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Pietų Vietnamo karas frontuose ir užfrontėse
CHICAGO. — Apie taiką Pie

tų Vietname daug kalbama, bet 
mažai į ją tikima. Kariaujan
čios pusės didina karines jėgas, 
bet vengia didesnio garsinimosi. 
Išskrisdamas užvakar keturių 
dienų vizitui į Filipinus apie tai
ką pirmą kartą prašneko ir P. 
Vietnamo ministeris pirminin
kas gen. Nguyen Cao Ky. Jis 
pareiškė, kad Pietų Vietnamas 
sėstų prie derybų stalo su Š. 
Vietnamu, jei Šiaurės Vietna
mas atsisakytų agresijos ir iš
sivežtų savo karius ir agentus 
iš Pietų Vietnamo. “Mes norim 
tartis, jei Š. Vietnamas nori 
kompromiso, bet mes neisim į 
derybas, kol Š. Vietnamas neri 
išplėšti mūsų provincijas”, kal
bėjo gen. Ky. Jis išreiškė abe
jonę, kad Š, Vietnamas dabar 
eitų j derybas.

Po budistų riaušių nuslopini
mo gen. Ky pirmą kartą išvy
ko iš krašto, būdamas tvirtai 
įsitikinęs, kad dabartinė karinė 
Pietų Vietnamo vyriausybė yra 
nepajudinama.

Išlyginami nuostoliai
Įtakingasis Anglijos dienraš

tis “Times” rašo, kad Amerikos 
oriniai riboti puolimai į Šiaurės 
Vietnamą vargu ar pateisina pa
tiriamus nuostolius. Amerika 
sustiprino orinius bombardavi
mus, bet komunistinis pasaulis 
padidino karinę pagalbą. 1965 
metais Amerikos oro pajėgos 
perkirto Šiaurės Vietnamo gele
žinkelių linijas daugiau kaip 500 
kartų, bet geležinkelių linijos 
greitai buvo atstatytos. Šiaurės 
Vietnamas patiria skaudžių nuo 
stolių, bet kelis kartus padidin
ta Sovietų Rusijos, raud. Kini
jos ir kitų komunistinių kraštų 
karinė pagalba Šiaurės Vieina- 
mui padarytus nuostolius išly
gina.

Sovietų raketos
Priešlėktuvines raketas sovie

tai siunčia ne tik į šiaurės Viet
namą, bet jų parduoda ir Indi
jai. Indija, sovietinių priešlėk
tuvinių raketų pirkėja, pradėjo 
būkštauti sovietinių raketų ne
veiksmingumu. Sovietų Rusija 
paaiškino, kad raketos esančios 
geros, tik Šiaurės Vietname ka
riai nemoka jų tinkamai vartoti.

PALEISTA PARTIJA
PARYŽIUS. — Zambijoje pa

leista viena iš krašto opozicinių 
partijų — nacionalinė pažangio
ji partija.

Šios partijos lyderis Robert- 
sas pareiškė, kad šiuo metu “su 
sidarė tokios aplinkybės, jog ji 
nebegali toliau veikti. Robertsas 
pabrėžė, kad nacionalinės pa
žangios partijos nariai “gali pa
sirinkti savo tolimesnį politinį 
kelią”.

Nacionalinė pažangioji parti
ja turėjo 10 iš 80 atstovų Zam
bijos parlamente ir jungė dau
giausia europinės kilmės žmo
nes.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 12 d.: šv. Graeidi- 

jus, šv. Klara, Danguolis, Lai
mė.

Rugpiūčio 13 d.: šv. Ipolitas, 
šv. Radegunda, Gilvilas, Elvy- 
rė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, aukščiausia oro tempe
ratūra 70 laipsnių.

Saulė teka 5:55, leidžias 7:56.

Politinių stebėtojų išvedjiojimai
Paaiškinimu sovietai suramino Vietnamo aukštumose, netolie-
Indiją ir paragino ir toliau so
vietines raketas pirkti, o pasau
liui pademonstravo, kad sovietų 
specialistai sovietų raketų Pie
tų Vietname neaptarnauja.

Ho Chi Minh kelias

Sovietų Rusijos spauda pakal
tino Ameriką, sakydama, kad 
Amerikos karinės pajėgos esan
čios pasiruošusios įžengt’ į Laos 
teritoriją ir užvaldyti Ho Chi 
Minh kelią, kuriuo iš Šiaurės 
Vietnamo per Laos teritoriją ve
žami Pietų Vietnamo komunis
tams ginklai. Kaltinimas pasi
girdo tuo metu, kai 4-sios ame
rikiečių armijos divizijos kariai 
pradėjo išsikėlimo veiksmus P.

Viet Nam
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Iš Vietnamo karo fronto. — Dar daugiau JAV-ių karių atvyko j 
Pietų Vietnamą. Dabar ten yra 285,000 amerikiečių karių. Tęsiamas 
bombardavimas demilitarizuotos zonos tarp šiaurės ir pietų Vietnamo. 
Toje zonoje yra sutelktos komunistų karinės pajėgos, kurios siunčia
mos j Pietų Vietnamą. Numatoma didelė kova tarp raudonųjų ir lais
vės gynėjų Da Nango ir Chu Lai apylinkėse.

Areštuotas jugoslavų rašytojas Michailovas
BELGRADAS. — M. Michai

lovas, jugoslavų rašytojas, a- 
reštuotas rugpiūčio 8 d. Zadare 
prie Adriatikos pajūrio.

Michailovas, buvęs Zadaro u- 
niversitete filosofijos profeso
rius, planavo rugpiūčio 11 die
ną sukviesti savo šalininkų su
sirinkimą, kuriame būtų buvęs 
įsteigtas opozicinis žurnalas 
prieš komunistų partiją.

Jo vardas pagarsėjo praėju
siais metais, kai jis paskelbė li
teratūrinį kūrinį, pavadintą

MIRĖ DAILININKAS ANTANAS 
ŽMUIDZINAVIČIUS

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Rugpiūčio 9 d. po sunkios ligos 
mirė dailininkas, okupuotos Lie
tuvos Dailės akademijos narys 
korespondentas, profesorius An
tanas Žmuidzinavičius.

Dailininkas Antanas Žmuidzi
navičius gimė 1876 m. spalio 
31 d. Seirijų miestelyje. Baigęs 
mokytojų seminariją Veiveriuo
se, kurį laiką mokytojavo pra
dinėse mokyklose. 1896 m. iš
vyko į Varšuvą ir čia mokėsi 
dailės mokykloje. 1905 m. g lino 
studijas Paryžiuje. Grįžęs į Lie
tuvą apsigyveno Vilniuje. Čia 
jis aktyviai organikavo pirmą

se Ho Chi Minh kelio.

Pergalė galima, jei...
Buvęs respublikonų preziden

tinis kandidatas Barrys Goldwa- 
teris kritikuoja Amerikos kai
riojo sparno liberalus, kurie skel 
bia, kad Pietų Vietname karinė 
pergalė negalima. Tos pažiūros 
šalininkų yra Anglijoj ir Pran
cūzijoj. Goldwateris atsako, kad 
karinė pergalė Pietų Vietname 
bus pasiekta ir komunistinis pa
saulis jos negalės sulaikyti, jei 
Amerika nesusvyruos namuose.

Pakeitimai Britanijos vyriausybėje

“Maskva, Vasara, 1964 m.”, ku
riame jis kritikavo Sovietų Ru
sijos vyriausybę. Jis buvo įka
lintas 37 dienom, pašalintas iš 
filosofijos fakulteto profesūros 
ir pasmerktas Kroatų Aukščiau 
siojo teismo. Vėliau Kroatų Auk 
ščiausias teismas sprendimą su
spendavo.

Praėjusią savaitę Zadaro po
licija iškrėtė Michailovo butą 
ir jį apkaltino, kad jis skleidęs 
netikrus gandus. Jam gresia 
bausmė vienerių metų kalėjimo.

sias Lietuvos dailės parodas 
1922 m. dailininkas buvo išvy
kęs į Jungtines Amerikos Vals
tybes, kur suruošė tris dailės 
parodas.

Nuo 1926 iki 1940 metų Žmui- 
dzmavičius dėstė Kauno meno 
mokykloje. Vėliau profesoriavo 
Kauno Taikomosios dekoratyvi
nės dailės institute.

Sovietai okupantai ji pagerbė 
įvairiais būdais, suteikdami nu
sipelniusio meno veikijo vardą, 
apdovanodami Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu ir išrink
dami deputatu į okupuotos Lie
tuvos aukščiausiąją tarybą.

Didinama JAV-bių karinė 
pajėga P. Vietname

Politiniai ir kariniai apžval
gininkai tikina, kad ligi šių me
tų pabaigos Amerikos karinė 
jėga Pietų Vietname pasieks 
nuo 400,000 ligi 450,000 vyrų. 
Armija siekianti dar keturių 
naujų armijos divizijų, o mari
nų korpusas dar 50,000 marinų. 
Prezidentas Johnsonas rinkimi
niais metais betgi dar nesižavi 
karių ir civilių paskelbta išsa
mia studija, jog karas Pietų 
Vietname bus ilgas, jei jis bus 
vedamas dabartiniu mastu. Stu

LONDONAS. — Užvakar mi
nisteris pirmininkas Haroldas 
Wilsonas vicepremjerą J. Brow- 
ną paskyrė užsienio reikalų mi- 
nisteriu vietoje M. Stewarto.

Brownas, 51 metų amžiaus, 
taipgi pasiliks vicepremjeru.

Stewartas, 59 metų, pakeičia 
Browną kaip ekonomikos minis
terį.

Kiti pakeitimai yra šie; At
stovų rūmų vadas Herbertas 
'Bowdenas pakeičia Artūrą Bot- 
tomley kaip britų bendruomenės 
(commonwealtho) sekretorių.

Bottomley paneičia A. Green- 
woodą kaip užjūrių išvystymo 
ministerį.

Greenwood pakeičia R. Cross-

— Prezidentas Johnsonas va
kar pareikalavo karinės vado
vybės Pietų Vietname pasia’š- 
kinti, kodėl buvo antradienį 
bombarduotas kaimas P. Viet
name. Bombardavimo metu ta
me kaime žuvo 26 asmenys ir 
114 asmenų sužeista. Bombar
davimas įvykęs per klaidą, iš
provokavus raudoniesiems.

— Senatas civilių teisių įsta
tymo projektą, kurį Atstovų rū
mai priėmė antradienį, pradės 
svarstyti šių metų rugsėjo 6 d.

Bet jo šalininkai pasiryžę su
kviesti susirinkimą, kuriame bū
tų įsteigtas opozicinis žurnalas.

Prancūzų pasikalbėji
mai Nato taryboje

PARYŽIUS. Užvakar pran
cūzų užsienio reikalų ministeris 
Maurice Couve de Murville pa
reiškė, kad derybos tarp Pran
cūzijos ir jos sąjungininkų dėl 
prancūzų karinių pajėgų Vaka
rų Vokietijoje ateities nejuda 
iš vietos.

Jis pranešė Prancūzijos mi
nisterių kabinetui, kad pasikal
bėjimai tęsiami Šiaurės Atlanto 
sąjungos (Nato) taryboje, bet 
jokios pažangos nepadaryta.

Couve de Murville politinį pra 
nešimą pateikė dviejų valandų 
20 minučių ministerių kabine
to posėdyje, kuriam vadovavo 
prezidentas Charles de Gaulle.

De Gaulle visai nekalbėjo 
Vietnamo klausimu, nors buvo 
manoma, jog jis prabils. Šis 
klausimas visai nebuvo svarsty
tas, pareiškė laikraštininkams 
informacijos sekretorius Y. 
Bourges.

Dailininkas Žmuidzmav čius 
vakar palaidotas valstybės lė
šomis.

dija siūlo į Pietų Vietnamą pa
siųsti mažiausiai 750,OOu Ame
rikos karių.

Daug pasakantis faktas
Būdingas faktas: kai Ameri

kos liberalai būkštauja Pietų 
Vietnamo karo beprasmiškumu, 
Amerikos kariai, ramiai ir sau
giai budėdami Europoje masi
niai prašosi perkeliami j Pietų 
Vietnamą. Kareiviai laiškus ra
se net prezidentui Johnsonui, 
tikėdamiesi greitesnio perkėli
mo. št. Daunys

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės stengiasi pagerinti san
tykius su Kambodija.

maną kaip butų ir vietos vy
riausybės ministerį.

Crossman pakeičia Bowdeną 
kaip Atstovų rūmų vadą.

Atstovų rūmai (parlamentas) 
272 balsais prieš 214 davė vy
riausybei diktatūrinę teisę įšal
dyti algas ir kainas. Norima iš
traukti britų ekonominį veži
mą, įklimpusį į krizės balą,

— Indonezija grįžta į UNES 
CO (Jungtinių Tautų organiza- 
■cijos vienetą). Tai pirmasis In
donezijos žingsnis sugrįžti į Jun 
gtines Tautas.

Premjeras Ky atvyko 
į Manilą

MANILA. — Pietų Vietnamo 
ministeris pirmininkas Nguyen 
Cao Ky užvakar pareiškė, jog 
jis pasiruošęs karą baigti savo 
krašte “greitai, staigiu žygiu”, 
gal būt', net įskaitant ir invazi
ją į komunistų valdomą Šiau
rės Vietnamą.

Bet jis pridėjo, pasirengęs 
laukti dar ketverius ar penke
rius metus, kad būtų laimėta 
prieš komunistus “socialinė re
voliucija”.

Ky kalbėjo laikraštininkams, 
atvykęs į Filipinus pasikalbiti 
su filipiniečių prezidentu E. 
Marcos’u įvairiais tarptautiniais 
klausimais.

Ky pareiškė, jog jis sveikina 
Filipinų iniciatyvą baigti Viet
namo karą ir šį reikalą svarstys 
su Marcos’u.

Filipinai, kartu su Malaizija 
ir Thailandu, kaip Pietryčių A- 
zijos sąjungos nariai, kreipėsi 
į Azijos kraštus, kad jie patys 
išspręstų Vietnamo konfliktą. 
Raudonoji Kinija jau atmetė šį 
pasiūlymą.

Plati studentų veikla
CHICAGO. — Rugpiūčio 10 d. 

Howard Milier iš WIND radijo 
stoties (560 KC) savo kasdieni
nėje programoje perskaitė Lie
tuvių Studentų sąjungos laišką 
apie komunistų įtakas aukštes
nėse mokyklose.

Jį komentuodamas, priminė 
milijonams savo klausytojų apie 
sovietų okupuotą Lietuvą ir pa
žymėjo, kad šių studentų žo
džiai ir susirūpinimas yra pa
remti skaudžiu patyrimu.

Ta proga H. Milier citavo žy
mių amerikiečių pasisakymus 
prieš komunizmą, jo pavojų ir 
įtakas dabartinėse rasinėse riau 
šėse. Tikrai jautrūs ir nuošir
dūs pranešimai buvo paįvairi
nami ne kasdieninėmis, patrio
tinėmis melodijomis. Tai yra 
didelis mūsų studentų laimėji
mas.

Piety Vietnamo premjeras Nnguyen Cao Ky (kairėje) sveikinamas 
Maniloje filipiniečių prezidento Marcos. Ponia Marcos (antra kairėje) 
ir ponia Ky žiūri su dideliu šypsniu.

