos, gėlės 
ir kita — nėra atgyvenę daly
kai, bet lieka, kaip buvę, pras
mingi ir naudingi kelti žmonių 
sielas prie Dievo, nuteikti pa
maldumui. Tas pats sakytina ir 
apie įvairias Bažnyčios leistas 
ir patvirtintas pamaldumo pra
tybas, kaip iškilmingos novenos, 
litanijos, šv. rožančiaus kalbė
jimas ir kt. Visa tai yra ne tik 
leistina, bet ir rekomenduotina. 
Kaip visada, taip ir nūdien tu
rime panaudoti visa ir pasinau
doti viskuo, kas praverčia pa
maldumui žadinti, Dievo malo
nių išprašyti, žmones į išgany
mą vesti.

Naujieji liturginiai nuostatai 
rekomenduoja visų gyvųjų kal
bų naudojimą, kad tikintieji ge
riau, sąmoningiau galėtų daly
vauti liturginiame gyvenime. 
Todėl ir lietuviams nėra paneig
ta privilegija naudoti savą Kal
bą liturgijoje, kai tai yra ne tik 
leidžiama, bet ir patariama vi
siems kitiems. Bažnyčia šios iš
imties lietuviams nepadarė, šia 
privilegija lietuviai gali ir turi 
pasinaudoti, nes jų bažnyčios 
yra skirtos jų dvasios reikalam.
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KRAUJAS PRANCŪZAMS, 

ŠIRDIS LIETUVIAMS

Akimirkos žvilgsnis į kun. dr. J. Kubilių, Sk, 
jo kunigystės 25 m. sukakties proga

Š. m. liepos mėn. kunigystės 
25 metų sukaktis paženklino ir 
vieną iš populiariausiųjų bei di
džiajai daugumai Chicagos lietu
vių gerai pažįstamą Jaunimo 
centro direktorių kun. dr. Joną 
Kubilių, SJ. Kadangi Jaunimo 
centro rūmai vasaros metu yra 
kietai užrakinti ir pats jų direk
torius dingęs iš Chicagos, tai jo 
kunigystės jubiliejaus ir nebuvo 
progos iškilmingai atšvęsti. O di 
džioji kun. dr. J. Kubiliaus ger
bėjų minia tokios šventės nori.

Žinant, kad metų bėgyje per 
Jaunimo centrą pereina ne vieno, 
o dešimties tūkstančių minia, 
puikiai galima orientuotis, kad 
kun. Kubiliaus gerbėjai ir bičiu
liai skaičiuojami jau ne batalio
nais ar pulkais, bet ištisomis 
divizijomis. Iš tų divizijų yra iš
rinkti energingiausi atstovai — 
O. Gradinskienė, dr. L. Kriau
čeliūnas ir prof. B. Vitkus, ku
rie rugsėjo 11 d. Jaunimo cent
re ir rengia iškilmingą kun. dr. 
J. Kubiliaus kunigystės 25 me
tų sukakties paminėjimą. Ži
nant, kad per tradicinę Kaziuko 
mugę Jaunimo centro rūmai 
atlaiko 7-8000 žmonių minią, ti
kėkime, kad ir per jų direkto
riaus pagerbimo iškilmes rūmai 
nesubyrės, nors spūstis gali bū
ti tikrai didelė.

šių gimnaziją ir išvyko į Olan
diją, kur įstojo į jėzuitus. Ku
nigu įšventintas 1940 m. Vokie
čių okupacijos metu Prancūzijo
je įsijungė į tautinį prancūzų 
sąjūdį ir pradėjo dirbti žurna
le Renouveaux, kur, be įvairių 
straipsnių, nurodė skaitytojams 
laikymosi būdus okupacinėse są 
lygose. Be to, dar 7 mokyklose 
buvo religijos mokytojas ir 
skaučių kapelionas bei dvasios 
vadas. 1943 m. naciai susekė, 
kad parūpina žydų vaikams 
krikščioniškų religijų metrikus. 
Kun. Kubilius buvo areštuotas, 
ir grėsė mirties bausmė, bet su 
pagalba narių tos organizaci
jos, kuri kovojo su naciais, bu
vo išgelbėtas. Išsigelbėjęs iš ka
lėjimo, gyveno kalnuose su pran 
cūzų partizanais. Po karo Sor- 
bonos univ. parašė disertaciją 
apie Nietzschės filosofiją ir ga
vo antrąjį filosofijos daktaro 
laipsnį.

Kun. J. Kubilius, S.J.

Tokia tai įdomi biografija 
yra žmogaus, kuris jau devinti 
metai vadovauja Jaunimo cent
rui, kurį kiekvienas mūsų nuo
lat ten susitinkam tokį papras
tą, kuklų ir malonų, kuris Jau
nimo centro duris su tėvų jėzui
tų palaima yra plačiai atida
ręs ne vien tik jaunimui, bet ir 
visiems, nežiūrint, kokiai jie 
partijai ar ideologijai priklau
sytų.

tų. Jis gi ir buvo viso to pri
ėmimo nematomas ir nežinomas 
organizatorius ir vadovas. Tarp 
kitko, kalbėdamas apie ark. A. 
Samorė, užsiminė, kad jau 1945 
m. Paryžiuje jis apsilankė pas 
nuncijų arkiv. Roncalli (busi
mąjį popiežių Joną XXIII), pra 
šydamas pagalbos lietuviams 
karo pabėgėliams ir leidimo iš
važiuoti į Vokietiją aplankyti 
brolių lietuvių. Kitą dieną ar
kiv. Roncalli jau pranešė tele
fonu, kad viskas sutvarkyta 
Vatikane, ir vėliau kun. J. Ku
bilius patyrė, kad ir čia pagel
bėjo arkiv. A. Samorė talkinin
kavimas.

PAREMKIME LITUANISTIKOS 

STATYBĄ

(Tęsinys
Praeitą kartą buvo priminta 

lietuvių visuomenei pareiga pa
remti Mari jana polyje Tėvų Mari
jonų gaisro sunaikintų rūmų sta
tybą. Tuose rūmuose bus patal
pinta ir lituanistikos biblioteka. Čia 
toliau tęsiamas lituanistinės litera
tūros sąrašas, greitomis ir su trū
kumais parengtas.

' - ’r- , tfl
Laikraščiai ir žurnalai

Akademikas. Lietuvos akademi
nio gyvenimo žurnalas. 1935 -1939 
m.

Dirva. Lietuvių kultūros reika
lams skirtas žurnalas, leistas kun. 
A. Miluko. 1898, 1899 (3-4 nr.), 
1901 (1,2,4) 1902 (1,2,4), 1903 (3, 
4), 1904 (1,2,4), 1905 (2,3) ir 
1906 m. (1-4).

Dienovidis. Literatūros, meno ir 
kultūros žurnalas. 1938 (1-10) ir 
1939 (1-5).

Gimtoji Kalba. Bendrinės kal
bos žurnalas. 1933 - 1939 m. du 
pilni komplektai.

Jaunoji Lietuva, Literatūros, 
thokslo ir visuomenės mėnesinis 
žurnalas. 1914, 1915 ir 1916 m.

Kalba. Bendrinės kalbos žurna
las. 1930 (1-3 nr.) Du komplek
tai.

Karys. Lietuvos karių savait
raštis. 1936 - 1939 m. nepilni rin
kiniai.

Lietuvių Laikraštis. 1904 m.
gruodžio 1 d. Petrapilyje (Lenin
grade) pradėtas leisti savaitraštis. 
Vienas pilnas ir vienas nepilnas 
rinkinys.

Lietuvos Aidas. Tautinės vyriau
sybės leistas dienraštis oficiozas. 
1934 -1940 m. nepilni rinkiniai.

Lietuvos Mokykla. Lietuvių Ka
talikų Mokytojų S-gos organas. 
1919 -1923. 1938, 1939 ir 1940 m. 
nepilni rinkiniai.

Mūsų senovė. Lietuvos istorijos 
medžiagai rinkti žurnalas. Pirmo
sios penkios.

Mūsų laikraštis. Katalikų savait
raštis. Knygos 1921-1922 m. ir 1938 
m. II tomo (7) ir 3(8) nr.

Pažanga. Literatūros, mokslo, 
politikos ir visuomenės mėnesinis 
žurnalas. 1915, 1916 ir 1917 m.

Pasaulio Lietuvis. 1937-1940 m. 
nepilni rinkiniai.

Rytas. Lietuvos katalikų leistas 
dienraštis. 1934 ir 1935 m.

Ūkininkas. Katalikų savaitraštis. 
1936 ir 1937 m.

Ūkininkas — Vyri; Žygiai... 1938 
ir 1939 m.

Vyrų žygiai. Dvisavaitinis Lie
tuvos vyrų laikraštis. 1937 m.

Vytis. Lietuvos Vyčių organas. 
Pradedant 1918 m. iki paskutinių 
laikų.

Žinyėia. Kvartalines laikrašti 
paskirtas apšviestiesiems lietu
viams. 1900 m. 1 ir 2 nr. ir 1961 
m. 1 nr.

XX Amžius. Katalikų leistas dien 
raštis. 1937-1940 m. nepilni rin
kiniai.

BENDROJI LIETUVOS ISTORIJA

Alekna, A. kun. Lietuvos isto
rija, 1911 m. Lietuvos istorija. 
Antroji pataisytoji ir padidintoji 
laida. 1918 m. Lietuvos istorija. 
Praplatintoji laida 1919 m. Lietu
vos istorija. Trečioji laida trum- 
pesnioji 1920 m. Lietuvos istorija. 
Penktas trumpesnysis pataisytas 
leidimas. 1931 m.

Biržiška, M., Mūsų raštų istorija 
1547-1904 m.

Daukantas, Simanas, Būdas se
novės lietuvių, kalnėnų ir žemai
čių. Antrasis spaudimas. 1892 m. 
Pasakojimai apie veikalus lietuvių 
tautos senovėje, 1893 m. Lietuvių 
istorija. Knyga I, 1893 m. Lietuvių 
istorija. Knyga II, 1897 p.

Gečys. K., kun. dr. Katalikiško
ji Lietuva 1946 m.

Jonas, J. R., Gudai ir lietuviai. 
Etnografiškas piešinėlis, 1900 m.

Maironis. Lietuvos istorija III 
laida. 1906 m.

Mašiotas, Pr. Apie Lietuvos se
novę, 1917 m.

Matulaitis, M. Lietuvių tautos

istorija, 1923 m.
Paparonis. Lietuvos istorija, 1910

m.
Pajauta. Lietuvos istorija, 1912

m.
Pranas. Lietuvos istorija, 1915

m.
Pranas. Lietuvos istorija, 1927

m.
Skirmunt, K. Istorija Lietuvos 

trumpai apsakyta, 1887 m.
Sruogienė, V. Lietuvos istorija,

1935 m.
Šalčius, M. Paskaita iš Lietuvos 

istorijos 1918 m.
Šliūpas, J. Lietuvių tauta seno

vėje ir šiandien, I d. — 1904 m., 
II d. — 1905 m. Gadynė šlėktos 
viešpatavimo Lietuvoje 1569 -1795 
ir Lietuviškas Statutas Zigmanto 
I — 1909 m.

Šapoka, A., Lietuvos istorija.
1936 m.

Šležas, P. ir Malinauskas, Ig., 
Lietuvos istorija pradžios mokyk
lai ir pirmosioms gimnazijos kla
sėms. 1934 m.

Tarasenka, Petras Lietuvos Ar
cheologijos medžiaga, 1928 m.

