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Kitais metais busianti mokesčių 

reforma
Prez. Kennedy spaudos konferencija

WASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy spaudos konferencijoj 
pažymėjo, kad norįs, kad pa
remtų jo projektus dėl užsienio 
pagalbos, o taip pat ir Ander
sono projektą, socialinės medi
cinos reikalu.

Prezidentas taip pat paste
bėjo, kad kitais metais reikia 
laukti mokesčių sumažinimo ir 
taip pat jų reformos. Liesdamas 
užsienio politiką prez. Kennedy 
paaiškino, kad paskirtas amba
sadorium į Maskvą Foy Kohler 
sieks tarp abiejų kraštų san.

Japonija pakviesta 
Amerikoj statyti 

įmones
TOKIO, Japonija. — Prez. 

Kennedy pakvietė japonus pas
tatyti pramonės įmonių Ameri
koj. Kvietimas buvo paskelb
tas Japonijos užsienių reikalų 
ministerijos. Wichita, Kan., 
Wilmington, N. C., Maine, New 
Jersey ir kitos vietos vakarų
pakrašty galimos industralizuo- 

tykių sušvelninimo ir galimo tj japonų fondais. Tokie in.
konflikto išvengimo. Taip pat 
pastebėjo, kad norima įvesti

dustrijos centrai galėtų sunor- 
muoti prekybos balansą tarp

į kraštą užsienio kapitalus. Pre- Amerikos ir Japonijos. Japonija Prez. Kennedy lenkiasi žemyn nuo platformos iš kurios kabėjo 
Philadelphijoje liepoš 4 d. gubernatorių suvažiavime. Prezidentas 
pabrėžė, kad sieks vienybės su Europa. Prezidento kalbos klausė 
be 50 gubernatorių apie 100,000 žmonių. (UPI)

EUROPOJE APIE AMERIKĄ, KENNEDY IR 

UTOPIJŲ MĖGĖJUS

Valstybes sekretorius Dean Rusk kelione j Europa 
buvo prasminga. Jei dar konkrečių tos kelionės 
vaisių ir negirdėti, tai Rusk pasikalbėjimai galėjo 
apraminti nuotaikas, kurias buvo sudrumstę kai 
kurių Amerikos politinių pareigūnų pareiškimai. 0 
kokios Europoje nuotaikos Amerikos atžvilgiu, 
glaustai ryškiai papasakojo The Evening Star, Wa- 
shingtono laikraščio, korespondentas Constantine 
Brown iš Strasburgo.

iš Amerikos importavo praėju 
siais metais už 1.2 bil. dol., o 
eksportavo į Ameriką už 1.5 
bil. dol. Ši žinia daugelį nuste
bino, kad tokia pramonės šalis

, , . . .. , . kaip Amerika gali ieškoti pagalInd.. papludymio reikalas. Kaip , T .. . _ ,.. ’..... . , |bos Japonijoj. Tačiau dalykasžinoma, toj vietoj norima sta- .. ... . . ., „ ./ . “ . ,. ,. tėra tik pačioj užuomazgoj irtyti fabrikus, ir taip sugadinti ' . , f,. JJ .. . . r, tz j viskas priklausys nuo tolimes-

zidentas prisiminė Japoniją, ku
ri yra pakviesta Amerikoje pas
tatyti įmones.

Taip pat pastebėjo, kad ru
denį bus išspręstas San Dunes,

gražią vietovę. Prez. Kennedy 
teigė, kad rudenį sakys rinkimi
nes kalbas už tuos demokratus, 
kurie jį kvies.

New Yorko meras jau
paskelbė Pavergtųjų

Tautų savaitę
NEW YORK. — Besiartinant 

liepos 15 dienai, New Yorko 
meras Robert F. Wagner liepos 
3 d. paskelbė Pavergtųjų Tautų 
savaitę. Pačiam merui išvykus 
į Europą, paskelbimo aktą pas-

nių pasitarimų.

Richard Nixon apie
komunistinį režimą

REBILD, Danija. — Liepos 
4 d. Danijoj kalbėjo buvęs vice- 
prez. Nixon. šis miestelis jau 
50 m. švenčia JAV nepriklau
somybės šventę. Nixonas buvo 
drauge platformoj su karaliumi 
Frederiku IX. Nixon savo kal
boj pažymėjo, kad nepriklauso
mybei grasoma visam žemės ru
tuly, nuo Vietnamo ligi Berly
no. Kaip Amerikos pilietis jis

kaitė ir pasakė trumpą kalbą pasisakė, kad matąs kontras-
jo pavaduotojas R. Screvane. 

Paskelbimo iškilmės buvo at
liktos Rotušės priėmimų salė

tus tarp idealistinės Amerikos 
ir komunistų revoliucijos Pa
žymėjo taip pat, kad komuniz-

je, dalyvaujant pavergtųjų tau- Į mo grėsmė didėja ir per pus
tų atstovams. Iš lietuvių daly- šimtį metų komunistai pavergė 
vavo dr. A. Trimakas S. Brie- bilijoną žmonių. Bet komunis-
dis, M. Kižytė, V. Leskaitienė 
ir N. Jasaitytė.

tai kasdien turi vis daugiau bė
dų savo sistemoj ir praktiškai 
komunizmas yra kitoks negu pa 
dailintoj teorijoj.

Įspūdingas paradas Berlyne
BERLYNAS. — Gen. Lucius

Clay, prez. Kennedy specialus bėjęs gen. Watson pažymėjo, 
patarėjas Berlyno klausimais, kad padalintas miestas rodo,
priėmė JAV Berlyno trupių pa
radą liepos 4 dienos proga, 
kuris pademonstravo savo jėgas 
ginančias šio įzoliuoto miesto 
laisvę.

Įspūdingas paradas tęsėsi pus 
valandį. Žygiavo trys kovos gru 
pės su 150 sunkvežimių, 30 tan

kas yra laisvė.

Maskvos reikalavimai 
Vietname

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paneigė, kad Siaurės Vietna- 

kų, 15 šarvuočių, antitankiniais mas r®m® sukilėlių judėjimą Pie 
ginklais, gaubicom ir ginkluo- Vietname. Maskvą taip pat 
tais kitais ginklais. Apie 30,000 Parc^kė, kad JAV jėgų išvedi- 
berlyniecių šaltam ir lietingam (mas iš Pietli Vietnamo sunor- 
ore stebėjo pražygiuojančius muotų abieJų kraštų santy-
karius. Tarp paradą stebinčių 
buvo Berlyno burmistr. Brandt, 
JAV komendantas maj. gen.

kius. Maskvos notoj Britanijai 
teigiama, kad buvimas Pietų 
Vietname amerikiečių ir rėmi-

Iš pasikalbėjimo tarp Cons
tantine Brown ir vieno Nato 
atsakingo pareigūno matyti, 
kad europiečiai skirtingai žiū
ri į amerikiečių tautą, prezi
dentą Kennedy ir jo patarėjus, 
kurie ten vadinami “utopijų mė 
gėjais”.

Korespondento pastebėjimu, 
Europoje “vis daugiau ir dau
giau kartojamas ‘utopijų mėgė
jų’ vardas aptarti žmonėm, ku
rie yra apie prezidentą Kenne
dy, ir jie, o ne amerikiečių tau
ta ar jos vykdomosios valdžios 
šefas yra jų kritikos taikinys.”

Dėl pačios Amerikos, tai esą 
“vieningai sutariama, kad nie
kada istorijoje nebuvo tautos, 
kuri būtų tiek nesavanaudiška, 
tokia tauri ir taip pasiryžusi au
koti savo kraują ir turtą lais
vės reikalui visame pasaulyje 
kaip Jungtinės Valstybės. Jokia 
tauta per amžius — sutariama 
Europoje — nėra paaukojusi 
tiek tironijai pasipriešinti”.

“Karai, — tęsė toliau tas Na
to narys — visada buvo ka
riaujami dėl kokio pelno. Ame
rika vienintelė kariavo du ka
rus ne kitam tikslui kaip tik 
tironijai nugalėti. Paskutinio ka

ro pabaigoje jūs turėjote per
galę savo rankose. Bet jūs pa
sirinkote perduoti pergalę į ran
kas pikčiausiam laisvės priešui 
— tarptautiniam komunizmui”.

Tai buvo klaida — praeities 
klaida, bet ji kartojama ir da
barties politikoje. Sakė: “Jū
sų sergančio prezidento Roose
velto klaida Teherane ir Jalto
je jums kaštavo dešimtis -bili
jonų dolerių ir galėjo dar būti 
pasaulis perdirbtas pagal komu
nizmo pavyzdžius... Dabar, kada 
Europa tapo jėga, galinčia spir
tis naujai tironijai, jūs, atrodo, i 
praradote save ir viską darote 
priešui įtikti. Jūsų vyriausybė 
varė j paniką amerikiečių tautą 
ir dabar nori varyti į paniką 
Europą, skelbdama, kad jeigu 
laisvasis pasaulis ‘nedarys nuo
laidų’ Kremliui, tai mes stovime 

j prieš sunaikinimą”.
“Europiečiai klausia, — rašo 

I korespondentas — kodėl mes 
| skiriame tiek daug dėmesio į 
sąlygas anapus uždangos” ir 
taip vertiname priešo pajėgas. 
Jie nurodo, kad tos jėgos per- 

i vertintos, atominė sovietų jė- 
I ga išpūsta. O ūkio gyvenimas 
virto atvira nelaime tiek Rusi

joje, tiek satelituose, tiek ir 
Kinijoje. Rusai nekariaus, ta
čiau “Rusai ėmėsi didžiausio 
blefo, koks tik žinomas istori
joje, nes jie žino, kad Washing- 
tone utopijų mėgėjai tiki, jog 
senojo pasaulio veidas bus per
darytas greičiau pagal marksis
tinės doktrinos pavyzdžius, o ne 
pagal klasikinio liberalizmo”.

Europoje “nėra jokios abejo
nės, kad laisvojo pasaulio jėgos 
centras tebcsilieka Amerikoje. 
Čia betgi jaučiama, kad buvu
sių vyriausybių klaidos buvo 
nereikalingos, palyginti su šios 
vyriausybės karštų teoretikų 
klaidom. Prezidentas Kennedy 
europinių stebėtojų opinijoje y- 
ra sveikų siekimų ir didžiai gal
vojantis žmogus, bet problemos, 
su kuriom jis susiduria namie 
ir užsieniuose, yra per didelės 
net žmogui su plačia patirtimi... 
Jokis žmogus vienas, nors ir 
kaip jis būtų brilijantiškas, ne
gali susidoroti su tiekos rimtų 
problemų be patyrusių eksper
tų nurodymų. O tokiais negali 
būti kvalifikuojami jokis iš Ken 
nedy artimiausių patarėjų”.

“Užsieniuose — baigia kores
pondentas — yra susidaręs vaiz 
das, kad laisvasis pasaulis yra 
vedamas utopinių teoretikų ir 
kad prezidentas akivaizdoje tų 
sunkumų savo tikslingą energi
ją yra pakeitęs laukimu ir susi- 
errinimu — kaip susvyravęs lais 
vojo pasaulio lyderis”.

Taip buvo rašyta birželio 21. 
Gal po Dean Rusk kelionės eu
ropiečių opinija apie Ameriką 
lygiai kaip ir Amerikos valsty
bės sekretoriaus nuomonė apie 
Europą bus gavusi naujų niu
ansų. J. B.

Watson, brig. gen. Frederick mas Ngo Dinh Diein vyriausy- 
Hartel, trupių vadas ir prancū- j b®s’ prasižengia su 1954 m. Ge

nevos sutartimi.

Susišaudė žydai su 
arabais

IZRAELIS. — Liepos 4 d.

Brazilijoj vėl vyriausy
bės krizė

BRAZILIJA. — Visuotinis 
streikas paralyžavo Brazilijoj 
visą gyvenimą. Streikas įvyko 
po to, kai atsistatydino konser
vatorių min. pirm. Auro de
Moura Andrade. Kariuomenės Rytų Vokietija bus pasirašyta

Kasdieną kita nuomone
Kremliaus ir Rytų Vokietijos sutartis

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos diktatorius Chruščiovas va
kar paskelbė, kad sutartis su

zų bei anglų sektorių komendan 
tai. Liepos 4 d. kalbėdamas ka
riams gen. Hartel pabrėžė, kad 
jie čia mato pavergtą Rytų 
Berlyną ir Laisvąją Vokietiją
ir stovi laisvės sargyboj. Kai- prie Jordano sienos susišaudė 

Į žydai su ■ arabais. Jordaniečiai 
staiga atidarę ugnį nušovė du 
žydų karius, lengvai sužeidė tre 
čią ir pavojingai sužeidė tris 

i civilius. Dvylika Chicagos gy- 
■ ventojų, besilankančių Izraely
je, matė tas kautynes. Iš karto 
čikagiečiai manėį kad tai liepostam, ką jis pasakė liepos 4 d.

JAV ambasadoj Maskvoj. Kaip 4 di;nos šventės proga, bet pas-

ir policijos junginiai stovi prie 
Rio de Janeiro, kai darbo unijų 
vadai atmetė prezidento kreipi
mąsi ir reikalauja, kad min.

labai artimoj ateity. Jis taip 
pat perspėjo, kad įvairios pro
vokacijos prieš Rytų Vokietiją 
gali vesti prie pasaulio katas-j

pirm. būtų parinktas iš Darbo | trofos. Diktatorius, kalbėdamas lm^ 
partijos. Andrade pasitraukė po Į Austrijos kanclerio Alfons Gor- 
36 valandų. Darbininkų vadai baeh priėmime, pastebėjo, kad

žinoma, jis tada teigė, kad Ber
lyno klausimas palcngvėsiąs. 
Diktatorius taip pat pažymėjo, 
kad jau pats laikas padaryti

kui pamatė, kad tai tikri šūviai.

• Jersey City garažo darbi- 
Rytų Vokietijos klausimu spren1 ninkai rado mašinoj 2.4 mil.

dol. Tiriama kieno tie pinigai.

sako, kad pasitraukimas įvyko 
pervėlai ir streiko negalima bu
vo sustabdyti. Prez. Goulart 
skelbia, jog min. pirmininkas 
pasitraukė- todėl, kad negalėjo 
sudaryti ministerių kabineto.

Vakarų Vokietijos revanšistai 
rengia įvairias provokacijas 
prieš socialistinius kraštus. Va
karų stebėtojai skelbia, kad 
Chruščiovo kalba Berlyno rei
kalu buvo pati aštriausia kelių 
mėnesių bėgyje ir priešinga

KALENDORIUS
Liepos 6 d.: šv. Marija Go- 

retti.
Liepos 7 d.: šv. Kirilas ir Me

todijus.
Saulė teka: 5:22 vai., leidžias 

8:28 vai.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien malonus oraL Temperatū
ra apie 80 1. šeštadienį mažas 
oro pasikeitimas.

Žuvo 155 asmenys
CHICAGA. Vienos dienos 

šventės, metu (skaičiuojama 30 
valandų) žuvo 155 asmenys. Tai 
naujas rekordas vienos dienos 
šventės metu. 1937 m. liepos 
4 d. žuvo 137 asmenys. Chica
goj žuvo tik vienas asmuo. Dau 
giausia, kaip ir dažnai, žuvo 
Californijoj — 21 asmuo, antroj 
vietoj New Yorke — 12.

Du broliai gubernatoriai susitiko gubernatorių suvažiavime Her- 
shey, Pa. Tai Price Daniel, Texas, ir Bill Daniel, Guam. (UPI)

Ben Youssef Ben Khedda Mohannned Ben Bella

Alžirijoje tarp vadų yra nesutarimo. Kairėj matyti provakarietiš- 
kas Bert Khedda, egzilines vyriausybės pirmininkas, ir vicepirm. 
Ben Bella, kuris daugumą laiko praleido Prancūzijoj, norįs nu
traukti visus ryšius su Prancūzija ir užmegzti tampresnius san
tykius su komunistiniu bloku, gie nesutarimai gali priversti 
kraštą prie naujų neramumų. ’ (UPI)

Vyks į Italiją
WASHINGTON. — Prez. Ken 

nedy žmona Jacąueline su savo 
keturių metų .dukrele Carolina 
planuoja išvykti dviem savai
tėm atostogų į Italijos Rivierą. 
Ją lydės princesė Lee Radzvill.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Alriruni vacIai hanrln ęiięi+ar..JT > ■ Ssa ■ ■ ai J v ■ Bras?' ■ ■ -sspa •«a»' w ■ ■ ■

ORANAS, Alžirija. — Vos 
pora dienų pagyvenus ramiai 
ir nepriklausomai, Alžirijoj vėl 
prasidėjo kovos. Orano mieste 
įvyko susišaudymas ir užmušta 
ar sužeista apie 100 asmenų. 
Kas pradėjo kautynes, negalima 
tikrai pasakyti, bet kaltinami 
slaptosios armijos žmonės. Su
sišaudymas tęsėsi apie 45 minu
tes. Kautynės išgąsdino - tūks
tančius musulmonų, kurie dar 
neatsigavo po nepriklausomy
bės atgavimo džiaugsmo. Kau
tynėse sužeista daugiausia mu
sulmonų, tačiau yra ir keletas 
europiečių.

Alžirijos tautiniai vadai sten 
giasi kaip galima sumažinti vi
sus skirtumus tarp vadovaujan-

1 Čių asmenų — pirm. Khedda ir 
I vicepirm. Bella. Rocher Noir

vietovėje, 30 mylių nuo Alžiro, 
i įvyko pasitarimai tarp vadovau 
jančių asmenų ir sakoma, kad 
pasiekta principinio susitarimo 
ir pažengtas žingsnis pirmyn. 
Min. pirm. Khedda desperatiš- 

l kai deda visas pastangas atsta
tyti tvarką. Vyriausybė praktiš
kai remiama jaunuolių, kurie 
ginkluoti pistolietais padeda pa
laikyti tvarką gatvėse.

į Iš Maroko tačiau žygiuoja 
į 45,000 vyrų armija, kurios di- 
į desnė dalis yra paklusni Ben 
Bellai. Atstatyti tvarką nėra la
bai lengva, kai jauni musulmo
nai, džiaugdamiesi laisve, ne
leistinai ja naudojasi ir grobia 
europiečių turtą. Alžirija stovi 
bandymų išvakarėse.