KINGO PAGALBININKAS ATMET6 
ARKIVYSKUPO J. CODY PRAŠYMĄ

CHICAGO. — Ch cagos arki
vyskupas John Cody trečiadienį 
kreipėsi į civilių teisių vadus, 
prašydamas ,kad jie bent “šiuo 
hnetu” baigtų demonstracijas 
gatvėse. Prieš mėnesį arkivys
kupas pasakė: “Namų pardavi
mas ar nuomojimas nėra tiktai 
finansinis veiksmas, bet kartu 
ir moralinis”. Dabar jis “nuo
širdžiai tikisi, kad savivaldybių 
pareigūnai tuojau sušauks real- 
esteitininkų ir civilių teisių va
dų susirinkimą teisingai ir pa
stoviai pašalinti dabartinei kri
zei”.

Vėliau Albert Raby, dr. Mar
tin Kingo pagalbininkas Chica
goje, atsakė Chicagos arkivys
kupui, atmesdamas jo prašymą, 
ir aiškindamas, kad kol nėra 
sudarytos negrų teisių progra

PALEISTAS “LUNAR ORBITER”
CAPE KENNEDY, Fla. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
užvakar paleido skrajojančią 
foto laboratoriją “Lunar Or- 
biter” aplink Mėnulį, kuri pa
darys 352 nuotraukas devynių 
galimų vietų nusileisti amerikie
čiams astronautams.

“Luhar Orbiter”, 850 svarų, 
turįs kamerą, pasiskolintą iš 
aviacijos slaptų žvalgybinių sa
telitų, buvo iššauta iš Cape Ken 
nedy, Fla., 2:26 vai. p. p.

Trisdeš'mt penk;ų dienų skrie 
jimo misijoje erdvėlaivis nu
trauks mėnulinę apylinkę lygiai

KAS NAUJO INDONEZIJOS FRONTE?
JAKARTA, Indonezija. — JA 

Valstybių ambasadorius M. 
Greenas rugpiūčio 8 d. kalbė
josi su indonezų užsienio reika
lų ministerių A. Maliku. Atro
do, jų pasikalbėjimo tema bu
vusi dėl atnaujinimo Amerikos 
ekonominės pagalbos Indonezi
jai, kurios ekonomika yra labai 
pašlijusi.

Abem vyram pasikalbėjus 35 
minutes užsienio reikalų minis
terijoje, Malikas pasakė “JAV 
vyriausybė esanti atsargi ir ne
daro jokių pažadų”, bet jis at
sisakė duoti pasikalbėjimo smul 
kmenas.

Greeno ir Maliko konferencija 
įvyko, atvykus Australijos už- 
sien'o reikalų ministeriui P. 
Hasluck’ui dviejų dienų vizito 
pagerinti santykiams tarp jo 
krašto ir Indonezijos.

Reikšminga sutart's
JAKARTA. — Vakar Indone

zija ir Mala'zija pasirašė sutar
tį, ba'giančią nepaskelbtą trejų 
metų karą tarp šių abiejų kraš
tų. Sutarties pasirašymo iškil
mėse nedalyvavo prezidentas

mos, demonstracijų nutrauki
mas, esą, būtų pasidavimas ir 
žmonių pažeminimas. Jis toliau 
prašė, kad arkivyskupas Cody 
panaudotų savo įtaką sustab
dyti “rasistinėms praktikoms” 
realesteitininkų profesijoje ir 
pasisakytų prieš “rasistinį” nu- 
site;kimą uždarose apylinkėse, 
kur žmonės “puolę” demonstran 
tus. (Net nebūtų jokių “puoli
mų”, jei civilių teisių vadai ne
provokuotų) .

Apie 165 demonstrantų tre
čiadienio vakarą netikėtai nu
žygiavo į Chicago Real Estate 
tarybos raštinę, 105 W. Madi- 
son St. Apie tai jie nebuvo pra
nešę policijai. Anksčiau tą die
ną demonstrantai nutraukė pra
matytus žygius į Bogan apylin
kę ir į Cicero,

vienos mylios ruožui, einančiam 
iš Los Angeles į New Yorką.

“Lunar Orbiter” skries apie 
90 valandų, atlikdamas 240,000 
mylių kelionę Mėnulin. Jei vis*- 
kas gerai seksis, erdvėlaivis 
sekmadienį pateksiąs į Mėnulio 
orbitą. “Lunar Orbiter” per va
landą nuskrieja 5,700 mylių.

“Lunar Orbiter” nutrauks ne 
tik tas vietas, kur numatoma 
nusileisti JAV-bių astronautam, 
bet ir erdvėlaivį Surveyor I, ku
ris minkštai nusileido ant Mė
nulio birželio mėnesį ir perda
vė 11,237 Mėnulio paviršiaus 
nuotraukų.

Sukamas, kuris buvo pasiruošęs 
sutriuškinti Malaikijos federa
ciją.

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
komunistų partijos organas 
“Pravda” rugpiūčio 8 dieną per
spėjo Indoneziją, jei ji įsijung
sianti j vakarų remiamą Piet
ryčių Azijos kraštų sąjungą, ji 
neteksianti 20 metų nepriklau
somo gyvenimo laimėjimų.

Komunistų partijos laikraštis 
pareiškė, kad, girdi, Indonezijos 
“kapitalistai kreditoriai” suda
rą tokią politiką, kuri tarnautų 
britų ir amerikiečių interesams.

Įvairios žinios
— C/iicagos arkivyskupas 

John Cody užvakar buvo leng
vai sužeistas automobilio susi
dūrime su sunkvežimiu arti El- 

fgin priemiesčio. Kaktoje virš 
nosies gydytojas sudėjo 6 dygs
nius.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės kasmet pagamina už 5 bi
lijonus 200 mil. vertės konser
vuotų produktų.



PABALTIEČiy ŽAIDYNES 

CLEVELANDE

(Tęsinys iš praėjusios savaitės)
32 pirmenybių rekordai 

plaukyme
Negausus plaukikų būrelis pa 

teikė visą eilę gerų pasekmių. 
Ypatingai vertas dėmesio prie
auglis. Drąsiai galima tvirtinti, 
kad plaukymas buvo šių žaidy-1 
nių iškiliausia sporto šaka. 32 
nauji pabaltiečių pirmenybių re 
kordai iš 46 vykdytų rungčių 
patys už save kalba.

Mūsiškius plaukyme atstova
vo Chicagos Jūros ir Toronto 
Aušros plaukikai.

Iš mūsų plaukikų ypatingai 
gerai pasirodė Toronto Aušros 
plaukikės G. Kerniūtė ir A. Ku
činskaitė. Neblogai užsirekomen 
davo ir Chicagos Jūros vyrukai 
su S. Stasiukaičiu ir R. Gry
bausku priekyje.

Iškiliausiu plaukiku išėjo es
tas T. Troost už 100 yr. laisvų 
stiliūftii (52.5 sek.) jaunių A 
(15-17 m.) klasėje. Toliau sekė 
latvis G. Terauds — 100 yd. lais 
vu st. vyrams (51.4 sek.). Tre
čioje vietoje ėjo vėl T. Troost 
— 400 yd. laisvu st. vyrams 
(4:13.2 min.). Aukščiausia lie
tuvio pasekmė buvo 9-je vieto
je : R. Grybausko — 100 yd. lais 
vu st. jaunių A kl. (57.6 sek.).

Iškiliausia plaukike buvo pri
pažinta latvė M. Grasis — už 
50 yd. krūtine merg. B (13-14 
m.) klasėje (35.9 sek.). Antroje 
vietoje buvo A. Kučinskaitė — 
100 yd. įvairaus plaukimo — 
merg. C (11-12 m.) klasėje (1: 
16.7 min.). Trečioji buvo G. Ker 
niūtė — 50 yd. nugara — merg. 
B klasėje’<(32.8 kak.).

Geriausios n pasekmės plauky
me apskaičiuojamos pagal spe
cialią procentinę sistemą palygi
nant su JAV-bių rekordais.

techNW6š "pasekmes

Žemiau duodama pirmų 2 vie
tų laimėtojai vyrų ir jaunių A 
klasėse ir tik nugalėtojai kitose 
klasėse, pridedant antras bei tre 
čias vietas tik tuo atveju, jei 
jos buvo užimtos lietuvių.

* žvaigždutė reiškia naują pa 
baltiečių pirmenybių rekordą.
•• Dvi žvaigždutės prieauglio 

klasėse reiškia, kad pasiekta pa
sekmė yra kartu ir suaugusių 
klasės rekordas. Po pavardės 
skliausteliuose lietuviams pažy
mėta klubas, latviams (La), es
tams (E).

g» Vyrų klasė
* 100 yd. laisvu stiliumi: 1) G. 

Terauds (La) 41.4 sek.; 2) S. 
Stasiukaitis (Jūra) 55.7 sek.

• 400 yd. laisvu stiliumi: 1) T. 
Troost (E) 4:13.2 min.; 2) G. 
Terauds (La) 4:14.8 min.

100 yd. krūtine: 1) D. Vish
(Jūra) 1:16.5 min.; 2) V. Jurka 
(La) 1:19.3 min.

100 yd. nugara: 1) R. Melde- 
ris (La) 1:09.2 min.; 2) G. Te

Sunkaus svorio čempionas Casius Clay rungtynėse įvykusiose Lon
done, Anglijoje, trečiame rounde nokautu laimėjo prieš Brian London. 
Čia jį matome stebintį, kai jo partneris krenta žemėn.

rauds (La) 1:11.9 min.; 3) R. 
Pačkauskas (Jūra) 1:12.3 min.

100 yd. peteliške: 1) R. Mel- 
deris (La) 1:04.7 min.; 2) R- 
Grybauskas (Jūra) 1:09.3 min.; 
3) D. Vish (Jūra) 1:11.8 min.

200 yd. įvairaus plaukimo: 1) 
G. Terauds (La) 2:22.5 min.; 2) 
R. Melderis (La) 2:49.2 min.

* 4 x 100 yd. laisvu st. estafe
tė: 1) Latviai 3:52.7 min.; 2) 
Lietuviai (D. Vish, R. Pačkaus
kas, R. Grybauskas, S. Stasiu
kaitis) 3:59.7 min.

4 x 100 yd. įvairaus plaukimo 
estafetė: 1) Lietuviai (R. Pač
kauskas, D. Vish, R. Grybaus
kas, S. Stasiukaitis) 4:35.4 min.; 
2) Latviai 4:36.7 min.

Moterų klasė

100 yd. laisvu st.: 1) A. Li- 
dums (La) 1:07.1 min.; 2) V. 
Jurevičiūtė (Aušra) 1:13.4 min.

200 yd. laisvu st.: V. Jurevi
čiūtė (Aušra) 3:12.1 min.

* 100 yd. krūtine: M. Grasis 
(La) 1:16.9 min.

* 100 yd. peteliške: M. Grasis 
(La) 1:15.6 min.

* 100 yd. nugara: G. Kerniūtė 
(Aušra) 1:11.1 min.

100 yd. įvairaus plaukimo: 1) 
N. Kėkštaitė (Aušra) 1:26.4 
min.; V. Jurevičiūtė (Aušra) 1: 
35.5 min.

* 4 x 50 yd. laisvu st. estafe
tė: Lietuvės (G. Kerniūtė, V. 
Jurevičiūtė, N. Kėkštaitė, A. Ku 
činskaitė) 2:11.7 min.

4 x 50 yd. įvairaus plaukimo 
estafetė: Lietuvės (G. Kerniūtė, 
A. Kučinskaitė, N. Kėkštaitė, V. 
Jurevičiūtė) 2:35.4 min.

Jaunių A klasė (15-11 m.)
* 100 yd. laisvu stiliumi: 1) 

T. Troost (E) 52.5 sek.; 2) R. 
Grybauskas (Jūra) 57.6 sek.
** 200 yd laisvu stiliumi: 1) T. 
Troost (E) 2:00.6 min.; 2) S. 
Stasiukaitis (Jūra) 2:17.5 min.

* 100 yd. krūtine: 1) D. Vish 
(Jūra) 1:16.5 min.; 2) V. Jurka 
(La) 1:19.3 min.

* 100 yd. peteliške: 1) S. Sta
siukaitis (Jūra) 1:09.2 min.; 2) 
V. Jurka (La) 1::11.9 min.

* 100 yd. nugara: 1) R. Pač
kauskas (Jūra) 1:12.3 min.; 2) 
R. Grybauskas (Jūra) 1:18.9 
min.

* 200 yd. įvairaus plaukimo:
1) T. Troost (E) 2:20.6 njin.; 2) 
D. Vish (Jūra) 2:32.1 min.

* 4 x 50 yd. laisvu st. estafe
tė: 1) Lietuviai (R. Grybauskas, 
R. Pačkauskas, D. Vish, S. Sta
siukaitis) 2:00.7 min.; 2) Lat
viai 2:07.2 min.

* 4 x 50 yd. įvairaus plaukimo 
estafetė: 1) Lietuviai (R. Pač
kauskas, D. Vish, R. Grybaus
kas, S. Stasiukaitis) 2:04.3 min.;,
2) Latviai 2:21.5 min.

Jaunių B klasė (13-1Ą m.)
100 yd. laisvu st.: P. Prapuo

lenis (Jūra) 1:05.3 min.

Diek Sikes iš Springsdale, Ark., 
Clevelande laimėjo golfo rungty
nėse pirmą vietą ir gavo $20,000. 
Fotografijoje jį matome džiaugs
mingai nusiteikusį.

100 yd. krūtine: 1) A. Jurka 
(La) 1:24.0 min.; P. Prapuole
nis (Jūra) 1:24.7 min.

100 yd. peteliške: P. Prapuo
lenis (Jūra) 1:25.7 min.

100 yd. nugara: A. Jurka 
(La) 1:27.5 min.

200 yd. įvairaus plaukimo: P. 
Prapuolenis (Jūra) 2:43.3 min.

Mergaičių B klasė ( 13-11į m.)
50 yd. laisvu, st.: M. Ežersky- 

tė (Žaibas) 59.0 sek.
**50 yd. krūtine: M. Grasis 
(La) 35.9 sek.
**50 yd. nugara: G. Kerniūtė 
(Aušra) 32.8 sek.
* 50 yd. peteliške: 1) A. Li- 

dums (La) 33.5 sek.; 2) G. Ker 
niūtė (Aušra) 36.1 sek.
** 100 yd. įvairaus plaukimo: 1)
M. Grasis (La) 1:16.0 min.; 2) 
G. Kernius (Aušra) 1:16.5 min.

PRIEŠ S O METį
"Draugas", 1916 m, rugpiūčio 12 d.

Šiauliai. — “Rygos Garsas” pra
neša, kad Šiaulių miestas pavers
tas vokiečių karo stovykla. Jie nuo 
karo mūšių daug nukentėjo. Besi
traukdami rusai Šiauliuose paliko 
tik griuvėsius, apdegusius namų 
kaminus. Vokiečiai miestą atstato 
karo reikalams. Čia sutraukta daug 
vokiečių kariuomenės. Iš Šiaulių 
pravesti du geležinkeliai — į Baus
kę ir Mintaują.

Rygos gyventojai. — 1913 m. 
Rygoje buvo 506,298 gyventojai. 
Tame skaičiuje 209,729 latviai, 
98,795 rusai, 68.522 vokiečiai, 
47,351 lenkas, 34,976 lietuviai,

j j * .v. .v. .-y.^r. ®v. iv. .v./**ID/**I IIT TT \f & RADIO (LIETUVIAI) 1 ■ *V. Sav DAN LIUTIKAS
naujų PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS. 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

* 2413 VVEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60620, TEL. — 471 - 2446

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
AUGUST — RUGPIŪČIO 11, 12, 13 D. D.