MONOGRAFIJOS
Aleksa, Z., Stabmeldiška Lietu

va iš artimos praeities, 1912 m.
Aleksa, Jonas, Lietuvių tautos 

klausimu, It. — 1925 m.. II t. — 
1933 m.

Alseika, D. dr., Lietuvos unija 
su Lenkija Jogailos ir Vytauto Di 
džiojo laikais, 1927 m.

(Bus daugiau)

Komiteto narių esu paprašy
tas parašyti apie kun. dr, J. 
Kubilių, kaip žmogų ir kunigą 
kasdieniškoje šviesoje. Tema iš 
karto patiko. Juk pirmą sykį 
prieš kelis metus kun. dr. J. 
Kubilių ir sutikau labai jau kas
dieniškoje šviesoje. Buvo sek
madienio rytas. Kažkokiu rei
kalu nuvykau į Jaunimo centrą. 
Beskambinant skambučiu ir be- 
sibaladojant, per šonines duris 
iš rūsio išlindo nedidelis žmo
gus, suodinas, su tokia nutrin
ta kepure ant galvos. Pamanęs, 
kad tai sargas, paprašiau mane 
nuvesti pas Jaunimo centro di
rektorių.

— Tai aš esu tas, kurio tams
ta ieškai, — mano didžiam nu
stebimui atsiliepė suodinas žmo 
gus. — Dienomis, matot, aš esu 
su juodais rūbais ir koloratka, 
o ankstyvais rytmečiais tenka 
ir šlavėjo pareigas eiti...

Kun. dr. J. Kubiliui gimtojoj 
Lietuvoj nebuvo lemta ilgai gy
venti. Ten tik praleido jaunystę 
iki gimnazijos baigimo, o vė
liau, grįžęs iš Olandijos, dar ke
lerius metus mokytojavo Jėzuitų 
gimnazijoje Kaune. Kunigu 
įšventintas Prancūzijoje, ten 
pat studijos ir du daktaratai, 
vėliau Kanada — Montrealis, 
kur jis pastatė lietuviams Auš
ros vartų bažnyčią, pagaliau 
Chicaga ir Jaunimo centras. 
Tad daugelis jo metelių prabė
go užsieniuose, ir, atrodo, kun. 
Kubilius turėtų jau būti inter
nacionalinis žmogus, kuriam lie 
tuviški reikalai mažiau berū
pėtų.

Šis epizodas čia ir iškeltas pa 
liudyti kun. Kubiliaus patriotiš
kumą ir sielojimąsi lietuviais. 
Juk tuoj po karo, kada kaip nu
galėtojai iš Paryžiaus ir kitų 
Prancūzijos vietovių požemių 
pakilo rezistencijos vyrai, juos 
puošė garbė ir laurų vainikai, 
jie buvo didvyriai. Ir kun. dr. J. 
Kubilius savo tų dienų garbę, 
kuri buvo užsitarnauta besigru
miant su mirtimi, kiekvieną aki 
mirką tykojančia pogrindžio 
kovotojus, išnaudojo gauti pa
simatymui su šv. Tėvo nunci
jum Prancūzijoj ir čia ieškoti 
lietuviams pagalbos. Tuo lietu
vio artimo meilės keliu šis kuk
lus vienuolis žengė pokario lai
kotarpy ir tebežengia iki šios 
dienos. Tokį jį mes ir matome 
dienų dienomis Jaunimo centre 
ar tėvų jėzuitų koplyčioje.

To vienuoliško kuklumo nu
stebintas, grįžęs į namus, įni
kau į Lietuvių enciklopedijos 
XIII tomą, ir čia tuoj iškilo tos 
malonios asmenybės biografi
jos bruožai: 1925 m. baigė Tel-'

Atsimenu, kaip praėjusią žie 
mą, prieš atvykstant į Chica
gą ark. Samorė, kun. dr. J. Ku
bilius pasikvietė pas save į 
Jaunimo centrą. Jam ypač rū
pėjo, kad arkivyskupo priėmi
me dalyvautų kuo daugiausia 
lietuvių, kad per arkiv. A. Sa
morė asmenį mūsų ryšiai su 
Vatikanu dar labiau sutamprė-

O kai kartais sekmadienio 
rytais pamatau kun. dr. J. Ku
bilių su raktais rankose atraki
nantį Jaunimo centro didžiąsias 
duris, man regis, kad atidaro 
vartus į lietuviškąjį rojų, kur 
verda, kunkuliuoja mūsų tauti
nis ly venimas.

VZ. Ramojus

Politinės klaidos

Eva Adams, Philadelphia, Pa., pinigų kalyklos direktorė, mėgina dan
timis naują dolerio ketvirčio monetą, kurioje nėra sidabro. Naujalis 
ketvirtukas turi tą patį kiekį vario ir nikelio ir nukaltas taip, kad būtų 
to paties formato.

(Atkelta iš 3 psl.)
pasakė kad per tris mėnesius 
(gegužės, birželio ir liepos) prie ’ 
šas turėjo 7,300 nuostolių žmo- j 
nėmis. Vyriausybės karių žuvo I 
iki 3,100 ir amerikiečių iki 130. 
Vietkongo partizanai dabar turi 
persigrupuoti, papildyti savoji 
nuostolius. Blogas oras sunkina 
aviacijos veiksmus. Sunkūs bom 
bardavimų nuostoliai imami 
jausti ir šiaurės Vietname. 300,- 
000 gyventojų iš valdomų ko
munistų sričių per 6 mėnesius 
atbėgo i vyriausybės kontroliuo 
jamus kaimus, miestus ir kitas 
vietoves. Partizanų kovose da
lyvauja ir reguliari šiauriečių 
kariuomenė, kinai “savanoriai” j 
ii iš kitų komunistinių kraštų ! 
“specialistai”. Dėlto Amerikai 
reikėjo karines jėgas padidinti 
iki 125,000. Gali tekti šį skaičių 
dar padidinti, nes karo užbaigi
mo terminas nežinomas.

virš

1

1

Sėkmingai darančiu biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančię finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

,000,000.00

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai mokama*
dividendas du kartu j metus pridedamas prie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir slėniai Įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos
valstybinėj JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMU PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

• NAMA GREIČIAU ĮSIGYSITE, * nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapti ffevlnlnku.

• ĮSIGYSITE JI LENGVIAU, nes mūsų J nuomą panašūs 
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JI BE RŪPESČIU, ne* kaimynystėje esanti
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

*

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIItlIUIII 
TINKAMI RŪBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyram* ir motorinis 

parūpina geriausiose
“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, Rl. 60629 
Tel. 925-5179. Užsakymus priima 
telefonu susitarus.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai.

%=====

AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue

VALANDOS:

PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575

TREČIADIENĮ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8-00 P M 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 12:30 P M
-------
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ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI 
PRITARĖ LAPKRIČIO 13 D. 

MANIFESTACIJAI

Antanui Mažeikai ir Algirdui 
Budreckui rugpiūčio 5 d. lan
kantis Detroite, iš pavienių as
menų buvo sudarytas laikinas 
komitetas lapkričio 13 žygiui 
New Yorke paremti. Laikinojo 
komiteto tikslas buvo sušaukti 
organizacijų atstovų susirinki
mą ir išrinkti pastovų tam rei
kalui komitetą. Toks susirinki
mas ir buvo sušauktas rugpiū
čio 21 d. L. namuose, j kurį at
silankė 24 žmonės atstovaują 
26 organizacijas.

Laikinojo komiteto vardu su
sirinkimą atidarė Kazys Veiku
tis, trumpai nušviesdamas šio 
susirinkimo svarbą ir prašė su
sirinkimo išrinkti susirinkimui 
pravesti darbo prezidiumą. Su
sirinkimo dalyviai prašė Kazį 
Veikutį, kaipo geriausiai susi
pažinusį su Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti komiteto 
veikla ir uždaviniais, pravesti 
susirinkimą. Sekretoriauti buvo 
pakviesta Maria Sims.

Po K. Veikučio pranešimo ki
lo gana karštos diskusijos ir iš 
pradžių net atrodė, kad Detroi
to organizacijų atstovai ruošia
mai New Yorke manifestacijai 
nepritaria.

Feliksas Motuzas kėlė klausi
mą, kodėl jaunieji organizato
riai neina per centrines orga
nizacijas — Altą, Vliką ar Liet. 
bendruomenę? Jo nuomone čia 
politinis dalykas ir turėtų eiti 
per Alto tarybą.

K. Veikutis atsakė, kad visi 
veiksniai tam žygiui pritarė. Be 
to, norima suburti ir tuos, kurie 
niekur nepriklauso. Jaunimas or 
ganizuodamas šį žygį, su kito
mis centrinėmis organizacijomis 
nekonkuruoja, o trk užpildo su
sidariusią tuštumą.

Maria Sims mano, kad Alte 
tie patys žmonės taip ilgai be
būdami paseno ir jie nebegalį 
taip greit visur “sulakstyti”, 
kaip kad jaunieji.

Justas Pusdešris klausė, ko
dėl spaudoje niekur neskelbia
ma, kad Altas remia šį jaunųjų 
žygi?

K. Veikutis — Altas tam žy
giui jau net 1,000 dolerių pas
kyrė.

Jonas Atkočaitis — pilni laik 
raščiai prirašyti, kad Altas ir 
kiti veiksniai pritaria tam žy
giui.

KVIEČIAME J KONCERTĄ
Dar yra laisvų vietų į ALGS- 

gos suvažiavimo proga ruošia 
mą solists Danos Stankaitytės 
koncertą ir banketą, įvykstan
tį rugsėjo 5 d. 7 v. v. St. John’s 
Armenian Hali, Southifield, 
Mich. Besidomintieji nedelsdami 
rezervuoja bilietus pas Vandą 
Vaitienę tel. CR 5-8385, arba 
Lidiją Petersonienę CR 4-4245.

(Pr.)

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

tiiiimmimimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiii
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoruoja — Taiso —• 
Kambarius — Verandas — Garakus. 
Įdeda ‘‘Plaster Board". Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grnndmnnt Koad, Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4004 
iiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimmiiiiiiii

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Detroito ir apylinkių 

lietuviai klauso
LIETUVIŠKŲ MEUODIJŲ 

RADIO PROGRAMA
U Detroito WJLB stoties 

— Banga 1400
Šeštadieniais nuo 8:45 iki 9:45 v.v. 
Pranešėjai: AI.GIS ZAPARACKAS

Ir PATR1C1A BANDŽA
Vedėjas: RALPH VALATKA

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tei. BRoadvray S-2224 

llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllliuillll

Inž. Vacys Urbonas norėjo 
žinoti kokiu būdu buvo sukvies
tas rugpiūčio 5 d. susirinkimas 
ir kodėl tik iš pavienių asme
nų? Ar manifestacijoje daly
vaus latviai ir estai?

Kazys Veikutis — apie A. Ma
žeikos ir A. Budreckio atvyki
mą jis ir Alg. Zaparackas gavo 
laiškus. Tik iš jų ir buvo suži
nojusi nedidelė dalis žmonių a- 
pie vykstantį šios dienos susi
rinkimą. Laikinojo komiteto jau 
nėra, nes jis sušaukdamas šios 
dienos susirinkimą, savo darbą 
ir atliko. Todėl ir laikinojo ko
miteto nariai į šį susirinkimą 
galėjo ir neatvykti (iš šešių lai
kinojo komiteto narių, šiame su
sirinkime dalyvavo tik du). Su 
latviais ir estais buvo tartasi: 
jie manifestą piniginiai remti 
atsisako, eisenoje dalyvautų, jei 
būtų iškeltas visų trijų Pabalti
jo valstybių reikalas.

