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LIETUVOS PRAMONE - SOVIETU GINKLAVIMOSI 
REIKALAMS

Paslaptingoji įmonė Nr. 555 Vilniaus užmiestyje
OKUP. LIETUVA. — Ry- jokio pavadinimo, nepažymėtas susidomėjimas ' darbu įmonėje

■

šium su Lietuvoje Mokslų aka
demijos išleistu leidiniu “20 
metų Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkiui”, apie jį plačiau atsiliepė 
Koelne leidžiamas Wehr biule
tenis. Jis nurodė, kad sunku 
pasinaudoti paskelbtais duome
nimis, nes lietuviai mokslininkai 
daugiausia naudoja tik procen
tinius, o ne absoliutinius skait
menis. Tačiau ir šiaip pažvel
gus į visus duomenis, matyti, 
kad Maskva prievartos priemo
nėmis siekia vis labiau pramo- 
ninti Lietuvos ūkį. Daugiausia 
dėmesio kreipiama į metalo ap
dirbimo pramonę — šioji neabe
jotinai turi didelės reikšmės 
sovietų ginklavimosi pramonei. 
Jei pagal paskelbtus duomenis, 
10 -metų laikotarpy (1946— 
1956) bendroji pramonės pro
dukcija Lietuvoje buvo padidė
jusi 10.5 kartų, tai mašinų ir 
metalo apdirbimo įmonėse tas 
padidėjimas siekiąs net 29 kar
tus. 1956 m. 21,1% visų pra
monės darbininkų Lietuvoje dir
bo mašinų ar metalo apdirbi
mo pramonėje.

Viskas Maskvai

Sovietinei ginklavimosi pra
monei esanti žymiai pajungta 
staklių gamyba “Žalgiris” Vil
niuje. Per keletą metų kele
riopai padidinta gamyba ir tur
binų įmonėje “Pergalė” ir elekt
rotechnikos gaminių fabrike 
“Elfą”. Visos šios įmonės dau
gumoje dirbo ginklavimosi rei
kalams.

Metalo apdirbimo — mašinų 
pramonės skatinimas būdingas 
dar ir tuo požiūriu, kad įmo- Į 
nėms neturint žaliavų pačiame 
krašte, jos turi būti atgabena
mos iš tolimų Sovietų Sąjun
gos sričių. Tai ypatingai turi j 
pabranginti gamybos savikainos 
kaštus, tačiau sovietiniams pla
nuotojams tai rūpesčio nekelia.

Jokia paslaptis, kad žymi 
Lietuvoje veikiančios pramonės 
gaminių dalis patenka į pačią 
Sąjungą, į satelinius kraštus ir 
tik dalis į kitus užsienio kraš
tus. Visas prekių paskirstymo 
planavimas, paskirstymas, at
siskaitymas — priklauso tik 
nuo Maskvos.

Pro požeminį tunelį
Biuletenis kreipia dėmesį, 

kad būdingas ginklavimosi rei
kalams dirbančių įmonių slėpi
mas. Pvz., viename Vilniaus už
miesčių esąs fabrikas, neturįs

Įvairių Amerikos oro bazių ir raketų leidimo darbininkai mechanikai rengiasi streikuoti liepos 23 
d., jeigu ligi to laiko nebus pasirašyta nauja sutartis. Viso kaip matyti sustreikuos 16 bazių ir 
taip pat North American, Douglas, Rayna ir kitų bendrovių įmonės. (CP)

telefono knygoje. Net ir praei
viai vengia prie jo prisiartinti. 
Vilniaus gyventojas nieko apie 
tą įmonę nežino ir tik kai ku
rie patikėtiniai yra patyrę, kad 
įmonė vadinama “Nr. 555”. Vie
nas iš technikoje nusimanan
čių asmenų, neseniai atvykęs į 
Vakarus, yra paaiškinęs, kad 
toji paslaptingoji įmonė “Nr. 
555” tai sovietinis ginklavimo-

LOS ANGELES, Calif. — 
Kongresmanas Edward Der- 
winski (R. — III.) 1962 m. bir- 

si fabrikas, sovietinėms kari- želio 18 d. įnešė į Atstovų Rū
nėms įstaigoms gaminąs radi
jo, radaro įrengimus, jų dalis. 
Pagaminti įrengimai nepapras
tai kruopščiai patikrinami spe
cialių karinių ekspertų ir pažy
mimi raidėmis “VP”. Gaminiai 
daugiausia nakties ' metu pa
kraunami ir išgabenami į So
vietijos gilumą.

Įmonė taip slepiama, kad net 
kaimynystėje gyvenantieji ne
žino, kada atvyksta darbinin
kai, pro kur jie 'išvyksta. Net 
ir į valgyklą darbininkai paten
ka pro požeminį tunelį. Pagal 
gautus duomenis, apie 10— 
20% darbininkų — vietos gy
ventojai, o visi kiti toje Nr. 555 
įmonėje dirbantieji, tai rusai 
ir kitų Sovietijos tautybių at
stovai. Jei lietuvis nori į šią
įmonę patekti, jis nepaprastai tuvių padėkos. Padėkos laišku- 
kruopščiai tikrinamas saugumo čiai kongresmąnui adresuotini: 
organų ir partinių pareigūnų. The Honorabie Edward Der- 
Gali atsitikti, kad norįs įmo- winski, House Office Building, 
nėję dirbti bus suimtas, nes jo Washington 25, D. C.

Sovietai susirūpino Lotynų Amerika
WASHINGTONAS. — JAV 

oficialūs pareigūnai skelbia, 
kad Sovietų Sąjunga atkreipė 
specialų dėmesį į Lotynų Ame
riką. Praėjusio vasario mėnesį 
Maskvoj Mokslų Akademijos 
žinioje įsteigtas Lotynų Ameri
kos institutas, kurio vadovu 
yra buvęs Kremliaus ambasa
dorius Urugvajuj Sergiejus Mi- 
chailov. Kovo mėnesį Sovietų 
užs. reik. ministerijoj buvo 
įsteigtas specialus skyrius Lo
tynų Amerikos reikalams. To 
skyriaus viršininku paskirtas 
Vladimir Bazykin. Jis buvo 
anksčiau ambasadorium Meksi
koj, o II Pasaulinio karo metu 
J. A. Valstybėse. Maskva taip 
pat pasiuntė savo atstovus į 
Urugvajaus komunistų partijos 
kongresą Montevidefa mieste. 
Minėto Lotynų instituto direk
torius Michailov pareiškė, kad 
to instituto pagrindinis reika
las bus ruošti aukštų kvalifi

sovietų pareigūnų nuomone jau 
laikytinas įtartinu ir sietinas 
su špionažu. (E.)

Lietuvos byla vėl
keliama kongrese

mus naują rezoliuciją Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų reikalu. 
Ši rezoliucija įregistruota H. 
Con. Res. 496 numeriu.

Kongresmano Derwinski re
zoliucija reikalaujama lygiai to 
pat, kaip ir Kuchel - Lipscomb 
ir kitų senatorių ir kongresui a- 
nų jau seniau įneštomis rezo
liucijomis. Skirtumas tarp Ku
chel - Lipscomb ir Derwinski 
rezoliucijų yra tik tas, kad Der- 
winski rezoliucijoje be Pabalti
jo kraštų išvardinamos ir ki
tos komunistų pavergtos tau
tos. Kongresmanas Derwinski 
yra lenkų kilmės.

Tikrai puiku, kad Lietuvos 
bylos kėlėjų ir gynėjų eilės di
dėja. Kongreshianas Derwinski 
užsipelnė visų geros valios lie-

kacijų asmenis politiniam ir 
ekonominiam gyvenimui Loty
nų Amerikoje. Esą tame kraš
te kapitalistų pozicijos vis la
biau silpnėja ir Kubos atvejąs 
parodo Lotynų valstybių išsi
laisvinimo karų pradžią. Loty
nų Amerika šiandien esanti ko
vos kontinentas kovoj prieš J. 
A. Valstybes. Į Lotynų Ameri
ką komunistai duoda labai daug 
radijo programų;

KALENDORIUS
Liepos 18 d.: šv. Kamilis, 

Tautvilas, Ermantė.
Liepos 19 d.: šv. Vincentas 

P. Sluoksnė, Šventaragis.
Saulė teka 5:30 v., leidžiasi 

8:20 v.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse de
besuota, galimas lietus. Tem
peratūra apie 70 1.

Sev»«tin.U
Tautų.ktiUjuitas

S *" ' ............"
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Dėdė Šamas, skelbdamas Pavergtųjų Tautų savaitę, labai išgąs
dino tautų koncentracijos stovyklos viršininką Chruščiovą.

Vakariečiu prekyba su Kuba
SAO PAULO, Brazilija. — 

Išskyrus sovietų bloką, net ke
turios provakarietiškos valsty
bės dar tebeprekiauja su Kuba. 
Tai yra Kanada, Britanija, Ja
ponija ir V. Vokietija. Šie kraš
tai draugiškai nusiteikę Ame
rikai. Šie visi pinigai, kuriuos 
Castro gauna iš vakariečių ne 
tiek svarbūs, kad jie pratęstų 
komunizmą Kuboj, bet kad jie 
padeda statyti komunizmą ki
tuose Lotynų Amerikos kraš
tuose. Minėtos valstybės nėra 
Castro draugai, tačiau jos ne
tiki Amerikos manymu, kad 

‘ ūkinė blokada galėtų pagreitin
ti Kubos diktatūros galą.

Iš visų kraštų daugiausia! 
eksportuoja į Kubą Kanada. 
Jos metinė prekyba buvo 15 
mil. dol., gi dabar manoma, kad 
ji yra padvigubėjus. Ji parduo
da vilną, mašinas, popierį, plie
ną, susisiekimo priemones, avia
cijos dalis ir kt. Japonija iš 
Kubos perka cukraus daugiau 
kaip už 20 mil. dol., gi Britani

Senatas pabalsavo prieš 
medicinos planą

WASHINGTONAS. — Sena
tas 52 balsais prieš 38 nubalsa
vo prieš King - Anderson me
dicinos programą, garantavusią 
pensininkams dalinai nemoka
mą medicinos pagalbą.

Castro liepia vykti 
į Miami

KEY WEST, Fla. — Kubos 
diktatorius Castro pakaltino 
savo krašto viduriniąją klasę, 
kad ši remianti kontrorevoliu- 
eionierius. Kalbėdamas per te
leviziją diktatorius suminėjo ei
lę nužudytų savo vyrų, kaltin
damas jankių imperializmą, 
Kontrorevoliucionierius remian
ti pinigais vidurinioji klasė. 
Esą asmenys, kurie laukia su 
viltimi, kad atvyks amerikiečiai, 
tegu keliauja į Miami.

Grąžinkit belgus

ELIZABETHVILLE, Katan- 
ga. — Jungtinių Tautų karei
viai šaudė vakar virš tūkstan
tinės katangiečių demonstran
tų minios. Viena moteris šaukė: 
“Jungtinės Tautos, važiuokite 
namo, leiskite mums susigrą
žinti belgus”. Indai JT karei
viai turėjo atlaikyti spaudimą. 
Demonstracijos kilo todėl, kad 
miestas yra J. Tautų karių ži
nioje, norint apsaugoti Katangą 
nuo atskirų karo dalinių suda
rymo.

ja padarė apyvartą už 21 mil. 
dol., V. Vokietija eksportą nuo 
14.5 mil. dol. sumažino ligi 13 
mil., bet importą nuo 9 mil. su
mažino ligi 3 mil. dol. Ameri
ka dėl savo sąjungininkų pre
kybos nėra pareiškusi protesto, 
nes manoma, kad Castro, nors 
ir lėtai; bet užtikrintai artėja 
į savo galą.

Pasisakė už atominius 
ginklus

PARYŽIUS. — Min. pirm. 
Georgės Pompiduo vyriausybė 
laimėjo Prancūzijos parlamente 
241 balsu prieš 206, kad būtų 
paskirtos sumos atominių gink
lų gamybai. Prancūzija turės 
savo atominius ginklus ir taip 
galės priešintis agresoriams ne 
globalinio masto kare. Min. 
pirm. Pompidou pareiškė, kad 
buvo kalbėtasi tuo reikalu su 
Amerika ir numatyta išsiaiškin
ti visi tuo atveju susiję reikalai.

Prekybos sutartis
GENEVA, Šveicarija. — 28 

tautų atstovai pasirašė susita
rimą prekybos reikalais, liečian
tį 4.9 bil. dol. sumą.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Jungtinių Tautų sekreto
rius U. Thant atvyko vakar į 
Paryžių pasikalbėti su prez. de 
Gaulle.

— Gen. Lauris Norstad, Na
to vadas, vakar tarėsi su prez. 
Kennedy Nato reikalais.

— Prez. Kennedy ir Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Dobry- 
nin vakar tarėsi Berlyno krizės 
ir nusiginklavimo klausimais.

— Genevoj Britanijos atsto
vas nusiginklavimo konferenci
joj pasiūlė sovietams padaryti 
jų nusiginklavimo planuos es
minių pakeitimų.

— Alžirijos eilė vadų susirin
ko slaptam posėdžiui, kuriame 
tariasi, kaip suvienyti Alžirijos 
pirmininko ir vicepirmininko 
nuomones.

— Prez. Kennedy ateinantį 
pirmadienį turės spaudos kon
ferenciją, kurios pirmų 15 mi
nučių bus perduota Europon 
per Telstar satelitą.

— Macmillan, Britanijos vi
cepirmininkas, susitiko su nau
jais savo kabineto nariais. Pa
daryta net 16 pakeitimų.

— Nevados bazėj ore pada
ryta nedidelės atominės bom
bos sprogdinimas, kur dalyva
vo pilnoj kautynių aprangoj 
JAV 900 karių.

Amerikos specialistai netiki 
Kremliaus pasigyrimais

Amerikos laikraščių redaktoriai pas Chruščiovą
MASKVA. — Užvakar Sovie- masis red. Felix McKnight pa

tų Sąjungos diktatorius Chruš- klausė Chruščiovą, ar sovieti- 
čiovas priėmė 13 Amerikos laik- jos žmonėms buvo paskelbta, 
raščių redaktorių, besivažinė- kad sovietai sulaužė moratoriu- 
jančių po Sov. Sąjungą. Savo i mą ir pradėjo sprogdinti ato- 
pustrečios valandos duotame , minės bombas. Išgirdęs šį klau- 
pasikalbėjime Chruščiovas tu- simą diktatorius labai supyko 
rėjo progos pasigirti, kad so-1 ir pradėjo rėkti, kad klausimas
vietai turi labai dideles rake
tas, kurių nepajėgtų numušti 
net Amerikos antiraketiniai 
sviediniai.

Žemas darbas
Žurnalistai lankėsi Sov. Są

jungoj tris savaites ir jiems 
Chruščiovas pareiškė, ' kad di
džiausias įtampos kaltininkas 
yra Berlyno klausimas. Šis tei
gimas buvo pasakytas lygiai tą 
pačią dieną, kada sovietai at
metė vakariečių pasiūlymą su
šaukti keturių didžiųjų susi-
tikimą Berlyne ir sumažinti čiovas Pareiškė, kad jie pradė-
mieste įtampą, kuri pasireiškia 
apsišaudymu ir kitais neramu
mais. Chruščiovas pakartojo 
savo reikalavimą, kad vakarie
čiai pasitrauktų iš Berlyno ir 
jį padarytų laisvu demilitari
zuotu miestu. Chruščiovas iš
gyrė Vakarų ir Rytų koegzis
tenciją ir su pabrėžimu išreiš
kė nepasitenkinimą, kad Ame
rika pasiėmusi gėdingą vadova
vimą kovai prieš komunizmą. 

Diktatorius pykstu, vietai vertina Barucho nusigink- 
Dallas Times Herald atsako- j lavimo planą, paruoštą tada, 

kada Amerika viena turėjo 
atominių bombų monopolį.
Chruščiovas į tai atsakė, kad 
seniau Jungtinės Tautos buvo 
tik Washingtono padalinys ir 
tuo planu buvo norėta apsau
goti Ameriką, kad ji ir toliau 
turėtų atomo monopolį. 

Pasikeitimai laikraščiais
Diktatorius taip pat buvo 

paklaustas, ar nėra numatoma, 
kad Sovietija įsileis vakarų 
spaudą. Į tai Chruščiovas nie
ko konkretaus neatsakė. Jis tik 
kalbėjo, kad tada, kai bus iš
spręsta kiti klausimai ir suma
žės įtampa. Tai esą, kai bus 
susitarta dėl Berlyno, kai bus 
pasirašyta nusiginklavimo su
tartis ir kai sumažės įtempi
mas. Nieko naujo Amerikos re
daktoriai neišgirdo, išskyrus 
seną bolševikinę propagandą, 
kurią galima girdėti ir niekur 
nevažiuojant.

Tai tik propaganda
Amerikos gynybos departa

mentas pareiškė, kad netiki, 
jog sovietai turėtų tokias anti- 
raketines raketas. Yra žinoma, 
kad sovietai toje srityje, kaip 
ir Amerika, dirba, tačiau gyny
bos departamentas, pasiremda
mas specialiom informacijom, 
netiki, kad sovietai tokius gink
lus turėtų.

Dr. Frances Oldham Kelsey, 47 
m. amžiaus, kuri nustatė, kad 
motinoms vartojant miego piliu
les, vadinamas thalidomide, gali 
gimti deformuoti kūdikiai. Tie 
vaistai buvo išrasti Vokietijoje ir 
vartojami kaip puiki priemonė 
miegui. Dr. Kelsey, dirbdama 
Maisto ir Vaistų administracijos 
įstaigoje, nesutiko jų leisti pla- 

1 tinti JAV-se. Dabar paaiškėjo tų 
vaistų žalingumas.

Skatina kelti žuvies 
sugavimo planus

OKUP. 'LIETUVA. — Lietu
voje dažnai giriamasi žvejybos 
laivų padidėjusiu kiekiu, au
gančia laivų statyba. Pagal 
Vilniaus radiją, pasikvietus spe
cialistus iš Ukrainos ar Mur
mansko, birželio pabaigoje baig
tas statyti pirmas didelis žve
jybos traleris. Ateityje Pabal
tijo kraštuose numatyta staty
ti tik dideji žvejybos laivai. 
Be to, vis skatinama didinti žu
vies sugavimo planai. Tai ne
nuostabu, nes Lietuvoje žuvies 
sugavimas praėj. metais krito. 
Pagal oficialias žinias, kai 1960 

(m. žuvies sugavimas Lietuvoje 
siekė (tūkstančiais tonų) — 
118.9, tai 1961 m. jis buvo nu
kritęs iki 106.9. Panašiai krito 
žuvies sugavimas ir Latvijoje 
(1960 m, — 142.9 ir 1961 m. 

į — 132.0), tuo tarpu Estijoje 
jis kiek pakilo (81.9 ir 85.8).

(E.)

yra pajuokos objekto, kad klau
sėjas yra neinformuota auka 
žmonių, kurie piktnaudoja So
vietų pasitikėjimą. Vėliau red. 

i McKnight savo bičiuliams juok
damasis pareiškė, kad jis buvo 
sukramtytas Kremliuje. Tai dar 
kartą parodyta, kad niekas taip 
nepykdo diktatorių, kaip tie
sa. Kaip žinoma, sovietai nuo 
savo gyventojų bombų sprogdi
nimą slėpė.