DUJAJRDIN V.S.O.P. IMPORTED 
GERMAN BRANDY 84 proof

CUSENIER THREE SiTAR 
IMPORTED COGNAC

Fifth $5-29

Fifth $3.98
DUCAL 1959 VINTAGE RED LISBON

IMPORTED GRAPE WINE Fifth $4.89
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P, Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH Iinported

Dry or Sweet 33 oz. Bottle $1.89
GORDON’S MARTINI OR VODKA MARTINI

(Close out) COCKTAIL Fifth $2.98
CAEVERT DIST1LLED LONDON DRY

GIN gal. $6-98
DREVVRYS BEER —6-Pak Cans

DRAFT OR HEGULAR 6-Pak .89

CUSENIER IMPORTED BLACKBERRY, CHERRY 
or APRICOT LIQUEUR Fifth $3.49

MICHELOB BEER
Case of 24—12 oz. Thirovv away boftles Case $*}.49

Jaunių C klasė (11-12 m.)
50 yd. laisvu st.: A. Grasis 

(La) 30.3 sek.
* 50 yd. krūtine: A. Grasis 

(La) 38.1 sek.
* 50 yd. peteliške: A. Grasis 

(La) 36.6 sek.
* 100 yd. įvairaus plaukimo: 

A. Grasis (La) 1:16.8 min.

Mergaičių C klasė (11-12 m.)

**50 yd. laisvu st.: A. Kučins
kaitė (Aušra) 30.1 sek.
**50 yd. peteliške: A. Kučins
kaitė (Aušra) 32.8 sek.

* 50 yd. nugara: A. Kučinskai
tė (Aušra) 35.6 sek.

* 100 yd. įvairaus plaukimo: 
A. Kučinskaitė (Aušra) 1:16.7 
min.

Mergaičių D klasė (žemiau 
11 m.)

50 yd. laisvu st.: L. Troost
(E) 39.4 sek.

50 yardų krūtine: L. Troost
(E) 57.4 sek.

50 yd. peteliške: L. Troost
(E) 55.6 sek.

50 yd. nugara: L. Troost (E) 
47.7 sek.

PRIEAUGLIO LENGV. ATLE
TIKOS PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Pabaltiečių Prie
auglio klasių lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyks š.m. rug
sėjo 10 d., Toronte, Ont. Varžy
bas vykdo lietuviai. Kartu bus 
pravesta ir lietuvių pirmenybės.

Varžybos vyks šiose jaunių ir 
mergaičių klasėse: B (14-15 me
tų); C (12-13 m.) ir D (9-11 
m.). Smulkesnės informacijos 
bus paskelbta vėliau ir praneš
ta klubams.

Prie šių varžybų yra planuo
jama prijungti ir lietuvių jau-

33,591 žydas ir 8,757 įgauniai. 
Pažymėtina, kad tuo metu Rygoj 
buvo 119,145 žmonės nemoką nei 
skaityti nei rašyti.

Rūpinasi tautiečių švietimu. — 
VVaterbury, Conn., gyvena daug 
lietuvių. Jų gyvenime didžiausią 
vaidmenį vaidina šv. Juozapo pa
rapija. Jos klebonas kun. P. Sau- 
rusaitis (didysis blaivybės apašta
las) ir jo vikaras kun. Juozapas 
Valantiejus daug ir nuoširdžiai rū
pinasi tautiečių organizavimu ir 
švietimu. Jiems padeda uolusis 
vargonininkas ir visuomenininkas 
j. Kovas.

nių A klasės (16-18 m.) pirme
nybes.

ŠAUDYMO VARŽYBOS 
1966 m. Š. Amerikos Pabal

tiečių ir Lietuvių šaudymo pir
menybės įvyks š.m. rugsėjo 3-4 
d. Toronte, Ont.

PABALTIJO FUTBOLO 
TURNYRAS

1966 m. Š. Amerikos Pabaltie 
čių futbolo turnyras įvyks š. m. 
rugsėjo 3-5 d. Chicagoje. Kartu 
bus ir lietuvių pirmenybių rung 
tynės tarp New Yorko LAK ir 
Chicagos LFK Lituanicos. Atro 
do, kad visos 3 tautybės daly
vaus.

iiiiiiiiiiimiiimiiiiimmimiiiiiiiimniiiii
GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 
Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMAC'
(Lietuvių vaistinė)

5000 VVest 16th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais 
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau 
tus iš Lietuvos.
iiiiHiiuiiiiiiiiniiiiiiumiiiniiiiiiiiniiiiii

tva P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban-1 dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) lr t. t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 68rd St., Chicago 29, IU. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2358 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—lt vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8220 
Rea telef. WAlbrook 5-5076 

Rez. teL 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOB. 
Gi N EROI.OGINft CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius nagai susltarlma.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospeot 8-1717 

Rezid.. 3241 IVest 66th Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. KVAlbrook 5-3048

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antį-., penktad. 1-6, treč. lr šešt. tik 
Nusitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija
2751 VVest 51st Street

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. vak.

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
. Ligonius priima pagal susitarimą. 

Ofs. 735-4477; REZ. FR 8-6660

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAHTORD MEDICAL BIDG. 

6446 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir motery ligos 

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

s 4M8 VVEST 68rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. Tel. HJ<Uow 5-9500

Subscription rates: $15.00 per year in ^ieago, CJceromd Formg
$13.00 per year outside of Chicago ana mym 

Prenumerata: Metams Vi ją gj $1.75Chicagoj, Ciceroj lr užsienyje $15.00 $8.00 $4.50 $
JAV ir Kanadoj $13.00 $7.00 r* '”

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 

= turinj neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
š prašymus.
ŠlIlIlIHIlIUIIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIHUIIIIIIlUMIlIlIlMIlIlIUIlUMUIIIIIimUIHHmh?

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterį, ligos
2454 VVest 71st Street

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

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

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.
Ofiso tel. PR 8-2220 

Kami, — rez. PRospect 8-6081

UR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v.v. 
šeštad. nuio 1 iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Ave.
Chicago, III. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso lr buto tel. OLymple 2-1381

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

Vai., kasdien 10-12 ,r 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Bez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p.. 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OIjympic 2-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais! 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avem# 
Pirmad., antrad., ftetvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 236-2610

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoj: pirmad., ketv. 5 — 8 vai. 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

PriiminSja tik susitarus.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sjveeialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. vak 

šešt. 8 v .r. — 2 v. p. p.

0B. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan. Chicago 28, IR

Pritari, vai., antrad. — ketv. 6- 
v. v.; šeštad. 1—s v. p. n.. Kita 
dlanom uždaryta.

Redakcija dirba kasdien 
šeštadieniais8:30 — 5:30, 

8:30 — 12:00.

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

TeL ofiso PR 6-7800; Namu 025-7601

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS

9760 S. Kedzie Ave.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. y. Treč

flešt. 8 v. r. lkl I v. popiet

BPEO. ORTHOPEDINCS LIGOS 
2745 VVeet 69th Street

„ATPr,eį^is Kryžiaus ligonine 
VAI-į Pirmad., antr., ketv., penk, 
nuo 9 iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. i 
“®šta<V ,n»o 2-4. Trečiadieniais 1 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200

OR. ANT. RUDOKAS, Opi.

4455 S. California Ave., YA 7-738

Ofisas 2454 VVest 71st Si 
Vai.: antrad. nuo 2—5 po i 

ketvirtad. nuo 6—8 v
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. pR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKI
AKIŲ UIGOS IR CHIRUR1 

PRITAIKO AKINIUS 
13542 S. Cicero, Oak Fores 

Kabineto tel. 687-2020 
o . Nan,Ų 839-1071 

- Vizital Pagal susitarimą.

ŪR. J. J. SIMONAI
GYDYTOJAS IR CHIRi 
Adresas: 4255 VV. 63rd

Bez. tel. GRovehill 8-o
2 V^n "n“! Dirm- *r ketv n į Y. p p. nuo ..
Ir penkt. nuo lj iki 2 v' 
vakarais pagal susitarimu.'

ŪR. P. STRIMAIl
GŽenPOJAS IR CHIR1 

Bendra praktika ir ahi» M^uette Parko oflX: 2l 
1 Street, telefonas #25

Valandos^o^^Vlr5^
Kitu oni./’.įį" 

Sekmadieniais ū
abu ofisai uždaryi

DR. VYT. TAURA
GYDYTOJAS IR CHIRt 

i^ndra praktika ir i
LIGOS°««*s ir rez. 2652 VV. 58 

Ofiso va? 8-1323
vPenvktšXd2^/ “-o 

IgjjĘU — pagal sustaarlmą161

Of. tel. He 4-2X23. Nante G

DR. V. P. TUMAS!
CHIRURGĄ 
2454 VVest 7 Ist Stre 

Priiminėja ligonius tik s„ 

p P- ir 6—8— -T č'_ lr šeštad^ uždari
'Telefonas __ GRovehlU «

DR. A. VALIS-LABD
gydytojas ir chiru

specia l;-l)ė AKUŠERIJA 
2„iIO™V Ij1GOSA 
2524 VVest 69th Stri

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki J 
P1_„ KeStadieniaid 1 iki * 4 t 
Finnaį, antrad. trečiad. *

ŪR. ONA VAšKEVIi
(VAŠKAS)

v s „“'s:

--- Kitu_lalku^pagai suslta«
Tel. ofiso PR 6-64467^7^

ŪR. F. C. WINSKU
gydytojas ir chirS 

3107 VVest 71st Stre

^a/suait

ŪR. PETRAS ZLIO
gydytojas ir CHIRU

6449 So. Pulaski Ro 
Vab: Pirmad., antrad., Denkt 
iešUd.8lĮ_Vi:^etv1^- 6~



LIETUVAI PAREIKALAVO 

NEPRIKLAUSOMYBĖS

Jaučio ir lokio varžybos
New Yorko ir kitose biržose vyrauja netikrumas

Gyvenant laikais, kai visi 
lietuviai, nežiūrint, kur bebūtų, 
panaudoja visas priemones, 
kad kaip nors lietuvių tauta 
vėl prisikeltų nepriklausomam 
gyvenimui, ateina mintis pa
žvelgti į ankstyvesnes laisvės 
kovas; kurias priemones nau
dojo prieš penkiasdešimt me
tų, konkrečiau tariant, 1916 
m., kai Lietuva taip pat netu
rėjo nepriklausomybės.

Minėti metai labai įdomūs 
tuo, kad tauta, iki šiol siekusi 
tik autonomijos, pradeda dėti 
pastangas gauti nepriklauso
mybę. Be to, tais metais labai 
pagyvėjo lietuvių politinė veik
la, kaip ir dabartiniais laikais.

Šveicarijoje buvo būrelis su
sispietusių lietuvių, kurie 1916 
metų pradžioje nusistatė rei
kalauti Lietuvai visiškos nepri
klausomybės. Jie susirinko į 
Berno konferenciją ir nuspren
dė “reikalauti taikos konfe
rencijoje visiškos Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės sugrą
žinimo”. Ta konferencija, tur 
būt, bus pirmasis politinis su
sibūrimas, kuris viešai reika
lavo Lietuvai nepriklausomy
bės. Tuoj įvyko kita konferen
cija. Kad nesusigaudytų rusai, 
prieš kuriuos nukreipti bus 
nutarimai, ir nebūtų nepato
gumų gyvenamam kraštui, šią 
konferenciją pavadino Olan
dijos sostinės vardu — Haagos 
konferencija, kurioje sprendi
mas irgi aiškus: “Lietuva rei
kalauja grąžinti jai visišką ne
priklausomybę”.

Po to suorganizavo Lozanos 
konferenciją, kurioje jau da
lyvavo ir Rusijos bei Ameri
kos lietuvių atstovai. Jos nu
tarimai nukreipti prieš vokie
čius, kurie žiauriai laikė oku
puotą Lietuvą. -Ir čia pat įvyks 
ta Pavergtųjų tautų kongre
sas, kuriame atstovauja lietu
vių tautai trys atstovai iš Lie
tuvos ir du iš JAV. šiame kon
grese 28 tautų atstovų akivaiz
doje lietuvių atstovas kun. dr. 
V. Bartuška perskaitė dekla
raciją, kurioje tarp kitko pa
sakyta, kad “Lietuvių tauta, 
kuri amžių bėgyje tiek daug 
yra patyrusi nusivylimų, ma
to savo ateities ir savo laisvės 
garantiją visiškoje Lietuvos 
nepriklausomybėje”.

Dar tebesant Lietuvos atsto
vams ir grįžus iš Lietuvos A- 
merikos lietuvių atstovams, į- 
vyko II Lozanos konferencija, 
kurioje patvirtinti I Lozanos 
konferencijos nutarimai ir pa
darytas esminis nutarimas:

lūs paremtų būsiančiam taikos 
kongrese.

Kai vokiečiai okupavo Lie
tuvą, Amerikos lietuviai pra
dėjo galvoti, kad atėjo laikas 
reikalauti Lietuvai visiškos ne
priklausomybės. Tais metais 
Tautos fondas savo įstatuose 
sakėsi renkąs aukas “Lietuvai 
išgauti neprigulmybę’’. O kad 
sužinotų, ką mano Lietuvos in
teligentija ir kokios Lietuvai 
reikia pagalbos, JAV Lietuvių 
tautos taryba nusiuntė į Lietu 
vą du atstovu. Jie aplankė Lie
tuvą, pamatė jos vargus ir už
mezgė ryšį su jos veikėjais. 
Nuvyko į Šveicariją ir dalyva
vo Pavergtųjų tautų kongrese 
ir II Lozanos konferencijoje. 
Autonomijos fondas pasiuntė 
savo atstovą į Europą, kuris 
dalyvavo I Lozanos konferen
cijoje ir užmezgė ryšį su Eu
ropos lietuviais. Grįžę minėti 
atstovai į Ameriką pradėjo lan 
kyti kolonijas su prakalbomis. 
Suprantama, kad tuo būdu ne
priklausomybės idėja plačiai 
plito ir' šioje šalyje, kur tiek 
daug gyveno lietuvių. Lietu
vos vargams sumažinti ir ne
priklausomybei iškovoti reikė
jo daug pinigų, kuriuos rinko 
visomis progomis.

JAV lietuviams kilo mintis 
suorganizuoti Lietuvių dieną, 
kurios proga Amerikos lietu
viai išeitų viešai į visų miestų 
gatves ir pasiskelbtų Amerikos 
laikraščiuose, daug pagelbėtų 
išgarsinti Lietuvą ir padėtų 
surinkti stambesnę pinigų su
mą nuo karo nukentėjusiai Lie 
tuvai šelpti. Po didelių pastan
gų pavyko iš prezidento gauti 
tokios dienos paskelbimą. Tą 
dieną didžiausi skaičiai rinkė
jų išėjo į gatves su dėžutėmis 
rankose, persijuosę spalvotu 
raikščiu su įrašu “For Suffer- 
ing Lithuania”, ėjo į krautu
ves, įmones, kalbino praeivius 
ir pravažiuojančius aukoti nu
kentėjusiai Lietuvai. Tą dieną 
Amerikos laikraščiai rašė apie 
pavergtą Lietuvą ir jos var
gus. Tai buvo puiki propagan
da. Prie to dar laimėta ir di
delė suma pinigų — apie 
$300,000.

