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Šaltasis karas namie

Jei teismo sprendimas 
bus vykdomas

Vyr. teismo sprendimas dėl maldos labiausiai diskutuo
jamas. Kol paaiškės, ar stipresnės jėgos bus už teismo 
sprendimo vykdymą, ar stipresnės už pasipriešinimą 
jam, dėmesio verta taktika, kuria siekiama sprendimui 

laimėti masės opiniją.

Graikų komedijų rašytojas ta; mes, anot New Jersey žmo- 
Aristofanas veikale “Debesyse” j nių, mokykloje vartojam ne Te
rodė sūnaus ir tėvo pasikalbėji
mą. Sūnus įtikinėjo tėvą, kad 
vaikai turi teisę tėvus mušti.
Įtikinėjo logiškais argumentais: 
esą niekas nesistebi, kad tėvai 
muša vaikus, bet seni tėvai yra 
taip pat supaikėję, tad su jais 
reikia taip elgtis kaip su vai
kais ir dėl to nesistebėti... A- 
ristofanas pajuokė savo am
žiaus sofistus, kuriem kiekvie
nas teigimas galėjo būti įrody
tas kaip tiesa arba, jeigu nori, 
kaip melas. Reikia tik parinkti 
tinkamus logikos argumentus.
Sofistų įtakoje tiesa nustojo bu 
vus minties sutikimas su daik
tu, faktu. Tiesa jiem paliko tik 
žodžio sutikimas su asmeniniais 
įspūdžiais. Anot Heraklito, tie
sa yra tai, ką žmogus šiuo me
tu jaučia. Tad ir augo. tais lai
kais retorika, kuri turėjo logi
niais gudriagalviavimais suda
ryti klausytojui įspūdį, atstojau 
tį tiesą.

Amerikos gyvenime s sofistinio 
gudragalviavimo gadynę, primi
nė aštriausiai diskutuojamas 
šiuo metu maldos klausimas.
Atrodo, kad ir teisme ir visuo
menės diskusijoje rūpėjo ne tie
sa: ar maldos faktas sutinka 
su konstitucija. Viena ir antra

gentų maldą, tai 
mūsų neliečia; 
melsimės...

sprendimas 
mes ir toliau

Taip sudaroma apsiraminimo 
nuotaika. Nieko baisaus... Spau 
doje net pareikšta nepasitenki
nimas buvusiais prezidentais 
Hooveriu ir Eisenhoweriu, kam 
jie nerimą kėlė savo pareiški
mais.

Tų, kurių vardais malda bu
vo atvesta į teismą, toki aiški
nimai jau nepatenkina. Nepa
tenkins jų ir naujas tekstas, pa 
rūpintas ne regentų, nors tokis 
tekstas jau ir paskelbtas — tie
siog kartojami žodžiai iš Ne
priklausomybės deklaracijos. 
Jiem svarbu ne deklaracijos bu
vimas, o maldos nebuvimas. Jie 
žiūri į teismo sprendimą kaip ir 
maldos šalinimą iš mokyklos. 
Teisėjas Potter Stewart pro 
daugumos sofistiškai formuluo- 

' tą sprendimą matė tai, ko iš 
tikrųjų ąiekiama. Jis ir vertino 
sprendimą kaip kėsinimąsi pa
šalinti maldą iš mokyklos, duo
ti valstybei naują charakterį, 
ir dėl to atsisakė daugumos 
sprendimui pritarti. Teisėjas 
Douglas nė neslėpė: tai, kas 
liečia dabar mokyklą, turi pa-

Prez. Kennedy dovana 
Brazilijai

HINGHAMTON, N^ Y. — 
Didelis prekybinis lėktuvas iš 
čia nugabeno į Recife, Brazili- ! 
ją, prez. Kennedy dovaną dvi I 
sanitarines automašinas. Pui- i 
kiai įrengtos mašinos su vėsi
nimu ir nutekamu vandeniu pa
gamintos Oneonta, N. Y., vie
tovėje. Tai prezidento asmeninė 
dovana Brazilijai, kurią jis lan
kys šio mėnesio pabaigoj.

Prokuroras reikalauja 
pustrečių metų

BERLYNAS. — Robert Mann, 
Stanford universiteto studentas, 
yra teisiamas Rytų Vokietijoj, 
kad padėjęs žmonėms išbėgti iš 
Rytų Vokietijos. Prokuroras 
prašo nuteisti pustrečių metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Va
karų korespondentai, JAV mi
sijos stebėtojai ir jaunuolio tė
vai nebuvo įleisti į teismo salę. 
Jaunuolis suimtas sausio mė
nesį.

Prez. Kennedy pasakė kalbą 2,000 užsieniečių studentų, kurie yra 
atvykę į Ameriką vienų metų studijoms. Studentai prasiveržė 
pro apsaugą ir entuziastingai šaukdami apsupo prezidentą. (CP)

NAUJAS NUSIGINKLAVIMO 
PLANAS

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės ir Bri 
tanija svarsto naują nusigink- 

MASKVA. — Vadinamoj tai- įlavinto planą, kurį sudarė Mek- 
kos konferencijoj Maskvoj bu-1 sikos atstovas Padillo Nervo, 
vo užpulta ir Sov. Sąjunga. H. f dalyvaująs 17 tautų nusiginkla- 
A. Jack, iš New Yorko, pasa

Turi kaltinti ir sovietus

kė, kad reikia kritikuoti ne tik 
Ameriką dėl atominių bombų

vimo konferencijoj Genevoj. 
Nauji posėdžiai prasideda atei
nantį pirmadienį. Pagal tą mek

bandymo, bet taip pat ir ko- j sikiečio planą, nusiginklavimo 
munistiniai kraštai, kurie tokias sutartis turėtų būti pasirašyta
bombas sprogdina.

Išvyko paruošti vizitui

kaip galima greičiau, tačiau ne
būtų reikalaujama tuoj pat su-

Sovietų diplomatai 
šnipai

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija. — Min. pirm. Holyoa 
ke paskelbė, kad du Sov. Sąjun
gos diplomatai pagauti šnipinė
jant Naujojoj Zelandijoj ir jiem

pusė savo “tiesą” jau turėjo iš! liesti ir kitas gyvenimo sritis ir, 
anksto, ir beliko tik ieškoti lo- jei jose yra religinio charakte- 
ginių argumentų, kad kitiem1 rio, jį pašalinti. Taip suprato 
sudarytų tokį pat įspūdį.

Sofistiškai buvo išreikštas 
teismo sprendimas. Antai, pen
ki tėvai skundė, kad mokyklo
je yra malda. Jie žinojo, ko no
rėjo — kad tos maldos mokyk
loje nebūtų. Teismas tiesiogi
nio atsakymo į klausimą, ar 
malda priešinga konstitucijai, 
nedavė. Formulavo: esą New

sprendimą ir prezidentas Ken
nedy, ragindamas sprendimą 
priimti; jis norėjo tik apraminti 
maldos nebuvimą mokykloje: la 
biau melskimės namie ir bažny
čioje.

¥

Pasakoje apgavikų audėjų so 
fizmus, kuriais sudarinėjo įspū
dį. kad audžia karaliui nere
gimą drabužį, demaskavo ber-

Yorko regentų taryba, sudary-- niukas tardamas; gi karalius 
dama maldą ir ją rekomenduo- j nuogas... Teismo ir jo komen- 
dama mokyklom, elgėsi prieš , tatorių sofizmu demaskavo kan- 
konstituciją, prieš jos pirmą
priedą, kuris draudžia leisti įsta 
tymus, steigiančius religiją.

Atsakyti tiesiai, kad malda 
mokykloje priešinga konstituci
jai, būtų nepopuliaru Amerikos 
masėje. Reikia prie jos prieiti 
argumentu, kuris nešokiruotų, 
negąsdintų. Reikia sudaryti įs
pūdį, kad teismo sprendime nie
ko nėra nepaprasto ir pavojin
go.

Ir čia prasideda aiškinimij a- 
pie teismo sprendimą sofistika, 
kurios šviesoje teismo sprendi
mas ir baltas ir juodas. Aiški
nama: teismo sprendimas mal
dos mokyklo je visai nedraudžia : 
jis tik sako, kad valdžios parei
gūnai regentai neturi teisės tos 
maldos sudarinėti ir rekomen
duoti... O kad jie neturi tokios 
teisės, kartojamas populiarus po 
sakis: juk valstybės ir Bažnyčia 
atskirtos. (Taip sakantieji bet 
gi nutyli, kuriai gi Bažnyčiai 
priklauso ta 22 žodžių malda...).

Ir tie, kurie buvo išsigandę, 
kad maldos mokykloje nebus, 
ėmė kartoti pasidrąsinimo žo
džius: taip, malda neuždraus-

Nori sianti daugiau užsakymu
Prez. Kennedy lankysis Chicagoj

CHICAGA. — Vakar grįžo iš 
Washingtono Chicagos miesto 
meras Richard Daley. Skelbia
ma, kad prez. Kennedy į Chica
gą atvyks spalio 19 d., padėti 
rinkiminėj kovoj demokratų 
kandidatui į senatą Sidney Ya- 
tes. Daley praneša, kad prezi
dentas pasirodys partijos pie
tuose McCormick salėj. Yates, 
kuris eis į rinkiminę kovą su 
senato mažumos vadu Everett 
Dirksen, lydėjo Daley. Svarbiau 
sias Daley kelionės tikslas buvo 
pasikalbėti prekybos reikalais, 
nes Chicago ir Illinois įmonės 
kasmet gauna 1 mil. dol. ma
žiau užsakymų iš Pentagono, 
kaip tai buvo Korėjos karo me
tu. Chicagos meras, drauge su 
Chicagos industrijos, miesto, u- 
niversiteto ir darbo vadais ta- 

, rėsi su gynybos sekret. Roswell 
| Gilpatric. Spaudos sekretorius 
j Salinger skelbia, kad Chicagos 
atstovų kelionė buvo suorgani
zuota jau prieš keletą savaičių. 
Richard Daley pareiškė, kad jis 
neturi jokių kitokių pasiūlymų, 
bet tik nori gauti miestui už
sakymų iš Pentagono išleidžia
mų 35 bil. dol. metinių sumų.

cagos Darbo Federacijos prezi
dentas, W. Halligan iš Halli- 
crafters bendrovės, J. Rettalia- 
ta Illinois Technologijos Insti
tuto prezidentas ir Chicagos uni 
versiteto viceprez. Warręn John 
son.

Sunaikino komunistų 
dalinį

SAIGON, Pietų Vietnamas. 
— Vyriausybės daliniai netoli 
An Xuen sunaikino 19 komunis 
tų dalinį, neprarasdami patys 
nė vieno vyro. Vietnamiečiai ka
riai į sukilėlių vietas nugabe
nami JAV helikopteriais.

Audros Japonijoj
TOKIO, Japonija. — Didelis 

taifūnas Joan nusiaubė Japo
niją, pareikalaudamas 94 žmo
nių gyvybių. Stiprus lietus už
tvindė • keletą vietovių. Nesu
randama dar keliolika žmonių.

Atmetė ieškinį
KANSAS CITY. — Federali

nis teismas atmetė John Ross, 
Per pastaruosius 10 metų gy- 62 m skundą prieš tabako Phi-
nybos departamentas daugelį 
darbų perkėlė iš Chicagos į Ca- i

lip Morris bendrovę. Ross ap
sirgo gerklės vėžiu ir jam dar

paliepta išsikraustyti iš krašto, j tybes, kai tuos darbus gali ge 
Tai ambasados antrasis sekr. ! iaį atlikti ir Illinois įmonės ir
Štikov, ir komercijas patarėjas

stabdyti ginklų bandymus. Tai Andrejev. Abu (norėjo papirkti 
galėtų valstybės išbandyti gink

NEW YORK. - Pierre Salin-' lus- Prieš galutinai jų bandymų
ger, prez. Kennedy spaudos sek

laikraštininkė Dorothy 
Kilgallen (Journal American).

Sustodama prie prezidento 
raginimo priimti teismo spren>- 
dimą ir melstis namie, bažny
čioje, bet ne mokykloje, prezi
dentą pateisina : “Kaip gi kitaip 
prezidentas galėjo pasakyti, —I 
su aristofaniška ironija kalba j 
Kilgallen. — Jis yra politikas.

uždraudimą. JAV ir Britanijos

naujazelandiečius pinigais 
dovanom ir gauti žinių.

bei

lifomijos ar Massachusetts vals- d952 m. buvo išplauta gerklė

universitetai. Chicagos merą ly
dėjo Edvvard Logelin, Chicagos 
Pramonės ir Prekybos Assn. 

’ prezidentas, William Lee, Chi-

retoriuš, išskrido į Braziliją pa- vyriausybės vyrai šį planą lai- 
ruošti prez. Kennedy vizitą. Pre I gana įdomiu. Bus siūloma 
zidentas ten nuvyks liepos 30 sudaryti inspekcines grupes iš
d. ir viešės tris dienas.

Gen. Augustin Munoz Grandės, 66 
m., generalissimo Franco parink
tas pavaduotoju, kuris gen. Fran
kui pasitraukus iš politikos, užim
tų jo vietą. (CP)

šešių-aštuonių asmenų. Vakarai 
tačiau atmetė sovietų siūlymą, 
kad grupė, kuri tikrins nusigink 
lavimą Sov. Sąjungoj būtų su
daryta iš sovietų atstovų ir neut 
raliųjų.

Kaltina Tshombę

Kataliku mokyklų streikas 
Australijoj

i ir nustojo kalbėjimo organų, 
.cor- kaltina kad tai atsitiko 
nuo Philip Morris cigarečių, 
kurias jis rūkė. Jo ieškinys bu
vo 250,000 dol. Teismas, susi
dedąs iš 11 vyrų ir vienos mo
ters, nutarė, kad bendrovė nė
ra kalta, nes šiandien mokslas 
dar nėra išaiškinęs, kas sukelia 
vėžį. Ross advokatas kelsiąs 
naują bylą.

Paleido žvejus
SYDNEY, Australija. — Lie-, mokinių, tada vyriausybė bus TOKIO. — Sovietai paleido 

pos 10 d. 8 katalikų mokyklos pastatyta labai keblion pade- 31 japonų žveją, kuriuos so- 
tu xxr_i—i„„r. vietai buvo suėmę, esą šie žve

joję sovietų vandenyse.
testuojant prieš vyriausybės pa 
skolų nutraukimą katalikų mo- 

ELIZABETHVILLE, Katan- į kykjoms kaip privačioms. Mo- 
ga. —: Užvakar Elizabethville kykjos turi 2,200 mokinių. Šis

Gouiburn, New South Wales bus tin, nes truks patalpų ir moky- 
uždarytos šešias savaites, pro- tojų.

įvyko Katangos karių paradas, 
švenčiant dviejų metų atsisky
rimo sukaktį nuo Kongo cent
rinės vyriausybės. Jungtinės 
Tautos kaltina Tshombę, kad 
šis sulaužęs pažadą neturėti sa
vo atskiros kariuomenės, ta
čiau Tshombę sakosi jis niekam 
tokio pažado nėra davęs.

veiksmas yra nukreiptas prieš 
vyriausybę, kad ši nenutrauktų 
katalikų mokykloms pašalpų. 
Nutarimas sulaikyti šešioms sa 
vaitėms mokslą buvo padary
tas tėvų susirinkime, kuriame 
dalyvavo 700 tėvų. Nutarimas 
uždaryti 8 mokyklas padarytas

Kardinolas Gilroy, Sydnėjaus 
arkivyskupas, skelbia, kad tos 
provincijos katalikų nutarimas 
yra drastiškas, tačiau jis išreiš
kia, ką galvoja katalikai dėl 
vyriausybės nutarimo neremti 
katalikų mokyklų. Protestantų 
vadai tačiau teigia, kad toks 
mokyklų uždarymas yra kenks
mingas, provincijos vadovybė 
atsisako ką nors šiuo reikalu 
komentuoti. Australijos švieti-

su Canberra arkivyskupo O’ j mo ministeris Wetherell sako,

Kraštotyra komunizmo tarnybai
OKUP. LIETUVOJ. Kraš- sleiviai ?

Brien ir jo pavaduotojo vysk.
Į Cullinane pritarimu. Skelbia- 
I ma, kad daugelis tėvų savo vai- 
• kus gabens į valdiškas mokyk- 
I las. Šis reikalas labai apsunki
na valdiškų mokyklų padėtį, nes

kad kaip nors bus bandoma 
mokyklų ir mokytojų trūkumas 
išspręsti, tačiau stebėtojai ma
no, kad tai bus labai sunku 
padaryti.

Jis turi būti atsargus, kad ne-! totyra Lietuvoje šiuo metu jau' pavykę surasti dokumentą apie
Ogi, Telšiuose jiems dabar jose mokosi 2,900 moki-

įžeistų mažumos grupės, nes 
mažumų grupės valdo Ameri
ką. Ateistai tikrai yra mažumos 
grupė, tad neturim įsipykti a- 
teistam.”

(Nukelta į 6 psl.)

KALENDORIUS
Liepos 13 d.: šv. Eugenijus, 

Kindis, Austina.
Liepos 14 d.: šv. Bonaventū

ra, Vidutis, Kimtyla.
Saulė teka 5:26 vai., leidžiasi 

8:25 vai.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse da
linai apsiniaukę. Temperatūra 
apie 80 laipsnių.

virto ne mokslininkų specialis-i tai, kad “buržuazinis teismas” 
tų, bet visos visuomenės reika-! S. Beržį už ateistines pažiūras

nių, gi jei bus įvesta dar 2,000
Riaušes Burmoj

lu — šitaip teigia kraštotyros 
draugijos organizacinio komite
to pirmininkas ir kultūros min. 
pavad. V. Jakelaitis. Jis apie 
naujuosius kraštotyros uždavi
nius aiškindamas ‘‘Tiesoje” 
(138 nr.) nurodė, kad krašto
tyra pastaruoju metu susido
mėta plačiu mastu. Esą, kuria
si vis nauji ir nauji kraštotyri
ninkų būreliai mokyklose, įstai
gose, įmonėse, aukšt. mokyk
lose, technikumuose, prie bib
liotekų ir kultūros namų, kol
chozuose ir kitur.

Į kraštotyros darbą aktyviai 
įjungiami vid. mokyklų mokslei 
viai, pionieriai. Ką gi renka mok

buvo nuteisęs 3 mėn. kalėjimo, 
o Kėdainių kraštotyrininkai rin 
ko medžiagą apie 9 forte sušau
dytą komjaunuolį Liaudanskį, 
kitur renkama medžiaga apie 
sovietinių partizanų veiklą ir 
pan. Visur mokiniai šioje veik
loje vadovaujami mokytojų.