— Popiežius Jonas XXIII iš
leido naują encikliką, ryšium su 
visuotiniu Bažnyčios suvažiavi
mu. Visus kviečia į taiką ir pil
dyti Dievo valią.

— Prez. Kennedy paskyrė 
Foy Kohler, buvusį sekretoriaus 
asistentą Europos reikalia/nus, 
nauju ambasadorium Maskvai.

— Nasseris siekia kaip nors
sutaikinti Alžirijos min. pirm. 
Khedda ir min. pirm. Bella.

— AFL - CIO unijos vadas 
George Meany paskelbė, kad 
Rytų Vokietija galėtų pademon 
struoti žmoniškumą, atidaryda
ma bent vienam mėnesiui sie
ną.

— Paryžiuje de Gaulle ir kanc 
leris Adenauer ragina sudaryti 
Europos politinę uniją, tai pa
gerėtų ir Bendrbsios rinkos rei
kalai.

— Chruščiovas kaltina, kad 
sąjungininkai Genevos nusigink 
lavimo konferencijoj nenori tai
kos. Esą’ jei nori karo, tai ko
munistai stipriai kiršią atgal.

— Jordanija ir Izraelis pasi
skundė Jungtinėm Tautom vie
na kitą, kaltindami dėl apsišau
dymo pasienyje.
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LAIŠKAS SPORTO AKTUALIJOMIS

Mielas Redaktoriau,

Kadangi mūsų spaudoje la
bai išpopuliarėjo atvirų laiškų 
rašymas, todėl nutariau ir aš 
Tau žodį parašyti ir pasidalinti 
keletu minčių.

Pirmiausiai, meldžiu atleidi
mo, jog neišpildžiau Tavo pra
šymo ir neparašiau žadėtojo 
straipsnio. Prisipažinsiu, kad 
pradėjau jau bijoti rašyti dis
kusinius straipsnius, nes jie pa
sidarė perdaug pamoksliški, o, 
be to, labai abejoju, ar tie įvai
riausi pasimokymai teikia kam 
nors naudos.

Nenusimink; šitas mano laiš
kas nėra nei “vienas iš dauge
lio” ališkų, nei “laiškas makedo- 
niečiams”. Tai yra vienkartinis, 
įspūdinis, vasarinių apdūmoji
mų tvarinys.

Ko Tu prašei?

Beje, dar atsimenu, kad Tu 
manęs prašei, jog parašyčiau 
keletą žodžių apie sportininko 
pąreigą tapti “mokslinčium”. 
Tavo prašymą supratau, svars
čiau dienomis ir naktimis ir, 
va, nutariau, kad neverta apie 
tąi rašyti, nes vistiek pas mus 
visi yra gudrūs, o sportininkai 
bene gudriausi. Juk jei taip ne
būtų, tai nei operos neturėtum, 
nei Washingtonan delegacijos 
nebūtum nusiuntę, nei, paga
liau, nepajėgtum ir savo rink
tinių užsienin išsiųsdinti. Visi 
šitie ženklai byloja, kad mūsų 
sportininkai, kaip ir kiti lietu
viškos visuomenės nariai, yra 
didžiai kultūringa “masė”, nes 
tik tokiai grupei vadovai nebe
reikalingi. Gi netolimi ir dabar
tiniai įvykiai byloja, jog ir mes 
— sportininkai vadovaujamės 
masės instiktu. Atrodo, kad 
mes nepripažįstame nei vado
vybės, nei planingo darbo rei
kalingumo. Mes per eilę metų 
kalbame apie darbo sutvarky
mą, o savo sportinio judėjimo 
tvarkingumu nesirūpiname. Re
zoliucijų ir kalbų — neužtenka.

Sakai, neigiamai kritikuoju. 
Teisingai. Taip darau, nes ši
toji mano kritika man reikalin
ga, kaip pradinis taškas, iške
liant bendrojo išsilavinimo rei
kalingumą bei būtinumą mūsų 
sportininkams. Žinoma, kad 
kiekvienas pilietis, net ir ne
sportininkas, turi būti išsila
vinęs, tai yra savaime aišku. 
Nors ir visi sutinkame, jog 
žmogus nesportininkas niekada 
nebus visapusiškai išsilavinęs 
pilietis, anot prancūzų pedago
go J. Barzun, taičau labai daž
nai ir nesportuojančioje visuo
menėje galime aptikti pusėtinai 
apsitrynusių žmogystų. Mane 
dauigau domina ir vargina rū
pestis apie mūsų sportininko 
tamsumą.

Kaip nėra paslaptis, kad Lie
tuva yra žemės ūkio kraštas, 
taip lygiai yra žinoma, jog mū
sų sportuojanti liaudis dar yra 
tamsi. O vis dėlto ji yra tamsi, 
Mielas Redaktoriau.

Pavyzdžiai byloja

Nenoriu Tau rašyti apie is
torinius laikus, nes Tu nesi is
torikas, o, be to, laisvą kraš
tą nelabai nė prisimeni. Tačiau 
knygos rašo, žmonės kalba, kad 
jau ir anais laikais Lietuva tu
rėjo savo tarpe negudrių spor
tininkų. Šitas teigimas dalinai 
pasitvirtino, kada ir šičion anų 
sportininkų dalis pateko. Ir 
kas dar liūdniau; čia bebuvo-

pusiškai, nedrįs jaustis aikštė
je karaliumi. Jis turės pagar
bos autoritetui, jis įvertins tra
dicijų tęstinumo reikalingumą. 
Niekas žiūrovo taip atstumian
čiai neveikia, kaip arogantiš
kas sportininko išdidumas.

Dabar. Jeigu sutinkame, kad 
besimokantis jaunimas mokyk
loje su sportu susipažinti dau
giau kaip už aikštės ribų ne
gali, tai belieka tik kita mo
kykla. Tai mūsų sportinė orga
nizacija, Šiandien mūsų lietu
viška sporto organizacija, kiek, 
ji besistengtų ir benorėtų, auk
lėjamojo aspekto mūsų sporti
ninkams suteikti negali. Visų 
pirma — nėra žmonių, o ant
ra — kišenė tuščia. Gi tuščio
je kišenėje gali būti tik kitų

dami mes prisiauginome nema
žai “jonelių durnelių”. Manai, 
kad tai iš piršto laužiamas tvir
tinimas. Anaiptol. Pažiūrėk tik 
į savo ar mano “kartas”.

Pirmojo mūsų sportinio gy
vavimo metu (penkmetis nuo 
1950 iki 1955 m.) daugumas mū 
sų sportinių vienetų labai tvir
tai laikėsi ir nepaprastai judė
jo, nes juos stūmė “keletas 
sportiniu entuziazmu pasigė
rusių” žmonių. Nesakysiu, kad 
ir tie “alkoholikai” buvo labai 
išprusę, tačiau jie bent apie 1 
sportinį gyvenimą turėjo su
pratimą. Žinoma, jiems trūko 
tikrojo vadovo supratimo, jie 
nežinojo, ką reiškia jauną žmo
gų paruošti sportiniam gyveni
mui, tačiau bent jau savo ne
meluotu pasiaukojimu pastatė 
sau paminklą. Gaila, bet pa
minklas pastatytas ir jų nebė
ra.

Sekantis penkmetis, ir se- J 
kantis, sekantis vis tamsėja. ! 
Kodėl? Mat, “mūsų karta”, iš-; 
didžiai deklaruojant, pasirodė 
besą tikri “ablavukai”; nieko 
nesuvokią apie sportininko 
bendrąjį išsilavinimą. Teisybė.

Pažiūrėkim. Ir vėl nepaslap- 
tis, kad antrojo penkmečio me
tu mūsų sportinė veikla rėmė- i 
si akademiniu jaunimu. Jiems 
sportinis judėjimas buvo “hob- 
by”. Taip kaip mums dabar į 
“tvistas” ar kitas kuris bie- 
sas. Tiesa, antro penkmečio 
metu dar galėjome didžiuotis 
pasekmėmis, atsiektomis spor
to aikštėje. Tačiau pats spor
tinis gyvenimas tapo džiunglė
mis. Autoriteto negerbimas 
praaugo aukščiausią mūsų 
krepšininką. Tradicijos buvo 
sutryptos, lyg kojinio aikštė 
lietaus metu. Organizacinis su
sitvarkymas palūžo, nusipirkus 
mūsų vyresniesiems namukus 
“suburbijose” ir pradėjus lie
tuviškas parapijas “remti” tik 
vokeliais sekmadieninių sumų 
metu.

Leiski man teigimus paryš
kinti. Šio krašto universiteti- 

[ nis suolas apgožia užtektinai 
laiko savo studijuojančiam da
lykui. Užtat tų laikų lietuviams 
studentams mūsų sportinis gy
venimas ir, bendrai, pats spor
to idealas buvo ir paliko pa
žįstamas tik iš sporto aikštės. 
Jie nei savo valia, nei kitų pa
galba, bendrojo supratimo apie 
sportą negavo. Jiems sportinių 
šakų teorija — nežinoma že
mė. Net ir bendros žinios iš 
sportinio gyvenimo buvo labai 
menkavertės. To išvada: su
pratimo neturėjimas nei apie 
organizacinį gyvenimą, nei apie 
pagarbą autoritetui bei tradi
cijoms.

Kada šitokie, arba jiems pa
našūs žmonės, buvo priversti 
perimti mūsų sportinio' gyveni
mo judėjimą, tai, žinoma, daug 
tikėtis ir viltis šviesesne atei
timi neįmanoma.

Kur šuo pakastas?
Tu tur būt sutiksi, kad bend

rai aktyvus sportininkas, arba 
daugumas jų, niekada sporti
niais pedagogais nebuvo ir ne
bus. Tai yra aišku. Tačiau, 
kiekvieno aktyvaus, sąmoningo 
sportininko pareiga yra susi
pažinti su savo mėgiama spor
to šaka ne tik praktiškai aikš
tėje, bet ir už aikštės ribų — 
teoretiškai. Esu tikras, kad nė 
vienas sportininkas, kuris sa- 

j vo pamėgtąjį sportą žino visa

Didžiausią pasaulyje padanga 10 pėdų, skirta žemės kasimo 
mašinoms, čia nufotografuotame tos padangos rėme išsitenka 
4 m. berniukas su dviratul . Padangą gamina Goodyear, Akron, 
Ohio.

1962 M. SPORTO ŽAIDYNĖS

Šiaurės Amerikos lietuvių 
1962 metų lengvosios atletikos 
žaidynės įvyks liepos 7-8 d. 
Toronte. Varžybos įvyks suau
gusių vyrų ir moterų, ir jaunių 
bei merginų, A ir B klasėse.

Futbolo ir teniso žaidynės į- 
vyks Darbo dienos savaitgalyje, 
VVindsore, Kanadoje, vykstan
čios lietuvių dienos proga. Wind 
sore bus paskutinės 1962 metų 
sporto žaidynės ir ten bus įteik
ta didžioji pereinamoji JAV L. 
Bendruomenės taurė klubui, su
rinkusiam visose žaidynėse di
džiausią taškų skaičių.

1938 metais Kaune įvyko pir 
moji lietuvių pasaulinė olim
pijada. 1958 metais mes iškil
mingai atšventėme 20 metų su
kaktį čia, Amerikoje. Nepriklau 
somoje Lietuvoje buvo numaty

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

pastangoms • rodoma špyga; 
daugiau nieko.

Belieka tik lietuviškoji vi
suomenė. Šitos paramos vargu 
ar begalima tikėtis.

Grąžinti mūsų sportinio ju
dėjimo vežimą tikran kelian pa
jėgsime tik tada, kada “žla- 
bam” jaunuoliui ką nors duosi
me. Vokiečių gimnastikos na
mai byloja, kad veiksmingiau
sia priemonė yra savi sporto 
namai. Tačiau šitoks nuotykis 
mūsuose — svajonė. Gi apie 
svajones rašyti Tau nenoriu, 
nes Tu ne poetas. Užtat laišką 
baigsiu.

Linkiu Tau daug sėkmės vi
suose darbuose.

Tavo
Jonas Šoliūnas

ta kas ketveri metai daryti lie
tuviškas olimpijadas. Prisimin
damas ketverių metų lietuvišką 
olimpinę tradiciją, FASKAS y- 
patingai pažymi kas ketvirtus 
metus, taigi 1962 metus. Visi 
šių metų žaidynių laimėtojai y- 
ra apdovanojami olimpiniais me 
daliais.

FASKAS tikisi, kad būsi
moms sportinėms varžyboms su 
sidomės tiek sportininkai, tiek 
mūsų lietuviška visuomenė ir 
kviečia visus sportininkus kuo 
gausiau dalyvauti.

Lietuviškas sportinis gyveni
mas yra energingas ir gyvas. 
Didžiausias akstinas mūsų spor
tinį gyvenimą palaikyti ir to
liau jį plėsti yra atitinkamas 
mūsų visuomenės susidomėjimas 
visais mūsų sporto įvykiais.

FASKAS

j SOPHIE BARČUS RADIO 
i ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplervood Avė.. 

Chicago 29, IU.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas. 

Apai-atai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-S. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. , 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.' 

Tel. PRospect 6-5084 į

| DR. J. ir K. AGLINSKAI '
i GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 1 
i 5430 South Kedzie Avenue

Priima ligonius pagal susitarimą.
Del valandos skambinti telefonu

; HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. i 
■ kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad. [

DR. ANNA GALIŪNAS
1 AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR ' 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. T.rečia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3Ž29.
Rez. telef. VVAIhrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 

i Medical Building), tel. LU 5-6446
į Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

, Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
I uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
' nuo 7 iki S.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2-—4 vai.

, Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

! Rez. AVAlbrook 5-3048________

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

Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

, Tęl. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9.

| Antr. 1-6,. treč., šešt. pagal sutartį, 
i sekm. uždaryta.

Tei. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika, ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pa-gal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namu - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 Wešt 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki S;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

BR. 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.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—-9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 1407 So. 49tli Court, Cicero
'Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 0-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Hienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

IVaĮ: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
Į penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
'vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

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

I Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
t GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 

1 vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 
Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. —-8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
' CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki S v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.! kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS ¥. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų.: BEverly 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais 10-12 valandos.

z Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pra.dė3 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAlS.: 10 ryto iki S vale., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-43S3; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

L PRITATKO AKINIUS
<1449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, III.

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 0.-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. \VAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—S vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAK'J’IKA TR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ii- nuo 6 iki S 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D. 
Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LADOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ii- MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ
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Prezidento kalba ir T. t DRAUGAS, penktadienis, 1962 m,, liepos mėn. 6 a.

EUROPOS - JAV VIENYBĖ

Istorinę dieną — Nepriklau
somybės šventėj, istorinėj vie
toj — Nepriklausomybės sa
lėj, Philadeiphia, Pa., preziden 
tas John Kennedy pasakė is
torinę kalbą. Nė vienas Jung
tinių Valstybių prezidentas (po 
prezidento Woodrow Wilsono) 
toje vietoje ir tą dieną — lie
pos ketvirtą, nebuvo sakęs kai 
bos.

Prezidentas Wilsonas kalbė
jo iš ten 1914 m., kuriais pra
sidėjo I Pasaulinis karas, ku
rin 1917 metais ir Jungtinės 
Valstybės buvo įtrauktos. Jų 
dėka Vokietija ir jos sąjungi
ninkai buvo nugalėti, o prez. 
Wilsonas, įtraukdamas Ameri
ką į karą, iškėlė naujus šū
kius: atstatyti pokarinį pasau
lį demokratiniais pagrindais, 
padaryti galą karams, įsteig
ti Tautų Sąjungą. Jis paskel
bė keturiolikos punktų doku
mentą, kuriame buvo iškeltas 
kai kurių tautų Europoje nepri 
klausomybės klausimas. Buvo 
paminėtas Lenkijos, Čekoslo
vakijos vardas, tačiau buvo ap 
lenkta Lietuva ir daugelis ki
tų, nepriklausomybės siekusių, 
tautų. Už tat 1918 m. gegužės
3 d. Amerikos Lietuvių Tary
ba siuntė savo delegaciją pas 
prezidentą Wilsoną išsiaiškin
ti. Prezidentas delegacijai pa
žadėjo remti Lietuvos nepri
klausomybės bylą. Tų pačių me 
tų rudenį kelių laisvės siekusių 
tautų atstovai, susirinkę prie 
Amerikos Laisvės varpo Ne
priklausomybės salėj, pasirašė 
bendrą nepriklausomybės ak
tą, kuriuo buvo sustiprintas 
pavergtųjų tautų sąjūdis ko
voje už laisvę. Lietuvių vardu 
tą aktą pasirašė (dviejų tary
bų — katalikų ir tautininkų 
sutarimu) inž. Naruševičius.

Šiuos kelis istorinius faktus 
ryšium su prezidento kalba 
Philadelphijoj primename tam, 
kad šiandien, po keturiasdešim 
ties su viršum metų yra ke
liamos tos pačios problemos, 
tik, žinoma, kitokiose sąlygose 
ir kitokia forma.

*
Prezidento Kennedy liepos

4 d. kalbos pagrindinis tiks
las buvo iškelti, tiesa, jau ne 
naują Europos sąjungos bei 
vienybės klausimą, kuris šian
dien yra gana aktualus, ir duo
ti jam didesnę reikšmę bei 
jungtinių Valstybių pritarimą. 
Tiesą pasakius, prezidentas pa
sakė tuo klausimu daugiau, ne
gu bet ka’s galėjo tikėtis.