Lietuvos reikalais daug rū
pinosi ir Rusijos lietuviai, ku
rių ten buvo susirinkę apie 
pora šimtų tūkstančių. Ten 
kūrė vaikams prieglaudas, pra 
džios mokyklas, gimnazijas, 
bendrabučius, amatų mokyk
las, ligonines ir kt. Ten buvo 
stengiamasi lietuvius išlaikyti 
krūvoje ir ruošti juos grįžimui 
' T iirtnvfi

Š. m. vasario 9 d. biržose į- 
vyko sutrikimas. Jaučio pajė
gumas baigėsi akcijų kainų kė
limu. Jo vieton stoja lokys, be
veik pastoviai akcijų kainas že
myn spausdamas. Akcijų vertė 
vidutiniškai krito 15%. Lokio 
nauji smūgiai duoti liepos 25 ir 
rugpiūčio 1 d. Įsigali netikru
mas ir santūrumas. Jei jis ne
bus pašalintas šiais metais, a- 
teinančiais metais JAV ūkis ga
li būti atoslūgio sukrėstas. JAV 
ūkis yra pajėgus pasireiškusiem 
negalavimam apvaldyti, jei lū
kuriuojanti vyriausybė panau
dos tinkamas priemones ūki
niam netikrumui pašalinti. Iki 
šio meto tenkinamasi svarsty
mais ir pažadais.

Kas nušalino jautį?
Europoje,, infliacijai kraštus 

sukrėtus, biržose ilgai tvėrė ne
tikrumas. JAV eina tuo pat ke
liu. Pastaruoju metu infliacija 
vis tvirč ąu įsigali. Vyriausybės 
paskelbtais duomenimis, liepos 
5 d. pranešimu didmenų kainos 
pakilo 0r%. Tai pirmas ryškus 
didmenų kainų pakilimas per 
vieną mėnesį. Jis liečia daugelį 
vartojimo reikmenų, o ypač 
maistą Kas sukėlė ūkinį netik
rumą9

Dalis kaltės tenka JAV fi
nansų politikai, o ypač jos prie
monių panaudojimui, pvz. kovo
je prieš gyventojų biednumą. 
Infliacijos tarpsniui biudžetas 
perdaug išpūstas. Kai infliacija 
ėmė gniuždyti, JAV preziden
tas liepos mėn. pradžioje pareiš
kė, kad biudžetas būsiąs net 
kariniame bare siaurinamas. Ko

GEDIMINAS GALVA

New Yorko valstybėje lietuvių kal
ba Maskvos dvasioje leidžiamas 
laikraštis “Laisve” savo rugp. 2 
d. numeryje teisina, jog gerai, kad 
lietuviai iš Lietuvos gabenami j 
Taškentą: “Iš Lietuvos į Taškentą 
išvyko keletas šimtų specialistų, 
mokytų jaunų vyrų ir moterų pa
tarpininkauti broliškai užbekų tau
tai”.

Tai kodėl toks kilnojimas? Iš 
Rusijos gabena rusus j Lietuvą, o 
iš Lietuvos veža žmones į Uzbeki
ją? Tuos “savanoriškus” išvažia
vimus visi žino ir nereikia čia 
akių muilinti. Pagal Maskvą juk ir 
tremiami į Sibirą lietuviai važiavo 
“savanoriškai”. Tegu vieton tų 
maišymų į Uzbekiją tiesiai siunčia 
rusus, kurie yra labiau kaimyniški, 
negu lietuviai. Jei rusai nori kel
tis kitur, kam juos gabena į Lietu
vą. Tegu jie važiuoja į Uzbekiją.

Sovietai lietuvius gabeno i Si
birą, o dabar į Lietuvą, kaip ta 
pati raudonoji “Laisvė” skelbia, 
tik paskutiniuoju metu atgabeno 
300 uzbekų šeimų iš Taškento. 
Sovietų Sąjungoje yra daug sričių, 
kur gyventojų skaičius labai skys
tas. Tenai galėtų uzbekus įkur
dinti, o ne į Lietuvą vežti.

Net ir carai, vykdydami savo ko
lonialinę politiką, į Lietuvą nega- 
hpnn knkin ilzhekll. bet holfievikll

dėl kalbama apie ypatingas prie 
mones tvarkyti naujam biudže
tui, kai jo metai teprasidėjo š. 
m. liepos men. 1 d.?

Antras susirūpinimo šaltinis 
— karas Vietname. Jei toliau 
bus vedama toji pat politika ka
rui plėsti, reikės skirti didesnes 
sumas jo reikalams. Karo biu
džeto plėtimas vers peržiūrėti 
biudžetą ir, galimas dalykas, pa
didinti pajamų ir pelno mokes
čius ar valstybės įsiskolinimą.

Pramonininkų susirūpinimas
Kai kurios įmonės turi dide

les prekių atsargas, kurias par
duoti reikės ilgesnio laikotar
pio. Numatomas įmonių pelnas 
per š. m. antrąjį pusmetį su- 
mažėsiąs. Kai kurios plieno ga
myklos ryšium su kaštų padi
dėjimu padidino 2.1% plieno 
kainą. Inland Steel savininkas 
Joseph L. Block, 1962 m. pasi
priešinęs 1962 m. kitų plieno 
liejyklų, pvz. United Steel kai
nų kėlimui, šį kartą pasinaudo
ja gera proga, kai Washingto- 
nas — prezidentas ir kongresas 
rūpinasi baigti lėktuvų mecha
nikų streiką, infliacijos sąskai
ton pakelia plieno kainas, In- 
land Steel paseka kai kurios 
liejyklos, pvz. U.S. Steel. JAV 
vyriausybė anksčiau buvusi ne
paprastai jautri dėl šalutinių ga
minių kainų kėlimo, nūnai san
tūri dėl esminio gaminio pabran 
ginimo, kuris turįs įtakos į au
tomobilių ir eilės kitų gaminių 
kainas. Šiuo metu kelia rūpestį 
ne 2% kainų pakėlimas, bet 
psichologinis nusiteikimas kitų 
gaminių, pvz. automobilių kai
nom žymiai pabranginti, o dar
bininkams streikuoti.

Washingtonas dėl plieno kai
nų turės pasisakyti. Neužtenka 
prezidento ūkinio patarėjo G. 
Ackley plieno kainų kėlimo pa
smerkimo ir aptarimo — neat
sakingas veiksmas.

Darbininkai reikalauja didesnio 
atlyginimo

Veik ištisą mėnesį užsitęsęs 
lėktuvų mechanikų streikas nė
ra kraštui pavojingas, tačiau 
kai kurioms gamybos šakoms, 
o ypač vasarvietėms sudarė 
daug nepatogumų ir atnešė žy
mių nuostolių. Darbdaviai ir 
darbininkų sąjungos negalėjo 
susitarti dėl atlyginimo. Prezi
dento formalinis tarpininkavi
mas liko bereikšmiu. Veik prieš 
pat rinkimus reikėjo imtis at
sargaus kongreso ir vyriausy
bės tarpininkavimo. Jei vyriau
sybė pritars bent penkiems mė
nesiams mechanikų 4.3% atly
ginimo pakėlimui, sudarys pa
grindą ir kitų įmonių darbinin
kams reikalauti ne mažesnio 
darbo atiyginimo pakėlimo. Į- 
monės kaštų padidėjimo dingsti
mi ims kelti gaminių kainas. 
Tuo būdu patenkama į užbur
tą ratą. Jis gali paliesti ne tik 
krašto ūkį, bet ir jo santykius 
su užsieniu, pvz. iššaukti gami
nių išvežimo, aukso fondo ma
žėjimą ir dolerio vertės kritimą.

Pasitikėjimo atstatymas

JAV ūkinis pasitikėjimas ga
li būti atstatytas tik išėjus iš 
užburto rato: kainų ir darbinin
kų atlyginimo nuolatinio kėli
mo. Jei savo metu nebus rastas 
išėjimas, infliacija padarys sa
vo operaciją. Ji ves į ūkinį su
stingimą, ūkinio kritimo ciklą, 
kurio metu gamyba turės suma
žėti ir bedarbių skaičius augti. 
Šiame tarpsnyje valstybė turės 
ne tik remti bedarbių armiją, 
bet ir rūpintis ūkinio pasitikė
jimo atstatymu.

Biržos — ūkinių nervų centrų 
rodikliai sako, kad organizmas 
nesveikuoja. Reikia tikėtis, kad 
vyriausybė imsis visų reikalin
gų priemonių atstatyti ūkiniam 
pasitikėjimui. Pirmiausia vals
tybė privalo turėti žymiai tiks- 
lingesnį ūkinį tyrimą ir aiškią 
ūkio politiką infliacijos įsibėgė
jimui sustabdyti. Tik tuo at-

NAUJI VEJAI JUNGTINĖSE 

TAUTOSE

JAV ir Vakarai praranda Jungt. Tautose turėtą įtaką

P. GAUČYS

Ryšium su šį rudenį prasi
dedančia J. T. pilnaties sesija, 
kuri, laukiama, bus audringa, 
pravartu prisiminti kokioje nuo 
taikoje vyko paskutinė jos se
sija ir kaip JAV-bėms sekėsi 
ginti savo reikalus, nes mūsų 
spaudoje liko beveik nepastebė
tas pagrindinis posūkis, įvykęs 
J. Tautų būklėje.

Jau prieš trejus metus buvo 
žinoma, kad vyksta Afrikos ir 
Azijos tautų glaudus bloko su
sidarymas. Tačiau tik pastaro
joje pilnaties sesijoje išryškėjo 
daugumos koalicija visoje eilė
je, iš paviršiaus žiūrint, palai
dų reikalų sprendimo. Ginčyti
nuose klausimuose ji gabiai nu
galėjo Vakarų, Lotynų Ameri
kos ir Britų Bendruomenės tau
tas.

Trys veiksniai pastūmėjo tą 
naują susirikiavimą; JAV lai
kysena Vietname, Anglijos ne
drąsumas sukilusios Rodezijos 
atžvilgiu ir JAV nesukalbamu- 
mas dėl Kinijos įleidimo į Jungt. 
Tautas.

Naujos:os daugumos iškilimas 
pasireiškė balsavimu palyginti 
nesvarbiausiais klausimais. Pvz. 
pilnatis atmetė Pietų Afrikos 
atstovo įgaliojimus, priėmė re
zoliuciją, raginančią valstybes 
nutraukti diplomatinius santy
kius su Portugalija, lygiai kaip 
kitą, prašančią uždaryti kari
nes bazes koloninėse teritorijo
se ir nebesteigti naujų. Visais 
tais klausimais JAV ir Anglija 
pralaimėjo. Ryšium su tuo pra
vartu atsiminti, kad per pirmuo
sius aštuonerius metus iš 800 
pilnaties sesijose priimtų rezoliu 
cijų, JAV nepalankios buvo tik 
dvi.

Be abejo, Vietnamas buvo

veju gali būti sulaikytas lokys, 
kuris dar nėra pasiekęs žemiau
sios pakopos.

svarbiausioji naujos koalicijos 
susidarymo pagreitinančioji prie 
žastis.

Karinių bazių panaikinimo dis 
kusijos irgi buvo labai reikš
mingos. Jų metu JAV gynė pa
žiūrą, kad karinių bazių užda
rymas yra susijęs su taika ir 
saugumu ir todėl yra svarbus 
klausimas, reikalaująs dviejų 
trečdalių balsų daugumos. Ne
paisant karštų ginčų, JAV at
stovui nepavyko įtikinti ir klau
simas buvo nubalsuotas papias- 
ta balsų dauguma. Tuo būdu šį 
rudenį iškilus Kinijos priėmimo 
į J. T. klausimui, laukiama, kad 
ir jis bus nubalsuotas papras
ta balsų dauguma, ir kad šį kar 
tą JAV jau nebegalės Kinijos 
priėmimo užblokuoti.

Labai didelės įtakos turėjo, 
suerzinant Afrikos valstybes 
prieš Vakarus, Anglijos laikyse
na Rodezijos nepriklausomybės 
klausimu. Afrikiečiams Angli
jos priemonės pažaboti Rodeziją 
pasirodė nepakankamomis. Tas 
jų nepasitenkinimas neabejoti
nai prisidėjo sukristalizuoti Af
rikos - Azijos jausmams, jau ir 
ta;p nepalankiems Vakarams, i 
ryškų priešingumą.

Kartu su tuo negalima už
miršti ir labai rimto Vakarų 
koalicijos silpnumo — jau gali
ma sakyti nusistovėjusios būk
lės — jos nepastovumo. Beveik 
pusę iš 40 - 50 jos balsų sudaro 
Lotynų Amerika, kuri, kaip ži
nome, yra pasipiktinusi JAV įsi
kišimu į Domininkonų respubli
ką.

Jeigu JAV itin sunku atsilai
kyti pilnaties sesijose, galima 
tikėtis, kad jos gerai apsaugo
tos Saugumo Taryboje, kur JA 
Valstybės turi tris balsus iš pen 
kių S. Tarybos nuolatinių na
rių. Tačiau ir čia jos pasta
ruoju laiku susidūrė su netikė
tumais.

JAV pradėjus bombarduoti Š. 
Vietnamą, jos panoro, kad S. 
Taryba aptartų Vietnamo tai
kos reikalą. Ir tuoj susidūrė 
su nepalankumu. Paprastam to 
klausimo įrašymui į dienotvar
kę, jos negalėjo surinkti relk’a- 
mų 9 balsų. Po vargingų pas
tangų, Jordanas, nors ir neno
riai, sutiko savo balsą joms ati
duoti. (Ir vis tik iki šiol Vietna
mo klausimo S. Taryba nepano
ro svarstyti).

Čia ir vėl atsispindi besikei
čianti J. Tautų laikysena. Jeigu 
dabartiniu metu Sovietija su af
rikiečiais negali surinkti 9 S. 
Tarybos narių balsų, tai neto-
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CLEVELAN DO ŽINIOS
CLEVELANDO JfjRŲ SKAU

TUOS STOVYKLA
Kaip ir kiekvienais metais, 

Clevelando jūrų skautai prie 
Pymatuning ežero turėjo stovyk 
lą nuo š. m. liepos 23 dienos iki 
liepos 30 dienos. Stovykla bu
vo pavadinta “Nidos Uosto’’ 
vardu. Stovyklavo 12 jūrų skau 
tų ir trys vadovai. Stovyklos 
viršininkas j. ps A. Andrašiū
nas, instruktoriai j. a. Pr. Pet
raitis ir v. js VI. Petukauskas. 
Dažnai stovyklą lankė j.b.v.v. 
G. Sniečkus ir vieną dieną sto
vyklavo j. ps. D. Kižys.

Šioje stovykloje laivynas bu
vo nemažas: turėjome 17 pėdų 
jolę, 13.5 pėdų irklinę - motori
nę valtį ir mūsų darbštaus j. s. 
Pr. Petraičio dėka laivynas pa
didėjo viena dinge ir baidare. 
Taigi geram orui esant, jauni
mas buvo pilnai užimtas, nes 
pastatų netrūko. Stovykla buvo 
be priekaištų įrengta ir vedama. 
Stovyklos pasididžiavimas buvo 
gražus, jūreiviškas, vėliavų stie
bas.