Taigi, vis skatinama — en
tuziastai įsijunkite į kraštoty
rininkų eiles. Tada bendromis 
pastangomis, teigia Jakelaitis, 
galėsiąs būti įgyvendintas pa
grindinis Kraštotyros draugijos 
tikslas — ir šioje srityje jis,
pasirodo, esąs... prisidėti prie Naujas Pietų Korėjos premjeras
komunistinės visuomenės suku- J™ Hyun Chul, anksčiau buvęs 

finansų ministerių Syngman Rhee 
rimo. (E) | kabinete. (CP)

RANGGON, Burma. — Bur
mos armijos grupė ir policija 
turėjo nuraminti riaušes tarp i žinjos

• Amerikos ambasadorium 
į Thailandą paskirtas Leonard 
Unger, '43 m. Jis pakeičia am
basadorių Brown.

• Philipiim prez. Diosdado 
atvyko į Romą. Jį sutiko Ita
lijos prez. Antonio Segni.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS •

— Teistai- satelito žinių per
davimo programoj Vokietija į- 
sijungsianti 1963 m., o Japonija 
tikisi, kad galės 1964 m. trans
liuoti olimpinius žaidimus. Sov. 
Sąjunga galimas daiktas irgi 
įsijungtų į šią programą, ta
čiau neturi įrengimų.

— Tunisijos prez. Bourguiba 
pasidžiaugė, kad gerai, jog Al- 

kariuomenė nesikiša į
studentų ir policijos, kuriose krašto valdymą. Jis taip pat
žuvo 16 asmenų ir apie 60 su
žeista. Riaušės kilo, kai studen
tai pradėjo protestuoti dėl jų 
keturių vadų suėmimo, kurie 
nusižengė Burmos revoliucinei 

1 tarybai. Tos tarybos pirm. gen. 
i Ne Win skelbia, kad studentai 
i yra nusikaltę tvarkai ir jau eilė 
• metų jų didelė dalis pasižymi 
i chuliganizmu. Studentai riaušių 
metu degino automobilius, mė
tė akmenis į valdiškus pastatus 
ir policiją. Generolas sakosi ap
gailestaująs, kad reikėjo riau
šėm nuraminti šaukti kariuome
nę, tačiau tai buvę būtina.

pažymėjo, kad Tunisijos santy
kiai su Prancūzija sustiprės, kai 
Prancūzija iš Bizerte bazės ati
trauks paskutinius savo vyrus.

— Prancūzijoj nesutariama 
dėl vieno bilijono dol. sumos 
atominių ginklų gamybai. Par
lamentas tam pasipriešino ir 
tuo reikalu bus balsuojama lie
pos 23 d.

— Vakarų Berlyne lankėsi 
New Yorko miesto meras R. 
Wagner. Jis buvo nuvykęs ir 
prie vadinamosios “gėdos sie
nos”, skiriančios laisvąjį Ber
lyną nuo pavergtojo.



DRAUGAS, ^penktadienis, 1962 m. liepos men. 13 d. na, Antanas Bagdanavičius ir iš aplinkinių automobilių visi
Ričardas Vaitkevičius,

Žalgirio irklininkai lengvai ir
užtikrintai laimėjo prieš Cor- 
nell universiteto ir Vesper Boat 

i Club atstovus, įveikdami ant
ros vietos Vesper valtį net per 
pusantros valties ilgį.

linksmai jiems šūkavo. 
Studentai ir veidai be šypsnio 

Viena mašina, pilna linksmų 
studentų, privažiavo šalia “sta
tion wagon”, kurio vairuotojas 
ir keleiviai atrodė pakliuvę į

Persekiojimai grūdina
Persekiojimas pagyvino Baž

nyčios veiklą Kuboje, tikinčiuo 
sius suvedė į didesnį vienin
gumą. Iš 700 kunigų liko 123. 
Daugely bažnyčių jau nėra mi
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5 except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 5 
S Catholic Press Society.

PABALTIEČIŲ VASAROS ŽAIDYNES

Pabaltiečių sportinės varžy-

kraštų spauda. Gaila, kad šis 
didelis laimėjimas buvo atsiek
tas svetimose uniformose, nors 
amerikiečių spauda pakartoti-

Clevelando Žaibas ruošia nai pabrėžė, kad aštuonevietės

nenušvietė jų veidų.
“Čekoslovakai!” — rėkė įnir

tę studentai. Ir tuoj po to se
kė džiaugsmingieji jų šūkiai: 
“Viva Vava”... “Viva Brazili-

valdžia uždarė katalikiškas or
ganizacijas, spaudą, mokyklas.

S

= Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. E 
= $11.00 per year outside of Chicago and in Canada. 5
5 Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. E
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 £P. ŠILEIKIS, 0. P.

Orthopedas. Protezistas. 
Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Areli Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

s « Redakcija straipsnius tai- 
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.

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

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

‘Viva verde-e-amarildo!”ja!bos įvyks 1982 m. liepos 14— lengvosios atletikos pirmenybes, 
lp d.j Udora, Ont., Kanadoje, kurios įvyks Clevelande liepos
Programoje: lengvoji atletika, 28—29 d., Dariaus ir Girėno _ 500 mylį¥ vandens keliu, 
pląųkymąs, lauko tenisas, fut- metinės šventės proga. Toron- jęeįurį Chicagos jūrų skautai . 
botas, krepšinis ir šaudymo to ir Chicagos lengvaatletai _ juųus Butkevičius (vado- ' 
yaržybps. Šiose pirmenybėse da- ruošiasi gausiai dalyvauti. jvas), Romas Peteris, Algis Ri-, 
lyvaus patys pajėgiausieji spor — Toronto Aušra laimi. Lie- mas ir Jonas Tamošiūnas, šio- 
tininkai iš latvių, estų ir lietu- p0S 7—g į £., Toronte, įvyko mis dienomis grįžo iš tolimos 
vių sporto organizacijų iš JAV xil-jų Sportinių Žaidynių kelionės vandens keliais. Ke- 
ir Kanados.

Lietuvių lengvosio_s atletikos 
pagrindinės jėgos bus iš Cle
velando, Chicagos ir Toronto.
Iš Clevelando Žaibas atsiveža 
visą eilę puikių atletų: -Stoškų,
Sakalą, Kolovičių, Šilingą, Ba
nį, Harbag ir moterų varžybom 
R. Besparaitytę, D. Čiurlionytę,
V. Mockutę, A. Karaliūtę, L.
Juody tę, V. Ame roževičiūtę ir 
kt. Cfcfįcagos Aras pristatys 
pirmenybėm S. Strasevičių, P.
Bubnį, R. Vaičaitį, M. Laba
nauską, B. Ąleksiūną, D. Balan,
Ą. Vasį, J. Jušką ir T. Leoną.
Toronto Aušros spalvas atsto
vaus .visa eilė puikių jaunų 
sportininkų su A. Žaliausku ir 
A. Miliausku priešakyje. Iš 
Bostono Diūnavos į šias pirme
nybes atvyksta rutulininkas R.
Jurgėla.

Vyrų plaukimo varžybose lie
tuvių atstovai nepramato daug
ląimji ų , j g ~ komandiniai surinkusi 236 tas- Be to, J. Butkevičius ir A. Ri-: Brasilia, suplanuotoji krašto
j. sias žaidynes atsives iš ai- kug Vįeta teko cieve- mas yra aktyvūs sporto klubų; sostinė pergyveno savo pirma-
fornijos pasaulinio masto plau- lando žaibui su 228 taškais. į nariai. Pirmasis priklauso LSK ejsmo susigrūdimą kai tūks- 
kiką Konradą. Moterų plauki- _ Jūra- gį AgK Lituani.
me?etUVaiXiyra apXbJeebi Liepos 4 d-’ PhiIadelPhi- cat Todėl taQsų sportininkai namus sutikti grįžtančią namo
voi įtėnus; 1981 m. Pab t ų joje, įvyko jaV, Kanados ir tebūna pasveikinti. futbolo komanda,
vasaros ietuvaiJes Rusijos klubų irklavimo varžy- ' Per 20 dienų jiems teko su- Tarp iškilmingai sutinkančių-

bos. Rusijos atstovai dalyva- karti netoli 500 mylių. Plaukė jų buvo krašto prezidentas Joao

ekipa sudaryta iš Lietuvos Žal
girio vyrų.

Lengvosios Atletikos varžybos, liauta “canoe” laiveliais. 
Toronto Aušra tapo 1962 m. : Tokio pobūdžio kelionė tamp- 
lengvosios atletikos laimėtoju, riai rišasi su vandens sportu.

Chicagos jūrų skautai J. Butkevičius, R. Peteris, A. Rimas ir J. 
‘Tamošiūnas prieš išplaukdami tolimon kelionėn iš VVisconsin Delis.

Nuotr. P. Petručio

O visų daugiausia skambėjo: 
“Gooooool!”

Pirmadienį festivalis tęsėsi 
oliau. Laikraščiai nustūmė vi

sas kitas žinias į antrą vietą. 
Netgi konservatyvų O Estado 
de • Sao Paulo, kuris neišeina 
pirmadieniais, išleido ekstra 
laidą.

Paulistai apspito laikraščių 
būdeles, radijus bei televizijas, 
kad galėtų naujai pergyventi 
laimėjimą.

Populiariausios dainos ir šokiai

Muzikos parduotuvės leido 
skardžiai triumfalines dainas, 
nežiūrint, kokio tempo kas pa
geidautų. Populiariausios buvo: 
samba “A Copa do Mundo e 
nossa” (Pasaulinė taurė yra 
mūsų); “Com Brasileiro, nao 
ha quem possa” (Nėra nė vie
no, kuris galėtų sumušti bra- 

I žilą); frevo: “Voce vai ver co- 
! mo e” (Jūs pamatysite, kaip. 
tai einasi); “Didi, Garrincha, į 
Pele”...; maršas “O Marechalj 
da Vitoria” (Pergalės maršas); 
ir netgi cha-cha “Garrincha - 
cha-cha, Garrincha-cha-cha”.

Į
Sostinėje laukia prezidentas — 

laimingas tėvas

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti tele"

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9~ 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Treči 
iienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-3076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd.

t Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 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. VVAlbrook 5-3048

laimėjo visas plaukymo varžy
bas.

Lauko teniso varžybose lietu
vius atstovaus torontiečiai. 
1961 m. varžybose iš keturių 
likusių tenisininkų trys buvo 
lietuviai (A. Juodikis, A. Peče
liūnas ir V. Grybauskas). Šie
met nei vienas iš anksčiau mi
nėtų tenisininkų neatvyks į Ka
nadą, todėl ryškesnių pergalių 
nepramatoma.

LFK Lituanica (Chicagos) 
vyksta pilname sąstate į žaidy
nes, ir yra manoma, jog pra
eitų metų laimėjimą sugebės 
pakartoti ir šiemet.

Krepšinio varžybose lietuvių 
oficialaus atstovo nebus. Krep
šinis nebuvo originaliai prama
tytas vasaros žaidynėm ir 
FASK-tui buvo neįmanoma su
daryti rimtą rinktinę. Neoficia
lus lietuvių atstovas šiose var
žybose bus Toronto Aušra, su
stiprinta keturių Chicagos Aro 
krepšininkų.

Šaudymo varžybos vyksta 
pirmą kartą ir lietuviai netu
rės atstovų.

Mūsų atstovai turėtų laimėti 
vyrų ir moterų lengvos atleti
kos varžybas (skaičiuojant ko
mandiniais taškais), moterų

vo tik trijose rungtynėse ir vi- Į Wisconsin upe ir ežeru, Missi- 
sas laimėjo. Rusijos aštuone- ssippi ir Dės Plaines upėmis ir
vietės akademinės valties ko
mandą sudarė Vilniaus Žalgi
rio klubo irklininkai.

Žalgirio klubą atstovavo Juo
zapas Jagelavičius, Julius Brie
dis, Petras Karia, Zigmas Juk-

Illinois bei Chicago Sanitary 
District kanalais. Kelionėje 
daug patirta ir pergyventa.

Goulart, džiaugsmu spinduliuo
jąs tėvas, kuriš atsivedė kartu 
savo porą, vaikučių sutikti gar
siuosius žaidėjus.

Rio de Janeire 30,000 kario-

JEI NESIDŽIAUGSI- 

ČEKAS ESI
Pergalės šventimo banga Brazilijoje 

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ, Sao Paulo, Brazilija

Keliautojai yra^ pasižadėję kų sutiko komandą Galeao
savo įspūdžius plačiau papasa- aerodrome, vėliau sekė paskui
koti “Draugo” korespondentui, j juos j miestą> kur vėl tūkstan.

čiai garbintojų laukė džiaugs
mingai pasveikinti pasaulio lai

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šeSt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

mėtojus.

Brazilams laimėjus pasauli
nes futbolo rungtynes, visą 
kraštą nusiaubė gaivališkas 
džiaugsmas. Triumfuojantieji 
radijo klausytojai, lyg apsvai
gę po beveik dviejų valandų su
sirūpinimo, supurtė visą Brazi
liją, sprogdindami raketas ir 
įvairiaspalves bombas.

Politikai išnaudoja padėtį
Sao Paulo Praca da Se aikš

tėje minios entuziastingai dai
navo ir šoko sambą. Politikos 
veikėjai negaišo nė valandėlės;

procesija, nukreipta į miesto 
centrą. Susikimšę, mašina prie 
mašinos per šešias eiles, jie šū
kavo, dainavo, birbino savo ma
šinų signalus, šaukė vienas ki
tam, pasikeisdami sveikinimais, 
įžeidimais ir šypsniais.

Donžuanai šoko gatvėse, vai-
• nikuoti laurų vainikais ir nu- 
Į pudruoti. O jų mašinos buvo 
dengtos vėliavomis, vėliavėlė
mis ir prigrūstos pilnos jaunų 
gražių mergaičių.

Konkuruojantieji dvynukai
plaukymą ir futbolą. Visiems i per keletą minučių atsirado iš-
dalyviams linkime sėkmės.

SPORTO KRONIKA 
— Tarptautinės Futbolo ly

gos trečiose rungtynėse Chica
goje, Austrijos Wiener S. C. su- masine švente, nepalyginama 
žaidė 1:1 su Graikijos Panathi- su pašėlusiausiu Rio de Janciro 
naicos vienuolike. Rungtynės karnavalu, 
vyko Chicagos Soldier Field 
Stadijone. Žiūrovų buvo dau-

kabos su užrašais: “X. Y., kan
didatas į atstovus, sveikina pa
saulio čempijonus!”

Džiugesys vyravo Sao Paulo 
mieste, paversdamas jį viena

giau 12,000. Sekančios Tarp
tautinės lygos rungtynės įvyks

Kilnūs paulistai išnietanii iš 
vėžių

Išgėrę keletą taurių šampano,
liepos 20 d., penktadienį, 8:30 pašokę, truputį namuose, pau-
vai, vak. Susitiks Vengrijos M. 
T. K. Budapest su Ispanijos Za-

I Kam naudingas mintytojas? Jis 
patiekia mintis tiems, kurie ne- 

į galvoja. Tai reiškia, kad visada 
i bus didelis pareikalavimas mąstan 
j čiojo kūrinių.

— F. Yantlerem

Tel. ofiso “HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR .CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktilca 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 pagal susitarimą.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Tel. ofiso 247-1002, Namų l’R 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Sunkvežimis su garsintuvu,
reklamuodamas “Janio (buv.
prezidentas) į gubernatorius”,
prisijungė prie linksmybių. Tuč,

„s _ i-i j ; R- Ph., tiksliai išpildo daktaro retuojau uz jo seke, lyg dvynu- x ’ x., . J . , . .
. . ,. ceptus ne tik vi“*------  --------kas, kitas, garbindamas kandi- L T. ,- , T Y . „ . į tus is Lietuvos.J dato Jose Bomfacio dorybes.

Priešingoje eilėje saujelė la
kios vaizduotės berniukų su
stabdė jau ir taip perpildytą 
judėjimą, netikėtu futbolo žai
dimu čia pat gatvėje. Jie pa
prasčiausiai spardė sviedinį, o

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskls, 

laktaro re- 
! ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

GOMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaiatinč)

5000 Wesf I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

Rez. Gf 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0091. 
r " ' ’ * ---- ----------------------------------- -
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 vaikų 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
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

S’tuiiiiiHiiiiasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiBiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiik’?:

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.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
|Nuo liepos 8 iki 23 atostogose, 
i Kreiptis į Dr. Kisielių.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
[ 756 VVest 35th Street
! (Kamp. 35-ta ir Halsted)

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400
1 Dienos metu tel. CA 5-5010

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

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

chirurgija
Ofisai: 79 58 S. Western Avė. tel 

392 E, 159th St„ Harvev,
Hl., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos -pagal susitarimą.

Tel. REliancc 5-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pukiski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III.

Telef. PU 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 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m, įr g.g p
„ Pėnkt. tik 1—3 p. p.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir
6—8. vak- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

' Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia. šaukti KEdzic 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
, GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALI STĖ
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern 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 tol. RE 7-1168

Rez. tel. 230-2919

DR. VYT. TAURAS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 1-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
C H I K U R G A S

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MĖN. 5 D.

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 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tilt skubiais atvejais ir susitarus.

listai, tie rimtieji, nemėgstantie- 
ji jokių neprotingų išdaigų bei

rągosa. Papigintus bilietus ga-! kitokių kvailysčių, susigrūdo į 
Įima įsigyti iš anksto FK Litu-' mašinas bei autobusus ir už-
anicos klubo patalpose arba Rū
tos valgykloje.

tvindė Avenidą Nove de Julho,, 
savo lėtą važiavimą paversdami'

HEALTFIY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnuhe 6-9837

Julija O. Bičiūinienė Chicago 8, Illinois

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, A

į

DR. JONAS V. MILERIS
STERVU 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 

PriSm. 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. 

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.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v.v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11, v, ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



Naujas Amerikos

MOKSLININKŲ LAIMĖJIMAS
Jungtinių Amerikos Valsty

bių mokslininkai verčia savo 
padarytos pažangos naują ir 
garbingą istorijos lapą. Tele
fono ir telegrafo kompanijoms 
šią savaitę pavyko realizuoti 
daugelio metų svajonę — iš
kelti į erdvę satelitą, pavadin
tą Telstar vardu. Jo tikslas 
yra sukurti erdvių centrinę 
perduoti radijo, telefono ir te
levizijos signalams į viso pa
saulio dalis.

Telstar skrenda aplink že
mę. Ją apskrenda per dvi va
landas ir 36 minutes. Skrenda 
virš 16 tūkstančių mailių per 
valandą greičiu, trijų tūkstan
čių mailių aukštumoje. Tel
star, skrisdamas erdvėmis, vie
na akimirka paimtus iš žemės 
signalus gali paversti dešimt 
bilijonų kartų garsesniais. Šis 
naujas mokslo sukurtas apa
ratas sveria tik 170 svarų. Jis 
turi elektroninius “smegenis”, 
kurias sudaro penkiolika tūks
tančių dalelių. Šio satelito pa
statymas kainavo penkiasde
šimt milijonų dolerių. Tą su
mą išleido ne valdžia iš valsty
bės iždo, bet privatinės tele
fono ir telegrafo kompanijos. 
Tuo buvo puikiai pademons
truota, kas galima padaryti, 
turint laisvę kurti ir reikštis 
privačiai. Pažymėtina, kad pir 
mieji Telstaro bandymai, pa
daryti prieš porą dienų, puikiai 
pavyko. Pavyko taip gerai, 
kad net patys jį sukūrę moks
lininkai tokio pasisekimo nesi
tikėjo.