Sovietai irgi bandys 
Dėl atominių bombų Chruš-

jo bandyti todėl, kad buvo Ber
lyno krizė ir esą susidarė so
vietam pavojus. Kadangi da
bar bombas bando amerikiečiai, 
tai toliau bandysią ir sovietai 
ir, jei Amerika kraus bombų 
atsargą, tai taip pat turės dary
ti ir sovietai. Washington Post 
vedamųjų puslapio redaktorius 
Robert Estabrook ir red. Wal- 
ker Stone iškėlė diskusijas nu
siginklavimo klausimu. Diktato
rius buvo paklaustas, kaip so-

Vyriausybės1 krizė
LIMA, Peru. — Peru valsty

bės ministerių kabinetas pasi
traukė dėl penkias savaites už
trukusios prezidento krizės, ir 
kariuomenės atstovai užimsią 
postus.

Nori taikos
JERUZALE. — Jordanija ir 

Izraelis pasirašė aktą, kuriuo 
sudaroma sienos komitetą, tuo 
norint išvengti susirėmimų pa
sieny.
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SAVAITGALIS DETROITO 
STOVYKLOSE

NEBUS DAUGIAU GYVENA
MŲ BUTŲ

Chicagos butais apgyvendini
mo tarybos komisionieriai sa
ko, kad 1963 metais užbaigs 
6,000 vienetų statybos progra
mą kainuojančią 100 mil. dol, 
Reiškia, Chicagoje baigiasi 25 
metus trukusi ir 375 mil. dol, 
kainavusi statybos programa.

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

(Arch Supports) ir 1.1.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, DI.
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Gražioje Highland Recreatio- 
nal Area gamtoje, kur prieš 4 
metus vyko IV Tautinė stovyk
la, šią vasarą dvi savaites sto
vyklavo Detroito skautės ir 
skautai.

Svečių lankymo savaitgalyje 
birželio 30 — liepos 1 dienomis, 
“Baltijos” tunto tuntininko s. 
V. Paužos pakviestas, stovyk
las aplankė LtSB vyriausio skau 
tininko pavaduotojas s. Br. Juo 
de’.is, susipažindamas su veikla, 
su vadovais, tėvais ir bičiuliais.

Stovyklautojais gausi sesių 
stovykla, pavyzdingai vadovau
jama s. J. Pečiūrienės ir tunti- 
ninkės A. Atkočaitienės, ir ne-- 
gausi brolių stovykla, vadovau
jama s. A. Banionio, sudarė 
gražų ir mielą įspūdį Ypač sa
vaitgalyje matėsi didelis tėvų 
bendradarbiavimas, šeštadie n į 
atliekant visus virtuvės darbus. 
Sekmadienį, šiais metais su tun 
tais nestovyklaują (stovyklaus 
jūrų skautų jubilėjinėje!) jūrų 
skautai ir jūrų skautės, atvyko 
į stovyklą ir atliko visus dienos 
virtuvės darbus, nuo jų atleis
dami stovyklautojus.

Šeštadienį įvyko įspūdingas 
Joninių laužas su daugeliu lau
želių, šokimais per juos, vaini
kų pynimu ir jų leidimu į ežerą. 
Lauže gausiai dalyvavo tėvai ir 
svečiai iš Detroito, skambant 
dainoms ir vykstant pasirody
mams.

Sekmadienį sesių stovykloje 
buvo pravestas didžiojo Lietu
vos dainiaus Maironio minėji
mas, jį gerai išpildant sesėms.

Bendrai, stovyklos parodė, 
lankytojams, kad Detroito sesės 
gražiai veikia, vadovaujamos: 
gabių vadovių, nuoširdžiai re- ; 
miant tėvams ir bičiuliams. Bro 
lių vadovybė galėtų dėti dau
giau iniciatyvos, įtraukti į dar

bą daugiau veiklai atsidavusių 
vadovų, kad tunto eiles išlaiky
tų tvirtas skaičiumi ir dvasia. 
Reikėtų rūpintis, kad per me
tus teikiamos skautiškos žinios 

; ir dvasia būtų daugumos skau
tų išgyvenama praktiškoje skau 
tybės mokykloje — stovykloje.

K. Naras

JUBILĖJINIŲ METŲ 
REIKALAI

Pirmija patvirtino žemiau tei 
kiamą planą:

Komiteto oficialus vardas: 
LSS 1983 Jubilėjinių Metų Ren
gimo komitetas. Komitetą suda
ro v. s. J. Vaišnys — pirm., s. 
O. Gešventas, s. F. Kurgonienė, 
v. s. C. Ščiukaitė, ps. R. Vis
kanta. Techniška bendradarbe 
pakviesta t. n. D. Dundzilienė.

■ Dvasios vadovams pageidau- 
' jant, Pirmija šį komitetą papil
dė pirmijos dvasios Vadovais 
arba jų deleguotais dvasiškiais.

Numatytos komisijos:
Parengimų ir Iškilmių Orga

nizavimo komisija (s. O. Geš- 
i'ventas, pirm.). Iškilmingi minė- 
i jimai ruošiami atskirose vieto- 
j vėse. Komisijon bus įtraukti 
; Tarptautinių Reikalų vedėjai,
1 rūpinasi svetimtaučių atstovų 
kvietimu ir t. t. Sporto šventės 
bus ruošiamos atskirose vieto
vėse, ir baigminė — stovykloje. 
1982 m. lapkričio 1 d. bus skel
biama jubilėjine diena viso pa
saulio lietuviams skautams.

Pažangumo Konkurso komisi
ja (s. F. Kurgonienė,. pirm.). 
Numatyta vietovėse mažesnio 
masto konkursai, padalinti at
skiroms šakoms pabrėžiant skil 
čių varžybas; laimėjusi skiltis 
veltui stovyklautų Dr. Gir
niaus knygos mintys rekomen
duotinos vyr. skautėms, skau-

Aušros Vartų tunto Birutės d-vė iškyloje su draugininke 
S. A. Baukiene.

j tams vyčiams ir akademikams, 
i Finansų komisija (ps. R. Vis
kanta, pirm., dr. S. Budrys, v. 

' s. Kliorė, v. s. Kliorienė, s. Gu- 
rėnas). Pirmaeilis komisijos 
tikslas -r- gauti pinigų leidi
niams. Finansų komisija tieks 
pasiūlymus Garbės Komiteto 

- kandidatų sąrašui.
' JM ženklelis. Nutarta gamin
ti metalinį arba plastikinį. Jį 
gautų visi dalyvaujantieji JM 

■ atidaryme ir vėliau bent kele- 
toje įvykių; taip pat stovyklos 
dalyviai. Nutarta JM ženkleli 
palikti nešiojimui iki sekančio 
Sąjungos jubilėjaus. Stovyklos 

I ženklelio klausimas paliekamas 
Stovyklos komisijos nuožiūrai, 

i JM daina. Šiuo reikalu bus 
kreipiamasi į atskirus kompo
zitorius ir į atskirus asmenis 
dėl dainos žodžių.

AUKOS VOKIETIJOS 
SKAUTĖMS

Detroito skaučių tėveliai, prie 
teliai ir skautės Vokietijos skau 
čių stovykloms paremti suauko
jo $110,50, New Yorko “Nerin
gos” skaučių tuntas atsiuntė 
$20, — Conn. New Britam “Du 
bysos” dr-vė $10, — ir Water- 
burio “Neries” vietininkija 
$13.30. Viso $154 aukų pasiųs
ta Vokietijos rajono vadeivės 
psktn. Angelės Rųgieniūtės var
du. j

Seserijos vadija nuoširdžiai 
dėkoja visiems duosmesiems 
aukotojams už šį gerąjį darbe- ' 
lį. Jūsų visų dėka ir Vokietijos 
skautės džiaugsis savo vasaros 
stovykla.

v. s, K. Kodatienė 
VS Pavaduotoja

GILINA STUDIJAS
Los Angeles “Palangos” tun

to tuntininkė v. skltn. Danutė

Gustaitė visai vasarai išvyko į 
Vokietiją studijų pagilinti. Ją 
pavaduoja tunto adjutante v. 
skltn.; Giedrė Fledžinskaitė, v. 
skltn. Vida Mikuekaitė ir v. 
skltn. Ina Stadalnikaitė. Jos 
planuoja ir ruošiasi šios vasa
ros tunto stovyklai šiaurės Ca- 
lifornijoje.

PRANEŠIMAS
, “Kernavės” tunto vasaros 
■stovykla Indiana Dunes State 
Parke baigiasi liepos mėn. 21 d. 
Tėveliai prašomi atvykti iš ry
to, ir parsivežti dukras namo.

Stovyklos vadovybė
AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLA

A.S.S. dvyliktoji stovykla į- 
.vyks š. m. rugsėjo 1-9 d. prie 
Morpeth, Ontario, 75 mylios 
nuo Windsor.

Stovyklos pagrindinę progra
mą, kuri bus lituanistinis semi
naras, išpildys F.S.S.

Tel. PRospect '6-5084

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą,. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

| GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
i Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
S vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Kitu laiku susitarus. ; 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez, telef. IVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

— © Redakcija straipsnius tai-
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
Š prašymus.

• Redakcija dirba kasdien =
8:30
8:30

■ 5:30, 
12:00.

šeštadieniais s:

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road 

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

Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. C-O. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Hienos metu tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REnuhlic 7-2290.

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

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

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

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

chirurgija 
Ofisai.’ 7958 S. Wcstern Avė tpv GR 6-0091; 392 E. 159th Stt HArv^ 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av„ Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

Rūpestis jaunaisiais - 
pirmaeilis uždavinys

Žodis Lietuvių Bendruomenei 
O. ROZNIEKIENĖ

Lietuvių Bendruomenės klau
simas ir uždaviniai mūsų išeivi
joje dabar visur diskutuojami. 
Visiems žinoma, kad jaunuome
nės auklėjimas ir švietimas lie
tuvybės išlaikymui yra vienas 
iš svarbiausių uždavinių ir turi 
pagrindinės reikšmės. Būtiniau
si reikalai jau pažengę į priekį 
ir vis dar gerinami. Jau turime 
šeštadienines lituanistikos mo
kyklas, kai kur aukštesnes lit. 
mokyklas ir net Ped. institutą 
Chicagoje.

Bet mūsų patys mažieji iki 
šiol. yra lyg užmiršti.

Kol kas niekur negirdėti rim 
tesnio susirūpinimo vaikų dar
želių organizuotu steigimu. Net 
ir neseniai paskelbtame P.L.B. 
Kultūros tarybos programoje 
nerandame vaikų darželių klau
simo. Ten pasakyta, kad “kul
tūrinio darbo sritis- yra tiek pla
ti, jog ji (taryba) nesiima iš 
karto sudaryti viską apimančio 
detalizuoto plano...” Tačiau ir 
palčių mažųjų reikalas yra tiek 
svarbus, kad mes nebegalime il
giau laukti ir atidėlioti, kada 
ateis jų eilė. Čia ne detalė, ne 
kokia nereikšminga smulkme
na, .bet mūsų tautos gyvybinis 
reikalas. Šis klausimas reikalin

gas ne pavienių asmenų pripuo
lamo darbo, bet turi išplaukti 
iš centrinių L. Bendruomenės 
švietimo reikalus paėmusių ins
titucijų ir eiti organizuotu ke
liu,

j Tiesa, Chicagoje turime dvi 
I draugijas, kurios rodo susirūpi
nimo mūsų mažaisiais. Tai Mon 
tessori dr-ja ir neseniai Chica
goje atsiradęs Alvudas. Bet jos 
dėl įvairių priežasčių nepajėgia 
daugumos lietuvių patenkinti. 
Montessori dr-ja turi Chicagoje 
.mažos apimties židinėlį ir nors 
būdama Lietuvių Bendruomenės 
narys, bet negaudama iš jos pa
ramos, nepajėgią visų norinčių 
į jį priimti. Neabejotina kad jis 
yra lietuviškas ir eina mums 
pageidaujamu keliu. Alvudo dr- 
ja yra tiek jauna, kad dar ne

įspėjo įsigyti visiško visuomenės 
pasitikėjimo. Tenka tik pasigė- 

J rėti dėl šiuo metu ruošiamų 
! grynai lietuviškų programų vai- 
ikams. Jų užsimojimai gana pla 
|tūs. Labai daug dėmesio krei- 
jpiama į higienos ir medicinos 
1 klausimus. Tik vienas jų įsta- 
tuose punktas kelia kai kam. 

'abejojimo dėl jų steigsimų vai
kams darželių ateities, kur pa
sakyta: “Ugdo pilnutinį žmo-

gų, nedarydama skirtumo ra
sės, religijos, politikos, turto, 
išsilavinimo bei socialinės padė
ties atžvilgiais...’’ Ar nebūtų 
pavojaus tada mūsų vaikams 
paskęsti tarptautinėj jūroj, kur 
tektų susimaišyti su visokių 
tautybių ir rasių prieaugliu?

Tačiau kas daroma šiek tiek 
Chicagoje, tai dar neatleidžia 
Liet. Bendruomenės nuo susirū 
pinimo imtis iniciatyvos ir steig 
ti vaikams židinėlius (ar darže
lius) ne tik čia., bet ir kitose 
kolonijose, kur tik yra lietuvių.

Žinoma, kiekviena pradžia 
yra sunki. Juk nemažai padir
bėta ir energijos išeikvota, be
steigiant šeštadienines mokyk- 

' las, tautinius ansamblius. Da
bar to darbo rezultatais džiau
giamės. Reikia tikėtis, kad mū
sų švietimo vadovai ilgai nelauk 
darni, atkreiptų dėmesį ir į mū
sų priešmokyklinio amžiaus jau 
nimą.

Ne šio straipsnelio uždavinys 
nurodyti, kaip turėtų būti pra
dėtas ir kaip vykdomas šis dar
bas. Šiuo klausimu jau buvo pa 

| kartotinai spaudoje rašyta, net 
konkrečių samprotavimų tuo 
reikalu pareikšta.

Kad mūsų širdyse daugiau ar 
mažiau deganti lietuviškoji ug
nis būtų perduota ateičiai, ji tu 
ri būti diegiama ir kurstoma iš 
mažens. Lietuvių Bendruomenė 
tomis pastangomis atsijaunintų 
ir sustiprėtų. Lietuvybės su
stiprinimas jaunoje kartoje yra 
pirmaeilis visų .pasaulio lietuvių 
uždavinys.

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

MIDLAND
SAVINGS

4948 Archer Avė. • Chicago 32

MEILĖ IR LAIMĖ
Šitokiu pavadinimu patraukli 

i Juozų Prunskio knyga išėjo iš 
' ipaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau 
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo. savybės, garantuo 
jančios laimę gyvenime. Knyga si 
daugybe pavyzdžių, skaitoma len f 
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi 

Kaina .
Užsakymus au pinigais- siųskite:

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiUiEiidiiimiiiiiuiiiiii)

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

į Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VID AUS. 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 sutartj. 
Ofiso telef. 476-4012

Rez. VVAlbrook 5-3018

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

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.

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 vak vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6-^-9 va.1. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

kūdikių ir vaikų
LIGŲ

SPECIALISTE 
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 tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tCI. GRovehilI 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS ’

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. i 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku —■ pagal susitarimą.

Tel. Ofiso 247-1002, Namų PR 8-0960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue 

(Prio California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir motoru ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos' 

30 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ltctv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
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
iki -8 vai. Trečiad. ir šešt, uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARĖM^

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIUČIO MĖN. 5 D.

HR. 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.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, III.
Tel. TW 2-0803 

Susitarimui skambinti
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

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.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette 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_vjilandos ryto kasdien.

Ofiso telefonas —■ BIshop 7-2525

DR, AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie* ir Archer)

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

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



Kito metinis suvažiavimas ir

ALRKF PASIŪLYMAI
i
Per pastaruosius kelis mėne

sius mūsų spauda pažėrė daug 
publicistikos Lietuvos išlaisvi
nimo klausimais, ypatingu bū
du paliečiant laisvinimo veiks
nius bei organizacijas, pirmo
je eilėje Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Tais reikalais straips
nių derlius buvo gausus ir mū
sų dienraštyje.

Tenka laikyti, kad toji gau
si publicistika pademonstravo 
kelis svarbius momentus: 1) 
susirūpinimą Lietuvos išlais
vinimu, pageidavimą darnes
nio bendradarbiavimo veiksnių 
tarpe ir linkėjimą Amerikos 
Lietuvių Tarybai sustiprėti, 
pagyvėti savo veikla, prave
dant kai kuriuos persitvarky
mus. Dėlto Alto veikėjai ne 
tik neturi pykti ir nervintis, 
bet net pajusti, kad ligšiol iš
laikyta ši Lietuvai laisvinti 
organizacija ne tik praeityje 
suvaidino svarbų vaidmenį, 
bet ir dabar bei ateityje ji 
turi veikti iki laimėjimo Lie
tuvai laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo. Net ir aštresni pa
sisakymai bei kritika jos ne
bandė nuvertinti ar daryti 
užuominas, jog Amerikos Lie
tuvių Taryba jau savo vaid
menį yra suvaidinusi ir todėl 
turi likviduotis. Anaiptol!

Toji gyva publicistika paro
dė dar ir tai, kad šiandien 
mes turime tikrai gabių pub
licistų. Mums atrodo, kad 
veiksnių pareiga yra jų gabu
mus pasukti grynai pozityve 
kryptimi, kad jie savo plunks
ną panaudotų Lietuvos išlais
vinimo darbams garsinti, mū
sų visuomenę išjudinti pasto
viai, efektyviai veiklai ir lie
tuvių tautos vienybei stip
rinti.

*
Šios publicistikos gausybėje 

prabilo ir mūsų organizacijų 
centrai. Prabilo ir Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacija, tu
rinti Lietuvos laisvinimo ba
ruose labai gerą rekordą, daug 
patyrimo, o dar daugiau nuo
pelnų. Dar tuo tarpu nežinia, 
kaip yra pasisakiusios dėl per
sitvarkymo Alte kitos grupės 
ir organizacijos, kurios suda
ro Amerikos Lietuvių Tary
bą. Federacijos vadovybė jau 
tarė savo žodį, atskleisdama 
savo pasiūlymus Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimui, 
įvykstančiam liepos 28 ir 29 
d. d. Chicagoje.