Taktiško ir savo pareigas su
prantančio j. ps. A. Andrašiū- 
no dėka jūrų skautai sugebėjo 
pažengti pirmyn: A. Bružas, B. 
Kazėnas, G. Petukauskas ir S. 
Stempužis išlaikė į II-jį bebrų 
patyrimo laipsnį, V. Kijauskas, 
V. Palūnas ir R. Petkus išlaikė 
III-jį patyrimo laipsnį ir sto
vyklos uždarymo metu davė jū
rų jaunių įžodį.

Stovyklos paskutinį šeštadienį 
buvo iškilmių diena: po vėliavos 
pakėlimo visi uniformuoti mū
sų ir Pittsburgho amerikiečių 
jūrų skautai išplaukė į ežerą

pagerbti žuvusių jūrų skautų. 
Laivams suplaukus į vieną vie
tą, po trumpų ceremonijų buvo 
nuleistas vainikas. Po pietų 1 
vai. stovykla buvo uždaryta. Į- 
sakymus perskaičius, paskutinį 
kartą buvo nuleistos vėliavos. 
Stovyklautojų vardu stovyklos 
adjutantas Šarūnas Stempužis 
įteikė mūsų mielam viršininkui 
kuklią dovanėlę. Vietininkas vjs 
VI. Petukauskas visiems tarė 
ačiū už ištvermę ir įdėtą darbą 
Lietuvos Jūrų skautijai. Ypa
tinga padėka buvo išreikšta ma
mytėms A. Kazėnienei, E. Stem- 
pužienei, kurios jau kelinti me
tai gerai ir skaniai maitina 
stovyklautojus.

Už lauktuves stovyklauto
jams dėkingi: Andrašiūnienei, 
Gaižučiams, Kijauskams, Pet- 
raitienei, Petukauskienei. Vyte
niui Čiurlioniui už priekabą sto
vyklos inventoriaus pervežimui 
tariame jūreivišką ačiū.

Stovyklą aplankė amerikiečių 
skaučių iš Youngstown vadovių 
kursų dalyvės su vadovėmis ir 
dalyvavo vėliavų nuleidimo iš
kilmėse. Joms ceremonijos pali
ko gilų įspūdį.

Tikimės, kad stovykla davė 
jūrų skautams reikiamų žinių 
tolimesniam jūriniam skautavi- 
mui.

Disgusted ? Time for a Change ?

Išrinkite JOSEPH J. 
KRASOWSKI
State Senator — 25th ūist.

BALSUOKITE REPUBLICAN

LABAI SVARBU!
Sprendžiant nuosavybių bei namų pirkimo - pardavimo reikalus, 

reikia veikti planingai, apgalvotai, neskubant.
Sėkmingai ir greitai sutvarkydami skubius namų pirkimo - par

davimo pageidavimus, siūlome patarnavimus planingais, plataus 
supratimo ir vispusiškai palankiais metodais bei sąlygomis.

Abipusių patogumo dėlei neatidėliojant prašome atsiųsti šj ku
poną:
r:

Pranas F. Lukas. CL 4-2390 
c/o šunaitis Realty 
2737 W. 4Ž Mti,

CLASSIFIED GUIDE

STATYBININKAI

VACYS
CONSTRUCTIONCO.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiliiiilliiiiiiiiiiiiiii

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IB DAŽOME

Decor Home Builders, Ine. 
A. Markauskas 

Telefonas: 863 -4666
iiiiiuiiniiiniiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimimii

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr x alr conditioning į 
naujus Ir senuti namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamai greit lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-Įr n

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATINO & SHEI6T METAL 
4444 S. Weetem, Chicago 0, HL

Telefonas VI 7-8447

H E L P WA N T E D

FACTORY
HELP 

IMMEDIATE HIRING 
for

New Plant Addition 
150 EMPLOYEES 

R E Q U I R E, D

ALL TYPES 0F FACTORY
HELP VVANTED
MODEL MAKER 

PUNCH PRESS OPERATOR 
BRAKE PRESS OPERATOR 
DRILL PRESS OPERATOR

SPOT WE.LDERS
PAINT RACKERS 

BRAZERS & WELDERS 
ASSEMBLERS - PACKAGERS 

SET-UP MEN 
FORK LIFT OPERATORS 

SHIPPING PACKERS 
OFFICE HELP 
EXPEDITERS

MANY OTHER OPENINGS
TOTAL OF 150 BMPbOTEES 

MALĖ & FEMALE REQUIRED. 
EXCEL’T WAGE8, INSURANCE, 
HOSPITALIZATION AND MANY

OTHER BENEFITS. 
COMPANY CAFETERIA. 
AMPLE PARKING. ETC.

APPLY
REFLECTORE HARDWARE

CORPORATION 
Melrose Park, Illinois 

1300 NORTH 25th AVĖ.
An eųual epportunity employer

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

, Išnuomojami 3 kambariai su vonia. 
Apšildomi.
4431 S. Maplevvood Avė.

IŠNUOM. 6 kambarių butas 2-me 
aukšte. Gazu apšildomas. Suaugu
siems. Tel. VI 7-6749.

M I S C ELLANEOUS

”šifNTiNiArrLTETŪvA~
COSMOS ENPRESS 

MARQUETTE guft paroel serv 
3 skyriai Oblcagoje:

2008 W. 69 St. Tel. WA 5.2787 
Tel. WA 6-2737 
'Tel. CA 5-1864 

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu Iš Chicagos į Lietuva.

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

E. Ir Y. Žukauskai.

2501 W. 60 St. 
8212 S. Halsted.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7X59 South Maplevvood Avenue, 

Chicago, Illinois. 60629

DĖMESIO !

Gulbė, karaliaus pati
Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kainą $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 W. 63rd St., Chica
go 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai.

PERMANENT ORDER TYPIST 
PART TIME CLERK TYPIST 

& PERM’ MALĖ ORDER FILLER.
DAYCO CORPORATION 

2700 S. 12th Avenue
Broadvievv, III. 345-5600

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HI. 60682. Tek TA 7-5980

HELP W A N T E D

KEY PUNCH VEBll’IEBS to work 
on our second shift. Mušt have some 
experience & be able to work with- 
out supervision. Bonus for night 
work. Apply to personnel director. 9 
a. m. to 3 D. m. Mon. thru Fri.
A. R. BARNES & CO.. 8111 N. St. 
Louis, Skokle, or call 674-5575 for an 
appointment.
— An eųual opportunity employer —

AL ESTAT
NAMAI IR ŽEM® PARDAVIMUI

Vaistine su visais Įrenginiais. Per
30 metų lietuvių vedama, liet. rajo
ne, Labai geros sųlygos.

Maisto krautuvė su įrengimais ir 
prekėmis. Geras biznis. Proga.

Taverna, geroje vietoje. Nebran
giai.

Namų ir biznio pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės:

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 VVest 43rd Street Tel. — CL 4-2389
2 namai 5 butai, labai geram 

stovyje. Pajamų mėn. $435. Netoli 
Draugo. $30.000.

Bright. pk. mūr. ant plat. slypo. 
3 būt. ir 2 bizniai. Labai geros pa
jamos. $36,000,.

Tik kelių metų 9 būt. mūr. prie 
Marq pk. Savininkui mirus parduod. 
už $106,000.

Marų. pk. labai geras 1 % aukšt. 
med., naujai stog., 2 auto garaž., 
pirksite už $19,000,

3 būt., po 5 kamb. mūr. Marų. 
pk., šildomas karštu vand. — alyva. 
3 auto mūr. garaž., savininkui bu
tas ir $250 pajamų. Kaina $37.000.

J vakar, nuo Marų. pk. 2 būt. 
med., 50 p. sklyp. Nuomosi $100 ir 
$110 į mėn. Tik $20.500.

Marų. pk. l%aukšt. 6 ir 3 kamb. 
mūr. Naujas stogas, naujas šildym. 
karštu vanden. 220 elektr. Didel. 
kambar. $24,500.

10 butų ir 3 krautuv. Gerai pri- 
žiūr. mūr. Nauja elektr. Archer ir 
California apyl. $70,000 arba geriau
sias pasiūt

Marų. pk. 6 kamb. liuksus rezi
dencija. Kampin. sklyp. Erdvūs, 
švies, kambar., mūr. garaž. De-lux 
jrengt. poilsio kambar. ir antra vir
tuvė. Kaina $38,000.

114 aukšt. apynauj. mūr., 59 , ir 
Pulaski apyl., alum. langai, platus 
sklyp., garaž., tik $30,000.

63 ir California apyl. apynauja 
mūr. rezidencija. Savininkui 5 kamb. 
erdus butas ir 60' dol. pajamų Į mėn. 
Kaina $19,500.

Marųuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

83 lr California. Apynaujis 3-jų 
didelių miegamųjų mūras. Puikiai 
įrengtas rūsys. Mūr. garažas. Platus 
sklypas. $27,500.

68 Ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
galėtų tuoj užimti. Tik $38,000.

Gage parke. Stiprus 6 lr U kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$23,300.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Westem Avenue Tel, 471 -0321
Gražus 6 kamb. mūras, 15 metų.

1 % vonios. Gazo šild. Platus lotas,
2 auto garažas. Arti 72 ir Calif. 
$23,000.

8 metų liuksus, 2 butų mūras. Po 
$150 už butus ir nuomininkai apšil
do. Sausas rūsys, garažas. $45,000. 
Prie Maria High.

5% kamb. mūras. 1% auto gara
žas*. Gražiai įrengtas rūsys. 1 % vo
nios. $$21,000. Gera vieta.

3 imi 6 kamb. “octagon”. 3 auto 
mūro garažas, 37 p. lotas. $440 nuo
mos. Kaina $40,000. Svarstys pasiū
lymus.

1 ti aukšto, 2-jų butų, 6 ir 5 k. 
Atskiri šildymai, svarūs rūsys. Marų. 
pke, $19,400.

3 būt. mūrus, apie 10 m., 2 gazo 
šildym., blokas nuo Marų. kp. $29,500.

Žemės plotas, 29 pėdos. 2 - auto 
garaž. Marų. pk. $12.009.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMę

VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street Tel.: RE 7 - 7200

SECRETARY
Exoellent opportunity for ambitious 
joung lady. Experlence hecessan'. 
Excellent co. benefits. Call — YA 
7-7100, for appointment..

4501 VVest 42nd Plaoe
— An eųual opportunity employer —

Mflr. 6 k. bungnlovv. Visas moder
nizuotas. Gera vieta. $18,500.

Mūr. 1% a., 2 būt., 5 apač. Ir 3 
virš., $21,500.

Mūr. 3 mieg. 10 m. Marų. pk., ga
raž., killm. $21,500.

Med. 6 k. M. p. Naujas gazo šll. 
dymas 30 p. sklypas. $13;500.

Mūr. 2x5. M. p. Garažas. 35 p. 
sklypas, naujas šild. $23,800.

Med. 2x4. Naujas šildymas. Rūsys. 
Gera vieta. $15,900.

Mūr. 6 ir 3. Naujas šildymas. Ga
ražas. M. p. $23,80(1.

Mflr. pajamų namas (4 ir 3), 59 
ir Roe.kwell. $17,900.

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai B apmušti baldai valomi, 
i. RUDIS Tel- CLiffside 4-1050

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
57S9 So. YVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9538 
jiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiii

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59th Street Tel. HE 6-SI5I

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
REALTY

Marųuette Pke mūr. 1 % aukšto, 
2 butų — 4% ir 3% kamb. 15 meti} 
senumo. .

Marųuette Pke mūr., 4 butų. Kai
na tik $$38,000.

Taverna su visais įrengimais ir 3 
butai. $18,900.

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

AR IEŠKOTE GEROS
PROGOS INVESTAVIMUI?
Liuksusinis 6 butų, 2% metų 

senumo namas. Pilnai išnuomo
tas — “leased".
* Gazu apšild. * Ąžuolo spintelės ir 
papuošimai * Plytelių virtuvė ir vo
nia * CTA autobusas sustoja ties du
rims * Rami apylinkė.
Pilna kaina $75,000. Brutto met. pa
jamų $10,200. Žemi mokesčiai. Kam
pas 35 ir Oakley. Parduoda statybi
ninkas. LA 3-3267 arba 469-8282.

Manufacturers of Chemical produets 
for the metai finishing industry locat- 
ed in the Clearing industrial district 
have an opening for

2 WAREHOUSE MEN
Experienced in shipping and receiv- 
ing. Some knovvlędge of handling of 
Chemicals desirable. Excellent oppor
tunity for advancement.
For interview call

PO 7-2015 
Mr. Evans

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

Sąžiningas lr greitas patarnavlmaa 
visais Real Estate reikaluose. Veikla 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC 

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

VVANTED—-TEACHERS
Nurstery school teacher, experienced 
or trainable. Arts and erafts or piano 
preferred. Excellent working condi
tions. Logara Sųuare — Avondale 
Area.

Ca.ll 463-6151

Chicago, UI. 60032.

parduoti — keisti — pavesti valdymui — 
apdrausti nuo-

•

■ pasikalbėti apie investavimą į RE — prekybą 
I savybę.
J Pavardė ............................................................. Tel..................

Adresas ....................................................................... ................
Šis užklausimas teisinių ir kitokių įsipareigojimų 

Bus laikomas konfidencialiai.

Noriu pirkti

!^L>U 53 ldlrvLFJIIci
neturi. |

Į

Reikalinga vyresnio amžiaus mo 
teris lengvam namų ruošos darbui 
ir pagaminti valgį vienam asme
niui. Gyventi vietoje. PR 6-2635 
arba ST 8-4214.

MISCELLANEOUS HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

SCHOOI. BUS DRIVERS
Applieationtt now being taken for 

school routes. Full or part time 
positions available. Yearly, safety 
bonus. Exceilent vvorking conditions.

BITZENTHALLEB BUS LINES 
2001 E. Dails Street 

Arlington Heiglits, Illinois

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo igniea tr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 Mest 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 lr GR (L4339

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 
. (Currency Exchange patalpose)

Sąžiningas Patarnavimas

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MOVING

fiERCNAS perkrauto baldus 
lr kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
IHIIHIIIHHimHHIIHHItlIlHHUimimim1

THE CHAMBERLAIN CORPORATION
Has immediate openings for the follovving skills and abilities at:

Burlington Army Ammunition Plant 
Q. C. MANAGER

With ordinance and statistical Q. C. experienie. Excellent opportunity.
INDUSTRIAL ENGINEER

With plant layout and process Standard background
TOOL AND DIE MAKERS (First Class)

DIE REPAIRMEN (First Class)
TOOL ROOM MACHINISTS — Experienced 

NEAT TREAT OPERATORS (For Tool Room)
Apply — VVrite or Call 609-386-4000

THE CHAMBERLAIN CORPORATION
Burlington Army Ammunition Plant 

BURLINGTON, NEVV JERSEY

SECRETARY
Motor carrier executive seeking a 

confidential secretary with some 
transportation industry background. 
Able to take dietation and ūse a 
dictaphone transcriber. 5-day week, 
h.rri. 8:30 to 5:00 p. m. Liberal start- 
ing salary. Company paid benefits. 
Age 21—45. For intervievv call Mr. 
Henry — 521-7025.

UNITED BUCKTNGHAM 
EBEIGHT LINES

ELECTRICAL ESTIMATOR
Electrical estimator trainee mušt 

be able to draw and read mechanical 
drawings. Excell. opportunity. Salary, 
vacation and hospitalization plan.