Kai kolonialinės imperijos 
suyra, naujos ir didelės pas
tangos yra dedamos už tautų 
nepriklausomybę. Ir šitos pas
tangų dvasios pasireiškimas 
labai aiškiai esąs matomas už 
Atlanto okeano... “Vakarų Eu
ropos tautos jungiasi krūvon”, 
ir Jungtinės Valstybės žiūri į 
tas pastangas su pasigerėji
mu”... Amerika nelaikanti, kad 
stipri ir sujungta Europa bū
tų Amerikos konkurentas ar 
priešas. Sujungtoji Europa bū 
sianti Amerikos bendradarbis, 
partneris. .Šio tikslo Jungtinės 
Valstybės jau siekiančios sep
tyniolika metų. Kennedy pasi
tiki, kad apjungta Europa ga
lės vaidinti didesnį vaidmenį 
bendroje gynyboje, daugiau 
galės prisidėti prie paramos 
teikimo kraštams, kurie jos

yra būtinai reikalingi. Tokioje 
Europoje prezidentas mato 
bendradarbį, kuris, pilnos ly
gybės dėsniais pasiremiant, 
padės siekti atstatyti ir ap
ginti laisvųjų tautų bendruo
menę. Europos ir Amerikos 
bendradarbiavimu bus galima 
sulaikyti agresiją, atstatyti tei 
singumą, užtikrinti pastovumą 
valstybių viduje, ugdyti bend
rą gerovę visur ir užtikrinti 
laisvės palaimą sau ir kitiems. 
Pagaliau, tuo bendradarbiavi
mu būsią galima atstatyti tei
sę, laisvą pasirinkimą, panai
kinti pasaulio karus, prievar
tą bei priespaudą. Prezidentas 
savo kalba nuėjo taip toli, kad 
Europos apsijungime ir Ameri
kos - Europos bendradarbiavi
me mato ...“visų laisvųjų žmo
nių, kurie yra laisvi ir kurie 
ryžtasi būti laisvi, sąjungos 
branduolį”.

*
Ši prez. Kennedy kalba dar 

kartą parodo, kad jis yra ide
alistas, koks buvo prezidentas 
Wilsonas, siekęs užbaigti pa
saulyje karus, išlaisvinti tau
tas, palaikyti taiką jo įsteig
tos Tautų Sąjungos pagalba. 
Idealisto prezidento Wilsono 
tik dalis planų bei svajonių 
nebuvo įgyvendinta. Gal būt, 
svarbiausia dėl to, kad jis per 
daug pasitikėjo europiniais 
partneriais, pasitikėjo Tautų 
Sąjunga, kuri nepajėgė sulai
kyti Europą nuo II Pasaulinio 
karo. Savotiškas idealistas bu
vo ir prezidentas F. D. Roose- 
veltas, įtraukęs Ameriką į ka
rą ir Siekęs (Jungtinių Tautų 
pagalba) atstatyti pasaulį tai
kai, laisvu, kuriame teisingu
mas ir gerovė klestėtų. Bet 
jam irgi nepavyko, nes pasi
tikėjo tais, kurie jo paties aki
vaizdoje jį prigavo, kurie savo 
darbų pagrinde turėjo visą pa
saulį komunistinėn vergijon nu 
gramzdinti. Roosevelto pasiti
kėjimas Stalinu davė galimy
bes komunistams beveik pusę 
pasaulio užvaldyti, visą eilę 
tautų pavergti, ir viso pasaulio 
pavergimo siekti. Roosevelto 
kūrybos Jungtinės Tautos te
bėra neveiksmingos ir neefek
tingos savo pasirinktiems už
daviniams siekti.

*
Ar prezidento Kennedy nau

jieji, dideli ir kilnūs užsimoji
mai pavyks geriau, negu pa
vyko jo pirmtakams preziden
tams Wilsonui ir Rooseveltui, 
sunku yra pasakyti. Baugu, 
kad perdaug dideli ir rizikingi 
jo užsimojimai neįklampintų 
Amerikos i naujas pinkles, kad 
jos nesusilpnintų. Pirmoje ei
lėje reiktų rūpintis, kad pati 
Amerika pasiliktų stipri kari
niu ir ekonominiu atžvilgiais, 
nes toji stiprybė yra reikalin
ga ir Europos ir kitų apsau
gai bei gynybai. Kai Amerika 
pasiliks stipri, tada ir Europa 
be pavojaus galės kurti savo 
sąjungas ir pati ieškoti kelių 
glaudesniam bendradarbiavi
mui su Amerika. Be to, šian
dien pats didžiausias ir svar
biausias JAV uždavinys yra 
savo karine, ekonomine ir mo
raline galia saugoti laisvąjį pa
saulį nuo didėjančių komuniz
mo pavojų ir ieškoti priemonių 
išlaisvinti Sovietų Rusijos pa
vergtąsias tautas.

Spaudoje ir gyvenime

J. MIKLO VAS APIE LIETUVOS ŪKĮ 
IR KULTŪRĄ

Rūpestingai redaguojamas tech
nikos darbuotojų žurnalas “Tech
nikos Žodis” išėjo savo 2 nr. vir
šelį papuošęs prie “Draugo” esan
čio marijonų vienuolyno namo 
nuotrauka. Namas statytas arch. 
Kovos ir tūri lietuviškos statybos 
bruožų.

Turinyje be kitų dalykų aprašo
mi dr. P. Vyganto ir J- Miklovo 
pranešimai ALIAS Chicagos sky
riaus susirinkime. Miklovas buvęs 
apipiltas klausimais, kurių čia įdo 
mesnius su jo atsakymais pakar
tojame :

— Kaip vyksta žemės alyvos

Stalinas nuvainikuotas komunizmo internacionale
Nac’onalizmas veržiasi j komunizmo vidų j Politinis ir akademinis požiūris

Ar supuola Sovietijos valsty
biniai interesai su tarptautinio 
komunizmo interesais? Lietu- ti; pirma Lenkijon, kur padėjo 
viui klausimas įdomus gal tik1 Gomulkai, dabar Albanijon.
teorijoj, nes Maskva vistiek ru- Rusai siekia savo interesų
sins Lietuvą, jei ne imperialieti-, g vaiatybės interesų „e.
niais, tai tarptautiniais sume-' , . , , ,. . ,’ r sutapimas su tarptautiniu ko-timais. Stalinas klausimą spren

VYT. ŠIRVYBAS
tautų komunistai balso čia ne
turi. O apie eilinius tautybių 
narius nėra ko nė kalbėti.
Parlamentarizmas nepriimtinas

Kadangi Chruščiovas pripa
žįsta, kad iš vieno centro rau-

Kai jie taikomi kovai su bolševizmu

PRANAS BAILIDR

kią, kuri į politinį tikslingumą 
nekreipia jokio dėmesio.

. ................ .. . Kai darant sprendimus poli-
tionąjį pasaulį valdyti jau nebe- nuo jo išsiauklėjimo ir protinio . klaugimaig) tų sprendi.

II
Žmogaus galvosena pareina

munizmu kyšo ir 81 partijos pa- galima, Sovietija su savo “tau- išsilavinimo. Išsiauklėjimas nu-dė savo nežmoniškumu: kas nau ,V1 . -. . -- , i , , . , , ,v •„din-a sovietų valstybei tas sa_ reiskime P° įvažiavimo Mask- tybių klausimo išsprendimu stato jo pasauleziurą. o ^silavi ; rasUi gprendimQ pagi.
vA,™ "A™ iv vo> 1960 m- laPkr- mėn- Pri‘ tarptautiniams santykiams pa- nimas padeda ją taikyti, svars- Daerinda. turėtu būti
kė, savaime yra naudinga ir ragyta gražių žodžių, bet elge- vyzdžiu būti netinka. Čia reikia tant ir darant sprendimus įvai
tarptautiniam komunizmui. To sio niekas jais negrindžia. Ne demokratijai artimesnės sąvo- riais klausimais, patenkančiais
kiu būdu komunistų internacio- ..... , .. , , . , . . . .. ... ., x , . | rusiškoji raudonoji spauda ki- kos, kuri gali būti siek tiek par
nalas pavirto sovietų valstybes ajškjna „dabartlnį pad4ties lamcntarizme.
politiniu ji an ru. smens u 0 pobūdj” negu Maskva. Maža Pagrindinis pasaulinės politi- taigojantieji žmogaus galvose
nų ovimo gairėse^ ypač ru®ai» j kreįpjama dėmesio ir į naują- kos reikalas mūsų amžiuje yra ną, taip yra marga ir pati gal-

į žmogaus akiratį. Kaip yra mar 
gi veiksniai, nustatantieji ir į-

mų politinis tikslingumas pap

dabar kitaip žiūri į stalinišką i ją rusų partijos programą, kur

rinkimo pagrindą, turėtų būti 
savaime aišku, kad viešame gy
venime politikos reikalai turė
tų būti tvarkomi politikų, o ne 
kitokios galvosenos asmenų. Ta
čiau gyvenimo praktikoje mes 
to nematome. Čia mes vadina
me politikais užimančius viešo
jo gyvenimo postus ne dėl to,

žūtbūtinė demokratijos kova su vosena. Iš to margumo mes ją 
komunizmu. Todėl sunku lauk- ! išskiriame tik pagal tai, kokie
ti, kad raudonieji atsisakytų sa veiksniai jos nustatymui pa- , y ~ ‘poiį
vo marksizmo-leninizmo dogmų sirodo lemiami. Dėlto politiku | lvogena; bet dažnai tik
ir suktų parlamentarizmo ke- mes vadiname žmogų, kurio gal kad pogtug

sprendimą, nes akivaizdus fak- , , ...1 ’ . . , . kalbama apie lygybę, nepnklautas, kad nežiūrint marksizmo - i a • , ., . ,, , ,, , i somybę ir kt.leninizmo nesuskaldomos tarp- ... , . . . ., , . , „ , I Apie lygybes ir visokius ger-tautimo proletariato uolos te-i, . , .. T.1 . .. • .; bimus kalbėdavo ir Stalinas. Is „ ___ r-—--___________ -  —- i - ■ __ - , oc
i°rriJvalstvUbiniair stalininio kalėJim° išsilaisvinęs liais, kad suteiktų visų pirmiau- Į vosenoje pirmauja politiniai Q Jabai dažnaį . politįnę

_____ 4„„4„ | ir Lenkijoje vadžias paėmęs, Go šiai “lygybės” balsą raudonųjų svarstomo klausimo aspektai. 'O veiklą veržįasį žmonės, kurių
savo partijos 8-tam su- į valstybių savitarpio santykiuo- akademine galvosena laikome to . galvosena; be asmeninių am- 

važiavimui 1956 m. pasakojo: I se, o po to ir krašto viduje nau !

puola, kaip nesutaria ir kaimy- j mujka 
nai komunistai Albanijoje ir Ju ! 
goslavijoje arba Bažnyčios ir 
kolchozų klausimu — lenkai ir 
rusai komunistai. Kalboje, ku
rią išspausdino World Marxist 
Review (nr. 1,1961), Chruščio
vas pripažino: “Pasidarė nebe
galima vadovauti visiems socia
listiniams ir komunistiniams 
kraštams iš vieno centro”.

Leninas užmetė savo pažiūras 
Tarptautinio komunizmo pa

vergimą sovietų valstybei pa
ruošė Leninas, užkoręs savo or
ganizacines pažiūras (“demokra 
tinį centralizmą”) rusų sd par-

bicijų, nieko bendro su politika 
neturi.

, i . , , ,. . .... Tokia padėtis, suprantama, nė
pripažino lygybes, nepriklauso- : sas ant kulnų lipa, ne metas \ mą, nacionalizmą, aišku, kad akeliui bendrai terovei
mybės, nesikišimo į vidaus rei- politiką keisti. jis ir toliau veiks tarptautinio] ’a ’3a e 1U1 en rai & ©rovei,
kalus, ankšto ekonominio ben- Gyvenimas tačiau raudonąjį komunizmo viršūnes ir pavienių Ypatingai daug žalos susidaro

’ dradarbiavimo ir bendros para- ' pasaulį veikia. Kelia galvą pa- raudonųjų kraštų diktatorius, dėl to kovoje su bolševizmu
mos principus. Sakė, kad jais žiūra, kas gera Maskvai, ne bū- kurie, kaip matėme, nebeturi Tos kovos laimėjimas šian-
turi būti grindžiami socialisti- tinai gera Pekingui ar Varšu-Į vieno, kieto, visų pripažįstamo ! dien yra svarbiausias laisvojo

“Stalinas, kaip rusų partijos ir joms raudonose visuomenėse su 
sovietų valstybės vadas, viešai , sidariusioms grupėms. Kai prie- dyje verdantį, oficialiai slopina-

nių pasaulio kraštų santykiai. 
Jis tiems principams ne tik pri-

vai, nepaisant, kad visus saisto ideologinio centro. Be abejo, pasaulio uždavinys. Nuo to lai-
menamoji “nekintamos tiesos”

tarė, jis juos ir paskelbė. Ta- i marksizmo - leninizmo teorija.
bus jo ieškoma, ypač savitarpio į mėjimo pareis visa tolimesnė 
tarptautiniais reikalais. Kol kas žmonijos ateitis. Dėlto, šio lai-

čiau iš tikrųjų jie negalėjo būti | Naujoji rusų partijos progra jo nerasta. Gyvenimas įrodė, i mėjimo siekiant, turėtų būti su 
vykdomi asmens kulto sąlygo-' ma atvirai pripažįsta, kad “na- kad toliau nebegalima vadovau burti visi laisvojo pasaulio dva-
se.” cionalizmas yra didžiausias po-

Diktatūrinė Maskva mėgsta , litinis ir ideologinis tarptautinių
tis principu, kas naudinga so- siniai ir medžiaginiai ištekliai ir 
vietų valstybei, tas savaime nau 1 pasirinkti tikriausi keliai ir prie

tijai, o 1920 metais ir komin- pasakoti, kad ji jau tinkamai atžagareivių ir mūsų viduje pa- dingą ir visiems komunistiniams monės.
ternui. Partijai, sakė, turi va
dovauti “atrinktieji”. Tas pats 
ir tarptautinėje arenoje. O kas

(?) išsprendusi tautybių klausi- silikusių atžagareiviškų likučių kraštams bei tarptautiniam ko-| Kaip vadovaujančiai laisvo- 
mą savo valstybėje, todėl to ginklas prieš socialistinių kraš munizmui. Tokiu būdu Stalinas jo pasaulio valstybei, šiam kraš
sprendimo pavyzdžiu turi būti tų vienybę”.

čia atrinktieji, jei ne rusų par- grindžiami ir daugiataučio ko- Jei partijos programa pripa 
tija ? munistinio pasaulio valstybių ir žįsta raudonojo pasaulio pogrin le.

Raudonosios armijos parama partijų santykiai. Pravda 1955 ...b.............................. . .................... .
1945 m. Rytų Europą užkarta- liepos 16 rašė: “Sovietijos ko-:
vusi, Maskva kurį laiką tartum j munistai skaito šventa pareiga 
leido vietiniams komisarams būti tarptautiniam komunizmui 
šiek tiek savaip elgtis, kaip pro- gyvenimo praktikos ir principų 
fesorius Brzezinskis rašo (Fo- ] pavyzdžiu, nes tai pridera dau- 
rcign Affairs bal. 1961). Bet giataučio socialistinio krašto at- 
1948 m. Stalinas užvedė kovą stovams, išsprendusiems tauty- 
pricš šitą “titoišką” namiškiš- bių klausimą Markso - Lenino 
kūmą. Stalino ranka staliniškų teorija.”
išdavų, tačiau, nesusilaukė: Ry- Į Rytų Vokietijos Leipcige, per 
tų Europa pasiliko “liaudies”, mugę, 1959 m. kovo mėn. 7 d. 
ne sovietinėmis respublikomis. Chruščiovas net šitokį sapną 
Įdomu, kad Stalino įpėdiniai so sapnavo: “Nusenusi sienų sąvo- 
vietų valstybės varžtus Rytų Eu ka palaipsniui sudils. Komuniz- 
ropoje šiek tiek atleido. Gyve- , mui visuose pasaulio kraštuose 
nimas, matyt, pamokė, kad, kas įsigyvenant, valstybių ribos, 
tinka rusams, netinka Vakarų 1 kaip marksizmo - leninizmo mok 
Europos įtakoje tūkstantį metų sias mus moko, išnyks. Kurį 
gyvenusiai Rytų Europai, pvz. laiką tepasiliks tik etnografinės 
lenkams leista atsisakyti kolcho į ribos, bet tik iš seno paprati- 
zų. Maskvos kova prieš titoiz-. mo.”
mą visgi sudraudė Tito įtakai j Bet ar pavyko? Partijos diri- 
išplisti. Be to, davė progos ki- gavime balsą teturi rusai. Ki
nams nosį Rytų Europon įkiš- tų Sovietijos ribose gyvenančių

nuvainikuotas ne tik Sovietijoj, 
bet ir komunizmo internaciona-

Alžirijos nacionalistų vadai — premjeras Yousef Ben Khedda 
stovi džype kairėje, Belkacecn Krim (stovi dešinėje), Si Azze- 
dine (sėdi) ir Si Salah (palinkęs j priekį) iškilmingai važiuoja 
Alžiro gatvėse, grįžę iš ištrėmimo, praleisto Tunisijoj (CP)

tui čia tenka milžiniška atsa
komybė už kovos su bolševizmu 
organizaciją. O ar ta organiza
cija yra iš visų galimų geriau
sia, ar ji nesukelia priekaištų 
net iš pačių Amerikos sąjungi
ninkų pusės?

Bene svarbiausias priekaiš
tas, kurį dabar dažnai tenka 
išgirsti, tai, kad Kennedy admi
nistracija gyvena iliuzijomis dėl 
galimumo taikingai sugyventi 
su Sovietais. Nors Kremlius nuo 
lat savo veiksmais duoda prie
šingų įrodymų, Washingtonas 
vis kombinuoja santykiams iš
lyginti planus ir siūlo derybas. 
O taip kilusios derybos gali ves 
ti tik prie naujų nusileidimų iš 
Vakarų pusės.

Paskutiniu laiku pradeda iš
kilti viešumon ir " tokios Wash- 
ingtono politikos priežastys. Pa 
sirodo, kad iš šešiasdešimties 

! prezidento Kennedy patarėjų žy 
mi dalis yra akademikai profe- 

i šoriai. Jie ir Amerikos santy-
fNukelta į 4 psl.)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

(naftos) ieškojimas Lietuvoje?
— Pirmiesiems tyrinėjimams va

dovavo Leningrado Naftos insti
tutas, darė markiruojančius gręži
mus. Giliausias prie Stoniškių (į 
š. v. nuo Pagėgių) Nemuno deltos

— Tai jau. Gal ir bus, —- numykdavo Juškelis, o 
Pasiaura tylėdavo, net neprasižiojęs, ir linkčiodavo 
galva. Į pokalbius nesikišdavo ir Matukonis, tik pas 
Jasaičius kartais išsitardavo:

— Kai svetimi užėjo, pyragų nevalgysim. Viso
kie pasikeitimai darosi, ir velnias iš jų bus. Prispaus, 
kaip caras spaudė. Nežinia, ar kada išsikrapštysim.