Š, m. kovo 9 d. įvykusiame 
susirinkime ALRKF centro 
valdyba pasisakė už pravedi- 
mą kai kurių pertvarkymų 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
ir nutarė: “Atkreipti ALRKF 
ir LRKSA atstovų Alte dėme
sį, kad jie imtųs iniciatyvos, 
susitarus su kitomis Altą su
darančiomis grupėmis bei or
ganizacijomis, pravesti tokius 
pertvarkymus, kokie pasirodys 
reikalingi Amerikos lietuvių 
vienybei sustiprinti, Alto veik
lai ir Lietuvos išlaisvinimo 
darbams pagyvinti”. Gegužės 
28 d. centro susirinkime jau 
konkrečiau buvo pasisakyta, 
būtent:

“ALRKF centro valdyba, 
pripažindama faktą, kad

1) po 1940 metų po Alto 
įsteigimo pasikeitė Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir veiklos 
sąlygos, kad išaugo naujų 
centrinių organizacijų, tačiau 
nepasikeitė Alto tikslas dirb

Spaudoje ir gyvenime

“VILNIS” IR STALINAS
Komunistų laikraštis “Vilnis”, 

kaip ją vadina oficialus amerikie
čių leidinys, dažnai iš meilės Bu
dapešto skerdikui Chruščiovui, su
galvotų, anot B. Pavabalio, ir 
Brookl.yną paversti Maskva. Jie 
visokiais būdais skelbia, kad Ame 
rikos lietuvių tarpe yra tokių, ku
rie kovojo su kruvinuoju komunis
tiniu režimu ir tai esąs nusikalti
mas. Pagal Maskvos pasturlaką 
“Vilnį”, visi, kurie kovojo prieš 
komunistus, yra nusikaltėliai,

O kas Korėjoj?
Komunistinė “Vilnis” gal galėtų

ti Lietuvos išlaisvinimo dar
bą, ir

2) matydama, kad tą darbą 
yra reikalinga dar labiau su
glaustomis jėgomis ir didesniu 
intensyvumu dirbti, nutarė 
įpareigoti savo atstovus Ame
rikos Lietuvių Taryboje, kad 
jie Alto suvažiavime 1962 m. 
liepos mėnesį Chicagoje sto
vėtų už Alto struktūros išlai
kymą ir papildymą ta prasme, 
kad šalia keturių centrinių ide
ologinių grupių ir abiejų Su
sivienijimų, turinčių savo ats
tovus Alte, galėtų turėti ats
tovus Alte ir tos Amerikos 
lietuvių centrinės organizaci
jos, kurios turi savo skyrius 
ar kuopas kolonijose, kurios 
veikla platesniu mastu ir ku
rios aiškiai ir griežtai stovi 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Taip pat siūlo, kad dabarti
nis Vykdomasis komitetas iš 
keturių ir valdyba iš aštuonių 
būtų sujungti į vieną vykdo
mąjį organą, vadinamą Alto 
Valdybą, po du ideologinių 
grupių ir po vieną nuo susi
vienijimų ir naujai įsijungu
sių organizacijų.

Vykdomiems darbams atlik
ti Centro Valdyba stiprina 
centrinį sekretoriatą, įjungiant 
į jį informacijos biurą, ku
riam tvarkyti samdo direkto
rių”.

*

Šis pasiūlymas suvažiavimo 
dalyviams nebus staigmena. 
Jis buvo išsiuntinėtas visoms 
Altą sudarančioms grupėms 
per jų pirmininkus ir taip pat 
visiems Alto nariams. Kadan
gi pasiūlyme nesugestinuoja- 
ma naikinti susitarimo dėsnio, 
todėl galvojam, kad dar prieš 
suvažiavimą grupių ir organi
zacijų vadovybės suneš į krū
vą visus savo pasiūlymus ir 
dėl jų rimtai tarsis, kad pa
lengvintų Alto suvažiavimui 
daryti tokius pertvarkymus, 
kokie pasirodys esą reikalingi. 
O apie reikalingumą ir kalbos 
'būti negali.

Kalbant apie Amerikos Lie
tuvių R. K. Federaciją, tenka 
pasakyti, kad ji buvo inicia
torė ir organizatorė I Pasau
linio karo metu veikusios Lie
tuvos laisvinimo organizacijos, 
kuri taip pat vadinosi Ameri
kos Lietuvių Taryba. Ji su
organizavo ir Tautos Fondą, 
davusį Lietuvos , šalpai ir iš
laisvinimo darbams remt apie 
milijoną dolerių. Anų laikų 
ALT, kaip ir dabartinė, dide
lius darbus yra nudirbusi, tal
kindama Lietuvai atkovoti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija buvo ir dabartinės 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
iniciatorė ir organizatorė ir 
visą laiką jos skiriami atsto
vai uoliai dalyvauja jos centro 
ir skyrių veikloje. Todėl ir į 
dabar jos daromus pasiūlymus 
reikia kreipti rimto dėmesio, 
nes jie yra iškilę iš noro ir 
reikalo Altą pastatyti ant pa
stovių ir tvirtesnių pagrindų, 
padaryti ją apimančia visą 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
padaryti šią organizaciją gyvą 
ir savo darbais veiksmingą ir 
efektingą. Kiek patirta, lietu
vių katalikų visuomenė ir jos 
organizacijos bei draugijos 
stipriai remia šiuos Federaci
jos pasiūlymus Altui.

paaiškinti, kas gi žudė amerikie
čius Korėjoj ir prieš ką kovojo 
Amerikos kariai. Išeitų, kad tie 
vyrai, kurie kovojo prieš komu
nizmą Korėjoj, yra banditai. Ko
rėjos kare žuvo arba buvo sužeis- 

,ta virš 100,000 Amerikos vyrų. 
.Kodėl "Vilnis” nevadina žudikais 
Itų, kurie tuos amerikiečius sužei- 
I dė arba visam gyvenimui padarė 
invalidais. “Vilnis”, būdama ko- 

imunistinis laikraštis, nenori maty- 
įti, kad Amerika, norėdama apsisau 
igoti ir kartu apsaugoti laisvus 
> (Nukelta į i pusi.)

Taikstomai prie pabrangusio pragyvenimo 
Vokietijoje

Maisto produktams kainos Vokietijoje pakilo 7%. Be pramonės reikmenų viskas 
brangsta. Geriau brangus gyvenimas, kaip ūkio krizė

V. ALSEIKA, Vokietija

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 18 d. 3

Vilniaus sportininkams Amerikoje 

laimėjus
Rusai neleido vykti vienų lietuvių

SIMAS MIGLINAS

Pragyvenimas Vokietijoj^ 
brangsta ne tik metais, bet ir 
mėnesiais — tokios išvados yra 
priėję ne tik vietos gyventojai, 
ligšiol vis didžiavęsi savo va
karinės dalies gerove, bet ir 
trumpesnį metą krašte pabuvę 
svetimšaliai. Tiesa, jei pažvelgti 
į pragyvenimo pabrangimą ke
lių pastarųjų metų bėgyje, tai 
jis vis kilo, tačiau tas kilimas 
galėjo būti laikomas nuosaikiu, 
nors ir ne be pavojaus žymių. 
Tačiau šių metų pavasaris, y- 
patingai balandžio mėnuo, kai 
Fed. Vokietijos ūkio ministeris 
ir vicekancleris L. Erhardas bu 
vo į krašto gyventojus paša- į 
kęs aliarmuojančią kalbą apie 
reikalą būti nuosaikiems, taigi! 
tai ūkiniu požiūriu gali būti lai- i 
komas tamsiuoju vokiškosios ge 
rovės balandžiu.

Kai pragyvenimas pakilo 4.6%
Palyginti su praėj. metais, tą' 

balandžio mėn. pragyvenimo iš
laidos Fed. Vokietijoje pakilo 
4.6% ir tai pakilimas, kokio 
bent ligšiol vokiečiams neteko 
išgyventi. Iki 1961 m. pragy
venimo išlaidos vis kilo, tačiau 
tas kilimas nesiekdavo daugiau 
kaip 2% per metus. O dabar: 
ūkiniai specialistai klausia, ar 
tas balandinis pakilimas nesąs 
smūgis pačios respublikos ir 
valst. banko pastangoms išlai
kyti pastovias kainas ir tuo pa
čiu metu valiutą?

Jei dar arčiau pažvelgsime į 
tą pakilimą, rasime,' kad, paly- Į 
ginti su praėj. metais, mitybos 
išlaidų srityje pakilimas dar 
didesnis — jis siekia 7.1%. Tuo 
tarpu kainos pramoninėms su
vartojimo reikmenims pakilo ne : 
tiek žymiai. Kalbant apie kainas 
maisto produktams, tektų pa
žymėti, kad tos kainos pakilo 
daugiausia dėl nenormalių gam
tinių sąlygų, praėj. pavasarį iš
tikusių visą Viid. ar Rytų Eu
ropą. Tos sąlygos neigiamai at
siliepė j vaisių, daržovių ir bul
vių derlius, dalinai turėjo įta
kos ir į kiaušinių, mėsos kai
nas. Na, buvusio menko pava
sario, ilgų liūčių padariniai grei

tai bus pašalinti, tačiau vokie-; 
čiai visvien nesitiki kainų ma
žėjimo.

Nuo liepos 1 d. vėl kyla kainos

i Ūkio gyvenimo stebėtojai 
(pvz. Ferd. Fried) čia pastebi, 
kad nuo š. m. liepos 1 d. kai
nos kyla ir visai dėl kitų prie
žasčių. Kai liepos 1 d. įsiga- 

i liojo nauja europinė ūkinių ga
minių pasikeitimo, jų rinkos 
tvarka, tai dėl jos netrukus jau 
laukiama kiaulienos, kiaušinių, 
paukštienos ir ypač javų pa
brangimo. Taigi, jau spėjama, 
kad netolimoje ateityje turė
siančios pakilti duonos kainos 
Vokietijoje, o tai jau laikytina 
jautria vieta tiek ūkyje, tiek 
ir politikoje.

Pati žemės ūkio padėtis šių 
dienų Vokietijoje nėra visiškai 
patenkinama ir to negalėjo nu
slėpti ir mitybos ministras 
Schvvartz su kitais pareigūnais. 
Jei nuo pernai metų rudens men 

i kėjo derliai, tai šiemet susidur- 
| ta ir su atlyginimo kėlimais ū- i 
į kyje. Dabar teigiama: vokiečių 
ūkis yra patekęs į struktūros j 
krizę ir iš jos išbristi tai ne 
metų ar kitų reikalas. Žinoma, 
daug tikimasi iš D. Britanijos 
įsijungimo į Europos ūkinę ben 
druomenę.

Klausimas: ar kelti ūkininkams 
kainas?

Toji krizė yra palietusi ne tik 
Vokietiją, bet ir Europą. Sta
tomas toks klausimas: ar pa
vyks ją nugalėti, pakėlus kai
nas už ūkininkų teikiamus ga
minius (taigi, pakiltų ir tų ga
minių kainos), ar valstybė tu
rėtų pakelti primokėjimus ūki
ninkams ir tuo atveju tektų 

I kelti mokesčius. Koks bebūtų i 
sprendimas, jis nebus palankus i 
eiliniam vartotojui. Dar čia rei-Į 
ketų pažymėti, kad pastarųjų 
kelių metų pragyvenimo kaštų 
pabrangimas Vokietijoje nebū
tinai suvestinas į žemės ūkį. Jis 
siejasi ir su kitais veiksniais, 
ypatingai tais, kurie turi ryšį 
su valstybe.

VYTAUTAS VOLERTAS J
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O Stučkos Pranas, grįžęs iš tėviškės, kaip tik 
veržėsi savanoriu vokiečių kariuomenėn, kad atsi
keršytų už Vilko Oną. Eiti į Rytus pirmose eilėse, 
vytis bėgančius rusus, triuškinti juos, — tai buvo 
jo vienintelės mintys, apsėdusios smegenis, įsigėru- 
sios kauluose, nes ar ne bolševikai sugriovė-gyveni
mą, nes ar ne jie išsivežė Oną, išplėšę iš Gervėnų? 
Ar ne per juos kiemas ištuštėjo? Kur Skriduliai, kur 
Juškelis su šeima?

Kiemas ne tik ištuštėjo, bet ir aptilo. Mat, Pa- 
siaurai niekad daug nekalbėdavo, o Zinevičius taip 
pat užsičiaupė. Bet rūsį, dėl kurio kažkada su Juš- 
keliu susikirto, vėl užkariavo, ir kasdien santėmiuose 
jan tempė įvairiausias naštas.

Laikas bėgo, žmonės spėliojo ateitį, tačiau gy- 
; venimas buvo atkutęs, nes baimė, kad naktį atriedės 
' sunkvežimiai ir išveš, staiga dingo. Vėl kiekvienas 
! ėmė galvoti apie rytdieną ir planuoti, kaip jai geriau 
pasiruošus, vėl, regis, viskas grįžo įpraston vagon, 
nors netoliese dar dundėjo žemė, plieskėsi gaisrai, 
mirė žmonės.

Jasaičiai taip pat džiaugėsi palengvėjimu. Kur 
nesidžiaugsi, jei viesulas praėjo laimingai, neišdras- 
kęs šeimos, neišblaškęs po pasaulį. Ir vaikai nema- 

i tomai ūgterėjo. Berniukas, einąs trečius metus, jau 
! vienas kieme pabėgiodavo, o mažoji išmoko dviejo- 
i mis vaikščioti, nors su kiekvienu jos žingsniu dar su- 
, drebėdavo Julijos širdis.

Tačiau pačiame vidurvasaryje jų namus prislėgė 
nauja nelaimė: vieną popietę kaimynai užtiko Jasai

čių berniuką nukritusį nuo laiptų, lauke be sąmonės

Nuomos pakilo 21%., 
susisi&kimas — 10%

Kur tik pažvelgsi, visur kai
nos kyla. Štai, per pastaruo
sius 3 - 4 metus butų nuomos 
Fed. Vokietijoje pakilo 21%, 
viešosios susisiekimo priemonės
— 10%. Šalia to, viešojo patar
navimo srityje visur ryškus pa
brangimas ir jis būdingas ten, 
kur turima reikalas su fiziniu 
darbu, pvz. kirpimasis, skal- Į 
byklos ir valyklos, pagaliau pa- ' 
brango ir švietimo, pramogų ir 
atostogų sritys (pabrangimas
— 14%). • _ 1

Iš kitos pusės, pramonės reik
menų kainos nėra žymiai pakilu 
sios — pvz. rūbų pramonėje 
stebime vos 6.5% pakilimą. Kai 
kurios reikšmės, kurių dėka gy
venimas virsta patogesniu, mo
dernesniu, net ir atpigo (pvz. ' 
radijo aparatai, šaldytuvai).

Gyvenimo lygis per 10 metų į 
žymiai pakilo

Jei palyginti gyvenimo lygį 
1950 m. ir dabar, tai aiškiai 
susiduriame su skirtumu. Jei 
pragyvenimo kaštai per dešimt 
mėtį pakilo apie 25%, tai algos 
ir atlyginimai per tą laikotarpį 
pakilo 2.5 — 3 kartus. Tatai, 
reikštų, kad Vokietijoje jau ga
lima naudotis patogesniu gy
venimu ir kad kiek pakito ir 
gyvenimo papročiai, nebūtinai 
visą dėmesį sukaupiant į iš
laidas mitybos reikalams. Pa-j 
kanka čia palyginti vad. “auk-

Skurdžiai atrodo Kubos kaimiečiai Castro valdomame krašte.

gulintį su perskelta galva. O taip Julija saugojo jį, 
o taip žiūrėjo!

Kai Tomą pasiekė ši žinia, vaikas jau buvo nu
gabentas ligoninėn. Lyg viesulu Jasaitis perskrido 
miestą, lyg beprotis įsiveržė ligoninės vidun. Ko
ridoriuje, atsirėmusi į sieną, sėdėjo išbalusi Julija.

— Vaiko jau neturime, — ištarė ji, pamačiusi 
vyrą. /

— Miręs?
— Tur būt.
— Kur jis yra?
— Operacinėje. Palauk čia su manim, — kalbė

jo lėtai, vos ištardama žodį. Ateis chirurgas ir papa
sakos, kokia padėtis.

— Neklausinėk dabar. Vėliau galėsime... — ne
baigusi sakinio, sukniubo ir apalpo.

2.

—Patarčiau viskam pasiruošti, — kalbėjo Ja
saičiui gydytojas, išėjęs iš operacinės salės. — Vari 
kas gali kiekvienu momentu, mirti. Geriau neturėkite 
vilčių, nes jų, atvirai sakysiu, ne daug.

— Argi nėra pagalbos? — klausė vos ant ko
jų išsilaikydamas Tomas.

— Mes jokių priemonių neturime.
— Gal dar išliks, gal dar...
— Jei išsilaikys bent porą dienų, galėsime dau

giau orientuotis. Šiuo metu sunku pasakyti, ar sme
genų celės tik sužeistos, ar visai nužudytos.

— Kaip su pasėkomis, jei pergyventų?
— Bus paraližuotas. Pailgieji ^smegenys palies

ti, judesių kontrolės centras.
— Norėtume pasilikti ligoninėje budėti.
— Nemanau, kad būtų naudinga. Aš pats vaiku 

rūpinsiuosi neatsitraukdamas ir padėties svyravimus 
neuždelsęs pranešiu telefonu.

Ta naktis Jasaičiams ištįso iki amžinybės. Nesu
merkę akių, bastėsi po namus, laukdami sučirškiant 
telefono su baisia žinia, patys griebdavosi jo ir skam

Apie Vilniaus “Ža’girio” aka
deminės aštuonvietės irkluotojų 
liepos 4 dieną Philadelphijoje 
pasiektą laimėjimą vilniškei 
“Tiesai’’ telegrafu pranešė A. 
Laurinčiukas, iš New Yorko pa 
rašęs korespondencijų apie ame 
rikinį “skurdą” ir kitas nsgero-

sinius” laikus prieš pirmąjį pas. 
karą Vokietijoje — anuomet 
sviesto svaras kaštavo 1,20 ligi 
1,43 mrk., o šiandien — 3,60 
DM, anuomet duonos kg: kaš
tavo 38 pf., šiandien .— 95 pf. 
Tačiau anais laikais pramonės 
darbininkas per vai. uždirbdavo 
tik 48 pf., o šiandien jo atlygi
nimas vidutiniškai siekia beveik 
3 DM vai. Taigi, skirtumas aiš
kus — kainoms lenktyniaujant 
su uždarbiais, atlyginimai kai
nas žymiai pralenkė ir masių 
gerovė pakilo.

Atlyginimai ir toliau kyla
Visi reiškiniai rodo, kad su 

tokia plėtra teks susidurti ir 
ateity. Atlyginimai ir toliau bus 
keliami — pagaliau, ir pati val
džia neseniai viešojo patarna
vimo tarnautojams buvo pakė
lusi atlyginimus 6%. Gyvento
jai atsidūrė užburtame rate — 
gyvenimas brangus, tačiau pini
go turima daugiau. Kita išeitis? 
Ūkinė krizė, bedarbiai, gamy
bos mažėjimas, įvairūs suvar
žymai, bet... tai per didelė kai
na ir, žinoma, jau malonesnis 
tas pastarųjų metų nuolatinis 
gyvenimo brangimas.

ves... Dviejuose “Tiesos” nume
riuose informuota apie “tarybi
nių sportininkų pasiektą laimė
jimą”. Gi kad tą laimėjimą pa
siekė Lietuvos irkluotojai, tatai 
užsiminta antrame informacijų 
plane. (Savaime suprantama, 

(kad toks informacijos sukirpi
mas išplaukia iš bendrųjų direk 
tyvų “vengti nacionalinio ribo
tumo”, visur pirmenybę tei
kiant Sovietų Sąjungai,

“Vyresnysis brolis” tarp 
lietuvių sportininkų

Šitų pinklių pasėkoje tenka 
vertinti žalgiriečių aštuoneto 
tarpe atsiradimą ir “vyresniojo 
jbro’io” atstovų.