LANGE ENGINEERING CO.
2929 S. YVabasll Avė., 225-4230

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 
30 and 50 gai. — Eree DeUvery

5622 S. Racine 434-1113

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

MEDINIS NAMAS — 5 kamb.: 2 
mieg., salionas, valgomasis, virtu
vė ir rūsys. 3 maš. mūr. garažas. 
Arti 63-os ir į vakarus už Pulaski. 
Skambinti 735-7707.

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ BUNGALOW

4 kambarių ir 2 kambarių butai. 
Susitarimui skambinti savininkui: 

GRovehill 6 - 6738

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4348
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR- 
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS rbPIERIAI * PAJAMŲ MOKĖS 

ČIAI — INCOME TAX 
Čia gaunama soc. draudimo knygelė 

lietuvių k Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., Tel. 925-601#

PROGOS — OPPORTUNITIES

GELEŽIES IR DAŽŲ KRAUTU
VE. Įsteigta prieš 43 metus. Ge
ros pajamos. Kaina žemesne už in
ventoriaus vertę. Arti Damen ir 47 
St. Parduodama arba mainys į 
nuosavybę. LA 3-4139. _________

30 kamb. motelis, beveik 3 akrai 
žemės, taverna, valgykla ir 3 bu
tai. Judrus kampas prie 2-jų vieš
kelių. Parduoda dėl ligos ir senat
vės. Vieta tinka trims partneriams. 
Charles Motei, Harlem Avė. ir 
Southuest Highway, VVorth, BL 
Tel. GI 8-9606. __________
Parduodamas veneciškų užuolaidų
(Venetian blinds), biznis įsteigtas 
prieš 46 m. Savininkas eina pensi
jon Namas 25x85 p. (sklypas 25x 
135 p.) 6 kamb. butas užpakaly 
(4 mieg.), rūsys, 2 maš. garažas. 
Galima pirkti namą be biznio. 
Kreiptis į Mr. Martin, tarp 9:30 
v r ir 1 v popiet, 4540 S. VVestern, 
rei. LA 8-8717. ____________

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

• ASSEMBLER
Wide variety of assignments. Mušt read wiring diagrams and 
assembly drawings.

• SHEET METAL WORKER
Read prints. Do own set-up and layouts on Steel, aluminum, 
and stainless in gauges from .018 to .250

• WELDER
Combination welder, capable of reading prints. Some exper. in 
welded structures. Exper. helpful with Steel, aluminum & 
stainless.

• MIXING MACHINE 
OPERATOR

Able to follow written instructions using scale to weigh ingredients 
and finished produets.

Permanent Full time Employment 
Excellent Working Conditions — Nr. Public CTA transportation. 

EVENING INTERVIEWS CAN BE ARRANGED

MAGNAFLUX CORPORATION
7301 W. AINSLIE UN 7-8000

Au Eąual Opportunity Employer

VVAITRESSES
Work in the beautiful Spa-Res- 

turant & Lounge servlng fine food 
Very good salary and tips. Very 
pleasant vvorking oonditions.

THE SPA-BESTAUKANT & 
LOUNGE

9401 Stouey Island Ate., 221-2164

SUMMEB EMPLOYMENT
Part time or full time. 17 years 
and up. Serving milk shakes and 
ices at Kivervievv. Call 525-4900> 
1 p m. to 11 p.m. daily exeept 
Monday.

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St„ II auk., PR 6-1063

UNION PIER — Savininkas išei
na pensijon, parduoda 32 namukus

“cottages” ir žemės 20-čiai skly
pų. Namukai po 4 ir 7 kamb. ir 
duplex. Visi apstatyti. Galima 
pirkti visus arba atskirai. Miesto 
vanduo ir kanalizacija. Labai gera 
vieta. Pigiai; mažas įmokėjimas. 
Petras Vilkelis. — 737-4694.

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8398

69 ir Talman. 2 po 5 kamb., po 2 
mieg. Naujas šildymas. 2 auto ga
ražas. 436 - 3465.

Netoli Marąuette pko. 69th St. 
parduodamas apynaujis 2 butų na
mas. Fronte 2 kamb. tinka dak
tarui ar kitam verslui. PR 8-8792.

TRUCK DRIVER 
Oil Tank Cleaners 

Steady work
Phone 0L 2-9612

Reikalinga vyresnio amž, moteris 
prie 2-jų mokyklinio amž. vaikų. 
Gyventi lietuvių šeimoje užmiesty 
Hinsdale. Privatus kambarys, plius 
alga. Skambinti VI 7-1268.

B.N.’S for 3 to 11:30 — 11 to 7 
shifts duries also L.P.N’s part or 
full time.
NORTHBROOK NURSING HOME 
370 Skokle Road, Nortlibrook, 111. 

AL 1-0500. Ask for Miss Kay
Mušt have own car.

SKELBKITES “DRAUGE”

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. šimulis

SKUBIAI PARDUODAMAS gra
žus bungalotv ir garažas. Arti 60 ir 
Sac.ranient-0, 6 kamb. (3 mieg.), ap
šild. porčius, kambarys viršuj, moder
ni virtuvė su kieto medžio spintelėm, 
nuo sienos iki sienos kilimai. 2 oro 
vėdintuvai, virimo pečius, šaldytuvas, 
skalbiamoji maš. ir džiovintuvas, 
įruoštas rūsys su virtuve ir baru. 
Tik $20,500. PB 8-2233.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

SEAL ESTATE

SALES" MORTGAGES" MANAGEMENT

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Mambar of M.L.S.

Maln Office 5727 W. Cermak, Branch efc. 4936 W. 15 St. 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233

ALEK BATAS — Kealtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti | mūsų įstaigą iv 
išsirinkti iš katalogo.

% M



Pasaulinės futbolo pirmenybes (S) ’ —

ŽAIDYNĖMS APRIMUS
Sakoma, kad modernaus fut

bolo pradžia tenka laikyti 19 
šimtmečio viduryje parodytą ang 
lų iniciatyvą: berods 1859 me
tais įsteigtas pirmasis klubas. 
Tad nenuostabu, kad Anglija 
skaitoma futbolo tėvyne. Tačiau 
kol ji tapo pasaulio futbolo 
meisteriu, turėjo praeiti net vi
sas šimtmetis. Tik šių metų lie
pos 30 d. popietį, po įtemptų 
rungtynių prieš vokiečių rinkti
nę, jiems atiteko ta garbė ir tuo 
pasibaigė VlII-sios pasaulinės 
pirmenybės.

Žaista Jf:3:3 sistema

Kai buvo užbaigta registraci
ja šioms pirmenybėms 1964 m., 
savo rinktines kovon išstatyti 
intenciją pareiškė 70 valstybių. 
Politiniai motyvai betgi 17 tų 
rinktinių iš varžybų išjungė. Pie 
tų Afriką suspendavo pati FI
FA (tarp. futbolo sąjunga); vi
sa eilė afrikiečių rinktinių pa
čios atsisakė dalyvauti. Likusios 
rinktinės varžybas pravedė, su
skirstytos į 14 grupių, žaisda- 
mos po 2 rungtynes su kiekvie
nu grupės priešininku. Grupiniai 
nugalėtojai, šeimininkai anglai 
ir meisterio garbę giną brazilai, 
liepos mėn. pradžioje atsirado 
Anglijoje, ir čia buvo sužaistos 
32 rungtynės, jas stebint maž
daug 1.5 mil. žiūrovų (ne visos 
rungtynės buvo išparduotos — 
pvz. rusų žaidimą prieš šiaur. 
korėjiečius stebėjo tik 16,000), 
pasiekti 89 įvarčiai. Tai reiktų 
maždaug 2,8 įvarčius per rung
tynes, kas neabejotinai patvirti
na stiprų gynybos akcentavimą 
per šias varžybas. Sėkmingiausi 
įvarčių atžvilgiu buvo portuga
lai, net 17 jų įkirtę. Iš jų 9 
įmušė spalvingiausias žaidėjas 
Eusebio. Dažniausiai pasitaikęs 
žaidimų rezultatas, buvo 2:1; net 
9 rungtynės pasibaigė tokia pa
sekme. Įvarčiais gausiausios 
rungtynės buvo tarp portugalų 
ir šiaur. korėjiečių. Per pirmas 
25 min. korėjiečiai vedė 3:0, ta
čiau Eusubio portugalams iško
vojo laimėjimą 5:3, pats įmuš
damas 4 įvarčius.

Jei dar prieš 10 metų buvo 
žaidžiama įprastine (vartinin
ko), 2 gynėjų, 3 saugų ir 5 puo
likų sistema, tai šiose pirmeny
bėse tas vaizdas buvo stiprokai 
pasikeitęs. Per Vl-as pirmenybes 
Švedijoje brazilų propaguota (ir 
tuo metu meisterio laimėjimu 
apvainikuota) 4:2:4 sistema (gy 
nėjai, saugai, puolikai) šiandien 
jau daug kur labai pritapusi. Iš 
jos išvestos net įvairios varia
cijos. Taip pvz. baigmė tarp ang 
lų ir vokiečių abejų rinktinių 
buvo žaista 4:3:3 sistema. Nors 
gali susidaryti įspūdis, kad tuo 
lyg ir atsisakyta sparninių puo
likų, esmėje čia ryškėja 2 fak

NAUJI VEJAI JUNGT. TAUTOSE

(Atkelta iš 3 psl.)
limoje ateityje būsimose S. Ta
rybose, manoma, ji galėsianti 
to pasiekti, nes ateityje į ją gali 
patekti Meksika ar Čilė, Egip
tas ar Alžirija, Indija gali pa
keisti Japoniją, kurios dažnai 
eina prieš JAV. Tokiu atveju 
Afrikos - Azijos blokas gali su
daryti devynius ar daugiau bal
su, įgalinančių pravesti svarbius 
nutarimus. Tada tik veto gali

, apsaugoti JAV nuo pralaimėji
mo.

Sumuojant paskutinės Pilna
ties ir dabartinės S. Tarybos žy
gius, aiškiai matome, kad JAV 
politika artėja prie ilgo jų Jun
gtinių Tautų kelio galo. Per 
pirmuosius aštuonerius metus 

* jos įtaka buvo lemianti. Pei 
antruosius 8 metus, kai pačios 
J. Tautos labai išsiplėtė, auto
matinė Vakarų dauguma, nors 
ir užtikrinta, turėjo būt1 iško
vojama. Pradedant 1961 m. pi a 
sidėjo tos daugumos nubyrėji
mas. Būtų klaida galvoti, kad 
prarastoji dauguma yra mažo
se tautose beaugančio prieša-

toriai. Viena, gynyba yra sustip 
rinta, ir tai per pirmenybes aiš
kiai pasitvirtino. Antra, saugai 
daugiau priversti žaisti visapu
sišką žaidimą — dalyvauti tiek 
gynyboje, tiek puolime. Nenuos
tabu tad, kad iš vidurinės linijos 
daug įvarčių buvo atsiekta.

Geriausi žaidėjai

Be jau minėto Eusebio, iš žai
dėjų paminėtini anglai broliai 
Charlton, kurių mažiukas Bob- 
by itin gerai sužaidė pusfinalyje 
prieš portugalus. Jis įmušė du 
įvarčius ir buvo tų rungtynių do 
minuojanti figūra, nežiūrint Eu
sebio pastangų. Vokiečių puoli
kas, normaliai žaidžiąs už italų 
Bologna klubą, Haller pasiekė 
6 įvarčius. Jo kolega Franzl Be 
ckenbauer, žaisdamas saugu, pa 
siekė 4 įvarčius. Tai 20 metų 
jaunuolis, jau berods 15 kartų 
savo tėvynės spalvas gynęs tarp 
valstybiniuose susitikimuose. Jo 
sportinė ateitis labai šviesi. Per 
baigmę 3 įvarčius prieš vokie
čius įmušęs anglas Hurst yra 
pirmasis žaidėjas tokiu baigmės 
laimėjimu pasipuošęs.

Paminėtini ir du vartininkai. 
Jašin, 37 metų rusas, jau 16 
metų atstovaująs savo kraštą, 
ir per šias varžybas puikiai pa
sirodė. Tačiau tikruoju veteranu 
tenka laikyti meksikietį varti
ninką Carbajal, 38 m. amžiaus, 
kuris jau 5-tą kartą dalyvauja 
pasaulinių pirmenybių baigmi
niuose turnyruose. Tiesa, jo da
lyvavimas nelabai džiaugsmu pa 
ženklintas, nes per visą tą laiką 
Meksikos rinktinė laimėjo tik 2 
rungtynes, tačiau nei vienas ki
tas žaidėjas negali pasigirti to
kia ilga pirmenybių patirtimi.

Jei anglams pavyko laimėti 
pirmenybes, tai daugumoje jų 
trenerio A. Ramsey dėka. Savo 
laiku plačios tarptautinės patir
ties įsigijęs anglų žaidėjas, jis 
perėmė treniruoti Ipswich ko
mandą, tuo metu 3-je lygoje žai
džiančią. Bematant ši komanda 
iškopė į pačią pirmąją lygą ir 
čia tapo viena pirmaujančių ko
mandų. Gal ir nenuostabu todėl, 
kad Anglijos rinktinės kapito
nas Bobby Moore buvo išrinktas 
pačiu geriausiu šių pirmenybių 
žaidėju.

Netikėtumai

Pagrindiniais netikėtumais per 
šias pirmenybes tektų laikyti 
brazilų išjungimą iš pirmenybių, 
šiaur. korėjiečių patekimą į 
kvartfinalį bei italų menką pa
sirodymą. Beveik visi brazilus 
manė esant pagrindiniais favo
ritais. Deja, Fortūna nusišypso
jo kitiems. Portugalų rinktinė 
sužaidė netikėtai vykusiai — lai 
mėjusi 3 vietą, su truputį dau-

merikoniškumo pasėka. Naujos 
srovės reikšmė yra gilesnė: per 
pastaruosius 20 metų JAV už
sienio politika ir jos laikysena 
besikeičiančiam pasaulyje atitrū 
ko nuo tikrovės ir reikalinga 
peržiūrėjimo.

Taikos ir saugumo išlaikymas 
(JAV užsienio politikos pagrin
das) nėra vienintelis J. Tautų 
tikslas. Suplūdus daugybei nau
jų ir mažų valstybių, jos vis la
biau ir labiau verčiamos domė
tis ūkinėm, socialinėm ir politi
nėm problemom, liečiančiom du 
trečdaliu žmonijos. Kadangi JA 
Valstybės dėl labai brangiai kai 
nuojančio ginklavimosi ir Viet
namo karo per mažai jas šelpia, 
ir nepakankamai stipriai pare
mia jų pastangas išvaryti bal
tuosius iš Afrikos, jos širsta.

Pralaimėjimai J. Tautose ne
turi lemiamos reikšmės. J. T. 
yra taip sudarytos, kad didžio
sios valstybės turi veto teisę, 
įgalinčią jų išvengti. Tačiau, 
šiaip ar taip, tokia būklė suke
lia JAV kartėlio jausmą ir jas 
veda į įzoliavimąsi ir atsisky
rimą nuo likusio pasaulio.

giau laimės gal net meisterio ti
tulu būtų pasipuošusi.