¥
Pirmas bandymas šio sateli

to pagalba perteikti vaizdą, 
paveikslą (kaip ir tiko — A- 
merikos vėliavą) iš ir į tą pa
čią vietą — Bell telefono kom
panijos naujoje stotyje, Ando- 
ver, Me., pavyko. Jau ma
tėme per televiziją perteiktus 
vaizdus iš Paryžiaus ir Londo
no. Bet po poros savaičių, jei 
viskas taip gerai vyks, kaip 
vyko pirmieji žygiai, Telstar 
pradės tarpkontinentinius ir 
tarptautinius perteikimus. Gy 
vosios televizijos signalai bus 
perteikiami iš keliolikos Ame
rikos miestų į New Yorką, iš 
kur bus perteikiami į Andover, 
o iš čia mikrobangomis į patį 
satelitą ir per jį pasieks pri
imtuvų stotis Prancūzijoje ir 
Anglijoje.

*
Šis įvykis nepaprastas, isto

rinis ir daug žadąs visokio mo 
dcrnaus susisiekimo atžvilgiu.

Atsiliepimai apie Telstarą 
Vakarų Europoje labai entu
ziastingi. Vienas Londono laik 
raštis parašė, kad tai yra 
“žmogaus inteligentiškumo per 
galės nauja gadynė”. Panašiai 
rašė ir Prancūzijos bei kitų 
laisvųjų pasaulio kraštų spau
da. Prancūzų mokslininkai pas 
tebi, kad šis žygis JAV pas
tato pirmaujančiomis erdvėje. 
Europos žmonės džiaugiasi, 
kad Telstaro pagalba jie galės 
stebėti momentaliai perduotus 
per radiją ir televiziją įvykius. 
Jis daug prisidės pagyvinti 
pramonę, tarptautinę prekybą. 
Svarbų vaidmenį vaidins ir ka

Spaudoje ir gyvenime

Chicagoje komunistų leidžiamas 
dienraštis "Vilnis” birž. 26 d. puo
la inž. J. Miklovą, kam jisai lie
tuvių kolonijoje kalba, kad Lietu
voje kolchozininkams sunku gy
venti. Miklovas paminėjo, kad, pa
tys vargą vargdami, kolchozinin- 
kai bent vaikams nori šviesesnio 
gyvenimo ir juos stengiasi leisti 
į mokslą.

Komunistų “Vilnis” į tai atsi
liepia: “Vos pragyvena, o vaikus 
leidžia į mokslus! Kaip sau nori
te, bet aš niekaip negaliu surasti, 
kur čia melas prasideda ir kur 
baigiasi”.

Kad kolchožininkų gyvenimas 
sunkus, matyti besklaidant pačių 
okupantų leidžiamą “Tiesą", kur 
kartais prasprunka žinelė apie 
skurdų atlyginimą. Apie tai mes 
buvome rašę. Kad kolchozininkai 
nuo savo burnos nutraukdami, gal 
net siuntinių iš Amerikos, padeda
mi, leidžia vaikus į mokslą, tai

KUR MELAS PRASIDEDA...

rinėje srityje, krašto gynybo
je. Kooperuojant privatinėje 
iniciatyvoje esančioms įmo
nėms ir valstybinėms įstai
goms, Telstaras visokio susi
siekimo srityje vaidins kolosa- 
linį vaidmenį.

Pridėjus prie satelito Telstar 
išradimo ir sėkmingo iškėlimo 
erdvėn bei sėkmingai praėju
sią savaitę padarytus bandy
mus su atominiais pabūklais, 
iššaunant atomines bombas į 
dideles aukštumas, turime ge
rą vaizdą, ką yra pasiekę A- 
merikos mokslininkai įvairiose 
mokslo srityse, ypač atomi
niuose ir kariniuose dalykuo
se. Nėra jokios abejonės, kad 
Sovietų Rusija bus toli atsi
likusi ir toks Chruščiovas ne
turėtų taip jau drąsiai pra
našauti Amerikos ir jos demo
kratinės santvarkos palaidoji-
m^- IRI*

Užvakar buvo paskleistų gan 
dų. kad vyriausybė lyg ir pla
nuojanti Telstarą paimti į sa
vo rankas. Kokie čia motyvai 
galėtų būti? Suprantama, kad 
šis mokslininkų sukurtas “ste
buklas” ir kariniu atžvilgiu 
bus labai naudingas. Jis bus 
galima panaudoti krašto gyny
bai stiprinti ir saugumui la
biau užsitikrinti. Karo atveju 
jis būtų nepamainoma prie
monė komunikacijai.

Būtų klaida Telstarą atimti 
iš privatinės iniciatyvos. La
bai gerai yra patirta, kad bet 
kokia susisiekimo priemonė, 
bet kokia įmonė, perimta val
džios iš privatinių organizaci
jų, tuoj pradeda nešti nuosto
lius. Taip būtų ir su naujuoju 
išradimu. Būtų tiksliau ir svei
kiau, jei vyriausybė, kaip lig
šiol, taip ir toliau artimai ben 
dradarbiautų su telefono ir 
telegrafo įstaigų vadais bei 
jų mokslininkais. Valdžia pa- 

, kankamai turi darbo ir rūpes
čių, taip pat ir išlaidų, bestip
rindama krašto gynybą, besi
rūpindama išradimais ir gamy
ba karinėje srityje. Gal toks 
Telstaro “suvalstybinimas” bū
tų reikalingas karo atveju, 
bet tuo tarpu vedamas tik 
šaltasis karas. Karo pilna to 
žodžio prasme nėra. Pagaliau, 
labai yra svarbu parodyti pa
sauliui, kas galima pasiekti, 
kai krašte yra visiška laisvė, 
kai nėra varžoma privati ini
ciatyva. Ypač svarbu tai pa
demonstruoti komunistų kont
roliuojamų kraštų žmonėms. 
Turima tikrai gera proga ir 
ją reikia visu pilnumu panau
doti. Tai stipriausias argumen 
tas atremti Maskvos ir Peipin 
go skleidžiamą propagandą, 
kad demokratiniai kraštai yra 
bejėgiai, neišradingi, kad jie 
lengvai bus galima palaidoti.

Amerika, turėdama galingą 
karinę jėgą, būdama pajėgi 
ekonomiškai, savo naujais iš
radimais stebinanti pasaulį, ir 
savo poelgiais turi būti stipri, 
jokiu būdu nenuolaidi vergija 
prekiaujantiems komunistams. 
Rišant tarptautines problemas, 
jos laikysena turi būti tiesi, 
teisinga, griežta ir nenuolaidi.

irgi nesunku suprasti. “Vilnis” ne
žino, kur “melas prasideda ir kur 
baigiasi”. Jis prasideda pačioje 
“Vilnyje”. Ar seniai “Vilnis” me
lavo. kad Stalinas yra didžiausias 
didvyris. Dabar ir patys Krem
liaus satrapai pripažino, kad jisai 
buvo žiaurus žmonių engėjas. Ar 
kada nors “Vilnis” pasakė kitaip 
negu Kremliaus tironai nori ar 
liepia?

Va ir tame pat birželio 26 d. 
numeryje skatina Amerikos lietu
vius “pradėti vajų sugrąžinti teis
mui už piktadarybes” kai kuriuos 
tremtį pasiekusius žmones. Pirma 
tuos balsus skaitėme okupantų 
bolševikų spaudoje, dabar tai kar
toja Kremliaus atrauga komunis
tų “Vilnis”. O kodėl “Vilnis” ne
kelia balso, kad būti} nubausti 
tie raudonieji satrapai, kurie tūks
tančius lietuvių išvežė be kaltės 
į tolimą Sibirą, kurie žudė ir žudo 
lietuvius koncentracijos stovyklo-

Ekonominis Chruščiovo pasityčiojimas
• v
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Maisto kainų pakėlimas — proletariato apiplėšimas

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 13 d.

Dar dėl senelių gydymo
Socialinis teisingumas laužia ledus Kanadoje 

TADAS MICKUS
Chruščiovas birželio pradžio

je viešai paskelbė, kad yra pa
keltos kainos sviestui, mėsai ir 
jos gaminiams “tiktai” 30%. 
Dabar sviesto svaras kaštuoja 
$1.80, o mėsos — $1.15. Girdi, 
jei šio pakėlimo nebūtų buvę 
padaryta, tai jau rytoj turėtu
me eiles prie krautuvių. Supran
tama, prie to nebūtų gudru 
prileisti, kai jau leidžiama tūks
tančiams amerikiečių turistų 
lankytis Rusijoje, kurie, kad ir 
retai pajėgia suprasti dalykų 
esmę, vienok smalsumo trūku
mu skųstis negali.

Maisto kainos kyla, 
uždarbiai — ne

Ta pačia proga jis įspėjo, 
kad dėl to nebus pakelti dirban
čiųjų atlyginimai, nes didesnė 
pinigų apyvarta juk vistiek ne
padidintų maisto produktų kie
kio krašte. Šitai turi žmonės 
suprasti ir dar paaiškinti tiems, Į 
kurie to nesupranta. Šiuo būdu 
jis davė įsakymą partijos na
riams, kurių ir yra tiesioginė 
pareiga įsąmoninti anuos “bu- •! 
kapročius”. Juk partijos nariai 
yra labiausiai atsakingi, kad jų 
pačių užguiti žmonės šypsotų
si net ir naujas skyles diržuose 
durdamiesi ir visa gerkle liaup
sintų komunistų partiją bei jos 
naują vadą Nikitą.

Kas gi klausėsi šios paties 
Chruščiovo duotus pažadus 
griaunančius kalbos? Ogi tūks
tantis svečių kubiečių, ką tik 
baigusių žemės ūkio mokslus 
Rusijoje, 5,000 surinkto komu
nistinio jaunimo ir milijonai ko
munistiškai - rusiškosios impe
rijos pavergtų žmonių, kurie 
tuo metu buvo nepertoli nuo 
garsiakalbių, prijungtų prie 
partijos patikėtinių tvarkomų 
radijo mazgų.
Pas mus blogai, bet Amerikoj...

Žinome, kad komunistas yra

se ir kalėjimuose, kurie žudė lie
tuvius Pravieniškėse, Rainių .miš
kely, Panevėžio cukraus fabrike? 
Chruščiovas buvo ir yra vienas iš 
tų, ant kurio sąžinės gula tūks
tančių lietuvių tremtinių kančios 
kalėjimuose, lageriuose ir daugy
bės jų mirtys Sibiro kančiose. Ar 
kada “Vilnis” ką yra pasakiusi 
prieš tas okupanto neteisybes? 
Kcmunistiškoji “Vilnis” šimtu pro 
centų teisins okupantą maskolių, 
bet skandins savą lietuvį, kuris 
nekeliaklupsčiauja prieš okupantą.

J. žvilbutis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Sakau, kad teks. Kaip tik už tai, kad pirštų 
neprikišai. Ir daug kam teks.

— Tai ką daryti?
— Bėk. Nešdinkis iš čia ir slėpkis. Geriau viską 

mesti, kaip jiems į nagus pakliūti.
— Kur nubėgsi? Vistiek suras. Ne šiandien, tai 

už kelių dienų.
— Kas už kelių dienų bus, nežinau. Gal viskas 

aukštyn kojom apvirs, o kol gali išsisaugoti, nedelsk,
— Juk vaikas mažas, vos kelių savaičių.
— Šitokių reikalų, brolau, aš nesuprantu. Bet 

tau patariu nešdinkis. Imkis vaikus, ar čia palik, tik 
išnyk.

— Kada, manai, reikėtų bėgti?
— Dabar, nes pasaulio galas gali prasidėti 

kiekvieną akimirką. Nelauk nei minutės.
Šukiui reikėjo tikėti, nes jis buvo pasikeitęs iki 

šiol dar neregėto rimtumo. Jasaitis žinojo, kad gel
bėtis reikia, tik neišmanė, kaip.

— Turi pažįstamų provincijoje? Jau kad ir tė
viškėn, vis geriau, kaip šitame kieme. Mauk, kur akys 
neša. Pats negaliu tavęs priimti, nes pas mane sve
timą žmogų greitai pastebėtų.

Visi trys ilgai svarstė galimybes, kol pagaliau 
Jasaišiai prisiminė Julijos dėdę Bilių. Tai buvo 
saugiausia vieta, kurioje galėjo prisiglausti. O Šu
kys ragino skubėti. Jis pats palydėsiąs stotin, įsodin
siąs autobusan, kuriam net ir leidimą turįs tik pa
vardes ir vykimo vietą reikią įrašyti.

— Kaip išeisi? Žmonės matys, ir kils įtarimas. 
Ims jieškoti.

— Sugalvok priežastį ir apskelbk. Sakyk, kad 
kas mirė. Tėvas, brolis ar dėdė. Tik skubėk. Sakau 
tau: pavėluosi minutę, ir gailėsiesi.

Jasaičiai susigriebė vaikus ir išvažiavo, tik Ma- 
tukonius įspėję, kad vyksta į dėdės laidotuves. Na
muose liko neišsiųstas straipsnis.

8.

Gal tris dienas Jasaičiai buvo ištūnoję pas dė
dę Bilių, kai žaibo greitumu pasklido naujiena: 
miestelyje ir po kaimus renka žmones ir kažkur ve
ža.

Iš tikrųjų, plentu, kuris nuo Biliaus sodybos 
bėgo tik už gero puskilometrio, o išėjus už tvartų, 
klonyje matėsi ilgokas jo galas, riedėjo dulkėmis 
apsivėlę sunkvežimiai, prikimšti žmonių, suko mies
telio pusėn ir nėrė žemyn.

Ant kalnelio, už krūmų pasislėpę, stoviniavo 
Biliaus kaimynai, žiūrėjo vieškelin ir kraipė galvo
mis. Tai buvo atėjusi pasaulio pabaiga, svarstė jie. 
Tai Dievo bausmė užgriuvo, ir nuosavi namai tapo 
šmėklomis, prie kurių baisu buvo artintis. Kaip eisi 
namo, jei sodybon keliuku gali pasukti sunkvežimis?

O sunkvežimiai riedėjo. Tik vakarop šiek tiek 
aprimo, bet niekas nebuvo tikras, kad prieš aušrą 
vėl nepasipils. Gi dabar žmonės žinojo, kas dedasi: 
tai Sibiran tremia, atplėšę nuo žemės, veža nežinion, 
— kur tau, nužudyti gabena, nes ar kas pajėgs sve
timam krašte kvėpuoti, dar kažkur šiaurėje? Kol ant 
savos žemės stovi, regis, visas nelaimes gali pakelti, 
ir vargas ne toks kartus, o kai po tolimas padanges 
išblaškys, iš kur gausi jėgų, kaip atsigaivinsi?

Nuleido rankas, žvalgėsi į visas puses, lyg žiū
rėdami, iš kur nelaimė ateis, klausėsi, kad alkanas 
galvijas nesubliautų, o visi kiti darbai galėjo laukti, 
nes ką reiškė darže besikerojanti piktžolė ar lankoje 
išdžiuvęs šienas, kai pasaulyje tokie dalykai dėjosi.

Praėjo savaitė, atslinko šeštadienis, o žmonės sė
dinėjo ant slenksčių prie atdarų durų ir mąstė. Aki

mis glėbė laukus, viską dėjosi giliai širdin, nes gal 
jau rytoj teks atsisveikinti, gal auštant reikės sunk
vežimyje plentu nuriedėti. Šitiek sodybų stovėjo tuš
čių, plačiai atvėpusiomis durimis, lyg biauriai išsi
žiojusios baidyklės, kad net šiurpas krėtė, jų pusėn 
pažvelgus, šitiek paliktų gyvulių blaškėsi po laukus, 
o dar alkanas šuo, nespėtas nuo grandinės paleisti, 
suunkšdavo, lyg pagalbos maldaudamas. Už tai kiek
vienas siurbėsi akimis į kalnelius, kad jų vaizdo ne
pamirštų. Kai vakaras užgulė, kai visose šalyse nuti
lo, žmonės neskubėjo migti, nes reikėjo plaučius pri
mirkyti šieno kvape, kad juo, kaip jaunamartė išsi
neštu kraičiu, galėtų svečioj šaly atgaivinti.

Ir Jasaitis su dėde Bilium rymojo ant suolelio 
prieš sodą, o žara jau net į rytus nusisuko, vėl ėmusi 
didėti ir plėstis. Kažkur netoliese turėjo būti rytas, 
nes iš visų kampų plaukė vėsa, ir keletas paukščių, 
pakilę iš obels, pasileido jo pasitikti.

Staiga toli vakaruose pasigirdo ūžimas. Lyg bi
čių debesys būtų slinkęs artyn. Šitas ūžimas augo įr 
augo, plėtėsi į visas puses, kol žemė ėmė virpėti, ir 
iš miego pakilusios moterys išėjo kieman. Jau virš 
pat galvų drebėjo dangus, žadą užimdamas, o žmonės 
žvalgėsi aukštyn, ištiesę kaklus, ir stebėjosi. Kai 
zvimbimas nusirito į rytus ir ėmė dusti, Bilius pasa
kė:

— Žiūrėk man! Orlaiviai nulėkė. Turi būti daug, 
kad šitoks ūžimas.

Bet vėl nauja banga sušniokštė vakaruose. Ir ši 
ritosi artyn, dar labiau šėldama, nes pirmoji nebuvo 
nutilusi. Rodosi, padangėje pradėjo virti nakties tam
sa, — taip šiurpiai skambėjo visomis pusėmis. O ta
da vėl ir vėl, čia kilo ir augo, čia vėl duso, kol prasi
veržė toks baisus staugimas, kad visi užsiėmė ausis 
ir sugriuvo trobon. Dar nespėjo slenksčio peržengti, 
o jau suvirpėjo langai, subraškėjo sienos, ir taip 
trenkė, kad joks griaustinis pačiame vidurvasaryje 
šitaip nebuvo poškėjęs. Tuo pačiu metu užsiplieskė 
trobos langai, atsisukę į miestelį, nuraudo, sušvito, 
kad ir smulkiausią raštą galėjai įskaityti.