O vieną vakarą kieme atsirado niekam nepažįsta
mas jaunuolis, apibeldė duris ir sušaukė žmones tuš- 
čion kepyklom Sugarmėjo visas mūras, suėjo kiemo 
gyventojai ir laukė, kas dėsis.

— Draugai! — prabilo jaunuolis. Liaudis paga
liau nusikratė priespaudos ir žengia saulėtan ryto
jum Proletariatas su įniršimu naikina buržuazinį pa
likimą, kuria savo diktatūrą ir liaudžiai neša šviesą. 
Kas priešinsis,, norėdamas seną tvarką išlaikyti, bus 
be pasigailėjimo sutriuškintas. Mirtis liaudies engė-

■ | Žmonės taip susigūžė, taip susitraukė, jog, atro- 
■i do, kiekvienas norėjo išnykti, prasmegti žemėn ar 
ij virsti dulke, kad tik nereikėtų šitam žmogui į akis 
: pažvelgti.

— Draugai! Atėjau paskelbti jums gerą žinią, 
f Visi pastatai, kuriuose gyvenate, atiduodami į jūsų 
«, rankas. Gana skursti, gana prakaitu maitinti tautos 
IĮ išgamas! Nuo šios dienos jūs esate šeimininkais. Ne

reikės iškrypėliams mokėti nuomos, neplėš nuo jūsų
odos!

Kepykloje kažkas sujudėjo, bet staiga viskas 
taip nutilo, kad. net panages ėmė gelti.

— Iš savo tarpo išsirinkite žmogų, kuris liaudies 
nuosavybę tvarkys ir už ją atsakys tik prieš1 partiją. 
Suprantate?

Kur nesupras, kur nesupras? Taip aiškiai pasa
kyta !

— Draugas Juškelis! Tau teks ši garbinga parei-

rajone (čia kristalinis pamatas ap , • • iSnaudotoiaTns>tiktas 2109 m. gilyje), prie Palam , J ,aU.5jam.S- ¥. . ,
gos ir kt. Konkrečių rezultatų ne-1 Kepykloje išsiliejo šiurpi tyla. Dar niekas nebu
pasiekė. vo iki šiol tokių žodžių girdėjęs.

Prieš 4 metus tyrinėjimus per-' — Krašto turtai pereina į darbo žmonių rankas,
ėmė 2 LTSR įstaigos (geologinė Nebus daugiau krauju išputusių buržujų! Žmonijos 
ir hidrogeologinė žinybos). Lietu- atmatos liks išnaikintos, o jų vietas užims darbinin- 
viai geologai dar jauni toj srity. kj.&

(Nukelta i 4 psl.) IMirtis visiems, kas bandys pastoti kelią proletariatui!

ga.
Juškelis išbalo ir atsistojo.
— Partijos komitetas duos instrukcijas, o pats 

vykdysi. Aišku?
— Nemokytas esu... — prasižiojo Juškelis ir 

užsičiaupė, lyg kas būtų žandan sušėręs.
— Rašyt ir skaityt moki, mes žinome. Šitoje vie

toje padarysim tau įstaigą, ir šeimininkausi.
— O mano darbas?
— Čia bus tavo darbas. Geležinkeliui aš pats 

pranešiu, kad esi svarbesniems uždaviniams paimtas.
— Tiek metų ten praleidęs! Viskas įprasta, kaip 

lamuose, — aimanavo Juškelis.
— Esi liaudžiai reikalingas, tad vykdyk, kas įsa

kyta. Asmeninių interesų proletariatas nepaiso.
Susirinkimas baigėsi. Liaudies valdžia buvo atė

jusi į kiemą.

3.

Juškelis naujose pareigose sukosi, kiek galėjo. 
Vakarais pasėdėti namuose, kaip anksčiau, grįžus iš 
geležinkelio, laiko nebuvo, nes rūpesčiai augo diena 
š dienos. O čia dar Zinevičius nedavė ramybės, se
kiodamas iš paskos ir visaip įrodinėdamas, kad jau 
atėjęs laikas jiems mesti kiemą ir persikelti į mūrą, 
les ar veltui šitiek vargę, ar ne liaudies tvarka atėju
si, ir ar ne pats Juškelis yra šeimininku? Tai kam 
trintis po supuvusius kiemo namelius, jei darbinin
kija viešpatauja, tai kaip čia dabar Juškeliui, nuo ku
rio viskas priklauso, nepasirūpinti savimi ir priete- 
iais? Jei jis būtų šioje vietoje, seniai visi geriau
siuose butuose gyventų.

Iš tikrųjų, mūras savo likimo neišvengė, nors vy
ko ne taip, kaip norėjo Zinevičius. Gal trys savaitės 
praėjo nuo ano susirinkimo, ir Juškelis gavo įsakymą 
iškraustyti visus gyventojus, o jų vietą užleisti rusų 
karininkų šeimoms. Kiti dar nespėjo net savo daiktų 
išsinešti, dar krovėsi ir dėliojosi, o sunkvežimiai, 
raudonomis žvaigždėmis nužymėti, traukė kieman, 
moterimis, vaikais ir skurdžiais ryšuliais užkimšti, 
krovė juos ant grindinio, važiavo kažkur ir vėl grį
žo. Susirinko būrys žmonių, apstojo ratu, kraipė gal
vas ir stebėjosi, kur tokia daugybė sutilps.

Vos Juškelis spėjo su šiuo darbu apsisukti, vėl 
vaikščiojo po žmones su pranešimu, kad kiekvienai 
galvai yra nustatytas gyvenamųjų patalpų plotas, ir 
kad niekas negali daugiau užimti, kiek leista. Už tai 
matavo butus,, žymėjo popieryje jų dydį ir žmonių 
skaičių, lindo visur, jog gyventojai pradėjo net pykti 
ir skersakiuoti. . .

(Bus daugiau)
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Visa mano klasė išeina tėvynės 

ginti
B. BABRAUSKAS

(Pabaigai

Reikalavau ne paviršutiniškai 
žinoti, bet nuodugniai. Man ne
užteko, kad mokinys žinojo, kur 
reikia kablelį ar nosinę para
šyti : turėjo atsakyti, kodėl taip, 
b ne kitaip reikia. Užtai moki
nius prašiau klausinėti visko, 
ir viską jiems išaiškindavau.

Abiturientams dėstydamas fi
losofijos pradmenis, pastebėjau 
trūkumą tarptautinių žodžių. 
Turėdami leidimą visko klausi
nėti, kartais kone visą pamoką 
praleisdavo, klausinėdami re
čiausių tarptautinių žodžių. Tik 
dabar neseniai vienas iš jų man 
pasisakė, kad sąmoningai jie 
parinkdavo iš ką tik išleisto 
Tarptautinių žodžių žodyno, mė 
gindami mokytojo žinojimą. Pa 
tikrinę ir įsitikinę, atrodo, ėmė 
itin gerbti ir gal vertinti.

Malonūs ir ramūs buvo ma
žeikiškiai mokiniai, palyginti su 
šiauliškiais ar marijampoliš- 
kiais. O vis dėlto 1939* m. užėjo 
mokytojams langų daužymo ban
ga. Kiekvieną rytą atėjęs į gim , 
naziją tas ar kitas mokytojas 
pasigiria, kad į jo langą įkritęs 
akmenėlis. Net tokio gero ir ma ! 
lonaus, visų mokinių mylimo, j 
vien penketukus rašiusio vice-1 
direktoriaus A. Januševi^iaus : 
langai pakartotinai buvo suai
žyti. i

Mokiniui baisiausias ir neken- Į 
čiamiausias mokytojas, be abe- ( 
jonės, yra tas, kuris rašo dve
jetukus. Aš čia buvau be kon
kurencijos Nr. 1, taigi diena iš i 
dienos turėjau laukti langų 
skambėjimo. Ne tiek aš jaudi
nausi, kiek mano šeimininkė O- 
nutė Zailskienė, kasryt žiūrė- i 
dama, ar dar neišdaužyti, ypač, Į 
kad mano langų buvo bene di-; 
džiausi Mažeikiuose stiklai. De-I 
ja, tos audros niekad nesulau-I 
kerne. Kodėl taip atsitiko, jie' 
patys tegul atsako.

Žinomam lotynistui A. Bara-1 
nauskui langų nepakako: visą 
jo tvorą išrovė ir nukėlė kelis 
metrus. Drąsiausias ir sumaniau 
sias, be abejonės, buvo abitu
rientų žygis, kai jie tamsioje 
gatvėje prisitaikstę lituanistui 
J. Žižiui, vėliau subolševikėju- 
siam, užmovė maišą ant galvos 
ir, surišę rankas, paliko gatvė

je, patys išnykę be pėdsakų. Vi
si tie pavyzdžiai, žinoma, nė ne
gali būti lyginami su šiurpiais 
Amerikos mokyklų mokinių iš
sišokimais.

Nė vienas mokytojas moki
niui nenori dvejetukų rašyti ar 
bausti: jis tik ieško kelių, kaip 
greičiau ir tinkamiau išmokyti. 
Ir aš iš meilės rašiau mažeikie
čiams dvejetukus. Per dvejus 
metus nepajėgiau gerai kalbos 
išmokyti, bet už tai džiaugiaus, 
kad iš gimnazijos jie išsinešė ne 
abejojamą tėvynės meilę. Ar 
bereikia sąmoningesnių jaunuo
lių, kaip kad mano auklėtoji 
klasė, kuri 1944 m. kovo mėn., 
gavusi atestatus, kitą dieną in 
corpore nuėjo į Lietuvos komen 
dantūrą įsirašyti į karo mokyk 
lą. Yra jų ir žuvusių fronte, o 
nemaža atsidūrė Amerikoje.

Po 18 metų jie ėmėsi inicia
tyvos sušaukti ne tik savo, bet 
ir kitų Mažeikių gimnazijos lai
dų suvažiavimą savo buvusio 
kapeliono, dabar Hamiltono kle
bono kun. dr. J. Tadarausko 
pastogėje. Kai mano auklėtinis 
Dionizas Remys kvietė mane į 
šį suvažiavimą, nė kiek nesus
vyravau: tiek man mieli buvo 
tapę ir ligi šios dienos tokie 
likę mažeikiečiai, na, žinoma, 
ir patys Mažeikiai. Tikrai, kai, 
bolševikams užplūdus, jau nebe 
tarnybos, bet savo labui pasis
tengiau pakeisti vietą, buvo gai 
la ir graudu palikti ir tuos pras 
tus, bet mielus gimnazijos na
mus, ir tuos gal nelengvai, bet 
godžiai mokslo siekusius jau
nuolius, pagaliau ir tą jau įsigy 
vęntą Žemaičių pakraštį, kurį 
šiandien gyvai teberegiu ir ži
nau, kad niekur nėra gražesnio 
kampelio, kaip visa mūsų Lie
tuva. Tokia ji šiandien mums 
atrodo maža: rodos, visą ją pės 
čiom skersai ir išilgai išvaikš
čiotume.

Suvažiavo tik 25 mažeikiškiai 
(su antrosiomis pusėmis per 
40), o jų galėjo būti arttra tiek. 
Gal ankstyvas, dar ne atostogų 
metas bus daug ką sulaikęs, ta
čiau rengėjai, atrodo, taikėsi ir 
prie kun. J. Tadarausko jubilė- 
jaus ir prie savo 1943 m. laidos 
draugo kun. A. Jonušo, kuris, 
būdamas ekonomas Romos ko-

Prancūzijos prezidentas De Gaulle ir Vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris nusprendė 
paskubinti Europos politinę vienybę. De Gaulle pasiūlė, kad Prancūzija ir Vokietija' vestų šešias Eu
ropos Bendrosios Rinkos valstybes į glaudesnę vienybę, kur būtų subendrinta užsienio, gynybos 
ir kultūrinė politika 170,000,000 milijonų žmonių. (CP)

tegijoje, pirmą kartą šiuo metu vusių mūsų mokinių nūnai yra
tegavo laikinai iš ten ištrūkti. 

Nemanyčiau, kad man derė-

C|/ I D1C SELF □ l\lr OsERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JULY — LIEPOS 5, 6, 7 D. B.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

DUJARDIN GERMAN BRANDY 
V. S. O. P. Fifth $4.98

GIBSON DIAMOND EIGHT 
BLENDED YVHISKEY Quart $3.09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

IMPORTED GRAND MARNIER 
LIQUEUR Fifth $6-39

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
CANADIAN VVHISKEY 90.4 PROOF Fifth $3.98

RON RICO RUM LITE or GOLD Quart $3.79

IMPORTED GRAND SCOT SCOTCH
WHISKEY Fifth $3-39

BURTONS DISTILLED LONDON 
DRY GIN Fifth $2.49

$2^49SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth

Galva nelygi galvai
Šiaulių apskrity senyvo am-, 

žiaus klebonas kalėdojo. Nedi
deliame ūkyje randa šeiminiu- į 
kę ir 15 m. sūnų.

— Kodėl savo sūnaus neleidi 
jį mokyklą? — klausia klebo
nas.

— Kad jis jau visus mokslus 
pabaigė, — atsako motina.

— Kaip tai gali būti?! Aš 
jau arti 70 metų amžiaus ir tai 
mokslui galo nematau, o ta

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
40(18 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

vo sūnus juk vos 15 metų te
turi?!

— Galva nelygi galvai! — 
atsakė motina.

Perskaitę “Draugą", duoki- 
;.e r Kitiems pasirkaityti.

^Dflino ELECTg0niC5
a! Lit iii i >

TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 

|ANTENOS - BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos lr garantija

332.1 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

g %

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

B U I C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V-6 !
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr- Sedan su automatu, Radio lr šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba _

MILDA BUICK, INC.
907 W, 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

kunigų, daktarų, inžinierių ir 
pan. Tai ne mūsų, mokytojų,

tų aprašinėti suvažiavimo eigą nuopelnas ir garbė, bet jų pa- 
arba išskaičiuoti, kiek iš bu- čių.

POLITINIS IR EKONOMINIS POŽIŪRIS

(Atkelta Iš 3 psl.)

listams bendradarbiauti mažos ga
limybės...

— Kokios pramonės šakos Lie
tuvoje turi galimybių iškilti?

— Pokariniais metais vyravo 
stat. medžiagų pramonė. Akmenės 
cemento fabrikas aprūpina iki 67 
% krašto pareikalavimo. Ieškoma 
daugiau žaliavos (Vegeriai, Kly- 

Į koliai) ir vietos kitiems fabrikams,
kademinio pobūdžio prie kovos NauJ4 plytinių jau nebestato — 

kius su Sovietų Sąjunga svars-Į su bolševizmu priėjimų. Pravers
to SU akademiniu prie sakytų ta proga priminti, kad 1949 m. si iš švedų, šiuo metu daug stat. 
santykių priėjimu, t. y. iškelda- j pavasarį Lietuvos Teisininkų ■ medžiagų,^ plytų, stiklo ir kit. ga- 
mi kilnius ir taikos ir tarptauti- ' Tremtinių Draugija Augsburge, I minaima ^ smėlio.
nio bendradarbiavimo šūkius, i Vokietijoje, rūpinosi išleisti A- PramoneJe einama “šveicariška 
bet visai užmerkdami akis prieš
faktus, kad Sovietai iš tų šūkių 
tik tyčiojasi.

Daug nusistebėjimo politiniuo 
se sluoksniuose sukėlė šiomis 
dienomis planas, kurį paruošė 
vyriausias Kennedy administ-

merikoje anglų kalba brošiūrą 
“Lietuvos Sovietizacija”. Bet, 
kai rašąs šias eilutes susipažino 
su lietuvišku brošiūros tekstu, 
pasirodė, kad joj išgirta Sovietų 
Sąjungos konstitucija ir tvirti
nama, kad vadinamasis “liau-

kryptim” — apdirbimo atvežtų 
žaliavų ir pusfabrikačių, plieno ir 
t.t., todėl plečiami fabrikai, kaip 
Vilniaus skaičiavimo mašinų f., 
kuriame dirba daug inžinierių ir 
priimami baigę fiziką ir matema
tiką.

— Kaip plentai, susisiekimas?
— Lietuvoje praplėstas plentų 

(visi asfaltuoti) ir kelių tinklas. 
Bus nauja autostrada Vilnius - 
Kaunas. Paplatinta Kauno - Klai
pėdos - Karaliaučiaus šaka ir kiti 
keliai. šiuo atžvilgiu pralenkta 
Latvija. Suprantama, tai daroma 
ne Lietuvos ūkio, bet strateginiais 
sumetimais. Vilniuje įvesti ’ trolei
busai. Būta sumanymų platinti 
gatves, nepaliekant Aušros Vartų. 
Atsisakyta to projekto, kitur pa
daryti kai kurie pakeitimai, gal 
tik Basanavičiaus gt. rekonstruo
ta. Naujo nieko didesnio nepasta
tė, išskyrus studentų bendrabučius

racijos užsienių politikos pla- j dies seimas” užbaigęs buv. Lie- 
nuotojas Rostow, taip pat pro-Į tuvos valstybingumą! (Žiūr. 
fesorius, šaltajam karui su So- ' “Draugas” 120 Nr. 1949 m. ge- 
vietų Sąjunga užbaigti tuo su- gūžės mėn. 23 d.).
metimu, kad bolševizmas jau 
pasikeitė... Kai kas tokiems pa-1 .
tarėjams prikiša raudonuosius c „
polinkius. Bet atrodo, kad čia ^p^UUOJ ir Gyvenime
daugiau yra kaltas akademinis (Atkelta $ 3 psl.l
galvojimas ir akademinis prie
santykių su Sovietais priėjimas. Padarytą apje 12 gręžimų iki 1.5
Toks galvojimas pasireiškia kai 1Q8 ir pedagoginį bendrabutį prie Ne

kada ir mūsų tarpe 
Mes kartojame, kad Lietuvos 

išlaisvinimas turi būti suderintų 
mūsų išeivijos pastangų tikslas. 
Bet kai kurie mūsų akademikai 
kartais pamiršta einančią už Lie 
tuvos išlaisvinimą kovą su bol
ševizmu ir matomai svetimųjų 
“raudonų” akademikų įtakoje 
pradeda vertinti tos kovos reiš
kinius ne politiškai, o akademiš 
kai. Greta istoriko J. Jakšto 
straipsnio apie internacionalą 
Darbininko 44 ir 45 nr. čia gali
ma būtų suminėti ir eilę kitų a-

mai. Gręžiama kas 50, 
km. 1959 metais prie Kybartų, 
199 metrų gylyje, užtikti naftos 
pėdsakai, be spaudimo. Tai tik 
paieškinis gręžinys.