Nevyko šį kartą visoms Pie
tų Amerikos rinktinėms. Iki šiol 
bent viena iš jų patekdavo į pus-1 
finalį (išskyrus boikotuotas 
1938 metų žaidynes), o kartais) 
net 2 finale žaisdavo. Šį kartą 
betgi iškrito netik brazilai, bet 
ir Čilė, Urugvajus ii' Argentina. 
Pastarieji buvo itin nelaimingi, 
nes svarbiose kvartfinalio rung
tynėse prieš anglus, vokiečių tei j 
sėjas komandos kapitoną Rattin 
išprašė iš aikštės už įžeidimą, 
nors teisėjas nesupranta nei vie
no žodžio ispaniškai. Žaidėjas 
aiškino prašęs teisėją pašaukti j 
vertėją, kad jie galėtų išsiaiš-) 
kinti... Nenuostabu, kad baigmę 
argentiniečių spauda suminėjo 
kaip farsą, teisėjų sukombinuo
tą. Reikia tikėtis, kad laikui bė
gant aprims revoliucionieriški 
pietiečių norai; bent dabar jie 
nori atsiskirti nuo FIFOS. Gal 
savoj aplinkoj — Meksikoje — 
1970 metais jiems geriau seksis?

Kad netikėtumais tokios pir
menybės visad paženklintos, ro 
do ir tas faktas, jog iš pusiau 
baigmėn patekusių anglų, rusų, 
portugalų ir vokiečių, praeityje 
tik pastarieji buvo iki tokio at- 
siekimo iškopę.

Kaip kas reagavo
Nors politiniai motyvai buvo 

nustelbiami, tačiau kažkaip ne-j 
malonu buvo per TV transliaci-i 
jas iš Liverpool girdėti anglų 
minias palaikant rusus rungty
nėse prieš vokiečius. Gi ryt. Vo
kietijos TV programa, skirta 
baigmės transliacijai, buvo nu
traukta, kai prieš rungtynių pra 
džią buvo grojamas Vokietijos 
himnas. Tik anglams užtraukus 
God Save the Queen, vėl grįžta 
prie transliavimo.

Entuziazmo varžyboms buvo 
visur, šio rašinio autoriui laike 
rusų vokiečių pusfinalio susiti
kimo teko skristi Vokietijoje; 
buvau tikrai nustebintas, kad 
40 min. užtrukusiame skridime 
20 min. buvo pašvęsta rungty
nių transliacijai per lėktuvo 
pranešinėjimo sistemą. Kai Grai 
kijoje tarp salų laive atostogas 
praleisdama 19 metų brazilietė 
išgirdo apie savo rinktinės ne
sekmes, ji šoko skandintis į jū
rą. Jūrininko ištraukta, ji dar 
vis reiškė neapykantą Pelei, gar

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta pt-iefi 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Talžome mūrų - "tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokamai

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobilių, 
gyvybes, sveikatos 

ir biznio.
Patogios išsimokeji- 

mo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

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

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

JF
A. A.

ALFONSE W. 
YUSKEWICZ

Gyveno 3025 W. lįst Street
Mirė rugp. lo d., 1966, 1:35 

v. popiet, sulaukęs 40 m. amž.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

broli.* Stanley Yuška, brolienė 
Ann. brolio vaikai Bill. Susann 
ir Tommy, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Southeast Chapter 
No. 46 Disabled American Ve
terans ir SAGO.

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

Uaidotuvšs įvyks šeštad., 
rugp. 13 d iš koplyčios 8:45 
v. r. bus atlydėtas į St. Agnės 
parap bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingoj pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Brolis ū' kiti gimi
nės.

Laid. direkt. P. Bieliūnas — 
LA 3-3572.

siausiam brazilų žaidėjui. Kai 
vokietis Beckenbauer įmušė ant 
rą rungtynių įvartį prieš rusus, 
per TV rungtynes stebėjęs vo
kietis elektromechanikas krito 
nuo širdies smūgio ir mirė. O 
kai po baigmės Londone buvo 
pravestas banketas, viena iš gar 
bės vietų atiteko uosto darbinin 
kui Corbett, kuris su savo šuni
mi atrado keletą savaičių prieš 
pirmenybių pradžią pavogtą Ri- 
met taurę. Anglų valdžia per 
pirmenybes suteikė barams ir 
tavernoms teisę alkoholį parda
vinėti kiek ilgėliau, nes daugu
ma rungtynių vyko vakarais.

Į Angliją suvažiavę svečiai, 
o jų buvo tikrai nemaža, paliko 
nemažai valiutos ir tuo padėjo 
vargstančiam svarui. Net rusai 
išleido 165 stebėtojus, tačiau tik 
vienas iš jų turėjo jungiklį, ku

A.-j-A.
PROF. INŽ ALFONSUI JURSKIUI 

mirus, jo žmoną Eleną ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Amer. Liet. Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Chicagos Skyrius

A. -Į- A.

Prof. inž. ALFONSUI JURSKIUI 
mirus, giliame liūdesyje likusius žmoną, dukterį, 
sūnų ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Petras ir Petriukas Vaškiai 
Liucija Eitminavičiutė

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laMot'ivių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospeet 8 - 0833 PRospeet 8 - 0834

"Dainavos" ansamblio repeticijų patalpos 
savininkei

A.-f-A.
ELŽBIETAI - MARIJAI 

RUDAUSKIENEI
mirus, jos vyrą MYKOLU ir sūnų RAIMUNDĄ RU- 
DAUSKUS nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu jun
giasi jų bendran liūdėsin

“Dainavos” Ansamblis

PADĖKA
A. A. ALEKSANDRO RU2ANCOVO šeima nuoširdžiai dė
koja visiems pareiškusiems užuojautą ir suteikusiems pasku
tinę pagarbą mūsų brangiam velioniui Šv. Mišių aukomis, at
silankymu koplyčioje, gėlėmis, laiškais ir palydėjusiems į pas
kutinę poilsio vietą.

Dėkojame p. Rajeckui, Lietuvos atstovui Wašingtone ir p. 
Daužvardžiui, Generaliniam Lietuvos konsului Čikagoje už jų 
pagarbius žodžius, nušvienčiančius velionies darbą ir vertę 
lietuvių kultūrai. Dėkojame JAV Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Fondui už gražų vainiką ir p. B. Kvikliui, atstovavusiam 
Kultūros Fondą, už nuoširdų atsisveikinimo žodį ir už jo tu
riningus straipsnius apie Aleksandrą.

Dėkojame visai mūsų šauniai lietuviškai spaudai už straipsnius 
ir pranešimus apie velionį.

Žmona, duktė, žentas ir anūkai-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

A.-f A.
ELIZABETH RUDAUSKAS

GASPERAITYTE 
Hollywood Inn — salės savininkė 

Gyveno 2419 West 43 St.
Mirė rugp. 9 d., 1966, 7 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Žagarės para

pijos, žarų kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Michael, sūnus Ray

mond, sesers duktė Ann Kundrat, jos vyras Fred ir šeima, 
Lietuvoje liko 2 broliai ir 3 seserys su šeimomis ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Auxiliary Post 271, Chicagos 
Liet. dr-jai, Suvalkiečių dr-jai, S. L. A. 134-tai kuopai ir Lith. 
National Democratic Club.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Ave.

Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 13, Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veloinės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras ir sūnus.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel LA 3-0440.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoelaeljoe Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 TV. C9th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tek REpublic 7-1213 
Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
Tek LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVE.

Tek YArds 7-34013307 S. LITUANICA AVE.

3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tek COmmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

riuo pasinaudodami jie galėjo 
naudoti anglų srovę savo elektri 
niams skutimosi aparatams. Ko
kios ilgos eilės iš ryto būdavo 
jų patalpose...

37 valstybės turėjo savo TV 
transliacijas; net ir šiame kraš
te buvo galima matyti pačias 
baigmines rungtynes. Sakoma, 
kad iš viso tas rungtynes stebė
jo daugiau kaip 400 mil. žmonių. 
Nenuostabu, kad futbolas yra 
populiariausias sportas pasauly.

P. Gantvytas

AR NORITE SUTAUPYT PINIGŲ 
Vt DRAUDIMUS ?

Sutaupysite iki 20% už Namo, 
Baldų, Atsakingumo, Namų Savinin
ko, Automobilio ir visus kitus drau. 
dimus. GERIAUSIOS DRAUDIMO 
KOMPANIJOS. DRAUDIMO SPE
CIALISTAI NUO 1938 M.

Skambinkite SP 4-3788 
G. M. Chernauskas, 6441 Caldtvell 

Avenue, Chicago 46, III.

/

PADĖKA
A.-Į-A.

Julija Vaškienė - Eitminavičiutė
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą.
Širdingai ačiū už užsakytas Šv. Mišias už Julijos sielą 

ir gėles, kurios puošė koplyčią ir kapą.
Ypatinga padėka gerb. kun. Stasiui Railai, sol, Juzei 

Augaitytei ir laidotuvių direktoriui Mykolui Bigeniui, taip pat 
karsto nešėjams ir visiems užjautusiems mus liūdnoje va
landoje.

Vyras, sūnus, sesuo-

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MOBERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenue 

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faciliflee

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-6600

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOI 
2533 West 7Ist Street 1 
1410 So. 50th Ave., Cicero
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B DRAUGAS, Šeštadienis, 1966 m. rugpjūčio 13 d.

X Mūši; rašytojai Dainavoje. 
Ateitininkų sendraugių stovyk
los literatūros vakare, rugpiū
čio 13 (šį šeštadienį) savo kū
rybą skaitys romanistas ir no- 
velistas Jurgis Jankus ir poe
tas Kazys Bradūnas. Tikimasi, 
kad šitas vakaras, kuriame dar 
dalyvauja poetė Julija švabai- 
tė ir rašytoja Nijolė Užubalie- 
nė bus puiki sendraugių stovyk 
los užbaiga, kūrybiniam žodžiui 
sutelkianti ne tik stovyklauto
jus, bet ir svečius iš artimesnių 
lietuvių kolonijų.

X Kun. Juozas Petraitis, M- 
IC, yra išvykęs į East St. Louis, 
DI., pavaduoti atostogas turintį 
prel. Ant. Deksnį.

X Onos Marijos Šmaižytės, 
gyv. Cicero, ir Liucijaus Plėnio, 
gyv. Marųuette Parke, jungtu
vės įvyksta rugpiūčio 27 d. Sv. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Moterystės sakramentą suteiks 
ir jungtuvių ryšius palaimins 
kun. P. Patlaba. Vakare Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje įvyks 
vestuvinis banketas. Abu jaunie 
ji yra sąmoningi ir veiklūs lie
tuviai, bebaigią universitete 'far 
macijos studijas.

X Julija Pukelienė, plačiai 
žinoma veikėja, grįžo namo iš 
Sv. Kryžiaus ligoninės ir bai
gia sveikti namuose, 10744 So. 
Springfield, dr. Winskūno prie
žiūroje.

X Petras Siliūnas, A. L. Pen 
sininkų valdybos narys, buvo 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, iš ku
rios grįžo ir išvyko su žmona ir 
dukra į Floridą poilsiui.

X Pov. Dirkis, Alvudo vaka
rojimo metu, rugpiūčio 13 d., 7 
v. v. Marąuette parke kalbės: 
“Neblaivus žmogus — žalingas 
tautai”.

X Kun. Vytautas Bagdona
vičius, MIC, “Draugo” namo 
viršininkas Chicagoje, vadovaus 
procesijai per Žolinės iškilmes 
tėvų marijonų seminarijoj, Cla- 
rendon Hills, III., ateinantį sek
madienį, 3 vai. popiet. Antanas 
Giedraitis, šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos vargonininkas, va
dovaus chorui, kuris giedos pro
cesijos metu. (pr.)

X Studijuoti išvažiuojančiam 
— vienas radijas vietoj trijų: 
mat, jis veikia namų elektra, 
paprastomis baterijomis ir au
tomobilio baterija. Įsigykit pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. (sk.)

X Jūrų skautų tėvelių dėme
siui. Stovyklautojai grįžta iš 
Pewaukee stovyklos š. m. rugp. 
13 d. Autobusai sustoja prie 
Jaunimo centro, tarp 3 ir 4 v. 
popiet. Prašome pasiimti savo 
vaikus, (pr.)

X E. Chicagos lietuvių me
džiotojų - meškeriotojų klubas 
rugpiūčio 13 d. (šeštad.), ren
gia gegužinę - pikniką p. Jony
no sode. Veiks virtuvė, baras, 
šokiai. Pradžia 1 vai. popiet.

(pr.)

X Kinderių vasarvietėj Bam- 
byne išnuomojami kambariai su 
ar be maisto. Yra dar laisvų 
butukų. Kainos neaukštos. 
Skambinti tiesiai į Rambyną, 
616—469-2260. Arba rašyti: 
Union Pier, Michigan, P.O. Box
x Dtmgailų vasarvietėje ‘‘Shore- 
land Motei”, Union Pier, puikios 
vasarojimo sąlygos. Kambariai šei
moms ir pavieniams asmenims. 
Skambinkite telefonu 616-469-0553 
arba rašykite: Shoreland Motei. 
P.O. Box 7. Union Pier. Mich. (sk.)

X Pirkite Lito akcijas. Aukš
ti dividendai. Kreiptis į Litas In- 
vesting Co., Ine., 6755 S. Western 
Ave., Chicago, 111. Tel. GR 6- 
2242. Treč. ir penkt. 7—9; šešt. 
10—3 vai. (sk.)

X Dr. Tomas Reineikis, kaip 
skelbia “Cicero Life” rugpiūčio 
10 d. laidoje, yra pakeltas į 
asistentus profesorius St. Jo
seph kolegijoje East Chicago, 
Ind. Dr. T. Remeikis yra politi
nių mokslų departamento vedė
jas. Baigęs Cicero Morton aukšt. 
mokyklą, vėliau baigė Illinois 
universitetą. Laikraštis taip pat 
akcentavo, kad dr. Remeikis 
yra “Lituanus” žurnalo redak
torius, politinių straipsnių auto
rius, rašęs apie pavergtą Lietu
vą. “Cicero Life”, įsidėjo ir nuo 
trauką, pastebėjo, kad dr. Re
meikis yra Amerikos Politinių 
mokslų draugijos narys.

X Skulptorius Petras Vaškys, 
dėstąs Philadelphijos Meno ko
legijoje, trejetą savaičių viešė
jęs Chicagoje ir apylinkėse, 
rugp. 11 d. grįžo atgal į Phila- 
delphiją. Skulptoriui ši vasara 
tragiškai sunki, nes liepos 8 d. 
mirė jo žmona Julija Eitmina- 
vičiūtė. Skulptorius, atsilankęs 
į “Draugą”, apsirūpino naujau
siomis lietuviškomis knygomis.

X Kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius, MIC, sutiko įeiti į redak
cinį kolektyvą “KRIKŠČIONIS 
GYVENIME” knygų serijoje. 
Jis yra parašęs keletą religinio 
turinio knygų. Turi paruošęs 
studiją apie teologą Radvilą 
Juodąjį.

X Jurgis Bradūnas, mokyto
jos Kazimieros ir poeto Kazio 
Bradūnų sūnus, Chicagos ateiti
ninkų A. Lipn’ūno kuopos pir
mininkas, po apendicito operaci
jos, kurią padarė dr. A. Maciū
nas, yra Community ligoninėje.

X Sesuo M. Irena, Maria 
High School (Chicagoje) mate
matikos mokytoja, šią vasarą 
buvo nuvykusi į University of 
Southern California, Los An
geles, kur septynių savaičių kur 
suose aukštesniųjų mokyklų ma 
tematikos mokytojai buvo su
pažindinti su komputerio panau 
dojimu.