(Bus daugiau)

PETRAS USNINIS

kiečiausiai grūdintas fanatikas. 
Vienok šį kartą ir pats Chruš
čiovas nebuvo tikras, ar tas 
užgrūdintasis atlaikys tokią 
“linksmą” naujieną neištiktas 
širdies smūgio, šiam pavojui1 
sušvelninti jis pasirinko rami-1 
nantį metodą: pas mus negerai, 
bet Amerikoje dar blogiau. Ten 
esą penki su puse milijono be
darbių ir daug pensininkų, ku
rių nei vieni, nei kiti neįstengia 
įpirkti sviesto. Atseit, Ameri
koje žmonės neįperka sviesto 
dėl to, kad tos pensijos pasa
kiškai mažos ir daug bedarbių, 
o Rusijoje — dėl to, kad ji pa
gaminanti sviesto daugiau už 
Ameriką, kad ten visi dirbą ir 
yra net perdosniai atlyginami. 
Kituose kapitalistiniuose kraš
tuose krautuvės, esą, prekių 
pilnos dėl to, kad ten dirbantie
ji permažai atlyginami ir ne
įstengia jų įpirkti. Na, ar ne 
puikus materialistinės dialekti
kos perliukas šitoks Lenino se
kėjo protavimas ?!

Tikrai, visai be reikalo 
Chruščiovas šia liūdna proga 
guodžiasi pralenkęs JAV svies
to gamybą. Amerika gaminan
ti jo mažiau dėl to, kad jos gy
ventojams (pensininkus ir be
darbius įskaitant) dar nėra jo
kio reikalo prikimšti pilvus vie
nomis bulvėmis. Čia krautuvių 
lentynos, ką ir patsai Chruš

k IRI ■

Radijo ir televizijos satelitas Telstar. Dešinėje jo tikroji nuotrauka, o kairėje kaip ji atrodė nu
siųsta į satelitą Telstar ir paskui grąžinta į žemę. Palyginus, matyti, kad perdavimas gana tikslus.

(CP)

čiovas lankydamasis matė, 
maisto produktų įvairumu tik 
mirguliuoja. Čia ir milijonai 
žmonių laikosi dietos tik jau 
ne dėl to, kad jie yra per liesi.

Maisto kainų pakėlimas 
palietė visus

Teisingai sako Nikita, jog, 
padidinus atlyginimus, dar ne
pa didėtų maisto kiekis. Bet jis 
sąmoningai svečiams kubie
čiams nutylėjo faktą, kad ne
leidimas pakelti atlyginimų, pa
kėlus maisto kainas, skaudžiau
siai palietė mažai uždirbančius. 
Gi tokių ten susidarytų trys 
ketvirčiai visų krašto gyvento
jų (60% žemės ūkyje ir 15% 
mieste dirbančiųjų).

Kad komunistai nedaug do
misi darbininko gyvenimo sąly
gomis, tai rodo kad ir jų mo
kėti atlyginimai pirmosios oku
pacijos metu valstybinių ūkių 
darbininkams: šėrikas — melžė 
jas uždirbdavęs mėnesiui 600 
rublių, dirbęs su arkliais lauko 
darbininkas — 130 rublių, o to 
paties ūkio turtą per naktį sau
gojęs panaktinis gaudavęs tik 
60 rublių (Amerikoje mokamas 
net priedas naktinei pamainai). 
Atsimenant, kad tada pasikalti 
odinius puspadžius kainavo 50 
rublių, daugiau nėra ko ir be- 
pridėti.

Šio krašto didžiosios įmonės 
(General Motors, Ford ir kt.) 
darbo sutartyse įrašo automa
tišką atlyginimų pakėlimą dir
bantiesiems, jei tik pakiltų pra-

Dvi daugiausiai diskutuoja
mos temos šiuo laiku Amerikos 
spaudoje yra maldos išmetimas 
iš valstybinių mokyklų ir svei
katos draudimo klausimas. Jei 
dėl maldos Amerikos spauda 
savo vedamaisiais gerokai pa
deda didelės daugumos ameri
kiečių reiškiamam nustebimui 
ir pasipiktinimui, tai dėl svei
katos draudimo linkstama pa
laikyti AMA pastangas, gąsdi
nant piliečius socializmo baubu. 
Dabar vykstantis Kanados pro 
vincijoje gydytojų streikas 
prieš sergančiuosius yra nuro
domas Amerikos gydytojų drau 
gijos (AMA), kaip herojiška

|
gyvenimo išlaidos. Gi viso pa
saulio darbininkų “užtarėjas ir 
gynėjas” Chruščiovas net savo 
krašte viešai uždraudė panau
doti šį laimėjimą, kurį tikrai 
nelengvai išsikovojo amerikiečių 
darbininkų unijos iš savo kapi- 

j talistinių darbdavių. To vietoj, 
i jis įsakė savo tarnams išaiš- 
l kinti žmonėms, kad kainų pa

kėlimas būtiniausioms maisto 
produktams, neleidžiant kelti 
atlyginimų, yra ne jų apiplėši
mas, o dirbančiojo gyvenimo 

I sąlygų gerinimas, nes nereikės 
j stovėti prie krautuvės.

Komunistai bailu nemirs
Suprantama, komunistų par

tijos nariai ir valdžios aukštieji
(Nukelta j 4 psl'

kova tarp laisvės principus gi
nančių gydytojų ir “Amerikos 
santvarkai svetimų idėjų”. Su
tinkant, kad Kanados gydyto
jai turi teisę kovoti prieš jiems 
nepatinkamus valstybės potvar 
kius, betgi sunku pripažinti he
rojaus aureolę tokiems, kurie 
savo tikslų bando siekti neteik
dami medicinos pagalbos sergan 
tiems ir mirštantiems.

Nors gydytojai bando užslėp
ti mirties atvejus, šioje streiko 
pasėkoje iššaukta kančia duos 
“juodą akį” ne tik Kanados, bet 
ir viso Vakarų pasaulio medici
nos profesijai. Šiuo reikalu pra
deda pasigirsti sąžinės balsų 
jau ir Amerikos spaudoje.

Štai, net ir Hearst laikraščių 
sindikatas, kuris ypatingai pa
sižymi konservatiškumu, rašo 
liepos 9 dienos vedamajame, 
kad jų specialiai pasiųstas ko
respondentas Dom Frasca rado 
Caskachevano provincijoje siau 
bingą ir nežmonišką padėtį tarp 
sergančiųjų. Jis rašo, kad ma
žiausiai keturi asmenys mirė, 
nesulaukę pagalbos, vien tik tos 
provincijos pietryčių kampe. Jis 
taip pat praneša, kad pavieniai 
gydytojai yra spaudžiami jų or
ganizacijos įsijungti į tą strei
ką.

Hearst’o laikraščiai baigia šį 
liepos 9 dienos vedamąjį, pava
dintą “Streikas prieš ligonius”, 
su viltimi, kad Amerikos gydy
tojai gal parodys daugiau šir
dies ir atsimins savo pareigas, 
prisiimtas pagal Hippokrato 
priesaiką. Tačiau matant mūsų 
krašto AMA laikyseną, tuo ga
lima ir abejoti.

Socialinis teisingumas laužia 
ledus Kanadoje, braška jie ir A- 
merikoje. Reikia manyti, kad 
lietuvių gydytojų daugumos nuo 
monė skiriasi nuo AMA linijos. 
Į mūsų spaudoje tilpusius gau
sius J. Šoliūno, Raulinaičio,Kan 
čiansko ir kitų straipsnius už 
socialinio draudimo reikalingu
mą neteko matyti neigiamų at
siliepimų.

Dauguma lietuvių gydytojų 
nežiūri į savo profesiją per do
lerio ženklu pažymėtus akinius. 
Kanados gydytojai be reikalo 
bėga nuo gerokai pavėluotų so
cialinių reformų, nes niekur toli 
nenubėgs.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Tarptautinėje Prekybos parodoje Chicagoje

Ar verta?

Su tokiu hamletiško klausi
mo “būti ar nebūti” pakaitalu 
ir šiais metais rengėjams, t. y.
LB Chicagos apygardos valdy
bai, teko susidurti tiek savo 
tarpe, tiek ieškant platesnės 
darbo ir materialinės talkos.
Š. m. vasario mėn. Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
džiui paprašius ir pavedus, LB 
Chicagos apygardos v-ba suti
ko šiais metais Lietuvos pavil
joną organizuoti. Mes priėjo
me išvados, jog padėti neprik
lausomai Lietuvai reprezentuo- 
tis yra ne tik verta, bet netgi 
privaloma. Todėl, niekam kitam 
nesutikus šiais metais šio dar
bo imtis, LB Chicagos apygar
dai pasirinkimo neliko ir hamle 
tiška dvejonė išvirto tik į pat
riotinę pareigą “būti”.

Mes esame savo tarpe labai 
daug rašalo pralieję, kritikuo
dami įvairių institucijų ar or
ganizacijų tikrai ar tariamai 
nepakankamą Lietuvos propa
gandos darbą. Esame rengę di
deles akcijas dėl Lietuvos pa
siuntinybių uždarymo ar teisių 
siaurinimo. Ir dar daugiau esa
me išlieję karčių žodžių dėl lai
kysenos tų Vakarų valstybių, 
kurios yra susitaikiusios su Pa 
baltijo okupacijos faktu ar no
rėtų susitaikyti, jei nebūtų tam 
tikrų moralinių varžtų. Kiek
vienu atveju Lietuvos vardo ne 
buvimą ten, kur jis anksčiau 
būdavo ar galėtų būti, esame 
pasitikę su giliu nepasitenkini
mu ir nuoskaudos pajautimu.

Tarptautinėje Prekybos pa
rodoje, Chicagoje, vartai nepri
klausomos Lietuvos vardui dar dinėlyje.

ma suderinti su bet kokia logi
ka kurį nors atsisakymą tokia 
galimybe pasinaudoti.

Lietuviai turėtų gintis nuo 
atvejų, kur siekiama Lietuvą 
išjungti ar laukan iškrapštyti, 
bet ne nuo pakvietimų nepri
klausomai Lietuvai dalyvauti 
ir apie jos dabartinę padėtį kai 
bėti bei liudyti.

Galimybės ir ribos

Aktorius Edward G. Robinson, sprausminiu lėktuvu atskraidintas 
gydytis į Londoną pirštais rodo Churchilio pergalės ženklus. Ro
binsonas gavo širdies ataką Tanganikoje besukant filmą “Samy 
Going South”. (CP)

Dvi savaites vykstančią Tarp 
tautinę Prekybos parodą ap
lankys virš milijono žmonių.
Net ir kraštutiniškai skeptiškai 
samprotaujančių, daugumos jų 
akys ir sąmonė užklius už ne
priklausomos Lietuvos paviljo
no. Jų tarpe bus pakankamai 
ir tokių, kurie ta proga ir gi
lesnes mintis suregs. Kiekvienu 
atveju nepriklausomos Lietu
vos paviljonas bus demonstra
cija tiems lankytojams, kurių 
sąmonė yra atvira pasaulinei 
padėčiai ir kurie nepasiduoda 
beisbolinio rojaus iliuzijai. Lie- talkininkauja 
tuvos paviljonas ir siekia pir- damas 
miausia

prasme jokių varžymų iš paro- rinkdavo karalaitę iš lietuvių 
dos vadovybės pusės nėra, ir komisijoj nebuvusių kandida
Lietuvos paviljonas kalbės į 
lankytojus labai aiškia kalba. 

Dar kiek faktų

Visam Lietuvos paviljono su
organizavimo darbų kompleksui

čių. Šiais metais mes “užsispy- 
rėme”, galvodami, kad apie kan 
didatės lituanistinį išsilavinimą 
ir sugebėjimą Lietuvą reprezen 
tuoti pirmiausia spręsti gali tik 
lietuviai. Po tam tikro “pasi-

vadovauja LB Chicagos apygar tampymo” parodos vadovybė
dos v-bos vicepirm. B. Nainys. 
Pasitarus su dailininkų ir ar
chitektų grupe, paviljono planą 
paruošė ir įvykdymą prižiūri 
skulptorius Marčiulionis. Jam 

P. Vėbra, atlik-

kalbėti į tuos žmones, darbą. Paviljonui buvo išrūpin-
Ta.rp milijono bus jų pakanka- įa gera vieta, arčiau parodos 
mai, ir būtų nusikaltimas jų at- centro negu pernai. Taip pat 
žvilgiu palikti Lietuvos paviljo- paviljonui išnuomuotas plotas 
no vietą tuščia. yra kiek didesnis negu anksty-

Lietuvos paviljono leidinio vesniais metais.
bus atspausdinta^ anglų kalba Parodos meninių pasirodymų 

tūkstančių egzemplio- rėmuose dalyvauti yra pakvie
stos aštuoniog lietuvių grupės.

keliolika 
rių. Jį suredagavo inž. D. Biel
skus, o viršelį paruošė ir meni
nį apipavidalinimą prižiūrėjo 
dail. Kuranskas. Leidinyje yra 
išdėstyti pagrindiniai Lietuvos 
praeities ir esamos padėties fak 
tai, kiek tik jų įmanoma su
talpinti keliolikos puslapių lei-

priėmė mūsų pagrįstą reikala
vimą ir visas, pas ją tiesiogi- 
nai bandančias užsiregistruoti 
kandidates pasiuntė į B. Nainio 
sukviestą lietuvių komisiją. Ma 
nome, kad šis precedentas liks

lutinai išrinkti iš jų vieną, lie
tuvių komisija tai turėjo gal
voje.

Išvados
Lietuvos paviljono įrengimas, 

leidinys ir visi kiti su šiuo pa
sirodymu susiję darbai parei
kalaus apie 3,500 dolerių. Ma
nome, kad tai yra, palyginti, 
nedidelė suma pastangai, kuri 
siekia atkreipti į Lietuvą kelių 
šimtų tūkstančių ar net milijo
no žmonių dėmesį. Vargu, ar 
surasime kurį kitą kelią, ku
riuo už tą pačią sumą galima 
būtų pasiekti tokį skaičių. Ži
noma, mes neturime manyti, 
kad su šia pastanga mes jau vi 
sus parodos lankytojus paver
sime griežtais antikomunistais 
ir karštais Lietuvos užtarėjais. 
Taip pat mes neturime statyti 
reikalavimo, kad dalyvavimas 
šioje parodoje jau reiškia visos 
mūsų tautos kančios išsakymą 
ir didingą aktą kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Tokia viena pro- 

,ga, kur galima būtų viską vie
nu ypu išsakyti ir atlikti, dar 
nėra išrasta. Vienok, jei mes ti
kime ir remiame pasakymus, 
kad jokia net mažiausia proga 
Lietuvos labui neprivalo būti 
praleista, tai turėtumėm pritar 
ti gavojimui, kad dalyvavimas

tai bus spaudoje atžymėta ir 
rėmėjams padėkota. Tačiau mes 
dar visų lėšų nesurinkome ir 
prašome Chicagos lietuvių vi
suomenę LB Chicagos apygar
dos v-bą šiame darbe paremti. 
Mes skaitome save tik techniš
ku darbo atlikėju. Lietuvos re

prezentacija yra visos lietuvių 
visuomenės reikalas ir Lietu
vos paviljono pasisekimas bus 
tik lietuvių visuomenės atesta
cija. Kaip ji atrodys?,—atsaky
mą duos tik visų Chicagos lie
tuvių dėmesys, pareigingumas 
ir parama. K. Drunga
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| PRIEŠ PAVERGĖJUS!

Sąjunga amerikiečių, kilusių iš už geležinės uždangos rytoj, = 
5 liepos 14 d. Chicagoje šaukia suvažiavimą NORTH SIDE AUDI- = 
E TORItFOJE, 3730 N. Clark St. Pradžia 10 vai. Suvažiavime da- = 
= lyvaus ir iš ChicagtU kilusieji kongreso nariai. Bus įvairi tau- E 
= tinių šokių programa. Kviečiami ir lietuviai gausiai dalyvauti. S

i Suvažiavimo programoje: < =
Himnas “GOD BLESS AMERICA”

= Invokacija — skaito Chicagos Vyskupas
Speciali Chopin’o .muzika prisiminti kovoje už laisvę žu- E 

E vusius
Kalbos: prof. ph. D. N. Pronko, prof. Dr. Lcv. E. Dob- E 

riansky
Sveikinimų skaitymas bei pagerbimas dalyvaujančių sena- E 

torių, kongresmanų bei dvasiškių E
:E Rinkimai: tautybių tarybos, buletenio redakc. personalo bei S

TAUTŲ KARALIENĖS tautiniuose rūbuose
Sekretoriaus bei iždininko pranešimai 

E Uždarymo malda.
Šį sąjūdį organizuoja Alliance of American of Forėign Ori- S 

; E gin, From .Countries Bchind The Iron Curtain, Headquarters: S 
E Wichita, Kansas, P. O. Box 1452.
=llllillllllillilllillflllll)lliiiii!iiiiiiiiiiiiiilliiili!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliilK

visą stambų, technišką gahoti ir ateičiai. Nors šis rei- Tarptautinėje Prekybos paro-
kaląs atrodo “amerikoniškas”, 1 doje yra, nors ir nelemiama, 
bet visame komplekse jis yra visgi labai didelė proga, 
svarbus, nes išrinktoms karalai i Surinkti reikiamas lėšas daug 
tems bus daug progų spaudai, padeda L. Bendruomenės apy- 
televizijoje ir per radiją kalbėti linkės. Esame jau gavę nema- 
apie savo kraštus. Atrinkdama žai paramos iš paskirų lietuvių 
tris kandidates ir pateikdama ■ prekybininkų, organizacijų val- 
jas parodos jury komisijai ga- dybų ir paskirų asmenų. Visa

atviri. Ir šiais metais pakvieti
mas Lietuvai joje dalyvauti bu
vo atsiųstas Lietuvos diploma
tinei ir konsuliarinei tarnybai 
JAV-se. Takto sumetimais to
kios parodos organizatorių lai
kysenos plačiau komentuoti ne
reikėtų. Turėkime tik galvoje, 
jog ta paroda yra skirta vien

Tuo būdu ir vad. “show” rė-. 
muose Lietuvos vardas atsikar
tos ei’ę kartų ir figūruos eilėje 
pačios parodos vadovybės lei
dinių.