Žvelgiant į 1961 metų “Žal
girio” akademinės aštuonvietės 
irkluotojų laimėjimą individua
linių pirmenybių Sovietų Sąjun
goje, tenka pažymėti, kad tose 
■varžybose akademinės aštuon
vietės valties irkluotojai buvo: 

i A. Mikšys, lengvosios pramonės 
technikumo dėstytojas, C. Ju
cys, fizikos — matematikos stu 
dentas, V. Briedis, inžinerijos 

1 studentas, P. Karia, Vilniaus 
universiteto fizikos — matema
tikos studentas, P. Liutkaitis, 
besiruošiąs buhalterinei apskai
tai, A. Bagdonavičius, kilęs nuo 
Ignalinos, Vilniaus un-to fizikos 
— matematikos studentas, Zig
mas Jukna, žvejo sūnus, Vil
niaus Pedagoginio instituto stu
dentas, R. Vaitkevičius, buvęs 
“Tiesos” spaustuvės darbinin
kas, akademinės aštuonvietės 
valties treneris. Pažymėtina, 
kad Jukna su Bagdonavičium 
1960 metais Romos olimpiadoje 
Sovietų Sąjungai iškovojo sidab 
ro medalį, o Lucęrnoj įvykusio
je regatoje tapo Europos nuga
lėtojais.

Kaip iš pateikto sąrašo ma
tyti, 1961 metų Sovietų Sąjun
gos individualinėse varžybose 
žalgiriečių aštuonvietės irkluo
tojai savo tarpe neturėjo nė 
vieno “vyresniojo brolio” atsto
vo, o tačiau išėjo laimėtojais, 
nugalėdami sovietinius aštuon- 
viečių varžovus. 2000 metrų vil
niečiai tose varžybose įveikė 
per 5 minutes 58,1 sekundės.

To laimėjimo pasėkoje Vil
niaus “Žalgirio” akademinės aš-
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bindavo ligoninėn, bet atsakymą gaudavo vieną ir 
tą patį:

— Stovis nepasikeitęs.
O rytas neatėjo. Už langų driekėsi tamsa, su

stingusi, bejausmė, tokia sunki ir prišvinkusi, kad 
net oro stigo kvėpuoti.

Tiesa, jie nebuvo vieni. Iki vėlumos prasėdėjo 
Jonuška, Pasiaura su Matukoniais guodė pasikeisda
mi, bet ar galėjo padėti, nuraminti?

Vos švito, vos brėško langų stikluos, kai Tomas 
su Julija, prisilaikydami sienų, įžengė palaton.

Berniukas gulėjo suraišiota galva, (ištemptas 
kaip styga, be gyvybės ženklo. Nei rankos piršto ne
galėjai sulenkti, nei kojytės pajudinti, — taip. su
stingę buvo visi sąnariai, jog, atrodo, medžio gaba
las tįsojo lovoje, o ne vaikas.

— Naktį šiaip taip ištvėrė, tačiau pagerėjimo 
nesimato, — kalbėjo gydytojas. — Jei paralyžius pa
lies širdį ar plaučius, gyvybė baigsis.

Ir vėl Jasaičiai grįžo namo laukti žinios prie te
lefono.

Praėjo diena, ir naktis. Regis, visi nervai išsi
veržė paviršiun, net skaudėdavo, kur prisilietus, bet 
miegas akių nemerkė.

— Dvi dienos baigiasi, — sekantį rytą kreipėsi 
. Julija prie gydytojo, radusi berniuką toje pašioje pa- 
dėtyje, kaip vakar. — Rodosi, minėjote, kad už dvie
jų parų bus galima spręsti apie jo būklę.

— Tiek galiu pasakyti, kad gyvybė laikosi. Ta
čiau niekas nežino, kas bus už valandos. Apsipraskite, 
ponia. Suprantu, kad yra sunku, bet savo kančia jam 
nepagelbėsite.

Kas žino, kiek dar naktų ir dienų praėjo! Neskai
čiavo jų Jasaičiai. Nelaimė buvo apėmusi protą, ir jie 

■ nejautė, ką da ro ar kalba. O vaikas gulėjo be sąmonės 
ramus, nepajudėjęs.

— Ar nėra jokių priemonių sąmonei grąžinti? — 
puolėsi prie gydytojų Jasaitis. — Šitiek laiko praėję... 
Gal iš užsienio specialistus pakvietus?

— Užtikrinu Tamstą, kad tokio gydytojo, kuris 
jam sąmonę galėtų sugrąžinti, dar nėra.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 18 d.

TARIAMOJI AMERIKA
P. GAUČYS

III
Nepaisydami tikro amerikie

čių visuomenės originalumo ir 
neįsisąmoninimo įvykusiais pa
kitimais, daugelis svetimtaučių 
mėgina suvirškinti visas žinias 
apie JAV ir jas pritaikinti prie 
savo pagrindinai europinės kil
mės, tik pasikeitusiais Ameri
kos žemėje ir yra įsitikinę, kad 
tie skirtumai yra būdingi ir pa
stovūs amerikiečių visuomenės 
elementai.

Taip, pav., jie laiko JAV-bes 
“turtingu” kraštu, bet daugu
ma jų galvoja, kad tai esanti 
“dovana”, kad JAV iš prigim
ties esančios turtingos, tariant, 
kad visad tokios buvo ir grei
čiausia tokios pasiliks be jokių 
iš jų pusės pastangų. Šį pažiū
ra nudažo visą užsieniečių lai
kyseną į viską, kas surišta su 
Amerikos turtu ir jo funkcijo
mis. Tuo tarpu labai lengva
įrodyti, kad pradžioje Amerika 
nebuvo turtinga, kad šių turtų , Santykiai tarp valstybės ir 
tebuvo pasiekta nepaprastom visuomenės skiriasi nuo Euro- 
gyventojų pastangom bei sun- pos ar Lotynų Amerikos. Bend- 
kiu darbu amžių bėgyje; kad rai imant, centrinės valdžios 
JAV-bėse gyvenimas visad bu- funkcijos JAV-bėse yra labiau 
vo ir tebėra sunkus, kad kitos aprėžtos ir kas svarbiausia, 
šalys, turinčios natūralių turtų Amerikos visuomenei yra pati- 
šaltinius, tebėra neturtingos. ! keta labai dideli ir sudėtingi 
Kitais žodžiais, Amerikos tur- uždaviniai. Dabartiniu metu fe- 
tai buvo įgyti, o ne paveldėti.1 deralinė vyriausybė turi daug 

Taip pat vyrauja nuomonė, daugiau pareigų nei prieš II 
kad amerikiečiai esą godūs ir pasaul. karą, ir atatinkamai 
pinigus mylį žmonės, besisten- daug daugiau galios bei lėšų, maS; mažai jiems tepažįstamas. 
gią uždirbti vis daugiau ir dau- į bet taip pat nenuginčijama, Visko suprastinimas ir palinki- 
giau, “materialistai”, žmogų te- i kad Amerikos visuomenė lygiai
vertiną tik pinigų kiekiu. Ma- išaugo ir kad lygsvara nebuvo 
žai kas težino ar nori žinoti prarasta, 
apie amerikiečių palinkimą duo i v
ti ir netgi rasti pasiteisinimą Uzsiememai stebėtojai nega i 
kasmet išdalinti nuostabią aš- suPrasti JAV-bių “apatijos 
tuonių bilijonų dolerių sumą. i kaikurių socialinių blogybių 

. , , v. . ,. . atžvilgiu. Kaip gali būti, kadArba vėl, plačia, paplitęs jai- daugiau aj. mažiaUi
tikinimas alkjdi Amenkg ka- tolcruojamo nepaisant visuo- 
pitalistine šalim. Tac.au retas tįnio ,r ltari.
svetimsalis pagalvoja, kad istų mo jr kartais n j a ščiau. ........... .............. ...... .......... .......
kapitalistų pajamų valdžia at- s,os VĮll,KiM nesutikimov Jei. tyme. Tuo tarpu kai kitose 
skaito 91% mo esčių. gu mokyklų integravimas buvo! Amerikos gyvenimo srityse vi-

Darbininko socialinė būklė vajdžios įsakytas, kaip gali bu
irgi klaidingai vertinama. Dau. 
guma jį laiko “proletaru” ir ne
įsisąmonina, kad Aemrikos “pro 
letariatas”, toks koks jis buvo, 
jau beveik dingo. Bet kai fak
tai jiems parodo, kad Ameri
kos darbininkai jau nebėra pro- • 
letarai, europiečiai jų nebelai
ko darbininkais. Tiesiog neįti
kėtina, kad tiek daug europie
čių, save laikančių giliai besi
rūpinančiais darbininkų proble
mom, visiškai nenori žinoti a- 
merikiečių darbininko klausimo 
išsprendimo.

Spaudoje ir gyvenime

f Atkelta iš 3 psl. t 
kraštus, siunčia kartus į Thailan
dą. Kodėl Vilnis nieko nesako -r įgUgįyįį naujus organus ar 
prieš raudonuosius banditus, sau-1.,..,, 
dančius į bėgančius iš raudonojo funkcijas, kurie savęs neapre- 
rojaus Berlyne, kodėl “Vilnis” žia ligos panaikinimu, bet po- 
nerėkia, kad tūkstančiai lietuvių zityviai veikia ją gydydami, 
miršta. Sibire. Tegu pasiskaito ko- Valstybė gali chirurgiškai iš-** \74 1 n 1 CtCf15 r\AY1iO1 Av»wiz\_ , 1 » •! T Jspręsti jaunuolių nusikalstamu-munistines “Vilnies” ponai Anuo 
nienės knygą arba Tautvaišienės 
apie kapinynus Sibire. Vilnies p-ai, 
džiaugdamies komunizmo laimėji
mais, išduoda tuos amerikiečius, 
kurie mirė ar miršta kovoj su bol
ševizmu.

Nieko apie nusikaltimus
Komunistinė “Vilnis” niekada 

neprisimena, kad žiaurusis Stali
nas nužudė milijonus. Jau šį ban
ditą pasmerkė Chruščiovas, kuris 
pats badu išmarino milijonus uk
rainiečių, tačiau “Vilnis” nepa
smerkė nei Stalino, nei Berijos, 
kurie nukankino tūkstančius lietu
vių. “Vilnis” vis ieško tremtinių 
tarpe nusikaltėlių, tuo pačiu nie
kindama Amerikos vyriausybės 
atstovus, kurie stipriai, net keturis 
ar daugiau kartų tikrino kiekvieną 
įvažiuojantį į Ameriką, ir joks nu
sikaltėlis čia negalėjo patekti. Jei
gu ir būtų tokių, kurie kovojo 
prieš bolševizmą, tai nėra nusi
kaltimas, kaip nebuvo nusikaltimas 
kovoti prieš komunistus Korėjoj.. 
Ne vienas jaunas tremtinis nešio
ja žaizdas, gautas Korėjoj, kovoj 
su bolševizmu, tačiau “Vilnis” la
biau sutinka garbinti tų karių 
priešus Staliną ir Chruščiovą, o 
ne Amerikos laisvę, nuo kruvino
sios komunos gynusius vyrus.

M. M.

Visos Amerikos komplekso 
silpniausias taškas yra jos už
sienio politika. Be abejo, Ame- 

Negrų problema, atrodo, di-i rikos vaidmuo nepaprastai sun- 
džiausias nesusipratimų šaltinis kus, ir klaidos — netgi rimtos 
užsienyje, maža europiečių žino klaidos — neišvengiamos. Per 
pagrindinius faktus: 1) kad tai pastaruosius penkiolika metų 
rimta problema, 2) kad vadi- yra padaryta didelių klaidų,
narna “pietiečių” laikysena 
smarkiai kritikuojama pačių 
amerikiečių ir jai nepritaria 
daugelis pačių pietiečių, 3) kad 
ji greitai keičiasi ir dalinai yra 
patęisinama, 4) kad bendros 
būklės pagerėjimas yra milži
niškas ir 5) kad dauguma tiek 
pietiečių, tiek šiauriečių yra 
įsitikinusi, kad integravimas 
yra neišvengiamas problemos 
išsprendimas, bet kad daugelis 
amerikiečių žino ar jaučia ir 
ką jaučia' ir ką kritikai pra
žiopso, integravimą reikiant
laipsniškai įvykdyti, o ne isa- kių politikos žinovų. To išdava
kyti, ar kad tam reikia daug 
laiko, kaip kad medžio augimui 
ar vaiko auklėjimui.

IV

ti kad jis taip lėtai ir su tokiu 
pasipriešinimu vykdomas? Dau
gelis užsieniečių negali supras-
ti, kodėl JAV-bės nesugeba iš- svaros, Amerikos visuomenė, 
spręsti auto vairuotojų (teams- kaipo tokia, vaidina labai ne
terš) problemos ar kitų žalin- žymų vaidmenį JAV-bių santy-
gų organizacijų, ar kaikurių 
jaunimo nusikalstamų viksmų? 
Užsieniečiai tai laiko silpnumu 
ar netgi bendrininkavimu, ki
tais žodžiais rimta Amerikos 
liga.

Tuo tarpu yra priešingai. Tai 
kaip tik rodo nuostabią JAV- 
bių sveikatą ir vitališkumą. Be 
abejo, būtų lengviau valstybei 
pavartoti jėgą ir įvykdyti so
cialinio kūno operaciją, susi
laukiant ūmaus pagerėjimo. Bet 
tai reikštų užkirsti kelią vi
suomenei kūrybiškai reaguoti

mą. Bet stipri ir sveiką visuo
menė nujaučia, kad užgniauži
mo čia neužtenka, kad reikia 
kažką išrasti ir pozityviai iš
mėginti, tada savaime jaunuo
lių nusikalstamumas žymiai su
mažės. Dažnai yra geriau tru
putis kantrybės tam, kad būtų

Keturi mažieji draugai padeda paraližuotajam Bradford DaPont 
motorizuotu vežimėliu pradėti kelionę iš San Francisco į New 
Yorką. Padedamas dviejų savo draugų iš San Jose Valst. kolegi
jos, tas paraližuotas tikisi kelionę atlikti per 100 dienų.

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

galima nugalėti ne tik esamą 
blogį, bet ir sąlygas, kurios 
leidžia jam atsirasti.

V

kurių buvo galima išvengti ir 
kurios smarkiai sužalojo Ame
rikos paveikslą užsienyje.

Kiekviena administracija ge
rai supranta užsienio politikos 
sunkumus ir riziką. Susirūpinę 
išvengti klaidų ir žinodami 
Amerikos nepatyrimą toje sri
tyje, atsakingi pareigūnai kas 
kartą vis labiau ir labiau pa
sikliauja ekspertų patarnavi
mais. Bet du pavojai slypi juos 
taikant užsienio politikoje.

Pirmas, kad nedaug tėra to-

— naudojamasi patarnavimais 
paviršutiniškų, nevisai kompe- 
tentiškų. Jeigu toks žinovas ge
rai pažįsta vieno kontinento 
reikalus, tai kito kontinento ne
labai ar visiškai tuose reika
luose nenusivokia. JAV-bėse 
pirkliai ir kariai plačiai naudo
jami kaip žinovai, nors jų ži
nojimas tesiekia tik siaurą sri
tį. Tuo gi tarpu jų vaidmuo 
nepaprastai svarbus nustatant 
Amerikos užsienio politiką net
gi ir tose šalyse kur jie nebu
vo tinkamai kvalifikuoti, ir tu
rėjo paskutinį žodį sprendžiant 
sudėtingas ir jautrias proble

mas pro pirštus į viską žiūrė
ti, kas neįtelpa į jų schemą, 
tam reikalui nubrėžtą, veda 
prie toli siekiančių klaidų su 
rimtomis ir nenumatytomis pa
sėkomis.

Antras pavojus susidaro, kai 
neaprėžtas pasitikėjimas žino 
vais ar paviršutiniškais žino
vais neleidžia visuomenei pasi
reikšti užsienio politikos nusta-

suomenės vaidmuo yra esmi
nis, o valstybė tesinaudoja tik 
koordinuojančia veikla ir to iš
davoje pasiekiama abiejų lyg

kiuose su užsieniu. Visuomenės 
opinija labai galinga JAV, bet 
ji mažai turi ką pasakyti už
sienio politikos srityje. Labai 
dažnai su ja visiškai nesiskai
toma tų, kurie “geriau žino”. 
Jeigu jie iš tikro geriau žinotų, 
jų laikysena gal būtų priimti
na, nors, aišku, jie geriau pa
darytų labiau skaitydamies su 
viešąja nuomone, bet, deja, 
dažnai atsitinka, kad jų išdidus 
įsivaizdavimas pasirodo klaidin 
gas. Galutinė išvada tos srities 
reikaluose yra ta, kad, žinant, 
kaip svetimšalių matomas ku
rio krašto paveikslas, smarkiai 
paremtas jo užsienio politika, 
daugelis pasaulio tautų galvo
ja apie JAV-bes taip, kaip jas 
atstovauja jų administracija, ir 
netgi daugiau, atskiros įtakin
gų “ekspertų” grupės. Būtų 
galima pasakyti, kad tai yra 
taisyklė, kad kitaip ir negali 
būti. Tačiau JAV-bių atveju 
tas iškreipimas yra daug dides
nis, nes visuomenės vaidmuo 
čia daug svarbesnis nei kitose

Rusų minia, apsupusi vakariečių demonstrantų grupę Raudono
joje aikštėje, Maskvoje, išardant demonstraciją, kuri būtų pro
testavusi prieš Sovietų ir JAV atominius bandymus.

Vilniaus sportininkams laimėjus
(Atkelta ’š 3 psi.i

tuonvietės irkluotojai ir gavo 
teisę dalyvauti varžybose JAV 
(po sovietinės komandos iška
ba).

Tačiau, besi ruoš" ant išvyki
mui į Ameriką, atrodo, kad štai 
ga atsirado kai kurių irkluoto
jų pakaitalų. Dėl nežinomų prie 
žasčių iškrito jau minėtas Mik
šys, Jucys ir Liutkaitis, buvę 
aštuonvietėje irkluotojais praė
jusių metų varžybose. Jų vieto
je atsirado J. Jegelavičius, šie
met baigęs Vilniaus Pedagoginį 
institutą ir jau šį pavasarį aš
tuonvietėje užėmęs Mikšio vie
tą. Po to seka atsiradimas žal
giriečių akademinėje aštuonvie
tėje irkluotojais leningradiečiu 
V. Čiorstvu ir maskviečiu D. 
Semionovu (matomai kurioms 
pareigoms į Vilnių atsiųstais).

Žalgiriečiai jautėsi galį patys 
laimėti

Kad žalgiriečiuose aštuonvie- 
tės akademinės irkluotojuose 
vyravusi pažiūra, jog pirmeny
bė į varžybas Amerikon vykti 
turėtų tekti tiems, kurie praėju 
siais metais Sovietų Sąjungoje

šalyse, ir todėl paveikslas, ku
ris pasiekia užsieniečių akis, 
yra nepaprastai tolimas nuo 
tikrojo. Ir tai yra didžiausias 
veiksnys, aiškinant, kodėl atsi
rado nepaprastai platus plyšys 
tarp užsieniečių, bežiūrinčių į 
JAV iš toli ir tų, kurie jas 
pažįsta čia begyvendami.