Inž. Jonui Gaižučiui atrodė, 
kad komitetas iš pat pradžių 
buvo blogai organizuotas.

Jo nuomonei pritarė ir dau
giau susirinkusiųjų. Alfonsas 
Tuška stebėjosi, kad susirinkime 
vis.škai nedalyvauja jaunimo 
atstovai: studentai, skautai, a- 
teitin.'nkai, sportininkai ir kt. 
Kai kurie abejojo ar Algis Za- 
oarackas organizuojant komite
tą bus gerai savo pareigą atli
kęs.

K. Veikutis atsakė, kad spau
doj buvo skelbta apie šį susi
rinkimą ir taip pat per radijo 
valandėles. Laikinasis komite
tas išsiuntė dar net 70 kvieti
mų.

Inž. dr. St. Juzėnas mano, 
kad jaunimo atstovus reiktų net 
te'efonu papildomai paraginti, 
kad tok5a;s atvejais dalyvautų 
susirinkimuose.

* • • — L. •• /į.
Dr. Vincas Misiulis galvoja, 

kad iš Detroito didesnę pinigų 
sumą bus sunku surinkti, o dar 
sunkiau pasiųsti didesnį skaičių 
žmonių į demonstracijas New 
Yorke. Jo nuomone būtų geriau 
jei tą pačią dieną visuose Ame
rikos miestuose įvyktų demons
tracijos.

Po gana ilgų ir karštokų dis
kusijų, nevienas gal nustebo, kai 
balsavimo būdu visi susirinku
sieji vienbalsiai pasisakė už ma
nifestacijos rėmimą.

Komitetas buvo sudarytas 
šios sudėties (skliausteliuose 
pažymėta kokią organizaciją at
stovauja): pirm. inž. Vacys Ur
bonas (Amerikos Balso radijo 
klubas), vicepirmininkai __ Ka
zys Veikutis (vilniečių s-ga), ir 
Jonas Urbonas (ateitininkų šen 
draugių), sekr. — Vincas Ta
mošiūnas (šaulių s-ga), ižd. — 
Alfonsas Juška (Organizacijų 
centras), informacijos vedėjas 
— Vladas Selenis (Žurnalistų 
s-ga), nariai — inž. dr. Stasys 
Juzėnas (LB), dr. Vincas Mi
siulis (Liet. atgimimo s-ga), 
inž. Jonas Gaižutis (L. tautinė 
s-ga), Jonas Atkočaitis (L. na
mų dr-ja) ir Antanas Sukaus- 
kas (Susivienijimas Ameriko
je).

Po susirinkimo įvyko naujojo 
komiteto posėdis, kuriame kom. 
nariai smulkiau susipažino su 
iš New Yorko gautomis instruk 
cijomis. Buvo priimtas J. Pus- 
dešrio pasiūlymas, kad kiekvie
nam Detroito kolonijos gyven
tojui būtų pasiųsta anketa, ku
rioje būtų klausiama ar prita
ria žygiui New Yorke ir kartu 
būtų prašoma prisiųsti piniginę 
auką nemažiau 1 dol. Aukos bus 
renkamos ir specialiais aukų la
pais. Vieną tokį lapą jau teko 
matyti, kuriame buvo ne tik 
10 dolerių, bet ir 25 dolerių au
kotojai, jie bus paskelbti vė
liau. Taip pat bus tiriamos są
lygos dėl papiginto važiavimo 
autobusu ar net traukiniu į New 
Yorką. (sln)

Ona ir Ralph Valatkai

SIDABRINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS

Rugpiūčio 15 d. Ralph ir Ona 
Valatkai atšventė savo 25 metų 
vedybų sukaktį. Dievo Apvaiz
dos, Lietuvių parapijos bažny
čioje, kun. M. Kundrotas atna
šavo šv. mišias ir pakartojo mo
terystės sakramentą Onai ir 
Ralph Valatkams. Valatkai yra 
plačiai žinomi antros kartos lie
tuviai.

1940 m. rugpiūčio 11 d. buvu
sioji lietuvių parapijos šv. Jur
gio bažnyčioj, klebonas Čižaus- 
kas, sutuokė jaunuosius Oną 
Šemerytę ir Ralph Valatką. Ona 
Valatkienė pasižymėjo Šv. Jur
gio ir Dievo Apvaizdos parapi
jos bei lietuvių bendruomenės 
veikloje. Ji buvo dukterų drau
gijos valdybos narė ir pirminin
kė, Moterų Sąjungos 54-tos kuo
pos valdybos narė ir Michigano 
valstybės direktorė, viena iš 
Lietuvos Vyčių ir Lietuvių ve
teranų moterų pagelbinio viene
to steigėjų Detroite. Valatkie
nės pastangomis, prieš tris me
tus, buvo suorganizuota lietuvių 
pensininkų grupė, ši grupelė, 
“Geltono Amžiaus” kiekvieną 
ketvirtadienį susirenka į Dievo 
Apvaizdos bažnyčios salę ir čia 
praleidžia popietę, šiandien šiai 
grupei priklauso virš 80 lietu
vių pensininkų. Tenka paminėti, 
kad šiai grupei priklauso anų 
dienų ateiviai ir naujieji. Vienas 
iš svarbiausių Onos Valatkienės 
lietuvybės išlaikymo nuopelnų 
yra, kad jos inciatyva buvo 
įsteigta lituanistinė šeštadieninė 
mokykla antrajai ir trečiajai lie
tuvių kartai.

Retas lietuvis nepažįsta Ralph 
Valatkos. Būtų sunku įsivaizduo 
ti Detroitą be šios asmenybės. 
Ralph gimė ir augo Elco Pa. At 
vykęs į Detroitą jis baigė gim
naziją ir tuoj įsitraukė į lietu
vių visuomenės veiklą. Turėda
mas gabumų muzikoje ir gražų 
tenorą Ralph linksmino Detroi
to lietuvius savo teatriniais ga
bumais, dainomis ir humoru.

Abudu Valatkai aktyviai da
lyvauja daugelyje Detroito lie
tuvių organizacijų. Priklauso be
veik visoms lietuvių katalikiš
koms organizacijoms. Detroite 
Valatkai yra ryšininkai tarp 
senosios ir naujosios lietuvių 
kartos.

1946 m. Ralph tapo Detroito 
Lietuvių Radijo balso vedėju. 
1950 jis įsteigė savo Lietuviškų 
Melodijų Radijo valandėlę, kuri 
ir dabar tebelinksmina plačią 
lietuvių visuomenę.

Ralph Valatka aktyviai reiš
kiasi ALRK susivienijimo 171 
kuopoj, Lietuvių Vyčių, Ameri
kos Lietuvių veteranų s-gos, 
Detroito Lietuvių gimnazijų 
centre ir lietuviškuose laikraš
čiuose. Jau 5 metai kai jis pir- 
ninkauja Detroito Lietuvių or
ganizacijų centrui. Jo dinamiš
kas vadovavimas parodė lietu
vių visuomenei, kaip reikia 
ruošti minėjimus, garsinant lie
tuvių vardą svetimtaučių tarpe. 
Ne vienam lietuviui buvo grau
du, šių metų tremtinių minėji
me, čia gimęs ir augęs lietuvis 
— surengė ir pravedė Detroite 
minėjimą o tie kurie pergyveno 
tą žiaurų įvykį, nerado net lai
ko į minėjimą atsilankyti.

Valatkai išaugino taurų lie
tuviškos dvasios sūnų Ralph Jr.,

kuris šį pavasarį baigė gimna
ziją ir rudenį tęs studijas kole
gijoj.

Nei Ralph, nei jo žmona nėra 
matę Lietuvos, bet jų namuose 
jaučiasi lietuviška dzūkiška dva
sia. Jų namuose rasi visus pa
grindinius lietuviškus laikraš
čius ir žurnalus, bei išgirsi lie
tuvišką plokštelių muziką.

Atšvęsti Valatkų sidabrinį 
vedybinį jubiliejų buvo susirin
kę daug giminių ir draugų, net 
iš tolimos Europos, Pennsylvva 
nijos ir kt.

Svečiai dalyvavo pamaldose, 
o po pamaldų Lietuvių Vetera
nų namuose įvyko banketas. 
Banketo metu prof. dr. Just. 
Pikūnas pasveikino jubiliantus 
ir įteikė Popiežiaus palaimini
mą. Svečiai buvo pavaišinti ska
niais lietuviškais valgiais ir gė
rimais. Detroito visuomenė lin
ki Valatkams daug sveikatos, il
giausių metų ir dar su didesne 
energija dirbti lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos vadovavimo 
darbą. A. Z.

— J. Kaupo raštams leisti 
Detroito skyrius pasiuntė tre
čią $175 dolerių siuntą komite
to centrui — Valdui Adamkui 
Tabor Farm, Sodus, Mich. Au
kotojų pavardės buvo skelbtos 
spaudoje, išskyrus dr. Aleksą 
Zotovą, kuris $25 įmokėjo pa
skutiniu laiku.

Per tris kartus yra pasiųsta 
septyni šimtai ir penki doleriai 
$705 centrui iš Detroito sky
riaus. Atrodo pinigų rinkimo 
darbas eina prie galo.

Aukoję $5 gaus nemokamai 
pirmą raštų toną, aukoję $10 
gaus abi knygas. Suprantama 
knygos bus parduodamos ir kios 
kuose. (Ižd. S. J.)

RUGSĖJIS —
BENDRUOMENĖS MENUO

Vasarai tolstant ir vėstant 
ežerams LB valdyba metė žvilgs 
nį į tai kas darytina LB dva
siai praturtinti, įsisąmoninti į 
Bendruomenės paskirtį, uždavi
nius ir prasmę. LB valdyba 
skelbia rugsėjį Bendruomenės 
mėnesiu. Tam numatoma paskai 
ta su maža akademine progra
ma, kurioje bus supažindinta su 
Lietuvių charta, mestas žodis į 
1966 jaunimo metus ir t. t. Su
tiko kalbėti St. Barzdukas. Taip 
pat su LB mėnesiu bus supa
žindinta ir per abi lietuviškas 
radijo valandas, o taip pat at
skirais laiškais ir prie bažnyčių 
lapeliais.

LB valdyba ryžtasi, koope
ruojant su kitomis lietuvių or
ganizacijomis, siekti vengiant 
dvylipumo ar pasikartojimo ko
ordinuotos parengimo progra
mos: muzikos — solistų koncer
tas, piano rečitalis ir t. t., — 
dailės parodos, ypač tų, kurių 
Detroite nėra buvę, dailiojo žo
džio — literatūros, tautinių šo
kių, lietuviško filmo vakaro ir 
galiausiai paskaitų ciklo įvai
riomis temomis. Pasigendama 
ganizacijoms, siekti, vengiant 
dvylipumo ar pasikartojimo, ko 
su didėjančiu susirūpinimu ir 
studentų pasirodymų.

Solidarumo mokesčius siųsti 
ižd. A. Rudžiūnui, 23296 Plum- 
brooke St., arba įmokėti VI.

Paužos Neringoje ir V. Vizgir
dos Baltic Delicatessen krautu
vėse. Parengimo kalendorius 
pas G. Gobienę.