— Ar galimas kultūrinis bend
radarbiavimas? Koks jis būtų 
technikos srity?

— Sovietijoje, jei kas daroma 
įdomesnio — tai slapta; čia pri
einama iki kuriozų, todėl specia-

t?

%

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III

AL-foN Y 
DECORATING

IlgametS patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-58S7.
A. BURBATT: 3-885653.

į 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite?
S už apdraudą nuo ugnies lr auto- B 
įmoblllo pas A

FRANK ZAPOLIS I
3208 H West 95th Street S 

Chicago 42, Illinois 
bei - GA. 4-8654 Ir GR. «-433».^

1
VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

<; IC AIMNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 !
TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI [ 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

► ♦ ♦
MOVING

R. SERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to)L Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

ries.
Toliau Miklovas pasakojo, kad 

universitete partijos istorijos kur
są kartoja kas antri metai — už- 
valandiniu laiku. Po 1956 m. — 
daugiau suvaržymų, sustiprintas 
sekimas. Studentai verčiami būti 
aktyvistais, kitaip netektų bend
rabučio. švedo ansambliui, teat
rams mažinamos lėšos.

J. Žvllb.

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAV THE MAXIMUM

4%
INTEREST

0N SAVINGS CERTIFIGATES 0F DEPOSIT
AND

3'W
ON REGULAR

SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS
(EFF.ECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue—GRovehili 6-5100

Menibcr: Federal Reserve System Federal Deposit Insurance Oorp.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo B iki 4 popiet • 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki-8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p. •

J

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment aceounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENĄ KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

ST. ANTHONY SAVINGS-v. ■ v , . • .

1447 South 4-Sth Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City —242-4395; Suburbs — 656-6330 
Joseph F. Gribauskas-4Executive Secretary hihikrh

HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5;
Saturday, 9 to 1; Wednesday elosed,

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Power..

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T....................

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 !mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,795.00

$2,095.00

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel, WA 5-5121

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4į4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575



MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

Pakilios Joninės 

Būriai apylinkės lietuvių rin.

i paties vidurnakčio. Laužo daly

j 5619 Dorehester, Chicagoj, sep 
tintame aukšte, buvo rasta be- 
jsiranganti apie 5 pėdų ilgio gy
vatė. Buvo pašaukta policija.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 6 d.

GAUSIAI LANKO KARA
LIAUS TURTUS

kosi į Minkowskio parką švęs- vaus Joninėse, kurios taip mie- 
ti prie laužo Joninių, kurias 
ruošė DLK Kęstučio šaulių kuo

viai nenoromis skirstėsi namo lT. , ...v ,.. .. . ! Buvo išaiškinta, kad gyvate buir pažadėjo rengėjams ne vie- į . ., , _ ., , , . .... vo laikoma tų rūmų aštuntamenas, kad kitais metais vėl daly- I , A. - per 42,000 aplankė ChieagosT . . , . x . aukšte gyvenusios Marilyn Dra r v &T—i—- ------ z. o J J Natūrai History muziejų, kur

Dviejų savaičių laikotarpyje

BERNIUKŲ CHORAS
Naujojoj parapijoj yra suor

ganizuotas bažnyčios berniukų 
choras. Chorą veda vargoninin
kė R. Brazaitienė. Greit girdė
sime juos giedant bažnyčioje. 
Chorą globoja L.R.K. Moterų 
36 kp. Vaikučiai gieda lotynų 
ir lietuvių kalbomis. Norintieji

i nuo mūsų barakų. Sužinojęs, 
kad mes vežami, atbėgęs tik 
debesį dulkių nuo mašinų tema
tė. Jis uždarinėjo kambarių du
ris ir ėjo aniolo sargo pareigas. 
Grįžę radom viską tvarkoje”.

ATOSTOGINE KELIONE
Vytautas ir Nora Braziuliai 

savo atostogas liepos pirmosios

Pasaulinis čiuožimo čempionas Donald Jackson (iš Oshawa, Ont.) 
džiaugiasi sutartimi, kurią pasirašė su Ice Follies savininkais; 
vienas jų Eddie Shipstead — paveiksle matomas dešinėje, čem
pionas gaus atlyginimo $70,000.

pa.
Nepaprastai gražus oras ir 

mieli atsiminimai gražių tradici
jų, kurios buvo išsiplėtoję tėvy
nėje, sutraukė daugiau publikos 
kaip patys rengėjai tikėjosi. 
Saulutei nusileidus, šaulių kuo
pos pirmininkas Bronius Juška 
pakvietė prof. Joną Šimoliūną 
uždegti laužą. Chieagos šaulių 
kuopos jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais rūbais ir su degalais 
rankose, sustojo ratu aplink į 
viršų šaujančias liepsnas. Žo
dį tarė ALB Kenoshos apylin
kės pirmininkas Jonas Milišaus 
kas ,nukeldamas mintimis iškil
mių dalyvius į brangiąją tėvy
nę, kur Joninių išvakarėse dai
nos skambėdavo visame krašte. 
Lietuviai, išsiblaškę laisvajame

lai primena tėvynę Lietuvą.

Racine, Wisc.
Birželio įvykių minėjimas

<gowick. Buvo laikoma narvely-
[je, tačiau šeimininkei nesant rodomi is karaliaua Tu-

tankhamuno kapo išimti turtai.gyvatė ištrūko iš nar ,
, v. Paroda tęsis iki liepos 15 d,velio ir nusliauze vieną aukštą ___1____________

1 žemyn, įsirangydama į dr. Mo- i ■ =
Vietos ALT-os skyrius birže- nilaw butą. Pirmoji gyvatė bu- j

lio 17 d. suruošė Birželio įvy- j vo pamačiusi dr. Monilaw žmo- 
kių minėjimą, kuriame dąlyva-ma. Ji buvo taip pergąsdinta, 
vo estų ir latvių atstovai. Mi- kad atvykęs vyras ją pasodino 
nėjime dalyvavo ir pasakė kai-1 į vežiojamą kėdę, išvežė į kitą ' 
bą J: Jasaitis ALB CV pirmi- kambarį iš to, kuriame po spin- 
ninkas. Priimta atitinkama re- tele buvo gyvatė pasislėpusi, 
zoliucija ir išsiuntinėta aukš- Atkėlę baldus, policininkai šiuo 
tiems administracijos pareigu-, ta prispaudė rastos gyvatės gal 
nams bei kongreso atstovams. Vą įr rankomis ją išnešė. Gyva- 
Gaunami palankūs atsakymai, tės savininkė sako, kad ji ne- 
o šen. Alexander Wiley jos tu- nuodinga.
rinį ir palydimąjį raštą įdėjo

namie,

į Kongreso Žinias (Congressio- 
nal Record).

Minėjimas buvo pradėtas pa-' 
maldomis už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Iškilmingoji ir me
ninė dalis buvo pravestos Šv.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, III.

Tel. 434-4(100

pasaulyje, turi tęsti tas gražias Kazimiero parapijos svetainėje 
tradicijas ir puoselėti mintį, kad Meninę programą išpildė vieti-

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave.

Tel. FRontier 6-1882

=^1
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EWICZ, Prez,
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

savo vaikus leisti į šį chorą, 
prašomi kreiptis telef. IV 6-2111 
arba tiesiog trečiadieniais 6.30 
vai. atsilankyti į choro repeti
cijas parapijos salėn.

MOKSLEIVIŲ IŠVYKA

Moksleivių at-kų Maironio kp. 
birželio 24 d. turėjo išvyką į 
Pensvile, kur prie gražaus eže
ro su tėveliais poilsiavo.

PRISIMENA GERADARĮ
Turime Clevelande labai at

jaučiantį lietuvių vargus kun. 
Petrą Dziegoraitį. Apie jį L. 
Norkus “Naujienose” taip pri
simena; “Pervargę, šlapi pasie-

pusės dvejose savaitėse numa
to praleisti Cape Cod Ostervil- 
lėje, Juozo Kapočiaus vasar
vietėje. Braziuliai iš Clevelando 
keliauja automobiliu. Grįžtant 
atgal, Vytautas ir Nora Braziu 
liai, numato keliauti pro New 
Yorką ir dalyvauti SLA 52-me 
seime. V. Braziulis, ilgesnį lai
ką išbuvęs bedarbiu, jau visas 
pusmetis dirba viename geležin 
kelių pervažų ir iešmų įrengimų 
fabrike.

tos pačios gražios tradicijos vėl 
bus švenčiamos tėvynėje, kada 
pats lietuvis bus savo krašto 
šeimininkas. Toliau, prie kaitrių 
liepsnų dalyviai traukė lietuviš
kas dainas, tokias gražias, jaut
rias ir paguodžiančias.

Meninę programą išpildė Chi
eagos šaulių kuopos jaunimas, 
vadovaujamas J. Petrausko ir 
K. Ulevičiaus,, pašokdami eilę 
tautinių šokių. Per pertraukas 
jauna lietuvaitė R. Stilitytė gra 
žiai sugrojo akordeonu keletą 
lietuviškų ir ispaniškų kūrinių. 
Ponai Stiličiai atvyko į JAV 
prieš keletą savaičių iš Venecu
elos ir apsistojo Chicagoje.

Programos pildytojai ir Jonai 
buvo mielų šeimininkių, kurioms 
vadovavo Mary Wedeikis, ska
niai pavaišinti. Tenka pastebė- 

. ,ti, kad sesė Wedeikis yra čia 
i gimusi lietuvaitė, tačiau visa 
siela ir širdimi prisideda prie 
kiekvienos progos, kuri žadina, 
stiprina ir palaiko lietuvybę. 

Svečių tarpe matėsi LŠST CV

nės meno pajėgos. Po progra
mos įvyko bendras pobūvis.

Minėjimą tenka skaityti ge
rai pavykusiu, nors jis nepasi
žymėjo dalyvių gausumu. ALT 
skyriui vadovauja -Stasys P. 
Budrys. S. P.

GYVATĖ SEPTINTAME 
AUKŠTE

Dr. W. Monilaw, 87 m., bute

42 KUOPOS GEGUŽINI
Los Angeles, Califomipa. L. 

R. K. S. A. 42 kuopos metinis 
išvažiavimas į gamtą — GEGU
ŽINE įvyks š. m. liepos mėn. 22 
d. ARROYO SECO PARK.

Veiks lietuviškų valgių bufe
tas su šaltais gaivinančiais gė
rimais. Visi kuopos nariai ir 
svečiai nepamirškite šios datos 
ir skaitlingai dalyvaukite.

Ta proga primename naujai 
atvykusiems lietuviams, kurie 
neturi gyvybės apdraudos, tu
rėtų apsidrausti seniausiame 
lietuvių Amerikoje įsteigtame 
Susivienijiue. Mūsų kuopos Dv.

Praktiški žmones
Švedai labai praktiški žino 

nės. Sakoma, kad daug iš Ame- 
kiam Bavarijoje savo barakus • rikos ir kitų kraštų atvažiuoja 
(mat, lietuviai buvo prievarta milijonierių į Švediją stebėti, 
iš čia vežami į Rusiją) ir dėka kaip naudingiau butų sunaudo- 
buv. Vliko pirm. M. Krupavi- ■ ti savo milijonus. Švedija šimt-
čiaus pasisekė ištrūkti ir radom ! mečiais nematė savo krašte atė ; pirmininkas J. Giedrikas, Šv. Ka 
mūsų buvusį simpatišką kapelio jūnų, o ir pati nuo Napoleono zimiero parapijos Racine dva- 
ną kun. Petrą Dziegoraitį, apsi- laikų nedalyvavo jokiame karo sios vadai kunigai J. Kupris ir ' Vadas yra kun. kleb. J. Kučin 
ginklavusį kryžium ir saugojan- žygyje. Dėlto galėjo ramiai ir Mačiulionis ir visa eilė mielų gis, pirmininkė Br. Skirienė. 
tį mūsų paliktus daiktus. Jis pavyzdingai tvarkytis, ugdyti, svečių
gyveno miestely apie 2-3 klm. savo kultūrą. Šauniai skambėjo dainos iki į

I Telef. NO 29U0.
Sekretorius J. J.

i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Akinrte. PIRM. Ir KETV. ...................... .. 9 v. r. Iki 8 p. B.
VMLHnUUd. ANTRAD. Ir PENKT........................ 9 ▼. r. lkl B p. p.

ŠEŠTAD............ 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
(f ( LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

... juijja o. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

4i« 5"-:
4t/z%

current dividend 

DIVIDENDĄ MOKAM UŽ

on investment bonus 

VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų investment bonus suskaitom mokam iV2% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra V2% »er metus išmokam pabaigoj 4 mėtų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

DROVERS NATIONAL BANK
47tli Street and Ashland Avenue, Chicago 

Uviov Stock Varos

Statement of Conditfon 
June 30, 1962

RESOURCES

Cash and Due
from Banks.. .$ 31,180,279.51

U. S. Government Bonds. .........37,628,530.07

Other Bonds and Securitiet,.., .29,452,267.83

Loans and Discounts........................ 45,062,656.72

Federal Reserve Bank Stock..........vi 135,000.00

TOTAL RESOURCES . $143,458,734.13

MEMBER
FEDERAL DEPOSIT 

INSURANCE CORPORATION

MEMBER
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4640 Archer Ave. • Chicaeo 32

LIABILITIES

Demand Deposits...................... $ 85,036,077.44
Time Deposits............................. 45,267,339.11

TOTAL DEPOSITS................$130.303,416.55

Capital Stock.................................... 3,375,000.00
Surplus......... ................. ............... ••• 3,375,000.00
Undivided Profits.............................1,047,355.68
Reserve for Taxes, Interest, etc. .4,573,114.12 
Reserve for Uneamed Interest... 784,847.78

TOTAL CAPITAL FUNDS _____________
AND RESERVES...................13.155,317.58

TOTAL LIABILITIES...........$143,458,734.13

OFFICERS

President 
Leo R. Gruber

DIRECT0R8

dlllillllllllllllllllillilltlllllllllllllllilllill

T ELE V I Z I J AS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
254» W. «8th St. II a. PR 0-1063

’iilllllliiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiin

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad, ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Ave. krautuvė J)

Senior Vlce Presidents 
Robęrt Lougb 
Richard H. Hart

Vlce Presldent-Cemptroller 
Charles F. 0’Neill

Vlce President-Trust Officer 
Lester C. Wetzel

Hsslstant Vice President* 
Faile M. Finnerup 
Albert Dehker 
Richard Knol 
Ralph H. Zwiers 
Bernard D. Miller 
VVilliam B. Lennan

Auditor
Edmund F. Babel

Vice PresIdentS 
John F. Keeley 
Fred D. Cummings 
Stephen 0. Brattleaf 
Alfred T. Schuh 
Robęrt L. Northway

Vice Presldent-Cashler 
Harold F. Edwards

Assistant Cashiers
Drohmer J. Korista 
Orvin E. Nelsen 
James G. Luther 
Edward A. Tellefsen 
Charles H. Reilly, Jr. 
George J. Stungis

Assistant Comptroller 
Ceasar Mazzukelly

Chairman
VVILLIAM C. CUMMINGS, JR.

Vlce President, Parker Pen Co., Janesville, Wis®a

CHARLES AARON
Partner, Aaron, Aaron, Schlmberg & r , Attorneyf

EDVVARD R. ADAMS
Partner, Miller, Gorham, Weateott & Adams, Attorneyf

ALFRED W. BR1CKMAN
Vice President, John Morrell 4 Co»

LEO R. GRUBER
President

RICHARD H. HART
Senior Vice President

ROBĘRT LOUGH
Senior Vice President •

CHRIS M. SMITS
Banker

7883 OUR 79TH YEAR OF CONTINUOUS BANKING SERVICE 7962

2

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti j Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos mėn. 1 dienos numato mokėti

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir ’PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

MUTUAL ^J,raZSAVIMES
AND LOAN ASSOCIATION 

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS
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Į
Didieji mūsų troškimai

Vienybes visi turi siekti 

JONAS MIŠKINIS
nesmalsiais. Kai bus darnus tar 
pusavio sugyvenimas, išaugs ir 
natūralus, stiprus ir gražus mū
sų visuomenės vieningumas.

Kitataučiai, su kuriais mums 
tenka dažnai susitikti, neklau
sia mūsų pažiūrų, bet vertina iš 
to, ar mes, kaip lietuviai, esame 
tvirti kaip ąžuolai ar siūbuoja-- i 
me, lyg kokios braškančios nen
drės. Jie vertina mus dar ir tuo, 
ar mes mokame ginti gyvybi- į 
nius savo tautos reikalus ir 
mums priklausančias teises. 

Tėvynės garbė
Lietuvos nepriklausomybės 

metais mes buvome mokomi ir 
kitus mokėme, kad pasauly yra 
dalykų, dėl kurių verta ne tik 
gyventi, bet ir mirti — vaikai, 
ateitis, mylimas žmogus, tėvy
nės garbė. Žinoma, gal dažnai 
pats žmogus ir labai nenorėtų 
dėl to skirtis su gyvenimu, bet 
tautai, kaip vienetui, visiškai 
dera tokiam pasiaukojimui žmo 
nes raginti, nes tokia vieno as
mens mirtis įprasmina gyveni
mą tūkstančiams. Karžygiško
mis aplinkybėmis įvykusi vieno 
asmens, juo labiau daugelio, 
mirtis nepraeina istorijos nepas 
tebėta. Ir žiba ilgiausius am
žius. Garsas apie ją eina per 
tautų tautas ir kartų kartas, ža 
dindamas visų kraštų ir visų 
laikų žmones didesniam jėgų į- 
tempimui, smarkesniam gyveni
mo tempui ir išminti ilgesniam 
savo laiko išnaudojimui. 

Vienybės reikalingumas

Mums, gyvenantiems svetur, 
vienybė yra būtina. Ji artina 
mus, dildo perdėtus ir pertem- 
tus skirtumus, pratina visus 
draugiškai sugyventi, ieškoti, 
kas bendra, ir vengti, kas skir
tinga. Vieningai dirbant, geriau 
aiškėja, kad tie skirtai yra ant
raeiliai dalykai, kuriuose sken
dėti nūn būtų didelė skriauda i 
mūsų laisvės siekimams.