(Pabaiga)

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
I

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infctlmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

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 41,4%

vykusiose pirmenybėse išėjo lai 
mėtojais, tatai galima išskaityti 
iš žurnale “Švyturyje” (1962 
metų nr. il2) paskelbto straips
nio. Tame rašinyje nurodytas 
žalgiriečių laimėjimo pasieki
mas, tampant Sovietų Sąjungos 
akademinės aštuonvietės jiugalė 
tojais, suvedama į pažintis su 
irkluotojais, nurodant, kad vi
dutinis jų amžius 24 metai, irk
lavimo stažas — 5 metai; vidu
tinis irkluotojų svoris 83,7 kg 
ir aukštis 185 cm. Ta charakte
ristika sudaryta vadovaujantis 
praėjusiais metais pasiekto lai
mėjimo dalyviais. Ir galiausiai 
minėtame “Švyturio” straipsny 
je užsimenama apie galimą su 
žalgiriečiais vykimą į Ameriką 
Jegielavičiaus, Semionovo (Ciors 

' tvas visai neminimas ir mato
mai jo įjungimas irkluotoju žal- 

I giriečių aštuonvietėje iškilo vė
liau) ir kartu klausiama: “kur 
dėsime šituos? Juk valtyje tik 
8 vietos”...
Nurodytas tekstas aiškiai ro

do, jog žalgiriečiai irkluotojai vi 
si aštuoni, praėjusiais metais so 
vietinėse varžybose išėję laimė
tojais, vylėsi galėsią dalyvauti 
varžybose Amerikoje. Dėlto ir 
tame straipsnyje atsirado saki
nys “O kur dėsime šituos? Juk 
valtyje tik 8 vietos”...

Tačiau būta kažkieno direk
tyvų į “Žalgirio” aštuonvietės 

i irkluotojų tarpą įjungti bent po 
i ra “vyresniojo įbrolio” atstovų, 
i Ir tai buvo įvykdyta. Trys vil
niečiai sportininkai (Mikšys, 
Jucys ir Liutkaitis), dalyviai 
praėjusių metų Sovietų Sąjun
goje pasiekto laimėjimo, netu- 

: rėjo progos dalyvauti Philadel- 
! phi joje vykusiose varžybose.

VATIKANO SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

Vatikano visuotiniame Baany 
čios suvažiavime kasdien dar
bas prasidės 9 vai. 30 min. ry
to. Posėdžiai tęsis iki 1 vai. 30 
min., su 10 min. pertrauka. Į- 
vairių pakomisijų nariai po pie 
tų rinksis posėdžiauti 4 vai. 30 
min. ir posėdžiaus iki 7 vai. v. 
Šios tvarkos laikėsi ir paruošia
moji komisija, savo posėdžiuose. 
Posėdžiai vyko 5 dienas savai
tėje, o atsiradus skubesniems 
darbams, buvo dirbama ir šeš
tadieniais. Suvažiavimo dalyvių 
bus apie 3,000. Jie galės daly
vauti diskusijose. Suvažiavime 
dirbs 42 stenografai kunigai ir 
seminaristai, mokantieji 5 svar
biausias pasaulio kalbas ir už
rašinėj antie ji suvažiavimo eigą.

$150,000 ATLYGINIMO 
STUDENTUI

Šv. Klaros universiteto, esan
čio San Francisco mieste, stu
dentas Bob Garibaldi, 20 m. 
amžiaus, pakviestas metiku į 
profesinę beisbolo komandą su 
$150,000 atlyginimo.

65 PROCENTAI RUSŲ — 
BAŽNYTINIAI

Evangelikų pastorius Martin 
Niemoller tvirtina, kad jam ru
sų pareigūnai pripažinę, jog 
apie 65 procentai Sovietijos 
žmonių yra bažnytiniai. Anot 
Niemollerio, tai daugiausiai šei
mų motinų nuopelnas. Net ir 
atkakli ateistinė propaganda ne 
įstengia tautos šiuo atžvilgiu 
perdirbti.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metę patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

OKEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR lGtli STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K ’ ’ GENERAL SALES MANAGER “ O K ” 

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL

PETER P. RINKUS
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

i i

&

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Aims — Franciscan in Spirit 

FULLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

Grants Bachelor of Arts, Bachelor of Science 
and Bachelor of Music Degrees 

For imformatien Write:
Director of Admissions • College of Sf. Francis

JOLIET, ILLINOIS

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjyte-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl..........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl..................................  $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus au pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 West G3rd Street

Chicago 29, Illinois

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. CSrd St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4*660

©10%, 20%, 30% pigiau mokėsite M 
ffiuž apdraudą. nuo ugnies Ir auto-jįŠ 
• nobilio pas *
/FRANK ZAPOLIS|

3208 VVest 95th Street S 
Jhicago 42, Illinois A

gJeĮ,U^GA.^^8654^^ GK^6-433»."

JT

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

.................... ........ —P



KETURI DIDIEJI KULTŪRININKAI 

KOLUMBIJOJE

RH..... s

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 18 d. 9

Pietų Amerikoje, su svečiu 
iš JAV barzdočių tėvu Sabaliau 
sku. Iš kairės į dešinę yra tė
vai saleziečiai: Vaclovas Dubin- 
skas, Stasys Matutis (gyveną 
Barranųuilloj), misionierius tė
vas Sabaliauskas, Nikodemas 
Saldukas (iš Cartagenos) ir 
Mykolas Tamošiūnas. Jau dau
giau ketvirčio šimtmečio jie gy
vena šioj tropikų žemėj ir ne
nuilstamai dirba kaip pastora
linį, taip ir kultūrinį darbą, 
garsindami lietuvių vardą ir 
remdami tenykščių lietuvių or
ganizacinius ir tautinius reika
lus.

Kun. M. Tamošiūnas sukūrė 
lietuvių koloniją Madelline, An- 
tioųuijos d-to sostinėje; leidžia 
žurnalą “Kolumbijos Lietuvis” 
ir baigia organizuoti fondus 
Lietuvių namų ir koplyčios sta
tybai Medelline. Kun. Saldukas, 
šiuo metu saleziečių įstaigos di
rektorius Cartagenoj, išoriniai 
daug lėtesnis ir ramesnis už 
aną, bet jo įtaka visur jaučia
ma: ir dvasinėj, ir civilinėj val
džioj bei visų luomų visuome
nės sluoksniuose. 1948 m. jis 
buvo suorganizavęs Katalikų 
K-tą Karo Pabėgėliams Remti, 
įtraukdamas į jį labai žymius 
visuomenės atstovus. Šis k-tas 
priėmė ir išlaikė savo lėšomis

BOSTONO ŽINIOS
Lietuviškas kaimas į

yra numatyta organizuoti prie j 
Bostono, šalia didelio kelio - 
plento. Tam tikslui jau turima 
reikalingas plotas žemės. Tuo 
reikalu besidomintieji tiksles
nių informacijų galėtų gauti j 
pas Mr. Al. Svilas, 274 Rage Į 
St., Avon, Mass.

Didelis lietuvių sąskrydis 
ruošiamas š. m. liepos 29 d. 
sekmadienį, N. Pr. Marijos Se
serų Vienuolyno sodyboje Put

KANADOS ŽINIOS
Sudbury, Ont.

NUSKENDO UPĖJE
— A. a. Pranas Brauklys lie

pos 8 d. paskendo French River 
upėje, Sudbury, Ont., iškritęs iš 
laivelio. Romas Račinskas mė
gino jį išgelbėti ir panėręs į gel 
mes buvo jau ištraukęs į viršų, 
bet, daugiau pagalbos nesulau
kęs, turėjo paleisti, nes ir pats 
jau pradėjo skęsti ir buvo at
gaivintas greitosios pagalbos. 
Velionis buvo kilęs nuo Kretin
gos ir buvo ramaus ir taikaus 
būdo žmogus. Į laidotuves atvy
ko jo pusbrolis D. Brauklys su 
žmona Olga iš JAV. Ketvirta
dienio vakare koplyčioje buvo 
atgiedotos egzekvijos, o penk
tadienį 10 vai. buvo atlaikytos 
iškilmingos šv. mišios su tri
mis kunigais. Buvo palaidotas 
Toronto šv. Jono parapijos lie
tuvių kapuose. Plieno Darbinin
kų Unija parodė gražų pavyz
dį, atsiųsdama kaip katalikui 
ne greit vystančių ir šiukšlyną 
padidinančių gėlių, bet užprašė 
giedotas šv. mišias, čia, Kana
doj, inteligentai protestantai ir 
net žydai, katalikui mirus, ne
drįsta pasiųsti gėlių, /bet užpra

per 200 lietuvių apie. mėnesį lai 
ko, parūpino visiems darbą, sko 
lino pinigų įsikūrimui ir šiaip 
rūpinosi visais naujųjų ateivių 
reikalais.

! Tėvai V. Dubinskas ir St. 
Matutis, būdami toliau nuo di- 

i džiųjų lietuviškųjų sambūrių 
i Kolumbijoje: Bogotos ir Medei- 
i lino, neturėjo progos sueiti į 
tiesioginį kontaktą su pavie
niais lietuviais, bet jie prisidėjo 
prie organizacinio darbo lietu
viams priimti ir tinkamai įkur
dinti, ko iniciatorium buvo 
kun. Sa’dukas. Jis kelerius me
tus vedė susirašmėjimą su Eu
ropoje gyvenančiais lietuviais 
dar prieš prasidedant imigraci
jai.

Kun. Saldukas turėjo ir tebe- 
jturi tokį pasitikėjimą Kolumbi- 
|jos Užsienių Reik. m-joj, kad, 
i jo pateiktų sąrašų 1 net neskai
tęs, imigracijos d-to direktorius 
pavesdavo kun. Saldukui pa
čiam persiųsti juos Kolumbijos 
/konsului Šveicarijoje kaip įsa
kymą išduoti ten išvardintiems 

j asmenims vizas. 1953 m. Kolum 
!'bijos valdžia buvo pasiūliusi 
[kun. Saldukui naujai sukurtos 
1 imigracijos įstaigos direktoriaus 
vietą, bet, rodos, jo dvasinė vy
resnybė jam neleido šio posto 
užimti.

nam, Conn. Tuo reikalu posė
džiavo šio vienuolyno rėmėjų 
vadovybė su vienuolyno atsto
vais. Numatyta įvairi ir įdomi 
programa, kurioj aktingai da
lyvaus ir čia stovyklaujančios 
mergaitės. Tikimasi, kad tą die
ną bus pašventinta sodyboj 
įrengtos originalios lietuviško 
stiliaus stacijos. Posėdžiui pir
mininkavo jubiliatas prel. Pr. 
M. Juras, Rėmėjų draugijos pir
mininkas.

šo šv. mišias. Gėlės siunčiamos 
džiaugsminguose įvykiuose — 
vestuvėse, gimtadieniais, vardi
nėse. Atliekamas šv. mišių au
kas galima siųsti misijonie- 
riams, kurie dirba taip sunkio
se sąlygose.

— Kun. B. Jurkšas praleido 
savaitę atostogų pasakiškai gra 
žioj Irenos ir Kazimiero Balčiū
nų vasarvietėj savo artimųjų 
draugų ratelyj. Sudburiškis

PADĖKA
Mano mielojo pusbrolio Prano 

Brauklio mirties proga reiškiu 
nuoširdžią padėką kun. Ant. Sa
bui už religinį patarnavimą; P. 
Gabrėnui, P. Juteliui, J. L. Kul- 
niaims, S. Šlakaičiui už globą; 
Sudburio lietuviams už dalyvavi
mą laidotuvėse, už vainikus, bet ' 
ypačiai sąmoningiesiems lietu
viams už nevystančių gėlių vaini
kus — šv. Mišias: K. Dauniui, P. 
J. Gabrėnams, P. L. Griškoniams, 
S. Jackui, J. M. Kriaučeliūnams, 
P. A. Kraujeliams, A. S. Kusin- 
skiams, A. M. Lapieniams, S. 
Liaudinskui, P. S. Semežiams, J. 
I. Račinskams, A. Staškui, K. 
Tutinui, A. Valaičiui, Plieno Dar
bininkų Unijai ir grabnešiams.

D. ir O. Braukliai

KAS ARČIAU ŠIRDIES?

'Apmąstymai naujakuriams

Buvo laikas, kada prof. K. 
Pakštas agitavo lietuvius įsi
kurti Britų Hondūre, labai karš 
tame ir drėgname pusiaujo sa
lyne, apie kurį tik pagalvojus 
prakaitas išpildavo ir galva su- 
skaudėdavo. Jei ten tik kelias 
dienas reiktų paatostogauti, tik 
riausiai kiekvieną silpnesnį as
menį saulės ar širdies smūgis 
ištiktų. O kas turėtų ten žemę 
dirbti, jei vietiniai nuo karščio 
sutingę?

Ar verta kurtis Floridoje?
Panašios mintys man kilda

vo, pagalvojus apie Floridą, 
nors ten daug kartų geriau ir 
švelniau atrodydavo, ypač jos 
viliojantis žiemos sezonas. Bet 
ir tai manęs į ten nevilioja, nes 
įgytos žinios per spaudą, pa- 
•veikslus ir kino filmus, taipgi 
įvairių ten gyvenančių verslinin 
kų asmeniški pergyvenimai ir 
patyrimai, kuriuos man teko iš 
jų lūpų išgirsti, lietuvio širdžiai 
gali pakenkti. Nors Florida mū
sų akis vilioja savo žiedų ir 
spalvų gausumu, bet ramų šiau 
rietį atbaido jos šutinanti drėg 
mė, atogrąžų lietūs su potvy
niais ir uraganais, jų padari
niai su į šipulius suskaldytais
namais ir su šaknimis išrautais • »
medžiais bei didele gausybe 
kenksmingų šliužų ir uodų.

Sunku patikėti, kad lietuvis, 
ten įsikūręs ir neturėdamas lė
šų, bent vasaros sezonui iš Flo
ridos išvykti, savo sveikatai ne
pakenktų ir amžiaus nesutrum
pintų, nes žmonės, kurie nėra 
ten gimę, nors ir 20-40 metų 
išgyvenę, stengiasi vasarą Flo
ridą palfkti. Dauguma pietiečių 
veik visą vasarą' Hot Springse 
praleidžia, ieškodami sveikatos 
mineraliniuose vandenyse ir kai 
nų pušynuose.

Ūkiškais sumetimais Florida 
irgi nustojo savo reikšmės, nes 
ten įsikūrė daugybė pensininkų, 
prisistatydami daugybę pigių 
2-3 butų namelių, į kuriuos vi
lioja atostogaujančius svečius 
už neįtikėtinai žemas kainas.

Bronė Martin

Trys milijonai S & H ir kitokių ženklelių, kuriuos surinko paveiksle matoma sesuo Jane Francis, 
dirbanti De Paul Settlement House, Chicagoje, Tų ženklelių rinkimo vajų ji vedė per kelis mėnesius, 
norėdama mokyklai nupirkti autobusą. Pavyko, ir 48 vietų autobusas bus įgytas rugpiūčio mėnesį.

(CP)

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO ! jį.

Balzekas Moto Sales, Ine.
DIRECT FA,C T ORY D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

giuos! Chicagoje nė vienos die- 
j nos be vaistų neapsėjau, ir nuo 
| lat oro trūkumu ir širdies ne- 
' galavimais kankinaus, o fabri
kuose darbo negaudavau, todėl 
teko savistoviai verstis... Čia 
nei vaistais, nei daktarais nesi
naudojau, nei tų “stebuklingų
jų” vonių neišbandžiau, o svei
kata, energija ir darbingumas 
vien tik nuo sveiko oro, atei
nančio iš pušynais apaugusių 
kalnų ir mėlynųjų ežerų, su
grįžo.

Vaizdų gražumu Hot Spring- 
są galima prilyginti Šveicarijai 
ar švarzvaldui Vokietijoje, gi 
mineralinius ir radio aktyvius 
vandenis — Karlsbadenui Čeko
slovakijoje. Gal todėl Hot 
Springsas ir yra labiausiai vokie 
čių, ypač čekų- slovakų pamil
tas. Jie čia atrado antrąją tė
vynę, įsigydami geriausius ir 
gražiausius restoranus, mote
lius ir viešbučius ar didesnius 

/namus, į kuriuos sutraukia be- 
įveik visus čia sveikatos ir poil
sio ieškančius savuosius.

’ Hot Springs, Ark., lietuviai

Lietuvių čia nedaug, daugiau 
šia mažų nuosavybių savinin
kai, bet jie bando organizuotis 
į lietuvišką klubą, tik- kol kas 
neatsiranda, kas pirmuosius ke
lius pramintų. Svečių lietuvių 
irgi retenybė, nes Hot Spring
sas, mano įsitikinimu, lietu
viams, ypač naujiems ateiviams 
beveik nežinomas. Bet jei kas 
iš lietuvių atvyksta, mes vieti
niai su kiekvienu nuoširdžiai pa 
sidaliname savo patyrimais ’r 
džiaugiamės kiekvienu savo 
tautiečiu.

Lietuviams norisi patarti, 
kad, prieš įsikurdami kitur, at
silankytų ir gerai apsižvalgytų 
Hot Springse, nes čia yra dar 
daug galimybių ir daug vietos 
už neaukštas kainas. O svar
biausia — sveikatos šaltiniai. 
Kas mėgsta ūkininkauti — di
džiausi plotai ir ūkiai už žemą 
kainą su valdžios parama nau
jakuriams. Kas mėgsta žuvau-

Dėlto jie ne tik sau sugadino 
biznį, bet visiškai susmukdė vi
dutiniojo ir didžiojo biznio sa
vininkus, kurie, nebegalėdami 
išsilaikyti, dažniausiai su nuo
stoliais parduoda savo nuosa
vybes, o jei laiku nespėja — 
bankrutuoja. Tokioje katastro
fiškoje padėtyje yra ne tik vieš 
bučiai ir moteliai, bet ir resto
ranai bei krautuvės, nes žmo
nės karščiuose mažai tevalgo, 
o apranga tik nuogumo priden
gimui tereikalinga.

Nemanykit, kad antipropa- 
gandą prieš Floridą sumaniau. 
Ne. Noriu tik įspėti nežinan
čius, nes man, kaip didesnės 
vilos- hotelio Hot Springse ve
dėjai, teko daugybę Floridos 
verslininkų, čia vasarojančių, 
asmeniškai pažinti ir jų atvirų 
nusiskundimų išklausyti.

Kūrimasis šiaurėje
Įsikurti šiaurėje prie didžiųjų 

ežerų gal būtų buvę sveikiau
sia ir artimiausia lietuviui tuoj 
po atvykimo iš Europos. Tačiau 
ūkius kurti pavėlavome, o jau
najai kartai tai per daug sve
tima ir nepažįstama sritis. In
vestuoti santaupas į vasarvie
tes ar motelius šiaurėje neišsi
mokėtų, nes vasaros sezonas 
labai trumpas. Teko išsikalbėti 
ir su šiaurinės srities motelių 
bei vasarviečių savininkais, ku
rie dažniausiai žiemoja Hot 
Springse, besigydydami nuo reu 
matizmo ar besislapstydami 
nuo didžiųjų šalčių. Todėl jų 
informacija patikima.