D’delės reikšmės taip pat ten 
ka skirti amerikietišku papro
čiu išrinktai Lietuvos karalie
nei ar karalaitei, kurios garbė 
šiais metais atiteko parodos ju- 
ry komisijos sprendimu D. su

Tam tikras ribas sudarė pa
rodos taisyklės, neleidžiančios 
grynai politinės propagandos.
Tačiau politinė propaganda yra laitytei. Šia proga būtų įdomu 
labai plati sąvoka. Nesant jo- pažymėti, kad dėl karalaitės pa 
kio reikalo šia prasme eiti į kra rinkimo procedūras B. Nainiui 
štutinumus ir operuoti šūkiais, įteko su parodos vadovybe iško 
tiek Lietuvos paviljono apipa- ■ voti tam tikrą “kovą”. Būtent 

paviljono lei- : ankstyvesniais metais, nors h“ 
. , . , . , _ , „ yra operuojama faktais, 'būdavo sudaromos kandida-

e? 2^ .1U, Preini Paro yti ne .kurie patys savaime jau reiš-. tems parinkti lietuvių komisi- 
ga i ai, ą pagamina e uvių pOįįtinę propagandą, šia jo®, parodos jury dažniausia iš- 
tautos darbštumas bei sugebė
jimas, šiandien pasaulį išvysta 
tik prislėgta kolonialistiniu 
“Made in USSR” antspaudu.
Tai žino parodos rengėjai, tai 
žinome mes patys. Ir jei tokioj 
padėty grynai prekybinėj pa
rodoj gali įsikurti paviljonas 
Nepriklausomos Lietuvos var
du, tai vargu, ar būtų įmiano-

! vidalinime, tiek
prekėms rodyti. Lietuva gi šian '<įįny

CHRUSČIOVO
PASITIČIOJIMAS

f Atkelta ’š 3 usU 
pareigūnai dėl to badu nemirs. 
Jiems šis sprendimas dargi net 
labai palankus. Išleistuoju po
tvarkiu sumažintoji masių per
kamoji galia dabar jiems leis 
be jokio vargo apsirūpinti rei
kalingu šių maisto gaminių kie
kiu valdiškose krautuvėse. Nuo 
dabar šiai kategorijai nebus jo
kio reikalo ieškoti papildomo 
maisto juodojoje rinkoje, kas 
kartais rizikinga, o visuomet 
ir brangiau kainuoja. Mirtin
gajam žmogui, nors ir gry
niausiam komunistui, abi šios 
pirmenybės juk labai patrauk
lios.

Ir šį kartą Chruščiovo pasi
rinktas kelias tik padidino gy
ventojų masę sudarančio eili
nio žmogaus skurdą. Jeigu dar
bininkijos reikalai jam būtų ar
ti širdies, tai jis ne jiems rei
kalingų produktų kainas keltų, 
o tų prekių gamybą didintų. 
Tada nebūtų reikalo kainų kė
limu kovoti su alkstančiųjų pir
kėjų eilėmis.

Bet tam reikia tik vienos pa
taisos — panaikinti komunisti
nę sistemą visur, o pirmoje ei
lėje tą padaryti žemės ūkyje.

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Povver. . $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T. .................. $2,095.00

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

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Weslern Avė., Chicago 36, Tai. WA 5-5121

ARAM A- MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

BISŲDIT 3 Star Gognac ........... ... 5th $4.98
BERENFANG German Liųueur. ... ... 5th $5.95
ZUBROVVKA 100 proof............... ... 5tfi $4.75
KRUPNSK - Honey Punch........... ... 5th $3.69
IMP. FRENCH Liąueur............... ... 5«i $2.98
IMP. BORDEAUX Wine ............... ... 5th 980

Liepos mėn. 12, 13, 14 dienomis

HILLS BROS. COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių)..................... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėže .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 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.

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 4^%

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

J

8-PIECE GLASSWARE SĖT

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.

AįStf, 3430 Sbuth Halsted Street 
Chicago 8, Illinois"'

District

’<! ovef $2i.«oo.ooo.oo
v-—v' ■ ■

I D’C S E L FO 19 s Ė r v i c e
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JULY — LIEPOS 12, 13, 14 D. D.

ira -

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY Fifth $2-98

ORIGINAL BAERENFANG
GERMAN LIQUEUR Fifth $5-98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
□RANGE, WILD CHERRY, LIME OR

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98
Irnported Polish Wisniowka,

Zubrovvka or Rrupnik Fifth $4.98
CINZANO VERMOUTH

DRY OR SWEET Fifth $1.59
IMPORTED PINEAPPLE LIQIJEUR Fifth $4.79
BUDWEISER & MICHELOB BARREL PRICED

BEER AVAILABLE IN % & į<, BARRELS RIGHT

PRIOR CAN BEER
Case of 24—12 oz. Cans $3-98



DARBAS BAIGTAS, BET 

POILSIO NĖRA
Liet, Operos choro ateities planai 

R. TCBĖNAS

Jau trylika dainavimo sezo- kevičiūtė, Genovaitė Mačytė ir rįgentas A. Kučiūnas, kuris ten 
nų praleido pro savo darbų Julius Savrimavičius. Jie su buvo su žmona, pabrėždamas, 
prizmę Vyrų choras, kuris sa- pasiaukojimu atliko savo sun- kad įr sekantis sezonas bus la- 
vo veiklą pradėjo proginiais dai- kias partijas. Daug kruopštaus bai įdomus, reikalaująs susi-

! vakarienę, kurioje dalyvavo 100 
l asmenų. Pobūvis praėjo itin 
jaukioje nuotaikoje, skambant' 

; dainoms ir muzikai. Visam va- 
■ karui vadovavo akt. Vacys Pet- 
; rauskas, kuris paskaitė ir savo 
humoristinės kūrybos eilėraš
čių, specialiai parašytų tai pro-

VALDŽIA IR LAISVĖ BAŽNYČIOJ DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 13 d.

Prancūzijoj kasmet rengiama (Danielou). Jie padarė iš savo 
KaiauRų niiCiektualŲ savaitė, i paskaitų tokias išvadas: krikš- 
rereiLų metų savaitėj buvo nag- čioniškoji mintis neturi tekėti
rmejamas klausimas — valdžia 
ir laisvė Bažnyčioj ir katalikiš
kosios minties pliuralizmas. Te-

gai. Įdomų žodį tarė operos di- mos labai įdomios ir aktualios,
nieko nuostabaus, kad didžiulė

viena vaga; jai nevalia nema
tyti visa to, kas vyksta už jos 
ribų; ji turi būti visuomet imli 
ir jautri toms vertybėms, ku
rios yra anapus ortodoksijos.

navimais ir koncertais. Per tą darbo įdėjo meno vadovas ir
laiką turėta daug pasirodymų. 
Tas pats Vyrų choras anuomet

kaupimo ir darbo.
operos dirigentas A. Kučiūnas, 
kol operą buvo galima leisti į 

pradėjo ir operinius pastaty- sceną, o scenos darbams bei re-1 pristatyta naujai išrinktoji val- 
mus. Jis į savo darbų knygą žisūrai vadovavo Kazys ‘Ože-Įdyba, ką tik ten pasiskirsčiusi 
jau įrašė penkias operas. Nors
šiuo metu vadinasi operos var
du, tačiau pagrindą tebesudaro 
ir tolimesniam veikimui. Prieš 
penkerius metus į tą vyrų dar
bą įsijungė ir eilė moterų, ku
rios sudaro svarbią operos da
lį. Tokiu būdu ir susidaro miš
rus choras, reikalingas lietuvių 
operai.

Lietuviai solistai yra kita 
operos dalis, nors jie kiekvie
nai operai įvairuoja. Palyginus, 
solistinių pajėgų nėra daug, o 
ypač vyrų, — čia moterys pra
lenkia. Jos suranda daugiau lai
ko ir galimybių dainos menui 
ir dainavimu labiau domisi, ne
gu vyrai. Vyrai, tur būt, tai 
skaito nepraktišku dalyku, nors 
grožis visiems vienodai atviras.

Operos vadovybė yra dar ki
ta operos dalis, kuri sudaro me
ninę ir administracinę pusę.

Visa tai sudėjus krūvon gau
name pilną operą, kad ir be sa
vų rūmų, dekoracijų ir rūbų 
dirbtuvių, bet vis tik operą. Jai 
ir visuomenės pritarimas yra 
neabejotinas, nes ji gausiai lan
ko operos spektaklius. Opera 
turi ir savo rėmėjų mažą būre
lį, kurie savo piniginėmis duok
lėmis padeda jai išsilaikyti. Be 
rėmėjų mūsų opera visiškai ne
galėtų egzistuoti. Bilietai nepa
dengia išlaidų, nors vadovybė 
stengiasi labai taupiai elgtis; o 
dažnu atveju ir savo pinigų 
prideda.

Vėliau vakaro vadovo buvo

Marija ir Antanas Rudžiai, didieji operos mecenatai, kurie kasmet 
operos palaikymui skiria tūkstantinę sumą pinigų, šiemet po “Ai- 
ods” operos spektaklių visam operos personalui, kuris dalyvavo 
tos operos postą tyme, surengė iškilmingus pietus, Į kuriuos buvo 
pakviesti visi operos mecenatai ir rėmėjai ir bet kuo kitu prisidėjo 
prie Chicagos Lietuvių Operos veiklos. Nuotr, Vi. Juknevičiaus

Paryžiaus salė Mutualite tų te- “Jei šv. Tomas Akvinietis gy- 
mų gvildenimo metu buvo grū- i ventų mūsų laikais, kalbėjo te
ste prigrūsta klausytojų. Ne ' vas Danielių, jis pasisavintų vi- 
mažiau traukė į Mutualite ir , sa tai, ką rastų pozityvaus pas 
garsios prelegentų pavardės. Husserlį ar pas Merlo-Pontį 
Pirmu klausimu kalbėjo garsus į (Merleau-Ponty)”. Tą mintį taip 
krikščionybės tyrinėtojas Sor- papildo Steponas Bornas: “Tai 
bonos profesorius H. J. Marrou : nereiškia, kad priešiškos filoso- 
ir domininkonas Liege. Į fijos galima būtų priimti, kaip

rwi. marrou skelbė, kad “da ,i katalikiškos minties papildymą 
uąiLiiicj uaznycioj vaiuzios vyk ar užpildymą .

uymo buuas nėra pakankamai ——-------------------------------------
pa temanantis. i\epakanka val- 
uztą vyKdyu, reiaia jai surasti 
Klusnumo ir palankumo... Pir
mu kartu nuo Konstantino Di
džiojo Bažnyčioje valdžia vyk
doma be institucionalinės atsva 
ros. Praeity pasauliečių balsas 
ėjo iš karalių ir kunigaikščių 
xupų. šiandien, kai mūsų am- j 
žius virto laikiniu, Bažnyčia nu 
krypo į klerikalizaciją (palikta' 
dvasiškių rūpesčiui. Vert.) Prof.'
Marrou pareiškė viltį, kad Baž-1 
nyčios susirinkimas paieškos bū ' 
dų nustatyti pasauliečių vietai 
ir vaidmeniui Bažnyčioje. Domi- j 
ninkonas Liege išaiškino, kad 
valdžia Bažnyčioje nesipriešina •
de iure laisvei. Valdžia duota Chruščiovas, kalbėdamas vadina- 
ne tvarkai vesti, bet Dievui ke- mame taikos kongrese Maskvoje
lią atidaryti. Valdžia — ne tiks siūlo, kad į Vakarų Berlyną, vie- 
, , , . . Tr . ton sąjungininkų dalinių, būtų pa
las, bet priemone. Valdžia vi- sjų3d Nat0 įr Varšuvos pakto da- 
suomet turi būti broliška ir liniai, bet tik į Vakarų Berlyną, 
auklėjamoji... Valdžia turi būti ne i Rytų— (CP)
laisvės tarnyboje”, teigė prof. j
Marrou.

Krikščioniškosios minties pliu 
ralizmo klausimą gvildeno filo- j 
zofas Steponas Bornas (Etien-1 
ne Borne) ir jėzuitas Danielių

Vyriausioji tėvo Danielių te
zė priėjo tokią išvadą: pirmoji 
dvidešimtojo amžiaus pusė isto
rinės kritikos įtakoje sukėlė 
revoliuciją biblinėj egzegezėj, 
antroji pusė turėtų būti tokiu 
pat persilaužimu teologijai. Rei 
kia pirmiausia tradicinę teolo
giją pritaikyti prie šių dienų 
mokslų ir filosofijos laimėjimų. 
Tėvas Danielių pabrėžė dauge
lio minties sistemų Bažnyčioje 
koegzistencijos reikalą. “Krikš
čioniškoji teologija žino daug 
sistemų, kurios koegzistuoja 
Bažnyčioje”, užbaigė tėvas Da
nielių. (M. K.)

PAPLŪDYMIAI VERTI 
15 MIL. DOL.

Chicagos parkų distrikto vy
riausias inžinierius Robert 
Black federaliniame teisme tei
gė, kad Chicagos miestas ne
tektų visų savo paplūdymių, jei 
gu federalinis įstatymas verstų 
miestą srutas leisti atgal į eže
rą. Chicagos paplūdymiai įkai
nuojami iki $15,699,280.

KATALIKIŠKAS PRIEDAS 
DIENRAŠTYJE

MANILA. — Pirmaujantis, o 
kartu ir seniausias krašto dien
raštis anglų kalba The PHILIP 
PINES HERALD įsideda kiek
vieną šeštadienį keturių pusla
pių priedą, kuriame talpinama 

į visų Manilos apylinkėje esan- 
I čių katalikų bažnyčių pamaldų 
i tvarka, šio priedo atkarpoje 
Į yra spausdinama taip pat ir en
ciklikos “MATER et MAGIST
RĄ’’ pilnas tekstas.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-l$82

iiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
! taisau. Už patarnav. vietoje $8.00, 

už dirbtuvSs darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. n a. PR 6-1063

i illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami”' 
— garantija. 25 — 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1^5, 500 — $3.75. 1000— 
$0.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA.

I NY, 406 S. Second, Alhambra, Calif.
I HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIII

lis. Chorų partijas su choris- pareigomis: Bronius Maciukevi-
tais rengė Alice Stephens, Faus čius — valdybos narys, Sofija ^egtj "rie pastatymo~ 1964 me 
tas Strolia ir Alfonsas Gečas, j Džiugienė, kuri vadovavo sezo-! taig pasįrodo jog vįen tik tos 

Sezono balansas Meno apipavidalinimo darbus' no užbaigimo parengimui, ižd. Opews suorkestravimas kai
siu sezono nrndžimA viene j scenoje atliko daiL Vytautas asistentė Vytautas Kupcikevi- nuotų apie 5 tūkstančius doL

pradžioje viene- q Virkau. Administraciją ant, čius — iždininkas, Vilius Juška
tas pasivadino Chicagos Lietu- savo pečių išnešė operos vai-1 — prot. sekretorius, Aldona
vių Operos pavadinimu. Pasi- , dyba kurį kuvo sudaryta iš 9 Barkauskaitė — sekretorė, Vla-

asmenų. Sutartinas darbas at- ■ das Stropus — vicepirmininkas, 
nešė puikius rezultatus ir šis j Margarita Momkienė — vicepir- 
meno vienetas visais atžvilgiais mininkė, Algirdas Trinkūnas — 
yra daug pasiekęs mūsų kultu- pirmininko pavaduotojas ir Vy-

pinigų, kad ją būtų galima pri-

vadino juo be jokių “krikštynų' 
ir iškilmių, tyliai ir kukliai, įpi- 

■ lietindamas tai, kas jau kele
rius paskutinius metus visuo
menės buvo linksniuojama. Tam 
veikimui jau gautas ir šio kraš
to valdžios leidimas. Operos 
vienetas, be savo dainavimo, 
dar rengia kasmet operos ba
lių, kuris įgalina apmokėti ope
ros bėgamąsias išlaidas.

Pats didžiausias įvykis gi yra 
operos pastatymas. Praeitą se
zoną po įtempto meninio ir ad
ministracinio darbo buvo duo
ti keturi Verdi operos “Aidos” 
spektakliai. Juose buvo daugiau 
negu 5 tūkstančiai klausytojų. 
Sakoma, kad rengėjai nebuvo 
numatę tokio pasisekimo, todėl 
iš karto buvo pasiruošta tik 3 
spektakliams. Bet, kai kelios

ros puoselėjime.
Iš Chicagos Lietuvių Operos

vadovybės girdime, kad jie yra

tautas Radžius — pirmininkas. 
Pirmininkas savo trumpame žo
dyje pažadėjo, kad ir naujoji

labai dėkingi visiems lietuviams, valdyba stengsis neapvilti ope- 
kurie bet kuo prisidėjo prie ros narių pasitikėjimo bei Vi
tos sunkios “Aidos” operos pa
statymo ir atkreipė savo dide-

suomenės. Sol. D. Stankaitytė, 
pasigėrėtinai dainavusi “Aidą”,

lį dėmesį į “Aidą”. Dar gilesnį ir ten nepagailėjo dainų, o jai
pritarė buvusi Amneris 
Giedraitienė.

A.dėkingumą jie reiškia operos 
mecenatams ir rėmėjams, ku
rie žymiai išlygina operos fi-! 
nansinius nedateklius, o ypač Į Neseniai paaiškėjo, kad ope 
globėjams Marijai ir Antanui! ros vadovybę slegia susirūpini 
Rudžiams.

Tuo reikalu operos vadovybė 
kreipėsi į Lietuvių Bendruome
nės centrą, bet iki šiol jokio 
atsakymo nesulaukė. Operos 
vienetas pats nėra pajėgus ap
mokėti lietuviškos operos pa
statymo išlaidų, į kurias įeina 
ir orkestracija. Pagal apytikrį 
apskaičiavimą, “Jūratės ir Kas
tyčio” operos pastatymas at- 
seitų daugiau negu 45 tūkstan
čiai dolerių. Ar galima ryžtis 
tokioms išlaidoms? Be visų lie
tuvių aukų tokios operos pa
statymas neįmanomas. O juk 
tai būtų didelė lietuvių kultūri
nė šventė! Tikriausiai į tą tau
tinę manifestaciją suplauktų 
tūkstančiai tautiečių iš JAV ir 
Kanados. Šis ir esąs didžiausias 
rūpestis, kuris lydi mūsų ope-

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63r<l St., Chicago 29, III.

Tel. 434-4000

S 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^
®>jž apdraudą nuo ugnies lr auto-S 1 uobilio pas |

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street iŠ Pardavimai-taisyniai 

■Jhicago 42, Illinois sIii

^5:

savaitės prieš premjerą pritruk-.' deliems pastatymams. Abipu- 
ta bilietų, buvo pasiryžta ket- sis susipratimas garantuoja 
virtam spektakliui. Tam spėk-; pastovesnę operinę veiklą. Va-

mas komp. K. V. Banaičio ope-
Jei ir toliau mūsų visuomenė ra> kurjaį jau dabar reikia daug' rą į kitą sezoną 

savo gausiu dalyvavimu bei nu- į 
siteikimu parems operą, tai bus' 
laidas, kad opera gali ryžtis di- j I

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

MIDLAND
SAVINGS

4940 Archer Avė. • Chicago 32

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

LltADlYSkAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
r ' TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI D"~'—.—i —j.---- . Sek_ uždaryta

CA. 4-8654 ir GR. 6-4339,g

K? BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

s/

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 

1 ir kitus daiktus. Ir iš tol*. Miesto 
j leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OP FREE PARKING

takliui bilietai buvo išpirkti re
kordiniu greičiu — per penkias 
dienas. Tuo būdu buvo pasiek
tas dar mūsų kultūriniame gy
venime neregėtas reiškinys, ku
ris, ytarp kitko, išvedė mūsų 
operą ir iš finansinės krizės.