L. B. valdyba

DAIL. PETRAVIČIAUS 
PARODA

Dail. V. Petravičiaus meno 
paroda, vykstanti ALS s-gos 
suvažiavimo proga, rugsėjo 4— 
5 d. Northland Inn. 5 aukšt. 
Southfieid, Mich., atidaroma 
šeštadienį, 1 v. p. p.. Detroito 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

MOKSLO METAMS 
BESIARTINANT

Stovyklavimams, iškylavi- 
mams ir kitiems vasaros malo
numams besibaigiant, jaučiu 
pareigą pranešti, kad ALB Dr. 
V. Kudirkos vardo lituanistinė
je mokykloje naujieji mokslo 
metai prasidės š. m. rugsėjo 11 
d. Pamokos, kaip ir pereitais 
mokslo metais, vyks kiekvieną 
šeštadienį gražiose, erdviose Red 
fondo valdinės mokyklos patal
pose, kuri turi didžiulę salę ir 
aikštę mokiniams pertraukų 
metu pažaisti. Mokykla yra toli 
nuo didesnio judėjimo ir triukš
mo gatvių ir turi puikią maši
noms pasistatyti aikštę.

Šiais mokslo metais bus mo
komi visi astuoni skyriai. Moko
mieji dalykai bus perteikiami, 
prisilaikant ALB švietimo tary
bos nustatytos programos.

Daugelis domisi, koks bus 
mokytojų sąstatas. Jis bus 
toks: kun. B. Dagilis, J. Dun- 
čienė, G. Gobienė, K. Gricius, D. 
Kaupienė, V. Keblienė ir V. Pa- 
talauskienė.

Tėvai, norintieji į šią mokyk
lą savo vaikus leisti, maloniai 
prašomi paskambinti prieš moks 
lo metų pradžią man tel. WE 4- 
5224, tėvų komiteto pirm. V. 
Petruliui tel. 533-8918 ar sekre
torei V. Vaitienei, tel. LO 5- 
8385. Mokinių, kurie pereitais 
mokslo metais šią mokyklą lan-

Aplankykite mus naujose,
ERDVIOSE IR ELEKTRINIAI VĖSINAMOSE

patalpose, 4640 S. Ashland
Visa kas yra reikalinga ėjimui į mokyklą

Apsirengę puikiais rūbais jaunuoliai geriau jausis ir geriau mokysis. Viską 
galite pirkti kreditan, už kurį nereikia mokėti jokią nuošimčių.

MODERNŪS PUSBAČIAI: ODINIAI 
IR ZOMŠINĖM 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

VISI VASARINIAI RŪBAI PARDUODAMI

SU 20% NUOLAIDA!
ČIA TIK KELETAS YPATINGŲ ATPIGINIMŲ:

Trumpom rankovėm, nereikalingi prosijimo MARŠKINIAI............. dabar $3.88
Medvilnės trumpom rankovėm MARŠKINIAI ....................................... $1,88

Ir aukščiau

Siauros KELNĖS ................. $5.88

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos 
įskaitant stambius (husky).

“JAC” MARŠKINIAI ................. $2.88
tr aukščiau

S EIG A N ' S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4840 South Ashland Avenue
Atidarą vakarais: pinmad., ketvirtad., o kitomis 

dienomis iki 6-tos valandos vakaro. 
Rugpiūčio mėn. sekmadieniais uždaryta.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. rugpiūčio 26 d. 0

kė, iš anksto registruoti nerei
kės. Jie bus užregistruoti rugsė
jo 11 d., atvykę į mokyklą.

K. Jurgutis, 
Mokyklos vedėjas

__ KOLUMBO VYČIAI IR 
SPAUDA

Kolumbo vyčiai, didžiausia pa 
šaulyje katalikų vyrų organi

pinpi ||T T %/ * RADIO (LIETUVIAD VjilKVrUI I I .V. gav. DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų 8EPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

9A19 httt.st 71 ST ST. nurtfin ILL. 60629. TEL.: 471-2446

ourrent dividend on investment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. • Vi 1 metų investavimo bonus mokama 4|4% dividendų kas pinmetj Ir J

dar Išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO SS, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad.. Antrad., Penkt. tr šeštad. 9 v r. — 4:80 p. p J
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v r — 8 v. v

K

105 BUICK’AI

Jei norit tikro bargeno, tai pamatykit asmeniškai DAN KURAITĮ. 
Jisai dežūros savo įstaigoj kol išparduos visus 105 Buick’us. 

“Buick’as lietuviškas automobilis.”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022 

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609

zacija, Baltimorėje užbaigė 83-jį 
metinį seimą. Seimo metu bal
suota pastatyti naujus centro 
rūmus New Haven, Conn. Pas
tatas bus 26 aukštų ir kainuos 
8 mil. dolerių. Seimo dalyviai 
nubalsavo kovoti prieš nepado
rią spaudą ir paskyrė $500,000 
stipendijų fondui prie Katalikų 
universiteto Washingtone.

J



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. rugpiūčio 26 d.

San Francisco miesto beisbolo ko
mandos metikas Juan Marichal 
uždrožė priešo komandos žaidėjui 
beisbolo lazda per galvą ir už tai 
lygos vadovybės buvo suspenduo
tas aštuoniom dienom ir nubaus
tas 1,750 dol. pabauda.

MICHIGAN OBUOLIAI
IR KITI CKIO PRODUKTAI.

Įvairūs Michigan obuoliai bušeliais ir svarais: 
po 10 centy svaras

Michigan persikai ............................ buš. $2.65
Dideli kiaušiniai........................ 3 tuzinai, $1.35
Vid. dydžio balti kiaušiniai......... 3 tuzinai, $1.19
Mažo dydžio kiaušiniai................. 3 tuzinai, 89 ct.
APPLE CIDER galionas................................69 ct.
Natūralus medus iš bitynu.................... 5 sv. $1.39
šviežios bulvės - Fancy No. I raud. ar baltos

20 sv..................................................  $1,09
Dideli dryžuoti melonai (Watermelon) .... $1.19

OTAUF Atdara, nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

tūli o I IJKr 1924 West 59th St-vi vui. Tel PRospect 6.5347
PATIKIMIAUSIAS

«
Ir kiekvieno plknikautojo bet kinio ežero pa

kraštyje arba kalnuose labiausiai mėgiamas 
vienintelis tikras imiKM'tuotas

LENKIŠKAS KUMPIS
— maisto gaminys toks geras, kad jis užsi
tarnavo šj “(Geriausios Namų Kuosos” ženklų.

Bet kurta proga galima jj 
patiekti šilta arba šaltų, 
o galima gauti lengvai 
atidaromose 2—12 svarų 
skardinėse, žinomų ,io- 
puliariu KKAKUS, ATA
USTO lr POLO rūžl«.

Taip pat galima gauti 
' 11—13 svarų kumpiai

žinomi TALA vardu.

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORE

5515 $0. DAMEN AVE. AuL PHONES WA 5-8202
AUGUST — RUGP. 26, 27, 28 D. D.

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN V. S. O. P. Brandy

$3-89
FIFTH

COEUR DE FRANCE GRANDE
Fine Champagne Cognac

$4.29
FIFTH

IMPERIAL NAPOLEON BRENCH 
Brandy

$2.98
FIFTH

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED

Dry or SYveet 30 oz. Bottle $“| .29

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
Canadian Whisky

$4*98
FIFTH

YVOLFSCHMIDT 100 PROOF VODKA $3-59
(Decanter Bottle Close Out) fJfth

DUCAL IMPORTED 1959 VINTAGE
RED LISBON GRAPE WINE Fifth $1-79

ESCORIAL GRUN 112 PROOF
Imported German Liąueor

$5-98
FIFTH

OLD STYLE LAGER BEER
Case of 21— 12-oz. cans Case $3.59

PASKUBINS SIUNTINIŲ 
PRISTATYMĄ

Cosmos Parcel Express ir 
Cosmos Travel Bureau korpo
racijų prezidentas Gabriel Rei- 
ner tik ką grįžo iš Sovietų Są
jungos, kur jis buvo nuvykęs 
su Amerikos lengvosios atleti
kos sportininkais.

Gabriel Reiner rado progos 
pasikalbti su Vnešposyltorg va
dovaujančiais asmenimis dova
nų siuntinių reikalu. Jis patyrė, 
kad artimesnis bendradarbiavi
mas su Vnešposyltorg pareigū
nais ir skubesnis siuntinių pri
statymas ateityje yra užtikrin
tas.

G. Reiner taip pat išsikalbėjo 
su Intourist’o pareigūnais ir

&

svarstė išplėstą 1965-66 metų 
turizmo programą, šioje srity
je bus daroma daugiau paleng
vinimų ir teikiamas geresnis 
patarnavimas iš Sovietų pusės.

G. Reiner būtų malonu išgirs
ti atsiliepimą apie minėtas leng
vatas. (Sk.)

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

Geriausias ir pigiausias laikrodžių 
taisymas ir pardavimas.
2557 W. 63rd St. RE 7-1776

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilM»il||lilili
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDENAS 
2740 W. OSrd St.
Telef. 434-0421

Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
HintHiiimiiminiiiHtmHiĮHuuHH imtis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų remontas
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll!

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063 
imiWiinfininffimmnnniniinniiinnni»
IIIIIIIIIIIIIIIIPIItlIUIIIIIIIIIIllllllllllllllHII

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas.

WA 5-9209 Chicago, Bl.
llllllllllllllllllllllllllllllllllliilliiiillliiini>

lllllllllllllf lllllllf llll S t II11II llll JIII i ii III lt* *
10%, 20%, 80% pigiau mokėsite 
už apdraudą nao ugnies lr auto 
mobiiio pas

FRA NK ZAPOLIS 
3208 <4 YVest »5th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330
llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllli

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi! iiiiiiiiiiimi 
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškai uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
lllllllllllllllllllllllllllllil!It!!lllllllllllllllll

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago Iii. 60632. Tei. YA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiifiimii
GARBAGE DRUMS

YVITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1113
Tel. 234-4802 434-1113
'iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 irg FM 
Tel. HEmlock 4-2413

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Mapletvood Ave. 

Clilcago 29, Hl.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave, 

Tel. FRontier 6-1882

COSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE

2608 ir 2439 West 69th Street
Clilcago 20, III, Tel. YVĄ 5-2737.

3212 South Halsted Street
Chicago 8, Hl. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiedlai 
M Chicagos j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

I CONSTRUCTION CO,

CLASSIFIED GUIDE

CONTRACTORS REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEMĖ PARDAVIMUI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

ir
Dažome

DECOR HOEJE BUILDERS, INC.
A. Markauskas 
Tei. 863 - 4666

MISCELLANEOUS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiini

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 m etų a

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas. ų

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiimmiiiiiiiii

HELP W A N T E D

REGISTERED

NU RSES
These are immediate, permanent 

openings: 3 to 11, 11 to 7 shifts. Kui
ly eąuipped modern General Hospi
tal. Wages start $399 per mo.— 
2 % per cent raiše every 6 months 
up to 5 yrs. Siek pay, paid vacation. 
40 hr. week. Blue cross avaiiable. 
Town vvith population of 1,800 in 
mid4t of vvestern cattle country. If 
you are ąualified and seeking a fu
ture in a pleasant living area.

CONTACT — ADM1NISTRATOR

BLUE MOUNTAIN HOSPITAL 
JOHN DAY, OREGON 

Phone: 888

LABORER, age 20-40
Factory opening in a new steel 

vvarehouse. Will train. No exper’ce 
necessary. Apply in person:
NATIONAL MATERIAL CORP. 
2525 Arthur Av., EJk-Grove Village

Reikalinga vidutinio amžiaus mo
teris prie 2 mažų vaikų, 5 dienas 
savaitėje. Kambarys ir maistas 
plius alga. Skambinti 581-0964.