Be to, kaip visur, taip ir mū- ■ 
sų veikloje reikalinga gera va
lia, kuri turi reikštis viršūnė
se ir apačioje. Realioji vienybė 
turi būti nuoširdi. Ji turi vyrau 
ti vykdomuose veiksniuose, or
ganizuotoje ir neorganizuotoje 
visuomenėje — viešame ir pri
vačiame gyvenime. Tik taip yra 
galima vienybė, kuri mus visus 
jungtų, o ne skaldytų.

Kenksminga neapykanta

Pavydas ir neapykanta yra 
mūsų vieningumo ir kūrybinių 
užsimojimų kliūtys, kurios daž 
nai sukelia įvairių nesusiprati
mų ir nereikalingų ginčų. To
dėl kiekvienas turime to vengti 
ir su šiomis blogybėmis kovo
ti. Ir čia visiems reikalinga ge
ros valios. Turime sugyventi 
su bendradarbiais, artimaisiais, 
kaimynais, vyresniaisiais ir jau

ANGLIKONŲ ARKIVYSKU
PAS PAS POPIEŽIŲ

Popiežių Joną XXIII aplankė 
Afrikos Cape Town anglikonų 
arkivyskupas Joost De Blank ir 
su juo kalbėjosi 40 minučių. 
Arkivyskupą Blank į audienci- I 
ją lydėjo anglikonų Kimberly 

; vyskupas.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AB SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Rareckas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis. 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 VVest I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympie 2-0951

ŠITOKIA RAUDONŲJŲ 
“LAISVE”

Už išvertimą ir platinimą vys 
kupo Fulton J. Sheen knygos 
“Life is Worth Living” kun. 
Marcin Massalski Lodzėje, Len 
kijoje, nuteistas trejiems me
tams kalėjimo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiMiiiiiniiip

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS.

spausdina tokius dalykėlius 
| gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdIow 5-9500 

(iimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Kemkit dien. “Draugę”

HERE’S A HOT TIP

OPEN A SAVINGS ACCOUNT NOW
GUARANTEE SAVINGS & LOAN ASSOC.

• HIGH YIELD
• NO DANGER OF MARKET 

FLUCTUATION
• AVAILABILITY
• 1NSURED SAFETY
• FREE POSTAGE BOTH WAYS

dividend payable • FREE GIFT FOR THRIFT 
GUARTERD (A CHOICĖ OF NOVELTY 

COIN BANK)

• VVRITE FOR DESCRIPTIVE 
LITERATURE

GUARANTEE SAVI NGS & LOAN ASSOCIATION
ViSALIA, CALIFORNIA • OR FOR SPEEOY SERVICE MAIL TO GUARANTEE SAVINGS 
& LOAN ASSOC. • P.O. BOX NO. 1035 CHURCH ST. STATION NEW YORK 8. N. Y. 

O,,l ENCLOSE CHECK FOR $_
PLEASE SEND PASSBOOK 

□ PLEASE SENU£UU- INFORMATION ON GUARANTEE SAVINGS &
LOAN. DEPT. N H

NAME_
ADDRESS_ 
CITY_____ STATE

, — -

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. Lor>don, Canada, 1958 m., 68 psl.................. . ..............$2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl....................................................... $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl................ ........................................... $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m., 314 psl.......... $3.00

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku.
326 psl........................................................................................... $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl.......................................$5.00

• ......................................... .............................................................. ...................... ..................- ■ ■ ■.

"YOUR STRONGHOLD FOR SAVINGS”
CURRENT RATE

SUPREME
SAVINGS

ON ALL 
SAVINGS

Peter P. Kezon 
£xocvfrve OffJcer

INSL’RED

IMPORTANT NOTICE, TO AtV
SAVERSI IN THE EVENT OUK 
CURRENT RATE OF 414%; per 
onnųm is INCREASEO w« wifl 
immetlidlely notify cvcryooc.AND LOAN ASSOCIATION 

1751-1755 W. 47th St 
Chicago 9, III. 
YArds 7-3895

and Bank
It’s yourj for starting a new acconnt fot 
$200 or mote—or adding $200 to your prcs- 
cnt acconnt. ONLY ONE TO A SAVER. 

July 2 to 16th ONLY

THE BEST PLACE IN THE VVORLD TO SAVE'

FREE World Globė

MARŲUETTE PARKO CENTRE
i Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
' radijatoriais Šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

i Gera proga. — Didelis pajamų na- 
! mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb,, 2 ka
binėti nės virtuves. Naujas alyva šild.
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- i 
gai. Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs ■ 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas i 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didelė rezidencija. 9 kamb. 60 p. 
lotas. Moderni virtuve ir vidaus su
tvarkymas. Alyva Šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. S butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungalovv. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bnngnlovv. 1% vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik .$15.700 už 6 kamb. namų. 
i Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai. - „ , . !Arti musų. Beveik naujas 4 i 

I kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu- 
rnln. langai. Gelež. tvora. Sausas rū- 

! sys. Garažas. $19,800-
I ' Kaip iš granito mūro rezidencija 
| ant 43 p. loto. žavus 7 kamb., 4 
I dideli mieg. Karpetai, keramikos i vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.
I Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
i namas. Apie 40 p. lotas. 2Vj vonios, 
įrengtas rūsys, virtuve, karpetai,
garažas. $26,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7įsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Laite Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
6 namai. Biznis tarp $17-25.000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

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

Savininkas parduoda 3 mieg. 
“ranch”, pilnas rūsys; 2% vonios. 
Galima pirkti su 1!4 ar 2‘/2 akrų 
žemės. Geriausias pasiūlymas. 
Joks prieinamas pasiūlymas neat
metamas. 123 So. Busse Rd. 
Mount Prospeet. HE 7-2764.

MŪRINIS, gerame stovyje. 2 
būt. po 5 kamb. ir kiekvienas bu- 
;as turi atskirą centr. apšildymą. 
2 automob. garažas. Graži apylin
kė ir rami vieta. Reikia pamatyti, 
kad įvertintumet. Teirautis telef. 
PR 6-6848.

Marą. Pk. 7034 So. Rockwell 
parduod. 2 būt. medin, namas. At
skiri gazo šildymai. 2 mašinų ga
ražas. PR 8-3654.

I

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIU
BUI-KUCRJ IR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIKS 

265 Alice YVheeling, Illinois
Tel. LE 7-5950

VYRAI
VALYMO DARBAMS

Sanatsrinės dep<”-t"m''ut.oa r-ika- 
i lingas 2 vyrų, 38-45 m. amžiaus, 
įdirbti 3 pamainoj nuo 10 v. vak. 
’iki 6 v. ryto. Nereikia jokio paty
rimo; turi mokėti kalbėti ir su
prasti angliškai.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS IR 
PRIEDAI

KREIPTIS

“COOL-AID” PLAKT
General Foods Corp.
7400 SO. ROCKYVELL STREET

i “Lygių Galimybių Darbdavys”.

PKOGOS-OPPORTUNITLES

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liųuor Store) ir ta
verna Marąuette Parke, Reta pro
ga perimti pelningą prekybą, ku
ri daro apyvartos apie $80,000 j 
metus. Dėl sąlygų kreiptis laiško: 
“DRAUGAS”, Adv. Nei. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

(sk.)

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieklveną sekmadienį nuo 
1:80 iki 2:00 vaL v. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania.

CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Biznio mūras prieš parkų. 2 mo

dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metinSs pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai 1% aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 in 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležine tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
karui). AlyVa šild. Gage Parke. — 
$15,900.

Našle parduoda pigiai. 1% aukšto 
mūrų su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

’ Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir.
šildvmai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas, s butai Ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalotv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta ilki $17,500,

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bumga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES
Parduos už geriausių pasiūlymų! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BITTAT PO 4% KAMB.
9 melu 2 aukštų mūr. Marąuette 

Pk. Poilsio kambarys Ir baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Tnd. (Sandūnuose). $12,000 gry 
i no J metus. Savininkas duos paskolų.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
TeS. VPAlbrook 5-6015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerų pa
laimi mūrini Brighton Parke, Mont- 
gomery g-veje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastoge, šildymas karštu vand.

, Garažas.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. YVĄ 5-5930

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. butas 6 kamb. pirm. 
aukšte, 1829 So. 49 Ct. Cicero. 
TO 3-2774

Išnuom. kambar. su baldais Ci- 
icero, galima naudotis visu butu. 
j $35 mėnesiui. Pageidaujama mote
ris. TO 3-7582.

Išnuom. butas 5 kamb. 2 mieg. 
j apšildymui yra du pečiai gazu. 
Pirmam aukšte. Skambinti ar ap- 

i žiūrėti po 6 vai, vak. HE 4-4095.
Išnuom. butas 5 kamb., 3 mieg. 

antram aukšte. 7250 So. YVashte- 
naw__Ave., RE 7-3754.___________

Marą. Parke, naujam name, iš- 
nuoimuoj. modern. įrengtas 6 kam. 
(3 mieg.) butas. Teirautis PR 8- 

3799.
Išnuomuojam ar narduod. pilnai 

apstatytus 6 “cottage” vienetus 
ant didelio sklypo. Modern. karšt, 
vand., dušai. Prieinama kaina.. 
Skambinti Lakeside 9611, ar RO 
1-3540, Ohicagoj. Ar rašykit Mrs. 
P. Stein. c/o General Delivery, 
Union Pier, Mieli.

Išnomuojamas kambarys beis- 
monte.

6947 So. Wa»htenaw Avė.

HELP WANTED MOTERYS

REGISTERED

NU R SE S
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS
Ali shifts open. Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal 
personnel policies. Work in beau- 
tiful California vvherfe the vveather 
is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES
! RIVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CAI.l FORMA
EXPERIENCED COOK AND 

TW0 TRAY GIRLS, who can 
i understand and speak English. 
Excellent vvorking . conditions. 
Blue Cross, uniforms and meals 
are furnished. Call Miss Bagdon, 
RE 7-4600._____________________

Reikalinga virėja katalikiškai 
klebonijai. Duodamas kambarys it 
maistas. Turi mokėti bent trupu- 

I tį angliškai. 420 Glenivood Avė., 
I Glen Ellyn, III. telef. HO 9-0404.

1. Mūriu. 4 būt. prie 72 & Mozart.
naujas šildym.. garažai, geros paja
mos. §42,806........................................................

2. Mūriu. 2x6, po 3 mieg. Ikiek- 
vien. nauji du šildym.. garažas. 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26.800.

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybes, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki S v. 
vakaro.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500.' 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1 $4 aukšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj: 4% kamb. viršuj. 
Garažas. A,rt.i 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE. TEL. PROSPECT 8-2233

Mūr. Ij4 aukšto: 5 r 3 kamb. 3 4 . PIPCDfl RCBUfVM
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski j VI VErtW“—©E«i TO I n
Puikus pirkinys. Į 2-jų butų namas — 4 ir 4' švie-

rsūs ikamb., 45 p. sklypas. Pilna kal-
Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy- na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. Parkholme mūrinis .2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mfir. 0 ir 5, eentr. šildymas, ar- , Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mo-kes- 3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. | Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel, CLiffside 4-2380

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. už p. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Hl„ CL 7-6675

Marą. Park. Mūr. 2x4 garai, §20,900. 
Gage Park Nau j. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. §16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 YV. 43rd Str. LA 3-3384

6 kamb. mūr. bungalovv, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van
duo, gazu apšild. Žiem. langai ir 
sieteliai. Cementuota “alley”. Arti 
katai. ir vald. mokyklų. Apylinkė
je 62-os ir Latvndale. Apžiūrėji
mui skambinkit RE 5-0355 po 6 
v. v.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St.. Chicago

STANKUS* 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. StančianBkas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus. I

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai
Įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) Ir kt darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI.

4444 B. Weeten Ava.
Cbicago », HL 
Tel. VI T-8447

Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvų mokyklos. $12,600.

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900,

Lotas 85x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namų. $13,950.

Mūrinis iyz a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

8 metų — 4% kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat, garažas. Alum' antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner, 
$21,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mur. garažas. Marąuette 

! Parko apylinkėje $59,900.
4 butų mūr. Visi po 6 kamb. (2 

butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
I vandeniu šildymas. Mūr. garažas.
I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

Marą. Pk. mūrinis labai geram 
stovy 2x5, dideli kambar., cent
rai. šildym. gazu, gražus rūsys. 2 
mašinų garaž., prie geros transp. 
mokyklų ir krautuvių. Skambinti 
savininkui HE 4-2228.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
parduodamas 2-jų butų namas po 
6kamb. su 2-jų butų namuku po 
iy2 kamb. namuku užpakaly. Vis
kas pilnai atremontuota. Nebran
giai, tikrai geras pirkinys.

2229 West. 23rd Place

V. SIMKUS
Statybos ir RemontoDarbal 
2618 WEST 71at STREET 

Tel.: PR 8-4268 it TE V-55S1 ||

A. ABALL R08FING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dotvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSI
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
Vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių Turi
me miesto leidimą dirbti' ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

PJN =
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAll

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSU

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0705 OL 7-2084 Chicago, HI.



NESU PRIEŠ LIETUVIŠKĄ GIMNAZIJĄ

Nebūčiau išlindęs čia su sa- tuvis, į lietuvišką kultūrą įau- 
vo trigrašiu, jeigu tai padaryti! gęs ir lietuviškuose reikaluose 
nebūtų mane prašęs mielas žmo ■' gerai nusimanąs, o iš kitos pu- 
gus P. Ilgoje kelionėje į Toron- sės jis turėtų gerai pažinti ame 
tą teko mudviem daug valandų rikoniško švietimo teisę ir pap
mašinoje kartu praleisti ir daug 
ko apšnekėti. Tarp kitko, papa
sakojo jis ir apie tą balandžio 
4-tą dieną įvykusį ir “istorinės 
reikšmės išvadų lietuviškos aukš 
tesniosios mokyklos Čikagoje 
steigimo klausimu priėjusį” su
sirinkimą. Tą klausimą apšne-1 tas aukas.

ročius. Ar mes turime savo tar
pe šitokią vaikščiojančią sin
tezę?

Jeigu ir pasisektų tą didelį ir 
gražų užsimojimą realizuoti, gau 
ti rezultatai vargu ar pateisin
tų steigėjų ir tautiečių sudė-

kant, bičiulio P. optimizmas su
sikirto su mano pesimizmu. Te
ko savo motyvus jam išdėstyti. 
Jis tada prašė mane parašyti 
juos spaudoje.

Kai gegužės 19 d. Drauge 
pasirodė Babrausko straipsnis 
apie gimnaziją, jo antraštė su- 
gestijonavo, kad turėčiau ver
čiau tylėti. Iš tikrųjų, argi ga
lėtų atsirasti doras lietuvis, ku 
ris būtų prieš lietuvišką gim
naziją? Turinys to straipsnio, 
kaip man atrodė, diskusijas ne 
pradėjo, o kaip tik jas nukirto, 
išdėstydamas reikalą kaip jau

Pirmiausias tikslas, kuris no
rimas lietuviška gimnazija pa
siekti, yra, jeigu neklystu, lie
tuvių kalbos mūsų jaunime iš
laikymas. Numatomos tam ir 
priemonės: kasdien viena pri
valoma lietuvių kalbos pamoka 
ir mokinių skatinimas valgyk
loje, koridoriuose ir per kūno 
kultūros pamokas kalbėti lietu-, 
viškai.

Kad skatinimas kalbėti lietu.

jonės, kad tokio pat likimo su-į ĮVAIRIŲ TIKYBŲ vo bendroms* maldoms. Kas ry-
■ silauktų ir lietuviškoji gimnazi- Į DVASININKŲ tą kunigas Weigel laikydavo
' ja, jeigu ji būtų įkurta, REKOLEKCIJOS , šv. mišias, kurių metu, kaip
j ' Aleksandras Pakalniškis Grupė kataUku, protestantų ' “Stojai- dalyvaudavo ir pro 

ir ortodoksų dvasininkų drauge ‘e“1! /umsterial, o vnenas
PRIERAŠAS , atliko dviej di rekolekcijas j Protęstentų ministeris angliškai

' . -a. i skaitydavo pagrindines sv. mi-1. Tikrų lietuvių tėvų, galin- iGlenmont jėzuitų rekolekcijų; 
čių leisti vaikus į lietuvišką gim namuose, netoli Aibany, N. . ;
naziją Chicagoje yra daugiau Rekolekcijoms vadovavo tėv. G. OGŲ PIRMININKAS
negu 500. Taigi jų pakanka, tik jWeigel, pirmaujantis JAV moks 
reikia pasiryžimo ir misijos juos liniukas visuotinio bendravimo 
įkalbinti klausimais. Koplyčioje jis kas-

2. Lietuvių tremtinių studen- j f^en duodamo meditacijų me
tų kasmet vien iš Chicagos uni- džia^‘ Kas vakar^ vienas Pro‘ 
versitetų išeina į mokytojus po
kelis, o iš viso jų turime jau 
keliasdešimt. Ne visi jų paten- j Švarcams

į valdines mokyklas, ypač

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 6 d.

— Skausmo keliu yra veda- grožio ir meilės kultūrą pasau- 
mi visi Dievo išrinktieji ir pa- lyje; jos išbaigimas yra ken- 
šauktieji, kurie yra susirūpinę čiančiųjų triumfas.
paprastuoju rojumi: jie kuria Dr. K. Cirtautas

testantų ministeris vadovauda-

dr. inž.
ka į valdines mokyklas, ypač i^ycla™s’J. Mull-Muhohui, dr

A. ir B. Naš
lį. Degėsiams,

. ___ ________ _ J. ir I. Stan-
jei nori gyventi tokiame centre, ■ Revičiams, inž. J. ir A. Augusti- 
kaip Chicaga. Jeigu dalis jų nu- i navičiams, dr. M. ir A. Vaitėnams, 
eina į kitas privačias mokyklas ^r. A. ir A. Aželiams, Baltic De- 
dirbti, kodėl jie nenueis į lietu- ir R Smetonams> dr. K. ir O. Paa
viu suorganizuotą mokyklą? Įtieniams, P. Dabrilai-Laima, dr. 