“Aidoje” dalyvavo 100 as
menų choras. Mūsų operos cho
rui čia puikiai talkininkavo Ali
ce Stephens moterų choro 8 
dainininkės, vadovaujamos J. 
Bobinienės, ir Vyčių choro vyrų 
grupė. Visi chorai sudarė dar
nų ansamblį ir publikos buvo 
entuziastingai priimti.

Solistais šiame “Aidos” pa
statyme dainavo: Danutė Stan
kaitytė, Aldona Stempužienė, 
Alvina Giedraitienė, Stasys Ba
ras, Algirdas Brazis, Jonas Vaz 
nelis, Valentinas Liorentas, 
Kristina Bartulienė, Nerija Lin-

dovybė kasmet norėtų vis ge
riau ir iškilmingiau pastatyti 
operą, tačiau tam vis ir trūks
ta finansinių išteklių. O vis tik 
galėtų paremti žymiai didesnis 
skaičius žmonių.

Sezono eigoje operos choras 
turėjo repeticijų: moterys 37, 
o vyrai 55, kas sudaro, jog mo
terys repetavo 82 vai. ir vyrai 
128 vai. Čia neįskaitomos solis- į 
tinės repeticijos, kurių buvo 
taip pat apsčiai. Valdyba ture-, 
jo 12 posėdžių ir viso posėdžiau- ' 
ta 30 vai. ir 50 min.

Užbaigimo pobūvis ir 
ateities planai

Savo sezoną operos vienetas 
baigė gražia iškyla į Rambyno 
vasarvietę, Union Pier. Ji bu
vo birželio 16 ir 17 dienomis. 
Ta proga narės parengė puikią

4 '/2%

MUTUAL S7«/X«/$AVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRiETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

Z

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

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

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir 'PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

oūYotifU'
INSURED

L .™

. Naujas ankštas 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 A NIŪK* PIRM- ir KETV.............................. » v. r. iki 8 p. p.IHLHnUUda ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospeet 8-5875
Vedėjas i. LIEPOMS

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 Avė. krautuvė 4?



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 13 d.

ii „ <
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statomo lietuviško paminklo.-Po 
to — iškilmingi pietūs čia pat 
bažnyčios salėje. Salė buvo pil
nutėlė. Matėsi gražus būrys sve 
čių iš Seattle ir net iš Los An
geles. Laike pietų kalbėjo vysk. 
Brizgys, kun. P. Baltrumas, tė
vas C’Connell — šventovės di
rektorius, Valerijonas Šimkus, 
atvykęs iš Chicagos statyti pa
minklą, ir dr. Vladas Juodeika, 
kuris vadovavo pietų progra
mai. Drauge su vyskupu buvo 
atvykę kun. P. Cinikas iš “Drau 
go” redakcijos ir tėvas Kulbis, 
S.J., iš Kanados.

Vietinis katalikų savaitraštis 
“The Sentinel” įsidėjo pirma
me puslapyje nuotrauką vysk. 
Brizgio su grupe lietuvių.

CLASSTFTED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

Amerikietė laimė Wimbledone. Mrs. Karen Hantze Guzman, (kai
rėje), 19 m., iš San Antonio, Tex., laiko laimėtą trofėją. ji nuga
lėjo Verą Sukovą (dešinėje), čekoslovakę, tuo laimėdama JAV 
pavienį žaidimą Wimfcledone, kuriuos paskutinį kartą JAV lai
mėjo 1958 m.

JEI SPRENDIMAS BUS VYKDOMAS

(Atkelta iš 1 psl.)
“Ta pati mažumos grupė, ku

ri tai padarė, dabar žygiuos vi
su smarkumu pirmyn. Visa eilė 
dalykų, kuriuos mes gavom nuo 
vaikystės, staiga bus paskelbti 
neteisėtai”. Ir KilgaMen rodo a- j 
teities perspektyvą, kada bus 
vykdomas vyr. teismo sprendi
mas gyvenime:

“Kiek menu, kai prezidentas; 
Kennedy davė priesaiką (inau
guracijos) įstaigoje, jis dėjo 
ranką ant .Biblijos. Jei tai yra 
Bažnyčios ir valstybės mišinys, 
tai priesaiką jis turės daryti 
namie, privačiai, o ne prieš vi
sus žmones ir televizijos žiūro
vus. Manau, per kitą inaugu
raciją, griežtai laikydamasis 
konstitucijos aiškintojų, jis pas 
tums Bibliją į šoną ir iš viso 
nesivargins priesaika, nes jei 
nėra Dievo, tai kam preziden
tas duos savo pasižadėjimus. 
Tegul marinų kapela pagros ta
da “Stardust” ar kitą rinkinį, 
kuris nieko neįžeistų. “The 
iStars and Stripes Fore ver” turi 
iškristi.

“Paskui vyriausias teismas tu 
rėš pašalinti pasižadėjimą JAV 
vėliavai, nes jame yra pasaky
mas “One nation under God”.

“Vyriausias teismas turės iš-1 
valyti savo rūmus. Dabar, kai 
jis susirenka posėdžio, marša- S 
las skelbia atidarymą tradici
niu “God save the United States' 
and this Honoraide Court”. Tai 
tikrai priešinga konstitucijai. O 
kada vyr. teismo teisėjas pri
siekia, tai priesaiką baigia: 
“Taip tepadeda man Dievas”. 
Tai turės būti išmesta.

“Mes gal būt prigyvensim 
dienas, kada nebus daugiau 
bausmių už priesaikos laužy
mą, nes nebus daugiau Biblijos

ir liudininkam nereikės šauktis, 
kad Dievas jiem padėtų sakyti 
tiesą. Kariuomenėj nebus, be 
abejo, daugiau kapelionų, nes 
buvimas kunigų, rabinų, pasto
rių gali būti nemalonus agno
stikam.

Rusų kosmonautas German 
Titov gyrėsi savo kelionėje “ne
matęs Dievo”. Mūsų vyr. teis
mas nemato Dievui vietos mūsų 
viešosiose mokyklose.

“Ar jums neima rodytis, kad 
Marksas verčiasi grabe?” J. B.

MŪS KOLONIJOSE

Portland, Oregoii
Vysk. Brizgys didžiojoje 

šventovėje
Birželio 24 d. buvo retas įvy

kis Portlando lietuvių gyvenime. 
Tą dieną vysk. Vincentas Briz
gys laikė pontifikalines mišias 
po atviru dangum prie Grotto, 
žymioj Amerikos šventovėje. Da 
lyvavo didelė minia žmonių. Vys 
kupui laike mišių asistavo kun. 
Pr. Baltrumas ir kun. Narušis, 
Amerikoj gimęs lietuvis, šv. Ri
tos parapijos klebonas. Savo 
gražiai angliškai pasakytame pa 
moksle vyskupas iškėlė komu
nizmo pavojų ir reikalą kovoti 
su juo; taip pat paaiškino pras
mę statomo lietuviško pamink
lo už žuvusius ir kankinius dėl 
Lietuvos laisvės.

Portlando lietuviai gražiai pa
sirodė dalyvaudami organizuo
tai, nešė lietuvišką vėliavą iš
kilmių procesijoje, o moterys 
buvo dailiai pasipuošusios tau
tiniais rūbais. Dalyvavo orga
nizuotai ir Kolumbo vyčiai su 
kardais ir uniformose.

Po mišių vyskupas su savo 
tautiečiais nusifotografavo prie

NERADO LAVONO PRIE 
VANDENS

Prie Marąuette Parko kūdros 
Chicagoje buvo rasti vyriški 
drabužiai ir apytuštis vyno bu
telis. Buvo ieškota skenduolio, 
bet nesėkmingai. Policija suse
kė, kad drabužiai priklauso Ja
mes Nash, 3114 W. 64 gt. Jis 
paaiškino, kad jam sunku atsi
minti, kaip jis grįžo į namus 
be drabužių. Jis buvo apkaltin
tas netvarkingu elgesiu.

^jDflinn ELECTR0niC5
TV-RADIJAI -PUOŠT. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam temlauslos kalnas Ir garantija 

i13321 s- Halsted St"ČLiffside4-56651

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

WELCOMe

fi m. (> kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengi. rūsys, garaž. $22,750.

4 būt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintu plyta) rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 būt. 7 m. mūr. prie parko. 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 

išild.. gazu, $31,500.
, 1 tž aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didele.
Vieta, kur judejim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34.900.

2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedu. $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
nauja, gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

I Vt aukšt, mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. muras, prie park.. čerpių 
stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš purk., maisto prekyb. už 
$50,000, 2 aukšt. liuksus, mūras, 2 
būt., oro apšald. S3S.500.

Gage park. 3 blit. mūrin., garaž. 
veria, siūlyti $26.000.

Bright. pk. 2 būt. mūr., atskir. 
šild.. geros nuom. $20,900.

Kitur: geras 3 aukšt.. 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

6 kamb. inūr. gazu šild., garaž., 
j gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt.
1 vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
i $2.500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina
$12,000.

1. Mūrin. 4 būt. prie 72 & Mozart, 
naujas šildym., garažai, geros paja-

. mos. §42,900.................................. ................
2. Mūrin. 2x0, po 3 mieg. kiek- 

vien. nauji du šildym.. garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

' Mes patrnaujame visų rūšių drau- 
. dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin- 

j gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
' įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
' vakaro.

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

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma- 
i ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 

3 mieg., gazo šild., $16,900.
Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 

namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą.. $13,950.

Mūrinis 1% 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.

KAIRYS REALTY, 2501 69th ST. HE 6-5151

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. lįst St. Tei. RE 7-7200 arba RE 7-8534

į 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 % aukšto mur. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Bouis. 
$30,500.

S metų — 41/2 kamb. mūr. Alyva. —- 
radiant heat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

fi butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai, po 3 mieg.). Alyva, karštu 

, vandeniu šildymas. Mūr. garažas.
I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny- 
g’deje —

FEOERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų
į forma yra išaiškinti veikiantieji 
f JAV-bėse federaliniai darbo samdos 

Įstatymai. Knygelės kaina 40 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt..
1 Chicago 29, Illinois

0pen Satuntoy *tM 3 p.m.

Come in Saturday or any week day. Peter 
Wiza and his competent sales staff are always 
on hand to see that you get real George Green 
friendly Service. Take time to look at our new 
Self Service Center. Loads of free parking.

GEORGE GREEN
2108 W. 47th St • Phone: LAfayette 3-0987

COMPANY

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

Sav. Išeina pensijon lr paraųoaa 
Delavan Wisc. netoli Bake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na lr 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

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

3 butų mūrin. 21/?—5—6. Pot
vynio apsauga, alum. langai, nau
jas stogas, nauj. gazo boileris ir 
.modern. vonios. Apylink. 43-čia ir 
California. Tik $1,000.00 įmokėti. 
Skambinti OL 6-2233 ar OL 2- 
8907.

Brighton Pk, savininkas par
duoda namą su rūbų valykla ir 
vyriškų kostiumų parduotuve. Rū
bai gaunami tiesiog iš geriausių 
rūbų kompanijų. Geras uždarbis 
vyrui ar tnateriai. Užpakaly gy
venimui modern. butas, kilimai 
karšto vand. alyvos šildym. ir rū 
sys. Kaina tik $13,500.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

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

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

SENI ŽMONES
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuve, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų 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 j South Bend, Ind. — • turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa-
Įmokėtl , jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 

$2,500. Tuoj pat galima užimti. ; somery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
oi v i- v. r, rini ™ pastoge. sūdymas karštu vand.Skambinti Y A 7-7191. Garažas.

help wanted •— moterys i A. Norkus Real Esfate
--------- -—-------- ,------------------------------ j 2405 W. 5lst St. 1VA 5-5030

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E LL-VA R P A S
REAL ESTATE

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

CICERO—BERWYNMur. I-Vi aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
mėtų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. I 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy- j na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. Parkholme mūrinis 2 butų: 2

MQr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 
Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kaihb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Aitras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatve verčia parduoti.

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—ilga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

Ieškoma moteris vidui, 
naiųų ruošos darbams 1—
savaitei. Rašyti: DRAUGAS, Adv. ; Hi]ncrelow bpržo medžio virins ■ , - _ . . T , -Ord. No. 4970, 4545 \v. <>3rd St., i ounbaiow, oerzo rn.azio rx ,1 aukštų mūrinį namą: įrengtas ru
caiteao-o 29 111 (kaina $14,000. 7038 So. Oakley,
------ 2------::--------------------- ; PR 6-0157.

amžiaus
2 kartus

Parduodamas biznio sklypas 
Marąuette Pk. ant 69th St., 25 x

Parduodamas o kamb. mūrin. ; Savininkas skubiai parduoda 2 ^^5. Skambinti HE 4-7034.

IŠNUOMOJAMA

Išnomuoj. butas 5 kamb. pir- j 
mam aukšte: 2 miegam., 2 gazo !

Švarūs kamb. -

HELP WANTED

Savin, parduoda 2 butų mūr. 
namą 6 ir 5 kamb. Aliuminijaus 
langai ir sieteliai. 2 atskiri cent- 
raliniai šildymai oru. 2 autom.

i---------------------------------------- ■----- garažus. Namas gerame stovyje
■j Turi parduoti Winaemac, Ind. 16 ir graži aplinkuma. 6157 So. Tal- 
Sakrų ūkį su įrengimais: namas ir ;man Avė. Susitarimui skamb. tei.

sys, 3 mašinų garažas, prie mo
kyklos' ir bažnyčios. Adrs,: 3237 

——-.S. Lituaniea Avė., tel., FRontier 
16-0329.MALĖ

ENGINEERS
Pačiai apšildymui. svarus rama į eXCELLENT OPPORTUNITIES kiti pastatai labai geram stovy. PR 6-6848. 

So. Paulina, telef. HE 4- ‘Modernūs patogumai Prieinamai
4095:_KreiPtls Po 6_yąt_vak.___  ^p^^rSe^S įkainuota. Skambinti PR 6-9052

Eąuipment Division of a Progressive,
SKELBKITES “DRAUGE”

Apstatytas mieg. kambarys ant- dynamic, diversified produet corpo- 
ram aukšte. Patogi vieta, $12.00 ration.A. O. SMITH is constantly on 

-inn zn+i, a m tbe search fo,r men with grovvth po-savaitei. 1912 So. 49th Avė., Ci- tentiaL If you feel thaf you £re
i cero. seeking a new npportunity — one
----------------------------------------------------------- ivhieh affords a future based on
Išnuom. mod. cottages atostogoms ^penmS: “ * the“ ™Ue

ASSISTANT SUPERINTENDANT 
Expe.rienced men to direct manu- 

facturing of Pressuro Vessels, Heat
Exchangers, and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy piate velding, 
machining and assembly. To super- 
vise app,roximately 200 prooeedųres. 
Engineering degree preferred. 
MATERIAL AND PRODUCTION 

CONTROL MANAGER 
Experieneed in machine loading, 

scheduling, and manning in process 
eąuipment job shop. Should be fa- 
miliar with modern produetion cont- 
rol techniąues utllizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable. 

FOREMEN (WELDING OR 
MACINERY)

One involving heavy mashlnery and 
one involving code velding on Pres- 
suire Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Wi!l superviso 
approximately 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know nondistractive testing, 
x-ray, gamina and ultra-sonic in- 
speetion and tęst techniąue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera- , SE 
tions and on assembly and forming 
operations such as velding, breaking, į H 
rolling, etc. !«'

LAKELAND TERRACE 
Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit 

RUBY KAHN
Union Pier, Mich. LAJkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Išno.muoj. patalpos — “Beauty 
Shop”. Viskas įruošta. Buvusi sa
vininkė (22 metus) išeina į pensi
ją. Teirautis 3267 So. Halsted St.

Išnomuojaimas kambarys su vir
tuve. Pigiai. Vyrui ar moteriai 73 
ir Campbell, 776-5750.

DĖMESIO !

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENfiS pasakų knygą

KARALAITES GINTARĖS 
ILG ESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

WELDING ENGINEERS
Will sėt up procedures. improve. 

existing procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of performing time stu- 

dies, established methods and stan- 
dards.

Should have a knowledge of veld
ing and machining operations. Deig- 
ree preferred, būt not essential.

Send resume ineluding salary to:
D. H. DEVINE

A O. SMITH CORP.
Box 584

Milwaukee I, Wisconsin
An eųual opportunity einployer.

Mtylile ir iiladnkile dienrašti ‘‘Draugą’

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

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

STANKUS
CONSTRUCTION G0.

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 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas 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.

7304 So. Rockwell Street
Tek GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING ft SHEET METAL 

4444 8. Westeni Ava«
Ohicago t, HL 
Tel. VI 7-8447

V. SIMKUS
%

Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 tr TE B-55S1 ,|

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
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.

DA 1-0047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
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

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

CONSTRUCTION C0.
j REZIDENCINIAI, 
3KOMERCIN1AI, 
j MEDICINOS IR 
) KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 OL 7-2094 Ohicago, HI.



LIETUVIŠKOS . KNYGOS MELROSE 
PARKO BIBLIOTEKOJE Chicagoje

“Proviso Star — Sentinel” š. 
m. birželio 7 d. įsidėjo straips
nį “Dabar galima gauti lietu
viškų knygų Melrose Parko bib 
liotekoje”. Įdėta ir nuotrauka, 
o straipsnyje rašoma: “Pasku
tiniu metu Stasys Vidmantas, 
kuris atstovauja Amerikos Lie
tuvių Politinį klubą, taip pat 
ir Amerikos Lietuvių Kultūrinį 
klubą, padėjo pravesti tyrinė
jimą, kokias knygas mėgtų ir 
pageidautų skaityti Melrose 
Parke gyvenantieji lietuviai. 
Pravedant tyrinėjimą, Vidman
tui talkininkavo Antonia Jaras 
ir Titas Briskaitis.

Komiteto tyrinėjimo rezulta
tai, kartu su 30 naujų pareiški-

linkės valdybos nariu, jis galė
jo šias organizacijas atstovau-1 
ti.

Antanas Butą yra Melrose 
Parko Švč. J. Širdies parapijos 

j komiteto narys, o taipgi Krikš- 
' čioniško Mokslo draugijos glo- 
i boję jis vadovauja religijos dės 
tymo suorganizavimui aukšt. 
mokyklų auklėtiniams.

Savo laiku Antanas Butą yra 
buvęs Tėvų ir Mokytojų or
ganizacijos pirmininkas ne tik 
Šv. J. Širdies parapijos mokyk
los, bet kurį laiką ir Melrose 
Parko Lituanistinės šeštadienio 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas.