Karštųjų šaltinių vietovė
i

Net keletą kartų suminėjau 
Hot Springs, apie kurį, 12 metų 
išgyvenus Chicagoje, jokioje 
lietuviškoje spaudoje nė mažiau 
sios žinutės .neužtikau, net ir 
iš kelionių mėgėjų nieko negir
dėjau. Tačiau prieš metus aš 
jį pamačiau, susižavėjau ir įsi- 

j kūriau. Ir labai labai džiau

>1

Don Fontaną, pirmaujantis Ka
nados tenisininkas, demonstruoja, 
kaip žaidžiant reikia laikyti ra
ketę.

ti ir maudytis — daugybė skly
pų ir namų prie ežerų. Labiau
siai trūksta gerų kepyklų, ku
rios pagamintų geros duonos ir 
pyragaičių. Taipgi dar labai 

| reiktų mėsinių ir gerų restora- 
! nų, net miesto centre per maža.

Hot Springsas gali turėti grei 
tu laiku didelę ateitį, nes smar
kiai agituojama už gemblingą 
ne tik vadovaujančių ir suinte
resuotų asmenų, bet ir bažny
čių. Ir tas antrasis Las Vegas, 
esą, galimas dar šiais metais. 
Pamatysime.

Jei kas pageidautų daugiau 
informacijų, mielai suteiksiu, 
rašant: 333 Ouachita Avė., Hot 
Springs, Ark.

G11AHL\SKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W- 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI ( 
Pardavimai-taiSymai Sek. uždaryta

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, UI.

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Power... .$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. Mfestern Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
-litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol«- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFUOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

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

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

Knygelėj klausimų lr atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bBse federaliniai darbo samdos 
Įstatymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago 29, Illinois

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lki 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 WOPA

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

715# So. Mapletvood Avė.. 
Chicago 28, UI.



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. liepos mėn. 18 d.

LIETUVYBEI IR LIETUVAI 

Reprezentacinis mūsų pašto ženklų rinkinys
Filatelistų draugija “LIETU

VA’’ yra pasiryžusi sudaryti 
Reprezentacinį Nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį. 
Norint gauti tuo reikalu pilnes
nių informacijų, buvo kreiptasi 
į rinkiniui sudaryti komisijos 
pirmininką Eugenijų Petraus
ką. Duotus klausimus su jo at
sakymais čia spausdiname:
. .— Kaip kilo mintis sudaryti 
reprezentacinį Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį?

— Nepriklausomos Lietuvos 
išleistieji pašto ženklai dideliu 
greičiu nyksta svetimųjų tarpe; 
jų kainos greitai kyla. Netoli
moje ateityje sudaryti pilną 
Lietuvos rinkinį bus sunkiai i 
beįmanoma, todėl atskiri lietu
vių filatelistų draugijos nariai 
ir ėmė kelti mintį, kad bendro
mis jėgomis būtų sudarytas pil
nas Lietuvos pašto ženklų rin
kinys. Savaime aišku, kad tė
vynėje esantieji lietuviai to dar 
bo įvykdyti nagalės, todėl lais
vame pasaulyje esančių lietu
vių pareiga tai įvykdyti.

— Ką tas rinkinys apims ir 
kaip bus sutvarkytas?

— Reprezentacinis rinkinys 
numatomas sudaryti iš dviejų 
dalių. Pirmoj daly tilps visi 
oficialūs Lietuvos pašto valdy
bos išleistieji ir atskirų Lietu
vos vietovių paštų išleistieji ar 
perspausdintieji Lietuvos pašto 
ženklai ir kitų kraštų išleistieji 
Lietuvą ir lietuvius liečiantieji 
pašto ženklai.

Ženklai bus talpinami atski
ruose gražiai meniškai apipavi-

rys, 4046 So. Montgomery Av., 
Chicago 32, m.

— Kokie dabar artimieji to 
reikalo darbai?

— Kaip anksčiau minėjau, vi
si paruošiamieji darbai jau at
likti. Dabar rašomi laiškai, no
rint išjudinti nesiskubančius at
siliepti, tariamasi su lietuviškų
jų pašto ženklų ekspertais, ir 
vykdomi kiti su šuo rinkiniu su 
sijusieji darbai.

— Ko laukiama iš lietuviškos 
visuomenės?

— Tiesioginiai lietuviška vi
suomenė nedaug ką gali šiuo at 
veju padėti, žinoma, jei atsira
stų norinčių prie šio darbo ma
terialiai ir savo patarimais pri
sidėti, visuomet komisija nuo
širdžiai būtų dėkinga.

—J. Daugi.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. (» kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. (rengt, rūsys, garaž. $22,750.
4 būt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Tntcligent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
ped. sklyp., skoninga ir gražu. 
$20,000.

2 būt. 7 m. mur. pade parko, 5 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

1J4 aukšt.. 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys. prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
ltamb. būt. Prašo $34,900.

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

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

alyv.f % aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb.
’šild., mūr. .garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie parlt., čerpių 
istog, plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

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

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

Gage park, 3 būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Briglit. pk. 2 būt. mūr.. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur; geras 3 aukšt.. 3 būt. mūr. 
t.virt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

(> kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild.. garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W, 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
1. Mūriu. 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
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
vakaro.

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

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
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 namų. $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 W. 69th ST. HE 6-5151
2 būt. pajam, medin., 5 ir 3 3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at-

ka.mb. viršuj, l’lytel. vonios, gazu rem., atskira gazu šiluma, garaž.. 
šildym., -garaž., arti įstaigos, nužem. aVti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
kaina. $18,990. $24,900.

(i kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- I
well. plyt. vonia, garaž., daug prie- į - aukst. mur. 5—6 kamb., plyt. 

i dų. $17,800. Į vonios, gazu-karšt. vand. šildym.,
5% kamb. mūrin., 2 m. senura., garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 

! 60 ped. sklyp. gazo šildym., arti $17,900.
į 72t,os ir Harlem. $15,900. 5 m. 2 būt, mur. 5 % ir 5 % (3

2 būt. mūr., 6—5, arti 70 įr Ham- mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
in. S m. senumo, gazu šild., garaž., rūsys. Tos rūšies namų turim Įval-lin

tuoj galima užimti. $25,900. riosc vietose.

Eugenijus Petrauskas

Visą sutvarkymo ir apipavida
linimo darbą manome atlikti sa 
vomis jėgomis.

— Kur rinkinys bus laiko
mas danar ir kur Lietuvai Ne
priklausomybę atgavus?

— Dabar rinkinys bus Fila
telistų draugijos “LIETUVA” 
žinioje. Jį tvarkys ir globos spe 
ciali tam reikalui išrinkta ko
misija. Atgavus Lietuvai lais
vę, jis bus persiųstas Lietuvos 
vyriausybei, kad patalpintų ati 
tinkamame muziejuj. Jei drau
gija likviduotųsi prieš susida
rant galimybei jam patekti į 
Lietuvą, tai jis būtų perduotas 
globoti fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kuriuos parinks ad
ministracinė komisija ir patvir
tins narių susirinkimas.

Rinkinio sudarymo, apsaugos, 
administravimo visos smulkme-

PAGALBA ATSIVERTUSIEMiS 
DVASININKAMS

Konvertitams padėti draugi
ja Didžiojoje Britanijoje praei
tais metais išleido $98,560 pa
ramai apie 400 atsivertusių į 
katalikybę konvertitų, ypač bu
vusių kitų tikybų dvasininkų, 
kurie turi šeimas.

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

Sav. Beina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 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
KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIO

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

DĖMESIO!

dalintuose lapuose, kad lengva. x A ...... , . , .. -o . nos yra numatytos tam rmki-butų parodai išstatyti. Paaiski-. . , . , . . x. , ,. . . . , , , mui sudaryti ir administruotimmai bus lietuvių ir anglų kai- ., . i nuostatuose. Taip pat apie nn-bomis. i, . . , . t. , . - . ,. , ■, ■ kimo sudarymą yra pamformuoTa proga tektų priminti, kad , T 7, , ...... ti oficialus Lietuvos reprezen-numatoma sudaryti rinkimo su . , T , .
, . . ix- „• J- i tautai, būtent: Lietuvos pasiundarytojų - aukotojų vaizdi is- ’ „ . , . T ,
torija, kuri bus to rinkinio ne- Washingtone ,r Lietuvos
atskiriama dalis. , *»■"« New Yorke

— Koks to rinkinio tikslas? »°ie-
— Pašto ženklai yra vienas — Kas reprezentacinio pašto 

iš ryškiausių ir lietuviškiausių i ženklų rinkinio . sudarymu da- 
Nepriklausomos Lietuvos isto- b;ar rūpinasi?

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaite. M.I.O. 
išleido

lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 ncvenų: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelljof 
tretininkų maldos susirinkimams h 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stoty? 
Ir .t.t

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklaus/k 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus1“ ir geriau 
šio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3/ colio storumo
Kaina
Paauksuota................................13.50

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
DRAUGAS. 4545 W. 63 St.

Chicago 29. Illinois

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI13IIIIIIIIIIEIIIIIII1
Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. ‘‘Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 -— 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA
NY, 406 S. Second, Alhambra, Calif.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiitiiiiimiiHiiiiiiii

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. 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 ŽMONĖS
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuvė, 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 NUOMA?
Visai su mažu įmokejimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sho 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 ls» Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
jamiĮ mūrinį Brighton Parke, Mont
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 

1 ir pastogė, šildymas karštu vand. 
Garažas.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Savininkas parduoda už $14,700 
6 kamb. gražų namuką; garažas, 
daržine, rūsys, 2 uždaros veran
dos, sklypas 43x142; kaip parke; 
mokesčiai žemi. Netoli Quęen of 
Martyrs parap.; kolegijos ir Šv. 
Kazimiero kapinių. 10437 South 
Lawndale Avė. HI 5-2558,

įval- 

.1
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 So, Kedzie Avenue, Tel. PRospect 8-2233

Mūr. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 i PIPCCn RERUfVU
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski I H
Puikus pirkinys. _2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $p.500. 

mas, Brighton Parko centre. Parkliolme mūrinis 2 butų; 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mur. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. I Pilnas skiepas. 2 aut. garaž;

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 IVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
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 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

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

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

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St, Leinont, III., CL 7-6675

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūriu. 2 po 5 ir 4 k„ garaž.. $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

$15,950. Išvyksta į California, į 
turi parduoti 2-jų butų mūr. na
mą. 4 ir 3 kamb. Apylinkėje 31st 
ir S. Springfield. Viskas kaip nau- 
'jas $3,000 įmokėti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA, 1-7038.

rijos lapų, todėl yra labai gera 
priemonė lietuvių tautinei dva
siai stiprinti ir lietuviškumui 
ugdyti. Taip pat labai tinkama 
priemonė svetimųjų tarpe re
prezentuoti Lietuvą. Tokių pro
gų ir dabar nemažai pasitaiky
davo, bet neturint paruošto re
prezentacinio rinkinio, atskiri as 
mens nuo tos reprezentacijos 
dažniausia atsisakydavo. Trum
pai tariant, išeivijoje rinkinio 
paskirtis — lietuvybei palaiky
ti, o atgavus Lietuvai laisvę iš
siųsti, kaip dovaną Lietuvai.

— Kaip bus suorganizuotas 
ir pravestas jo sudarymas?

— Rinkinio sudarymo ir su
tvarkymo visą naštą imasi Fi
latelistų draugija “LIETUVA”. 
Tikimasi, kad mūsų draugijos 
nariai, buvę Lietuvos paštų tar 
nautojai ir kiti pozityviai nusi
teikę Lietuvos atžvilgiu lietu
viai, kurie tokių ženklų turi, 
nuoširdžiai peržiūrės savo turi
mus rinkinius ir, radę antrinių 
kų, bent jų dalį skirs šiam re- j 
prezentaciniam rinkiniui. Visi , 
paruošiamieji darbai jau atlik- i 
ti. Reikia pasakyti, kad pra- 1 
džiai turima ir ženklų. Laukia
me pajudant daugumos.

— Kiek maždaug ženklų tas 
rinkinys apims?

— Atsiprašau, bet šis klau- Į 
simas yra labai jautrus. Tiki- ■ 
masi, kad rinkinyje1 bus per 
tūkstanį ženklų. Žinoma dar ke ' 
liolika su Lietuvos paštais ir į 
lietuvių žygiais susijusių būdin-! 
gesnių vokų, blokai (suvenyri
niai lapeliai) ir kt.

— Kiek jis galėtų kainuoti? Į
— Mūsų numatyto rinkinio ; 

eksponatinė medžiagos katalo-! 
ginė kaina sieks per 2,000 dol. ;

— Rinkinio dabartinę suda
rymo komisiją sudaro šie as
mens: Eug. Petrauskas, Liudas 
Kairys ir Kazys Meškonįs. Ko
respondencijai komisijos adre
sas yra toks: Mr. Liudas Kai-

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT 

Beautiful - Scenic 
DIAMOND ACKES, INC.

Proudly presenta. Bota of value 
i n their beautiful Retirement 
Homesitcs.

Scenic retirement and recreationaJ 
development surrounded on three 
sides by Lake Bali Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are availabie 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building costs are lovy. 
Locat.ed 20 miles north of Harri- 
son, Ark., xvith its hospital and 
medical facilities, shopping center, 
schools. churches and commercial 
airport. Also 2.600 ft. airstrip on 
premises. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Bass Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are- 100<& eleetrie. 
Include VVaslier and Dryer— 

No Down Paymcnt
(The above homes can be 100% 
financed).

VVrito for FREE COLORFUL 
BROCHURES

ACRE3, INC.
Dept C1 P

Leadhill, Arkansas

K

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern, PRospect 8-5878

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

J?

PARDAVIMUI

Parduodama elektrinė mankš
tos mašina dviračio tipo. Skam
binti LONG DISTANCE

815,459-0328

Parduodamas (dviejų lovų-twin) 
miegamojo komplektas, ant grin
dų pastatoma lempa ir didelis fo
telis. Nebrangiai. BEverly 8-3604

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. LAkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Apstatytas mieg. kambarys ant
ram aukšte. Patogi vieta, $12.00 
savaitei. 1612 So. 49th Avė., Ci
cero.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

DĖMESIO!

Illlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllh

Gražių vizitinių korteiių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500 
'iiilllliilliliilllllliiliiitHiliimiiiiilIlliiiiil

CONTRACTORS

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
•»

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 Aunnc. ir KETV.............................. 9 t. r. Iki 8 p. p.VMLHnUUa. ANTRAD. lr PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........8 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
J

HELP WANTED MOTERYS

Virtuvėje reikalinga darbininkė 
ir virėja. Geras atlyginimas. Tei
rautis tel. ALbany 2-9408.

HELP VVANTED — VYR Al" ’

• GISHOLT LATRE 
OPERATORS

• TOOL GRINDER
• MACHINE ASSEMBLERS
• GENERAL MACHINISTS

Ist and 2nd shift.
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including

Free Hospital Sickness Insurance.

THE
LOCKFORMER
COMPANY

4615 W. Roosevelt Rd. 
Phone BI 2-2070

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jj kitiems pasiskaityti. 

Remkit dien. “Draugę”

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS!
CONSTRUCTION CO.

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. Rockweh Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

4444 B. Westeni Av««
Chicago •, HL 
Tel. TI T-8447

V?ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PB 8-4268 Ir TE tt-5531 ,į 
L\\__________ __ ____________

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per7alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized“. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpolnting". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens hoilerius 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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KlTOKl 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-070S OL 7-2094 Chicago, HI.



PRASMINGAS GYVENIMO
Mk ' ’

SAULĖLEIDIS

PRIEŠ "DRINflVOS" METINĘ ŠVENTĘ 

AL. GIMANTAS

Geri norai, pastangos ir sun
kus darbas daug ką gali nuveik
ti. Bet neretai, net turint pa
kankamai visų tų privalumų, 
stingant pinigo, negalima sėk 
mingai užsibrėžtus planus pil
nai įvykdyti, juos iki pabaigos 
privesti. Daug yra šaunių pro
jektų, kurie, deja, taip ir rūdy- 
ja vien dėl lėšų stokos.

Štai, dabar jau plačiai yra 
žinoma jaunimo stovyklavietė 
“Dainava” Michigano valstybė
je. Jai visą laiką nuoširdžiai 
talkina tiek savo darbu, tiek ir 
pinigais visa eilė mūsų tautie
čių, bet lėšų trūkumas jaučia
mas visą laiką, nors esamos 
skolos visais įmanomais būdais 
bandomos mažinti. Tuo pačiu 
iškyla naujų patobulinimų rei
kalavimai, kurių nemaža dalis 
yra tiesiog būtinybė tolimes
niam stovyklos augimui ir pa
žangai patikrinti. Tenka ieškoti 
naujų pajamų šaltinių, aukų, Į 
bet tuo pačiu negalima išvengti 
ir naujų skolų.

Lietuviškų širdžių kūrinys
Esant stovyklos artimu ste

bėtoju, nuo pat pirmosios jos įsi 
steigimo dienos, galima drąsiai 
teigti, kad ‘“Dainava” yra tik
ras mūsų tautiečių širdžių ir 
valios vaisius. Pradėta nuo vi
siško nulio, bet laiku atsilie
pusios ir reikalo svarbą supra- 
tusios lietuviškos širdys tą 
pradžioje gryna fantazija laiky
tą projektą leidžia sėkmingai 
vykdyti ir tęsti toliau. Šioje 
stovyklavietėje, kaip jau vi
siems žinoma, apie lietuvybę 
nekalbama, — ji čia praktiškai 
ir gyvenimiškai kasdien vykdo
ma. Normaliai ir paprastai, be 
mažiausios prievartos, patrauk
liai. Pavartykite stovyklautojų 

' sąrašus ir pamatysite, kad jų 
skaičius kasmet vis didėja, kad 
jaunimas atvyksta čia ne tėvų 
atitemptas., bet pats savo noru, 
savu pageidavimu.

Sutikime, kad dvi savaitės 
stebuklų nepadarys, bet ir di
džiausi skeptikai sutiks, kad iš
eivijos jaunimas iš čia išvyksta

reigą nelikti skolingu ir savajai p& _ Brutenig L ’Veitas;
Ne. Tai paprastas eilinis darbo tautai, skirti pagal savo isga- Oetroit Mich. — Vincas Bitinas, Pietų Ameriką. Pirmasis išva- 
žmogus. Buvo darbininkė, vė- lies ir jos reikalams dalelę. Eug. k. Jurgutis; Grand Rapids, Mieli, žiuoja kun. St. Martinka, North 
liau skalbėja, namų valytoja, 'Baltrūnienė čia jau iškyla savo i— Vyt Graužinis; Michigan City, Mankatc Šv. Rožančiaus par.
šeimininkė. Tai tipinga vyres
niosios kartos išeivijos atstovė. 
Nuoširdi, paprasta ir savo lie
tuviška dvasia tikrai turtinga 
tautietė. Nepažinusi didelių 
mokslų, išeivijoje sugebėjo iš
laikyti prisirišimą ir meilę sa
vajai tautai, savajam tikėjimui. 
Jai yra svetimos iškilmingos 
deklaracijos, nuolatiniai primi- i 
nimai išlikti ir jaustis lietuve.