3. Ir iš Lietuvos atvykę mo- V. ir K. Juškėnams, A. Glode-
kytojai, jei tik nori ir, žinoma, niuiu ~ Bal*ic Bakery Namaičiui 

J . J . — batų parduotuve, J. Mikoniui,
susikalba angliškai, lygia dalia p> Reinikeriui — Sovinsky Bakery, 
priimami ne tik į aukštesniąsias Lietuvių klubui, Friendly Flower 

Lietu-viškai per pertraukas neduoda mokyklas, bet ir į tolygias, net Savings

Chicagos Psichologinio klubo 
pirmininku išrinktas dr. LeRoy 
A. Wauck, De Paul universite
to Psichologijos departamento 
pirmininkas. Psichologijos dok
toratą jis yra gavęs Lojolos 
universitete 1958 m.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

A. -Į- A.
ALBERT C. RUPELIS
Gyv. 5205 S. Homan Avė.
Mirė liepos 4 d., 1962, 2:30 

vai. iš ryto, sulaukęs 36 m. 
amžiaus. Gimė Chicago;, III.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Dolores po tėvais 
Riley, sūnus Al-en, tėvas 
Charles ir motina Stella Ro- 
polyf, sesuo Loretta Brig- 
ham.

Kūnas pašarvotas Egan 
kopi. 3700 W. 63 St. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, lie
pos 7 d., iš kopi. 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Galis 
parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir 
tėvai.

Laid. dirk. Egan, Tel. LU 
2-2000.

universitetus. Pavyzdžiui, vie-j ^uoširdus ačlū mieloms šeum- 
nas Lietuvos mokytojas lietu- i ninkems, dirbusioms virtuvėje ir 
vis (be akademinio laipsnio!) prie užkandžių, talkininkams vy-
dėsto vokiečių kalbą Chicagos ,rams- dirbusiems prie gėrimų ir bi- 

lėtų pardavinėjimo: Ciuberkie- 
universitete, kitas matema- ne^ Staskevičienei, Preaneckienei,

*k<a,x tiką Chicagos užmiestyje esan- Kalvaitienei, Stuogienei, A. Rauli-
ba dėstomos o tačiau lietuviš- ! čioje kolegijoje. Jeigu jie prii- naitienei, Vasiliauskienei, Liutkie- ba aestomos, o tačiau lietuvis- , j & j j & j v nei, Pabrinkiui) cituliui, Narbutai- 
kai per pertraukas ten tik nedi- mami į aukštąsias mokyklas, čįuį Petkev5čjui> Rarsokui, Rėkui, j 

Į kodėl jie netiktų lietuvių aukš- Bacevičiui, Kokliui ir Sakui.
I tesniajai mokyklai? Į Gili padėka visoms mamytėms, 1

4. Lietuvių kalbos teisės ir suaukojusioms užkandžių, maisto 
i sankcijos dė, jos Mmokėjimo p?t X*3 ŠŽ
' normalioje ir šeštadieninėje, ]įams gausiai atsilankiusiems ir 
“priedinėje”, mokykloje negali parėmusiems visokiais būdais pi- 
būti nė lyginamos. higinį mokyklos stovį. Nuoširdžiai

, dėkojame visiems svečiams, kurie 
Ben. Babrauskas atejo pasidžiaugti kartu su visa 

' mokykla ir pasidžiaugti mūsų 
j mažųjų gražiu pasirodymu progra
moje. — Tėvų komitetas

rezultatų, aiškiai parodo Chi
cagos Aukštesniosios Lituanis- 

i tikos mokyklos praktika. Mo-
... . ... . . , i kykla ten yra šimtu procentųAs tik noriu įskelti kai ku- .lietuviška, ne viena, o visos pa 

mokos yra ten tik lietuvių kairiuos klausimus, kurie, mano 
manymu, vargiai bus išspren
džiami ir todėl visą didelį užsi
mojimą pavers utopija.

Pirmiausia, vargu ar atsiras 
pakankamas skaičius tėvų, su
tinkančių rizikuoti savo vaiko 
ateitį, pasiunčiant jį į mokyklą, 
kurios mokslo lygis dar tebė
ra nežinomas. Be to, tuojau pat 
iškils tėvams klausimas: ar lie
tuviška gimnazija paruoš jų vai 
ką gyvenimui Amerikoje geriau 
negu amerikoniškos mokyklos? 
Vaikui juk teks Amerikoje gy
venti, ne Lietuvoje.

Antras dalykas — iš kur stei
gėjai gaus lietuvių mokytojų? 
Kiek iš savo tarpo turime to
kių, kurie Amerikoje mokslus 
išėję? Nedaug jų tėra, o ir tie 
patys vargu ar sutiks atsisaky
ti turimų vietų ir ryžtis pereiti 
dirbti į mokyklą, kurios ateitis 
dar nėra tikra.

Žinoma, pakankamai atsiras
tų mokytojų, kurie pasiruošę 
yra Lietuvos gimnazijose dirbti 
ir geri mokytojai ten buvo, o 
dabar čia fizinį darbą dirba, 
bet, jais užpildžius gimnaziją, 
abejonė dėl tos mokyklos pajė
gumo paruošti jaunimą ameri
koniškam gyvenimui dar labiau 
padidėtų.

Didėlė ir sunki taip pat būtų 
ir direktoriaus problema. Direk
torius tos mokyklos iš vienos 
pusės turėtų būti patriotas lie-

—
Eleonor Sheppard, 
ta Richmond, Va 
Yra ištekėjusi ir turi jau ir anū 
kų. ' (UPI)

Remia lituanistinę mokyklą 
Clevelande

Lituanistinės Vysk. M. Valan
čiaus mokj^klos tradicinis vakaras, 
įvykęs balandžio 28 d. Šv. Jurgio 

(parapijos salėje, praėjo gražiai ir 
pakilioje nuotaikoje. Įvairi progra-54 m., išrink-

miesto meru. ma gaugus tėvelių būrys, gardūs 
mamyčių užkandžiai ir kavutė su
darė progos visiems gražiai pasi- ( 
linksminti ir kartu paremti kuklų

, , ,. ... , . „ mokyklos iždą.dėlė grupele mokinių bekalba.' kom5tetas reiškia didžiau.
Lietuviškos gimnazijos inicia sią padėką visiems, kurie vienu 

toriai sakosi siekią to paties, ar kitu atveju prisidėjo prie šio 
kas seselių kazimieriečių jau vakaro pasisekimo: muz. A. Mi-1 
padaryta beveik prieš pussim- ^giaį gražų kankiininkių būrį, čiur- 
tį metų. Tiesa, kad seselės ka- lionio ansamblio moterų chorui — 
zimierietės steigė mokyklą lie- didingai išpildžiusiam antrąją pro- į,
tuvių vaikams su lietuviais mo- gramos dalį, mokyklos vedėjui Ka- 

ų raliui ir visiems mokytojams pn-
kytojais. Bet tai buvo prieš pus sidėjusiems prie programos ir va- 
šimtį metų. Šiandien ta mokyk- karo ruošimo, Butkuvienei — pač
ia jau nebėra lietuviška ir lie- aukojusiai brangią dovaną, spon- 
tuvių kalba jos sienose jau tik dr j. jr g Skrinskams,
retai bėra girdima. Nėra abe- dr- a. ir K. Mariams, J. ir M.

ALDONAI BENDIKAITEI, 
jos tėveliui mirus, užuojautą reiškia

Chicagos Studentu 
SANTARA

.L F. EUDEIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

___ _ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika- ; 
lais kreiptis į Baltic Florists — I 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.! 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”. .

Mūsų bičiuliui
A. -f A. JONUI RUDAIČIUI

nelauktai mirus, žmonai Magdutei ir vai
kams, bei mamai Dumčiuvienei reiškiame gi
lią užuojautą.

Stasys Adomaitis 
A ir J. Rugiai

llllllHIIIIIlhliiiiHililIlIlIlIIilIlIlIlHIIIIIIII

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI !

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
iiiiiiimiiiiiimimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim

A. f A.
BERNICE SHERS (Serksnis)

(PO TĖVAIS VARPUCINSKAS)
Gyveno 9606 Schiller Boulevard, Franklin Park, Illinois.

Mirė liepos 3 d. 1962 m., 8:30 valandą vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šaulių apskr., Papilės miesto.
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus adv. Alfonse ir marti 

Blanche, du anūkai — Allen ir Dawn, trys seserys — Ona 
Valaitis, Mary Dvireckas ir švogeris Roy, ir Marcella Tot- 
zaner ir svainis Herman ir jų šeimos: brolienė Mary Varpu- 
cin ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Albertas Varpucinskas su šeima.
Priklausė SLA 301 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 3 vai. popiet A. Petkaus 

ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avenue, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 7 dieną. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Queen of Heaven Mauzolejuje.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, anūkai, seserys, švogeris 
ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3-2108.

A. + A.
MARIJONA PAVILIONIS

(po tėvais Merkytė, po pirmų vyru Pivariūnas)
Gyveno 6630 So. Talman Avė.
Mirė liepos 3 d., 1962 11:15 vai. ryto, sulaukus 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr. Skapiškiu parap. 

Bijorų kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, du sūnūs: 

Anthony Pavilionis, marti Evelyn ir Albin Pivariūnas, marti 
Marion; trys posūniai: James, marti Clara, Vincent, marti 
Stella ir Alexander, marti Violet Pavilioniai, 15 anūkų, 2 pro
anūkai. Giminaitė Bernice Dominic su šeima, trys brolia,: 
Paul, Peter ir John Merkiai ir jų šeimos. Daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Amžina narė šv. Kazimiero Akadem. Rėmėjų, priklausė 
Garfield Pk. Liet. Pašalp. klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 So. VVestern 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad. liep. 7 d., iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Gimimo Panel. Švč. parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marčios ir giminės.
Laid. direkt. Mažeika - Evans, Tel. RE 7-8600.

A. -f A.
ANDRIEJUS BERŽINSKAS

Gyveno 7027 So. Washtenąw Avė.
Mirė liepos 4 d., 1962, 6:30 vai. ryto, sulaukęs 75 m. am

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Amerikoje 

išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Ona, vyras Vy

tautas Kankulevičius su šeima, trys posūniai Jonas Vikta, 
žmona Audronė su šeima, Antanas Viktoras, žmona Danutė 
su šeima, ir Jonas Vilčiauskas su šeima. Sesers vaikai: George 
Kostas ir Anastazija Kliora ir jų šeimos, daug kitų giminių 
bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liep. 7 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Gim. Panel. švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans, tel. RE 7-8600

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ifh St., PR 9-1355 ir 9-8356

Laidotuvių Direktoriai

mjzhimvan:
C845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIBKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAtefOMi TOM 
REpnbllt T-eeoe KSpaUk V-CSM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWiCZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
»348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAlayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CTCERO, ILL. TeL OLymplc 2-1003
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X Moterų sąjungos 21 kuo
pa Town of Lake liepos 8 d. 2 
y. p. p., rengia arbatėlę su dau 
gybe dovanų ilgametės kuopos 
pirm. Jadvygos ir Jurgio Kuz- 
mickių namuose, 7007 S. Justi
ne St. Kviečiami gausiai atsi
lankyti sąjungietės ir viešnios 
iš kitų parapijų ir kuopų.

X Vita Milaknytė studijuo
dama Austrijoj be kitų kraštų 
aplankė ir Moroką (ne Maskvą, 
kaip buvo netiksliai išspausdin
ta antradienį).

X Joną Valauską vardinių 
proga aplankė gausus draugų 
būrys; čia matėsi Bartašiai, 
Dirkis, Truskūnai ir daug kitų, 
kuriuos solenizantas gražiai pa
vaišino. Čia pat buvo pasidalin
ta įspūdžiais apie statomą Port 
landė paminklą.

X Prof. R. Sealey, šiuo metu 
dėstąs Seattle, Wash., universi
tete, užsisakė lietuviškų knygų 
už $32. Profesorius yra ang 

cagą, dalyvauti savo "geros pa- las’ Paikiai išmokęs lietuviškai,

X Simfoninio koncerto, kuris 
rengiamas Kultūros kongreso 
metu, komisiją sudaro muz. 
Vladas Jakubėnas — pirminin
kas, Vytautas Radžius — vice
pirm., Juozas Kreivėnas — sek
retorius ir nariai — žurn. Vla
das Būtėnas, Algirdas Trinkū
nas, Chicagos Lietuvių Operos 
atstovas Jonas Paštukas, Dai
navos ansamblio atstovas Albi
nas Dzirvonas, muz. Jonas Zda
nius, Jonas Narukynas. Simfo
ninis koncertas įvyks lapkričio 
25 d. Diriguoja komp. Jeroni
mas Kačinskas iš Bostono.

X Juzefą Savickienė su sū
numis JVytu ir Sigitu iš Brock- 
tono, Mass, buvo atvykę į Chi

Svečiai “Draugo” įstaigoje. Iš kairės pirmoje eilėje Juzefą Savic
kienė, Aldona Gaižutytė, Kotrina Rukienė, antroj eilėj: Vytas Sa
vickas, Vidmantas Rūkas, Julius Rūkas, Vladas Novikas, Sigitas 
Savickas.

Chicagos žinios
STREIKAS UŽDARĖ 7 ĮMO- nijoj, 4700 S. Central av., Fo-

t

žįstamos Genovaitės Nokinaitės 
vestuvėse. Aplankė savo pažįs
tamus, lietuviškas įstaigas, jų 
tarpe ir “Draugą”. Apsirūpino 
lietuviškomis knygomis.

X R. Skipitis rašo savo atsi
minimus, kurių, numatoma, bus 
dar trys tomai. Išspausdintasis 
tomas susilaukė skaitytojų su
sidomėjimo ir yra gausiai per
kamas.

X Marija Sirutytė išvyko 
dviem savaitėm atostogų į 
Kneipp Springs, Rome City, 
Ind.

X Kotrina ir Julius Rūkas, 
su sūnumi Vidmantu, iš Oma- 
hos, Nebr., savaitei laiko buvo 
atvykę į Chicagą. Kotrina Ru
kienė su sūnumi 1960 metais 
yra atvykusi iš Lietuvos, iš Tru 
skavos miestelio, Panevėžio ap. 
Ji su vyru buvo nesimačiusi 16 
metų. Jos atvykimu teko rūpin

NES
Skardininkų unija, lokalas nr. 

173, sustreikavo, uždarydama 
septynias Chicagos įmones. 
Skardininkai uždirba $4.25 į

tis trejus metus, šiame reikale šiandien, penktadienį, jaunimo

ir pastoviai perka lietuviškas 
knygas.

X Marija (Balčiūtė) ir An- valandą. Unija nori išreikalau- 
tanas Kančiai, gyveną Chica- 20 centų į valandą algos pa
goję, 3443 W. 72 g-vė, susilau
kė 3 šeimos kūdikio. Birželio 
30 d., susirinkus gausiam sve
čių būriui, buvo pakrikštytas 
šis antrasis jų sūnus Arvydo- 
Lino vardais. Krikšto tėvais 
buvo Sofija Butkienė ir Juozas 
Derenčius. Svečių tarpe matėsi 
ir kun. B. Sugintas; sveikinda
mas ta patvarų šeimos žydinį, 
palinkėjo, kad krikštynos nebū
tų paskutinės. Buvo ir daugiau 
gražių kalbų. Svečiai nenorėjo 
apleisti šių namų, kur buvo 
skaniai vaišinami šeimininkų ir 
sumanios virėjos Petrės Cecke- 
vičienės.

X Latvių jaunimo festivalis
Chicagoje eina prie pabaigos.

‘Svarbesnieji kongreso įvykiai:

ręst (View, arti Cicero. Nuosto
lių padaryta $150,000.

VAGILIUS PALIKO KELNES

Muzikantas Clarence Johnston 
grįžo į savo kambarį Suther- 
land viešbutyje, 4659 Drexel 
blvd. Rado vyrą išlipantį iš vo
nios - dušo. Kai Johnstonas

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvis paskaitininkas a- 
merikiečių konferencijoje. Bir
želio 27-29 d. New Yorko uni
versiteto patalpose Bronxe vy
ko trečioji automatinės kontro
lės konferencija, kurioje dalyva 
vo apie 700 registruotų daly
vių, jų tarpe du lietuviai. Au
tomatinė įvairių technikos pro
cesų kontrolė yra viena aktua
liausių inžinerinių sričių, nes 
su jos tolimesniu išsivystymu 
'yra glaudžiai susijusi ekonomi
nė šalies pažanga ir jos saugu
mas. Konferencijoje buvo skai
tytos 64 paskaitos, vaizduojan
čios vėliausius atsiekimus au
tomatinės kontrolės teorijoje ir 
jos pritaikyme.

Vienas paskaitininkų buvo lie 
tuvis Z. B. Rekašius, jaunas, 
bet daug žadantis, mokslinin
kas. Gimęs Lietuvoje 11928 me
tais, aukštuosius inžinerijos mo 
kslus baigė jau šiame krašte. 
Daktaro laipsnį įgijo 1960 m. 
ir šiuo metu yra žinomo Pur- 
due universiteto, Indianoje, jau 
nesnysis (assistant) profeso
rius. Konferencijoje dalyvavo ir 
Leonas Kačinskas, šiuo metu

kėlimą.

dantų apdraudimas

Dr. Robert Tuck, Chicagos 
dantistų sąjungos prezidentas, 
žada 1963 metais pasiūlyti dan
tų apdraudimo projektą, pana
šų į dabar veikiantį Blue Cross 
apdraudimo planą. Dantų ap- 
draudos planai jau įvykdyti 
Michigan, California, Rhode Is- , ,
land, Oregon ir Washington vai ^omam Newberry knynynu. leis atostogas. Prelato J. Bai 

. i siais metais sueina 75 m. Jame
S y eSe' yra 800,000 tomų. Knygynas

skambino policijai, nežinomasis dirbąs mokslinės informacijos 
užsimovė apatinius ir išbėgo srity Washingtone. Jis sekė kon 
lauk, palikdamas savo kelnes, ferenciją Kongreso bibliotekos 
marškinius ir batus. pavedimu.