Lietuviškos knygos Melrose Parko valdinėje bibliotekoje. Iš kai
rės Stasys Vidmantas, Jake La Spisa, Clara Carew ir Ant. Butą.

mų tapti skaitytojais, buvo pa
teikti bibliotekos direktorių ta
rybai. Dabartiniu metu yra dau, 
giau negu 60 knygų lietuvių kai 
ba; jų tarpe geriausi literatū
riniai veikalai prozoje ir poezi
joje, taip pat istorijos dalykai. 
Dešimt knygų yra anglų kalba 
apie lietuvių tautą, Lietuvos 
kraštą, istoriją ir paskutiniu 
metu prarastą nepriklausomy
bę.

Bibliotekos direktorių tary
bos pirmininkas Jake La Spisa 
ir bibliotekos vedėja Carew, pa 
reiškė savo pasitenkinimą, ga
lėdami patarnauti lietuviams.

Informacija apie galimybę 
tas knygas skaitymui gauti bus 
išsiuntinėta paštu. Išsiuntinėji
mo technikinį darbą sutiko at
likti Amerikos Lietuvių Politi
nis klubas ir Amerikos Lietuvių 
Kultūrinis, klubas.”

Patikslinant ir papildant šį 
■pranešimą, tenka pasakyti, kad 
tikslūs minėtų klubų pavadini
mai yra: Amerikos Lietuvių Pi 
liečiu klubas ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė.

Antanas Butą parodė daug. 
iniciatyvos, kad Melrose Parko 
bendruomeninės veiklos taryba 
rado reikalo paskirti pinigų nu
pirkti lietuviškom knygom. Jau 
šešti metai būdamas vienas iš 
bibliotekos veiklos tarybos na
rių, jis geriausiai pažino Mel
rose Parko bibliotekos tarybos 
bcnd-menės, kiek tai liečia kny
gų svetimomis kalbomis pirki
mą miesto bibliotekai. Jis ir 
buvo vienas iš pirmųjų, kuris- 
nurodė būdu kaip galima bib
liotekos Direktorių tarybos dė
mesį atkreipti į lietuviškos kny
gos reikalingumą.

Būdamas per eilę metų Ame
rikos Lietuvių Piliečių klubo ir 
pastaruoju metu Lietuvių Bend 
ruomenės Melrose Parko apy-

Antanas Butą yra Notre Da- 
me ir Northwestern universite
tų auklėtinis ir II-jo pasaulinio 
karo veteranas.

ANTANĄ MARTIŠIŲ PALAI
DOJUS.

Birželio 28 d., antradienį, Ci- 
ceroje, Šv. Antano bažnyčioje 
buvo atlakiytos iškilmingos ged. 
pamaldos už sielą a. a. Antano 
Martišiaus. Kūnas nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Išlydint 
a. a. Antaną į paskutinę kelio
nę, iškilo taip gausus lietus, 
kad važiuojant prisibijota nelai 
mių. Pasiekus amižnasties vietą, 
tarytum gamta apgailestauda
ma a. a. Antano po gausių lie
taus ašarų aprimo ir leido dera 
mai velionį palaidoti.

Antanas ir Valerija Martišiai 
paskutinuoju laiku gyveno Vilią 
Park, III., nepaprastai gražioje 
viloje, apgaubtoje vaisiniais bei 
įvairiiais lapuočiais ir spygliuo
čiais medžiais. Antanas būda
mas darbštus ir sumanus, pade 
dant jo mylimai žmonai Valeri
jai, tą vieno akerio nuosavybę 
palyginti trumpu laiku taip iš
puošė, kad atsilankęs pasijunti 
tarytum įvairiaspalvių gėlių ka
ralijoj.
Ne bereikaio ir dr. Oželis, at
vykęs iš Vokietijos lagerių su 
šeima, susidedančia iš penkių 
asmenų, pas Martišius pradžioj 
apsigyveno.

Džiaugės Antanas, įsigijęs to 
kią puošnią vietelę, ir tikėjos 
pagyvent dar ilgus metus, ta
čiau, besirūpinant ir besidar
buojant, vos tik išėjus į pensi
ją. širdis sušlubavo. Supratęs, 
kad amžius jau baigiasi ir pali
ko testamentą, kad mirties at
veju būtų prirengtas amžinybei 
Šv. Antano bažnyčioje Ciceroj.

Martišiai ilgą metų eilę išgy
veno Chicagos šiaurinėje daly
je, turėjo plačią pažintį north- 
sidiečių tarpe, kurie labai gai
lėjosi, netekę buvusio gero kai
myno. Martišiai turėjo nemen
ką pažintį ir po plačiąją Chica- 
gą ir susilaukė šermenyse daug 
dalyvių, kurie reiškė gilią užuo
jautą, papu,ošdama Antano kar
stą gėlių vainikais ir šv. mišių

Jocy Adams ir jo žmona Cindy, kurie su savo trupa keliaudami 
su spektakliais ir koncertais po pietryčių Aziją išleido iždo 
$256,000. Kongreso atstovas John J. Rooney dėl to pasakė rūsčių 
kritikos žodžių Valstybės departamentui. (CP)

► ♦ ♦ -o ♦ ♦ ♦ < ► ♦ 0 ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ <-<

lapais. James Tarulis

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 13 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

likdami didelį patarnavimą vi
sai žmonijai.”

Šv. Tėvas toliau nurodė pa
vojus, kurie iškyla, plečiantis 
katalikų socialinei veiklai. Pir
moj eilėj gali iškilti bereikalin
go jėgų išblaškymo ir netiks
laus energijos panaudojimo pa
vojus, kuris gali labai sumažin
ti rezultatus.

Dėl to katalikų socialinėje 
veikloje reikalinga vienybė. Jau 
popiežius Leonas XIII, kalbė
damas Prancūzijos darbinin
kams 1885 metais, pareiškė: 
“Mes tikimės, kad visi įtakingi 
katalikai, pasekdami jūsų pa
vyzdžiu, toje pačioje dvasioje 
vieningai dirbs, kad krikščio
niški principai būtų įgyvendin
ti visose socialinėse klasėse.”

Italijoj kasmet apie pusė mi

lijono jaunų darbininkų prade
da dirbti pramonėje, namų ruo 
šoje, žemės ūky ir kitose sri
tyse. Psichologiniu, ideologiniu, 

-moraliniu ir profesiniu šių į 
gyvenimą išeinančių jaunų dar
bininkų parengimu rūpinasi į- 

i vairūs institutai bei katalikų 
organizacijos, kurias apjungia 

i neseniai įsteigtas specialus ko
mitetas. Laimindamas šio ko
miteto veiklą, popiežius Jonas 
XXIII užtikrino nuolatinę Baž
nyčios pagalbą, siekiant vis di
desnės darbininkų dvasinės bei 
medžiaginės gerovės.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO < 
M R, NELSON f

" SAVININKO <
SAINT CASIMIR f 
MONUMENT CO- < 
3914 West lllth Street J

Didžiausias Paminklams Planų *6, 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335 $
Vienas blokas nno kapinių

F. EUDEIKIS
ju&oruvrę direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O L <605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-17414

F -*330-34 South California Avenue
J Telefonas LA 3-0440 k LA 3-9852

AMiiULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ .05 NAKTĮ

Tel. YA 7-17414
■F *330-34 South California Avenue 

fflmįjy Telefonas LA 3-0440 k LA 3-9352
AMiiULANOE PATARNAVIMAS DIENĄ 05 NAKTĮ

PAGYRĖ TEISĖJĄ UŽ 

BAUSMES

Teisėjas William Obermiller, 
YVhiting, Ind., šiomis dienomis 
gauna daug pagyrimų už jo 
skirtas bausmes jaunamečiams 
nusikaltėliams. Vieniems jis į- 
sako trumpai apsikirpti, kitiems 
įsako net nuskusti galvas, tre
čius baudžia 15-ka kirčių, dar 
kiti turi ranka išrašyti krašto 
konstituciją ir nepriklausomy
bės paskelbimo aktą. Visiems 
užduoda rankų darbą, valyti 
ežero pakraščio paplūdymius. 
Teisėjas sako, kad dėl turėjimo 
pinigų jaunuoliai nepaiso pini
ginių baudų už nusikaltimus. 
Geriausia bausmė tai juos vie- 

I šai sugėdinti.

Šv. Tėvas apie katalikų 
socialines pareigas

“Katalikų įtaka socialiniame 
gyvenime pasireiškia vis sti
priau, vis konkrečiau; jų inicia 
tyva ir socialinė veikla atneša 
vis gražesnių vaisių,” — kalbė
jo Šv. Tėvas, specialioje audien 
cijoje priimdamas Italijos ka
talikų profesinio darbininkų pa 
rengimo Centro Komitetą. — 
“Šiandien katalikai su dideliu 
pasisekimu atlieka, tokius dar
bus, kurie vos prieš keliasde
šimt metų atrodė neįvykdomi. 
Jau nesiribojama vien sociali
nių Bažnyčios dokumentų stu
dijomis. Katalikai šiandien su 
visu savos atsakomybės nusi
jautimu Bažnyčios socialinį mo 
kslą realizuoja visose moder
niojo gyvenimo srityse; šiuo 
mokslu jie ryžtasi persunkti 
socialinius įstatymus, tuo at-

A. A.

ANTANAS VISHENTAS
Gyveno 1907 So. Rubel St., 

Chicago, .111.

Mirė liepos 11 d., 19 62. 5 ,v. 
ryto, sulaukęs pusę amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoj išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona. 3 dukterys: Anna 
Vishcntas, Kosenutrle Nanista, 
jos vyras George, Mary Hen- 
shaw, jos vyras Orville’ ir jų 
šeimos, S, anūkai. .Kiti gimines 
draugai ii' pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje. 7 l'S W. 18 St.

Laidotuves Įvyks šeštadienj, 
liepos 14 d., iš koplyčios S.30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionies siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. '

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. Petras Gurs
kis. Tel. SIS 3-5711. i

ANNA VENŪKUS
(po tėvais RAUDONIS) 

Gyveno 12400 So. Emerald A v.
Milė 'liepos 11 d., 1962, 8:15 

v. v., sulaukus pusę amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra- 

seinių apskr., Pajūrio para,p. 
Amerikoj išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Charles, sūnus Casimir, 
broliene J ulia Raudonis ir jos 
duktė Christine Paniek ir jos 
šeima, du pusbroliai Krank 
Rupšis ir John Raudonis bei 
jo šeima, gyv. Floridoj. Gimi
naičiai: Kiupelių šeimos ir Kas- 
mauskių šeimos, Račkų šeima 
ir Domininkas Venckus ir jo 
šeima. Kili giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko 4 seserys ir 
jų šeimos.

Priklausė Apašt. Maldos Dr- 
jai.

Kūnas bus pašarvotas penk
tadienį, 7 vai. vak. Leonarel 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuves įvyks pirmad., 
liepos 16 d., iš koplyčios 8:30 
vai. .ryto bus atlydėta į šv. 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčią., kurioje į vyks ' gedulingos 
pamaldos ųž veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę: Vyras, sunūs ir gi
minės.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

Petkus
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FUNERAL HOME 1
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
141S S. 5Qfh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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. I Hth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl. ....................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl........................................................................ $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnaim, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................ $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl. ............ .................... .................. $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Balėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl...........................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėle, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl...................... ..................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ....................................... .......................................... $4.00

A, f A. ELENA KURŠAS
(PO TĖVAIS STEPONAITE)

Gyveno 3415 So. Leavitt Street,
Mirė liepos 10 d., 1962, 4:10 vai. po pietų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Gruzdžių parap. 

Račių kaimo, Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime artima giminaitė Anna Bea- 

ver ir jos šeima, gimin. adv. Albertas Lidy, jo žmona adv. 
Adeline ir jų šeima iš Californijos; dėdienė Teklė Mykolaitie
nė, jos dukros: Barbora, Liucija ir Sabina, sūnus Liorincas 
Mykolaitis ir jų šeimos; sesers dukra Malvina Jonaitienė, jos 
vyras; ir dukra Kanadoje. Kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje 
brolis Juozapas Steponaitis ir jo šeima, sesers sūnus Pranas 
Adomaitis ir šeima; sesers dukra Joana Luinis ir šeima. 

Priklausė šv. Cecilijos Dr-jai Northside..
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans kopi., 6845 So. Wes- 

tern Avė. Laidotuvės įvyks penktad., liepos 13 d., iš kopi. 11 
vai, ryto bus atlydėta į Gim. Panel. Švč. parap. bažnyčią, ku
rioje 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: Giminaičiai.

Dėl informacijų skambinti: Tel. YA 7-3401.

A. -Į- A.
ANTANAS SALAS-SALASEVIČIUS

Gyveno 1743 So. Halsted St.
Mirė liepos 10 d.. 1962, ryte, sulaukęs 84 rn. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bartininkių valsčiaus, Geisteriš- 

kių kaiimo. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Simas Salasevičius, 

brolio vaikai: Ada Dragūnaitionė su šeima, Kazimieras Salys 
su šeima ir Albinas Salys. Kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė LietuviiĮ Kęstučio klubui ir Lietuvių Tėatr. D-jai 
“Rūta”.

Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks penktad., liepos 13 d., 9 vai. ryto bus 
pamaldos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, o 10 vai. ryto iš kop
lyčios bus lydimas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta 
raus dalyvauti šiose laidotuvėse^

Nuliūdę: Brolis ir brolio vaikai.
Laidotuvių direktorius P. Ridikas, tel. YA 7-1911.

1845 sa WESTERN AVE.

TRIS MODERNIŠKOS 
air-condiTioned KOPLYČIOS

REpubK# T-88M

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

4348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE.

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

1 • • - ....

Remkite tuos. kurių skelbimus matot “Drauge”
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos men. 13 d. VIZITAS SKAUČIŲ STOVYKLOJ

X Ką lietuviai rašo pavergtų 
tautų savaitės proga? — to 
mūsų dienraščio vadovybę už
klausė “Chicago’s American” 
dienraščio redakcija, kuri, ma
tyt, yra pasiryžusi surinkti pa
vergtųjų tautų spaudos pareiš
kimus ir painformuoti savo 
skaitytojus. Taigi — amerikie
čių visuomenėje jaučiamas au
gąs susidomėjimas pavergtų 
tautų likimu ir didėjąs pasipik
tinimas sovietiniu kolonializmu.

X St. Baras, D. Stankaitytė 
ir Alg. Brazis pakviesti dainuo
ti solistų partijas Peorijos, III., 
miesto simfonijos orkestro ope
riniame koncerte. Peorija turi 
gerą simfoninį orkestrą, kuris 
kas sezoną duoda 6 koncer
tus. Jo dirigentas yra buvęs 
Chieagos simfoninio orkestro 
narys. At-vykęs į Chicagą ieš
koti solistų, jig susitiko su sa
vo buvusiais kolegomis orkest
ro nariais, kurie dalyvavo lie
tuvių statytoje “Aidos” ope
roje ir jam nurodė, kad jis ga
li rasti aukštos vertės solistų 
lietuvių operos sąstate.

X K. V. Banaičio opera “Ka
stytis ir Jūratė”, kurią Chica
goje ruošiasi pastatyti vyrų 
choras, kaip “Aiduose” praneša 
komp. V. Jakubėnas, dar tebė
ra neorkestruota, teberenka
mos lėšos jos klavyrui išleisti. 
Kalbama, kad jos pastatymas 
gali kainuoti apie $50,000, ka
dangi reikėtų specialiai gamin
tis ir kostiumai, ir dekoracijos, 
kurias kitiems pastatymams 
buvo galima išsinuomuoti. Tai 
operai pastatyti reikia daug į- 
vairių scenos efektų ir reikėtų 
gal specialiai tam paieškoti tin
kamos salės. Vis dėlto yra pa
siryžimas tą operą Chicagoje 
pastatyti.

X “Laivo” liepos 21 d. nu
meryje rašo kun. K. Matulaitis 
apie Dievo gerumą, kun. V. 
Bagdanavičius tęsia kard. New- 
mano atsiminimų vertimą, kun. 
S. Barčaitis rašo apie “šven
tųjų nuotykius”, o iš Vokietijos 
Ignas Šmigelskis duoda vaizdelį 
“Nepasisekimas”. “Laivą” lei
džia Tėvai Marijonai, redaguo
ja kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

X Robertas Mingėla operaci
jai paguldytas Central Commu
nity Hosp., 57 gatvė ir Wood, 
kambarys 318.

X IV Alvudo kultūrinė po
pietė įvyksta šeštadienį, liepos 
14 d., Marąuette parko aikštė
je 7 v. v., skirta Dariui ir Gi
rėnui paminėti. Dalyvaus vasa
ros aikštelių vaikučiai. Pava
kary šeštadienį sol. Genovaitė 
Peškienė inscenizuos dainomis 
besidžiaugiančią ir beliūdinčią 
Lietuvą-motiną, akt. E. Blan- 
dytė atidaro dailaus deklama
vimo klasę vaikučiams ir ji pa
ti deklamuos bei vaikus mokys 
kaip tarti ryškiai ir garsiai. 
Akt. A. Brinką meniškai ekra
ne iliustruos skaitymą. Pabai
goj kult. filmai, gira ir pupelės. 
Įėjimas visiems nemokamas. 
Jei tą vakarą lytų, programa 
bus vykdoma lietuvių parapijos 
salėje (69 g. ir Washtenaw 
ave. kampe).

X Ieškoma virėja ar skalbė
ja. Su pasiūlymais skambinti 
PO 7-1687. (Pr.)

X Beverly Sliores: Baipšių 
viloje GRAŽINA ir Baipšių bei 
Numgaudžių vasarnamy BAL- 
TIKA, buvusi BALTA, dar yra 
išnuomavimui kambarių. Kai
nos neaukštos. BALTIKA pa
grindinai atremontuota ir per
tvarkyta. Pastatytos naujos 
elektrinės virimo krosnys. Vi
sur pavyzdinga švara. (Sk.)'

X Antanina ir Regina Jauto
kaitės ir jų sesutė Stefanija 
Vaicekauskienė, jos vyras Ka
zimieras, sūnūs Ramojus ir 
Vaidotas ir marti Giedrė dviem 
automobiliais apvažiavo 11 val
stybių (Wisconsin, Minnesota, 
So. Dakota, Montana, Idaho, 
Washington — nuvažiuojant į 
tarpt, parodą — ir grįžo atgal 
per Oregon, Wyoming, Colora- 
do, Nebraska ir Iowa ir atgal į 
Chicagą (III.).

Kelionėje, kuri užtruko apie 
2 savaites, nuvažiavo per 5,000 
mylių, pasigrožėjo nepaprastais 
gamtos vaizdais Montanos, Ore
gono, Wyoming, Colorado ir kt. 
valstybėse. Kelionėje gražesnes 

I vietas fotografavo spalvotai ir 
pasigamino plokšteles, kad ga
lėtų ir kitiems parodyti.

X Jaunimas mielai skaito į- 
domių novelių rinkinį “Veidu 
prie žemės”. Tai lengvai skai
toma meilės, šeimos, karo nuo
tykių knyga, kuri teiks Jums 
malonų poilsį vasaros atostogų 
metu. Gaunama “Drauge”. Kai
na tik $2.00.