šiuo pavadinimu

kad gali būti kitaip. Kai vykios reikalams yra skyręs
per kun. L. Jankų išgirdo apie . $3,000, arba seseris Magdaleną mo klystkeliuose ir j aukotojams; ^ii^es^jeS uTuojalitą reS
pastangas išlaikyti mūsų jauni- ir Oną Jankevičiūtės, aukoju- džiaugsmas, atradus tikrąją gyve- irusiems; a. a. Stepono sesutei Onu- 

sias po $2,500. Tokią pat su- Į ni™ prasmę. Knyga apima Je- sūnums Vy-
mą skyrė ir ALRKF Centro i liasdesilVt rašytojų, mokslininkų, mui Eiki.ia.ms, už jų visus rūpesčius, 

n , TT 'menininkų, valstybininkų, kanų, vargus reikaluose: taip pat ehicagic-
valdyba, daktarai Vladas ir ve- 1„jln.astiT.:T.k„ muziku cvdvtoiu ! eiams, kurie mums reiškė užuojautą;., ... . , . ; laiRra suninku, muziKų, O>ayiojų, žentui Ramūnuj Vanagūnui, kuris rū-
ronika Adomavičiai dovanojo architektų, psichiatrų ir kitų gar- pestingai daug padėjo, ir jojo teve-
$2,200, dr. J. Kazickas ir dr. šiųjų, kurie čia perteikiamuose 1h.ams Vanagūnams. Nuoširdžiai vi-

Valiūnas (“Neris” Internatio- savo atsiminimuose atskleidžia sa- žmoni Julė antru n-m„ vo intymius sielos nuotykius. Tai -'iiUųaę. žmona Jule, dūkia l)an-
zenonas istorinės tikrovės, psichologinės »uol« Vauagūnienė, sūnus Vilius, dūk-

- įtampos ir skaidraus pasiekto ,a Janina ^kertmai.
nal) aukojo $1,200, 
Danilevičius ir Vincas Žeman-

Eugenija Baltrūnienė, Dainavos 
stovyklos mecenatė

Nuotr. V. Maželio

mą lietuvišką, apie tam reika
lui ir tikslui skirtos įstaigos 
“Dainavos” stovyklos jaučia-
mus nepriteklius, ilgai nedvejo- ir Chicagos, Detroito bei dė
jusi savo viso amžiaus sunkaus ivelando trikampyje esanti “Dai- 
rankų darbo uždirbtų santaupų ; navos” stovykla.

Balfo Marąuette Parko 5 sk, į pė Alfonsas ir Ksavera, Taku- 
pravestos piniginės rinkliavos me-jlinskas J. J-, Račiūnas Pranas, 

gavęs gerą dozę lietuviškųjų tu birželio io <y prie Gimimo Pa-1 Jurkai J. ir G., Bubnys Jurgis,
skiepų, kad jam toji įtaka lie- neles Švenčiausios parapijos baž- j Petrauskas Adomas, Monkus Me
ka ilgesniam laikui. Ir tai jau nvčios aukojo: ■ čys, Žilevičius Stasys, Kanišaus-

$30 — Kemeklis Jonas, $20, — į kas J- ir O., Blažys Vi. M. D.,
Miglinai G. ir J. I Mataitis Feliksas, Gedvilai P.

, Po $10 — Praninskai Elena ir J ir O., Gr. F. D., Šveikauskas M.,
mo katile. O jei visa tai lyginsi- .Eduardas, Sinkevičius Vytautas,' Želvys Petras, Šimkus Stasys, Ži-
me Su mūsų taip pamėgtu pasi-1 Jaksevičius A, J., Laurinaitis. būnąs Petras, Mažeika Vytautas,
teisinimu “sunkiomis išeivijos Aleksas, Kapočius Mykolas, Mrs. Januškauskas Agota, Milušaus-

nėra tiek maža kasdieniniame i 
amerikiniame tautybių tirpini-

X. I kas Matas, Atkočaitis Pr. ir P.,
po $6 _ Prunskienė Ona ir i Daužvardžiai P. ir J., Kriauče-,

Prunskytė A. i liūnai A. ir A., Pilipauskai Bronė |
Po $5 — Adamkavičius B., Ęa-'ir Pranas, Rimidaitė Adolfina,

- činskas .Eugenija, Balukas Gedi-1 Rimkus, Bukas St., Šimaitis St.,
' Narbutis Jeronimas, Karlavich 
Niek ir Family, šaueiūnas Salo-

minas M. D., Garūnas Ona, Ka
reiva Antanas, Kižiai A. ir J., 
Černius Kazys, Wickus Uršulė, 
Kosmonas Robertas, Lukas Juo
zas, Eidukai Jonas ir Teodora, 
Rauktienė J., Lesevičių šeima, Di- 
minskiai, Veselkai Bronė ir Jo
nas, Skučas J., Šakinskas Petras,

sąlygomis”, lietuviškoji “Dai
nava” jau yra tikrai milžiniš
kas laimėjimas.

Štai, JL — tlcšimtūkstantiuiukė
Liepos 22 d. , sekmadienį, 

stovykloje vyks metinė šventė.
Jos garbės viešnia bus iš Ja- 
maicos, N. Y., specialiai pa
kviesta atvykti Eugenija Balt- 
rūnienė, jau 84 vasaras išgyve
nusi, naujausioji ir stambiau
sioji “Dainavos” stovyklos me
cenatė, savo saulėleidį apvaini
kavusi 10-ties tūkstančių dole- ,
rill ankn niuš, Valdis Kazys, Žolynas V.
nų auna Lingis A., Lapkus A., Liskus

Kas ji? Ar tai milijoniere? Broniu° Tarasevičius J, Blažys 
Šiaip pasiturinti profesionalė ? : Juozas, Abromas Nikodemas, Pim-

Prapuolenis Aug., Zara.mskis Mar- Knabar B., Songinas E. G., Ta 
ta. Barškečių šeima, Šoliūnas molonis Peter ir Anna. Daugir- 
Vladas, Barzdukas Kazys, Fabi- Idai Andrius ir Eugenija,, Januška 
jonienė, Starkus J., Subačius Pet- I Kostas, Navickienė A., Smolins- 
ras, Valaitis F., Kubilinskas Bro- i kas A., Griškus K., Kripkauskai 

B. ir A„ Gudaitis Pranas, Briz
gus Simas, Puniška A., Engei R. 
R., Radzevičius Antanas. ,

Kiti aukojo mažesnėmis auko
mis. Viso surinkta $1,026.53. Sky
riaus valdyba visiems1 aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja. Taip pat dė
koja parapijos klebonui prel. J- 
PaŠkui už leidimą pravesti rink
liavą. Visiems parapijos kunigams 
už priminimą per pamokslus ir vi
siems prisidėjusiems prie rinklia
vos pravedimo. — Slt. Valdyba

Buvusio Missouri gubernatoriaus James T. Blair Jr. namai Jef- 
ferson City, kur nutroško jis pats, jo žmona ir jų šunelis. Ties 
langu vakare buvo pastatyta mašina, kažkaip paliekant jos mo
torą degantį. Vėsintuvas motoro garus įtraukė į namų vidų ir 
Blair su žmona užtroško. , .

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

dalį — $10,000 — tuoj pat pa- - Aukos Lietuviškos Širdies 
aukojo šiam tikslui.. Fondui

Mus stebina jos inteligencija
ir išmonė. Juk tiek daug dorų

Keturi asmenys prašė pavar- DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. liepos mėn. 1$ d. 
džių neskelbti. .-------------------------------------------------------------------------------

Dabar prisiųsta $210. Pir- į 
miau prisiųsta — $1,342. j '

Visiems aukotojams dėkui.
J. J. Bari)unasir taurių tautiečių, tvarkydami 

savo palikimo reikalus, prisime
na visą eilę tikrai gražių tikslų, 
institucijų ir tik retas, labai 
retas, ta proga prisimena ir pa-

Amherst, Mass. — Jonas Vėng 
ris: New York, N. Y. — Jonas 
Galminas; East Islip, N. Y. — 
A. M. Augunas; Cherry Hill, N. 
J. — Juozas J. Ardys; Baltimore, 
Md. — M. Karaša; Philadelphia, 
Pa. — Dr. Jonas ir Konstancija 
Puzinas. J. ir V. Norkai; Pitts-

Į PIETŲ AMERIKĄ
New Ulmo, Minn., vyskupas i 

paskelbė siusiąs eilę kunigų į

gražiu pavyzdžiu, kuris, tikė-įInd- p- Varkala; Cicero, vįkaras
kime bus nusektas ir kitu tau- I1L “ Dr' R Klslelius; Chicago,Rime, dus pasentas ir Ritų tau In _ y Mažeika> A Kazilionis; 
tiecių. Ji turės ir jaus dar ir Tonnance, Calif. — K. K. Paže- 
vieną papildomą jausmą — tai menas; Los Angeles, Calif. — 
savo akimis matys tą naudą, Rūta Vidžiūnas; San Francisco, 
kurią jos paaukoti tūkstančiai j Calif. — A. Pranys. 
atlieka ir atliks “Dainavoje”

Padėka Brofctonisčiams 
A. f

STEPONAS PAŠKEVIČIUS
Kiti dosnūs aukotojai j Vyrai klystkeliuose t Mirė 1962 m. birželio 5 d., palai- 

i dotas birželio 8 d. Brocktono Šv. Kal- 
naiiin Unw» ! varUų kapinėse. Tebūnie jain lengva 
nauja Knyga gioji žemel6. Dėkojame gerb. kunigui

Užsiminus Dainavos Stam- tik ką išėjo iŠ spaudos. Veikalas | už suteiktą jam paskutinj p&tarnavi-
Lietuve ji gimė (Biržuose), to- biuosius aukotojus, negalima turi 305 puslapius,. parašytas leng- ^bį‘^oj^. “rožančių "ITž “mišias' 
kia visa laika buvo ir iai nie- prabėgti ir pro tokius vardus, vu’ patraukliu stiliumi. Jame at- atlaikytas bažnyčioje,' už palydėjimą j i 
, , , . . . ,-i v ta v- i • 4- skelidžiami eilės įžymybių, vidaus kapines, pasakytą pamokslą; laidotu-kad galvon negalėjo ateiti min kaip kun. V. Dabusio, kuris sto ;žtT,.„ori;ivin; =inlnc k-nvns. moda XiŲ direkh Edvardui .t. waitt, kuris
tis

- ♦ 1 J 1 f-r . V 1 Ų U1.1 bKU J JV1 Vd-I U Uiišgyvenimai, sielos kovos, juoda da*ug gražių patarnavimų padarė vi- 
neviltis bei netikrumas gyveni- įsiems; aulkotojams šv. mišioms, kurie

tauskas — abu po $500.

Šių ir visų kitų aukotojų var 
dai vaizdžiai liudys šiandien ir

džiaugspio knyga. Knygos auto
rius Jupzas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 
duoda intriguojančią besiblaškan- 

ateity apie- išeivių meilę, prisi- čių ir ieškančių sielų pergyvenimų
rišima ir nareie-os sunratima lie pynę‘ Knyga kainuoJa $3-00- Gau risimą, ir pareigos supratimą ne , nama “draUGE”. 
tuviškiesiems reikalams. Liu
dys, kad lietuviai nebuvo jau 
taip neatsiejamai prisirišę prie 
medžiaginių gėrybių, kad nebu
vo akli ir kurti ten, kur šaukė 
tautos reikalai. Tai prasmingos 
ir gražios prošvaistės, kurios 
turės būti pastebėtos ir tinka
mai įvertintos Amerikos lietu
vių istorijoje. Gi toji istorija 
nesibaigs su šia diena, ji rašo
ma ir toliau pilnai tikint, kad 
jos puslapiai šiame kontinente 
niekad neužsivers. Tam tikslui, 
šalia visų kitų priemonių, savo 
įnašą bendran aruodan atiduoda

nama

AUKOS BALFUI

JUSTINAS WINSL0W
Gyveno 3407 S. I.ituanica Avė.

Mirė liepos 16 d.. 1962, 5 v. 
p. p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Naumipsčio par., 
Slabadą kaimo.

Amerikoje išgyveno 67 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Vincentas, brolio poduk
ra Barbara Gulbin. posūniai 
Kazimieras ir Thomas su šei
momis. kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Ttudmln® koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv.. lie
pos 19 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kaziimei’o ka
pines.

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

Nuliūdę: Brolis, podukra,
posūniai ir kiti gimines.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas, Telef. YArds 7-1138.

ONA PEČELIŪNIENĖ
(DANIELAITE)

Gyveno 4535 S. Hermitage Av.
Mirė liepos 16 d., 1962, 5:20 

v. p. p., sulaukus 67 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Pagini par.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras .Juozapas, sūnus Juoza
pas, marti Coenna, 2 dukterys: 
Ona, žentas Lawrence Gubista: 
ir Frances. žentas Richard 
Keefe, 5 anūkai, pusseserė So- 
phie Martuka.itis, 2 švogeriai: 
Aleksandras Pečeliūnas, jo 
žmona Kazimiera ir Jonas Pe
čeliūnas, jo žmona Klzbiet'a ir 
jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje lilto_ sesuo Kazi
miera šulkavičiene, su šeima.

Priklausk Šv. Pranciškaus. 
Tretininku Draugijai. Maldos 
Apaštalavimo Draugijai, Amži
no Rožančiaus Drauigjai ir Šv. 
Kazimiero Rėmėjų Draug. I 
skyr.

Kūnas bus pašarvotas treč., 
12 vai. diena John F. Eudei- 
kio kopi., 4605 S. Hermitage.

Laidotuvės įvyks penktad., 
liepos 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus riulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Prašome, gelių nesi.ij.sti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, marti, žentai ir anūkai.

Laid. direk. John F. Eudei- 
kis, Telef. YArds 7-1741.

mė, Žemaičiai, Masiokas Paul ir 
šeima, Šimkūnų šeima., Točilaus- 
kas E.

Po $4 — Gurenas M., Paslanius 
Užgalis, Marta ir Aurelija.

Po $3 —- Juseiai, Miknaitis S.,

A. -f- A.
Mielam Pulkininkui

ANICETUI ANDOLIUI-ANCEVIČTUI 
mirus, jojo sūnui Algiui ir dukroms Irenai 
ir Alinai sunkioje liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Basiuliy, Dabrily, Dėdinu, Garsiy, 
Mikalausky, žšdžiūfty ir Mafoniy šeimos

1962 m. liepos men. 12 d. Cleveland, Ohio, po 
trumpos ligos, Lietuvos kariuomenės pulk. Įeit.

VACLOVUI ANCEVIČIUI'ANDOLIU! mos, 
jo dukrelėm Irenai ir Alinai, sūnui inž. Algirdui, 
sesutei Jadvygai Jarienei, broliams ■— Vaitiekui ir 
Vincui, jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

Jarai ir šeima

"i^i i
GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI

Rąžys Binkis: Lyrika, rinktinė ..................... .. $2.00
■Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika .................................. $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 Wesf 63rd Sfreef, Chicago 29, Illinois

GUžAUSkŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

girkite dabar tiesiog m 
MR. N E L S 0 R

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EPDEIKIS

O
UIB0TUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
M5-97 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
.OSR’tILANCE PATARNAVIMAS DIE N 4. IR NAKTJ

Petkus įft’
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf Ilsi St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1416 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2IQ8-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GeLIHINKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 I th St., PR 9-1355 ir 9-1356

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

_

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel, OLymplc 2-1003

Perskaitė dien. "Draugą”, duokite ji kitiems
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X Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas T. B. gavo iš Lie
tuvos Gail. Seserų sąjungos 
valdybos Chicagoje ypatingai 
malonų laišką, akivaizdžiai pa
rodantį, kad Lietuvių fondas 
kaip pavienių asmenų, taip ir 
lietuvių organizacijų yra teigia
mai vertinamas ir nuoširdžiai 
remiamas. Laiškas trumpas, 
bet reikšmingas ir svarus, bai
giamas linkėjimu — duok Die
ve, kad fondo įnašai pasiektų 
savo numatytą paskirtį. Prie
das: tūkstantis dolerių.

Tai pirmoji organizacija iš 
karto įnešusi į Lietuvių fondą 
visą tūkstantį dolerių. Tikrai 
nuostabiai gražus Lietuvos Gail. 
Seserų sąjungos vadovybės ir 
visų s-gos narių mostas.

X Inž. Antanas J. Rudis, A- 
LRKF pirmininkas, sugrįžo iš 
Europos. Jis savo pramonės rei 
kalaig aplankė Paryžių, Londo
ną, buvo Šveicarijoje. Europon 
vežėsi ir savo jauniausią sūnų 
Morkų - Antaną. Taip pat par
sivežė atostogų Šveicarijoj stu
dijuojančią dukterį Margaritą. 
Inž. Rudis Londone aplankė mi
nisterį Bronių Balutį, kuris, 
kaip senas čikagietis, savo drau 
gams Chicagoje siunčia sveiki
nimus ir linkėjimus.

X Kun. Aleksandras Goldikov- 
skis, Clevelando Nuolatinės 
Švč. P. Marijos Pagalbos para
pijos vikaras, keletą dienų sve
čiavosi Chicagoje, lankydamas 
pažįstamus ir lietuviškas įstai- j 
gas, taipgi ir “Draugą”. Pirma
dienį iš Chicagos išvyko į Ke- į 
nošą, po to vyks į St. Paul, • 
Minn. Kun. A. Goldikovskis, 
yra gimęs ir augęs Rygoje, bet; 
gerai kalba lietuviškai, nuošir
džiai darbuojasi su vyčiais ir ki 
tomis lietuvių organizacijomis! 
Clevelande.

X Vladas Juknevičius su i 
žmona Janina ir vaikais išvy- J 
ko į Woodruff, Wisc., fotogra
fuoti ten susibūrusių įvairių 
stovyklų. Jis yra pakviestas 
vienos studijos, užsiimančios 
vasaros stovyklų ir pavienių 
stovyklautojų fotografavimu. 
Ten išbus apie šešias savaites.

X Aušros Vartų parapijos 
reikalams mugės atidarymas 
įvyksta liepos 19 d. 7 v. v. 23 
Ph ir S. VVestern Avė. Be viso
kių prašmatnybių, atidaryme 
dalyvaus taipgi: T. V. žvaigždė 
RON TERRY, akordeonistas 
EDDIE KOROSA, ir lietuvių 
tautinis šokėjų ansamblis Atei
tis. Užkandžiams, be kitokių 
gardumynų, galima bus gauti 
ir liet. kugelio. (Pr.)

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

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalow 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockvvell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Vysk. Vincentas Brizgys 
po kelionės į vakarines valsty
bes, kur dalyvavo Los Angeles 
lietuvių iškilmėse, dabar yra 
grįžęs į Chicagą.

X Raminta Irena Pemkutė, 
Irenos ir dr. Kazio Pemkų duk
tė, liepos 14 d. buvo pakrikšty
ta šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Regina Os- 
trauskienė ir dr. Zigmas Brin- 
kis. Vakare J. Masilionių na
muose buvo jaukios krikštynos, 
kuriose dalyvavo būrys tėvų 
giminių ir artimųjų. Dr. K. 
Pemkus dirba St. Francis ligo
ninėje, Peoria, III.