INSURANCE
Compensation and general liability 

UNDERYVRITER, Nationally known, 
large old line stock co. Excellent 
•opportunity for right man. Complete 
fringe • benefits, including company 
paid pension plan. Salary commen- 
surate vvith exp. Cali Mr. ANSORGE. 
YVĄ 2-4540.

F E M A L E
EXPERIENCED SEYVTNG MACHINE 

OPERATORS
for children’s play clothes. Also for 
light factory work. Steady employ- 
ment.

TUMBL-TOGS 
1934 N. Washtenaw

TOOL MAKER
To wrk. in small Tool Rim. Mušt 
know die casting & punch press 
dies, plūs prod. fixtures. Creative 
ability helpful. 40-hr. week, Es- 
tablished Co. FI 6-4560.

WIRERS -- SOLDERERS
Printed Circuit board, modules 

and panel board type of wiring.
LUNDELL CONTROLS, INC. 
2560 N. Elston, Tel. 772-8200

HELP VVANTED  REIKALINGI DARBININKAI

PRODUCTION ASSEMBLERS
To do Electro-mechanical assembly for manufacturer 
of oil burners.
* Free Off-Street Parking * Excellent Working Cond.
* Employee Group Insurance * Union Scale Wages

Apply Personnel Office
AUTOMATIC BURNER CORPORATION

1823 W. Carroi Ave., Chicago, Illinois

F E M A L E 
FACTORY

IMMEDIATE OPENINGS!!
FOR

MALĖ AND 
GENERAL

MANY COMPANY BENEFITS — STEADY W0RK

PRECISION EXTRUSION, INC, 
720 East Green, Bensenville, Illinois

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vSslntuvus.

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuoae.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

Jnozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. YVestern, Chicago #, III.

REAL ESTATE

Sąžiningas lr greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais. Veikia 
notariataš.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplevvood Ave.
CL 4-7450, arba YA 7-2046

Mūr. 4 k. 10 m. G. P. $18,300. 
Mūr. 6 k. M. P. centre $17,500. 
Mūr. 2x6 B. P. garaž. $26,500. 
Mūr. 4 nuomos, M. P. $27,800.

Mūr. 7 k. M. P. visk. nauj. $18,900.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių pa
sirinkimas

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

Marąuette p-ke, 7 kamb. reziden
cija. Mažas įmokėjimas. Tik $13,900.

Mūrinis 4 kamb. butas ir biznio 
patalpa, garažas, pigus, $9,900.

Prie Marąuette p-ko 5 kamb 
bung., karšto vandens šildymas, 6 
m. šen., garažad. $20,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. RE 7-9515

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st Sk WAIbrook 5-6015

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BRIGHTON PKE. išnuom. 4 kamb. 
butas. Pageidaujama vyresnio amž. 
pora. Kreiptis po 5 v.vak. 2437 W. 
45 Pi.

HE L P W A N T E D

FĖMALE

INSTRUCTOR — qualified
to teach Shorthand and Typing in 
small Catholic girls High Sehool 
located in South Chicago. Full time.

Tel. — SA 1-7908 

SECRETARY
Heavy exper„ fast shorthand, able 

to assume responsibility for handling 
correspondence and related matters 
for 6 salcdmen. Mušt have own trans- 
portation.

ACME YVILEY CORPORATION 
2480 Greenleaf Eik Grove Village 

Mr. Ginibut — 437-1050

SALESLADIES
P YKT - TIME

Experienced preferred. Many com
pany benefits. Apply in person, 
9:30 a.m to 9:30 p.m.

ROBERT HALL CLOTHES 
3938 W. Wasliing’ton Blvd.

10 butų, 4 motų mūras, '‘Built-in’s”,
Vėsintuvai. Pajamų $1 4,800 metams. 
$83,000.

14 butų niūras. Marąuette parke. 
$84,000.

Gražus 8 butų mūr. Nauja elekt
ra, nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,500.

8 butai ir 2 bizniai. Mūr. Alumin. 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pke. $68,500.

3 butai ir 2 bizniai. Mūr. Labai 
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. belsmen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29,800.

Rooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius! (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirksite už 
$42,000.

NERIS REAL
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321

SALES ° MORTGAGES « MANAGEMENT

4936 VVest 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M.L.S.
$14,500

Cicero. 3-jų miegamųjų medinis 
namas. Pilnas rūsįys. Karšto vandens 
gazo šiluma. 2 automobilių garažas. 
Nuosavybės mokesčiai tik $101 me
tams.

824.500
Berwyn. 8 kamb. 5 miegamieji. 

Mūrinis namas. Tinka didelei šeimai. 
Pilnas rūsius. Karšto vandens šilu
ma. 2 auto mur. garažas. Virtuvė 
išklota plytelėm. 33 pėdų lotas.

$21,500
Cicero Medini.4 pajamų namas ir 
extra sklypas. 5 kamb. butas 1-mani 
aukšte ir 3-jų kamb. butas pasto
gėje. Karšto oro alyvos šiluma. 2 
mašinų garažas. žemi nuosavybės 
mokesčiai.

$28,500
Cicero 3-jų butų mūrinis. l-nas) bu
tas 3-jų kambarių, vos porą metų 
kai įrengtas, ir 2 švarūs butai po 
5 kamb. Karšto vandens gazo šilu
ma. 2 auto garažas.

$30,500
Cicero $560 pajamų į mėnesį. 2 bu
tai po 5 kamb. 1-nas 2-jų kamba
rių ir 4-ri švarūs furnišiuoti mie
gamieji. Puikus mūrinis namas ir 
2-jų auto. garažas.

$30,500
Cicero 3-jų butų mūrinis po 6 
kamb. 3 mieg. kiekviename bute. 
Pilnas rūsys. Gazu apšildoma. Na
mas labai gerame stovyje. 2 auto. 
mūrinis garažas. Aluminijaus 2-ji 
langai. Moderniškos vonios. Kabine
tinės virtuvės.
_____ $24,500
Cicero 3-jų butų mūrinis. 6, 4, ir 2 
kamb. Pilnad rūsys. Gazo karšto 
vandens šiluma, naujas boileris. 2-jų 
mašinų mūrinis garažas. Namas la
bai švariai išlaikytas. Geros paja
mos.

Med. 1 Vž aukšto, 6 ir 4 kamb. 2 
auto garažas, šildymas gazu, žemi 
taksai, Marąuette Park. centre.

Grožio salionas ir 3 butai, medi
niu centr. šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

14 butų, 2 krautuvės, 20 auto tai
symo dirbt. 25,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą. Brighton 
Parko biznio centre.

4 po 4 medinis, 37 pėdų sklypas, 
skiepas lr pastogė, arti naujos) baž
nyčios, Brighton Parke.

2, po 0 medinis, Brighton Parko 
centre. $16,500.

3 butų mūrinis — $22,900 Brigh
ton Parke

Mūr. 1J4 aukšto, 5 ir 4, 10 metų 
senumo, garažas, labai gražus kie

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Sireet CL 4-2390

8 butų niūras. Apie $9,000 nuo
mos. Kaina $69,000 ar pasiūlymas.

švarus biznelis—mūras. šviesA pa
talpa ir 5 kamb. butas. Naujas ga
zu šild. $17,500.

Pirkėjui prie pinigo. — Gražus ii 
butų mūras. Dideli butai, gera vie
ta. Kaina — sutartis.

5 kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti mūsų. $16.800.

Poniška rezidencija. 2 aukštų mū
ras), 50 p. sklypas. “Air cond.” 2 
vonios. Daug priedų. 2 auto ' gara
žas. $30,000.

2 butu niūras. 2 po 6 kamb. Arti 
M. pko. $27,500.

ATEIKITE — VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 YVest 69th St. Tel. BE 7-7200 arba RE 7- 8534

YVheaton, III. parduodamas 7 kamb. 
namas miestely. Pilnai atremontuotas, 
tuščias; 2 sklypai, {mokėjimui ims 

‘station wagon”, sklypą ar kitką. 
HO 9-0292.

DĖMESIO I

ĮSIGYKITE DABAR!
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai,
greitai ir prieinama kaina. 

DRAUGAS
4545 W. 68 SL. Chicago. III. 60629

Perskaitę "Draugą*, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

lĮį aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. 
Marąuette pke. $24,300.

1 aukšto, 6 ir 3 kamb. Geram
stovy medinis. Modern. virtuvė ir 
vonia, 1% auto, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $18,250. >

2 po 4% kamb. 9 metų mūras. 
Marąuette pke. $33,500.

2 aukštų mūr. 5 ir 4 kamh Gra
žūs butai. 2 auto garažas. Marąuette 
pke. $25,000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap
saugotas nuo potvynio rūsys, 2 auto. 
garažas. $17,500.

4 miegamų mūras. Netoli mūsų 
įstaigos. Tik $13,750.

0 kamb. Uoksus rezidencija sfevi- 
ninkui ir 4 kambarių, su pilnu rū
siu, medinukas, Gage pke.. $24,500.

$25,500
Cicero Mūrinis narnai ir 2 auto, ga
ražas. Pilnas rūsys. 2 atskiri gazo 
boileriai. Virtuvės naujai moderni
zuotos. Vienas vonios kambarys ir
gi modernizuotas. Partneriai skiria
si. Galima nupirkti su mažu įmo
kėjimu.

$28,750
Cicero - Parkholme 2 po 6 kamba
rių mūrinis. Extra kambarys rūsy 
išnuomuotas1 už $40 mėn. Karšto 
vandens šiluma. 2 auto. mūrinis ga
ražas. 2-tro aukšto butas naujai Iš- 
dekoruotas.

$22,500
Cicero 2-jų butų mūrinis. 5% ir 5. 
30 pėdų sklypas. Pilnas rūsys. Karš
to vandens šiluma. Modernizuotos 
virtuvės ir vonios.

S 125,000
Cicero 20 butų mūrinis Virš $20,000 
metinių pajamų. Metinės/ išlaidos 
įskaitant dženitoriaus algą tik $6,- 
899. Sav. išsikelia iš šio miesto.

$30,500
Cicero 6 butų mūrinis Kiekvienas 
butas turi po 2 mieg. Nuomininkai 
už gazą, elektrą ir karštą van. 
denį užsimoka patys). Nuomos galėtų 
būti po $75 už butą. Palikimas. Pa
sinaudokite proga.

$70,000
Cicero Naujas C butų mūrinis. 4 po 
2 ir 2 po 1 mieg. Centralinis šil
dymas. Apie $10,000 metinių paja
mų. Arti susfišleklino ir .didžiųjų 
krautuvių.

$105,000
Cicero 2-jų metų senumo. $23,000 
metinių pajamų. 17 butų. Metines 
išlaidos — $7,310. Kiti interesai
stavininką verčia parduoti žemiau 
kainos.

$48,000
Cicero Luxus 3-jų butų mūrinis): 4, 
5%, 5%. 2 butai turi po 3 mieg.
Visi vėliausių madų įrengimai. Savi
ninkas išsikelia į vienos šeimos rezi
denciją. Priims rimtą pasNūlynią.

mas, daug rožių, 46 ir Kilpatrick.
Mūr. bung. 8 kambariai, 30 pėdų 

sklypas, Marąuete Parke.
2 po 4 med., 62 ir Albany apy

linkėje, $16,500.
Med. 3 butai, $12,500. Brighton 

Parke.
2 po 5 mūr., cent. šildymas, ga

ražas, švarūs butai, Gage Parke.
2 aukštų mūrinis: 3 butai ir mai

sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas ir pulkus biznis. Brighton 
Parke.