X “Dainavos” ansamblio di
rigentas Petras Armonas ir po
nia praeitą savaitgalį buvo iš
vykę į Rochester, N. Y., daly
vauti jų dukters Ramunės ves
tuvėse, kuri susituokė su Ra
mūnu Bliudninku Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje rugpiūčio 6 
d. Taipogi vestuvėse iš Chica
gos dalyvavo Pr. ir Vyt. Bičkai 
ir J. Paštukas. Pr. Bičkienė gie 
dojo bažnyčioje sutuoktuvių me 
tu ir dainavo vestuviniam poky
lyje.

X Kun. Pranas Garšva, MIC, 
Draugo moderatorius, sutiko 
būti Krikščionis Gyvenime kny
gų serijos redakcinio kolektyvo 
nariu.

X Alvudo suruoštame kultū
riniame šeštadienį, rugpiūčio 6 
d. Marąuette Parko aikštėje pa
sirodė šie vaikučiai: A. Tam- 
kus deklamavo, trys sesutės 
Bružaitės padainavo tris daine
les ir dar trys sesutės dainavo 
ir deklamavo. Buvo ir paskaita 
P. Dirkio apie auklėjimą, kuri 
ilgiau užtruko. Po to buvo de
monstruojamas spalvotas filmas 
apie indėnų gyvenimą, jų pap
ročius — Rose Marie, kuris už
truko pora valandų. Susirinko 
daugiau kaip 150 įvairaus am
žiaus žmonių. Dalyviai vaišino
si gira ir lietuviška užkanda. 
Vakarojimui vadovavo dr. J. 
Adomavičius, kuris pranešė, 
kad šį šeštadienį, rugpiūčio 13 
d. vakare bus demonstruojamas 
spalvotas filmas apie didįjį dai
nininką Caruso, atvaizduoja ne
seniai miręs pagarsėjas solistas 
Mario Lanza. Šis filmas taip 
pat bus demonstruojamas Union 
Pier, Mich., P. Odinų vasarvie
tėje rugp. 14 d. vakare.

Petras Maldeikis ir Petras Vaškys

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ IŠKILMES

Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyne Marijos į Dangų Paėmi
mo šventėje, rugpiūčio 15 d.,
9:30 v. r. abito priėmimo ir įža
dų darymo apeigoms vadovaus 
ir šv. mišias atnašaus kun. Jo
nas Savukynas, MIC, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, Chi
cago, III. Jam asistuos kun. Pet 
ras Katauskas, Šv. Kazimiero 
par. klebonas, Chicago Heights, 
III., ir kun. William Hogan iš

Kun. Jonas Savukynas, MIC,
kuris praves Šv. Kaz miero seserų 
vienuolijos iškilmes rugpiūčio 15 d.

Šv. Pranciškaus de Paulo par. 
Chicago, III. Pamokslą pasakys 
kun. Jerome E. Rohrer, SJ.

Per šv. mišias keturios sese
lės darys amžinus įžadus:

Seselė Mary Jude, iš Pottsvil- 
le, Pa., šv. Pranciškaus parap.

Seselė M. Juline iš Chicago, 
III., Šv. Jurgio parap.

Seselė M. Coralita iš Chica

go, III., šv. Kajetono parap. 
Seselė M. Joseph Ann iš Chi

cago, III., Sacred Heart parap.
Šešios seselės padarys pir

mus įžadus:
Seselė Peter Marie iš Chica

go, III., Nekalto Prasidėjimo 
parap., Brighton Pk.
Seselė M. Jacąueline iš Bevent, 

Wis., Šv. Ladislovo parap.
Seselė Mary Miguel iš Keno- 

shos, Wis., šv. Antano parap.
Seselė M. Anne iš Emerson, 

Nebraska, Sacred Heart parap.
Seselė M. Carol iš Gary, Ind., 

Holy Family parap.
Seselė Francis Marie iš Chi

cago, Iii., Aušros Vartų parap.
Septynios kandidatės bus pri

imtos į noviciatą:
Susan Zivalick iš Berwyn, 

III., St. Mary parap.
Marie Scotch iš Chicago, III., 

Aušros Vartų parap.
Sandra Magdaz iš Calumet 

City, III., St. Victor parap.
Franees Paukšta iš Chicago, 

III., Švč. Panelės Gimimo par.
Eileen Heywood iš Clovis, 

New Mexico,
Carol Butvich iš Brooklyn, 

N. Y., St. Mary parap.
Linda Soucek iš Benvyn, III., 

St. Pius X parap.
Aukščiausias tepriima jų did

vyrišką auką ir savo palaima 
telydi jas besiruošiant darbuo
tis Dievo garbei ir artimo la
bui. Š. K. K. S.

ŽOLINES PAMINĖJIMAS SU 
PROCESIJA

Marijos kalneliuose, Claren- 
don Hills, III., kur tėvai marijo
nai turi seminariją vienuolijos 
nariams, vėl šiais metais įvyks
ta iškilmingas Žolinės paminėji
mas. šį sekmadienį, rugp. 14 d., 
iškilmės prasidės 12:00 v. pie
tų laike su šv. Mišiomis, kurias 
atlaikys kun. P. P. Cinikas, 
MIC. Šios pamaldos bus laiko
mos lietuvių kalba ir bus pri
taikytas pamokslas.

Po šv. Mišių ir užkandžio bus 
Kryžiaus keliai einami 1:30 v. 
popiet seminarijos koplyčioje.

Iškilminga procesija prasidės 
3 valandą per seminarijos sodus 
prie keturių šve. M. Marijos ap 
sireiškimų stočių. Bus sustota 
prie Gvadalupės, Šiluvos, Liur- 
do ir Fatimos Marijos stočių. 
Procesijai vadovaus kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC, 
Draugo namo viršininkas. Prie 
minėtų stočių bus sukalbėta šv. 
ražančiaus dalis ir bus pasaky
tas pritaikytas pamokslas. Pro
cesija baigsis prie švč. Marijos 
statulos seminarijos priekyje. 
Ten įvyks statulos apvainikavi
mas, kurį atliks berniukas iš va 
sarinės stovyklos. Ceremonijų 
užbaigimas bus palaiminimu su

Švč. Sakramentu.
Seminarijos vadovybė parin

ko naują vietą šv. Mišioms ir 
stotims, kad dalyviai galėtų 
nuolat būti pavėsyje ir kad tu
rėtų daugiau sėdimų vietų. Pa
rinkta gražioji klevų alėja.

Procesijos giedojimui vado
vaus Švč. M. Marijos Gimimo 
par. choras, kuriam vadovaus 
Antanas Giedraitis. Šis gražus 
choras giedos daugelį giesmių 
Marijos garbei.

Seminarijos sode dalyviai ga
lės pasistiprinti įvairiais ūkiš
kais valgiais, kuriuos pristatys 
br. Tadas Margis iš seminarijos 
ūkio. Marijonų bendradarbiai 
paruoš užkandį ir bendrai prisi
dės prie šventės suruošimo. Ben 
dradarbiams vadovauja centro 
pirmininkė A. Snarskienė.

Atvykusieji galės taip pat pa 
matyti naujai pastatytą stovyk
linį bendrabutį, kuris talpina 
daugiau kaip 60 berniukų. Šis 
namas yra įdomiai įrengtas ir 
specialiai pritaikytas prie sto
vyklos veiklos. Jis paskirtas ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio- 
Matulevičiaus garbei.

Visiems bus tikrai įdomu at
vykti į Žolinės iškilmes, nes bus

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ŠV. ANTANO BENDROVE
Rugpiūčio 2 d. 7:30 v. v. nuo 

savame name 1447 S. 49th Ct., 
Cicero, įvyko St. Anthony Sa
vings and Loan Ass’n. akcinin
kų susirinkimas, kurį atidarė ir 
pravedė pirm. Paul Putrim.

Sekretorius ir auditorius pra
nešė, kad per praeitus metus bu 
vo išduota pirkimui ir staty
bai namų pirmu morgičiu $3,- 
373,625.00, naujų taupymo są
skaitų buvo atidaryta 1,546. 
Gauta santaupų $8,301,263.65. 
Taupytojams išmokėta dividen
dais $1,010,632.22. $113,800.00 
įdėta į rezervus, kurių suma su 
daro $2,143,500.30. Turtas 1966 
m. birželio 30 d. buvo $28,750,- 
593.29.

Naujais direktoriais sekan
tiems metams išrinkti: Joseph 
F. Gribauskas, Paul Putrim, 
Adam Bernadišius, Frank L. 
Bogden, jr., Alex Zakaras, Che- 
ster Arasim, Ben Diržius, An
thony Bernadišius, jr., ir Paul 
Putrim, jr. Valdybą 1966-67 
metų sudaro: Paul Putrim — 
pirm., Frank L. Bogden, jr., — 
vicepirm., Adam Bernadišius — 
iždin., Alex Zakaras — iždinin
ko padėjėjas, Joseph F. Gribau
skas — egzek. sekr., Ben Dir
žius — sekretoriaus padėjėjas, 
Helen P. Rukuižas — kontro
lierius, Jerome Strauss — teisių 
skyriaus vedėjas ir bendrovės 
advokatas. Yra 25 tarnautojai, 
kurie aptarnauja klientus

Cicero D.

, Onutė atlikdavo labai gerai ba- 
letinius šokius, ypač pasižymėjo 
Alės Sidabraitės “Alutės sap
ne”, kur gracingai pašoko dru
gelio šokį. Su S. Velbasio Ba
leto studijos mokinėmis pažy
mėtinai gražiai neseniai atliko 
baleto programą Rockforde su
ruoštoj Balfo skyriaus išvy
koj, apie ką plačiai buvo “Drau
ge” paskelbta. M. š.

DURYS ATDAROS
Muz. J. Bertulis šįmet atos

togauja Union Pier paplūdimy 
Mildos viloj. Jis rašo: “Jeigu 
ten jaunimas tarpusavyje nekal 
betų angliškai, vaizdas būtų 
grynai neprikl. Lietuvos: namų 
durys visad atdaros, langai pra 
viri. Visi jaučiasi lietuviškoj lai 
svoj nuotaikoj. Paplūdimy daik 
tai drąsiai paliekami ant kran
to, nors ir eitum kur pasivaikš
čioti arba plaukiotumei ilgesnį 
laiką, Kai panori sužinoti laiką, 
atvynioji rūbuose padėta laikro
dėlį, ir vėl padedi į savo vietą. 
Pakrantė apaugusi milžiniško 
didumo medžiais. Vaizdas—tar

X Jei ką pirkti pasiryši, 

iš kitur pas TVERĄ grįši.

2646 West 69th Street, (sk.)

GABI MOKINE

Neseniai Arlenso Šokių studi
ja Bogan aukšt. mokyklos pa
talpose, 79 ir Pulaskį, suruošė 
mokinių baleto vakarą. Progra
moje dalyvavo apie 150 baleti- 
ninkų-kių. Tarp daugybės at
liktų baletinių dalykų, vienas 
įdomesnių — Snieguolė su 7 
nykštukais, kurios (Snieguolės) 
svarbiausią rolę atliko Onutė 
Požarniukaitė, sulaukdama susi
rinkusios publikos gausių aplo
dismentų. Ir amerikiečių spau
da (South Town Economist) at
žymėjo Onutės Snieguolės vaid
mens atlikimą. Iš viso baleto va 
kare dalyvių buvo apie 1,000 
įvairaus amžiaus žmonių.

Pažymėtina, kad Onutė, 9 m. 
amžiaus, mokosi Marąuette Par 
ko parap. pradžios mokykloje 
ir K. Donelaičio šeštadieninėje 
lit. mokykloje. Be to, ji moko
si S. Velbasio Baleto studijoje, 
dainuoti mokosi Izabelės Mote- 
kaitienės studijoj. Alvudo Vaikų 
teatre ruoštuose spektakliuose

ne tik gražios pamaldos, bet 
šiuo laiku ir seminarijos sodas 
bei laukai yra visame gražu
me. Pravartu kiekvienam pralei 
sti popietę gamtoje.

Visus Chicagos apylinkės lie
tuvius kviečia seminarijos kuni
gai ir Marijonų bendradarbių 
draugijos nariai.

Mergaičių stovyklos dalyvės Dainavoje, iškilmingo stovyklos Uždarymo proga, atlieka programą

si būtumei Klaipėdoj, Smeltynėj 
arba Palangoj. Skirtumas tik, 
kad ten medžiai spygliuoti, gi 
Michigano pakrantė apaugusi Ja 
puočiais. Milžiniškų medžių har
monijos grožis—neįkainojamas. 
Žiūrėk, grožėkis ir vis dar ne
gana.

“Pirmadienį pakilo smarki 
audra. Ežeras įsiuto, daužė 
krantus, vienok ligi medžių ban 
gos nedasiekė. Gaila buvo žiūrė 
ti, kaip vėjas stengėsi visu 
smarkumu nuplėšti lapus nuo 
medžių. Vienok lapeliai atsi
laikė.
“Penktadieniais “Gintaro” sve

tainės sode daromi skautiški 
laužai ir maža programėlė ir 
bendromis dainomis. Sekmadie
niais, kas gali, vyksta pamal
doms į New Buffalo. “Gintaro” 
gi sode, 4 v. p. p. esti po at
viru dangum pamaldos, kurių 
metu giedamos lietuviškos gies
mės. Sekmadienio vakarais to 
paties “Gintaro” sode teniso 
aikštėje Alvudo atstovai —-dr. 
J. Adomavičius ir inž. Slabokas 
—rodo filmus nemokamai.”

5
current dividend on investment bonus

4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAITPYMO SĄSKAITAS. 
Vi I metų investavimo bonus mokama 4}į% dividendų kas pusmeti ir 

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

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. lr šeštad. 9 v. r. lkl 4:80 v. p. p. 

Trečiad uždaryta; Ketvirtad, 9 v. r. iki 8 v. v.

| FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
13240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

I
" DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,į

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 
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DALYVA U KITĘ

I ŽOLINĖS ŠVENTĖS I

Į IŠKILMĖSE I

Sekmad., rugpiučio 14 d., 1966 m.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOJE 

Clarendon Hills, Illinois

Pamaldas rengia
Seminarijos vadovybė ir TT. Marijonų 

Bendradarbių Draugija
12:00 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslas Seminarijos sode. 
12:45 vai. p.p. Užkandis.

1:30 vai. p.p. Kryžiaus keliai Seminarijos koplyčioje.
3:00 vai. p.p. Procesija prie keturių Panelės Svenč'ausios

Apsireiškimo stočių: Šiluvos, Gvadalupės, 
Fatimos ir Liurdo. Pamokslėliai prie keturių 
stočių. Užbaigimas su Palaiminimu švenčiau
sio Sakramento.

4:30 vai. p.p. poilsio valanda ir loterijos pravedimas.

TT. Marijonų Bendradarbiai Marąuette Parke, Brighton 
Pk., Cicero, Bridgeporte ir Town of Lake kolonijose organizuoja 
autobusų keliones j seminariją. Autobusai išvažiuoja iš tų ko
lonijų prieš 11 vai. ryte.

Visus kviečiame dalyvauti pamaldose ir pabuvoti gražioje 
seminarijos aplinkoje.

TT. MARIJONŲ BENDRADARBIAI 
IR SEMINARIJOS VADOVYBE

S f

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Wesiern, PR 8 - 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryte liepos ir rugpiūčio mėn.