X Prel. J. Paškauskas, įvy
kus automobilio nelaimei, nuga
bentas į Šv. Kryžiaus ligoninę. 
Ligonio sveikata gerėja. Guli 
202 kambary.

X Portlande statomam pa
minklui aukojo: kun. dr. A. 
Juška $20, Petras Macnorius 
$12, J. Kazakevičius $10, L. 
Ancerys, Markūnienė, Gaškai, 
St. Žilevičius, Bakaitis, Liters- 
kienė ir kiti (neišskaitomos pa 
vardės) —po $5.

X Dainininkės Jadvygos Či- 
žikaitės - Adomavičienės (iš Bo 
stono, Mass.), ir dipl. bio^go- 
chemiko Petro Gruodžio (čika- 
giečio) sutuoktuvės įvyks lie
pos 21 d. 1 vai. p. p. Gimimo 
Švč. P. Marijos bažnyčioj, Chi
cagoj. Po kuklių vaišių savo 
giminių bei artimųjų tarpe 
(4606 So. Albany Avė., Chica
go 32, III.) jaunavedžiai išvyks 
į povestuvinę kelionę.

X Daktarai Aldona ir Jonas 
Juozevičiai su šeima išvyko ato
stogų į vakarinę Ameriką. Ža
da aplankyti N. ir S. Dakota ir 
kt. Dr. J. Juozevičius yra Alko
holikų ligoninės medicinos sky
riaus direktorius.

X Dantų gydytojas M. Klo- 
ris praleido tris dienas belan
kydamas pasaulinę parodą Seat 
tie, Wash.; taipgi su šeima va
žinėjo po Britų Kolumbiją, ap
lankė Ranier kalną ir kitas įdo
mybes.

X Daktarai K. ir R. Ašok- 
liai liepos 21 d. atvyksta iš 
Vokietijos ir laikinai sustos 
pas A. ir O. Ašoklius Ciceroje. 
Jiems atvykstant, artimieji do
vanų užprenumeruoja dienraštį 
“Draugą”.

X Ona ir Jonas Stasiukoniai,
kurie turi gražų ūkį Valparai- 
so, Ind., šventė savo vardines; 
į vaišingus jų namus artimieji 
suvažiavo pasisvečiuoti.

X Vet. gyd. piknikas. Vete
rinarijos Gyd. Žmonų draugi
jos valdyba 'buvo susirinkusi 
pas dr-jos sekretorę B. Bagdo
nienę pasitarti vet. gyd. pikni
ko reikalais. Piknikas įvyks 
liepos mėn. 22 d. 2 vai. p. p. 
pas daktarus R ir K. Giniočius, 
2621 N. Sheridan Rd., Wauke- 
gan, III. Valdyba prašo atvyk
stančių savo maisto nesivežti, 
nes viskas bus sutvarkyta vie
toje. Laukiama gausaus dalyva 
vimo, o geros nuotaikos vet. 
gydytojų pobūviuose niekad ne
stinga.

X Jurgis Janušaitis, 2515 
W. 69 St., Mid West krautuvės 
savininkas, su šeima vasaroja 
Westfielde, Wisc.

X Dalius Liaugminas, prof. 
A. Liaugmino 15 m. sūnus, kvie 
chamas kun. N. Salduko, Sale
ziečių kolegijos viršininko Car- 
tagenoj, išvyko į Kolumbiją pas 
saleziečius praleisti visų vasa
ros atostogų. Kelionės tikslas— 
prisiminti ir pagilinti ispanų k. 
žinias bei geriau pažinti tą tro
pikų kraštą, kuriame jis pralei
do visą savo vaikystę. Tėvai 
džiaugiasi ir didžiuojasi, kad jų 
sūnus yra geroj aplinkoj ir glo
boj. Tai, sako, geras būdas, ap
saugoti jaunuolius nuo “teen- 
agerito”!

X Juozas Jurevičius, ilgame
tis Liet. Knygos klubo narys, 
išvažiuodamas į Floridą atosto 
gų įsigijo naujausių Liet. Kny
gos klubo leidinių.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Antanas J. Chepanis

iš Miami, Fla., vyksta į Romą, 
kur aplankys Šv. Kazimiero ko
legiją,. tėvus Marijonus ir dau
gybę įvairių Romos įdomybių.

— Kun. L. Gižinskas, gyve
nąs Farmingtone, W. Va., lai
kosi įpročio savo artimiesiems 
vardinių ir kitomis progomis 
dovanų pasiųsti pundą lietu
viškų knygų. “Draugas” dabar 
vėl gavo jo tokį užsakymą.

— Rozalija šomkaitė, nese
niai Amerikoje baigusi mokslus 
farmacijos daktarės laipsniu, 
keliaudama Europoje, aplankė 
Londono lietuvius.

AUSTRALIJOJE
— Gediminas . Umbražiūnas

pasiryžęs vykti į .JAV pasima
tyti su savo neseniai iš Lietu
vos atvykusia motina bei kitais 
čia jau iš anksčiau gyvenan
čiais šeimos nariais — broliu, 
seserimi.

— Dana Bajelytė sekančiais 
metais baigs studijas ir gaus 
mokytojos teises.

— H. Keraitis, išlaikęs spe
cialius egzaminus, gavo teisę 
mokytojauti. Pakviestas dirbti 
East Hill (Sydnėjaus) berniu
kų gimnazijoje.

— Pirmasis savaitraščio “Tė
viškės Aidai” balius Geelonge 
įvyko liepos 7 dieną.

— Regina Plokšty  tė Vaičai- 
tienė, baleto šokėja, pradėjo ve
sti baleto mokyklą Melboume; 
pamokos vyksta parapijos sa
lėje.

— Aldonos Černiauskaitės ir 
Antano Simonaičio moterystę 
palaimino kun. P. Butkus Wol- 
longongo katedroj. Bendruome
nės vardu jauniesiems dovanų

X Agr. Antanas Šantaras, L. 
B. atstovas kalbėjo per Margu
čio ir S. Barčus radio Paverg
tųjų Tautų savaitės proga, o ne 
Kultūros fondo pirm. kun. St. 
Šantaras, kaip buvo paskelbta 
vakar dienos Drauge. Už šią" 
klaidą atsiprašome.

X Dail. Ad. Varnas su žmo
na išvyko atostogų į Nebraską, 
kur žada kurį laiką pabuvoti • 
pas dr. K. Alminą ir pasirinkti 
vaizdų naujiems paveikslams.

X Antanas Gaška, knygos 
mylėtojas ir Liet. Knygos klu
bo narys, grįžęs iš atostoginės 
kelionės po šiaurines valstybes, 
įsigijo knygų už didesnę sumą, 
papildydamas L. K. Klubo ka
są nauju indėliu sekančio se
zono knygoms leisti.

X Dail. J. Pautienius vakar 
iš Chicagos išvyko į Kanadą. 
Išsivežė arti 50 aliejinės tapy
bos ir grafikos darbų savo ir 
dail. K. Petravičiaus. Šie kūri
niai bus išstatyti Wasagoje, 
Liet. Fronto bičiulių suvažiavi
mo proga. Dail. Pautienius į 
Chicagą numato grįžti vėlai ru
denį.

X Petroaiėlė Eitutis, daug 
metų gyvenusi Dievo Apvaiz
dos parapijoje, priklausanti 
daugeliui katalikiškų organiza
cijų ir daugelio vienuolynų rė
mėja, jau antri metai serga; 
gyvena 826 W. 36th Place, jVic- 
tory Nursing Home. Lauktina, 
kad ją lietuviai aplankytų.

X Jonas Jakubauskas, senas 
sporto veikėjas, išvyko į ryti
nes valstybes aplankyti drau
gų. Chicagoj pasilikusiemg at
siuntė linkėjimus iš Bostono ir 
New Yorko.

X Danielius Trezzol, 36 m., 
lietuvių kilmės ir kalbąs lietu
viškai invalidas, kurio kojos 
yra pusiau paraližuotos, jau 16 
metų kai yra vežiojamoje kė
dėje, bet jis įstengia pats nu
važiuoti į krautuves, net ir į 
kiną. Visą savo amžių jis gaus 
pensiją ir yra pilnai aprūpin
tas. Dabar jo adresas: 3756 S. 
Parnell, Chicago, III. Ieško kam 
bario ar buto kur nors pirma
me aukšte. X'""™*’*""

Hefuvos \ 
f \
E knvfft,

buvo įteikta knyga “Lietuva, 
mano tėvų žemė”.

— D. Paliuliui, išvykstančiam 
į Ameriką, Geelonge buvo su
ruoštos išleistuvės.

— Rimas Volkovickas, Gor- 
dono institute Geelonge išėjęs 
studijas ir atlikęs praktiką, ga
vo mechanikos inžinieriaus diplo 
mą. Naujasis inžinierius yra gi
męs Kaune 1939 m. Pasižymi 
sporte - krepšinininkas, treni
ruoja jaunuosius Vyčio klubo 
krepšininkus.

ARGENTINOJE
— Mirė Rožė Arbačauskaitė- 

Maželienė, pavyzdinga motina, 
išauginusi 4 sūnus, iš kurių 3 
jau turi savo šeimas.

— Spaudos parodą liepos 28 
d. Argentinos sostinėje ruošia 
“Laikas”. Bus išstatyta apie 50 
tremty leidžiamų ar leistų laik
raščių. Pirmoje vietoje minimas 
“Draugas”.

— Optikas Vilius Rasiūnas 
turi savo optikos laboratoriją 
Argentinos sostinėje.

— Jurgis Kučinskas, buvęs 
Lietuvos konsulas, dabar gyve
na Jarillas-Cordoba mieste.

-— Juozas Aleksa yra vyno 
gamybos inspektorius.

— L. Rudėnas studijuoja pra 
monė-s mokykloje.

KANADOJ
— V. Jokūbaitis Toronte, Pri 

sikėlimo par. bažnyčioje, susi
tuokė su Škotijos gimusia M. 
Baršauskaite.

— Ateitinilnkų vadovaujama 
stovykla N. Wasagoje, tęsiasi 
iki liepos 22 d.

— Solistas V. Verikaitis dai-. 
nuoja Stadfordo festivalyje. Į 
Hamiltono lietuvių parapiją var 
gonuoti atvyksta tik sekmadie
niais.

VOKIETIJOJE
— Lietuvių jaunimo sėkmė 

Mainze. Minint Vokietijos mies
to Mainzo 2,000 m. įkūrimo su
kaktį, liepos 3 d. Kurfiurstų pi
lyje Mainze įvyko platus susi
tikimo vakaras, dalyvaujant lie 
tuvių, austrų, saksų ir pačių 
Mainzo gyventojų liaudies me
no grupėms. Ypatingą pasiseki
mą turėjo Vasario 16 gimnazi
jos lietuvių tautinių šokių gru
pės dalyviai. Mainze išeinąs 
“Allg. Zeitung” liepos 4 d. lai
doje paskelbė vienintelę lietu
vių šokėjų grupės nuotrauką ir 
labai teigiamai įvertino liet. 
atliktus šokius, spalvingus tau
tinius rūbus. Tas pats dienr. 
liepos 5 d. paskyrė liet. jauni
mui atskirą straipsnį. Patiektas 
laikraščio atstovo pasikalbėji
mas su grupės vadove E. Tarno 
šaitiene - Gedikaite ir mok. Fr. 
Skėriu. Atpasakota gimnazijos 
paskirtis, jos išlaikymas, fak
tas, kad vienoje vietoje subū
rus didesnį jaunimo skaičių į- 
manoma puoselėti tautinius lie
tuvių papročius. (E.)

— Kan. dr. J. B. Končius 
Vokietijoj. Balfo pirmininkas J. 
B. Končius Frankfurto aerod
rome VI. 26 buvo sutiktas gim
nazijos direktoriaus dr. L. Gro- 
nio, ūkio vedėjo J. Stankaičio, 
H. Motgabienės ir 4 tautiniais 
rūbais apsirengusių moksleivių. 
Iš Dieburgo svečią pasitikti at
vyko ir sielovados direktorius 
tėv. Alf. Bernatonis. Pas jį sve
čias apsistojo.

VI. 27 Balfo pirmininkas at
vyko ir gimnazijom Salėj buvo 
pasveikintas direktoriaus dr. L. 
Gronio, PLB Vokietijos Kr. v- 
bos vieepirm. E. Simonaičio ir 
mokytojų tarybos vardu vyr. 
mokyt. S. Antanaičio. Šokių 
grupės mažosios šokėjos, va
dovaujamos mokytojos E. Ta- 
mošaitienės, pašoko tris šokius. 
Mažiausia auklėtinė padeklama
vo eilėraštuką. Prof. Končius 
savo žodyje nuoširdžiai padėko
jo gimnazijos vadovybei, sielo
vados direktoriui, mokytojams 
ir mokiniams. Ta proga buvo
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DARIUS IR GIRĖNAS
Jau daug metų praėjo nuo 

tų didvyrių mirties. Tačiau lie
tuvis juos visada prisimena ir 
visą laiką prisimins, kol bus gy 
va lietuvių tauta. Jie savo žy
giu išgarsino Lietuvą po visą 

.pasaulį.
Jie buvo vaikai ir , jaunuoliai 

kaip ir Jūs visi. Jie gyveno 
svetur, toli nuo savo gimtinių. 
Tas netrukdė .jiems mylėti Lie
tuvą ir dėl jos gaubės gyvybę 
paaukoti.

TINGINĖLIAI
5

Du broliukai mažučiukai 
Bėginėja po miškus; 
Šokinėja, lyg ožiukai, 
Visą laiką per griovius.

Tingi jie visą dienelę, 
Išdykauti jiems smagu. 
Nebeklauso jie tėvelių.
Nei mamytės, nei draugų.

Eglutė Motiejūnaitė

KRAUTUVĖJE

(Viena moteris įėjo Į krautuvę 
nupirkti savo mergaitei kaili
niukus. Pamačiusi bebrų kai
lius, paklausė pardavėją:

— Ar jie nebijo lietaus?
Pardavėjas: — Ponia, ar 

jums yra tekę matyti bebrus 
j vaikščiojant su lietsargiais?

Jumyse teka tas pats lietu
viškas kraujas, kaip ir anų did 
vyrių. Tas kraujas liepia ir 

j,jus mylėti tą kraštą, aukotis 
dėl jo, kad jis būtų laisvas. 
Niekas nereikalauja iš jūsų 
kraujo aukos — mirties. Tik 
visi prašome, kad mylėdami 
savo gražią kalbą, visur ją var
todami, būtumėte tokie, kokie 
savo jaunystėje buvo didvyriai 
Darius ir Girėnas. J. P.

Chicagc
RENKASI MUZIKAI

Amerikos muzikų gildos 61- 
masis seimas yra susirinkęs 
Morrison viešbuty. Iš visos A- 
merikos ir Kanados yra susi
rinkę per 2,000 muzikos studi-. 
jų savininkų, mokytojų ir stu
dentų.
VERTA MEDALIO UŽ PASA

KYMĄ MASKVOJE
Dr. Homer Jack, buvęs Evan 

stone, Chicagos priemiestyje, 
šventyklos vedėju - dvasiškiu,, 
yra vertas medalio už pasaky
tą žodį Pasauliniame taikos kon 
grėsė Maskvoje. Jis drąsiai pa
sakė prosovietiškiems klausyto
jams; “Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse taikos sąjūdžiai kal
ba į valdžią - vyriausybę; jūsų, 
Sovietų bloke, taikos sąjūdžiai 
yra papūgos, kartojančios vy
riausybės politiką.”

BITĖ IR GYVATĖ

>s žinios
Į UŽ EILĖRAŠTĮ APIE CHICA

GĄ $1,000

Chicagos dienraštis Daily 
News siūlo $1,000 premiją tarp 
tautinėje plotmėje už eilėraštį, 
kuris išreikštų šio viduržemio 

: miesto dvasia šiųdienio pasau
lio terminais. Reikia eilėraš
tį įduoti iki šių metų rug
sėjo 1 dienos. Rankraščiai siun
čiami: New Chicago Poem Com 

! petition, Chicago Daily News, 
[401 N. Wabash, Chicago, III. 
Autoriams patartina pasilaiky
ti rankraščio duplikatą. Ilgis 
nenustatytas.

RENKAS AKIU GYDYTOJAI
Per 2,000 akių gydytojų su

važiuoja į Sheraton - Chicago 
viešbutį, kur įvyks 65-tas me
tinis Optometristų sąjungos 
kongresas.

VAIKO PASLAPTIS

. Mokesčių Inspektorius ateina 
į vienus namus mokesčių reika
lais. Paskambina. Po valandė
lės atidaro duris mažas berniu
kas. Nelaukdamas, ką tas po
nas pasakys, šaukia:

— Mamos nėra namuose.
— Aš noriu su tėte pasikal

bėti, — pasako Inspektorius. 
Berniukas truputį sumišo,

bet po valandėlės atsakė:
— Ir tėtė pasislėpė rūbinėje.

Gamtą (mylinti lietuvaitė mielai 
globoja sargiuką

SUKTAS PARDAVĖJAS

Vienas vyras nuėjo į krautu
vę švarko pirkti. Pardavėjas 
parinko patį geriausį vilnonį 
švarką. Sumokėjo pinigus ir 
grįžo namo.

Namuose bežiūrinėdamas pa
matė išspausdintas raides “med 
vilnė”. Tuojau nunešė švarką į 
krautuvę ir prašė duoti vilnonį 
arba pinigus grąžinti.

Pardavėjas paraudo ir pasa
kė:

— Šis švarkas yra vilnonis. 
Aš tyčia įsiuvau tas raides, kad 
kandys išsigandusios pabėgtų 
ir negriaužtų vilnos.

Chicagos sveikatingumo de
partamento direktorius dr. Sa- 
muel Andelman įspėja, kad 
kai kuriems asmenims bitės įgė 
limas gali būti .lygiai pavojin
gas kaip gyvatės - barškuolės 
įkandimas. Jo nuomone, dau
giau žmonių žuvo Amerikoje 
nuo bičių, vapsvų ir panašių 
vabzdžių įgėlimo, negu nuo 
barškuolės įkandimo. Jis pata
ria visiems, išvykstantiems į 
pikniko vietoves, saugotis dau
giau vabzdžių negu gyvačių.

pasveikintas ir įteikta gėlių ir 
gimn. direktoriui jo vardo die
nos proga. Balfo pirmininkas 
pažadėjo apmokėti taut. šokių 
grupei kelionės išlaidas Romon.

APVOGĘS PABUČIAVO

Carl Koeb, apvogęs Benefi- 
cial Finance kompaniją, 2358 
W. 63 gt., išvežė su savim auto 
mašinoje įkaitą Barbarą Kas
per, įstaigos patarnautoją, ku
rią pabučiavęs išleido iš auto
mobilio prie Congress ekspre
sinio kelio ir Kostner gt. Jis 
pelnė tiktai $300, bet policijos 
pagautas dabar apklausinėja
mas dėl dviejų žmogžudysčių 
E. St. Louis, III.

ALPHONSUS A. SEIBUTIS
ADVOKATAS

I 11 AV. AVaShington St. Chicago 2, III. 
telef. RA <>-8821-8822 

Ofisas kaimyniniam rajone:
808 AV. 19 St. IIA 1-0750 

tik pagal susitarimą
Ir pririšau šunį už kojų ir už

uodegos.