Turime 13 metų patyrimą, kvali
fikuotas personalas, didžiausis dėme
sys jūsų Interesams. Visados pasitar
kite mūsų įstaigoje.

aukšto 2 hutų mūras. Atskirt 
gazo šildymai. Garažas. $30,000.

Liuksus (t kamb. vieni, motų mūr., 
arti 65 ir Pulaski. “Radiant” šild. 
ir įrengtas šild. rūsy, garaž., platus 
sklyp. $28,500.

4 butų med. —- $3,000 nuomos. At
skiri gazu šildymai. Apie 40 p. lotas.
Gage p. $21,000.

2 aukštų, (( kamb. mfd. Naujas
garažas, uždari porčiai. Prie 65 ir 
Kedzie. $13,500.

7 kamb. medinis. Tvirtas, moder- ♦ 
nūs, naujas garažas, Brighton Parke. 
$11,500.

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2288

1Į/2 aukšto .mūr., 5 ir 3 kamb. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. Apyl. 
65 ir Pulaski. Tinka išnuomavimui 
arba giminingoms šeimoms. Savi
ninkas. $26,500. LU 2-8430.

iiimMimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-
nos viBiems prieinamos. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. rugpiūčio 26 d.t rugpiūčio 29 d. 2 vai. p. p. kuo- 
Kuzmickių namuose, 7007 So. 
Justine. Kviečiame gausiai atsi
lankyti.. Bus gerų dovanų. J. J. 
ims ir pavaišins.

Sąjungietė
STATYS FAUSTU

“Fausto” operą (Gounod) 
prancūzų kalba rugsėjo 25 d. S 
vai. 15 min. Lane Tech. audito-

rijoje (Addison ir Western), 
Chicagoje, statys The American 
Opera Co., vadovaujama muzi
kės Anna dėl Preda, diriguo
jant svečiui dirigentui Eugene 
Hukvary. Baletą parūpina Ro
bert Lunnon.

ŽUVIS BR ANGIAI KAINUOJA 
Indijoje žuvis brangiai kainuo
ja. Bombėjaus vyskupijos ka
talikams leista valgyti su mėsa, 
išskyrus didįjį penktadienį ir 
Pelenų dienoje. Leidimas galio
ja dviems metams.

PAVYKO PARENGIMAS išrinkta į centro valdybą iždo 
globėja. Sveikina narės S. Bart 
kūtę naujose pareigose. Sąjun- 
giečių metinis parengimas — 
irbatėlė įvyks šį sekmadienį, 
pos pirm. Jadvygos ir Jurgio

Town of Lake Šv. Monikos 
draugija turėjo arbatėlę su dau 
gybe dovanų. Rugpiūčio 22 d. 
veikėjos Helen Gedviliens, 4839 
So. Hermitage Avė., gražiame 
darželyje susirinko būrelis rė- 
mjų ir praleido keletą valandų 
pas vaišingą E. Gedvilienę, kuri 
visas maloniai priėmė ir pavai
šino. Buvo atsilankęs ir kun. 
Edvardas Abromaitis, kuris pa
dėkojo Gedvilienei už priėmimą 
ir visoms už atsilankymą, nes 
visas pelnas buvo parapijos 
naudai. Parengimą ruošiant, 
daug pasidarbavo H. Gedvilie
nės sūnus Frank Gedvilas. Pa
dėjo J. Kuzmickienė, A. Jesels 
kienė, V. Bučnienė. Moterų są 
jungos pirm. Jadvyga Kuzmic
kienė kvietė visas atsilankyti i 
sąjungiečių rengiamą arbatėlę 
jos namuose rugp. 27 d. 2 vai. 
p. p. 7007 So. Justine St. Visos 
bus pavaišintos.

Dalyvė

BRONIUI SUDZINSKUI 
tragiškai mirus, jo tėvams ELENAI IR BRONIUI SUD- 
ZINSKAMS liūdesio valandose gilią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

Juozas, Ona ir Petras Leveriai 
Jurgis Ivanauskas

Velionė buvo duktė a. a. Mykolo ir 
Juozapinos Sciglinskų. Į vienuolyną 
įstojo 18 šv. Baltramiejaus parap.. Wau- 
kegan, III. Vienuolyne išgyveno 45 m.

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero Se
seris, sesutę Jievą, svainį Charles' Bels
kis ir jų šeimą, Brockton, Masa., Wil- 
liatn ir Marilyn Belskis. Chicagoj. Krank 
ir Fannie Belskis, Brockton. Mass.. Sta
čia ir Ario Dibona, Braintree, Mass., 
Anna ir Kdward Tautkus, Brockton. 
Masti., Loretta ir Charles Batchelder. 
Stoti,ghton, Mass., Theresa ir John I.oef. 
Pacific Palisades. Calif., ir jų šeimas, 
taipgi kitus gtmlnes ir pažįstamus.

Laidotuvės jvyks penktad.. rugp. 27 
d. Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 
vai. ryto šv, Kazimiero Seserų koply
čioj. 2601 W. Marąuette Rd.. Chicagoj.

Po pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Prašom gimines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse ir pasimelsti už jos vėlę.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS ir 
BELSKIU ŠEIMA.

Laid. direkt. P. Gurskis, SE 3-5711.

Berkeley, Calif., grupė demonstrantų prieš karą Vietname piketavo 
traukinį, vežusį karius. Viršuje matyti vienas piketuotojų besėdįs ant 
bėgių su plakatu, tačiau kai traukinys pradėjo artėti (apačioje) nar
suoliui nervai neišlaikė ir pabėgo, visai nepasiryžęs dėti galvos už 
komunistų remiamą politiką, reikalaujančią amerikiečius pasitraukti 
iš Vietnamo.

Inž. Doc KAZIUI KRIŠČIUKAIČIUISĄJUNGIEČIŲ 21 
VEIKLA

KUOPOS
staigiai ir netikėtai mirus, žmonai Bronei, dukrai Violetai su 
šeima, seserims Marytei ir dr. Elenai Mekienei, broliui inž. 
Jonui Kriščiukaičiui ir visoms Kriščiukaičių bei Stankūnų 
šeimoms reiškia giliausius užuojautos jausmus ir kartu liūdi

Town of Lake sąjungiečių 
tarpe yra daug ligonių. Serga 
uolios veikėjos: Petronėlė Bir
bilaitė, Cecilija Kneižienė, So
fija Mickūnienė, Placidą Meš- 
kienė, A Milerienė, K. Matkevi- 
čienė. Daugiausia ligones lanko 
ir jomis rūpinasi mūsų kuopos 
pasišventusi pirm. Jadvyga Kuz 

mickienė, nors ir pati nėra
stiprios sveikatos.

Kuopos ilgametė rašt. Sophia 
Bartkutė dalyvavo Moterų są
jungos seime Detroite, Mich., ir

SULAIKOMA RUSŲ INVAZIJA 
Į ESTIJĄ

Aldona ir Vytautas Taurai ir sūnūs 
Ona Pavilčienė ir dukros

Be atodairos į tariamą drau
gystę tarp Estijos ir Sov. Rusi
jos ir į seniai iškilmingai pami
nėtą 25 metų Sovietų režimo 
Estijoje sukaktį, sovietinė Es
tijos vyriausybė pabrėžia tau
tinį savo krašto skirtumą ir gi
nasi nuo rusų mvazijos. Pasta
ruoju laiku mažutė Estijos res
publika, teturinti vos 1,300,000 
gyventojų, išleido naują įstaty
mą butams tvarkyti. Einant 
tuo įstatymu, niekas iš rusų ne 
gali apsigyventi Estijos sosti
nėje ir dar dviejuose pramonės 
miestuose.

Tallin turi 300 000 gyventojų, 
ir 40% iš jų yra rusai. Kituose 
didesniuose Estijos miestuose, 
kuriuose nebegalės rusai apsi
gyventi, yra tekstilės pramonės 
miestas Narva, prie pat Rusi
jos sienos, ir Kobtla - Jaerbe 
naftiniame Estijos rajone. Per 
antrą pasaulinį karą Narvos 
miestas buvo bemaž visai su
griautas. Jo atstatymo metu 
jame apsigyveno rusai. Kobtla- 
Jaerge taip pat turi didelį pro
centą rusų. šiuo metu estai no
ri atstatyti pusiausvyrą savo 
krašto gyventojų tautinėj su
dėtyje.

Estijos kaimas ir toliau pa
lieka estiškas, nes rusai į kai
mus nesiveržia. Turimais prane 
Šimais, estai stovi aukštesnia
me civilizacijos bei kultūros ly
gyje negu rusai ir todėl nenori 
naudotis “sovietiniais patyri
mais”. Kad Estijos gyventojai 
nemaištautų, Rusija pagaliau 
sutiko, kad Tallin ir Helsinki

turėtų betarpišką susisiekimą 
laivais, Estai ir suomiai yra 
giminingos kilmės tautos ir no
ri artimų santykių. Numatomi 
abipusiški vizitai su specialiais 
leidimais.

(Vertimas iš “Gwiazda Po- 
iarna”)

A. -Į- A. PAUL ANTONONIS
Gyveno 6410 S. Whipple St. z
Mirė rupg. 24 d., 1965, 4:30 vai. popiet, sulaukęs 71 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Raguvos parap., 

Kazimieravos kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Stankutė), 

švogerka Elizabeth Varnagis, jos vyras Frank ir jų šeima, 
švogeris John Witas su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo Ieva Benaitiene su šeima.

Priklausę,Chicagos Liet. Dr-jai, Kęstučio Pašalpos klubui. 
Lietuvių Piliečių ir Pašalpos dr-jai ir Marąuette Pko. Namų 
Sav. dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st 
St. Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 27 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Žmona ir kiti giminės.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

DR. LIUDĄ DIRDIENĘ
IR JOS ŠEIMĄ,

jų brangiai mamytei Lietuvoje mirus, širdin 
gai užjaučiame ir kartu liūdim.

Z. Adomavičiūtė,
E. ir S. Trimakai ir 
M. Marcinkienė su šeima

Marąuette Parko namų savininkų organizacijos 
vice-pirmininkui

A. f A. POVILUI ANTONONIUI mirus, 
nuoširdžiai atjaučiame žmoną ir kitus gimines

VALDYBA: K. Aleksiūnas, IK. Brazaitis, B. Brazdžionis,
A. Gintneris, P. lasius, VI. Konstantinavičius,
B. Linkus, M. Mikšienė, K. Repšys, J. Skeivys, 
M. Tiškevičienė ir J. Vikšraitis

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6*2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108*0?

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Pranešama visuomenės žiniai, kad š. m. rugpiūčio mėn. 
24 dieną staiga mirė Chicagoje Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys ir valdybos vice-pirmininkas, ilgametis Chicagos Lie
tuvių Tarybos narys ir įvairių kitų lietuvių organizacijų vei
kėjas (ik i

Gili užuojauta reiškiama seseriai Rose Maling ir jos duk
teriai, broliui Stasiui Draugeliui su šeima, likusiems artimie 
siems bei draugams.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimas vyras ir tėvas

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G«riau>lo« jiUa dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų 
2448 IVest 68rd STREET

Telef.PR 8-0888 PB 8-0884

A. -f- A.
ANTANAS NATKEVIČIUS

Gyveno Intoje, Sibire

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Mirė 1965 m. liepos 23 dieną sulaukęs 62 metų amžiaus. 
Kilo iš Paikiškių kaimo, Mariampolės apskrities.