— Kun. Audrys-Juozas Bačkis 
liepos 6 d. atskrenda iš Romos 
į New Yorką. Jis aplankys savo 

. Pasaulinio garso privačiai už'tėvus Washingtone ir JAV pra-

NEWBERRY KNYGYNUI 
75 METAI

RADO BEMIEGANTĮ KAPI- specializuojasi istorijoj, biogra 
NESE

kūno kvietimu jis kelioms die
noms apsistos Atsimainymo pa
rapijos klebonijoje, Maspethe,

daug padėjo JAV vicepreziden
tas Nixonas, kai buvo nuvykęs 
į Maskvą. Julius Rūkas skaito 
“Draugą’’ nuo pat atvykimo. 
Lankydamiesi drauge įsigijo 
eilę lietuviškų leidinių.

X Kun. Justinas Steponaitis, 
iš Worcester, Mass., atvyko į 
Chicagą praleisti atostogų. Sek
madienį, liepos 8 d. 10 v. atna
šaus šv. mišias Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Kun. Stepo 
naitis yra apsistojęs pas gimi
nes Kregždžius ir Juodikius, 
6614 So. Marshfield.

X Adolfas Lietuvininkas, 
2741 W. 69th St., dirbdamas 
prie statybos sunkiai susižeidė: 
sulaužė nugarkaulį. Įdėtas į 
gipsą, kuriame turės būti ke
letą mėnesių. Dabar ligonis par 
vežtas namo ir yra dr. A. Šaba 
no ir geros žmonelės Gizelės 
priežiūroje.

X Antanas Norbutas, 828% 
No. Lafayette Pk. Place, Los 
Angeles 26, Calif., pergyveno 
sunkią operaciją. Dabar jau 
sveiksta.

Angelė ir Antanas Norbutai, 
gyvenę Chicagoje, dabar jau 
kelinti metai kaip įsikūrė Los 
Angeles, Calif.

Chicagos policija rado miega 
lių vienose kapinėse liepos 4 d. 
naktį. Jis rimtai paaiškino, kad 
tai vienintelė rami vietelė, ku
rioje galėjo pailsėti, nes per 
daug visur kitur leidžiama fe
jerverkų. Policija jį paleido. 

DEGĖ CHEMIKALAI

Ugniagesiai iš 15,-kos priemie

diskusijos (latviškai) Sheraton 
— Chicago viešbuty 2 v. p. p., 
jaunųjų pianistų koncertas Or
chestra Hali, 8 v. v. šeštadie
nį, liepos 7 d., 9 v. ryto bėgimo sgįų kovojo su gaisru, įvyku- '
ir kitos lengvosios atletikos sįu Daubcrt chemikalų kompa- j s^’ Prarado savo piniginę
varžybos Stagg Field; 3 v. p. p. -j-
didysis festivalio parengimas
su tautinių kostiumų paradu 
Medinah Temple; 8 v. v. festi
valio didysis balius Sheraton—
Chicago viešbuty. Sekmadienį, 
liepos 8 d., pamaldos; 2 v. p. p. 
gegužinė Schiller parke su pa
baigtuvių laužu.

X Anna Laurins, 4520 So.
Whipple St., Brighton Parko 
draugijų veikėja, grįžo namo 
patikrinusi sveikatą Šv. Pranciš 
kaus ligoninėje; turės pergy
venti operaciją.

X Helen Tamasunas, 4400 S.
Washtenaw av., sunkiai susi
žeidė ranką. Tamošūnai yra pa
rapijos ir draugijų darbuotojai

fijoj, literatūroj Ur muzikoj. Jo n. Y. Po to vyks į Washingto- 
adresas — 60 W. Walton. Rug- ną pas savo tėvus. J'JAV-se iš
sėjo mėn. išeina į pensiją 20 bus kelis mėnesius, ligi mokslo 
metus išbuvęs knygininku dr. pradžios. Kun. A.-J. Bačkis 
Stanley Pargellis. Jo vietą už- nuo š. m. pradžios yra priim- 
ims dr. Lawrence Towner, Wil- tas į Pontificia Academia Ecc- 
liam and Mary kolegijos profe- lesiastica ir kartu studijuoja 
sorius, iš Williamsburg, Va. (bažnytinę teisę Laterano uni

versitete.

IR TOLI
gys, dalyvavęs kun. Jono A. 
Kučingio, Šv. Kazimiero par. 
klebono, Los Angeles, Calif., 
kunigystės sukakties iškilmėse, 
birželio 18 d., išvyko iš Los An 
gėlės, Calif., Amerikos šiaurės 
vakarų link. Kartu išvažiavo ir 
tėvas P. Cinikas, MIC, Chicago, 
III., bei tėvas S. Kulbis, SJ, 
Montreal, Canada. Vyskupas 
numatė aplankyti lietuvius San 
Francisco, Cal., Portland, Oreg., 
ir Seattle, Wash., apylinkėse.

— Inž. Rimas Prižgintas, sėk 
mingai baigęs karinę tarnybą, 
grįžo pas tėvelius į Los Ange
les, Calif. Inž. Prižgintas gavo 
savo srity gerą inžineriaus vie
tą Jet Propulsion laboratorijoj, 
Pasadena, Calif.

— Tadas ir Giedrė Mickai, 
kartu su penkerių metukų sū
numi Raimundu, atvyko iš 
Grand Rapids, Mich., į Pietų 
Kaliforniją gyventi. P. Mickai 
nusipirko jaukius namus Pacoi- 
ma, Calif., ir gražiai įsikūrė.

— Vladas Jasilionis, Los An
geles, Calif., buvo sunkiai su
sirgęs. Padarius ligoninėje ope
raciją, ligonis grįžo į namus ir 
palengva sveiksta.

— Rimantas Dabšys ir Biru
tė Reivytė priims moterystės 
sakramentą Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Los Angeles, Calif., 
rugpiūčio 11 d. Rimantas ir Bi
rutė yra balsingi Los Angeles 
lietuvių kolonijos nariai ir yra 
gerai pažįstami plačiajai visuo
menei.

— V. P. Raulinaitis, gyv. Los 
Angeles, Calif., brokeris drau
dimo agentas, notaras, parūpi
na namų, turto atsakomybės ir 
automobilių apdraudas, tarpi
ninkauja namų pirkime, daro 
dokumentus, veda apyskaitų 
knygas.

— Prof. Mykolas Biržiška, 
gyv. Los Angeles, Calif., palen 
gva sveiksta po sunkios ligos. 
Gydosi namie. Gydytojo pata

riamas, profesorius turi daug 
laiko gulėti.

— Juozas Traška,uskas, įstei
gė statybos įmonę Los Angeles, 
Calif., mieste.

— Monika Slator, Šv. Kazi
miero parapijos, Los Angeles, 
Calif., uoli rėmėja ir gerada
rė, yra dar ligos vargina
ma. Gydosi namie.

— Inž. Janas Navickas ir 
Dalia Andrašiūnaitė susituoks 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los 
Angeles, Calif., š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Abu jaunuoliai gra
žiai reiškiasi lietuviško jauni
mo veikloje.

Hurado sveikinimui progą
Kalėdų švenčių proga Stase

lis gavo nuo savo tetos atviru
tę su įrašu: “Linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų!” Ka
dangi jis per Kalėdas labai 
užimtas, tai savo tetą Staselis 
prisiminė tik per Dangun Ėmi
mo šventę ir tą proga jis savo 
mielą tetą taip pasveikino —- 
“Laimingos kelionės dangun!”

KATALIKŲ, PROTESTANTŲ 
ŽYDŲ KONFERENCIJA

JAV katalikų, protestantų ir 
žydų atstovų bendra konferen
cija šaukiama 1963 m. sausio 
1-17 dienomis Chicagoje. Joje, 
numatoma, dalyvaus apie 600 
vadovaujančių dvasininkų ir pa 
sauliečių. Svarbiausias konfe
rencijos uždavinys —- ieškoti 
sėkmingiausių kovos būdų prieš 
rasinę diskriminaciją. Į konfe
renciją pakviesta daugiau kaip 
40 katalikų, protestantų ir žydų 
grupių. Kvietimo raštą pasira
šė NCWC Socialinės Akcijos 
departamento direktorius, Mil- 
waukės arkivyskupas W. E. 
Cousins, JAV Bažnyčių (protes 
tantų) tarybos prezidentas Ir- 
wių Miller ir Amerikos sinago
gų tarybos prezidentas dr. Ju
lius Mark.

PO 12-KOS METŲ ATSIRADO 
PINIGINĖ

Earleen DeLoeriea, 8614 Wal

— Leidžia knygą. Kun. Jo
nas A. Kučingis, Los Angeles, 
Calif., lietuvių parap. klebonas, 
savo 25-kių metų kunigystės 

beatostogaudama prieš 12-ka sukakčiai įamžinti leidžia kny-
’^metų Chicopee Falls, Mass. šio gą “Kunigo paveikslas”, kur bus

. X S?Hstė .,IzabeIė Motekai" mis dienomis piniginė su doku- popiežių enciklikos apie kuni-
tienc išvertė is italų kalbos Piet ? mentais jai grąžinta Chicagon, gystę Enciklikų vertimus pa
lo Mascagni opera Cavalleria rbet be joje buvusių $30. Ji ruošė ir knygą redaguoja prel.
Rusticana”, kurią sekantį sezo- džiaugiasi atgavusi dokumen

tus.ną statys Chicagos Lietuvių 
Opera. Šiuo metu solistė verčią 
antrą to pat sezono operą R. 
Leoncavallo “Pajacai”.

X Charles Sukur automobi
liu išvežė į Miami Beach, Fla., 
žmoną Charlotte, dukrelę Ma
ry Lynn, sūnų Charles ir uoš
vienę Barborą Bartkienę, iš 
Brighton Pk., mėnesiui atosto- 
togų, o pats Charles Sukur 
grįš, nes Chicagoj turi verslą

LATVIŲ BALETAS

X Valstybinės Rygiškių Jo
no gimnazijos auklėtojai ir auk 
lėtiniai (nežiūrint, ar jie gim
naziją baigę ar trimestrą išbu- 
bę) kviečiami liepos 13 d. 7:30 
v. v. B. Pakšto salėn, aptarti 
susijusius su R. Jono gimnazi
jos minėjimu reikalus. Labai 
laukiami dar prieš I-jį Pasau
linį karą trynę suolus Marijam 
polėje. Iniciatorių grupė, susi
dedanti iš įvairių laidų gimnazi
jos abiturientų, laukia gausaus 
atsilankymo.

X Atidaryta nauja, jauki 
lietuviška užeiga “Park Lite

Jaunieji latvių baleto šokėjai 
liepos 3 d. Prudential auditori
joje, Chicagoje, davė šaunų 
spektaklį Latvių Jaunimo fes
tivalio proga. Dalyvavo 5 ba
lerinos ir vienas vyras šokėjas. 
Parodė gražius sugebėjimus. 
Ypač gabiai reiškėsi Parsla 
Celms, su giliu įsijautimu per
teikdama orientalinius ir Ceilo- 
no šokius. Chicagoj veikia lat
vių V. Riekštinš - Treimanis 
baleto mokykla, kuri šiam spėk 
takliui davė miklias šokėjas: 
Vinetą Reichs (Koncertinis val
sas) ir Sandrą Ozolinš (Sibeli
jaus “Gedulo valsas”). Juodvi 
davė ir šokio duetą pagal Strau 
so “Pavasario dainą”.

Buvo atvykusių šokėjų iš To
ronto, Kanados, kur latviai tu
ri net dvi baleto studijas: 1) 
E. Ošinš - Bcrzinš, davusią 
šiam baletui Andrą Grikis 
(grakščiai pašokusią “Italų pol 
ką” ir latvių kompozitoriaus 
Darzinš “Melancholišką valsą”), 
2) Vera Keišs studiją.

Šiame spektaklyje dar daly-1 
vavo baleto šokėjai iš D. Jab-1 
lokovs Vorps studijos. Ypač 
gabus tos studijos šokėjas Vie- 
sturs Rozenbergs, sklandžiai su 
Dace Priedite atlikęs ištrauką 
iš Delibes “Silvijos”, Chopino 
“Rudens nuotaikų” ir dalį Čai
kovskio “Juodosios gulbės”.

Publikos buvo daug. Visi gė
rėjosi latvių tremties baleto 
prieaugliu. Pažymėtinas kostiu
mų kuklumas.

Tas baleto vakaras tai buvo 
tik viena iškarpa iš didžiojo

______________________
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu
kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 — 51.00, 
2.00 — 51.75, 500 — 53.75. 1000— 
56.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA
NY, 406 S. Second, Alhambra, Calif. 
Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllll

latvių jaunimo festivalio, ku
riam buvo ruoštasi per 2% 
metų. Buvo sudarytas festiva
lio rengimo komitetas iš 110 
žmonių. Jis turėjo 63 posėdžius, 
kurių metu... išgėrė apie 400 
galionų kavos ir apie tiek pat 
minkštųjų gėrimų. Išsiuntinėjo 
17,000 egzempliorių festivalio 
proga leidžiamo biuletenio “Pa- 
klau” (Klausyk) ir paskleidė 
apie 40,000 reklaminių lapelių. 
Festivalio metu buvo sutelkta 
250 darbininkų įvairioms parei
goms. Į festivalį buvo atvyku
sių net iš Vokietijos, Švedijos. 
Šių eilučių autoriui teko susi
pažinti su latvių karo vetera
nų “Dauguvas Vanagi” organi
zacijos pirmininku Augustu Va 
nagu, kuris aiškino, kad jų drau
gija yra sutraukusi apie 2,000 
buvusių laisvės kovų ir kitų 
Latvijos karių veteranų. J. Pr.

Feliksas Bartkus, Dalias, Tex.
— Muz. B. Budriūno studen

tų rečitalis. Birželio 23 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Los 
Los Angeles, Calif., buvo iš
kilnus jaunųjų muzikos entu
ziastų pasirodymas. Visi jie 
muz. Broniaus Budriūno moki
niai. Programos turiningumas 
bei įvairumas ir jaunųjų muzi
kų krapštus pasiruošimas su 
silaukė nuoširdaus publikos dė
mesio.

— Vestuvės. Rugpiūčio 4 d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los 
Angeles, Calif., moterystės sak 
ramentą priims Allen A. Dri- 
ver ir Theodora Rainis.

— Vysk. V. Brizgys lanko He 
tuvius. Vysk. Vincentas Briz-1

NEDIRBS VIRŠVALANDŽIŲ 
IR NEGAUS KAVOS

Michael Kennedy buvo nau
jai perrinktas administratoriu
mi 15,000 narių turinčios AFL- 
CIO elektrikų nr. 134 unijos 
Chicagoje. Po rinkimų jis vi
siems nariams pareiškė, kad 
nuo lapkričio 1 d. nariai nega
lės dirbti viršvalandžių ir ne
bus skirta laiko kavai gerti. Vi 
si elektrikai turės darbdaviams 
duoti pilnos dienos darbą. Ne-

ilgameeiai įnuostabu’ nes ™o lapkr. 1 d.
unijos nariai dirbs tiktai 35 va- 

: landas į savaitę, o valandos at- 
X Namų Savininkų Susivie-1 lyginimas bus $5.

nijimo Brighton Parke narių 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
birželio 29 d. Vengeliausko sa
lėj, kur d-jos pirm. šulas pada
rė atliktų darbų apyskaitinį pra
nešimą, o jį papildė fin. kas.

S.H. Armature Service ad., 2800 
X Viktoras ir Bernice Kai- S. Campbell Avė. Sukur yra ži

vaišiai su šeima persikėlė gy
venti į savo naują rezidenciją, 
5747 S. Parkside. Prof. kun. 
V. Mikolaitig pašventino naują 
Kalvaičių namą.

X Francis ir Roineyn Kerr 
Kanapack liepos 1 d. Little Co. 
of Mary ligoninėje susilaukė 
sveikos ir gražios dukrelės, ku
riai vardas parinktas Ona 
Pranciška. Ona ir Stasys Kana-

nomi veikėjai ir stambūs gerų 
darbų rėmėjai,
“Draugo” skaitytojai.

Kur praleisti atostogas?

, ’ . • • j- Simanavičius. Apyskaitą na-
pack džiaugiasi pirma, dukraite į patvjrttao. vė„au nuba,.
(anūke). i

X “Grandis’’ iškylauja! At- 
kų stud. korp! “Grandis” va
žiuoja šį sekmadienį 9 v. r. į sve
čius pas “Grandies” filisterius 
Beverly Shores savaitgaliui.

X Autobusas iš jaunučių

Vėliau
suota papildyti valdybą nau
jais nariais, būtent, Vincenta 
Klimas, Vladas Ilginis, Anta
nas Liūdžius ir Pr. Mažrimas. 
Marmienė perrinkta sekretore 
susirašinėjimui su valdžios įs
taigoms. Nutarta per du mėne-

stovyklos bus prie Jaunimo j sįus nedaryti susirinkimų, o 
Centro 9 v. v. sekmadienį, lie- p0 atostogų susirinkti rugsėjo
pos 8 d. Prie Cicero Šv. Anta
no parap. mokyklos 10 v. v.

mėn. pabaigoj. Į susivienijimą 
įstojo keturi nauji nariai.

X Automatiškai įstatomas įX Petrą® Kilmitzs^ 5648 So,
Inn” prieš Dariaus-Girėno pa- Paulina St., vardinių proga bu-»iangą Emerson vėsintuvas. Ne- 
minklą, 2822 W. Marąuette Rd. j vo pasveikintas savo artimųjų. , reikia nei įrankių, nei priedų,
Savininkai, A. Grigaitis ir B. 
Bartkus, kviečia visus apsilan
kyti. (Sk.)

Petras ir jo žmona Angelą yra j neį atskiros elektros linijos, 
rūpestingi parapijos ir gerų Gradinskas, 2512 W. 47th St., 
darbų rėmėjai. FR 6-1998. (Sk.)
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Winston Churchillis, grįžęs iš Rivieros į Londoną, nuo neštuvų 
rankos mostu: sveikina atvykusius jo pasitikti. Churchillis dabar 
turi 87 m. amžiaus; lūžus klubui, dabar gydomas Londono Mid- 
lesex ligoninėje.

Pennsylvanijos Pocono 
kalnai

Tik čia galėsite pamatyti visą gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsi, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas. 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jus su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsj, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia tcniso-krepši- 
nlo aikštele, gerą lietuvišką maistą 
ir malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (swimming pool) 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garinai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA. 

Tel.: Stroudsburg 424-1920