X žurnalas “Sėja”, leidžia
mas varpininkų (liaudininkų), 
pradėjo dešimtuosius savo gy
vavimo metus. Jo ats. red. yra 
G. J. Lazauskas, leidžiamas 
Melrose Parke, III.

X Stasiui (Stanley) Čepui,

tais metais buvo $5,36.31. Tai 
gi — liko dar šiek tiek lėšų ma 
žinti skolai. Trumpalaikės sko
los 1961 m. pabaigoje buvo $4,- 

gyv. Chicagoje, yra atėjęs laiš- 950.00, o ilgalaikės — $19,989.- 
kas nuo Onos Stankevičienės iš 90. Šiemet, padėtį dar pagerino 
Kauno. Atsiimti Draugo admi- vienos lietuvės auka stovyklai 
nistracijoje. \ $10,000. Dabar visa stovykla su

X Sudriko radijo programa įrengimais yra verta arti $100,-
būna sekmadieniais iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 2:30 
v. p. p. Daug lietuviškų dainų, 
muzikos, mįslių konkursas.

Regina ir Antanina Jautokaitės ir Stefanija Vaicekauskiene, Pa
saulinėje parodoje, Seattle, Wash., pasikėlę į bokštą “Space 
Needle”.

Chieagos žinios
RŪKYMAS IR ILGAS GYVE- i

NIMAS į
/

James Hutches, 100 metų, 
•2458 E. 74 st., pareiškė, kad 
kag nori ilgai gyventi, tas turi 
mesti cigarečių rūkymą. Jis 
pats metė rūkymą sulaukęs 99 
metų.
NAMINĖ RAKETA UŽMUŠĖ 

VAIKĄ

Leroy Smith, 15, gyv. 1442 
S. Millard, žuvo ir kitas jau
nuolis buvo sužeistas, kai jų 
namie gaminta raketa sprogo, 
jiems bandant ją išauti į pa
danges.

SOVIETŲ TAIKOS SEIMAS
GALI RINKTIS CHICAGOJE ' Illinois prekybos komisija leis 

■Chicago & N. VVestern gelžkeliui 
Meras Richard Daley pasakė, pakep.j važmos kainą 10% pra- 

kad jis neprieštarautų, jeigu ki- jdedant rugp x d Kainog pakg. 
tais metais Sovietų Sąjungos limag lieg 35)000 barius dekoruoja žinomų daili- 

priemiesčių i njnkų darbais, šio viešbučio šie 
keleivių, kasdien besinaudojau-; nag puoš Henriko Šalkausko 
čių ta linija atvykti į Chicagą 1184 darbai> Eva Kubbos 101 

darbas ir Vaclovo Rato 24 dar-

KRITO IŠ 6-TO AUKŠTO

ruošiamas pasaulinės taikos kon 
! gresas įvyktų Chicagoje. Kong
resą pakvietė į Chicagą dabar 
Maskvoje viešįs Roosevelto uni
versiteto profesorius Dale Pon- 
tius.

ar iš čia grįžti
ŠĖRININKAI IR DIVIDEN

DAI
Vienas iš septynių asmenų 

Chieagos rajone (šešiose apskri 
( Statybos darbininkas James tyse) yra šėrininkas ir turi 
; Coldiron, 21 m., nukrito iš šeš- ' akcijų biržoje pagal New York 
1 to aukšto naujai statomos Šv. biržos 1962 metų surašymą. Iš 
I Juozapo ligoninės prie 2900 viso 922,000 šėrininkų pernai 
Sheridan rd., ir mirė. igavo $579,000,000 dividendais.

I

Jaunučių moksleivių ateitininkų stovyklos, įvykusios š. m. birželio 24 - liepos 8 d. d. Dainavoje va
dovybė. Iš kairės i dešinę pirmoje' eilėje: sesuo Liucija, Birutė Miniataitė, Jūratė Juosevičiūtė, se
suo Palmyra, Laima Bačinskaitė; Antroj eilėj: Algis Norvilas, Liucina Kauf.manaitė, Rimantas 
Laniauskas, sesuo Bernarda, Faustas Strolia, Zita Acalinaitė, Kazys Jankauskas, Rita Jaraitė, dr. 
A. Darnusis (svečias), Erdvilas Baukauskas ir Elena Jasaitienė.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

I gyvena St. Petersburg, Fla., 
— Dainavos stovykla 1961 .. ™_ „„„ . apylinkėse ir tą pačią rugp. 30

tlUei°9n4nq k PT~a™U d. susilauks 93 metz amžiaus, 
(is jų $7,284.89 aukų) Išlaidų daf ,aikosl neb,ogak

sų veteranas dvasininkas dabar šioj parodoj kviečiami tik tie 
dailininkai, kurių darbus turi 
įsigijusi bet kuri Australijos

000.00.
— Kun. Kazimieras Skripkus 

rugpiūčio 30 d. sulauks 60 me-
tų kunigystės sukaktį. Tas mū- į rengta speciali Pavergtų Tautų 

j vakarienė Spaudos klubo patai

MICHIGAN EŽERO GILU
MAS

Giliausia Michigan ežere at
rasta vieta siekia 923 pėdos gi
lumo.
NAUJAS APSKRITIES PIR

MININKAS

Seymour Simon, Cook apskri 
ties tarybos finansų komisijos 
pirmininkas, buvo išrinktas lai
kinu Cook apskrities tarybos 
prezidentu ir bus demokratų 
partijos kandidatas į tą pos
tą šį lapkritį. ISimon užima mi
rusio John Duffy vietą. Simon 
alga bus $15,000 metams. 

PAKILS VAŽMOS KAINA

— Pavergtų Tautų minėjimas 
New Yorke įvyksta liepos 15 d. 
Bus iškilmingos šv. mišios Šv. 
Patriko katedroje. Jose daly
vaus (preziduos) pats kard. 
Spelmanas. Pavergtų Tautų bū
stinėje 12 vai. bus iškelta vė
liava. Minėjimo programa įvyks 
12 vai. priešais miesto rotušę. 
Kalbės miesto tarybos preziden 
tas Paul R. Screvane

pose, kur bus pagerbti kongre
so nariai, kovoją už pavergtų
jų laisvę: Humprey ir Judd. 
Liepos 16 d. kongreso atsto
vas E. Derwinski atstovų rū
muose rezervavo dvi valandi de 
batams apie pavergtas tautas.
Daugelis JAV gubernatorių iš- į n^> Australijoj. Jurkšaitis gi- 
leido specialius atsišaukimus pa. I m^s Anglijoje, bet gerai kalba 
vergtų tautų dienos proga. Tu- lietuviškai.
riningą atsišaukimą paskelbė iš j — Lapšienė, Adelaidės tau 
centro - rytų Europos kilusių Amių šokių vadovė, laimingai 
amerikiečių sąjunga, vadovauja Per^veno operaciją. Yra sūri
ma prel. J. Balkūno. kusi vadovauti tautiniams šo-

— Stasys Shukwit - šukvie- 
tis yra vadovas garsiojo Pen- 
nsylvanijoj Alexander dūdų or
kestro, įsteigto 1887 m., žino
mo kaip 9 pėst. pulko orkest
ro. Dabartinis to orkestro ve
dėjas šukvietis yra gimęs Nan- 
ticoke, Pa.; jau septyniolikti 
metai, kai gyvena Kingstone, 
Pa. Moka groti visais muzikos 
instrumentais. Savo gyvenime 
yra suorganizavęs eilę orkest
rų: Dųrea Piliečių orkestrą,
Kingstono Legiono, Luzernos 
Aukšt. mokyklos, Luzerno Ug
niagesių orkestrą.

AUSTRALIJOJE
— Vaclovas Ratas, Henrikas 

Šalkauskas ir Eva Kubbos gar
sėja kaip pirmaują Australijos 
lietuviai dailininkai. Po visą
pietryčių Aziją keliaujančioje mickis - Gailius Londono lietu- 
Australijos dailininkų parodoje, viams laikė paskaitą apie Mai-
kur dalyvauja 85 kūrėjai, yra 
taipgi darbai ir minėtų trijų 
lietuvių dailininkų. Australijos 
dailininkų parodoje Japonijoje 
buvo pakviesti dalyvauti Vaclo
vas Ratas ir Eva Kubbos.

Melbourne Pan American oro 
linija pastatė didžiulį Southern 
Cross viešbutį, kurio visus kam

bai. Pro tą viešbutį prakeliaus 
ir jų darbais gėrėsis tūkstančiai 
visokių profesijų ir rasių ke
leivių. Tai yra ne tik didžiulė j 
reklama mūsų dailininkams, 
bet ir nemažesnė garbė mums i 
lietuviams.

valstybinė meno galerija. Šioje 
rinktinėje parodoje savo dar
bus pakviesti išstatyti Eva Kub 
bos, Henrikas Šalkauskas ir 
Vaclovas Ratas.

Liepos -4-14 d. įvyko Sydney 
Avangardo paroda “Survey 2” 
Farmer’s Balxland galerijoje. Į 
ją buvo pakviestas ir H. Šal
kauskas.

Rugpiūčio pradžioj Eva Kub- 
bos ruošia savo individualią pa- 

Bus su- ro(H Barry Stern galerijoj. Tai 
bus pirmoji dailininkės indivi
duali paroda.

— Vyt. šteinartas Autralijo- 
je, Southporte, prie Ramiojo 
vandenyno įsigijo kurortinius 
butus, kurių vardas “Ocean 
View”.

— Jurkšaičių šeima iš Ang
lijos atsikėlė gyventi į Brisba-

kiams II Lietuvių Meno dieno
se.

— Jonas ir Aldona Gaigalai
povestuvinei kelionei buvo iš
vykę į N. Zelandiją.

— Bankstowno apylinkės vai 
dybos nariai kiekvieną sekma
dienį savaitgalio mokyklos mo
kytojus, neturinčius savų susi
siekimo priemonių, atveža į mo 
kyklą ir po pamokų parveža na 
mo.

— Inž. A. Alekna dirba “Fair 
field Electronics” įmonėje, Au
stralijoje.

— Vytas Laurinaitis Brisba- 
nėje vadovauja scenos mėgėjų 
būreliui, kuris pasirinko pas
tatyti “Sekminių vainiką”.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Rašytojas kun. Jonas Kuz-

ronį.
— Europos Lietuvis, Londo

ne leidžiamas savaitraštis, išei
na reguliariai, tik vieton anks
čiau turėtų 6 pusi., dabar — 
keturių.

KANADOJ
— Steponas Ubartas, gyve

nęs Paryžiuje su šeima persi
kėlė į Kanadą; apsistojo pas 
seserį Emiliją ir Pijų Montvi- 
lus, Notre Dame, Que., Kana
doje. Ubartas yra statybinin
kas.

— Prof. V. Pavilanis savo 
atostogoms pasirinko Cape Cod.

— Karolina Kreivytė, Mon
trealio lietuvaitė, baigusi aukš
tesniąją mokyklą, su savo mo
kyklos ekskursija išvyko į Eu-

Newcastle Meno galerija ren- Įropą.
gia parodą — “Naujos įtakos”. — U. ir J. Bleizgiai Toronte

Kern avietės pasirinko savo 
stovyklavimui patį gražiausią 
metų laikotarpį. Jau liepos 4 
dieną SANDUNŲ State parke 
išdygo kaip grybai skautiškos 
palapinės.

Pirnųos dienos pilnos darbo 
ir rūpesčių, bet sekmadienį jas 
aplankius vaizdas jau visai ki
tas. Tarp medžių ir krūmokšnių 
vos įžvelgiamu taku, per duo
bes ir kupstus važiuoji mašina 
ir tik meldies, kad priešais ki
tos nesutiktum — prasilenkti 
neįmanoma. Bet štai pasirodo 
stalai, papuošti lauko gėlėmis, 
o už jų matosi žalsvos palapi
nės, tarp kurių lyg skruzdės 
nardo tamsiai mėlynom, stovyk
linėm uniformom skautės.

Tave pasitinka besišypsą vei
dai, bet už jų matosi ir grau
džios, bulves skutančių ir mal
tinius kepančių minos. Stovyk
loj jau visad taip yra — šalia 
malonumų ir darbai.

Šiemetinė stovykla buvo pa
vadinta PASANDRAVIO var
du, pagerbiant Maironio gimti
nę, o stovyklos himnu pasirink
ta Maironio JAUNYSTES GIES 
MĖ.

Skautės zuja aplinkui, o sve
čiai apie skautes ir palapines. 
Yra ko pažiūrėti: kiekvienoj pa
lapinėj atskira skiltis, pasiva
dinusi kokio paukštelio, žvėre
lio ar šiaip kokio Dievo sutvė
rimėlio vardu. Palapinės pa
puoštos pagal vardo motyvą. 
Ir dar kaip papuoštos! Ne tik 
pirmąsias tris vietas už papuo
šimus gavusios Musmėrių, Ly
dekų ir Volungių, bet ir kitos 
skiltys išliejo savo meninius ga
bumus Sandunų smėlyje, prieš 
savo palapinę: ten riebi lydeka 
plaukia, kurią ne vienas žvejo- 
tojas pagavęs džiaugtųsi, ten 
žirafa ilgą kaklą tarp medžių 
kamienų ištiesusi dairosi, o 
sausame medy susiradusi pato
gią šaką volungė gieda ir Iie-

įsigijo vieną iš “Java Sfaoppe” — Heincas Jonas Jagelavi-
restoranų.

VOKIETIJOJE
— Švecingenas, 8591 LS kuo

poje VI. 15. tragiškųjų ir did
vyriškųjų liet. tautos įvykių mi 
nėjimą atidarė tos kuopos va
das inž. Jonas Valiūnas. Pir
muoju kalbėtoju pakvietė kuo
pos kapelioną ir PLB Vokieti
jos Kr. valdybos pirm. kun. Br. 
Liubiną. Šis trumpu žodžiu ape 
liavo į susirinkusius kuopos na
rius (apie 100 vyrų) vertinti 
tai, už ką padėjo galvas tūks
tančiai lietuvių. Pagrindinę pa
skaitą laikė Vincas Natkus iš 
Hechingeno. Tarpe kitų dalykų, 
palietė laisvojo pasaulio lietu
vių šeimos lietuviškumo klausi
mą, lietuvių tautos idealizmą 
pailiustravo didvyriškais parti
zanų pavyzdžiais.

Paskaitai pasibaigus, kpt. J. 
Valiūnas dalyviams pristatė ak 
torę Elizą Gedikaitę-Tamošai- 
tienę, Vasario 16 gimnazijos mo 
kytoją. Ji su dideliu meistrišku
mu padeklamavo “Eglę Žalčių 
Karalienę”.

— Uhierbomas. 4204 LB kuo 
poje kukliai, bet įspūdingai pri
siminta tragiškieji birželio įvy
kiai. Gausiai dalyvaujant kuo
pos nariams kapelionas kun. B. 
Liubinas atlaikė dienos mintimi 
šv. mišias ir ilgesniu žodžiu ape 
liavo į susirinkusius išlikti ver- 

įtais savo vyriškos tautos vai- 
I kais. Lietuvių tautos kančią ir 
į didvyriškumą pailiustravo pa
vyzdžiais iš Lietuvos istorijos: 
knygnešių gadynės, Kražių sker 
dynės, 194)1 metų sukilimas, 
partizanų kovos po 1944 metų.

— Lietuvhj Jaunimo studijų 
savaitė Koenigsteine įvyks nuo 
rugp. 21 iki rugp. 28 d.

— A. a. Antanas Černiaus
kas, neseniai atvykęs iš Lietu
vos, birž. mėn. palaidotas Salz- 
gitter - Lebenstadt kapinėse.

tų pranašauja... Ir kas gi nesi- 
grožės sraigėmis bei kitais pa
darėliais, taip meniškai puošian
čiais palapinės angą.

O skautės? — Ir patenkintos, 
ir pavargusios... Įsikūrusios vi
dury stovyklautojams skirto 
rajono, jos greit savo skambia 
daina ir ankstyvais rytmetiniais 
švilpukais išbaidė nemaloniai 
artimus kaimynus, kurie atva
žiavo ramioje gamtoje praleis
ti savo nuosavose palapinėse 
porą ekonomiškų, bet draugė ir 
saulėtų dienų.

Bet ne visi kaimynai taip 
lengvai įveikiami: kai sutemsta, 
nutyla prie laužo dainuotos dai
nos ir dienos triūso privargin
tos skautės sumerkia akis, į 
stovyklą atsilanko iki šiol ne
sutikti svečiai. Dvi budinčios 
skautės, kurios keičiasi kas 
dvi valandas, išgirdusios virtu
vėj įtartinus garsus, nuskubė
jo ištirti, kas ardo nakties ty
lą. Jas pasitiko dvi žvilgančios 
tamsaus kailio apsuptos akys 
— rakūnos! Palapinėj viskas 
sujaukta, kiaušiniai suėsti, mė
sa sudorota, ir viskas, kas tik 
buvo prieinama, išragauta. Ir 
kas pirmas apleido mūšio lau
ką? Ne rakūna skaučių išsigan
do (jos gi gamtos draugės!), 
bet skautės nuo rakūnos pabė
go!

Vargšės stovyklautojos se
kančią dieną turėjo stipriau su
siveržti diržus, kad atstatytų 
virtuvėj nenumatytus trūku
mus. Tuščią vietą užpildė tėve
lių atvežti “popcornai”, saldai
niai ir “čipsai”, kuriais “išba
dėjusius” vaikelius apibėrė iš
siilgę tėvai lankymo dieną.

Taip besiklausant įspūdžių, 
tarp besišypsančių, nuliūdusių 
(jos dižūruoja virtuvėj) ir aša
rojančių (pasiilgo mamos) 
skaučių prabėgo sekmadienis 
KERNAVĖS tunto stovykloj.

R.

čius, gimęs 1939 m., birželio 27 
d. Luebeck - Travemuendėje žu 
vo automobilio nelaimėje.

— Lietuvių tinklinio rinktinė 
Baltika dalyvauja rungtynėse 
įvairiose Vokietijos vietose.

— Balfo direktorė Europai 
Eleonora L. Petrulis kartu su 
Balfo įgaliotiniu Vokietijoj I. 
Rugienium, vykdami tarnybi
niais šalpos reikalais posėdin į 
Boną birž. 25 d. apsilankė ir 
Vasario 16 gimnazijoje.

S.

1

Astronautas Scott Carpenter Wa- 
shingtone skambina gitara, kurią 
jam dovanojo Ceibos, Portorikoje 
gyventojai. Iš orbitos jis buvo nu
kritęs ties Ceiba ir gyventojai jam 
dovaną įteikė, sužinoję, kad jis 
skambina gitara ir mokosi ispa
niškai. (CP)

SOPHIE BARČUS RADIO
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 IS W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-241S 

715* So. Maplewood Ave.. 
Chicaeo 29, IU.