Nuliūdę: Žmona Emilija ir sūnus Ferdinandas 
Lietuvoje paliko sesuo Marija ir Bronius Palekai su šeima LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos NariaiFUNERAL HOMfc
STEPONAS C. LACKAVVICZ

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacffiSe*

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672A. f A. DR. KAZYS DRANGELIS

GyVeno 6554 S. Artesian Avė.
Mirė rugp. 25 d., 1965, 2:15 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mariampolės apskrities, Balbieriš

kiu valsčiaus. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Rose Malings, duktė 

Lorraine Fehrmann, jos vyras John ir šeima, brolis Stanley, 
brolienė Sophie ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lith. Chamber of Commerce, Lith. Medical 
Association ir Lithuanian National League of America,

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 28 d. iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus nulydėtas į kapines.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIAvy.raJ Viktoras, sūnus WaJter. 

marti Harriet ir šeima, duktė 
Helen Gilt, žentas Frank ir 
šeima, duktė Nancy Adams, 
žentas Walter ir šeima, brolis 
Charlie Pilipauskas, brolienė 
Ona ir šeima. 11 anūkų, 3 pro
anūkai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks! penktadienį, 
rugp. 27 d. iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėta į švč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, nuirti, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas, tel. LA 3-857 2.

Tel. LAfayette 8-8572

8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKASEUDEIKIS LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
L 4605-07 South Hermitage Avenue 
i Tel. YA 74741-2

4330*34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO, ILL. Tei. OLympic 2-1008

Nuliūdę: Sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. rugpiūčio 26 d.

X “Draugo” antradienio lai
doje, skyriuje aplink mus, žinu
tėj apie “Draugo“ pikniko virtu 
vės tvarkytojus, įsibrovė stam
bi klaida. “Draugo” pikniko me 
tu piknikautojus aprūpins mais
tu ne Lietuvių Gailestingųjų se 
serų sąjunga, kaip buvo para
šyta,, bet Nekaltai Pradėtosios 
Švč. P. Marijos seserų rėmėjų 
Marąuette Parko skyrius.

X A. a. sės. Baptistą, Šv. Ka 
zimiero seserų kongregacijos 
narė, mirusi antradienį, šj va
karą 7 vai. su procesija bus nu
lydėta į koplyčią. Gedulingos 
pamaldos prasidės 9:30 vai. r. 
penktadienį šv. Kazimiero sese
rų vienuolyno koplyčioje.

X A. a. dr. Kazys Draugelis, 
gimęs 1888 m. XII. 24 d., vie
nas pirmiausių lietuvių dantistų 
Chicagoje, staiga mirė rugpiū
čio 24 d. naktj. Velionis buvo 
veiklus Amerikos Lietuvių tary
bos centro valdybos vicepirmi
ninkas, daug metų darbavosi 
Chicagos Alto skyriuje, buvo 
vienas pirmųjų jo pirmininkų. 
Daugiausia yra veikęs Ameri
kos Lietuvių tautinėj Sandaroj. 
Reiškėsi ir lietuvių spaudoj. 
Sekretoriavo Lietuvių prekybos 
rūmų valdyboje.

X “Bręskime, kad mūsų dul
kės storio žmoniškumas žmoniš
ku taptų“ — tai 172ra Alvu
do radijo paskaita šj ketvirta
dienį, rugpiūčio 26 d. 10 v. r. 
Sophie Barčus radijo šeimos 
valandoj.

X Visų Chicagos lietuviškų 
organizacijų atstovų pasitari 
mas dėl žygio į Jungtines Tau
tas lapkričio 13 d. Nevv Yorke 
kviečiamas rugpiūčio 27 d.,
penktadienį, 7:30 Gintaro svetai 
nėję, 2548 W. 69 St. Kadangi 
tas žygis rengiamas lietuvių 
jaunimo, tai ypač kviečiami stu 
dentų ir lietuviško jaunimo at
stovai pasitarime dalyvauti, šia 
me susirinkime bus renkamas 
komitetas minėtam žygiui pa
remti ir organizuoti.

X Zigmas Vainonis, ameri
kiečių fabriko gamybos sky
riaus viršininkas, iš Buenos Ai
res, Argentinos buvo atvykęs į 
Chicagą susipažinti su darbo 
metodais panašiuose šio kraš
to fabrikuose. Chicagoje jis bu
vo apsistojęs pas Stasę ir Pet
rą Miliauskus Marąuette Parke.

X Pagarsėjęs Neo-Lithuanų 
orkestras gros spalio 2 d. 8:00 
vai. vak. Liet. Gailestingųjų se
serų sąjungos baliuje, Western 
ballroom salėje. (Pr.)

x NAUJAUSI vokiški RADIO 
ir magnetofonai Blaupunkt, Grun- 
ding ir Telefunken ($50-1000). 
RAŠYMO mašinėlės 1965 mod. 
liet. ir kt. r., SKAIČIAVIMO m. ir 
Cash REGISTERS labai papiginta 
kaina tiesiai iš N. Y. sandėlių J 
J/butą. Taisymas J/mieste. Garan 
tija 1-5 m. Katalogus ir informa
cijas reikalaukite: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr. E- Northport, N. 
Y. 11731, kuris “Draugui” žino
mas. kaip sažininerap asmuo CRk >

X Vasarvietėje Rambyne iš
nuomojami kambariai ir butu
kai su ir be maisto. Skambinti 
tiesiai tel. 616-469-2260. Adre
sas: Union Pier, Michigan, P.O. 
Box 51. (sk.)

X Dantų gyd. Rožė ir Jonas 
Tijūnai, 2538 W. 66 Str., rug
piūčio 21 d. išvyko į Meksiką 
praleisti atostogų. Keletą dienų 
numato sustoti Mexico City ir 
aplankyti garsiąją Guadalupę, 
yra visos Amerikos globėjos 
stebuklingas Marijos paveiks
las. Ilgesniam poilsiui pasirink
ta visų išgarsinta Acapulcos 
vasarvietė.

X Lietuvių fondo naujas ad
resas: 6643 So. Maplewood
Ave., Chicago, III. 60629, tel. 
778-2858. Visais LF reikalais 
prašoma kreiptis naujuoju ad
resu.

X Lietuvių moterų federaci- 
ja, Chicagos klubas, rengia der
liaus balių spalio 30 d. Jaunimo 
centre. Rengėjos yra pasišovu
sios balių suorganizuoti ir pra
vesti galimai aukštesnio kultū
rinio lygio.

X Berniee Alis (Janušaus
kaitė) su dukrele Teresa Alis, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los mokine, laimingai ir paten
kintos grįžo iš Europos atosto
gų, kurias praleido Anglijoj, 
Paryžiuj, Šveicarijoj ir kitur. 
Berniee Alis yra dukra plačiai 
žinomos veikėjos Mikalinos Ja
nušauskienės, kuri »yra versli
ninkė, stambi gerų darbų rėmė
ja.

X Petronėlė Birbilaitė, 4544 
So. Paulina, sveiksta ir jau pra 
deda vaikštinėti. Petronėlė Bir
bilaitė yra sena Town of Lake 
gyventoja, amžina narė visų 
vienuolynų, veikli Moterų są
jungos 21 kuopos narė. Labai 
daug visur yra veikusi. Pažįs
tami linki jai geros ir stiprios 
sveikatos, kad vėl galėtų grįž
ti į visuomeninę veiklą.

X Oną Stirbytę, gyvenančią 
Cicero, III., einančią iš darbo, 
buvo užpuolę trys negrai. Skau
džiai pramušė alkūnę, kur bu
vo rankinukas, kitas sumušė 
petį. Ryžtinga lietuvaitė nenu
sigando, bet ėmė šauktis pagal 
bos ir stipriai laikyti traukiamą 
rankinuką, kuriame buvo rak
tai, akiniai, $1 ir šiaip smulk
menų. Užpuolimas įvyko Roose
velt gatvėje. Buvo daug prava
žiuojančių žmonių, bet nei vie
nas nekreipė dėmesio. Vis dėl
to, pabijoję negrai pabėgo, O. 
Stirbytei teko dvi atostogų sa
vaites gydytis, kol pilnai pa
sveiko.

X Studijoms labai padeda 
magnetofonas, toks kaip Tele
funken. Pasižiūrėkit pas Gra- 
dinską. Spalvoti TV, radijai hi 
fi stereo. 2512 W. 47 St. FR 
6-1998. (sk.)

xJeri Robinson, Rūta Poš- 
kutė-Corajod ir Gale Corajod, 
Edgar Aliau Poe mokykloje 
30558 So. Langley Ave., 6-to 
skyr. geografijos klasėje atsto
vavo pavergtą Lietuvą. Rūta 
Corajod trečios kartos JAV lie
tuvė kalbėjo apie Lietuvos is
toriją, kalbą ir dalyvius vaiši
no kugeliu. Jos duktė Gale mo
kinius supažindino su liet. kny
gomis. Jeri Robinson iš savo 
kaimyno K. Bružo guvusi reikia 
mos medžiagos, dalyvius supa
žindino su Lietuvos žemėlapiu, 
didesniais miestais bei žymes- 
niom vietom.

Poe mokykla Roselando apy
linkėje yra iš pirmaujančių, tu
ri virš 500 mokinių. Gražu, kad 
ir kiti atjaučia ir ryžtasi gar
sinti pavergtą Lietuvą.

Jadvygos Matulaitienės vadovaujama N.Y. tautinių šokių grupė šoka Lietuvių dienos programoje New 
Yorko valstybės paviljone. Rugsėjo 5 d. ši grupė pasirodys Baltijos tautų programoje toje pačioje scenoje 

I Nuotr. R. Kisieliaus

CHICAGOS ŽINIOS

IŠ ART! IR TOL!

J. A. VALSTYBĖSE
Kun. J. čekavičius, aplankęs 

Liurdą ir daug kitų įžymių vie 
tų Europoje, šiuo metu yra Ro
moje. šv. Petro bazilikoje, to
je krikščionybės širdy, rugpiū
čio 20 d., prašomas dr. Henriko 
Lukaševičiaus, jis atlaikė pa
maldas už a. a. Leonę Lukaše- 
vičienę, mirusią prieš 6 metus 
rugp. 20 d. New Yorke.

— Šv. Antano gimnazijoj, 
Kennebunkporte, Maine, žymiai 
padaugėjus mokiniams, rošia- 
masi šiems mokslo metams, ku
rie prasidės rugsėjo 7 d. Didina 
mos klasės, papildomi suolai, lo 
vos, kėdės ir kiti reikmenys 
naujais. Mokslo metai prasidės 
mišiomis ir įžangine programa 
salėje. Mokiniai atvyksta rug
sėjo 6 d. va nare.

X Helen Sirvinskienė grįžo 
iš Šv. Kryžiaus ligoninės ir bai
gia sveikti namuose, 4541 So. 
Rockwell St.. Galima aplankyti.

X A. a. Pov. Antanonis, 6410 
S. Whipple St., mirė rugpiūčio 
24 d. šv. Kryžiaus ligoninėje, 
sulaukęs 71 m. Velionis buvo 
Marąuette Parko Namų savi
ninkų organizacijos vicepirmi
ninkas, Lietuvių piliečių klubo 
vicepirmininkas, Kęstučio ir 
Chicagos Lietuvių d-jos bei ki
tų organizacijų veikėjas. Pašar 
votas Petkaus koplyčioje, laido
jamas penktadienį Šv. Kazimie
ro kapinėse. Atsisveikinimo va
karas šį ketvirtadienį 8 v. v. 
Organizacijos prašomos atsiųs
ti savo atstovus.

X Čikagos Aukštesnioji Li
tuanistikos mokykla, veikianti 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare 
mont Ave., mokslo metus pra
deda rugsėjo 11 d.:

9 vai. ryto senųjų mokinių 
registracija;

9 vai. 30 min. pataisų egzami 
nai, vasaros darbų grąžinimas 
ir patikrinimas;

10 vai. 30 min. naujųjų moki 
nių registracija ir egzaminai. 
Registracijos ir egzaminų mo
kesčiai po 3 dol., už mokslą —

35 dol. metams.
Mokykla laikosi LB JAV 

Švietimo tarybos nuostatų ir 
programos. Į mokyklą priimami 
mokiniai, kuriems šiais metais 
sueina 12 metų ir vyresni. Iš
imtinais atsitikimais priimami 
ir 11 m. Baigę lituanistinių mo
kyklų 8 skyrius priimami į mo
kyklą be egzaminų. Tą dieną jie 
sumoka registracijos mokestį 
ir pristato pažymėjimą. Nebai
gę laiko stojamuosius egzami
nus iš pradžios mokyklos kur
so. Ypatingas dėmesys kreipia
mas į lietuvių k. mokėjimą raš
tu (diktantas ir atpasakojimas) 
ir žodžiu (mokėjimas skaityti 
ir atpasakoti). Laiką egzami
nus į aukštesnes klases turi mo 
keti peršokamų klasių kursą. 
Informacijai skambinti po 6 v. 
v. LU 5-2629. Pr.)

— Bronė ir Jonas Tamašaus
kai iš Worcesterio, Mass., pa
aukojo Lietuvių fondui šimtą 
dolerių.

— Kun. Ant. Valiuška, ap
sukęs visą pasaulj, šiomis die
nomis laimingai grįžo į Los An 
gėlės, parsivežęs gražiausių 
įspūdžių ir gerai pailsėjęs. Il
giau buvo sustojęs Australijo
je, Palestinoje, Italijoje ir vi
soje Vakarų Europoje.

yra žygio centras. New Yorke 
yra Jungtinės Tautos, New Yor 
ke yra ir didysis Madison Squa- 
re Garden, kur lapkričio 13 d. 
suplauks keliolika tūkstančių 
lietuvių pareikšti pasauliui apie 
lietuvių tautai daromą skriau
dą ir reikalauti ją atitaisyti.

Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybei atstatyti nori pa
informuoti New Yorko visuo
menę apie atliktus darbus ir 
apie problemas, kurias organi
zatoriams teks nugalėti. Komi
tetas taip pat kvies visuomenę 
savo darbu talkininkauti žygio 
organizatoriams. Tuo tikslu yra 
šaukiamas visuomenės susirin
kimas šį sekmadienį, rugpiūčio 
29 d. 12 vai. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne. Prane
šimus padarys KLNA koordi
natorius Romas Kezys ir finan
sinės sekcijos pirm. Antanas 
Reventas. Visi kviečiami daly
vauti.

NAUJAS ARKIVYSKUPAS 
DIRBA

Naujas Chicagos arkivysku
pas John Cody antradienį pra
dėjo valdyti vyskupiją. Įvesdini 
mo apeigas transliavo keturios 
TV stotys. Lietuviai žiūrovai 
TV ekrane matė vysk. Vincen
tą Brizgį ir tėvų marijonų pro 
vinciolą Viktorą Rimšelį, MIC. 
Šv. Vardo katedra buvo perpil
dyta vyskupų, dvasiškių ir ti
kinčiųjų minia. Vakar arkivys
kupas, dalyvaujant dideliam 
vyskupų skaičiui, pirmininkavo 
Extension misijinės draugijos 
metiniam susirinkimui. Šį vaka
rą miestas jam rengia civilinį 
pagerbimą Conrad Hilton vieš
butyje. Naujas ganytojas ruo
šiasi vykti į ketvirtą visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo sesiją 
Vatikane. Sesija prasidės rūgs. 
14 d. Tikimasi, kad jis jau kaip 
kardinolas grįš gruodžio mėn., 
kada pilnai galės susipažinti ir 
su vyskupijos reikalais. 

DIDŽIAUSIA VYSKUPIJA
Amerikos didžiausia vysku

pija yra Chicagoje. Joje yra 
2,341,500 katalikų, kurie suda
lo 43% visų gyventojų Cook ir 
Lake apskrityse.

IŠBĖGO IŠ KEPYKLOS
Apie 150 darbininkų išibėgo iš 

Dressel kepyklos, 6630 S. Ash
land, kai trūko šaldymo vamz
dis ir pripildė kepyklą nuodin
gomis amoniako dujomis.

STREIKAS KENOSHOJE
United Auto Workers unijos 

17,000 narių išėjo į streiką 
prieš American Motors korpora
ciją, Kenoshą, Wis. Darbinin 
kai iškėlė 135 skundus dėl dar
bo sąlygų.

MIRUSIŲ MIESTAI
Chicagos vyskupijos žinioje 

yra 33 katahkų kapinės, kurias 
prižiūri apie 600 darbininkų. 
Kasmet katalikų kapinėse pa
laidojama apie 21,000 mirusių. 
Nuo šių kapinių užvedimo iš 
viso yra palaidota 1,315,000 as
menų.

DAUGIAU MUILO Į 
VIETNAMĄ

Chicago American dienraštis 
veda muilo rinkimo vajų. Mui
las siunčiamas į Pietų Vietna
mą. Šiomis dienomis muilo fab
rikai paskyrė 10,000 svarų mui 
lo šiam vajui.

MILIJONIERIUS
SPORTININKAS

Harry Radix, turtuolis spor
to mėgėjas, mirė Chicagoje. Iš 
pusantro mil. dolerių palikimo 
jis paskyrė ./125.000 golfo ir 
čiuožimo rateliams. Įvairioms 
labdarybėms pis paskyrė $300 
tūkstančių.

GAISRAS SUNAIKINO 
SANDĖLĮ

Didelis gaisras sunaikino 
Evans Products kompanijos len 
tų sandėlį, 3900 S. Mannheim, 
Franklin Parko priemiestyje. 
Nuostolių padaryta apie $600 
tūkstančių. Ugniagesiai atva
žiavo iš devynių priemiesčių. 

MOKESČIAI UŽ NUOSAVYBĘ!
Chicagos miestas pernai iš

rinko $573,506,627 nuosavybių 
mokesčiais. 1965 m. mokestis 
bus $5.37 už kiekvieną $100 
nuosavybės įkainojimą.

PARDAVĖ 2,419 SKLYPŲ 
ŽEMĖS

Cook apskritis iš varžytinių 
pardavė 2,419 sklypų žemės 
Bremen apylinkėje. Savininkai 
nebuvo mokėję mokesčių už 
sklypus jau 10 metų. Įstatymas 
leidžia tokias žemes parduoti. 
Už parduotus sklypus apskritis 
gavo $225,694.

IEŠKO UGNIAGESIŲ IR 
POLICININKŲ

Skokie priemiestis skelbimais 
Chicagos dienraščiuose ieško 
naujų ugniagesių ir policininkų. 
Ugniagesiai per mėnesį gali už 
dirbti iki -614, policininkai — 
iki $644. Dėl platesnių informa 
cijų kreiptis: Skokie Fire Dept., 
9024 Gross Point Road, arba 
Skokie Police Dept., 8333 Lin
coln Ave.

— Eugenija. Čėsnaitė rugpiū- 
Čįo 17 d. Middlebury kolegijoj 
(Vermonte) gavo prancūzu kal
bos magistrės laipsnį. Ji yra 
Marijos ir Kazio Čėsnų, Wor- 
cester, Mass., dukrelė. Nauja 
magistrė gimusi Lietuvoje, — 
Kybartuose. Vokietijoje Kasse- 
lio lietuvių pradžios mokykloje 
pradėjo mokytis, 1949 m. su tė 
vėliais atvykusi j Worcesterį, 
baigė Šv. Kazimiero parap. mo
kyklą, Classical vidurinę mokyk 
lą ir Clark universitetą, kuria
me studijavo Vakarų Europos 
kalbas. Toliau studijas tęsė 
Wesleyan universitete (Middle- 
town, Conn. ir Middlebury, Vt, 
Gavusi Fulbrighto stipendiją, 
vienerius metus gilino prancū
zų k. studijas, aplankė kai ku
riuos Europos kraštus ir liepos 
mėn.. grjžo į Worcesterį.

E. Čėsnaitė, tik ką įgijusi ma 
gistrės laipsnį, paskirta į Hart
fordo vidurinę mokyklą pran
cūzų k. mokytoja. Ji yra, kaip 
ir jos tėvai, susipratusi aktyvi 
lietuvaitė, priklauso prie Lietu
vos vyčių ir Lietuvos skaučių 
sąjungai

— Kviečiame New Yorko lie
tuvius į talką. Žygio*į Jungti
nes Tautas idėja jau prigijo ke 
liolikoje lietuvių kolonijų JAV- 
se ir Kanadoje, kur jau veikia 
komitetai šiam žygiui paremti. 
Apie 300 veikėjų talkininkauja 
žygio organizavimui. Bendrinės 
lietuvių organizacijos, spauda, 
įadijo valandėlės ir visa eilė žy 
miųjų lietuviškosios išeivijos 
vadų yra įsijungę į žygio rėmė
jų eiles. Atėjo laikas ir plačia
jai New Yorko visuomenei kon
krečiu darbu ateiti žygio orga
nizatoriams į talką. Iš New Yor 
ko visuomenės tikimasi daugiau 
talkos nei iš bet kurios kitos 
lietuvių kolonijos, nes juk čia
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įvyks
( Sekmad., rūgs. 5 d., 1 vai. popiet

| B U C O sodyboje)
j WILLOW SPRINGS, ILLINOIS |

Iškylos vieta pasiekiama Archer Avenue (4A keliu),
Willow Springs Road ir German Road.

Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuvė ir bufetas su įvairiais = 
| gėrimais.s * SU

Bus ir vaikams sudarytos sąlygos laiką praleisti linksmai.
Pikniko - Gegužinės tikslas: sudaryti sąlygas Chicagos ir apylinkės lietu*

= viams šelmiškai pabendrauti ir ta proga paremti Draugą ir lietuvišką knygą.
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AUTOBUSAI IŠVAŽIUOJA:
Šv. Jurgio bažnyčia — 33rd St. ir So. 
Lituanica Avenue, 12:30 valandą. 
Tvarkytoja: Mary Jaunis—Tel. YA 7-3158

Šv. Kryžiaus bažnyčia — 46th St. ir So. 
Hermitage Avenue, 12:40 valandą. 
Tvarkytoja Petronėlė Turskienė — 
Telefonas: YArds 7-6053

3)

4)

Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
44th Street ir So. Fairfield Avenue 
Tvarkytoja: Anelė Skrebutienė — 
Telefonas: LA 3-8828
Marijos Gimimo bažnyčia — 
ir So. Washtenaw Avenue 

Tvarkytoja: Ona Ivinskaitė
Maplewood Avenue.

68th Street s

— 6821 So. =
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